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Türk - lngiliz Görüş Birliği Tamdır 

~ 

Evvelki gece Ankara Palasta ver ilen suareden muhtelif intibalar: 1 - Mister Eden Çin Elçisi tle ı örO,nyor. 2 - lnailtere Hariciye Nazın ve lngilterenin Ankara B üyilk Elçisi. 3 - G. Sır John Dili Bulgar Ata""'tn~aile bir anıda 

r;:Aesmi Teblirı: ---....isO FYA YA 

Balkan Mesel esi hususi 
Dikkat Mevzuu Oldu 
iki Hükumet, Türk • lngiliz 

Bağlılıklarını Teyit 
IHif akına Tam 
Effiler • 

Ankara, Z8 (A.A.) - "Resmi teblij',,: Anka· 
ra'ya, 26 şubat 1941 tarihinde, resmi ziyaretle 
gelen Bil) ilk Britanya Hariciye Nazın ekselans 
Anthony Eden ve imparatorluk Genelkurmay 
Başkanı General Sir John Dili, Türkiye Reisi
cümhuru tarafından kabul buyrulmuşlar ve Baş· 
vekil Dr. Refik Saydam, Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu ve Genelkurmay Başkanı l'tlareıal Fe\'· 
ü Çakmak ile görüşmütlerdir. 

iki hükftnıet Türk • lnriliz lttif akma fam bağ
lılıklannı müşahede etmişlerdir. 

BUiünkii ~yptdmild ~~xet ber,çJhe~aik 
talea edilmiş, Ttlrldye Ye Btlytlk Brltayamn 
müşterek menfaatlerini yakından allkaclar oden 
Balkan meseleleri hususi bir dikkat mevzuu ol· 
mu~tur. iki hük6met bütün bu meseleler hak· 
kandaki siyasetlerinde tam mutabakatlannı mü· 
şahede etmişlerdir. 

\...~------~----------------------------------------M r. Eden'in 
Ankara 
Ziyaretinin 
Neticesi 

l Mr. Eden, Dün 
Anl<aiadan 

Hareket Elli 
İngiltere Hariciye Nazın ile Ge-

nel Kurmay Başkanının Ankarayı M"ısafirlerimiz Coskun T ezahüratla.Uq"' urlandı 
:r:lyareti bilhassa iki mühim nok-
tanın bir kat daha aydınlanması
na hizmet etmiştir. Biri Turklye
nın lttıfaklarına ve taahhüUerlne 
aadakati, diğeri İngilizlerin Tur
klyeden Balkanlarda bir tecavüz 
unsuru olarak istifade etmek iste
medikleridir. Türkiye ittifakına 
adJk kalmakla beraber siyaııetln
de müstakildir. Kendi menfaaUe
rine ne vakit ve ne şartlar içinde 
t.eoavüz vAkl olabileceğini kendisi 
tayin edecektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

A nkara, 28 - İngiliz Hari
ciye Nazırı Mister Eden 

\re Genel Kurmay Başkanı Ge
lleral Sir John Dill'in Ankara zi
Yareti iki gün zarfında iki taraf 
~ın de memnuniyet uyandırdı. 
konuşmalar meyvasını vermiş 
\re bu temasların neticesi dün 
ne~ilen resmi tebliğ ile umu· 
ırıa bildirilmiştir. Başvekil Dr. R. Saydam, misafir lerimb şerefine verilen ziyaff"tte 

İki bükiımet arasında gerek Ankara 28 (A.A ) - Uç gün- nü Kıl.kış, büyük elçilerle elçiler, 
İnıiliz - Tür_k ittifakının ~a~lı- dür şehri~izde bulÜnmakta olan Ingiliz büyük elçiliği ileri gelen
hlı. Rerek dunya me~lele~ı ve Büyük Britanya Hariciye Nazırı leri ve elçilikler kara, deniz ve 
bılhassa Ba!Jtanla.r vazıy~tı. ~ak- Anthony Eden ve Imparatorluk hava müsteşar lan, Ankara mer
k~a 17sf!1-1. teblı~de bıldırıle!'1 Genelkurmay başkanı general Sir kez komutanı ve emniyet müdü
ROnış. bırlıg1 o de~~e kuvve~lı: John Dill ile refakatlerinde bulun rü tarafından uğurlanmıştır. 
dir k!1 .temas ve. muzak~reler ile! malda olan Yakın Şark lngiliz Muhterem misafiri Reisicüm-
&aat ıçınde netıcelerunış, hatta kuvveteri başkumandanlığı kur- ı Sonu. Sa 5: Sü 6 J 
Mister Eden bu müzakerelerden may başkanı general Arthur ' 
9?nra ecnebi ~aze.te. m~habirle- Smith tuğgeneral Mallaby, hava M E 1 S 1 DE 
J'ıne _ me~nunıyetını soylerke~ Vis Mareşalı Elmhurst ile mai
~ ~umleyı kullanmaktan kendı- yetleri, bugün saat 19 da hususi 
ıını alamamıştır: . trenle şehrimizden aynlmışlar-

"Bütün dünya .~eselelerinı, dır. Dost ve müttefik devlet bari 
Ba1kanlann vaziyetını, hüllsa I· ciye nazın ile genel.kurmay baş 
ki bü1dbneti allkadar eden .. bil· kanını istasyonda hariciye vekili 
tUn mevzulan konuştuk. GoTilıt- Şükrü Saraçoğlu, Gfınelkurmay 
lerimiı arasında o kadar bU~k asbaşkanı Orgeneral A. Gündüz 
bir mutabakat buhmdutunu mil· vekiller Hariciye Ve'd.leti umu
'8hede ettik ki, artrk müzakere· mi katibi Numan Menemencioğlu 
:Yi uzatmıya lüzum kalmamıştır.,, Ge 1k Milli M .. daf H 

- d b . l · k b 1 ed tn ne urmay, u aa, a 
Dun e ız en a u .. en - · ı e-Veület~ri erkanı Ankara 

stı1iz Hariciye Nazın, muzakere- ne . - . . ua' . 1 . 
1 __ _. t ·ır.· t• h kk w ısım vm erı, 
-=ıuen elde c tı,..ı ne ıce a. m- omutanı Hüa-

(Soou SL '- Sü. 4> 

--~--

lngiliz Kuvvetleri 
Adadan Çekildi 

Londra, 28 (A. A.) - Harbiye 
ve Bahriye nezaretlerinin müş
terek tebliği: Salı RÜnü Meis a· 
dasına ihrac edilen İnJ(iliz kuv
vetleri kendilerine verilen vazi
feyi ifa eyledikten sonra halen 
arlaılan cP.kilmislerclir. 

SON iHTAR 
Sofya 'da ki lngiliz 

Elçisi Bafvekil 
Filof'la Görüıtü 

Sefir Diyor ki : 

Binlerce Almanın 

8ul;orist Girdiği 

Şüphe Götürmez 
Sofya, 28 (A.A.) - "Reuter,. 

İngıliz ve Amerikan gazetecile
rine verdiği bir mülakat esnasın
da İngilterenin Sofya Elçisi Ren
deli ~ beyanatta bulunmuştur: 

"Eğer Bulgaristan bitaraflık 
vaziyetini kaybedecek olursa bu, 
tamamen Almanyanm hatası yü
zünden vukubulmuş olacaktır.,, 

Elçi, "İngilterenin Bulgarista
nın bitaraflığını ihlal etmek ni
yetinde olmadığını ve bu mem
leketin harbe sürüklenmemesi
ni temenni eylediğini,, söylemiş, 
"yüzlerce ve belki de binlerce 
Almanın sivil olarak Bulgarista
na girdi~inden •üphe edilmiyece
~ini ve bunlann mütehassıs ve 
Bulgar ordusunun meşru mual
lim ihtiyacından fazla olduğunu,. 
ilave etmiştir. 

Elci Bul~aristant, ancak bu 
memleket Alman kontrolü altına 
~eçtiği, veyahut müttefiklere 
karşı yapılacak harekat için bir 
ful olarak kullanıldığı zaman, 
terkedeceğini muhataplarına te
min etmiş ve şöyle demiştir: 

"Ben hareket edersem, Bul
~aristan harp sahnesi olmak teh
likesine maruz kalacaktır. Bul
~arları böyle bir halden konı -

(Sonu: Sa 5; Sü 5 ) 

JAPONYA 
iŞi TEHDiDE 
BiNDiRDi 

Hindic;ini Meselesinde 

Teklifi Reddedilirse 

Silaha Sarılacak 
Tokyo, 28 (A. A.) - "B.B.C.,,: 

Öğrenildiğine ~öre. Japonya hü
'kümeti, Siyam - Fransız ihtilafı 
etrafında yaptığı son teklifler ka
bul edilmedi~i takdirde silaha 
müracaat etmek mecburiyetinde 
kalaca~ını Fransız hükOmetine 
bildirmiştir. 

Franaız kabineıl lopl.anı11or 
Vichy, 28 (A. A.) - Fransız 

kabinesi bugün çok mühim top
lantı yapacaktır. Hükümet Hin
diçini vaziyeti hakkında bir kara\ 
verecektir. 
Hüklımet erklnından biri dün 

( Soau: Sa S; Sil t J 

Yeni Yıl Bütçemi~ 
304.971.662 Lira 

Fuat AÔRALI 

Afrika Harbi _,_ 

lngiliz Kıtaatı 

Keren'e 20 Km. 
Yaklaştı __ .,,_ 

l t al y anlar ' Ş imali 

Habeşistanda Mühim 

Mevzileri T erkettiler 
Ankara, 28 (Radyo Gazetesi}

Son haberlere göre Afrikada as
keri vaziyet şu merkezdedir: 

Şarki Afrika. Habesistan, Erit
re ve İtalyan Somalisine karşı 
muhtelif istikametlerde yapılan 
hareketlerde Büyük Britanya 
kuvvetleri muvaffakıyetli suret
te ilerleyişlerine devam ediyor
lar. 

Şimali Eritrenin en mühim yer 
leri işgal edilmiştir. Halen Ke
ren şehrinin 20 kilometre yakı
nında harp olmaktadır. Artık Ke
ren müdafilerinin ısrarlı bir mu
kavemetı beklenemez. Keren el
de edilince Asmara yolu da ken
diliğinden açılmış olacak ve bu 
takdirde Eritrenin tamamen iş
"al edilmesi de bir gün meselesi 
olacaktır. 

O takdirde buradaki kuvvetler 
Habeşistana dokru ilerliyen diğe 
kuvvetlerle işbirlili yapacaklar
dır. 

Habeşistanda Adiabeba istika
metinde Gojam böl~esinde müs
takilen hareket eden Habeş vatan 
perverleri m•ıvaffakıyetle ilerle-

( Sonu: Sa 5; Sü 3 ) 

Eskisine Nazaran 
36.491.341 

Lira Fazlalık Var 
Maliye Vekili, Memleketin iktisadi Bünyesine 

Uygun Yeni Tedbirler Alınacağını Bildirdi 
Ankara, 28 (TAN Muhabirinden) - 1941 mali yılı bütçesi 

varidatı şu esaslar dairesinde tesbit olunmuştur: 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cümhur 
Divanı Muhasebat Reisli~i 
Başvekalet 
Devlet Şürası Reislili 
Matbuat Umum Müdürlüğü 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet• lşleri Reisliji 
Maliye Vekaleti ' 
Düyunu Umumiye 
Gümrük ve İnhisarlar Vekileti 

941 940 

4 .507 .907 4.507 .907 
432.596 432.596 
748.757 748.757 

1.312.120 1.155.120 
352.230 340.930 

1.096.700 974.200 
279.920 454.920 
583.990 576.490 
697.518 672.518 

24.849.781 21.821.393 
80.336.474 67.336.747 

5.943.565 5.543.565 
( Sonu. Sa 5, Sü 1 J 

( G ÜNL ER 

Yağmurun 
Yazan: 

G EÇ ERKEN ) 

Hatırlattığı 
Refik Halid 

l lkbahannkinl hatırlatan ılık yaimurlar altında ppkalan· 
mıı pervas12ca ıslana dursun, hatırıma kalıpçı dükkan· 

lan eeldi. Kısa bir yaz sağnağına tutulduk mu, benek benek 
tüyleri kabarmış, şeklini kaybetmiş feslerimizle sünepe sünepe 
içeri girer, kırık dökük iskemlelere ve mupmba sedirlere dizilir, 
sıra beklerdik. Ermenice harflerle mosmor döğme vurulmut kol· 
lan sıvah, traıı uzun, bıyıklan kulaiında sırım &ibi bir külhan· 
beyi eakiıi selir, başımızdan fesimizi çaylak çevikliğiyle b.-rch. 
tik iti püskülü, artık bir daha kullanmıyacakmı,, ıareıi varmış 
eibi şiddetle, hiddetle koparmak olurdu. 

Sonra o büsbütün l}Bnsızlaşan kırmıa çuha~·ı burutturm', 
bir tarahndan yakalar, elinin üzerine pat pat vururdu. Bu bitti 
mi, allı yeşilli yün kırpıntılarla süslü bir ufacık süpürıe ile 
tenine tersine iyice süpürürdü. Artık sıra duş faslına gelmiştir: 
Bulanık su dolu bir eski lavanta şişesine takılı balonsuz bir va· 
porizatör demirini ağzına alıp çökük avurtlarını şişirerek, sesi 
çıkamıyan bir kurbağa acaipliğiyle üflerdi. Fes de aazik bir nem 
bulutu altımda kıratı yemiş sabah gelinciklerine benzerdi. 

Daha evvel san baktr kalıplardan ikisini lüzumsuz bir lfirü1· 
tü ile yerinden çekmiş, kara bir paçavra ile içlerini dışlanaı sil
miş, hava ıazını yakmış ve kalıplan mavi alev dizisinin üserine 
koymuştur. Şimdi ııvazhya sıvazlıya fesimizi bir tanesine ~i
tiyor. Kapağını koymadan evvel de ibiğini ortadaki delikten çı
kacak vaziyette düzeltmeyi unutmamıştır. Pres makinleri henüz 
kullanılmadığı devirde asıl tuhafı bundan sonra başlardı: Fesçi, 
içine fes fblenmlı çifte kalıbı yerele bir tahtanın üzerine ko
yar; iki dizini bu kalıplann Jnılplanna dayar, olanca kuv•edyle, 
çalkalana ~lkalana basardı. Nihayet. bir istakoz haşlam.. gibi 
dumanlar salarak fea, kalıbUHlan çılmuıtır. Sım11cakbr; kalıpçı 
bana eline takmıf, serfnletmekteclir. ·~ bir tıi ile Dfiskillti ge· 
çlriyor, ibithıin altına kurdelesini bağlıyor, itne iplikle tutturu
yor ve hindi kanatlanndan yapılmış bir yelpaze ile iklnd bir 
serinletme ameliyesini bitirip töyle, iftiharla seyrettikten sonra 
başınıza oturtuyor. 

Size de artık, sünepe s~epe cirdiiiaiz dükkandan azametle 
cılunak dilfiiJ• 
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Yazan : V on Kleffens (Dolanda 

~~ Yeni Tipteki 
~~- · .:a Ekmek Bugün 

,1 Çıkarıhyor 
~ ---1----
- Bugünden itibaren 

Hariciye Nazın) 

l
oJan kanalı geçmeğe teşebiıs e
den Alman kuvvetleri de Holan
daJıların otomatik silahları karşı
sında ağır zayiat verdiler. 

Narh 13 Kuruş ro Para 

Olarak T esbit Edildi 

TA Pf 

(-GÜN_ON 

Zuyderzee 
ve Dyke'in 
Kurtulması 

Fakat maatteessüf düşman çok 
faikti. Ilcrlemesinı durdurmak 
mümkün değildi. Fransız asker -

------------ leri yetiştiler. Fakat onlar da ri
Holandahlar Kornwesderzund'd:ı 
dıkkate deier bir harp yaptılar, 
Bu harpte alperler klfi derecede 
himaye altında olursa, havalara 
hAk.lm olmanm bu ukerleri im
haya k1t1 bulunmadıtmı t.bat et
ti. Hava kuvveUerinln uzun bir 
hazırlılmdan sonra, lstlü kuvvet
leri Holandalılarm mevklle!'lnl 
bomıı;ra tetebbüa etiler. Müdatı
lerln maharetle kullandıkları <>10-
m.Uk aiWılar bu ~il iflA
sa mahk<un etti. Bir Holanda zırtı-
1111 ukerlerlmW himaye ediyordu. 

cate mecbur oldular. Limburg ve 
Barbant eyaletinin büyük bir 
kısmını terke mecbur olduk. 
Mile kasabasına yaklaşan bir Al
man zırhlı treni dikkate liyik 
bir şeydi. Holandaya geçen dört 
zırhlı trenden biri olan bu tren 
tamamiyle zırhla örtülmüştü, sa
bah erken Meuse'yi geçmiş ve 
o kadar ani gelip sür'atle geçmiş
ti ki, askerlerimiz köprüyü yık
mağa vakit bulamamışlardı. 

Dün Ankaradan şehrimize dö
nen vali muavinlerinden Ahmet 
Kınık, değirmencileri çağırarak ' 
bir toplantı yapmıştır. Bu toplan
tıda evvelki gün fiyat mürakabe 
komisyonunun verdiği yeni tip 
un narhı tetkik edilmiştir. Bir çu
val unun 978 kuruta değil 972 
kuruşa satılabileceği netiee!ine 
vanlmış, ve yeni narh bu fiyat 
üzerinden kararlaştırılmıttır. 

