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Kıbrıs Miilikatı 

Hariciye Vekilimiz 
Kıbrıs' a Giderek 

M. Eden'le Görüştü 

Şükrü Saracoğlu 

Ş. Saraçoğlu 
Bugün Ankaraya 

Avdet Ediyor 
Ankara, 19 (A.A.) - İn

giltere Hariciye Nazın B. 
Eden'in Londraya avdetten 
evvel Hariciye Vekilımiılc 
tekrar mfülavelei efkarc1.ı 
bulunmak arzusunu izhar 
etmiş olması üzerine, Şükrü 
Saraçoğlu 17 martta Anka
radan hareket ederek Kı b-

Okuyucuların 
Sordukları Sualler 

f ns'ta müşarünileyhe müla-ı 

1 
ki olmuştur. 

Ve Cevapları 

Hariciye Vekilimiz yann 
Ankarada bulunacaktır. 

r ....... Tebliğ .... """' 
M. Zekeriya SERTEL l I'- _ _ _ 1 

S - Ingilizlerin Yunanlstana • Nazırlar Beynelmilel 
asker çıkardıklan doğnı 1 

ın dur? 1 Vaziyette Görülen 
C - lngilizlerin boş durmayıp 

Ort a Şarkta ve Balkanlarda bir M ht l"f ) k" fi 
s..ırprız hazırladıkları muhakkak- u e 1 n ışa arı 
tır. Fakat şimdiye kadar Yuna- ! 
nıstanın bazı adalarına asker ve : Gözden Gec;irdiler 
muhimmat çıkardıklan, bazı yer
lerden üsler kurdukları hakkmda 
resmi hiçbir haber yoktur. Bu 
haberler daha ziyade Roına ve 
Berlin kaynaklarından işaa edil
mektedir. Maamafih Ingiliı kay
nakları da Şarki Akdenizdc do
nanmanın mühim bir vazife ifa 1 
etmekte olduğunu bildirmektedir. 
Italyan ve Berlin tebliğlerinde de 
Gırit adası açıklarında .\lman 1 
tayyarelerinin Ingiliz domınma
sına hücum ettikleri haber veril
mektedir. Maamafih resmen te
eyyüt edinciye kadar, bu haber
leri ihtiyatla telAkki etmek, hat
ta bir Alman ve Italyan tahriki 
olarak kabul etmek daha doğru
dur. 

* * S - Yunanistana ln&iliz askeri 
çıkanldığı teeyyüt ederse, bunun 
Balkanlardaki avakibi ne olabi
lir? 

Kahire, 19 (A.A.) - Bu ak
şam aşağıdaki resmi teblii 
neşrolunmuştur: 

"Türkiye ve lnıiltere Ha
riciye Nazırlan dün biribirine 
müliki olmuşlardır. iki Hari
ciye Nazın, geçen ay B. Eden
in Ankarayı ziyaretindenberi 
enternasyonal vaziyette hasd 
olan muhtelif inkişafları göz
den ıe~irmişler ve hükümct
leri arasında mevcut olan tam 
görüş biri ğini f>ir kere daha 
kaydey lem işler ..:ir. 

Bu mülakat Kıbns'da B. E
den 'in daveti üzerine vuku
bulmuştur. B. Eden dün tay
vare ile Kıbrıs'a gitmiştir. 
Gerek 8. Eden eerek B. Şükrii i 
Saraçoğlu valinin r~mi ika - ı• 

1 
metııfıhmda misafir olm&ışlar
dır.,, ......................... -.................... .1 
lrlanda Müdafaa 

Nazırı Amerikada 
Nevyork, 19 (A. A.) - İrlanda 

milli müdafaa nazırı Aiken, "Clip 
per,. transatlantik deniz tayya
resiyle bu.l(Ün buraya muvasalat 
etmis ve bir Jı?azetecive vantı~ı 
beyanatta tayvareden rövelvere 
kadar silah ve malzeme satın al
mak imkanlarını tetkik etmek ü
zere JZeldijiini beyan etmi~ir. 

Anthony t.:dcn 

Yunanistana 
Bir !htar Daha 

Almanya, INGILIZ 

ihraçları Hakkındaki 

Haberleri Dikkatle 

Tetkikte Berdevam 
Berlin, 19 (A. A.) - Yarı res

mi bir membadan bildiriliyor: 
Alman hariciye nezareti. Yuna
nisfan'a İngiliz ihraçları hakkın
da bütün haberlerin ve hadisele
rin Almanyada alaka ile tetkik 
edilmekte oldul!unu. bu_gün bir 
kere daha bildirmiştir. Maamafih. 
Almanyanın bu haberler karşı
sındaki alakasında son defa bil
dirildiğindenberi iş'ara değer ye
ni hir ~ev yoktur. 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 19 (Radyo Gazetesi)

Almanva • Yunanistan vaziveti 
tavazz{ıh ediyor . Berlin, Atinaya 
karşı JZittikçe sertleşen bir tavır 
takınmaktadır. Bunun sebebi he
nüz belli dejH\dir. Vakıa, Bulııı:ar 
radvosunun bildirdii?'i ve Yuna
nistana fnr;?iliz nc;kerinin cıkarıl
mıs olması haberi buna sebeo o
labilir. Fakat, Belgrad mahafili
nin Berlinden aldım bir habere 
ııı;öre. Almanva. İnıtiliz askerleri
nin Yunanistana cıkar1lmış olma
sını kabul etmemektedir, 

Alman:ya. bilhassa. son Musso
lini taarruzunun akim kalmasın
dan sonra Yunanistana karşı da
ha fena bir vaziyet almaya baş
lam1c:tır. 

Romnnyada 218 """"B 
mahkemeye verlldi 

Bükreş, 19 (A.A.) - "Stefa
ni,,: Nazırlar Meclisihin bir teb-

(Sonu: Sa 5; Sü 4 ) 

Yugoslav
Alman 

Temasları 

Müzakereler ·Henüz 

Neticelenmedi ___,, __ 

Berlin Bu Hususta 

Tafsilat Vermeği 

Mevsimsiz Sayıyor ---
Macar Hariciye Nazırı 

Berline Gidiyor 
Berlin, 19 (,A. A.) - Yarı 

resmi bir membadan bildirili-j 
yor: Bu _gün, yabancı _gaze · 
tPCiler, yabancı memleketler
de çıknrılan haberler ve &flYi
alarla alakadar olarak Alman
Yu~oslav miinasebetlerinin bu 
_gü~kü vaziyeti hakkında Alman 
bftriciye nezaretinden malumat 
istemişlerdir. Salahiyettar ma
kamlar, bu suale cevap vermek
ten imtina etmişlerdir. Esasen 
Alman hariciye nezareti. Alman
ya ile Yu_goslavya arasındaki mü
nasebetler hakkında sorulan bü
tün suallere hiç bir cevap verme
miştir. 

* Londra, 19 (A. A.) - "A. F. f.. . 
Bcl.gradda Yu~oslav başvekili ile 
hark!ye nazırının bu~ün Berlin'e 
hareket edeceği hakkındaki şayi
alar nPvam eylemektedir. 

Müzakereler keBilmedi 
Ankara, 19 (Radvo Gazetesi)

Yu1ıoslavya ve Yunanistana kar
sı Almanya tarafından acılan si
nir harbi. devam edivor. Berlin
tlen Yu_goslvvavı oksıvan bir ha
va esmeve baslamıştır. Maamafih 
bu h11va her 24 saatte bir deitisi· 
yor. Şimdi iki taraf arasında ce-

1 ( Sonu: Sa 5; Sil 'l J 

Senede 1 Milyar 

lngiliz Lirası 

İşgal Altında Bulunan Garp 
Memleketlerinin Almanyaya 
İşgal Masrafı Olarak 

Ödedikleri Para Bu Kadar 
--o-

Londra, 19 (A.A.) - Hariciye 
müsteşarı ButlP.r, bugün Avam 
Kamarasında. Almanyanın ısti· 
lft ettiği memleketlerden ~ekmek
te olduğu paralar hakkında rnüt· 
hiş rakkamlar zikretmiştir. But
ler demiştir ki: 

"Işgal altında bulunan toprak
lara tahmil olunan yükün en bü· 
yük kısmı eşya ile ödenmekte -
dir. Almanlar bunu şart koşmuş
lardır. Alman işgali altında bu· 
lunan garp memleketlerinin iş • 
gal masrafı olarak Almanlar~ ö
dedikleri para, senede takrıben 
bir milyar Ingiliz lirası tahmin 
edilmektedir. işgalden evvelki 
kurslara nazaran bu paranın te
ferrüatı şudur: 

Norveç: Bir milyar 200 milyon 
kuron yahut 68 milyon IngiliJ 
lirası. 