-13-

Mühlm bir harp: 

,,. .. 
Su dlifmana yaradı 

Bir gün evvel yapılan hnapt· 
ekmeğin 13 kuruş 30 paraya sa
tılabileceği görülmüştü. Un nar
hının yeniden tesbitl üzerine ek
mekte bir miktar daha ucuzluk 
yapılabileceği görülmüftür. Buse 
bepl.e ekmek bu sabahtan itibaren 
13 kuruş 10 paraya satılacaktır. 
Buğdayı koruma vergisinde tenzl 

Mile kuabuındaki kale de tat yapıldıktan sonra ekmeğin 20 
sustuktan sonra motörlü para daha ucuılaması mümkün 

kıtalar birbirlerini takip ettiler. ·· ··ı kted. 
Bu 

__ ,_....:ıa Ho,--da ordusu li(oru me ır. 
~ ·liU} Dijer bir zırhlı tren de Velno'ya 

memleketin fal'k ve tima- yakın olan köprüyü geçmeğe te- Fırı.nları kontrol. 
linde Alman ordaunu durdurma- ,ebbüs ettiği sırada askerler Bu sabah Belediye reis mua-
ga çallflyordu. Dk Alman kuv- köprüyil uçurdular, tren kopriı vini Lütfi Aksoy her yerde tef
vetleri Nbah erken hududu geç- ile beraber Meuae nehrine yu- tişler yapacak, narhtan fazla 
tiği zaman, Holandahlar Del1zije varlandı. Almanlar Barbant'dan satış yapan, noksan vezinli, çeş
limanını düşmanın bir daha kul- geçirdikleri askerleri Holandanın nişi bozuk ekmek imal eden fı
lanamıyacağı bir şekilde tahribe içine yığdıar. On1ar sadece ha~ nncılan cezalandıracaktır. Biltiln 
ugraşıyorlardı. Bu mıntakalarda va kuvvetlerin: ~ü~en~iyorlar- belediye zabıtaiı 1 heyet~ s~.iye arazi o kadar düzdü ki, düşman dı. Artık harp umıtsız bır hal n~- ve heyeti teftişiye on gun mute
burada müdafii vaziyete güç mıştı. Holandalılar memleketlerı- madiyen ekmek teftişleri ile 
geçebilir, askerimiz duşmanın i- ni müdafaa için o kadar müthif meşgul olacaklar ve her fırından 
leri hartkAtmı menedebillrdi. 10 bir mücadeleye giripnişlerdi_ ki, nümune alarak klmyahanede tah
ve 11 maya arasında Zuyderzee - Almanlar Roterdam ı zapt ıçln lil ettireceklerdir. 
Dyke dil§manın tutmak istediği gayri insani tedbirler kullanma- Belediye yeni tip undan 25 çu 
mevkilere erişmesine mani oldu. ğa başladıar. " val almış ve muhtelif fınnlarda 
Bu mevkiler ancak ertesi gün Al- Amanlar hududu butün uzun- kendi hesabına ve kendi memur
manların hücumune ujradı. ıu.tu boyunca geçt~kten .. s~nra, larımn kontrolil altında ekmek 
Komwerderzand'da Holandalılar hücumlarının daha ılk gununde pişirtmeğe karar vermiştir. Bu 
dıkkate dejer bir harp yaptılar. yalnız şimale değil, cenuba ve ekmekler nümune ekmek olacak 
Bu harpte ıtperler kafi derecede merkeze doğru ferlerneğe. b~şla - ve hastahanelere verilecektir. 
hımaye altında olursa, ha- dılar. Merkezde askerlerımız u- Francala unu yapılacak saf 
valııra hakim olmanın bu zun bir mukavemetten sonra buğdayı toprak mahsulleri ofisi 
askerleri imhaya kafi olmadı- plan mucibince 1?eri~meğ~ baş- vereceğinden Belediye Iktaat 
ğını iabat etti. Hava kuvvetleri- ladılar. Jussel nehrinın mustah- Müdürlü~ü günlük francala, ma
nin _u~~ bir hazır~ıjınd~ ~n_- kem sahillerine vak1.a~ıJar. . Bu karna, şehriye ve börek imali t
ra, ıstıli kuvvetlerı mevkıleıımı- da Amanların yaklaşmasını bıraz . 1 .. zumlu olan un mtktannı 
zı bozmağa teşebbüs ettiler. Mü- geciktirdi. Almanların faik kuv- ~~~ ~val olarak tesbit etmi§ ve 
dafilerin maharetle kullandıkl~ vetlerine, motörlli kıtalarına rağ- f ç bildimılrilr 
rı otomatik silihlar bu tqebbu- men elli millik m .. s3 f Pvi l1f'C'mr- 0 ıse 9• • 

sti iflasa ~ahküm etti. ~rtesi gün !eri ~ncak üc eiincie miivPı:;sPr ol- Belediyenin tebUğl 
yapılan hucumu da böylece at- du. su bu ~f'fa düşmanlarımıza 
Iattık. Mevki itibariyle fazla yardımcı o'du. 
yaklapmıyan donanmaya men
sup bir zırhlı telefon ve radyo 
vasıtasiyle askerlerimize lazım 
olan malCımatı veriyor. Askeri 
himaye ediyordu. Şark cephesin
de yerleıen bir Alman bataryası 
11 mil uzakta bulunan bu zırh
lının toplan karşısında kısa bir 
zaman sükOt etti. Mesafe o kadar 
uzaktı ki Almanlar geminin 'eri
ni keşfedemiyor. bataryaları tah
rip eden kuvvetin nereden gel
diğini farkedemiyorlardı. ,,. ,,. 
Filotilla hazırlığı: 

Holanda hendesesinin bir 
şaheseri olan Zuyderzee -

Dyke dutmanın gözune ilişmışti. 
Dyke Alman kuvvetlerini fazla 
tazyik edince Alman kuvvetleri
nın Zuyderzee istikametine doğ
ru ilerledikleri, Holanda kasaba
larını geçerek buna yaklaşmıya 
hazırlandıkları gi.irüldu. Bu §İ
mal kasabalarında kati derecede 
Holanda askeri yoktu. 

<ArkAS1 VAr) 

MÜTEFERRİK: 

MualHmlik için 
imtihan Açıllyor 

Ortaokulların matematik, ta
bii bilgiler, fransızca, almanca 
ve İngilizce öğretmen rnuavln· 
tikleri için yeni bir imtihan acıl· 
masına karar verilmiştir. lmti • 
hanlar 24 Martta yüksek öğret· 
men okulunda yapılacaktır. 1m· 
tihana l(irecek olanların ya~ 20 
den az, 45 ten yukarı olmıya
caktır. 

KONSERVATUAR HASILA· 
Tİ - Konservatuarın 938 mali 
vılı hesabı dün Şehir Meclisinde 
tetkik edilmi~ir. Varidatın 691 
lira 86 kuruş bir noksanlık ar
zetti~i ıörülmüştür. Bu noksa
nın 104.~ lirası ders ücretinden, 
585 lira 66 kuru$u plak hasıla
tından ve 1 lira!n da bağışlama
lardan ileri eelmistir. 
OTOMOBİL LAsTtCt TEV

ZİA Ti - Tevzilne karar verilen 
:i50 otomobil listi,i:!inin hangi şo
förlere verileceğini tesbit ctm~k 
icin dün vilavette Vali Muavini 
Ahmet Kınık'ın riyasetinde bir 
toplantı yapılmınır. Soförler ce
miyeti reisi ile Emniyet 6 IJ?C~ 
şube müdürü tevzi cetvellerını 
'1azırlamı~lard ır. 

Fiat mürakabe komisyonunun 
tesbit ettHU bir cuval un fiatıtıa 
..,öre l-3-41 111b11hından itibA"en 
+ek tip ekmeit4n ki10'lu orı üc ku
ruş on para olduğu ilan olunur. 

Eyüb'ün imar 
Planı Yapa~ clJ 

İmar Müdürlüğü Eyübün taf
silat planını hazırlamıştır. Yc>ni 
plana göre, Feshane ile Eyüp a· 
rasında bir meydan vücude ~e
tirilecek. Eyüp r.amiinin bir ta
rafı tamamen sahile bakacak, ce
nup tarafından da bir ana yol 
l{eçecektir. Eyübün dini hüviye
ti ve tarihi çehresi muhafaza 
edilecek. üc tane şark kahvesi 
yapılacak, tabakhane arsası me
sire haline getirilecek, ayrıca bir 
de hük!ımet mahallesi insa ~i
tecektir. Yeni binalar Fatih Sul
tan Mehmet zamanındaki mima
ri stil gözönünde tutularak ya
oılacaktır. 

HASEKİ HASTANESİNDE -
Haseki hastanesindeki Tıp Fa
kültesi tedavi klini~ine 15 yatak 
ilavesine karar verilmiştir. Bu 
yatakların her birinin 105 kuruş 
tutan günlük masraftan Fakülte 
tarafından senelik iaşe masrafı 
olan 5748 lira da Belediye tara
fından verilecektir. 

Mister Eden De Geaeral Slr Joha Dlll'ln 
alt blr latlbe 

Ankara ziyaretlerine 

General Sir John DiD, evvel!·i g eee Ankara Palut.a veriJe.1 !Ua· 
rede Sovyet Ataşemilit eri ile görüşüyor 

Giyilecek Esıa 
Ucuzlatılıyor 

Giyecek eşyasını ucuzlatmak mak!ıadirle hazı kararlar alın· 
ııııştır. Bu kararlara göre fabrika ve imalathaneler çıkardıkları 
eşyanın tiplerini tahdit edeceklerciir. Bu tipler daha ziyade yerli 
iptidai maddelerden mamtll olacak, ayni zamanda ucuza mal e
dlleeektir. Bu ıpretle hem ithal imkiınıarının aulmHından mü 
teveJlit &'Üçlükler önlenecekhem de halkın ihtiyaçlarına Uy• 
gun tipler ortaya çıkacaktır. iktisat Vekaleti deri tipleri hak 
kında alakadarl~rın miltaleasını sormuştur. Yünlü mensucat 
fabr"kaları mümeasiUerl de Ankarada bulunmaktadırlar. ilk i' 
olarak yünlü mensucat, çorap. ayakkabı ve fanili gibi giyim 
t'şyası üzerinde tatbikata ıe!ilmiştir. ~hna:ak ne!icelere göre 
hu usul bilahare diğer eşyaya da tatbık edılttektır. 

Poliste : 

Dün iki lhtikcir 

0 iya"ada: 

Tuna 
Mal 

.. 

Suçlusu Yakalar.d: 
Sirkr<-id,.. Hamfdive cacidec;in.1 Kış hasebiyle Tunada münaka

de fotoızrAf mab;Pmesf iiıerine Iat durmuş ve bu yüzden mem
is van:ın Sabite. elindP kAfi mik- leketimiz için yola çıkarılan bazı 
tarda fotoerafi camı olduztu hal- ithalat etyası yolda kalmıştı. 
de satmadıvr iddiasiyle yakalan-

Voliyle 
Geliyor 

mış, dün aslivP ikinci ceza mah- Tunada buzlar çözülmeye baş-
1r0nıesine verilmiştir. ladığından bu mallıır yakında 

Tek nnmıı"alı taksile"in r.alı:f- şehrimize gelecektir. Gelecek 
tığı günde 1692 numaralı taksi mallar üç milyon liralık kadar
ile plvasada vakalanan ~för Ah- dır. Bu meyanda yarım milyon 
mf't B:\tus da ayni mahkemeye 1. 1 k sellilo "hi ıLı--

_.1 . t· ıra ı z ve mu m m.l.Aoe&~ 
•rPrı mıcı ır. • 
BİR MOTÖR BA'M'I _ Ev- da klmyevı ve tıbbi mamruit ve 

vf'lki Jı?Ün Cubukludan lyt su bova vardır. 
vüklevip Büvükadava har~kPt e
den Yort?i K.ııt1rcıo~Juna aft Za
fer motörli Heybeliada önlerin~ 
ııellnce su almıya baslamıstır. A'!. 
sonra motör batmış. makinist A
-iem boğu1mustur. 

Kaptan Mehmet Heybeli sana
toryomunda tedavi altına alın
mıştır. 

Çi"i geliyor 

Demir ve maden eıya birliği 

tarafından muhtelif memle
ketlerden 10000 ton çivi ithal et
mek için te,ebbüslere ıimıiftlr. 
Bir hattaya kadar ilk parti olmak 
üzere 300 ton çivi gelecektir. 

iaşe Teşkilatı 
Dün Bilfiil 
işe "aşladı 

-- r 

Tazminat Verilecek 

ve Terfih Edilecekler 
Ankara, 28 (TAN muhabirin

den) - iaşe teşkilitı bugün bil
fiil faaliyete geçmiş bulunmak
tadır. Müsteşar Şefik Soyer, yeni 
vazifesine baş!amıştır. 

Bu teşkilitın memleketin iktı
sadi hayatında göreceği hizmetler 
ve alacağı yeni kararlar ehemmi
yetli olacaktır. Bu hu.wta veri
len malCımata göre. yeni müste
şarlık piyasa itlerini bir taraftan 
kendi memurlarile tanzim ede
cek, diğer taraftan da ofisler va
sıtasile doğrudan doğruya müda
haleler yaparak hayat pahalılığını 
tetkik ve takip edecektir. Bunun 
neticesi de lüzumlu olan kararlar 
ahnabilecektlr. 

Aynca iktısadl konjöktör ha
reketleri takip olunacaktır. 

Fiyat mürakabesi bakımından 
icap eden mütalealar fiyat müra
kabe müdürlüğüne bildirilecek, 
bilumum fiyat mürakabesinin da
ha ilmi esas!ar dairesinde olması
na çalıııl•caktır. 

Dojrudan doğruya müsteşar
lığa bağlı olan bu etüt servisleri
n in iaşe teşkilatının icraatında 
mühim bir rol oynayacağı beyan 
olunmaktadır. 

MiUi korunma kanunu yeni 
teokilltın muvaffak olmasını te
min etmek için hükumete geniş 
salahiyet verdiğinden icap eder
se icra Vekilleri Heyeti kararile 
her hangi bir daire veya mües
sesenin bu teşkilata bağlanması 
kabil olacaktır. 

Te,kilat memurlarının tam bir 
dürüsti ile çalışmalarını ve fazla 
randımanlı olmalarını mümkün 
kılmak için onları terfih edecek 
imkln!ar mevcutı bulunmaktadır. 
Bu arada memurların faşe işlerin
de geçirecekleri müddet fiili hiz
met sayılacağı gibi terfi ve teka
üde de esas olacaktır. Bundan 
başka fazıa mes&i ve muvaffakı
yeti görtilenlere. Başvekili.~ tas
vibile Barem kanununa gore a
la bilecek,rri ücretlerden başb 
aylık maktu tazminat vermek t r 
Mümkün olacaktır. 

Avustralya 
Bizimle Ticaret 
Yapmak istiyor 

Avustralya ile ticari münase
betlerimiz artmaktadır. Dün De
ri ithalat birliği Avustralyalan 
60 bin liralık Ingiliz lirası kıy
metinde ham deri, Otomobil Las
tiği acenıalan da 8000 lastik si
parişinde bulunmuşlardır. 

Bağdatta bulunan ticaret ata
şemiı Istanbul Ticaret odasına 
yazdığı bir mektupta, ~v~s~ralya 
ile ticari münasebetlerımızı ar
tırmak için kolaylıklar mevcut 
olduğundan bahsetmektedir. Ti
caretataşemiz bu mektubunda, 
bilhassa Malezya'dan kalay, te
neke, ham kauçuk alınabileceği
ni ilive etmektedir. Avustralya 
finnalan da Türkiyeden sigara. 
halı, zeytinyağ, kuru meyve, 
palamut salatası almak arzusun
dadırlar; Avustralya ile ticaret 
yapmak için Bura yolundan is
tif ade edilecektir, Ticaret odası, 
Avustralya ile yapılacak ticari 
münasebetler hakkında. a\Akadar 
ihracat tacirlerini tenvir etmek
tedir. Bu mün&1betle Avustralya 
ile Ticaret yapmak arzusunda o
lan tacirler önümüzdeki hafta 
içinde Ticaret odasında bir top
lantı yapacaklardır. 

Derhal Zuyderzee'in filotıllA 
hazırlıjını yapması gecikrBedı. 
Torpidobotlar, ganbotlar, .. may_in 
tarama gernUeri hemen gonderıl
di. Buna birçok silflhlı tabur -
lar, ve ağır toplar ta~ıyan motor
botlar iltihak etti. Bu kuvvetler 
az .zaman sonra Fransız ve ln
bilız motor - torpido - botlariyle 
takviye edildi. Bu kuvvetler 12 
ve 13 rnayıata yetişmişlerdi. Al
man hava kuvvetleri bu sahayı 
tanyorlardı. iki ganbotu batır
dılar.Bunlardan bir taneıi EnkU· 
huizen limanına vardığı halde 
!iman bataryalanna hali atef e
diyordu. Bu suretle Almanların 
Zuyderzee'e geçmek tqebbüseri 
akim kaldı. 

Sevilenlere Acımak lannı hakikaten ••• deli dbl, çalsın &i· 
bi seviyorlar! 

Zuyderzee'in bu kazandığı mu· 
vaffakıyet, 1578 de Holandalıla-
rın bu sularda lspanyollar\a yaJ>' 
tığı muharebeden aonra kazan
dıkları ilk muvaffakıyettt. tJç 
buçUk asırlık bir sulh devresin
den 90nra Almanlar bu sulan 
tekrar silah mücadelelere sahne 
yaptıar. 

* Cenup kuvvetleri: 

C enupta, Almanlar Belçika
., dan Fransaya geçer&.n bu 

Ho'.anda topraklarını kullanma
mışlardı Bu sebeple buradald 
rdumui f aık kııveterdi. Alman

lar Holanda havalanna hAktm 
ol~nca ilerlemekte olan zırhla ve 
motorize kuvvetler:mizi keşfet
tiJ,.r. Fakat o ıattıana kadar Ho
landa ordusu Almanlara ağır ıa
yfat verdirmeğe muvaffak oldu. 
Mf'mıe ve Waal nehrine bağlı 

Lc1znn ! 

G azeteleri okuyup ta, se\'enl~re, 
ve sevilenlere acımamaya ım· 

kin kalmadı. Mesela, dilnkU gazeteler
de şu Urpertid serlevhalan okudun~: 

"- Aşktan ıöıleri dönen gençı a~lı· 
ye koridorlarında sevdili kı%ın üzerme 
atlıyarıtk yumruklamaya başladı!,, .. 
"- tzmirde genç bir eı·kek sevdıği 

kadını sokak ortasında yedi yerinden in· 
çakladı!,, • 

"-Sevgi ~·üzünden hir cınayet: Genç 
bir kız, se,diği hir erkeğin ba,na_._ 1kıs· kançlak yüziinden ka~nar su doktu .• , 
Eğer blr parça hi'ızanm yorarsanız. 

bu kabil havadislerin ne kadar bol 0 !· 
dujunu bat&rlamakta zorluk çeknıe:ısı· 

n.is. Türkçede: •.r.·--..ıı· ' .. _ ina8DID zulmü, sevdıaıu.:uır .• , 
kimde bir &ÖZ vanbr. Bu bahsin bab· 

~ma ıetirdlii bir Ata ııözii de şudur: 
,,_ Tabak, sevdiği tıleriyi yerden 

yere çalar!., . . 
Modern aşıklar 1,1 ço~ d.~ha . ılı·rıye 

götürdükleri için, ~u esk~. so~~erı de zıı· 
mana uydurmak lazım çunku. 

"- Sevgili kanı baldan tatbdır!,, 
"- Sevıill yahnisi lozıetli olur!., 
"- Cinayetle bitmlyen aşk, başla· 

mamış savılır!,, kabillnden sözlere ina· 
nautımn° günler hiç te uzak ıörünmÜ· 
yor. 

Eskiler "Ölesiye,, severlerdi. Sık "ık 
okudufumuz aşk cinayetlerine bakalar· 
sa şlmdfkiler "31dilreılye,, seviyorlar. 

&ikiden sevilmiyenlere acırdık. Bu 
hesapça, bundal) böyle ~vllenlere .aa
yacajız. Ve me.eli. b~ulide sevılen 
bir genç kızdan, veya bır ıeaç kadsA -
dan bahsederken: 

"-Vah biçare vah: Ben onun ikibe· 
tini pek \' ıhim ıörU)·omm: Çiinkü ti~· 
llkanlıyı kendisine fena bajUamış!., dı· 
yttt-tiz. 
Eğer yakında kocalarının, veya a~ak

lanmn: 

" - Seni seviyorum!,, şekllnde bir iti· 
rafına maruz kalan bayanlar, zabıtaya 
müracaat edip de: 

"- LGtfen hayatımı koruyun: Gör
mUyor musun11Z? Herif beni ölüınle 
tehdit ediyor! •• derlerse, hiç p~mıyaca
jız. Çtlnkil zemane sevgisinin de, za· 
mane doatluldanndan, zamane sulbiin· 
den, zamane anlapnalanndan farkı kal· 
madı. 

Eski lpldar, sevaililerine aşklannı 
l1iD ederkeaı 

,._ Selli deli gibi, ~lım &ibi seviyo· 
nım!,, 

kabilinden eUmleler sö~·1erlerdi. Onla· 
nn iddialannda samimi olup olmadık· 
laruu bilemem: Fakat ıazete havadis
leri fahittir ki, !imdiki &şıklar, maşuka-

• * Vatanın ABianı / 

''V atan,, gazetesinde Nizamcttin 
Nazif, bir dostunun henüz oku

madığı kitabını methetmiş. Ayni .caz~· 
teye: "Kaplan,, lmzasiyle yazı yftzan 
bir vatandaş ise, Nizamettin Nazifin 
göklere ~ıkardıiJ kitabı yerden yere 
\'Urmuş. Bu tezat, müstehzi bir ünİ· 
versite talebesinin gözünden kaçmamış. 
Ve 'Üniversiteli, üşenmeyip. Ni2arncttiu 
Naziften şu suali sormuş: 
"- Biz, bu yazılardan han.ılsine ina· 

nahm?., 
Nizamettin Nazifin, dünkü "Vatan., 

da, Üniversiteliye verdiii cevap ta ~u
dur: 

"- Aslanın bulandutu yerde "Kap
lan,, m fermam. dinlenmez!,, 

Ba cevaptan anhvoruz ki. Nb11m~ttin 
Nazif kendisini a!llan ı1anmaktadır. 

Fakat Niıamettin Nazif, "Vatan,, ga
actesinin aslanı olamaz: ÇtlnkU herkes 
bilir ki, Vatan ... gemi deflldlr! 

Naeı Sadullah 
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~-/~MESELESi 
Harbe 

Girecek miyiz? 
Ya.ıa.n: Naci 8adullalı 

Z amanın şartlan içinde, sadt 
Tlirkiyede değil, yeryıizii 

nür. hemen her tarafında, ansan 
lann birbirlerine en çok sordıtk 
lan sual budur: 
"- Harbe girecek miyiz?,, 
Eğer diinya milletleri harbı 

girmek veya girnıcmt.>k karar 
lanndan birisini intihap etmek 
te serbest bulunsalardı, i.ldnd d 
ban harbinin seyirciler mevki 
bugünkünden, ve yarmldndeı 
çok daha kalabalık olurdu. Fa 
kaı bugünün şartlan içinde haı 
be girmemek; milletlerin ahtiyu 
nna bırakılmış bir hareket de 
ğildir. Ve bunun içindir ki; dün 
ya milletlerinın en salahiyeti 
mümeHilleri bile: "- Harbe girı 
cek miyiz?,, Sualine kat'i bir ce 
vap vermek imkanından mah · 
nımdurlar. 

Bugün, bütün dünya milletle· 
rini en çok korkutan hareket, baı 
be girmek değil, cephe intihabın· 
da, ve zaman tayininde yam1· 
maktar. Çünkü şaşırtıcı propa · 
ıandalar, çeşit çeşit telkinler, \'c 
umulmaz sürprizlerle dolu bidi· 
seter kal'Jısında yanlış adım at· 
maktan kurtulmak, zifiri bir ka· 
ranhk içinde doğru yolu bulmak 
kadar müşkül bir marifettir. Bi· 
zim saadetimiz, karanlığı ber gün 
keaoifleşen bir dün ya sıyuet ha· 
vası içinde, yolumuzu şaşırma -
yışımızdır. Eğer Türk milletinin 
batında, harbi, saray penceresin
den seyrolunııcak heyecanlı Lh 
macera sayan bir Sultan bulnn
Nydı, bugüne kadar bu harbif!, 
uyanık seyircisi me\.·kiini muha-' 
faza etmemiz mümkün değildi. 
Tıpkı mariz ve hayalperest çocu.Ji 
Jar gibi, bir söze hırslanınca, bio 
vaade kapılınca, bir habere alda-
nınca, veya maksadı mahıuıla oı' 
taya konulan sakat hesaplara ana 
nmca milleti ateşe silren sultanla 
nn menhus tabtmı çoktan yıktık. 
Bugün, acece giindüz milletinin 
mukadderatım düşiinen insan,Bııl 
kan harbini, umumi harbi, istik· 
lil harbini cephelerde geçirmiş, 
harbin acı ve ağır mes'uJiyctini 
defalarca tatmış olan büyük halk 
çocuğudur. Ve ona çok pahalıya 
patlamış buJunan o sayısal tecrü· 
belerin safasmı, bugün biz sürii· 
yoruz. Bunun içindir ki: 
"- Harbe girecek miyiz?,, •u· 

ali, bende hiçbir merak &qandar • 
mıyor. 

Bana da so. uyorlar: 
"-Harbe girecek miyiz?,, 
Hiç tereddütsüz cevap veriyo

rum: 
"- Belki gireceğiz. belki gir

miyeceğiz: Fakat ben eminim ki, 
bir gün gelir de, Türk ordusltna 
hareket kumandası verilirse, o 
gün, Türk milleti için, ikinci cİ· 
han harbinin dışında durmanın 
tek makul çaresi kalmamış olıı 
caktır!,, 

SPOR: 

Voleybol 
Maçları 

-<.-
Erkek Mektepleri 
Arasında Y apıhyor 
Dün Eminönü ve Beyoğlu Hal· 

kev lerinde erkek mektepleri ara 
sındaki voleybol maçlarına de 
vam edilmiştir. 
Beyoğlu Halkevinde ilk karşı· 

la~ma, Kabataş ile Sanat mektebı 
arasında olmuş ve üstün bir oyun 
oynıyan Kabataş takımı maçı ikı 
sette 15-7 ve 15-12 kazanmıjtır. 

İkinci maç, Haydarpaşa lle D~· 
rüşşafaka arasında cereyan etmı:: 
ve H~ydarpaşalılar maçı 15-14 ve 
15-9 kazanmışlardır. 

Eminönü Halkevi salonundı> 
avvala Şişli Terakki ile Yüce Ül 
kü takımları karşılaşmış ve Yu 
ce Ülkü maçı iki sette 15-6 vt 
15-10 kazanmıştır. 

İkinci maç, Pertevniyal ile Ha' 
rıye takımları arasında yaıplmı· 
ve sıkı bir mücadeleden sonrı 
Pertevniyal macı üç sette 15-6 
~-15 ve 15-10 kazanmıştır. 

Sokak koşulan 
Eminönu Halkevının liçüncü 

sokak koşusu Pazar günü ya 
oılacaktır. 

Sarıyer Halkevi de yarın Bü 
•rükderf' ile Kirecburnu arasınd · 
ı bin metrelık bır kosu tertip et 
mietir. Yarın avni zamanda Be 
'iktas Halkevi önünden bulama~ 
'izere de bir sokak koşuıu yap 

,,.,ıı ktır. 

Hakem komitesi reisliği 
Hakem komitesi reislikine fut

bol ajanı ve bf>vtıPlmilel hakem· 
lerimtzden Nuri Bosut seçilmiş· 
tir. 

I 



r 

Dünyanın 

Siyasi 
Manzarası 

1 - Almanyanın Ş'.mali Afrik.aya 
milmkUn olduğu kadar cok mıit
tarda asker ve tayyare gönder
mekte.o esas a;ayesi, İngiliz kuv
veUennın Trablusgarbı da zapte
dlp Twıustakı Weygand kuvvetle
riyle ittisalı temin etmelerine ma
ni olmaktır. 
2 - Japonyanm Pasifikte taarruz 
hareketini durduracak esaslı ted
bir, İngiltere, Amerika, Holanda 
ve Fraru.a kuvvetlerinin mütear
rıı.a kareı müşterek bir mukave
met C'C'phesi kurınalarıdır. 

Afrika da: 

Ajanslar, Almanyanın ha
va \'C kara kuvvetlerinin 

Şimali Afrikada ve Orta Akde
nizdeki faliyetleri hakkında şu 
hahcrleri vermişlerdir: 

Libyada Alman a'kerleri v~ 
tayyareleri, ltalyan kuvvetlen 
ile beraber, lngiliz kuvvetlerı
ne kar ·ı harekete geçmişlerdir. 

italyada, Trablusgarbe ve Bi· 
:ı:erteye scvkedilmek üzere 200 
bin Alman askeri tahşit edilmiş· 
tir. 

40 İtalyan a\•cı tayyaresinin 
himayesinde 40 Alman bonıbar
dınıan tayyaresi, 1\laltanın Su· 
ka tayyare meydanını bonıbala
n11ştır. 

Jsunlara ilaveten, Hür Fransız 
ajarusı şu nıa.ı.Unıatı verme1.te
dır: 

Kazablanlı.a'dak.i miitareke ko 
misyonu kadrosu nıütemadiyen 
~eni mtıtehassısla.r, teknist.)C~
ler ve propagandacılarla genış
lemektedır. bu koınis;yon bugün 
bütün ha\'a nıe)·danlarının ko~· 
trolünü eline runıı~ olduğu gıbı, 
QenızaJtılarına ınaJısus Usler de 
hazırlamakta<lır; biitiin benzin 
uepolarını da nezareti altında 
buıunournıaktadır. 
Almanyanıo, ltalyan.ın yalnız 

kendi ku.vetleriylc Şımalı Af· 
rık.ada tutunanuyaca~'llll anla· 
diktan sonra, bu harp sahnesıne 
bılfiil müdahale etmek mecburi· 
,·etinde kaldığı muhakl-.aktır. 
.Alnıanyanın, Sicil.)·a adasında 
hava üsleri tesis ettiği günden· 
beri, İngiliz kuv,·etıerinc kar~ı 
gi tt.kçe artan bir şiddetle taar· 
ruzlarda bulunduğwıa şahit o· 
}u,·oruz. 

İ."akat, Almanyanın İtalyada 
tah~it ettiği haber verılen 200 
bin a•keri, ~lareşal Petain ve 
General Weygand'ın müsaadesi 
olmaksızın, onlara rağnıen harp 
ederek Bizerteye çıkarmak isti
yeceklerini zannetıniyoruz. Bu, 
eneliı maddeten mümkün de· 
j:ildir. Çünkü bu kadar külli)et
li mikdarda askeri taşımak için 
İtalyanın kafi derecede nakliye 
gemisi olsa bile, denize hiikim 
olan İngiliz donanmasını!1 bu
na müsaade etmiyeceği muhak
kaktır. Bu askerlerin tayyareler 

vasıtasiyle nakli mümkün oldu
ğu akla gelebilir. Fakat tayya
relerinin kuvayi külliyesini 
tedafüi ve tecavüzi maksatlarla 

"ingiltereye karşı şimal cephe
sinde tutnıak mecburiyetinde 
bulunan, miihim bir kısmını da 
Romanyada tahşit eden Alman-, 
yanın ayrıca Afrika cephesi için 
binlerce tayyare ayırması akla 
uygun gelmiyor. 

Zannediyoruz ki, Almanyanın 
Şimali Afrikaya münıkün oldu· 
i\'ıı kadar çok mikdaı·da asker ve 
tayyare göndermekten esas ga
~·esi, lngiliz kuvvetkrinin Trab
lusgarbi de zaptedip Tunustaki 
General Weygand kunetleriyle 
ittisali temin etme!erine mani 
olmaktır. Buna muvaffak olduk· 
ları takdirde, İnırilterenin Şi
mali Afrika ordusunun sçrbest 
kalarak mühim kuvvetleri Bal
kan cephesine gönderrnelerine, 
yahut Sicilyanın işgali için kul· 
]anmalarına ayni L.amanda, Ge
neral Wcygand'ın İngiltereye 
temayülüne mani olacaklardır .. 

Eğer Almanlar Balkanlarda 
esaslı bir taarruza geçmeyi ka
rarlaştırmışlarsa, Trablusgarbe 
ve l\laltaya karşı daha geniş mik 
yasta taarruzlarına intizar edi· 
lcbilir. Balkan taarruzu başlar
ken ayni zamanda İngiltere a
dasına karşı da şiddetli hava 
hücumları yapılnınsı muhtemel
dir. 

Uzak Şarkta: 

Tokyodan gelen haberlere 
göre, Hindiçini ile Siyam 

arasındaki harbin nihayetlen
mesi için yapılan son sulh tek
lifleri kabul olunmadığı takdir
de, kuvvete nıüracaat edeceğini 
resmen Fransaya bildirmiştir. 

Vichy'den gelen bir haberde, 
Fransanın llindiçioi meselesinde 
kafi fedakarlık göstermiş olfo
ğunu ve daha fazlasının yapıl· 
nınsına maddeten inı.k3n bulun
madığını bildirmektedir. 

Diğer cihetten, Çin hükfuneti 
namına beyanatta bulunmaya 
nıezun bir zat ta şunları söyle
mi~tir: 

Japon kuvvetleri cenuba doğ
ru yayılmak için, Kanton'da ve 
Haynan adasında büyük bir fa
aliyet göstermekte ve Haynan 
nc!ası hu faaliyet için ba~lıca üs 
olarak kullanılmaktadır. 

Japonyanın, İngilterenin Av
rupada ve bilhassa Şimali Afri
kada ve Balkanlarda fazla meş
g~l ohnas1nJa:n, Fransanın sıkı
şık bir vaziyette bulunmasından 
ve Amerikan·n da harp için he
nüz kafi derecede hazırlanma· 
nıış olmasından istifade ederek 
ve belki de Hindiçinlye karşı ya
pncağı bir tHnrruza kar~ı Ame
rikanın harp il3n etnıiyeceğini 
düşiinerck, cenubi Pasifikte yer
leşmeve çalıştığı anlaşılıyor ... 
HindiÇinide ve Siyamda esaslı 
bir surette kara, deniz ve hava 
iisleri tesis ettikten sonra, Ame· 
rikanın Filipin adalarını, Holan. 
da müstemlekelerini ve Singa
puru, iki taraftan tazyik etmek 
Japonya için mümkün olacaktır. 
Japonyanın Birmanyaya karşı 
taarruz için, llindiçini ile Siya
mı üs ola•ak kullanmak istediği 
anlaşılıyor. Bundan başka, Ja-