( Sonu· Sa 5: Sü 6 ) 

C - lngilizlerin Yunan top
raklanna külliyetli miktarda as
ker çıkarmaları, teşebbüs hamle
sıni ellerine almalan demektir, 
Almanlar, şüphesiz Ingilizlcrin 
Yunanistanda yerlt-şip kuvvetlen
melerine karşı llkayıt kalamaz -
lar. Fakat Yunan hududunda tah
şıt ettikleri kuvvet ancak 15 fır
kadır. Bu kuvvetler belki ilk ham 
lr-de büyük işler görebilir. Iı'akat 
arazi Arızalıdır. Oralarda kış he -
nüz bitmemiştir. Yollar arkadan 
süratle kuvvetler yetiştirmiye 
musait değildır. Fazla olarak Yu
goslavyanın da vaziyeti heni.ız an
laşılmamıştır. Onun için Alman -
yanın Yunanistana karşı derhal 
bır taarruz hareketine geçmiye 
muktedir ve hazır olup olmadığı 
henüz kat'iyyetle bilmemez. B.a· 
husus Mussolini tarafından em -
recülen taarruz da akim kalmış. 
ve Alman taarruzuna bir z~min 
hazırlanamamıştır. 

B. Millet Meclisinde 

* * S - Almanlar teşebbiis ham
lesini lngilizlet'e vermemiı olmak 
için Yunan topraklarına girmiye 
tl"tebbüs ederlerse. yugoslavyanın 
vaziyeti ne olacaktır. 

C - Yugoslavya mihvere gir -
memiştir. BilAkis dün gelen ha -
berlere göre se>ferberliğini ta -
mamlan akla meşguldı.ir. Yugos -
lav hudutlarında hır mıl pndan 
fazla iyı müsellah "tJ ftme-
sini bilen bir ord ~nması, 
herhalde Alm una (il 

ı ·Sil 5~ ~ 

Crfi idare 3 Ay 
Daha Uzatıldı 

Ankara, 19 (A.A.J - B. M. Meclisi bugün 
Şemsettin Gilnaltay'm riyasetinde toplanmış V" 

celsenin açılmasmı müteakip altı vilayette ilan 
ve B. M. Meclt.lnln karariyle üç ay temdit edil-
m1t olan örfi idarenin hitamı tarthlnd.en ıtt.baw.n 
üç ay daha u.-ııımaama müsaade edılmesı h~~
kmdaki llafv~kllet tezkeresi okunmUf ve mut
efilum kabuJ oluam111tur. 

Meclis, ruznamesinde bulunan ve Kütahya 
müstantiki Mehmet Said'in hakimler kanununun 
muvakkat maddesinin A fıkrasına tevfikan te-
kaüde sevki ile müddeti hizmetine göre veril
mek istenilen paranın vizesi hakkındaki divana 
mu asebat cnctlmeni mublltaıını müzakere ve 
tas\'İp ederek cuma günü toplanmak üzere iç
timaa nihayet vermiştir. 

Bu· utaı.. 

İtalyan Soma1islnln en miihlm kı c:ımlannın İngilizlerin eline S?eçm esi Ü7.erinr Ken~·a ile Somali 
ruında.ki hudut taşlan İngiliz a skerlerl tarafından merasimle K enyaya götürülüyor. 

Habeşistanda 

Cicika da 
Zaptedildi 

-o--

lngilizlerin Şimdi 

Harar' a Taarruz 

Etmesi Bekleniyor 

Askeri Vaziyet 

KEREN'IN ÇOK 

YAKINDA SUKUTU 

BEKLENEBiLiR 

Almanyada 
-0--

Kiel Deni 
Tezgahlar 
Bombalan 

Amerikalı Pilotlar 

lngilizHava Filoların 

(Askeri muharririmlz yazıyor) 

İngiliz Orta Şark ordusu erkA
nından General Platt'm kuman
dası altında Erltre'de çarpışan 

Kahire, 19 (A.A.) - Umumi İmparatorluk kuvvetleri, takrl-
karar.l(ahın tebliği: ben bir aya yakın bir hazırlık Faal 

Trabluııta: Vaziyette hiçbir de- devresinden sonra, Keren etra-
ğişiklik olmamıştır. fınki müstahkem İtalyan mevzi- Londra, 19 (A.A.) - Hava 

Erit, .. 'de: Keren'in cenubunda terine karşı umumi bir taarruza zaretinin tebliği: Ingiliz hava k 
yeni mühim mevziler zaptediL I~· Evvelki ıün ve dün vetleri şimali Almanya ltm 
miştir. İtalyan mukabil taarruz. alınan resmi haberlere göre, in- rına diln gece yeniden hücum 
lan tardedilmiş, düşmana ağır ıiliz taarruzu, bazı arazj milşkil- mişler ve bilhassa Kiel'deki de 
zayiat verdirilmiştir. Vaziyet mil lAtma utramakla beraber, plAn inşaatı tezgahları ile sınat mın 
sait bir tarzda inkişaf etmekte- dahilinde sistematik bir tarzda kayı bombardıman etmişlerd 
dir. inkişaf etmektedir. Şehre yakın Wilhelmshaven'dcki doklarla 

bazJ tepeler zaptedllmlş, cenubu 
Habeşi.sl•mda: Habeş vatan- garblden ilerllyen Hint kıtaları nai hedefler ve Roterdatm'd 

perverlerinin Debra Markos'a Keren'e s kilometre kadar yak- netrol dPrınları da sidoetle bom 
karşı tazyikleri i"Jd .. ;ıf etmekte- laşmış, taarruzun ikinci gününde lanmıştır. Hava şartlarımın mü 
dir. 17 mart tarihinde kuvvetle- ftalyanlarm yaptıkları bütün mu- havvil olmasına rağmen, kara 
rimiz Habesistanm c<>n11hıı c:ar - kabil taarruzlar tardedllerek zap- lık ve sis, bombardıman servi 
kisinde mühim bir münaka)p mer tedilen arazi, İngilizlerin elinde ne mensup fazla miktarda ta 
kezi olan Cicika şehrini işgal eL kaınuştır. Kahlredeki İngiliz u- remizi hedeflerini bulmaktan m 
miıı!erdir. mumı kararglhınm tahminine nedememiştir. Ağır bombala 
Diğer cephelerde urnumt iler- ıöre, Keren muharebesi artık son birçok yangın bombası atılm 

levic:iıııiz dPv;ım l"tmPktPrlir. safhasına girmiştir. Birkaç gün ı- Kiel'de bırçok infilaklar olmuş 
(Clc!ka şehri. Harrar'm 80 kilomet- çlnde bu safha da kapanacak, büvük yangınlar çıkarılmışt 

re şarkındadır. İngiliz Somallslndekl Asmar.11 yolu acılacak. Massaua Wilhemshaven'de de infilAklar 
Hargelıa'y11 modern madent bir oto- önünde Erltre se!eri de sona ere- muş ve yangınlar çıkmıştır. 
mobil volu ile bağlı bulunmaktadD".) cektir. vanJJın)arm birçoğu pPk büyük 

Harar'a karşı taarruz Keren muharebelerinin ıe- tü. Roterdam limanında petr 
Ankara. 19 lRadvo ,l(azetesil - clkmesi, Eritre'nln İtalyan mus-

İnJ(i,liz kıtaatı f n2iliz Somalisin.. rlepalannda bir ~oltu pek biı 
de bulunan Cicika şehrini zaP- f bonu. :,a a; ~u ., mikyasta olmak üzere yangın 
tetmislerdir. Burava l'Plen fn2i- \.-..... ___________ ) < ~nu ~· 3• ~u 3 J 

liz kuvvetlerinin süratle Harrar 
( Sonu: Sa 5: Sil 4 ) 

Amerikada 
Endişe 

Almaa Denizaltılarının 

Faaliyeti Ciddi 

Şekilde Tetkik Ediliyor 

Bir Gazete Diyor ki "Bir 
Amerika Gemisi Babnlırsa 

Fiilen Harbe Gireceğiz,, 
Londra 19 (A.A.) - "Daily 

Te!egraph" ın Vaşington muha-
biri yazıyor: "Atlantiğm Ameri
ka cihetinde Alvıan harp gemi
lerinin mevcudiyeti etrafında A. 
merika Birleşik Devletlerinde 
ciddi endişe duyulmakta ve A
merikan emniyet mıntakasının 
muhriplerin faaliyeti ile ihlal e
dilmesi takdirinde ne olacağı ü
zerinde uzun boylu münakaşalar 
devam edip gitmektedir. Bu em. 
niyet mıntakasının tesisi hiç bir 
enternasyonal hukuk kaidesine 
istinat etmemekte, yalnız Ame
rika Birletik Devletlerinin ve 
Yeni Dünyanın diğer milletleri
nin bu mıntakaya hür-net ettir. 
mek niyetleri üzerin dayan
maktadır. 

t Sonu: Sa 5: Sii 3 ) 

( GÜNLER GECERKEN ) 

''Akıl Var, Yakın Var!, 
Yazan: Refik Halid 

r lrketi Hayriyenin senelik kongresinden bahsE'den gazetel 
, bu Şirketin dünya buhranını ev\'elden dikkate alar 

g"m. ' tı boya•, saç, köşebent ve makine yağı gibi lüzuml 
maddeleri vaktinde tedarik etmiş olduğu cihetle faaliyetini sek 
teye uğratmayacağını yazıyorlar. Diğer taraftan tram\•ay idaresi 
,lrket umamndan kalmış bandajlan, baba mirası gibi hesapsıu 
kullanma• ve şimdi; dibine dan ektiği bu maddenin yokluJıı yli· 
zünden kendisi şapa olurmuş, bizi de yan yolda ~·aya bnakmış
tır. tkJ idare tarzı arasındaki farkı meydanR koyduğu ve bir ibret 
dersi teşkil ettiği için mesele, hem düşündiirüdi. hf'm de düşü 
nfilecek bir mevzudur. Arada kaynayıp boşa &"İtmesin diye not 
edilmesini faydalı buluyorum. 

• • • 
Yine ıazeteler "Sokakta rasgelinen kedilerden şu kadan 

insani şekilde imha edilmiştir,, kabilinden bazı haberler 
veriyor Kediler, farelere karşı en tesirli kurtuluş vasıtalarıdır. 
Hatınmda kaldığına ıöre Liyon belediyesi, zehir. kapan, yeni 
icat yüz çeşit fenni ilet ve eczayı tecrübeden sonra. o büyük şe· 
hirde farelerle tek mücadele unsuru olarak yine kediyi bulmuş, 
bizim l{ibl, bir zamanlar imha ettiği kedilerin yerine başka şe
hirlerden kedi satın alarak bunlan üretmek için imarethaneler 
kurmuş, korumak için belediye nizamnamesine yeni maddeler 
eklemiştir. Bir istatistiğe nazaran da. kediler faalivete Recince, 
bir senede, farelerin yaptığı bilmem ne kadar mih·onlnk tahribatı 
kolayca önlemişlerdir. Kedilerin canına kıymadan evvel bu ciheti 
bir incelesek! 

• • • 
lstaabul belediyesi, kaloriferli dairelerde hararet derecesi-

nin ZO den aşatı düşmemesi için bir madde hazırlamı$. 
Ali! Fakat $ehir Meclisi bu teklifi !lol'uk karşılamış, reddetmiş 
Bana ıröre tam manasiyle hava hoş! Netirenin öyle olaca1'1n1 ~o• 
evvelden tahmin ettitim içindir ki. konforlu denilen apart1man
dan. reçen sene konforsuzuna göç etmistim. Bu kış iliklerim wn
dı. Şimdi, kendi kendime şa halk sözünU detfştirip tekrarhyor, 
rilümsilyorum: ''El için yanma nire, yak ocaiuu sefanı are! •• 



YGıall: ULUNAY 

Ali, Safamn bu tarizine öfke
lendi, fakat cevap vermedi. Cün· 
ku muhatabı deli Wtabiyle anıl
dıtı için durup dururken esmayı 

f.iu~·ıııe sıçratmak istemedi. 

* 
Deli Safa daima Kartle llten

de oturur. Karma karışık 
saçlarla mücehhez, dip tarafı yu
brıya dolru sivrilmiş büyücek 
bir kafa, kapalı bir nasiye, hiç bir 
'9Y ifade etm)"9n iki nazar, zey-
uni renkte, her bakana yıkamak 

:ve temWeıııek yahut: 
- Yüzünü yıka be adam! Diye 

bqırmak ihtıyacmı veren daima 
ıra.lı, daima kirli bir surat, ince 
bir ııerdan. zayıf bir vücut.. 

Deli Salanın zahiri şekli bun
"4faıı ibarettir. Fakat o kepekio 

!arla örtülen kafanın içine ııe-
: Oruı bir marifet !llahşeri

•clir- Platon'dan, Aristo'dan tu
ttunuz da 1c>n unn f'ılozoflanruı 
varıncaya kadar ne kadar ilim ve 
8-ımi"in eleba"1an varsa bu hdta 

imaıtda karma kanşık. tıklım 
rıı;kbıın doludur. Sanki Platon'la 
Ariato bolazlaşırken, Kant, Spi

'ya dilini çıkanr; Auııuste 
mte, Şopenhaver'le kol kola 

ora teperken Aynştayn'la Berıı:
n tempo tutarlar. 
Bu kalabalığın. bu ııürültünün 

tesirleri Deli Safaııın çehresinde 
ilidir. Arada: 
- Ah başuıı! Diye feryat e-

er. 
Bu blll! a~an Deli S'1ayı mu
ene edecek herhanııi bir dokto
hayrete düşürmez. Delilerde 

u ııibi araz pek tabiidir. Fakat 
afaya yüzünt: kareı deli demek 
ımin haddine düşmüş? 
na. ainlanru o fÖY le tefsir e-

- Azizim. Bu romatizma .. Ev
iden daima bir noktada duru
rdu. Simdi bereket versin ge
or. Bazan koluma, omzuma. 
aklarıma inerek beni rahat bı-

* * 

Tefrika No. 16 

Adliyede 
Tayin ve 
Terfiler 
70 ve 6Q Liraya T erfı 

deli oıdutunu unutmıyarak ona Eden Adliyecilerimizin 
ııöre !ilan kullanmalı. Satanın de-
lilill (Megalomani), ffoli dö per- Listesini Veriyoruz 
seküsyon) denilen kısımdandır. 

---· .. ···--lh ... t .. :ı·f .• a ... , .... --.,l Deniz Nakliyat 
Ömer Akalan lçin 

Komisyonu 
Teşkil Edildi 
Yeni Kararnamenin 

Tatbikatına Yarın 

Başlanıyor 
~~isi_ni tü~!~a ~.e':'.cu~ bü;ün Ankara, 19 (TAN Muhabirin- 150 ton ve 150 tondan daha 

talı .... ~rıbirin~ _ev. ın kel.il.doruk. u . ==: den) - Dün bildirdilim adliye ı yukarı gemilerle yapılacak şilep 
. "~ cı_ se ı ır. ~ıncı ..-- terfi ve tayin kararname9inin ıie.. nakilyatım tanzim ve naklivata 

kil bundan doııar: Kendisı bu ka· ri k ı k da b .,;;" bild" aı·t u···cretlen· tesbit eden koordi-
dar -"'·sek bir adam olduitu için rl oaruanm· ısmmı u,.~. ı.. 

J'"" Y nasvon karan. icra vekilleri he-
herkes ona dn.mandır. Bazan eo- · vetinin 1-3-1941 tarihli kararna-
şar: 70 llTGl/fl imi edenkr mesi mucibince vanndan itibaren 

- Ah! Der. Sorbon tekmil e- tıkilip c- lıAldmlWne Çorum hA- meriyete J!irecektir. 
şeklerle dolu! Artık ilim, felsefe. kimi Hamdi YalçınkQ'a, Samsun bA- ,. Bu kararın tatbikatını Müna-
bir ticaret olmue. Berııson yahu- ltiınlllin• lstaııbul biklmlarinden Sa- , kalat vekaleti namına tanzim için 
di oldu""· için ilmi bile ticarete Wuıltin Demirelli, Tarsua bikimi Dilnkil ihtifale iştirak edenlerden bır ırrtıP bir komisyon teskil edilmistlr. 