(Devamı 5 incide) 
~~~~~~~~~~~~ 

fi·l 3 ~ ~f :l&ı!iifıJM 
~ Su insanı Şişmanlatır mı ? 

şişmesi ayni 
da herkes bi-

Çok yemekten şişmanlamış. o: 
]unca, kar gibi beyaz sofra örtu~u 
üzerinde pırıl pınl ışıldayan bı!
liır bardağın kenarından tutu_p ı-
4;İndeki berrak suyu, ayran ıçer 
gibi höpürtmek te, doğrusu insa
na keyif verir. Onun içi.n, çok_ ye
meyi 'evenler çok su ıçmeyı de 
severler." 

Bundan dolayı suyun da öte
denberi, şişmanlatır diye adı çık
m1. tır. 

Zayıflamak modasına uymaya 
çalı!ŞlUl havanlar da mümkiin ol
duğu kad~r az yemek yedikten 
ha•ka hiç su içmemeye gayret e· 
derler. 

Halbuki çok yemekten şi,man· 
lı:\'anların çok su içnleleri ba5ka, 
su,·un Sİll<imanhk verip vermiye
ceiti de haska •eylerdir. Çok ye
mekten ·işman olan insan çok su 
içer, bu onun hakkıdır. 

Fakat suyun insana ~h;manlık 
vermesine bir sebep yoktur. ~~
de sudan ne viicudiin İ(İn~e bı~ı· 
kecek yai\ -ıkar, ne de vucudun 
i<inde yal": hAline gelebilecek ~e
ker. Su. vücudiimiiz icin yağ"ln ~e
ker ve alhiiıninden daha lUzumlu 
~ıdadır. Ancak onun i~i v~i~u~ü 
hE"Slemek, ~i~manlatmak de~ıld~r. 
riirndiin ieinde su hirikinr<' sı~
ıııanlık olamaz, i~ alur. \'ücudün 

şişmanlaması ve 
şeyler olmadığını 
lir ... 

Suyun vücudümüzde gördüğü 
işlerin en mühimlerinden biri, 
vücudü temizleınek, vücudün i
çinde biriken zararlı maddeleri 
sürükleyip, bilhassa böbrekl~r
den çıkarmaktır. Şişman olan ın· 
san su içmeyince, yediği yemek
lerin terki!ıindeki sudan ne ka: 
dar istifade etse gene böhreklerı 
tıkanmış gibi olur. Ondan dolayı 
şişmanlar çok su içmekte ilde.ta 
zaruret hissederler. Suyun şış· 

mantara bir faydası da iştahı az 
çok durdurarak daha az yemeye 
sebep olmaktır. 

Su içn1eyerek zayıflamaya ça
llşmak maksada faydalı olma~ı~
tan baska, viicuda tehlike getırır. 
Zayıflamok isteyen şişman sebze. 
ter gibi zaten hararet venniyen 
yemekler yedikçe az su içer. 

O zaman sebzelerden gelecek 
su vücudüne yetişemiyeceğinden 
aç karnına su içmesi lüzumlu o
lur. Su aç karnına, bilha"5a yat
madan önce, içilirse vücudü daha 
iyi temizler ... 

Alkollü i<kiler, tabii, su demek 
değildir. Alkol -biraz geç te ol
sa- viirudün içinde kalori çıkarır 
ve şişmanlık \"Crİr, 

TAN 3 

t;J\TAKYillDEN
~~, i•YAPRAK 

Yeni Edebiyat 

"Mesih,. i 

Evvelld gün Naci Sadullah., 
yeni edebiyat Meryenıinin 

uıukades zevci Yusüf Neccar gibi 
liıhuti bir vekar ile matbuat Fili•
tiııinin Beytüllahın ufuklarını 
bana göstererek: 

Pasifik Jaı><>n d _ _....,....,. mensuıı 'bllviik ınrhlılardan biri seyir halinde 

- Ultın3f1 dedi. Görüyor mu
sun "Tan,, nıatbaasının iizerinde 
bir yıldız doğdu. Sen ki yeni e· 
delıiyatın varlığını eserle isbat 
etn1esini istiyordun ... işte eser! 

JAPON DONANMASI 
Oh, çok şükür! Demek Meryem 

bunca zamondanheri kıvranılığı 
ıloğum sancılarından kurtuldu. 
Sabiha Zekeriya Sertel'e büy;;ı. 
müjde! 

Daha şimılid~n (Mai Krallan) 
dHelere katırlara yüklettikleri 
tomar tomar hedi~·elerle doğan 
yıldm rehber edinerek yola çık
tılar I 

A jans haberleri, Japonyanın 
Cenubi Pasifikte nıifuz 

mıntakasını genişletmek için bir 
taktın hazırlıklara giriştiğini bil
diriyor. Japon donanmasına men .. 
sup gemilerin Hainan adasında 
toplandığı söyleniyor. Hindiçini
Siyam ihtilafını halletmek mu!;a
bilinde Japonların bu iki memle
ket arazisinden bir takım üslerin 
kendisine terkini istediğini öğ
reniyoruz. 

Tokyonun giriştiği hazırlıkla
rın hedefi ne olursa olsun Japon
ya bu emellerine kavuşabilmek i
çin bilhassa donanmasına istinat 
ediyor. Filhakika Japonlar bü
yük harpten evvel olduğu gibi 
sonra da Pasifik denizine hakim 
bir donanma vücuda getirmek i· 
çin büyük gayret sarfetmişlerdir. 
Bilhassa Vaşington konferansın
dan sonra bu mesaiye hız veril
miştir. 

Bundan önceki yazımızda A· 
merikan donanmasından bahset· 
miştik. Bu gün de Uuk Şarkta 
hareket halinde bulunan ve Japon 
emellerinin tahakkukuna çalışan 
Japon donanmasınd3n bahsede
ceğiz. 

* * Hattı harp gemileri: 
--

J apon bahriyesinin 1940 yılı 
sonunda 272.070 mecmu 

tonluk dokuz adet hattı harp ge
misi vardL 

Bunlardan başka da 1937 de 
inşasına başlanmış olan ~2.500 
tonluk iki adet hattı harp gemisi 
de yapılmaktadır. Halen vazife
de bulunan dokuz hattı harp ge
misinden 32.720 tonluk "Mutu,. 
1920 senesinde vazifeye girmiş, 
1936 senesinde tadil suretiyle mo 
dernleştirilmiştir. 

Mezkur geminin 8 adet 40.6 
santimetre 45 çap tulündeki top
ları ağır bataryasını teşkil eder. 
Bundan maada vasat bataryası 
da 20 adet 14 santimetre topla 
donatılmıştır. Hava dafi silahla· 
rı da 8 adet 12·7 santimetrelik 
topla 10 adet makineli tüfekten 
ibarettir. Bu silahlardan maada 
6 adet toprito, 3 adet tayyare ve 
bir de katapolt taşır. Ayni ev
safta olan "Negato,, 1919 da ya· 
pılmış ve 1936 da tadil görmüş
tür. Bu iki geminin sıiratleri 23 
mil, boyları 206 metre olup nı· 
sıf kutur seyri 10.000 mildir. Mü
rettebatı 1340 kişidir: 

uHyuga11 ve "Ise,. hattı harp 
gemileri de 1917 ve 1916 yılla· 
rında inşa edilmiş ve 1936 yılla· 
rında tadil görmüşlerdir. Bu ge
miler 29.990 tonluk ve 23 mil sü
rattedirler. 12 Adet 35.6 santi
metrelik, 18 adet 14 santimetre
lik ve 8 adet 12.7 santimetrelik 
topla 10 adet makineli tüfek ve 
bundan maada 4 torpito ve 3 
tayyare taşırlar. Boylan 200 met-

Hepsi Bu Kadar ~y~! 

B ir gece Londrada bir evin 
kapısı vuruluyordu. Ev 

sahibi kadın kapıyı 
açtı ve karşısında 
bir polis görünce 
fena halde heye
canlandı. Polis: 

- Bayan, dedi. 
Size çok fena bir haber vermıye 
mecburum Kocanız bir kaza ge
çirdi; kendisini hastaneye kal· 
dırdılar. 

Kadın, deri,ıı bir nefes aldı ve: 
- Aman ödümü kopardınız, 

dedi. Gecenin bu saatinde bana 
bunu söylemek için mi geldiniz? 
Ben de iç tenviratı karartmak 
için açtığım siyah perdelerin bi· 
rinin kenarından dışarıya ışık 
sızıyor sandım. Doğrusu boş ye
re beni bu kadar korkuttunuz. 

* * Yine mi Tuzlu Su? 
i zinli olarak Londraya gelen 
1 bir ııemicinin boğazı nğrı· 

yordu. Bir doktora 
gitti. Hekim hasta· 
yı uzun uzadıya 
muayene etti ve 
sonra: 

- Boğazınızda 
hafif bir rahatsızlık var, dedi. 
biraz üşütmüşsünüz. Vereceğim 
il5çtan içiniz ve muntazaman 

re ve nısıf kutur seyirleri 10.000 
mildir. 

"Yamasiro,, ve "Huso,, hattı 
harp gemileri de 1914 ve 1915 
yıllarında inşa edilmiş olup son· 
radan tadil görmüşlerdir. Bu ge· 
miler 29.330 tonluk ve 22.5 mil 
sürattedirler. 12 adet 35.6 santi· 
metrelik, 16 adet 15.2 santimetre
lik, 8 adet 12.7 santimetrelik top
la 2 torpito" ve 3 tayyare taşırlar. 
Boyları 197 metre ve nısıf ku· 
tur seyirleri 9.000 mildir. (Nısıf 
kutur seyri, tam hamule ile hiç 
bir limana uğramadan seyredebi
leceği azami mesafedir.) 

"Kirisina", "Haruna" ve uKon .. 
go,. hattı harp gemileri de 29.330 
tonluk ve 26 mil sürattedirler. 8 
adet 35.6 santimetrelik, 16 adet 
15.2 santimetrelik, 8 adet 12.7 
santimetrelik topla 4 torpit.1, 3 
tayyare taşırlar. Boyları 199 met. 
re ve nısıf kutur seyirleri de 8000 
mildir. Bu gemiler 937 senesinde 
tadil ve modernize edilmiştir. 

* * Tayyare gemileri~ 

J apon bahriyesinin 1940 yılı 
sonunda 98.520 mecmu 

tonluk 6 adet tayyare gemisi var· 
dı. Bunlardan maada iki adet te 
inşa edilmektedir. Halen faal o
lanlardan "Hiryu., ve "Soryu" 
tayyare taşıyıcı gemiler 1937 ve 
1935 senelerinde inşa edilmiş 
10.050 tonluk, 30 mil süratinde 
olup 12 adet 12.7 santimetrelik 
tayyare dafi topu ile bir çok ma· 
kineli tüfek ve 40 tayyare taşır· 
lar ... Bu iki gemi 1938 yılında 
kısmen tadil edilmişlerdir. 

"Ryuzyo,. tayyare taşıyıcı ge
misi 1931 de inşa edilmiş 71.000 
tonluk ve 25 mil süratindedir. 
Esliha itibariyle ayni olup 40 tay. 
yare taşır. 

11Akagu ve "Kas;co,, tayyare ge
mileri de 26.900 er tonluk olup 
28.5 mil sürattedirler. 

10 adet 20.3 santimetrelik ve 
12 adet 12 santimetrelik topla 60 
tayyare taşırlar. "Kaga,. tayyare 
gemisi de 80 tayyare taşır. 

"Hosyo,, tayyare gemisi ise 4 
adet 14 santimetrelik, 2 adet 8 
santimetrelik topla 26 tayyare 
taşır. Bu tayyare .ııemilerinden 
maada Japon donanmasında 
28.050 mecmu tonluk 7 adet da
ha tayyare taşıyıcı gemi vardır. 
Bunlar dİ. 11Mizuho", uTiyoda", 
"Titose,, adlı 9000 tonluk, 20 mil 
süratte gemilerle "Kousoi,, 17000 
tonluk, "Notoro,. 14.050 tonluk 
ve 16 şar tayyare taşıyan gemi· 
!erdir. Bunların bir kısmı 1936 

ile 1938 seneleri arasında inşa e
dilmiş yeni gemilerdir. Tayyare 
gemileri donanma ile müşterek 
harekatta 312 tayyare birden u
çurabilir. Bu tayyarelerin bir kıs
mı keşif, bir kısmı bomba ve 
bir kısmı av tayyaresi olduğuna 
göre bu tayyareleri tedafüi ve 
taarruzi maksatlarla kullanabil· 
mek imkiıruna maliktir. 

* * Ağır kruvazörler: 

J apon donanmasında 1940 
yılı sonunda 107.800 mec· 

mu tonluk 12 adet ağır kruvazör 
bulunuyordu. Bu gemiler 1925 
yılı ile 1931 yılı arasında inşa e· 
dilmiş ve 7000 ton ile 10.000 ton 
arasında olup 33 mil sürattedir· 
!er. 20 .. 3 santimetrelik toplarla 
bir çok tayyare dafi topları taşır
lar. Bundan maada torpito silahı 
ve tayyareleri de vardır. Nısıf 
kutur seyirleri 12,000 mildir. 

Bu sınıftan 4309 mecmu ton
luk 5 adet eski kruvazör vardır ki 
bunlar 1899 ile 1900 yıllarında 
yapılmışlardır. 25.4 santimetre
lilc, 20.3 santimetrelik topla tor· 
pito taşırlar. Tayyareleri yoktur. 
Süratleri azdır. 

* * Hafif Kruvazörler 

Japon bahriyesi bu -sıruI ge: 
milere fazla bir ehemmi

yet vermiş ve diğer devletlere 
nazaran adedini arttırmıştır. Bu 
sınıf gemilerden 141255 mecmu 
tonluk 25 adet vardır. Tonları 
3000 ile 8000 arasında ve sürat
leri 33 mildir, 

1919 ile 1938 arasında inşa e
dilmiş ve bir kısmı tadil edilerek 
modernize edilmiş olan 20 hafif 
kruvazör 15.5 santimetrelik. 12.7 
sant.metrelik topla, torpito ve 
ta~·are taşırlar. Ve ayni zaman· 
da bu gemilere mayın dökme ter
tibatı yapılarak mayın hususun· 
da da kullanmak imkanı elde e
dilmiştir. 

Diğer kruvazörlerin tayyarele
ri yoktur. 14 santimetrelik ve 8 
santimetrelik topla torpito ve 
mayın taşırlar. 

* * Lider Destroyer: 

34 mil sürattedirler. 6 adet 12.7 
santimetrelik topla 2 adet maki
neli tüfek ve 6-9 adet torpito ta· 
şırlar. Bunlardan 1922 de inşa 
edilmiş olan 13 adedi mayın da 
taşır. 

Bu sınıf gemilerden maada da

Gözümün öniinde Rafael'in 
dehasını hatırlatan şöyle bir tab
lo tece sütn ediyor: 

ha ufak ve 700 ile 800 ton ara- Matbaanın loş bir köşesinde 
sında 22.635 mecmu tonluk 2~ I üstüstc yığılan kağıt bobinlerinin 
adet Destroyer daha vardır. Bu arasında samonlara gömülınilş 
sınıf gemiler 31.5 mil süratte ve başının etrafı haleli tombul 
12 santimlltrelik topla torpito toınhul bir çocuk Yonında itisam 
taşırlar. bulutlarile gözleri inik ye-

Torpitobot: Japonların bu sı- ni edebi:vatın (bivei hakir) i. Bir 
nıftan 6.868 mecmu tonluk 12 a- -kenarda' mütevazi bir gururla 
det gemisi vardır. Bu gemiler asa'111a dnyanarok gözleri lahuti 
1933 • 1937 seneleri arasında va- ufuklara dalan Nacii Neccar! Ve 
zifeye alınmıştır. Süratleri 28 en yukarıda geniş kanatlariyle 
mildir. 3 adet 12 santimetrelik bu kudsl aileyi ihata eden bir 
topla 1 makineli tüfek ve 3 tor- melek: Suad Derviş! 
pito taşırlar. Ve iki adet de su 
bombası atma tertibatı vardır. 

* * Denizaltı gemileri: 

1940 yılı sonunda Japon hah· 
riyesinde bu sınıf gemile

rin büyüklerinden olmak üzere 
15.575 mecmu tonluk 8 adet de
nizaltı kruvazörü vardı.. Bunlar 
su üstünde 1950 ve su altında 
2600 tonluk olup 2 adet 14 san· 
timetrelik ve bir kısmı 1 adet 12. 7 
santimetrelik top taşırlardı. 

Japonların bu sınıf gemilerde 
su üstü mücadele kuvvetini art· 
tırdıkları görülmüştür. Bu gemi
ler ayni zamanda 6 adet torpito 
taşırlar. Japonların bu sınıf de· 
nizaltı gemilerinden 1938 v11ın· 
da inşasına karar verilmiş 10 adet 
denizaltı gemisi daha vardır. Bun 
lann henüz vazifeye alınıp alın· 
madığı meçhuldür. 

Japon donanmasında bu deniz· 
altı kruvazörlerinin ikinci tipi o
larak 41.447 mecmu tonluk 28 a
det denizaltı gemisi daha vardır 
ki bunlar su üstünde 1500 ve su 
altında 2000 tondurlar. Bunların 
süratleri su üstünde 19 ve su al
tında 9 mildir. 12 santimetrelik 
top, makineli tüfek ve 6-8 tor
pito taşırlar. Bu denizaltıların 
nısıf kutru seyirleri 16.000 mil
dir. 

Japonların bir de sahil denizal
tı gemileri vardır ki bunların a
dedi 24 tür. Su üstünde 600-900 
ve su altında 1000 • 1300 tonluk· 
tur. Bu gemiler 8 santimetrelik 
top ve torpito taşırlar. Süratleri 

Tablo yavaş yavaş canlanıyor. 
Yusüf Neccar heyecandan çeh· 
resi daha ziyade beyazlanan bir 
gence, pardon bir ilıtiyara dönü
yor: 

- Nekir! Su 1\fönkiri getir! 
Dı~arıdan ilahi sesleri aksedi

yor: 

Kafanın kurt yemiş tahta rafında 
lfedr~e kapılarında ezberlenmi.J., 

Yaldızlı Ayetler. 
Dağlar tavşan do&urmaz amma 

Tavsanl;ı.r 

Dağlar doğurm•Jta gebedir, 
Sancısı var! 

Guliver seyahatnamesini hatır
latan küçücük adamlar incecik 
sesleriyle böyle ilahiler okuyarak 
ellerindeki toplu iğneleri budları 
ma saplıya saplıya beni ortaya 
getiriyorlar. Herkes hP)trışıyor: 

- iman et! l\lünkir! iman 
et? 

O zamon samanlara gllmülen 
mini mini "1\lesih,. kollannı oy· 
natarak yunıuk ellerini bana doğ
ru uzatı~·or. Ve bir mucize ile 
söze başlıyor ... 

Bakalım ne diyecek? Ben bu 
tatlı rüyı>dan uyanmak istiyo
rum. Hayalimde canlandırdığım 
bu penbe vücutlu Mesib'in şİm· 
di ne diyeceğini bekliyecetim. E· 
debiyat ve san'at bahislerinde hiç 
bir tesire kapılmamağı şiar edin
diğim i(İn, tenkit hakkımı mu
hafaza ediyorum. 