"y Muzaff.,. illi. Karacuu tıtklmi !'ah· · ı--· d 1 t d 
alet ediyor. O ııözlerl gözlüklü. rl Bil&in, ltOQ7a ENj)jol tıAkimi Sab- oon 1Ut H de Unh•enlte Tıp Ta· lifalde bulunan Ahmet Ihsan Tokıı6z Komisvon~ reıs ıgıne ev e .. ~ 
çok saçlı gençler yok mu? Sözüm ri Akalyek, Anta17& ceu bü:imi llıfe- rlhi Enstitüsünde profesör Dr. Besim de Besim Ömer ile Pariste geçirdiği niz yolları ısletme umum mudu
ona hepsi filozof kesildiler ... Fa- ouı Öpçoj]u, Silivri lıAklml Derviş Ömer Akalın'm i!lllmOnOn birinci ,..ı. hayatı ve hatıralarını anlatmıştır. rü İbrahim Kemal Baybura tayin 
kat geliyorlar, benden ders alıyor Gündüz, Alaflhlr blklml Zi7• Ataç, dönümü milnuebeüyle birçok dok· bıtitalden sonra profesörler mer- •<i~lm.istlr Komisyon azalıklanIJa 
!ar .. Hiç birisinin daha felsefede Dörtyol biklml Tevfik H1aaJ. Gllmüş- to~larm ve arkadaşlarının iştirakiyle bumun mezarına giderek bir çelenk Muncı Ulhan. , Ticaret Vska 
"kanım" un ne demek olduitun- hacıköy tıAkimi Huan Dllanen. Hen- bir lhlllal ,..pı1rnıttır. Rektör, Besim koymUJlardtr. !etinden Muhsin Seren, İktisat 
dan haberleri bile yok. hte bun- dek hlklmi Keout ı.taıı.ııuııuo&lu, Ömer Akalın'ın meziyetlerini ve meın Merhum profesör Belim ömer ı- Vekô.letlnden Zekeriye Şener. 
dan dolayı ellerinden gelse beni Kaı hAklml Rıza Aydoldu, Ortıanlye lekele yaptılı hizmetleri tebarüz et- çln yapılan ihtifale Kızılay Umumi İstanbul ticaret ve sanayi odasın
bir kaşık suda boğacaklar .. Yook! hlkimi bısaıı Akman, Erzincan ha- tiren bir nutuk !liiylemlJ, Dr. Akil Merkezi namına da iştirak edilmiş, dan Suat Karaosman ve Münaka-
M rak t · Gö" ·· ·· d··n ltlmlljıne Erzurum lıAklml Hakin Oı- Muhtar, merhumun en yalon arka- Tıp Tarihi Enstitüsünden iki zat lh· ]at Veki.leti İstanbul mıntaka li-e e me:vın. zumu 0 ~- Ciln, Batnı hlldmi Mobmet Dilen, 
çıyoruııı. Öyle mım~ bı~ Düzce lıAklml Zeki Ulam-, N<"Vtehir daşı sıfaliyle lhüsasatmı anlatmış, tifalde Kızdayı temsilen hazır bu· man müdürü Refik Ayantur ta
kahveye çıkmam; daıma aynı hAkimi Rıza Dalotlu. Eıırldlr hlki- profesilr Nihat ta Generalin eoerleri lunmu'1ardJr. Kerhwnun Merkeı<- vin edilmişlerdir. •'*"• ·-
berbere J!itmem. Olura. Kahve- mi Rlfat GilnQ"dm, Ayancık blltlml üzerinde durmuş ve bu eserlerin e- lendldekl kabrine ltmla7 namına da Bundan başka komisvonda 
ciye para verirler. Kahveve biraz Lütfi Karaall, Pmartıap tıAkimi Sük· =h=em=m.;iy;,,e=ti=n=i =te=b=a=riJz,:,. =ett=lrm=,.;iş;,,tir=.=bı=·=b=ir=çe;,,.le=nk==koo=ulm==uflur==·==== Türk armatörler birliğini temsil 
zehir kattınrlar! Sonra? Adiyo rü Dölek, Çorlu hlklml trtan Kızan- etmek ve komis:vonla daimi su-
Safa ... Berberi kandırırlar, ustu· tık, Birecik hü:lmliii"e Uşak blklml s h • M ı •ı • d •• rette temas halinde bulunmak Ü· 
ra kayıverir ... Safa merhum olu- Şüftril Soykan, Bursa. hAkiml Saffet e ,, ec , ' un zere mezkur birliğin reisi Rıza 
verir Ne lüzumu var• Her ta· Gurkan, Maraı hiklmı Necıpuslu. El- Sadıkoi!lu da armatörler tarafın-

• .. · - malı hAkimi Cel.Al Ünal, Barbn hl· d · t"h ed"I "şt' 
rafını dusma~. Hem de ™'.' due- klmllğlne İstanbul Mklmlerinden d • an ın ı ap ı mı ır. 
man!.. Çekemıvorlar. efendım ce- Saffet Onsan Orhangazi hlklınliitine M . . . eı·ıı·r 1 Yanndan itibaren faaliyete ge-
kemiyorlar! .. Birdenbire iclerine tstanbul hü:İmıerinden Saınl Erden esa ısın 1 Gecek olan bu komisyon dün ih-
bir ecnebi ııelsin de böyle hepsi- Adapazarı müddeiumumisi Nusrei zari olarak ilk lctimaını mıntaka 
nin fevkine çıksın! Nasıl olur? ... Tuncer, Kırklareli bilklml Rıza Bala- liman müdürlüitünde ve Mü~"a-
Pariste her şev bitmiş ... Ren Pa- ban, Twıceli hlikimliğine Külalıya 1 N • • d O • lat Vekili Cevdet Kerim 1nceda· 
rise geleli on dört sene oldu. Bir müddeiumumisi Burlıanettın. Be- Dünkü Müzakere er etıcesın e erı, vının ,.;vaseti altında vaomıstır 
defa Komedi Franseı'e ııittim. Pi- lıkeıılr . müddelumumDitıne A)'dm Cevdet Kerim fncedavı komis:vor 
vesin yansında kaçtım ... Aman o muddeıumumlsl 58ffet Ağabeyoilu. Yapak ve Tiftik lct'.ileri azalanna mezkur kararnamenin 

f H · rı Surt aiır ceza rew Ldttı ı;;rı.an, Bit- '.!'~ v!' komisvon vazifelerinin esasla-n_e ena Fransız,ca . .. erı er ar·_ Us ağır ceza relııl Cevdet GüııvQ" ve 
tıst değil hamal. Fransızca nere Gümüşhane ağır ceza reisi Abidin Hakkında F d 1 Kararlar Verildi n hakkında icao -:.~en hususatı 
de? Bunlar nerede' Durun. Size Baran ay a 1 izah etmls, lüzumlu bazı direk· 
bir siir okuyayım. Bakın şiir na- · tifler vermiş ve komisvonun va-
sıl okunur? 60 Ura11a terli edenler Şehir Meclisinin Şubat devre- etmiştir. Yeni hükümlere göre: ?.ifeslnin ehPmmlvetinl tehRrii• 

o karma karl<ıklı~ın arasında Saimbeyli h~kimliğine Ergani ma- si içtimalarına dün son verilmiş- depolarda ham deri. tiftik ve ya- ~ttirerek hükumetin tanzimini e
bir başkasının belki bir senede deni hiklmi Mubtar A~ııer, Altdağ tir. Mecliste ayar memurlannın pajtlar işlendilti takdirde işçilerin hemmivetle dero;: ettiih hıı iste" 
bulamıyaca~ bir kitabı hemen madeni hakimliğine İ:;itlllp . bakimi maaşlarının ücrete tahvili teklif soyunup giyinme. yıkanıp temiz- lrnmisvon azalarına muvaffakıye• 

·· .. k "8lı deneCt>k hir alıokan- Rıfkı Akuıc~ Uşak lıJlkimlığıne Bur- edilmiş, bunun önümüadeki se- lenmelerine ve yiyip içmelerine Ter tı>menni etmiotir. 
ııozu ~ . yf sa hlklml Muzaffer Urenoo, Burdur ne düşünülmesine karar verilmiş- mahsus sıhhi yerler ve sıhhi ııart- • • 
!ıkla b~rden bularak bır sa. a a- hAkimliğine Adana Mkimi Hamdi tir. Bundan sonra sihhi imdat lan haiz kafi mikdarda abdestha- Karar11111rıenın goyesı 
c;ar ve ınşada başlar. Okan, Gaziantep müddeiumumiliğine neler bulundurulması ve is esna- Memlekette mevcut deniz va-

Dinleyenler ııülmemek icin du· ne Urhangazi hAkiml .Cevdet &ı:r- merkezleri ve otomobillerine dair sında iscilere iş elbisesi ı;ıi;vdiril- sıtalarını azami bir randımanla 
k d van, !zmır sulh hAkimı Behçet Tur- hazırlanan yeni bir talimatname 1 calıstırarak M ünakaliıt islerimi-

daklannı kan çıkacak . a . ar wr- kay, Aydın Azası İhsan Uzman, ts- nin müzakeresine başlarunq, aza- mesi, öğle ve akşam paydos arın- ıin İıer hangi bir aksaklıitını ön
maya, en k.a~.ı kalplılen ailatacak tanbul sulh hlklmlerinden Neşet !ar, yeni talimatnamenin müza· da ellerinin dezenfekte ettirilme- !emek ve her nakil ihtivacının 1 ° 
vak lan dum•nme- mecbur olur ı keresı·nd- ___ , __ ._._1 imdat o- si mecburi tutulmaktadır. fşciler. tutmuştur a •- ·' ~ - Köksa~ stanbul ağır ceza lzasmdan ~" ev,,_ ....., ınanında karsılanmlllUDt milli 

Bu oda ırönllmeye şayandır. lar. Buna mu;vaffak olamı"8lllar, Nef'I Demirelliotıu, .Amasya hlkiml tomobillerinin ne ıı!bi vakayide iş elbiselerivle depo dışında ge- servet ve kuvveti koruvucu ma-
Yastık yüzleri her m1n deliş- bunınlannı sıler J!ibl mendtllerı- A""1 ÖZ!llrk, Denlzlı blklml Tahir halkın hizmetine tahsis edildilti- zemiyeceklerdir. hiyette en uvnun vasıtanın o 

... - . ' nin lclnde hindi J(ibl ııulu ııulu- Baron, Bıı;yındır blkimi Sait Göçban, V aliniın nutku ~ 
~ıfuıe., yln.e a".larca . deıtil sen~- lamaktan kendilerini menedemez Zo.,.,,ıdal< alır ceza Aııuından Eoat nin, evinde ani olarak hastalanan hizmete tahsisini temin etmek 

deltiştlrilmemış Jılbl bır !er. Eıter deli inşadı çabuk bitir- Kırça, t.ıanbul bA!<imli&ine Enlncan bir vatandaşın acil tedaviye muh Zabıtai belediye talimatnamesi kararnamenin baslıca hedefini 
baıtlamıştır._ Yattıjb .sa~tle mez ve kendisini dinlevenlerin Mkimi Kadri Tabak, İstanbul M - taç olması itibariyle bunlardan müzakeresinden sonra. Vali bir tesl<i etınektedir. Avnca 1!$:V8 ma 

ııtı saat bellı olmadıııı ıçln ~dük! 1 . la felakettir . kimlerinden Tevhit Kocaba!kanlı, ts- istifade edip edemiyeceltinin tas- nutuk söylemiş ve hülAsaten de- livet fivatları üzerinde tesiri ;,. 
tak hiç düzeltilmez. Oifaya gl- H ~ .. n~. ~ il:,. Bö 1 ol- tanbul hlklmlerin.ien Nizametlin öz- rihini istemişlerdir. Bir kısım a· miştir ki: şikar olan naklive ücretlerinin 

bir ziyaretçi bir bakışta fllll· emenin;:bşe b·~dik· Ye demir, Kandire hAldıni Kemal Ecelit, za böyle anlhastalanmalarda sıh· "Bugünkii toplantımızla üçün- versiz tereffülerini de tamamen 
ııörür· musa 1 ten sonra Kırkağaç hakimi Hamdi Arda, Kon- hi imdat otomobillerinden istila- cü intihap devresinin 3 üncü vılı önlemek üzere naklivatı yanan 

• ' sorar: şa hAkimi Vahdi Evlmen, Ankara Ti- ·ı 1• ·ı · ·· i~timaının Şubat avı bütce dev- h · · · · 
Ustüııde basma suretiyle ıiga- _ Nasıl? caret mahkemesi ılzasmdan Umran de edı mesl uzumunu ı en sur- ' er 11,emı icın. o ıremının masra-
IO .. nduru·· ""ldu"" ''" ı·~ın· sı·yah ~."ık Hemen·. Ökdin, Ankara bü:lmJl»ine Henn•~ müslerdir. Sıhhat müdürü. sıhhi resi sona ermiş bulunuy"r. fi:vle mütenasio vevmiveler tayin "u ' ··-· 5 ~ b ıı · · al Bu sene kabul edilen bütce ile k ı· ı ··sı k ,_ beneklemnı·· '--uız ufak _ Mükemmel! İste Fransızc~ hakimi.· · R.u!ti Tilmiü. Adana lıAkir'ı imdat otomo i ennın yar ı ve etme sure ıv e mu a ar ve ııe-.. ~ ~, s di ç lik Ank ğ u.. kazazedeler için ihdas edildl~nl marifte, ziraatte. nafiada. sıhhiye rek naklettirenin ve ırerek!e ııe-
tahta masada yarım~ kibrit· böyle olur! Demeli. O zaman: a e • ara a ır cesa ı biklı"rmı"• Bey-"'lunda. Üsküdar- ve veteriner işlerinde mevcut mi sahibinin menfaatlerini konı-
kürd n1a • bir tarafı lPnk - Şimdi beni kıskanmakta R-t Bayr~oğlu, Zoııııuldal< atır ... "" •• k . ed.ld" 

' a r, ceza Azası Adil Gün~lu Adıyaman da, Eminönünde ve Fatihte ak- teşkiuot idame ve ta vıye ı ı· van bir tuife sistemini de lhti-
b bir tırnak mııkası; aralan haklan yok mu? hakimi RıIJtı Şişmano&l.;, Bayburt sam saat 17 ile ertesi sabahın sa- ~i ııibi ilk okul öitretıııenlerinden va etmektedir. 

ve kirle dolu kınk tarak (Arkası Var) hliJtiıni Fazıl DeAirmeııci<>ııu. latan- at 9 una kadar nöbete! doktorlar- kıdem müddetlerini dolduranla· ---------
ı; yanya kadar yanmı, iki bul blklmleriııden Naci ÖZyenen. Is- rın iktisap ettikleri hakların Ö· İY 

aıtızlık artıklan; paslanmış ka· tanbul icra muavin hAklmi Nafiz Yii- la sıhhi imdat otomobillerinin bu- denmesine mühim bir yer veril- BELED EDE: 
uçları; bamya kadar kalmış PİYASADA: cel, Boce hllrJmi Sullıl özarer, Ber- lunduj!unu bildirmiştir. miştir. Belediye cephesinden de 

lUl'Ttuıı kalemleri" altlarında he- cama hAkiml Abdürratıman sıncer, Bir kısım aza bu imdadı sıhhi sehir ve halkın ihtivaclarını ehem Sinemalar için Yeni 
yazılı boş ıİııara paketleri. Adam Bacına 30 Gr Çankırı hAklml Nesiuıl Bayııoy, Urla teşkil Atının tevsilni ve a:vnea bir miyetli bir surette dikkate ala-
leri belirllz bir iki buruşuk :J • hlkimi Ferit Tllmer, Kastamonu lıA- de sıhhi imdat teşki!Atının şi!mu- rak kabul buvurduliunuz tahsi Tedbir Al 
·ı rakla da'" 1 d f kimi Cemal GilndQz, Saideli hlkiml Ul haricinde kalan Acil tedaviye lftlJOf 
ı; yap ':' ~ı n_ıış e • Kahve Du .. cu""yonnuc Ata oaımaç, İstanbul hlklmlerlnden 1 satıa önümüzdeki sene icin yeni 

ler; 1.9~ senesıne aıt bır. ajan- :ı -:ı Münir Kösemlhak>illu. Afyon blkinıi muhtaç vatandaslar için ta !mat- bir mesai devresi acmış bulunu-
; bir ikı mum bakayası; ıçınde . . . Tevfik Sen~ Eııkit<hlr aaır ceza A· name hazırlanmdı fikrini ileri vorsunuz. Bu arada yıllardanberi 
y artıjtı duran kirli bir bardak; Bir kaç ıün evvel şehrımız pı- ıası Vehbi Özdöl, Adana atır ceza A· sürmüşlerdir. istimlak bedellerinden alacaklı 

!eri siyahlanmış şeker parça- vasasına 300 çuval kahve veril- ıası Tevfik İlgi, Mersin hlkiml Ce- Neticede ayrı bir imdadı sıhhi bulunan vatandaılara kar"1 bele
; boş bir aspirin kutusu; mü- diği halde hiç bir kuru kahve· IAJeddlıı Alpaslan, Çiçekdat hl.kimi ekibinin teııkillne ve hususi bir diyenin borclu olduliu mebliıi(la
ep damlalıjiı; içi imıaritler- elde bir ııram kahve bulmak im- Mümtu Yılmaaağlları, Gülıuır hlkl- talimatnameye raptına karar ve- nn tesviyesi için aynlan tahsisa· 

dolıı teneke kutular· vaktiyle kAnı Yoktur. Şehrin bazı 91!D\tle- mi Avni Dlni2, lıınir ııiır ceza '- rilmistir. Bu talimatname mecll- tı da memnunivetle Jravdedı>rim. 
' .. · d · h ti k şık k h e sa- aırıdan Abdürrahman Dirin, Trabzon 1 Nisan d · 1 ti 1 d ti az oldu~ zannedilen kul ren- rın e no u ~- an. 8 ". bikirni Demir Bilman, lzmlr hiltlml sn evresı ç ma ann a Kıvme i ealısmalannızı bir da 

bir tabak; kurumuı küflii li· tanl'.'1'8 tesad~ edılmektedı_r. Saffettin Ballds, Kavak blklml Mil- mOzakere edilecektir. ha şükranla yaddetmeyi de bir 
kabuklan; tüyleri dökülmüş Pıyasaya verılen kahvelerın or- ııir Öke, Biga blkiml Ali Argun, ta- Şehir Meclisi on dakikalık bir bore )>ilirim. 
tıraş fırçası; orta91ndan çat- tadan birdenbire kaybolmasında- tanbul hAklmlerinden l\ıtubitün Ser- fasıladan sonra Valinin rivasetin- Hepinize sayııı ve sevııilerimi 

111111cıwı ayna; iki üç kör çakı; çat- ki sebep hakkında salahiyettar manlı, Bol'.<ioğan hlkimi Melıınet Seç- de tekrar toıılanmıs ve ham deri sunarak Subal içtima devresinin 
bir kAse. Yerde kirli clrkefle bir zatın verdiği mal(\mata ııöre. kin, Babaeski hiJı:iıDl.ijlne Bandırma tiftik ve yapak depolan ile yaş nihavet buldu~unu arzederim ... 