Bakalım "Göl İnsanlan,, aya .. 

ğımızı suya erdirecek mi? 

Takvimci 
su üstünde 16 ve su altında 10 ============= 
mildir. 

Japon donanmasında avcı bot-

J apon donanmasında bu sınıl !arı, denizaltı avcıları, mayın ve 
gemilerden 118.993 mec- mayın tarayıcı gemileri, ağ ge

mu tonluk 83 adet yardır. Bu ge- mileri gibi daha bir çik i
miler 1925 ile 1938 yıllan arasın- rili ufaklı gemiler vardır. Bu 
da vazifeye alınmış ve 1930 danı gemiler en son senelerin ihtiyaç
evvelki Destroyerler tadil edile- lanna göre yapılmış ve Pasifikte 
rek yenileştirilmiştir. Bunlar ki Japon menfaatlerinin korun-
1300 tonla 2000 ton arasında olup ması bunlara verilmiştir. 

ELEM KAVNAGI - Niyazi Ai!ır· 
naslı tarafından yazılan bu içtimai 
roman TAN matbaası tarafından ne
fis bir şekilde basılarak neşredilmiş .. 
Ur. 

Vatan yıhut Slllıtre - Namık Ke
mal'in bu ı:-iyesi, Mustafa Nihat ÖZ.On 
tarafından tertip edilm~tir. Remzi 
Kitabevi tarafından basılan bu eser, 
25 kuruştur, 

Türkçe izahlı Fransızca Gramer -
hepsini topladı ve ısrar eden Fransızca gramer kaidelerini türkı;e 
kıza yolladı. Ayni paketin içme olarak i:ıah eden bu eser, Ali Teoman 
şöyle bir mektup koymuştu: ıaralından vücude gefai!miı ve Rem-

z.J Kitabevi tarafından basılmlfllr, Fi-
"Bunlann içinden ken- yatı 50 kunıştur. 

Yazan: Sevim SERTEL 

di resmını seç al! Senin Devlet Denizyolları ve Llmantaı-ın 
hangisi olduğunu unuttum Mecmuaaa - Şubat 941 sayısı meilo?~e 
gitti. Öteki resimleri geri yol-ı ait yazı ve resimlerle neşredilmtşrir. 
]arsan fena olmaz!,, ..__ 

* * Aldırma Arkadaş! 
tuzlu suyla gargara yapınız! 

Bu son tavsiye bizim gemici· 
yi heyecanlandırdı. Hemen aya· 
ğa kalktı ve: 

- Ne! Yine mi tuzlu su? de· 
di. Kuzum doktor bu tavsiyeden 
vazgeç! Bu son üç ay içinde bu· 
lunduğum gemilerden üçüne 
torpil isabet etti ve ben tuzlu 
suyla bol bol ve belki lüzumun. 
dan fazla gargara yaptım. 

* * Johny ve Saati. 

K üçük Johny, lngillereden 
talı !iye edilip Amerikaya 

frff~ 
~--

gönderilen yavru
lardan biriydi. O
nu gayet iyi bir a. 
ile harp bitinceye 
kadar yanlarına 
evlitlık almı~lar

dı. Johny yerinden fevkaliide 
memnundu ve yeni ailesini de 
çok seviyordu. 

Bir gece yemek sofrasında 
Johny, bu •evgi minnetini ihsas 
etmek istedi. Bir iki dakika 
yutkundu. En nihayet: 

- Vallahi ben burasının bu 
kadar iyi bir yer, sizin de bu 
kada" namuslu ve iyi kalpli in
sanlar oldugunuzu bilseydim, 
kol saatimi de beraber getirir
dim. Ama doğrusu nasıl bir yere 
düşeceğimi bilemezdim ki .. Çal· 
dırrım korkusu ile getirmedim. 

* * Gemicinin Sevgilisi 

B Ul isminde bir gemicinin 
sf"vailisiyle arası açılmış-

t.ı. Kız delıkanlıyı 
rahat bırakmıvor, 
bulunduğu ııemi
ye birbiri arkası· 
na mektuplar ,ııön
dererek ona ver

miş olduğu resmini geri istiyor. 
du. Bu mektupların hic birine 
cevap almayınca, kız Bill'e son 
bir mektup yazdı ve ef(er res
mini göndermezse hadiseyi ge
minin kaptanına yazacağını söy
ledi. 

Bili baktı ki bu işin kurtuluş 
tarafı yok; gemideki arkadaşla
rında ne kadar kız resmi varsa 

L ondra yeraltı trenlerinden 
birinde ufak tefek bir a· 

yordu. 

dam bir kanapede 
oturuyordu. Gaz 
maskesini ihtiva 
eden bir torba da, 
kanapenin üzerin
de yanında duru-

Derken tren bir istasyonda 
durdu ve içeriye 150 kiloluk bir 
bayan girdi. Bu hatun geldi, bi
zim ufak tefek adamın yanına 
oturuverdi. Tabii kazaen kadı
nın altında kalan gaz ma,kesi 
öbür dünyayı boylamıştır. Mas
keyi ihtiva eden mahfaza kırıl
muş, maske de parça parça ol· 
muştu. Kadıncağız özür diledi 
Fakat ufak tefek adam fena hal· 
de hiddetlenmişti. Hırsından 
kendi kendine söylenivordu. 

İşte bu anda onu teselli etmek 
ümidiyle karsıda oturan ablak 
suratlı bir adamın şöyle dediği
ni duydu: 

- Aldırma arkadaş; yine u
cuz atlattın. Doğrusu allaha dua 

et. Ya yüzün maskenin içinde 
olsaydı .. O zaman halin nice o
lurdu? 

* * Yalnız Birşey Anlama~. 

G enç bir bayan bir tayya
rP mühendisi olan nişan

lısiyle beraber bir 
tayyare fabrikası
sını geziyorlardı. 

Delikanlı güzel 
kıza bir tayyare 
hakkında ne iza

hat vermek mümkünse, makine
leri göstererek, bunların nasıl 
işledii:ini hüliısaten, hepsini bi· 
rer birer anlatıyordu: 

Bir buçuk saatlik bir izahat
ten sonra tatlı bir tebe5'ümle 
genç mühendis, nişanlısına sor
du: 

- Şimdi işin esasını kavrıya. 
bildiniz değil mi? 

- Evet, yalnız bir tek şey an· 
lam adım. 

- Söyleyniz de, onu da izab 
edeyim. 

- Tayyarenin havada durııı 
düşmemesini ne temin ediyor? 



• 
1 Afrika Harekihna . Ait Yeni Resimler 

Şlmall Afribda esir edilen ltalJ' an Mkerlerbün balwıduta kamp. (Besim tayyareden alanmı,tır.J 

Askert vaz1;+-ı 
---cıa-ı--

Mareıal de Bono 
Muvaff akıyetsizliklerin 
Sebelerini Anlat.yor 
.. 

( Asbrt M11harrlrimb YUIJ'Or) 

İtal7mm ArnavuUuk, Akdeni& ve 
Afrika harp aahalarmc:la utradılı mıı
vaııala7etaı1ııkıer, birblrini takip eı
meldedir. Roma matbuatı ve haUl 
nmıf İtal)-an Mkerl mütebaua ve 
muharrirleri, bu 7üzdeıı fena halde 
W'alnu7a bqlQ>an e1kln umumlye
>i avutmak ı,. n muva!fakı7etalzllg
*111 Mbep ve net1celer1n1, mQmldln 
oldulU kadar tahfi1 edebUmek PJ
nt17le, birçok tevil ve mazereUer 1· 
cat etmek mecburb'eUnJ dU7JJ18kta-
dlr. !talnda, terek halk tabakatan, Derae'4e ltaı,.anlar tualmclan ol dala siM terkedilen •ır levuım 
pnk rejime mensup devlet mahftl- pukuada moı örlü vuıtalar 
lılri. resm1 alız1ar; mubarebenbı bil-
JO.k va.•at ve debfeU &ıQnde tqiz
mlıı "Roma ~. l(lntındenberi 
78PllUf oldutu ukerl ba.zJrlıklarm 
~ ltira1 etmf78 baf)a
aılllardır. Bu huiıı itiraf vellkaları
DID en belii*lnden biri ele. ıec;en
leı'de Mantpl de Bono'Dun "İl Medl· 
tarraııeo.. ııı••=muıanda ı;dwı maka
lelldir. llarepl de Bono. fafizm nji
IDI erkim arumda birinci .anıtta p. 
.... lllbab'etleıden biridir • .tık fafJzm 
brekeUD1 IQ'&ldanchnn "DörUer. 
dmnllndeD biri olan bu ut. "Boma 
~ kumNN)enlıtmr 781MJlll, 
._,•ane l'.,W İtab'&JUD mutlak Dil· 
CUa lllb1b1 uUd m0teba11111 llfatiJ
le ordu hazırbklarmda mOhim bir 
l'Ol 07IWllJI, Habetistan aeferinj ha
m1aın.., ilk aaaıaı.uu bizzat iten
... idare etmiftlr. ı.te .... ltab'a
IUD m l&Wıb'ettar aakert m'1tebaa· 
• olan bu zat, bakın ne dl7or: 
•- Muhtelif cephelerde muvatta
~ utradılmım ~:ı
m&71Ko ttal78. 1911 ..n..inde aeoeıı 
dtlQa muharebeslD.e ifUnık eU1ll za- Deme cfvanatla Wr Uy halkı lngUiz bnetlerl mflmeuWerine 
aıan da, buıQnkü vazi7ete benzm: talim oluyor. 
mOlkfllitla çarpJllD8k ~etin-

cıe kaJmıatı. Trabluaprp seferinden b~ muharebe patlak vei'dlll va- l'qlzınhı ilk ukert miltehasam olan 
a-ıaz kurtulmuttuk; cephane ve tcç- kit, ukerl teçh!zat atoklanmmn bil- Manpl de Bcmo, fimdl bu baz.in tevil 
blaatunmn b(lJGk lmmmı uıfetmJş J(lk kllllU eksllmff· nllas ve kifayet- edebiyatma, ifl nkwnlar ve muka -
-.Uhanu.> •ıduk; O zaman da, tıpla flm- l1z teçhJ7atlınıza .en. kuvveW yeseler Oal6buna 10karak, daha Nr'h 
dl oldulu &ibl, btb11k bir muharebe bir dQpnana karp, muharebe7e atıl- bir ı;ehre veriyor. Bitaraf bir mü~-
a. karii ~ ıektllbnfz vaktt, Q1ak cesareUnl ıasterml.ştik.,. hidin buna karp söyliyecetı söz iU 
ordumu& Mçlüzatm ~ 7a- olabilir: 
dDdeD mubaNmatm ilk •1balarm- Qeçenlerde 1q1ı.m1n ilk tefi llıfıu- "İtalya fimdl kaybedilen muhare-
da ~ muvaffaJu;JetJer ibraz e- toUnJ. muharebe boqwılulclannm benin bozlUnluk eebeplerlnl arqtın
dlm.U. İnci& imparatorluk ordula- eanmblaruu azeltmak mabadf,yle 1or ve buna karp da 7alnız IU ı;are
ri71e kup kaa'wa ıeldlllmb flmdl· 16yJed11i 0 ':611Qk mrtkunda, aynen Ti buluyor: 
ld muharebede de, ordu teçhlzatmu- '67le clemı,t1: - Biz nnaharebe71. IU veya bu ee
aa bir Jmmmr B..,...._ ..ı.tnde, "İtaba. l'ranm bolılunundan IOll• bepler dolayaiyle ka)'bettik; fakat 
bir 1amunr lspaQa muharebelerlnde ra delil. fakat ta Habefl8tan ve 1s- Almanya - ki ebedi ve sadık müt
lal'f«mlf ı.ıhmcML 11uvaUak17et- pa117a muharebeleri ..ıeJer:lr•dent>eri tefiklmiz.dlr - blzlm kaybetUtlmlz 
llalUdlrlmbln .ebebl ı,ta budur: Tam muharebe halindedir.., muharebe;yi kazanacaktır!" 

'i' A N 

1 
Mr. Eclen'in Ankara 
Ziyaretinin Neticesi 

(B.p l hadde) 
daki memnuniyetini 111 cflmle ile 
ifade etmiştir: 

"Her diplomatik seyahat, be
nim Ankara seyahatim kadar se-

D•ANNA DURBIN'in parlak rol
lerini devam ettiren yeni sinema 
yıldızı." CRACI MOORI ve JEA· 
NETTi MAC DONALD'ln seslerfJle 
rekabet edecek lAtlf ve ruhnllvaz 

bir sese malik 12 yaşında 

GLORlA JEAN 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8,18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek lis-

tesi 

18.03 Or.keatra 
2uo Şarkdar 
19.00 Konu rna 
19. 15 TOrldller m;;:.::.ı-:;k İnı{Uz maha- Diler b::.:~U~ldızlarla 

fili ve Rerek temu etti~imiz hü- 1 13.30 P:ıram 
ktlmet erkAnı bize datma mem- Al!llmamıı Konca 13.33 Şarkılar 

19.30 Haberler 
19.45 lnc:9aZ 

nuniyetlerinf ve bu temaslarm 3' 13.50 Haberler 
20.15 Radyo ıa

zetesJ 
iki taraf icin de eok favdalı ol- Fn-ı-d +_ l 14.05 Şarkılar 
dufunu tekrar etmfslel"dir. ülll.U• e utan.bu da ilk defa Rörünecektir. 14.20 Rlyasetıcilm 20.45 Şarkılar 

Binael"alevh bu memnuniyet ÖnilmUzdeld salı akıtanu ıala suaresi olarak hur bandosu 21·15 Konuşma 
bir ta1'8fiı deitildir. İki tAnıf ta 15.00 Operet 21,30 Orkestra 
neticedtm ayni derecede memnun I a M E n s. d 1 !5,30 Konser , 22 30 Haberler 
C?örünmüşlerdtr. ft ınemasın ,. * 22.50 eazband 

.Y. .Y. , !R 00 Program 23.25 Kapmıt1 

Türk - Bulgar dekllnsyonu ~----· •.•.•. •. •. •. •. •. •. •:. •. •:.•. •.•,:-______ ' T EŞ E K K Ü R 
bancı m-:::,~:ieya~~~; blJ~ün 1 p EK Sinemas nda l Refikamın irtihali haztnt do-
Türk - İn«iliz ittifakımn zaafı- H ı ayısiyle resmi teşyiine 1$tirak 
na delllet eden bir vesika rengi Harikulide meraklı ve heyecanlı sahnelerle dolu ve bizzat veva bilvasıta taziyet 
vermek istemb ve bu yolda ge- M h p l • H f • • ve teselli lutfunda bulunan ze-
niş mikvasta propa,randa yap- e ş u r o 1 s a 1 y e s 1 vatı kirama sonsuz minnet ve 

m..ıır. Bu propaıanda fnJZj.ltere- N1·11 Karte' , CPAESŞUİ SNLDAER niıakzertaenn)ı~z"ı·nmınd al~zlınt~ .m';111teedrem de bile biraz Türklvenin tn~iliz "' e a e ını rıca e-
ittifakına sadakati hak.kında bir rim. --·-<1 Nazıl!I_ Keceei 
süphe uyandınr gibi olmuştu. Ayrıca : Mühim illveler : M E V L U T 
Hattı Avam Kamarasında me- 1 - İngiltere Hariciye Nazırı Bay EDEN Adana ve Ankara-
buslardan biri hük1lmetten Tür- da biıtün tafsilitiyle 
ldyenin fnıfliz ittifakına sadıJıı: 2 • Z Ü M R Ü T Galatasaray Lisesinin emek-
olup olmadııt hakkmda bir su- Y A L O V A dar hocalarından sevıfll baba-
al soracak kadar ileri Rftmisti. ~-•' - MUli Şefimizin YalorJagı ziyaretleri I' mız Muallim Yusuf Cemal Akçi-

Filvaki bu fena propaıtanda "" ___ ,, tin vefatının kırkına ve ırevRili 

Hariciye Vekiliınfzfn aıztndan dl' J-•••••••••••••••••••••-~ annemiz Ba,~'!l Hasene Akçitin 
resmen tekzip edilmiş ve ecnebi Neı'eli Şık ve hakiki bir Paris filmini aörmek ister misiniz? vefatının birinci yildönftmilne 
kaynaldannın bu tddialannm e- ' • " tesadüf eden 2 Mart 941 pazar 

ı ld ~ "te d B .. SOM ER s· ~nü Nişantaşında Teşvlkiye ca-~.;ı:e=:ı:Zte;it uoıurı:~şt:. - gun ınemasına miinde öile namazını milteakıp 
İşte bu defa An'karada neşredi- temiz ruhlanna ithafen Hafız Rı-

len resmi tebliı. tekrar Türk - tn- gidinlz. Sinemanın 1 büyük rJe Meılıur Yıldııı za, Hafız Klzım ve Duaıru Ercll-
~ ittifakının kuvvetinden bah- GAB v MORLAY • ELIVR E POPESCO ment taraflanndan mevlQdü Ne-
setmekle bütiln bu propaeanda- bevt okunacajmdan kendBerlni 
lara ve bütün bu tereddüt ve l'e ARMAND BERNARD ile ANDRE LEFAUR • 4'eVen, tanıyan ve arzu edenlerin 
şüphelere nihavet vermiştir. oolm,.lo.-f "'"!\ nlm'1•'P 1P.v1•t1 .. ~ 

Türkiye ittifakına sadıktır ve "VICTOR BOUCHER rJe DAL/O taralındar , ' _, 
sadık kalacaktır. Bunda kimse- Ol/llGllGll Flerı rJe CallluiVet komedial Ş A R K 
nfn şilohesf yoktur ve olmamalı-

dır. .y. .y. A Ş K VE / H T / R A S Sinemasında 
Remıl .tebli~e bilt~ ~Y~ 3 aaatUlt Kah.ltalıa rJe Ne(e fllmlnl görünlJz w iki ellUllllMz Yılflu 

kat: ya ilin edilen ikincı bakı· , _ eğleniniı. Bugün aaat 1 de tenzilatlı matine._ 1 BRI GITTE 
"Türkiye ve Büyük Britanya- .. HQRNEY 

~~:ü::~:a:1:1~ai~~~ ~=· ı lNGILIZ HARiCiYE NAZIRI ~ wlLL y BIRGEL 
seıe1eri hakkındaki siyasetıennd a.rster E D e aa• in 
tam mutabakat bulunduıu .. dur ,.., 5 n Y. TOURIANSKY'llin 

Türkiyenin Balkanlardaki si- "akm Cark seyahati ve 1&rk ordularını teftişi bütün tatsilitilr büyük eseri 
vaseti sulh esasına istinat eder. 
fngilterenin de istedi~ BalJıı:anlar Türkçe ZAILIŞ ll IELDDI 
sulhfuıün ihlll edilmemesidir. Fa- A S 
:'.~==~~= euGU~L-ıen~~neması J _'=..=.· _-" 
tehHkesl altındadır. Balkanlar " 

:=!e1:a~e~~~c!~i~~j.. • D 1 K KAT ! • ,'o"• eupooNEKADR•KövA 
ması 1bmı jtelen tedbirler bakın- ır 
da da iki hüktlmetin mutabık /nglltere Harklye Narın Bay 
kaldıklanna hiikmedebiliriz . 

surası muhakkaktır ki, ne A N T H O N y E D E N • •1 n 
Türkiye, ne de İngiltere Balkan-
larda sulbü bozan birer amil ol- Memleketimizi ziyareti... Adana ve Ankarada yapılan büyük 
madıktan ba•a. bu sulbü muha- merasimler ... 
faza ve idame icin ellerinden ge- F 1 L M E A L 1 N M 1 Ş T 1 R 
leni yapacaklardır. 

Binaenaleyh, İııRi11z Hariciye Bu milate111tı fllm Bugün Matinelerden Uibaren 

~l:t~~1~=yb= iRAlf. Sarau-NeleL 
Od mühim noktanın bir kat da- ,,,,,.. • il 

Slnemuında 
2 büyük film blrdm 

SALTANAT 
KURB~NLARI 

Aynca aevimll CHA .. L•a 
B O Y ı R 'in en son çevlldW 

Tilrkı;e aözl(l 