lu yüz lej!eni· yanında bir ıa- İstanbula tevzl edilen kahvenin hiklml Necati Oökeri, AntaJ,.. qır deri kurutma yerlerine ait yeni Vali yarın akıarr meclislazası 
lefnde p~ ve.illi~ pata- mikdan 18 bin kiloydu. Adam ba- ceza haamdan Kadri. Şener, Ye>ziat zabıta! belediye talimatnamesi şerefine Taksim ııazinosunda bir 

'--bukl --' 1 ku't 1 ti la k 30 -~ '-ah- ağır cua lzasıadan Rifat JUlıç, Beh· h"'-üml" · 1 ··--ı... k bul · f t kt' ..., an, ""'"aya u !-n, Jtna vasa o ra ,..-•• " seli hAklmi Ziya Uturlu, Karasu hA- ..,.. erın mu~ere ve a zıva e verece ır. 
urta kabuklan; kirden kose- ve isabet etmektedir. Kahveler kimi Nedim Allpıııar Gaziantep hA

lı:esilm!ş yün çorap teki; bun- daha ziyade de~irm~~ ~lan ku- kimi Faik GOvelioilU: Nild• atır -
yanı basında kirli çamaşır- nı kahvecilere verlım~tı. Kuru za Azası Celileddin Sayın, l\ıtaraı hl· 

,.. Köşede ııbüson taklidi l!yme kahveciler, halkın tehacümü kar: kimi Muhtar Kwnbasar, İstanbul hl
e bir koltuk; ortaunm ha- şısında kahvelerin silratle tevzı k~ 11,efit Kwner, Meriç lıA

lan ııöçmüş iki iskemlenin at- edildlıtlni ve çabuk bittllinl ıöy- kimi Ata Ataotıu, Flnllte htıı:iml Sa-
.,,1.,.,,.a asılı kirli kurumuş ~o- lemektedirler. lim Eren'. Esklfehlr blklmi Hilmı Al-

lar · k 1 ı rd b · · · tay, Semirkand hl.kimi Ra,tO Aylton, 
; ıs eme e en ınnın ar- !THALAT VE İHRAC~T ~ Erbaa hiklmi Rıza Kıvırcıkoğlu. Ak· 

tahiaıılaınd~ 1~1~~~~ oldu~ Bugünlerde lnııutereden mühim ..,hır blklml Abdülkadir Mulhı, Ada
..,an • '':."'" ır P-~ mikdarda eşya ııelmiştir. Gelen pazarı atır ceııa hası Ali Özataç, 

.•. Koltu!'m U1tunde vaitı ka- eşya meyanında tıbbi, kimyevi Burhaniye bAklml Hüseyin lturdot
dı tecavu~. ederek klllllaa ya- maddeler pamuk lp!ijtl, radyo a· lu, Cebelibereket hAkırnı. AIJ Teki • 

bir dilım ja-nbon ~uı. ' .. nay A)'dm blklmı Abdi)lkerlm Ko-

le!:.::: kapıya mukabil ııelen kö- !Atı, pamu'du mensucat, yun men ca Reşkioilu, Ayvacık hAl<lml Sadık 
e bir kısmı üstüste. bir kıs- sucat, analin boyalar. muhtel!~ Öke, lotanbul Tlc•ret mabam-.ı A

lı: k k ,.._ hali . 1_ makineler, a!At ve edevat. elek zumdan Naaınl urıa, Mut blklınl 
arma an" :!°1"~ .. nı a trlk kabloları, 1610 adet otomobil Rıııa Öldeınir Bolvan bAklmi HillDU 

q kitaplar: ~ta~n onunde or- !Astı~. yün iplikler, kadife eşya, Sayın. EfDw İ.Aklmi Emir Ai<Yilrek. 
an kesllmıs _bı_r h~~ı narcıısı . çay, çelik tüpler, muşamba, at Sinop blıkimi Akif GQnel, Gümüııha· 

Mutfak vnlfesını ııoren ufak nalı, 15 bin sandık !Avha halinde ne hllklmi Sinaal özer, Ku-şehlr a&ır 
....ııı.m kaouıını aç~aya ııelmez. teneke vardır. ceza Azasından Abidin Tamer, tı -

nku aylardanbP.rı atılmavan tanbul a&ır ceza lzaınnd•n Atıf Var-
rüntünün ekşi kokusu"a de~- Dün muhtelif memleketlere lık, !:dlme hlklml Kemalettin En-
kabadayı burun dayanamaz... 145 bin liralık tütün ihraç edil- pn, Tavas hlklmlijine Anlaqa Aza-

mietir. En aiyade tnaut.ere ve Mı- ımdan lll:bal Arl\ID. Qllklılly lllldml * * ara tütün Çek,yaya deri, yaf(h to- Cemal Atac, Söitilt hlklml Ha1ri 
humlar, f taıyaya balık 11öndarll- Kandemir• Xan alır ceza lıalP Sab-Soda. bir miaafir kabal eyı .. 

ditı:wnıııı: 
- Afledersinl&. Bııruı biraz 
~- Der. Kendim temiJliyo. 

da.~ 
Temizlemek lıelimai cidden 

ısraf ve ibzardır. Fakat ad
a ıııtmemeli; bir yer bulup i-

. _.,. rı Yüce, Samsuıı lıildmi llec.p Bal-
ını~.... . . kan. Sandıklı bü:lmi - Karado-
Almuıyaya bır milyon 200 biıı laıı. Kaleci]{. blklml !'evli Maııpl, 

liralık IUMm, keten toh~u. n.o- Adapa?an hası Hilmi Evrem, lıken
hut, kuru bakla ihraç edilecektir. derun hAkinu Şevki Ayer, Sl'Ylls hl· 
Alman finnalan ile susam keten kıınl Taholn Goınancıtlu, Smdorıı hl
tohumu fiyatları üzerinde henüz kimi Mustafa ilhan, Buna l>lklml 
bir ltilAf hasıl olmamıştır. Müza- Mümin Ersöı. KOlabya Azası .Tevftlr 

tanııuı mllddelunıumlllill b8I muavin-, Poliste : 
Uğine muavinlerden Sabri Kösebay, 
o\JıkON mildclelwnuml baf mııavinll• 
itine İstanbul muavinlerinden Cema- Bir Kıraathaneclnin 
leldln KöaeatJu, İnebolu müddelu-
mumlııl Hikmet TU- Rize müddei- Ölü" "" 8 1 nd 
umumi mııa'riııl Recai• Ukmen, Kırk• SU U U U 
fareli mOddelwnwnls! Mıutafa H-. 
lıınir hAkimJ.ıtıne İstanbul müddeiu
ınum1 muavinlerinden Abid Dill&Lra
lıoğlu, CebeliberekM müddeiwnwıılal 
Rüştü Ka7ıkçıotJu, bq milddelumu
ınl mua\'lnlerlndm İamail Hadııııot
luı baş mllddeiımıuml muavinlerin· 
den Müfit Balpuvaıı, Bolu mücldelU
mwnisi Rafit Tur, Corum müddefu .. 
mwnlsi Kemal Tan, Burdur müddei· 
umwnW Zeki Dalokay, Edime mOd
deiumumlsi A.ır Akaı, Sıvaa mQddel
umumlsi Baba Bo,...,, AJıdlrin ınlld
deiumumlli Silkrll Tmıcar, Çanak!ıa
ı. hAklmlill!ne Uıküdar milddelumu
ınl muavini Nutf Y...,., Mudan7a 
müddelumuııılli Jlelırl ö.kan, Kut 
blklmll&lne Bl.llil .ıu miiddeluınu
ıl Nuri Tekin, Ba!malr blklıııllll» 
Beypazarı blklınl Nlzmı samer, ıtıt
u. mildcletumumllft!ne Gaziantep 
milddelumwnlll .A.1111 Zl'lran. Burdıır 
lzalılm• ıı:eua '- Twvtllı een
kel ve Giresun blldmlltıne b&1 mlld• 
deiumumi muavinlerinden Orlıan Ya· 
:rao&lu nakil ve terfi edRrnltlerdlr. 

Listenin geri kalan ısmını ya. 

Şehzadebaşında Darüttalimi 
musiki gazinosu sahibi 80 yaşın
da Hacı Osman, Kıraathanenin 
orta katında ölü olarak bulunmu• 
ve ölüm süohe il ııörülerek ceset 
morga kaldınlmıstır. ÖlümOİı 
ltalp ııektesinden ileri ııeldiitı tes
bit edilmiş ise de Hacı Osmanm 
oj!lu bazı ihbarlarda bulunmus 
tur. Bu ihb&rlara ııöre. H~rı O 
manııı iki gün evvel dükkAna al
dılı cırak ortadan lravbolduitu ııi
bi. Hacı Osınanın cebinde bulu
nan 1000 lira ile bir kat elbisesi 
de ealınmıstır. 