lEMIR KAPI ha aydmlanmuma hizmet etmq- alnemalanndaProgramlara ilave olarak göaterlleeekti 

tir~iri Ti1rklyentn lttlfaklanna ve ~===================~ ı '-~!!!!!!!~ft~lm~I .!!!!!!!!!~ 
taahhütlerine sadakati. , • ' 
Di~rt. lnRilizlerin Türkiyeden S A K A A V A S ı nem as ı n da 

Balkanlarda bir tecavüz unsuru 
olarak istifade etmek istemedik- lııfevlhnln en ıOze1 filmlerinden 11Aveten 16rülmemiJ bir film 

ı~ıkiye ittifakına udık kal- DON ~ AZAK1_ARI HAYDUDUN AKIBETı 
malda beraber, siyasetinde müa- B&1 Rollerde : s., Rollerde : 
taldldir. Kendi menfaatlerine ne va .. A KORINI • CHA .. LH CHARLH NUGENT ve 
vakit ve ne .-rııar iclnde tecavüz VANIL ... OGIR DUCHHNI RITA LA .. ov 
~~!ı:!:ilecejini kendiai~yin 1 '-ı ...................................... ~ 
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IHlıtKAYE : 

Cennet Bahçelerinde •• .l 
l 

.................................... ıı•~· l - uıı•S REIMANN - dan ........... , 

Adem ç~enlik~e yatıyor ve 1 ve çimenliğe yattı, uyudu. 
uyuyoıdu. Ogle zamaaıy - Sabahlardan bir sabah altıyı 

dı , saat tam 11.47. 12 geçe uyandığı zaman' Havva 
Act.em uyandı. " karşısındaydı. Az kalsın, küçük 
Guneşe baktı ve saat on olsa dilini yutuyordu. 

geıek; açım!,, diye söyıendi. Yutkundu, Havva'yı yukarıdan 
Adem yemek yedı, yoruldu; aşağı şöyle bir süzdü. 

hafiften bir şekerleme kestirmek Uzun boylu teklif ve tekellüfe 
uzere yattı ve_ derhal uyudu. hacet kalmadan "Beşeriyetin su-
Akşama dogru uyandı. Saat 7 kutu,, denen hMise vukua geldi. 

yı 12 geçiyordu. "Açım, saat uçe * * 
yakın olacak!,, dıye söylendi. 

Adem yemek yeni yorumu· ci
menlerin üzerine b~y lu boy~ca 
uzandı ve derhal derın bir uyku
ya daldı. 

Ertesi sabah uyandı. Saat 8. 
"Allahım! Amma da açım! de

di; "saat kaç acaba? Herhald~ se
kjze yakındır! 11 

Adem sıkı bir yemek yedi, yo-
ruldu; çimenlere serildi ve hor
lamıya başladı. 
Güneş batarken uyandı. Saat 

9 u 46 geçiyordu. 
"Saat üçe geliyor!,, diye mırıl

dandı ve müthiş bir açlık hisset
ti. 

Küçük dili hizasına kadar tı
kındı. 

Sonra uykuya yattı ve derhal 
uyudu. 

* * E n:esi sabah erkenden uyan
dı. Saat 5.45. 

"Saat 10 olmalı!,, dedi, "Bu
gün pazar; istirahat günüm ... Al
lalıım! Ne ıkadar da açım!,, 

Adem tıka basa yedi, yoruldu. 
Sonra yattı ve tam 24 saat u

yudu; çünkü günlerden pazardı. 
Ancak ertesi günü öğle üzeri u
yandı; o da açlıktan ... 

Yemekten sonra, "Ah, ne yor
gunum!,, diye şikayet etti. 

Adem uykuya yattı; akşam ü
zeri uyandı. Saat 5,33. 

Kendi kendine, "Saat kaç ola
bilir?,, diye sordu; yine kendi 
kendine, "Bire yakındır!,, diye 
cevap verdi, ve Allah eksile etme 
sin müthiş bir iştihası olduğunun 
farkına vardı. 

Tıkındı; ne var, ne yok, sildi 
süpürdü ve o canım yem yeşil ot
ların üzerine uzandı, uyudu. 

Ertesi sabah altıyı geçer geç -
mez uyandı. 

"Hey Allahım! Akşam olmuş, 
yine aç kaldık!,, diye homurdan
dı. 

Zevkle, şevkle yedi. Sonra bir 
ot tellendirdi, biıikaç nefes çekti 

"B eşeriyetin sukutu,, hadise-
si viikıalaşır vakıalaşmaz, 

Adem ve Havva birer miktar çam 
sakıziyle birer incir yaprağı te
dariklediler, sonra her ikisi bir
den kıvrılıp uykuya yattılar. 

On biri 35 geçe uyandılar. 
Adem, "Saat dokuzu geçmiş 

olmalı, kudurmuş gibiyim. Hav
va, sen de benim kadar aç de
ğil misin?,, diye sordu. 

Havva da ayni derecede açtı. 
Adem ve Havva yemek yedi

ler. 
Yemekten sonra otların içeri

sine giıdiler ve daha sonra uyu
dular. 
Akşama doğru uyandılar. Saat 

sekizi biraz geçiyordu. 
Havva, "Açım!,, diye söylendi. 

Adem, "Şaşılacak şey nasıl, saat 
4 ü geçiyor!.,, diye cevap verdi. 

Ademle Havva tıka basa tıkın
dılar. Sonra otların içerisine gir
diler ve daha sonra uyudular. 

Ertesi sabah Havva horozlar
la beraber uyandı; saat beşe 10 
vardı. Ademi uyandırdı. 

Adem, "Saat 12 olmalı!,, dedi 
ve Havvaya usaati tayin etme~,, 
usulünü öğretti. 

Havva, "Müthiş açım!,, dedi. 
Adem, 'jYa ben!" diye cevap 

verdi; tıkındılar ... 
Sonra otların içerisine girdiler. 

* * 
D aha sonra incir yaprakları

nı tazelediler ve uykuya 
yattılar. 
Öğleden sonraya kadar uyudu-

lar. 
Açlıktan uyandılar. 
Tıkındılar. 
Yattılar, uyudular, uyandılar; 

tıkındılar; yattılar, uyudular, u
yandılar, tıkındılar; yattılar, tıkın 
dılar;; incir yapraklarını tazele
diler, uyudular ....... 

lf 
İşte Cennet Bahçelerinde ha

yat! ... 

Yeni Yıl Bütçemiz 
Dahiliye Vekaleti 
Emniyet İşleri Umum Müdiirlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Hariciye Vekaleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
ı dliye Vekaleti 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Maarif Vekaleti 
Nafia Vekaleti 
İktisat Vekaleti 
Münakalilt Vekaleti 
Ticaret Vekaleti 
Ziraat Vekaleti 
Mlilll Müdafa VekAleti (kara kısmı) 
Milli Müdafaa Vekaleti (hava kısmı) 
Milli Müdafaa Vekaleti (deniz kısmı) 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Harita Umum Müdürlüğü 

YEK'Ô'N 

5.527.524 
7.867.310 

13.631.177 
3.604.900 

11.919.424 
9.513.802 
1.696.043 

19.296.157 
18.709.754 

3.425.441 
1.697.058 
1.593.320 
7.350.911 

56.539.000 
8.294.000 
6.979.000 
5.283.000 

900.000 

304.971.662 

(Başı 1 incide) 
5.427.524 
7.487.310 

12.178.460 
3.454.900 
8.179.424 
9.265.802 
1.669.463 

17.796.167 
9.047.998 
1.440.441 
1.397.058 
1.631.320 
6.931.131 

56.539.000 
8.294.000 
6.979.000 
5.283.000 

900.000 

268.476.321 

Vekilinin Beyanatı 

Afrika Harbi 
(Başı 1 •TJcirleJ 

yişlerine devam ediyorlar. Habeş 
ımparatorunun da bu kuvvetlerin 
başında olması muhtemeldir. 

. !tal ya ile diğer ülkelerden hiç 
hır alakası kalmıyan Habeşistan
daki İtalyanların 12 koldan yapı. 
lan hücuma dayanamıyacakları 
muhakkaktır. 

İtalyan Somalisinde: Merkezin 
~aptı ne buradaki İtalyanlara a
;ıır bır darbe indirilmiş oluyor. 
Iluradaki İtalyan ordusunun mü
him bir kısmı harp dışı edilmiş
tır. 

Esir çoktur. Mühim mikdarda 
'!'alzeme iğtinam edilmiştir. Ge
rı kalan kuvvetlerin de yakında 
teslim olmalarından başka çare 
yoktıır. 

I ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 28 ( A. A.) - İngiliz u

mumi karargahının tebliği: Su
dandan ilerliyen İngiliz - Fran
sız kuvvetleri Keren istikametin
de o kadar büyük bir süratle iler
l?miştir ki halen Keren'in sima
lınde setir mevzilerini tutan düs· 
man. kuvvetleriyle temasa girmiş 
lerdır. Şehrın garbindeki kuvvet
lerimiz de mevzilerini takviyeye 
muvaffak olmuşlardır. 

İtalyan Somalisinde, kıtaatı
mızın harekatı muvaffakıyetle 
devam etmektedir. · 

Habeşistanda. İtalyanlar, Ha
bes vat~uıperlerinin cüretkara
ne harekatı üzerine Adisababa 
n~n- bah - şimalinde kain Gojjam 
v_ıı~y~tındeki askeri mevzileri 
bırbırı ardınca tahliyeye mecbur 
kalmaktadır. 

* Kahire. 28 (A. A.) - Pazartesi 
<!ecesi TralusJlarp şehri üzerine 
yapılan bir keşif uçuşu esnasında 
sehrin elektrik santrallerinden bi 
rıne ait bütün binaların tahrip e
dilmis oldui!u l!'Ör\ilmüstür. 

Afrikadaki Alman kıtaatı 
Londra. 28 ( A.A.) - "A.F t.,, 

Londradaki Hür Fransız mahfil
lerinden verilen malümata göre 
Almanların Simali Afrikaya ııec: 
meleri keyfiyeti ehem~iyetini 
muhafaza etmekte devam edi _ 
vor .. Kasablanka'daki mütareke 
komısyonu kadrosu, mütemadi
yen gelen yeni mütehassıslar 
teknisiyen ler ve propag'andacı~ 
larla_ genişlemektedir. Mezkfır 
komısyon, bujlün bütün hava 
meydanlarının kontrolünü eline 
almrş olduğu gibi. denizaltıları
na ~ahsus üsler dP ih?.l\r etmek
tedır . Bundan başka büti'r>ı ben-
7.İn deıxılarını nezaret altında 
bulund~rmaktadır. Bu riv>ı;•et
lerle B1zerta deniz üssünün mih
ver tarafından venirlen ciddi <u
~ette tehdit edilmekte bulundu
iiuna dair gelen haberler arasın
da bir münaSebet ııörülmektedir. 

ltalyan muvaffakıyetsizli
ğinin sebepleri ne imiş? 
Londra, 28 (A.A.) - M·,,soli

ni, Ingiliz kıtalariyle yapıla., ınu 
harebelerdeki muvaffakyetsiz
likleri izah icin daha evvel hava
nın muhalefetinden ve hazırlık 
noksanından bahsetmişti. Şimdi 
başka bir sey buldu: General 
Franco'ya İspanya dahili harbi 
esnasında verdiği harp malzeme
sinin faturasını göndermiştir. Bu 
fatura, İtalyan sözcüsünün de i
zah ettiği gibi, Habeşistandaki 
mühim gayretlerden hemen son 
ra İspanyaya yaprlan yardımın 
İtalyan harp kudretinde ne mü
him bir yara açtığım göster -
mektedir. İşte bir mazeret daha. 
Bir dahili harp vesilesiyle gön
derilen mallarm 83 milyon İn
ııiliz lirasınd'J.n 61 milyona indi
rilen tenzilatlı faturası sudur: Maliye 

Ankara, 28 (A. A.) - Maliye 
Vekili Fuat Ağralı, hazırlanmak
ta olan yeni bütçe dolayısiyle A
nadolu ajansına aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

"1941 Mali yılı bütçesinin um
mi yekünu 304.971.662 lira ola
rak tesbit edilmiştir. İçinde bu
lunduğumuz 1940 senesine nara
ran bu yekün 36.495.341 lira bir 
fazlalık göstermektedir. 

ridat kalemlerinde mühim bir te- Birçok denizaltı, 1939 sahra 
nakus husule gelmiş, diğer taraf- topu, 10.000 otomatik silah, 
tan memleketimizin emniyeti için 240.745 portatif silah ve bunla
alınması lüzumlu görülen ted- rm arasında 1891 modeli 219305 
birler devlet masraflarını ehem- tü.fek, 6.668 motörlü vasıta ve 
miyetli nisbette yükseltmiştir. bu meyanda 4.264 kamvon ve 
Bu iki taraflı müşkülat karşısın- 134 seri tank. 6105 varil benzin, 
da geçen sene bazı tasarruf ted- 931 radyo makinesi ve 110 katır. 
birlerine ilaveten, adi bütçe için Mussolini. bundan başka 763 

tavvare, 1414 tayyare motörü ve 
bir kısım vergi ve resimlere zam- 16.000 ton bomba vermiştir. 1-
lar yapılmış, fevkalade varidat talya tarafından verilen kücük 
menabii de, yeni karşılıklar bu- harp ııemileri yalnız hatıra ola
lunmak suretiyle tevsi olunmuş- rak zikredilmektedir. Bunlar ik
tu. Aldığımız tedbirlerin ve bu 

"Her şeyden evvel şurasını te
barüz ettireyim ki bu yükseliş 
sivil hizmetlerin genişlemesinden 
mütevellit değildir. Aradaki fark 
başlıca Milli Müdafaa ihtiyaçları 
için yapılmış veya bu ihtiyaçla
ra karşılık tutulmuş muhtelif is
tikrazlar mürettebatının düyunu 
umumiye bütçesine konulmuş ol
masından, ve bütün fevkalade 
menabiimizi münhasıran Milli 
müdafaa işlerine tahsis edebilmek 
üzere Demiryolları inşaatı, Nafia 
ve imar işleri gibi bazı hizmet
lerin tekrar adi bütçeye alınma
sından hasıl olmuştur. Maama
fih, adi bütçeye yapılan bu ila
velerin önümüzdeki senelere olan 
tesiri de hesap edilmiş ve fevka
lilde ahval zail olduğu zaman adi 
bütçe yekünunun normal varida
tunızla karsılanabilecek mikdar 
d~hilinde kalması mümkün ola
bilecei neticesine varılmıştır. 

"Uzun zam~ndanberi devam e
den Avrupa harbinin bütce ba· 
kınımdan memleketimizde iki 
türlü tesiri olmuştur. Bir taraf
tan ba•ta e:ümrük vergisi olm~ 
lizere ithalatla alii.kadar bazı va-

tedbirleri almakla istihdaf etti- ramiye kabilinden verilmiştir. 
61 milyon İngiliz lirasına ba

ğimiz gayelerin, memJeketin ikti- \iğ olan hesabın 24 avlık taksit
sadi bünyesine ve halkunızın ar- te ödeneceiii ümit edilmektedir. 
zusuna azami derecede uygun ol- Tak · 1 t duğwıu tatbikat teyit etmiş bu- sıt er. soanyol dıs ticareti 
Junmaktadır. inkişaf bulduğu nisbette arta

rak J?idecektir. "Stefani,, ajansı-
"Umumi vaziyetin seyri, önü- nm diplomatik muhabiri şunları 

müzdeki sene içinde de ayni ma- ilave ediyor: 
hiyette yeni bazı tedbirler alın- "İtalya, İspanyanın yardımına 
masuu zaruri kılmaktadır. Bir kosmussa, bunıın sebebi İngilte
kısım adi bütçedeki fazlalığı, bir reden korkmus olmasl\]ır.,, 
kısmı da Milli Müdafaa ihtiyaç- ============= 
!arın~ hasredilen fevkalade tahsi
satı karşılamaya matuf olan bu 
tedbirlere ait liivihalar bütce ile 
birlikte Büvük Millet Meclisine 
takdim edilmek üzere Başvekılle
•e verilmi<tir. Simdilik 83 milyon 
liraya baliğ olan fevkalJ.de tahsi
sat kısmen mevcut menabi ile kıs
men de son senelerde büyük bir 
•ağbete mazhar olduğunu mem
nuniyetle gördüğümüz dahili is
tikraz tahvilleri ihracı ve buna 
müşabih muhtelif tasarruflara 
plasman bulmaya matuf kolay-

!ıklar gösterilmesi suretiyle kar-
~ılanacaktır. · 

"Sulhün korunmasında, emni
yet ve istiklalimizin muhafaza ve 
müdafaasındaki kıymet ve ehem
miyeti takdir eden halkİmızın 
bu yolda aldıjhmız ve her zaman. 
ki gibi iktisadi bünyemizin icap
larına uyl!'Un olmasını azami de
recede gözönünde bulundur~u· 
ltumuz yeni tedbirlerin muvaffa
kıyetle tatbiki icin kendisine te
veccüh eden vecibeleri seve seve 
ifa edeceklerinden eminim.,, 
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Yunanistan Harbi 

ltalyanlar Yine 
Müdafaaya 

Çekildi 

Sofya'ya Son ihtar H Ed D •• 
mak için eliınde~:ı:n i~:~d~~yi , • en. . un 
ya.ıü;1:r:ı .. yapılan mülakat Ankaradan 

S:<>fya, 28 (A.A.) - "Remer,, 
Ingıltere elçisi Gerge Rende!, H k b~gün Bulgar Başvekili Filof'u a , e e t E f f . zıy~ret ederek bazı Bulgar gaze- 1 
tecileriyle birlikte bir !ngiliz ga 

İngilizler Avlonyayı 

Bombardıman Etti 
Atina, 28 (A.A.) - Resmi Yu

nan sözcüsü, düşmanın mukabil 
taarruzda bulunmadığını, bütün 
cephede Italyanların müdafaada 
durduklarını beyan etmiştir. 

1 ngiliz tebliği 
Atina, 2~ (A.A.) - lngiliz ha

va karargiihının tebliği: Ingiliz 
hava kuvvetlerine mensup bir 
bombardıman teşekkülü "Hurri
cane,, av tayyarelerinin refaka
tinde dün Avlonya hava meyda
nına taarruz etmiştir. Hava mey
danına pek çok miktarda bomba 
atılmıştır. Hangarlara ve diğer bi
nalara birkaç kere isabetler ol
muştur. Cereyan eden muhare
bede düşmanın 5 av tayyaresi dü
şürülmüştür. Diğer iki düşman 
tayyaresi de uçarken çarpışarak 
parça1anmıştır. 

zetesı muhabirinin de tevkif (Başı 1 ıncide) *a çalıştığını gcirmek hakiki biı 
edilmesini şiddetle protesto etmiş hur adına Riyaseticümhur baş ilham eseridir. Reisicümhurla 
tır. Bu teşebbüs üzerine tevkif e- yaveri Celii.l tJner selamlamıştır. Başvekille ve diğer vekillerle 0 : 

dilenlerin hepsi serbest bırakıl- Türk - lngiliz bayraklarile süslen- lan konuşmalarımızdan ve halk i
mışlardır. Se~ir. Başvekil ile Bul- m.iş bulunan garda başta Riyaseti le yaptığım temaslardan gayet 
gar seferberlığınin vüs'ati mese- cümlıur bandosu olduğuhalde bir hararetlı hatıralar götüreceğim. 
tı;si hakkında da görüşmüştür. Se kıta asker ihtiram resmini ifa ey- Türkiyeye ilk defa 1921 sene
fıre nazaran, bu seferberlik icın !emek üzere yer almış bulunu- sınde gelmiştim. Aradan geçen bu 
şimdiki vaziyet ve şerait dahi - yordu. Ingiliz Hariciye Nazırı ile . kadar kısa bir müddet zarfında 
!inde hiçbir sebep yoktur. Sabah- Imparatorluk Genelkurmay baş- başarılan muazzam terakkiler be
tanber: Y.abancı n;emleketlerle ~e- kanı. tr~nlerine binmek üzere ga- ni hayrette bırakmıştır . Sözleri
lefon ırtıbatları ışlememektedır. ra gırdıkleri zaman ihtiram kıta- mi bitirmeden evvel sizlere ve * sını teftiş eylemişler ve erlerimi- gazetelerinize, memleketime olan 

. Bern, 28 (A.A.) - "Havas,, Is- zi (Merhaba asker) diye selii.mıa- bütün yardım ve muhabbetiniz
vıçrenin Türkiye ve Bulgaristan- mışlardır. Asker (Sağ ol) diye mu den dolayı bilhassa teşekkür et-
la telefo_ n irtibatları bugün işle - kabelede bulunmuş ve garın pe- k · · 

e t 1 
me 1s terım . 11 

m mış ır. ron arını dolduran binlerce halk B · 
Sofyaya ciddi bir ihtar en içten .tezah~rlerle ve (yaşa ır 'Sovyet gazetesinde 
Londra, 28 (A.A.) _ "Reuter var ol) nıdalarıle kendilerine kar Moskova, 28 (A.A.) - "Reu 

in diplomatik muharriri yazıya;~ şı d1:1yulan sevgiyi ifade eylemiş- ter,, Kızılordunun organı olan 
İngilterenin Sofya Elçisi Ren- lerdır. Halkın bu tezahüratı bil- "Krasnaya Svesda,, gazetesi ha

dell tarafından yapılan beyana- hassa tre:ıin hareketi esnasında len dünya dikkat ve alakasının 
ta Londrada büyük ehemmiyet so11 haddıne va_rmış.,dost ve müt- Eden'in Ankara ziyaretine ~ev -
verilmekte ve bu beyanat vak- te!ık dev.le.t mumes~ılleri bu sami rildiğini yazmaktadır. Gazete, An 
tınde yapılmış ciddi bir ihtar te- mı hava ıçınde şehrunızden ayrıl- k.ara görüşmelerinin ehemmiye-
18.kki edilmektedir. Rendell'in mışlardır. tını kaydetmekte vve İngiltere -
beyanatından sonra halen Bulga- Misafirlerimiz bugün şehrimiz- nin Türk yardımına güvenebileYunan tebliği 

Atina 28 (A.A.) - "Tebliğ 
Mah?u.t' mahalli .harekat kayde'.'. 
dılmıştır. Cephenın bir noktasın
da, ateşimize maruz kalan bir 
düşman kuvveti, ağır zayiata uğ
ratılmıştır. Esirler aldık 

ristanı tehdit eden Alman işgali d~n ayrıl~adan önce Halkevine ceğini bildirmektedir . 
tahakkuk ederse, Bulgaristan ar- gıderek evı geznuşler ve burada 
tık mücbir sebepler iddia ede- mektep talebelerine vrilmekte o
mez. Alman kurmay subayları lan temsilde hazır bulunarak mil
lçin evler hazırlanması, yol gös- li oyunları seyreylemişlerdir. Ta
teren direklere almanca işaret- !ebeler, müttefik devlet mümes
ler ve Tuna üzerine dubalar ko- silerini aralarında görmekle duy
nulması, lıepsi Ifolgarlar tara - <tukları sevinci. kendilerini sık 
fından alınan tedbirlerdir. sık alkışlamak suretile izhar ey

CRiPPS 

Emniyet nezaretinin ·dün ak
şamki tebliğinde, düşman hava 
kuvvetlerinin Ege denizinde bir 
ada mmtakasını bombardıman 

ettiklerini, fakat hasar ve telefat 
olmadığını bildirmektedir. 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

Birçok asker ve mütehassısla- !emişlerdir. 
rın yarı de~işmiş kıyafetlerle M' t Ed ,. b 
Bulgaristana girdikleri ve Bul- ıs er en ın eyanatı 
garların buna mümanaat etme- Ankara, 28 (A.A.J - lng,ıtere 
dikleri de haber verilmektedir. Hariciye Nazın B. Anthony Eden 
Binaenaleyh mücbir sebepler id- bugün Ingiltere büyük elçiliğınde 
diası muteber olamaz. İngiltere ı saat 15.20 de Türk gazetecilerini 
hareket serbestisinl ele alırsa kabul etmiş ve kendileri ile u

(Başı 3 üncüde) Bulgaristan bunun hesabını an: zun müddet görüşmüştür. Bu gö-
ponyanın cenubi Pasifikteki ta- cak kendinden ve Almanyadan rüşmeler esnasında B. Eden şu 
arruzu yalnız deniz kuvvetleriy- 'ormalıdır. beyanatta bulunmuştur: 
le olı~ıyacak:. ~und~ kara kuv- Tam bir anlaşma varmış? " - Her sınıf halk tabakası ta
vetlerı de muhım bır rol oynı- Londra 28 (AA) "AFİ rafından bana karşı gösterilmiş o
yaca.ktır. Bunun içindir ki. f\- Bazı Londra mahflllerinde ·d~h~ lall hararetli kabulden son derece 

b
merikb alıl1,ar, . 1 f\vusıralyal!lar ıl.e son günlere kadar Almanların mutehassis oldum. Gerek Adana-
era er ngı ızler cenubı Pası- k da gerek ld k Ank f"kt k' .. 

1 
. d . arşısında Bulgaristandan ener- , yo a ve gere ara-

ku e e~l us. e:ıne, enız ve hava iik bir vaziyet beklemenin gü- da bana yapılan tezahürattan da
vet~=ri ;~ıy: ~erabe~t ~~r~ kuv lünç olacaj:lı ileri sürülerek Bul- ha dostane bir .. ş~y tasavvur. olu-

Japon 
g n ebrmet e ır er. garıstana acımak temayülleri namaz. Ben, bulun bu tezahürle-

s .. 
Mr. EDEN'le 
GÖRÜŞTÜ 

Ankara, 28 (TAN) - Ingilte -
renin Moskova büyük elçisi Sir 
Stafford Cripps bugün Ankaraya 
gelm~ ve Ingıltere Hariciye Na
zırı Mıster Eden ile görüşmüştür. 

Seyahatin akisleri 
Londra, 28 (A.A.) - "A.F.I.,, 

Cripps' in Ankaraya gitmesi siya
si mahfillerde büyük bir alaka 
uyandırmıştır. "Times,, ve 'Daily 
Telegraph,, gazetelerinin diplo -
matik muharriı'ieri, bu gece Lon
drada ileri sürülen ve Sovyatler 
birliğinin ister Almanyaya kar -
şı, ister Ingiltereye karşı olsun, 
harbe sürüklenmekten kaçınmak 
istediğine mütedair bulunan mü 
tal.ealara iştirak etmektedirler. 

* yanın u aaanuzunu .. te .1. · · T" k ·ıı t' t af d B · durduracak es lı t db' İ gos rı ıyordu. Bu temayüllerin rın ur mı e ı ar ın an rı
giltere Aınerl~ e H j"e~. n- şimdi kaybolduğunu sövlemek tanya milletine karşı duyulan Bale, 28 (A.A.) - "Basler 

Fran a
' k ti 8? • 0 an a ve lazımdır. Burada hakim olan hisleri tanıamile ifade ettiğine ka- Nachrcıhten,, gazetesinin Buda • 

za karşı müşterek bir mukav& ıssıya a nazaran, Bulgarlar a- m. sam~ını numayış ere peşte muhabirine göre, Ingiltere-s ııvve ennın miltearn- h · · t nii Bu · • " · ı 

met Cephesı. k 
1 

d rasında vatanlarının menfaatle- karşı gerek benım ve gerek gene- nin Moskova büyük elçisi Crlpp-
urma arı ır · · · . ! ı D'll" · t J · t M A · t rını ıyı an ıyan bazı vatansever- ra ı ın ıç en ge en mınnet ar- sin Eden'e mülii.ki olmak üzere 

· n en !er varsa da, Sofya hükumeti Al- lıklarımıza tercüman olursanız yaptığı seyahat Balkan memleket 

J 
- ·- ı"-- - manyanın açtkça cürüm ortağı bilhassa müteşekkir kalırun. !erinde büyük bir sansasyon u

aponya şi Teltd~de olmuş ve Almanların Bulgaris- Yeni Türkiyeden görebildiğim yandırmıştır. Ayni muhabire gö

Bindirdi 
tana girmesinde görülen zah;ri şeyler bende pek derin intibalar re, Molotov Beklenen nutkunu 
teahhur, Berlinle Sofyanın an- bırakmıştır. Bir milletin bugün- yakın bir zamanda ve ihtimal 
!asması neticesinde vukubulmuş- kü şartlar içinde bu kadar büyük Cripps'in avdetinden sonra süy-

(Başı 1 incide) 
Hindiçini meselesi hakkında be
yanatta bulıınarak Fransanın ka
fi derecede fedakiirLl<ta bulundu
ğunu ve daha fazla fedakarlıkta 
bulunamıyaca§'1n1 sövlemiı::tir. 

tur. bir fedakii.rlıkla istikbalini kurma Jiyecektir. 
Bu sebepledir ki, Londra mah- ==============~========':""'== 

ımerinde Ankara konuşmaları- Almanlar ln11iltere Eski ispanya Krah 
nın mesut neticesi hakkında de- ~ 
rin bir memnuniyet gösteril - Üzerı"ne M"t I Alphonse Öldu" 
mekle beraber bu hadisenin. mel 1 ra yöz 

Fransız Başkumandanı 
$anghay, 28 (A.A.) - Hindi

çinideki Fransız kuvvetlerinın 
Başkumandanı General Mor
dant'ın Hanoi'den tayyare ile 
S~y~on'a hareket ettiği öğrenil
mıştır. 

huz mütecavizle açıkça cüriim 
ortağı olması itibariyle Bulgar İle Hücum Etti 
hükumetini düşünmiye sevket-
mesine ihtimal verilmemektedir. 
Simdi Orta Şarkta kuvvetlenen 
İngiliz vaziyetine karşı Sovyct-
ler Birliğinin ve Almanyanın na-
sıl bir hattı hareket takip ede-

Sydney, 28 (A.A.) - Siam'- cekleri beklenmektedir. Maama-
dan tahliye edilen İngiliz kadın- fih askeri harekatın inkisafına 
!arı .tayyare ile Sydne'ye gelmiş- değin Sovyetler hattı hareketi -
le:ctır. 100 kadın ve çocuktan ' nin pek bariz bir sekil almıyaca-
murekkep diğer bir kafile de ya-,

1 ~ı sarnlm•kt•dır. 
kında gelecektir. Berlinin bir tebliği 

Amerika Filipine yeniden Berlin, 28 (A.A.) - Yarı res-
tayyare gö.nderdi mi bir kaynaktan bildiriliy.:ır: 

Nevyork, 28 (A.A.) _ "Uni- Berlinin siyasi mahfillerinde Ce
ted Pres in ö" e d'"' .. nubu Sarkı Avrupanın bazı me-
Filipin ~d la gr n50ıgdıne gfor

1
e, seleleri hakkında beyan ediliyor 

a rma en az 3 ki m h d 1 · tad'J' h 
tayyare gönderilmiştir. Amerika dak .. ua tel.ebetrın ı .ı . ususun
Harbiye Nazırı y t ğ b t ı me a ı a ve tadılcı tema -. ap ı ı eyana - .. 11 b" .. k A KISA HAIERLER 
ta daha iki avcı filosu gönder - vu er. uyu v~."pa m.eselesi 
mek fikrinde olduğ .. l bakımından ve bugun bahıs mPv 
mi"'ir Amerı'ka haunuk soytel - zuu olan büyük meselelerle iil- Suriyede: 

•• · va uvve e- .. 1.. ik. . ri kumandanı daha 1 d cu urse. ıncı derecede kalan • Londra, 28 (A.A.) - "A.F,I,,, 
geçen er e < 1 d' B 1 be . Par18mentodan 500 bin dolar tah b~y er

1 
ır. ununa d • ~1aber. hıç- Almanların Beyruttaki faaliyetleri 

sisat istemiştir Bu par . ır ro oynamıyor eJ;!ı lerdır ve lıakkında öğrenildlğtne göre, vl~hy 
tipte tayyarele.rin kalkm~sı ~e~~ muhakkak. vakti $!elince. umumi hUkOmetı nazi c••'-lıluk alatemını ::ıer 
icap eden zeminin hazırlanma~11_ ~vrupa nızamının cer~evesi i- taraf etmlye uAratmaktadır. Nazi ca
na sarfedı'J kt' n·,. ta f çınde, devamlı ve adil bir tarzı •u•luk tetkll:itının merkezi Surlyenin 

ece ır. ı,,er ra - tesvive hnl ki d merkezinde f•allyette bulunmaktadır. 
tan Harbı'y N ı· F'l' . ' aca ar ır. e ezare ı ı ıpın - J •

1
• k ~ 11 Geıtapo11 buradan kıaa dalgalı varl-

den izinle Amerikaya gelecek o- ngı ız onsolo~lugu el bir telsiz llotı vuıtaslylo Borlin 
lan subayla.:a vazifeleri başında rıasaport memuru kaçırılmış ile muhabere etmektedir. 
t~lmaları luzumunu emretmiş- . Londra, 28 (A.A.) _ "Reuter., ~~a.~;,,AJJA. ,. DiKKAT ! •• ....... ~ 

. s· ı· Istanbula ııitmekte olan Sofva • Vlchy, 28 (A. A.) - Frans" 1 Memleketin en giizel, en 
sempatik 20 Yeni Artisti 

Her aksam 

mgapur ıman~nm Ingiliz Konsolosluğu oasaoort Bahriye Nezaretinin tebllğl: Muz ha· 
eb-tt.fında memuru Grenoviç. ortadan kay- muleaiyle Kaeablanka'ya gitmekte o-

holmustur G 
· ,. k 1 lan "Fort · Rlchepanse,, Fransız .ı. 

Tokyo, 28 (A.A.) _ "D.N.B.,, . renovıc ın acın - • n • d .. h 1 k ed lebl, Afrika sahili açıklarında inı;ılliz 
Domei aı'ansınm Sı'ndapur'dan ıgın an sup e edi mP t ir. .., G denlı: kuvvetler! tarafından tevk.lt 11 • 

aldığı resmi bir habere göre, li- renoviç'in hududa vakın bir dllmiftlr. 
manın şark mahrecindeki mayin vPrde trenden kar1rıldıi!ı nnne- • Vlchy, 28 (A.A.) - içinde boş 
sahası g:enişletilmiştir. Btı suret- riilmektedir. tn~iliz hükllmeti fıçılar bulunan ve Cezalr'den gelen 
le limana ancak küçük gemiler BulRar hükU.metini siddPtle PTO· Fransız "Schlafflno., vapuru ingııız-
cıirio crkabilecekt.ir testo etmis ve Grenouir'in bu . ler tarafından tevkif edilerek Cebı.· 
Japonyanın Berlin elçi.si Tundui!ıı vPrin ve na<•l kacrrıldı- litarıka götürülmüştür. son f,rtına· 

U1nrn ı::ilrRtlp tesbit edilmPsini ta- lar esnasında bu vapur karaya otut· 
Berlin, 28 (A.A.) - Hitler bu.. ' ... " pvl~mi~tir muıtur. Yine Fran"z 

11

Gullvinec., va 
~ün öğleyin yeni Japon Biiyük puru 19 Şubatta Atlantık denizin•• 
Elçisi General Oslma'yı ka}lul et- meçhul bir donlzaltı gerol•I tarafın-
miştir. Jaıxın Büvük Elcisi Hiı- dan gelen haberlere göre, Japon dan torplllenmı,ıır 
lere itimatnamesini vermi<lır Hariciye Nazırı Matsuoka yakın- HOLA.NDADA: 
'1.lman Hariciye Nazın Von Rib- ia Berlin ve Moskovaya gitmek 
bentrop mülakatta ha21r bulun- osavvurundadır Bu haberin doğ-
mu(!tnr. r1ılu~undan sünhe Pttirecek hu-

Matsuoka'nın seyalıati <Usi hiç bir sebep mevcut olma-
"nk?a beraber Londrada teyidi

Londra. 28 (A. A.) - Şanghay-. ne imkan hasıl olmamıştır. · 

e Londra, 28 (A.A.) - Londrada 
lntlıar eden HUr Felemenk gazete.si
ne gCSre, Holanda Başkumandanı Ge· 
neral Wlnkelmann, Bohemya hudu 
dunda k:ıtn Troppa1.1'da enterne edil• 

MAKSIM 
BARDA 

Temiz, nezih ve EıÖrülmemı 
EÖLENCELER 

ZENGİN VARYETELER 

\, Tel · 4 2683 
. ; 

:--·······•••••••••••••••U•••••••••••U••••• .I_ 

i TEPEBAŞI ORAM KISMIND'"' 
! Bu akşam saat 20.30 d!ı 
: MEŞALELEA 
: iSTİK, CAO. KOMEDi KISMI 

! Gürıdüz 14 te Cor-ıık "''10111 
: Bu akşam saat 20 .30 da 
IKIFIALIK OOALAq ................................................. 
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6 -· -= TAN 

f TAKSiTLE SATIŞ ,, BİR HAKİKAT! Sayın müşterilerimizin , ı 
MARVIN 

nazarı dikkatine: 
LUXOR 

15 sene garantili 
İsviçre Presisyon Radyoları 

Saatları 

Fırın - Süpürge ve AEG her türlü Elektrik Z ET 
aletleri 

Havagazı 

ocaklan 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
1 Galata: Bankalar Cad. 47 '5!). Telefon: 41378 

1 

1 

~ Beyazıt: Üniversite Cad. 28 - Kadıköy: İskele Cad. 33/2 ~, 

Cinai Mlktan Muham· 
men 13. % 7,5 teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Ekalltme 