KAYNAR SUYA Dttsı'U -
Ortakllyde ıtızılçellk fabrikasın· 
ela çalışan amele Şemsettin !tiril. 
kmnürlerlıı ilzerlnden ava~ ka
varak lı;aynar suya dümıOstilr 
Semsettin istlmdada başlamış ve 
vetiıen arkadaslan tarafından 
kurtarılmış ise de, ajtır surette 
varalanmı v 

Belediye fen, S1hhat ve itfaiye 
müdürlilklerlnln memurlanndan 
mürekkep bir heyet, ıinemaları 
üç bakımdan kontrola tAbi tut
muşlardır. Sinemalann noksanla. 
~ı tesbit edilerek kavmakamlara 
bildirilecek ve en kısa zamıinda 
bu noksanlann tamamlanması i
cin sinema sahlnlerine teblilat 
vapılacaktır. Bilhassa sigara salo
nu ve aspiratör tertibatı olmayan 
sinemalarla a}ısaD sinemalar sı
kı kontrola tabi tutulacaktır. 

Ferah sineması vanmadan ön
ce, belediye makine subesi mü
dfirlütü bu sinemada kontrol vap 
tırmıs ve sinemada altı kadar a
ilenin banndıl(ı ve makine dai
resi :vanında ates vakıldıitı ırörül
müstür. Sinema sahibine derhal 
tebligat yapılmış ve azami 15 l{Ün 
i(lnde sinemanın aileden tahliye
si, makine dairesi vanında ates 
vakılmaması, istenilmiştir. Fa· 
kat istenilen isler yapılmadan si 
nema yanmıştır. 

ASFALT YOLLAR - Beledi
ve. asfalt yollardan demir teker 
lekli arabalann ııeçmemesine ka· 
rar vermlstir. 

ASANSÖR MUAYmEf,FRI 
Sehirde mevcut 340 asansorun 
fenni muayenelerine başlanmı$ 
tır. 

Bepktaı Cinayeti 

FaRi MahkOm Oldu 
Beşlkt11'ta vapur iskelesi cad

desindeki kahveıindl! kahveci 
Mehmedf llldül'P!'I Rdimln mu
hakPmesl dün netlcelenmlttlr. 

Birinci ~orııu mllhlremesl Rasi
mln llU(!ımda kast bulmu, '" fa
kat tahrik sebeplerini de ııö 
nünde tutarak 12 sene ha ine 
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GüNüN ·. ~-
-~. ~MESELES 

San'at ve Rağbe 

Yazan: Naci Saflullall 

Bir meslektaş, makales" 
mevzuunu, fU lllkİ ve s 

ı.aı iddianın temeli üzerine k 
mut= 

" - Bazı şiirler var ki çok 
kunuyor. Bazı romanlar var 
adeta kapışlliyor. Bazı §arkı! 
var ki her yerde, büyük bir 
seriyet tarafından, adeti b · 
dua gibi, dini bir huşula clinl 
yor. 

"Fakat buna mukabil bGı ba 
zı ukalô.lar var ki: 
"- Siz, ekseriyet tarafınd 

sevilmesine bakmayın: O şiirler 
birer san'at eseri de&ildir. O 
ıııanlar, ömürsüz birer masaldır 
Ve o şarkılar, san'at borsasınd 
bir pul etmezler. 

"Fakat ukalô.lar ne d~rl 
desinler; ekseriyetin gösterdiğ 
rağbet, onlara kifi derecede c 
vap vermektedir. Ve ekseriyet 
zevkini okşayan o eserlerin topu 
da, her bakımdan muvaffak o 
muşlardır!,, 

Eskilerin: ''Her me'8m layme
ti, ı&liplerinin mlktariyle ölçü. 
lür!., sözünil nıoderniae eden bu 
acayip zihniyete ıöre, çolı: oku
nan "Leyli ile Meenun,, masalı, 
ona nlabeten az satılan: "Kuyu· 
cakb Yusuf,, d"?ı • • çolı: olı:wıaıı 
"Cinıöıı Reeai,, ıuıuıyelerl, ona 
nisbeten çok az okunan: "Sallı ve 
Harp,, tan ''muvaffak., birer e.. 
serdir. Ve "Yanık Omer., le 
"Ssı kurdele", Zekii Dedeyle 
"Itri" nin pabuçlannı dama at. 
mıştır!, 

Aramıııcla bun1111 t._.ı le 
aksini iddia edenler de Yok ıle· 
ğilllir. Eter oıılara ela ııorana. 
nız: 

"- San'at eseri, ''herkes,, ta .. 
rafından anlaşılmauna imkan ol. 
mıyan esrarengiz bir eevhertlir. 
Hattıi bir eserin san'at mahsulil 
olduğu onu kavrayabllenlerin 
azhğından anlaşılır. Çünkü bir 
"san'at eseri , ni• bakenıJ ltiç bir 
zaman "ekseriyet" olamaz!,, 

Halbuki blll(üniln şartları için· 
• "k de her hangi bir esere ·~·met., 

biçmenin ölçüsü, ne "nihet" 
görınesi, ne de "lakaydi ile kar· 
şılanması sayılamaz. 

"Ekseriyet., in kötil bir aere 
rağbet göstermesinden, ve iyi lıir 
esere lakayt kalm1151ndan mes'ul 
olan da san'atür ~inelderdlr • 

Çiiııkü onlar zevk baknaından 
kendilerinden Çalı: düşkihı lan· 
drkları "halk., a ya hi( bitap et. 
mealer yahut ta "halk,, aaydık
ları muayyen bir kalabalıtııı ba· 
sil zevkini, en kolay gavretıerıe 
duyurmak yoluna saparlar. 

Halbuki başarılması ~ &iiç 
olan vazif; en üstün saıı at ese
rıni, ancak' muayyen bir zlbııre.. 
nln kavrıyabilecetl mutlaklıktan 
kurtarmak, ve en basit dlınatıa
rın da ze\'kine varabllecekletj bir 
basitliğe kavuşturmaktır· Y6nl 
hakiki san'at eseri; 

1 _ Muayyen bir ileı:i ?Dllııev. 
ver zümresinin beğendiii 1f.Uı halkın anlamadıjı eser deli J • 

Z - Halkın betenditi, lllkat 
muayyen crr ileri mllnevvor 
zümresinin iidi bulduğu eser de 
değil, 

3 _ Bilakis ayni fiıtlln heye
eanı ve ııevki hem muayyea •ır 
ileri münevver :aümreSİDe, .lıenı 
en basit hallı: ııUmrelİM •JDI ıle.. 
recede tattırabilen eserdir. llla
balU hususiyetlerin mad.ı lllA
nevi dekorları içinde "beferl" bir 
dava tuttutu niıbette •'ııllJll" la· 
yablleeeğlmlz böyle bir__. 1111-
sal de istiyenlere, faraııa Gorlıi'. 
nin romanlarım ve hllı:Ayelerini 
gösUrtıbilirlm: O eserler ld, Çin. 
deki münevvere, Türklyedeki 
muharrire ve Sovyet amyadalı:I 
köylüye ayni ııevkl tattmnalı: 
mazhariyetini ihtiva ederler. 

Hiç detflıe esıısını hlilhlı etnıJ. 
ve çabaladıtım bu fevkallde et
raflı hakikat kavranılamadılt talı 
dlrde san 'atkar olmak istiyenle 
rinl'ız: "BabıAli" caddesinde lireti 
varlıklarını her gUıı biraı: daha 
tepeliyen tercüme eserlerin mu 
kader zaferi karşısında bugtlıı · 
künden çok daha acıklı bir bezi. 
m\ıte ul"ramaktan kurtulamtya· 
caklardır. 

Fakat bize tese111 veren iki 
mühim nokta var: Evveli ıllrU · 
yoruz ki bu hakikati kavnyaeak 
davrandıkları i~in kıymetlerini 
her ıün biraz daha tanıtan ve 
'lrttıran •an'atkArlanmtz çok ar 
da olsa yok değildir. Sonra, yine 
ııllrüyoruz ki : Halkın hi( değits.. 
nkuma sahasındaki zt>vk seviyesi 
tam ı.;. Pk<Prlvet teddl f'deıı " 
'h'Pti varl•klann vıktlmaları nis 
ı.etlnde 11llkselmt>kft>dlr! 

Başvekil Yeni Rumen 
Elçisini Kabul Etti 

Ankara 19 <A.A.) - Ba~vel:ıl 
doktor ~ ... am, bugıin s:. • 
at 11.30 da k "" 
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r------------------------------' ABONE BEDELi 

TA 
TUrklye Ecn~bl 

1400 Kr,, 1 eene 2800 Kr 
750 .. 6 Ay 1500 
400 .. 8 Ay 800 
160 1 Ay 300 

~ ~~--------------------------

Dünyatıın 
Siyasi 
Manzarasm 

1 - Balkanlarda vaziyet müp
hemdir. Almanlarır. Yugoslavyayı 
elde et.meden ve Yunanistan hu
dudunda kısa bir zamanda kati ne
tice almayı mümkün kılacak mik
tarda asker ve harp vasıtaları tah
şit etmeden harekete geçmiyecek
lı>ri. tahmin edilebilir 
2 - Berlın. Btiy(ık Atlantik har
b nin henüz başlamadığını, fakat 
pek yakında b~lıyacağmı bildiri
ycır. 