Şek il Saati 

Muşamba önlük 200 adet 420.- 31 50 Açık eksiltme 14 
Çıralı tahta 10 M3 610.- 45 75 • " 14.30 
Zamkı arabt 1000 Gk. 1100.- 82 50 ,, ,. 16 

1 - Mevcut nümuneleri ve kereste ebat listesi mucibince yukarıda 
dns ve miktarı yazılı (3) kalem eşya açık eksiltme usuliyle satın alma
caktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminaUarı, eksiltme saatlerl 
hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme 5.3.941 çarşamba g{lnfi Kabataşta levazım ve mfiba
yaat şubesindeki alım komisyonunun yapılacaktır. 

4 - NUmuneler sözn geçen ~uhede görulebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan ıün ve saatlerde 3 7.5 

S{lvenme paralarile birlikte mezkOr komisyona müracaatları. (1431) 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kunışluklann Tedavülden 

1 Kaldırılması Hakkında İlan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerıne dantellı bır kurueluklaı darp •e piya. 

aaya kifi mıktarda çıkarılmı• oldutundan dantelaız bir lruruııuldarm 31 
Ma~t 9~1 tarihinden 110nra tedavulden kaldırılmaı. lı:ararlaıtırılmıttır Du
telaız bır .. uruşluldar 1 Niaan 941 t.aribınden itibaren artık teda•ül etmiye
cek •e bu tarihten itibaren ancak bıı ıene mllddetle ,aınıa malaandılı:larile 
Cümhuriyeı Merkez Banlı:aaı tııbeıerince tre Cümhuriyet Merkez Banluaaı 
ıubeıl bu'onmıyan yerlerde Ziraat Bankaaı tııbelenncr kabul edileb•lecektir 

Elinde dantelsiz bir lrunıtluk bulunanlarm bunlan malaandıklanle Cüm
hariyet Merkez ve Ziraat Bankaları ıubelerine tebdil ettirmeleri ilin olunur 

M9035. •12523. 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

KuruJoı l'arihl : 1888 
8ermayesi : 100,000,000 Türk LfrJ1n 

Şube ve Ajans adedi : Z65 
f;iral ve ticari her nevi banka muamelelerf • 

Biriktirenlere 28,800 Lire Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

%1raat Banku•nda kumbarah ve ltıba ,..,. taurr-~e .. pıarında eıt eı le 

llraaı bı.ılunanlara aeneca • defa çe kllecek kura tte •taO•dakl pllna 1on 

4 
4 
4 

• 
• 

lkra"'tye daCıtılacaktı,. 
1 000 ~lralıll 

100 • 

1!10 • 
• 000 Lire 
• 000 • 
, 000 • 

40 • 100 • • 000 • 

100 • 10 • 1 OOCP • 
120 • co • 4 800 • 

110 • ıo • ı. zoo • 
DiKKAT: H~aplanz,dak1 paraıaı Dtr !ene ıcınd• SO ltradan •eafl dOsmt· 
renJere ikramiye çıktığı takdırde ' 2li razlasıyle "erllt"C"ekttı . ltura!AI 
MDed• t defa, 1 IJl1ll ' Blrtnd lı:Anun. 1 Mart •• 1 Hazıran 

111' tarthler1ndt cekll~ktlr 

Ticaret Vekaleti iç T.caret Umnm 
Müdürlüğünden : 

Tilrkiyede Yangm ve Nakliyat Sigorta işleriyle meşgul olmak Q.zere 
bııunl hukilmler dairesinde tescil edılerek bugun faaliyet halinde bulu
nan "Alyans ve Ştutgarter Verayn Anonlm Sigorta Şirketi,, bu kerre 
mllracaatla Şirket esas mukavelenamesinin birinci maddesinin birind 
fıkrasında tadilAt yapılarak Şirket isminin "Alyaruı Sigorta Anonim Şir
keti,. olarak tevsim edıldltini bildirmış ve lAzım gelen evrakı vermi9-
tir Mezk~r Şirketin Türkiye Umumi Vekilliğine tayin edilmiı olan "S. 
Amar ve Şeriki Limited Ş!rketl de esas mukavelenamesinde tadilAt 
7aparak Şırket ismini "Tahsin Gök ve Ortakları Limfteti Şirketi,. ola
rak: tesblt edilmiş ve 23/11/1940 tarihli Sicilli Ticaret gazetesiyle ililn 
edilmiştir. Keyfiyet Sıgorta Şirketle rJnin te!U,, ve mürakabesi hakkın
daki 25/Hazıran/1927 tarihli kanunun hükumlerine muvafık görülmils 
olmakla il.An olunur. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr Gaıon diuo1 ki: 

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

Fiatı 50 Kuruı. 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime lle 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. Çünkil: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan 8 1 N G E R saatlerinde toplan
mı~. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz 8 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üzerindekı 
8 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmenız IAzımdır 
Moda~ takip eden her asrl kadın için kıymetli taşlarile ve nefis işlemesı le hakikaten nazarı dikkatJ celbe
der. böyle bir harikulAde 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir 

SINGER SAATi Hoşa ~;~:k ;:'z:;'akbu1 HEÔIYELIKTIR 
No. 82 - A 200 elma• ve 11 pırlantalı 500 lira EM SALLERİ GtBt 15 SENE OARANTtL1DlR. 

D1kkat : S!nger saatleri istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır - tstanbulda subeml7 
volttur. Adres: SİNGER SA.AT Matazalan latanbul. Eminönü No. a , 

ÇOCUGUNUZA YERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çoc~k .~abası, çocu"1na. ~ıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte guçluk çeker. Bız, sızı bu müşkülden kurtanyoruz ve cocueunuza biı 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisı 

çocuğun mektepte 
mektep dışında. hatta 
mektepten sonrll muh
taç olduğu en kıymet-

A Çünkü: Çocuk Ansiklopedist 
bütun dünya çocukla· 
nna yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdir. 

li eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırı!ıp 'kay
bolabilir, veyahut u
nutıL'abilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopoou.t., ço· 

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
1 çocuğunuza faydalı ve 

bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Otıa boı 
saatlerinde hocalı4 ve 
ar.uda§lık eder. 

J 

TAN Neşriyat EV'i 
Ista n b.u l 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

Çocuk Amiklopedi31 ikı 

cilttir. Mükemmel Jekild~ 

teclit edilmif olarak iki cil· 
di birden ('l) liradır. 

Talebe ve muallimlert 
tenılliitlı (fi) lira110 verilir 

TEKNIKA Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 
T. A. Şirketinden : Üçüncü taksit 1 Martta başlı yacağından Martın onuncu gü

nüne kadar taksitlerini vezneye yatırmayan talebenin mektep-

1941 aenesi ıcll heyeti umumiye le alakası kesileceği ilan olunur. 
toplantısı 22 Mart 1941 cumartesi gü- • ---·----------------
nü 1&at 12 de Galatada Hezaren cadde Istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
si 61 - 83 numarada klin Merke - 53 No. lu llAn : 
zinde vUkubulacağmdan asalete v _ Tip ekmeklik 3 15 çavdarlı unun 72 kiloluk beher çuvalının natı 

n e ı badema 972 kuruş olarak tesbit erl.ldiği UAn olunur (15791 
ya vek~leten en az beş hisseyi hamıl - -·-----
olanların 15 Mart 1941 tarihine ka-
dar hisselerini şirket veznesine yatır
malan lüzumu ilAn olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi : 

1 - 1940 yılı muamelAtma dalr 
heyeU idare ve murakıp raporlanrnn 
okunması, 

2 - 1940 yılmn alt me ·cud:ıt t.ıi

!Anço ve kttr ve zarar hcsapl.ırının 

kabuUl ve heyeU idarenin tcmettua
tm ve fevkalAde ihtıyat akçesinin 
tevzilne dair teklifatı hakkında karar 

itası. 

3 - İdare heyeti Azalarııun ve mu

İstanb,ul •Levazım Amirliğinden Verilen : 
• 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 
• 

Aşagıda yazılı mevadın pazarlıkla eksıltmeierı Izmitte askt!ri 
satın alma komisyonunda hizalarında yazılı gün ve saatlerde ya
pılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. Şart
namesi komisyonda görülür. 
Cinsi · Miktan Tutan Teminatı İhale pn ve 

Beyaz peynir 
Gaz yağı 
Gaz yağı 

Kilo Lira Lira saati 

12.000 
20.000 
10,000 

6600 
5000 
2500 

496 17/3/941 
750 17 " tt 

188 19 ,. " 
(2026 - 1561) 

15 
15 
15 

rakıbın [brası. 

4 - 1941 senesi için murakıp seçi- ı••••••••••---ı Aşağıda yazıt muytabiyeler 
mı ve ücretinin tayini, ı, 1 ' 1 pazarlıkla satın alınacaktır. İha-

:ı - İdare heyeti Azalarının şirket- Gayrimenkul lesi 6/ 3/ 941 günü saat 14 de 
le ticari muamele yapmalarına mil- Konyada askeri satın alma ko· 

saade verilmesi, 

8 - Müstahdemin ve mQdürlerin 
maaş ve ilcretlerinln tayini için mec
lisi idareye ıalAhiyet verilmesi. 

Nişantaş Emlak 

Türk Anonim Şirketinden: 

Hissedarlannm 26 Mart 1941 ! 
Çarşamba günü saat 15,45 de Ni-ı 
şantaşında Şirket merkezi bina

sında adl surette vukubulacak 
umumi heyet içtimaında hazır! 
bulunmaları, ve usulen hisse se
netlerini merkez veznesine tevdi 

etmeleri. 

Ruzname: 

Sahiplerinin 
Nazarı Dikkatine 
Mülkünüze bir asansör koy
durmak istediğiniz takdir· 
de, Belediye ni7.amatına uy· 
gun bir şekilde, plan ve 
Krokilerin tanzimi, ruhsat
name istihı1ali veya mevcut 
ise asansörüntizUn bak1mı 
ve tamiratı kin cihansümul 

bir şöhrete malik 

STİGLER 
Asansörlerinin Tiiıkiye mü

messili Sultanhamam 
Selvili han 9/ 11 No. da 

A. PARMA 
1 - 1940° yılı hesaplarmın ve 'j Müessesesine müracaat et· 

bilAnçolarının ve mürakıp ve mek menfaatiniz icabıdır. 

misyonunda yapılacaktır. Şart-
namesi komisyonda görülür. 1-

1 

haleden sonra % 15 kati teminat 
alınacaktır. Taliplerin belli saat
te komisyona gelmelerL 

1 

Adet 

600 Kayış yular başlılı (ufak) 
10,000 İp yular başlılı ,, 

4.000 Kıl çul ., 
5,000 Semer urganı ( 14 metre 

uzunluğunda) 
7,000 İp yular sapı. 

30 Takım (nalbant taknnı) 
(2014 - 1517) 

* Aşa~da yazılı mevat pazar-
lıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
3/3/941 Pazartesi günü saat 15 
de Edimeıfe Hasköyde askeri sa· 
tın alma komisyonuna ~elıneleri. 

Tuz 26 ton 
Sabun 7 .. 
Zeytinyağı 4 ,. 
Hayvan tuzu 5 ., 

(2024 - 1559) 
meclisi idare raporlarının tetkik il Bir telefon kafidir 
ve tasdiki ve icap eden kararlar. Tel : 21787 

2 - Meclisi idarenin ve mü- ~--•••••••••• 1 
61-------· Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan başka her .ıün saat 
(2 - 6) ya kadar lstanbul 

Divanyolu No. 104. 

rakıbm tebriyeleri ve yeniden 
intihabat icrası, Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 

3 - Muhtelif teklifat hakkin1 UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L Ş. TAN Matbaası 

da kararlar ittıhazı. 
, ___ Tel. ZZ398--

1 • 3 • 941 

Bayılanlar, Çarpıntı ve Sinir Buhranı Çekenler 

NEVROL CEMAL 
den 20 daml" almca ıinirieri ,..~.JtD' derhal fer•hlarlar Kvtnlsde 

bulundurunu. •••••••••• 

Baıvekalet Matbuat Umum 
Müdürlüğünden 

Matbuat Umum Mildilrlilğ(l l~n İran, Sırp - Hırvat, Elen dillerile 
taraflı tercümeye ve konuşmaya çoıt iyi vakıl imtihanla 
Spiker alınacaktır. 

200 lira ücretli olan bu vazifeye talip bulunanlarm bir tstlda De 
flllıda yazılı vesa.lkl 7 Mart 1941 Cuma ıilnüne kadar Ankarada Ma 
buat Umum MüdilrHltilne göndermeleri ve müracaat edenler aras 
matlQp evsafı haiz görülenlere ımuııa.nlarmm icrası için ayrıca tıeb~ 
yapdaçatı ilAn olunur. 

1 - NQtua tezkeresi surett 
2 - Hal tercümesi, 
3 - Tahsil vesaiki Vf!71l sureUerl, 
4 - Askerlik vaziyeti, 
5 - Memurin kanununun 5 inci maddesinde yazıh saJr 'f'N& 
8 - İki adet vesika fotogra(L (13:18) 

'"'""'""""t11ıınınnm·• 1941 ikramiyeleri 4111 
A 

T le Bankası 1 
ade, 

1000 
LIJ'a1U =1000·-un • 3' • • 1000 • -=3000.- • 

.. 1 • 16CI • al&OO.- • 

1=. 1941 Küçük : : ::! : :!::: : 
• il • IOCI • acJSno.- • 
• T f H 1 "° • 50 _ .. ...,.,. - a = asarru esap arı tlJO • ıo : ;;;;ö:- : : 

1 ık • Pi A !(_.deler • Sublı\. t Ma"'8.I Atm- ! __ ramıye anı • :. • lktndtesrtıı tartbJertnde ,.. § 
• ım11111nınun....-.nııu1111tıııııııın111111111111111111•11.tl 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Askeri lisesine girmeye istekli olup ta taşralarda 1t1belere, ts.

ıanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan sınıflarında dö
nekliİl olmayan biltün girme şartlarını haiz bulunan ve ayni zamanda 
giril evrakını tekemmül ettirmiş olan isteklilerin imtihanları yapılmak J. 
zere 7 - Mart • 941 cuma i\inil saat 9 da Kuleli ll5esinde bulunmalan ve 
bu tarihte mektepte bulunamayanların haklarını gaip edecekleri Uln olu
aur. (1443) 

i DE AL BURO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S 5 O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
lc;tivorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyun~ 

Sallf 11erl.: TAN • / ıtanbul 

Fiatı 50 Kuruı. 

Bursa Belediye Reisliğinden : 
Şehrimizin noksan kalan uıart 150, hami 200 hektarlık bJr kuun 

arazinin harltaamm yal>ılmUJ 15 ıun müddetle açık eksiltmeye konul
mU1tur. 

Beher hektar arazinin muhammen bedeli 13 lira 27,5 kurul olup mu-
vakkat teminat akçesı tutan 200 liradır. 

İhalesi 10.3.941 tarihine teaad•U eden pazartesi rQnO beled17• encll
meninde ve saat 18 da yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek üze
re ber iş günü ve it saatlerinde belediyemlz muhasebesine milracaat e
deceklerdir. 

Eksiltmeye lfrmek lstiyerılenn ehliyetname veslkalarile btrUkte f· 
hale günO belediye encün1enine .ntlracaatlan lüzumu llln olunur. (1388) 

Çarşambada Kırmastı ıncuıailesının Çarşamba caddesinde 10 numa
ralı Cedit Abdurrahim efendi medresesi 1 ilA 3 sene milddeUe kiraya 
verilmek üzere temdlden açık arıtırmaya konulmuştur. Yılhk kJra be
del muhammeni 200 lira ve ilk temınatı 15 liradır. Şartname Zabıt ve 
Muamellt Müdilrlüjü kaleminde ıörfilebllir. İhale 12/3/941 Çarpmba 
f(lnü saat H de Dalmt Encümende yapılacaktır. Taliplerin Dk teminat 
makbuz veya mektuplartyle ihale f(lnü muayyen saatte Dalmt J:nf:ümen-
de bulunmalan. ( 1872) 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 
tmar müdilrliltü kadrosunda münhal 170 lira ücretli ilç fen memUT

lutu ile 140 Ura ilcreW bir resaamhta memur alınacaktır. Bu Ocretler 
kadronun lzamlai olup alınacak memurlarm Qcretlerl 3856 numaralı ka
nuna ıöre tesbit edilecektir. Harita ve kadastro işlerinde çalqmq olan, 
kadastro veya fen okulundan mezun taliplerin dlplOma, hizmet veslkala
n ve hilsnilhll kAtıUarı veya bunların muudda" 1*tr suretleri ile An-
karada İmar mildilrHltüne mOraea:ıtlan. (1028) (1394) 