Balkanlarda: 

B alkanlar hakkında muh
telif kaynaklaı·dan son 

g<'len haberler, bu mınta.kada 
büyük askeri hareketlerin baş
lamak üzere olduğu hissini ver
mektedir. Henüz teyit edilmi
yen başlıca haberler şunlardır: 

Yugoslavya seferberlik yapı
yot. 

Yugoslavyadan Berline bir 
heyet gitmiştir. 

Son giinlerde Yugoslavynya 
karşı çok miilayim bir lisan 
kul'anmıya haşbyan Berlin ma
hafili. Yugoslavya sl'ferberliği -
ne, Almanya ile ademi tecavüz 
paktı ;vapmıya<'ağma delalet et
mediği ve bunun, civarında 
harp cereyan eden her devlet.in 
almıya mecbur olduğu bir ted
bir olduğunu söyliyen·k hadise
:,\·i kendi 1 lehlerine tefsir etınek
l<'dirlı~r. 

Bugün Bulgaristanda bulundu • 
ğu tahmin edilen 200.000 asker
le, mevsimin ve arazinin husu
siyetleri de hesaba katılarak, 
bö~·Ie bir yıldırım harbi yapmak 
kolay olnııyacaktır. 

Fakat, ltalyanlara çok 7.a~·i
ata mal olan son taarruzdan 
sonra da ltalyan kuvvetlerinin 
kendi başlanna Yunanistana 
mağlUp edenıiyecekleri bir kere 
daha anlaşıldıktan ~onra, Al -
manyamn bu isi de kendi üzeri
ne almak istediği muhakkak gi
bidir. 

Esasen Berlin maharilinin 
!'!On günlerde Yunanistana karşı 
kullandıkı'an lisanın scrtlesmi
ye haşlaması, bunu teyit etı{ıek
tedir. 

Bu vazi~·ete ve şartlara göre, 
Yugoslavyamn hir taraftan ken-

1 di müdafaasını tamamlıyacak 
tertibatı alırken ayni zam.anda 
Almanya ile bir ademi tecıwüz 
paktı imzalaması çok mulıteme]. 
dir. 

Yunanistana ve derhal onun 
yardımına koşacak olan lngiliz 
kuvvetlerine karsı taarruz ede
cek olan mahdut' nıiktard!l Al
man kuvvetlerinin. ayni zaman 
da bir buçuk milyonluk Yugos
lav ordusuna karşı da har<'lrnte 
geçeceği akla yakın geJnıi~·or. 

Churchill 'in Nutku: 
· PlA ister Churchill'in Lon -
IYıl drnda :\fi<;tcr Vinant ~e

refine verilen ziyafette söyledi
ği nutkun mülıim noktalan şun
lardır: 

Diğer cihetten Daily TeJe - • 
graph muhabiri. şarki Akdeniz
de on be~t<'n fazla ln~iliz harp 
~cmisinjn, bir<:ok nak1iye g~mi
leriyle beraber mühim bir ha
reketi hasarmak ii7ere faaliyet
te hulunduğunu bildirmekL<'dir. 

Atlantik hilyi.ik m('Ydan mu
harebesi biitiin genişHi!i ve sii
mnlü ile inki~af etmektedir. Bu 
muharebe:ri kat'i bir surette ka
zanmak m~churiyetinde:viı:. Ciin 
kü lne:iltcrerlc ve. orta şarktaki 
J?ayretlerimizin devamı, mü -
hiınmat ve ı?"'la maddelerhıi al
mamıza bnğ!rdır. 

Alman krıwazörleri, Amcri • 
ka sahillerindP. de nak1ivı> geıni 
!erini hatırmıslarclır. Hitler, A
merikayı Ingiltereden ayırmak, 
sonra onlan birer birer nıahv~t
m<-k istiyor. 

Fakat biz, hal'TI tarihinin şim
diye kadar ka:vdetınerliği bu çok 
miihim harbi, Amerikanın yar
dımı ne kazanacağız. 

Stefani A ·ansı ise, Yunanis
tana <'Ok miktarda lngiliz ::ıske-' 
ri, harp malzemesi. tank. tav • 
yare çıkarıldığını iddia etmekte
dir. 

lngilizlcr tarafınrlan 3 Alman 
denizaltısının batın] iıij'mı teb~ir 
eden 1\Iister Churchill'in, 1 teş
rinievvel 1939 dan beri hicbir 
hadisenin kendisini bu kadar 
cC"saretlendinnediğini si)vleme -
si. bu denizaltı harbi tl'hlikesine 
verdiği ehemmiyeti tebarilı: et -
tirmcktedir. 

flerJ:n rndvosuna gör1> de. Yu 
nanistana asker ve mühimmat 
naklcrl<'n bir kafileye refakat 
eden İngiliz donanma-:ına men
sup hnrp gemileri Alman tay
)'arelcrinin hücumuna u~ramış
lar, iki harp gemisine torpil isa
bet etmis ve nakli~·e gemileri 
ha.-ara uğramıslardır. 

Italyan ve Alman kaynakları
nın, lngiliz askerlerinin Yuna -
nistana çıkarılclığım, bir taarruz 
"·esilesi olarak işaa ctmelC'ri ih
timali olduğu gibi, lngilizlerin 
de büyük bir tayakkuzln her • 
hangi muhtemel bir taarruz ha
reketini önliyecek ciddi tedbir -
ler almakta oldukları muhak • 
kak gibidir. 

Balkanlarda vaziyet el'an 
rniiphcmiyetini muhafaza et -
nıektcdit'. 

Almanlann, Yugoslavyı:ıyı el
de etmeden ve Yunanistan hu
dudunda. kısa bir zamanda kat'i 
netice almayı miimkiin kılacak 
miktarda asker ve harp vasıta
ları tahsit etmeden harekete geç 
miyeceklcri tahmin edilebilir. 

Mister Vinant cevabmcla; 
2000 senelik medeniyeti tahrip 
etmek istiyen merhametsiz ,.e 
kudretli diktatörlere mukave • 
met eden lngiliz milletiııe karşı 
hayranlığın, hildirdikten sonra, 
Amerika hükumeti ve mUJctinin 
harp ve iaşe maddelerini miim
kiin olduğu kadar çok ve miim
kün olan süratle yetiştireceği
ni söylemiştir. 

Berlin mahafili, biiyük atlan
tik harbinin henüz baslanıadı -
ğım, fak?t pek yakında~ ba~lıya -
cağını bıldırmekte ve Mister 
Churchill'in hu sözleri, Ameri -
kayı tel8şa dii~Hrmek ve yardı· 
mtnı süratlendirmek mal{sadivle 
söylediğini iddia ve ciddi hru·hin 
henüz başlamamış olmasına rağ-

(Devamı Sa. 4 te) 

Ateşli Hastahklardan Zayifhyanlar 
Ateşli hastalkların hepsi insanı 

zayıflatır. Sebebi pek basit: in
san mutadı olan yemeklerini yi· 
yemez, çünkü ateşli hastahklar 
azını da bozarlar. Besienemiyen 

·nsnnın zayıflaması tabiidir. 
Fakat ateşli hastalıktan yanan 

bir insanın mutat yemeklerini yi. 
ebileceği farzedilse bile gene za
·ıtJaması zarüridir, <:ünkü hasta. 
ığa mukavemet için tabiatin 
urduğu bir tedbir olan ateş vii-
udün fazla kalori sarfctmesiyle 
lur. Bu kalorileri verebilmek i-
in vücut ilkin yağlnrını eritir, 
unlar bitmt'den vücudün yapı 
aşarı demek oan azotlu madde
cri de eritir. Ateşli hastalığa tu_ 
ulan insan ihtiyat akçesiyle hir
.kte sermayesini de sadeden a· 
nm g'İbidir. · 

uyanmıya hazır bir hastalık yok. 
sa g<.iriilür. Halbuki verem has· 
talığı bir çoğumuzun vücudün
de gizlenmiş ve uyanmak için ve
sile bekler bir hastalıktır. Onun 
için ateşli bir hastalıktan - me
sela gripten tifodan, sıtmadan • 
~·atanların bazıları da ateşli has
talıktan kurtulduktan biraz son_ 
ra verem hastalığına tutulmuş, 
derler. Bunlarda \•erem zaten 
mevcut, fakat gizli bir halde de· 
mcktir ... 

Ateşli bir lıastalıktan yatan in· 
sanı beslemekte ihmal etmcğe 
gelmez. Gerçi ona mutat yemek
leri verilemez. Fakat siit. onun 
sarfcttiği kaloriden büyiik bir 
kısmını temin edeT. Viicudün cfü. 
sesine göre giinde iki, üc litre 
bol şekerli... Ancak süt ~,·iicu· 
diin her vakit ihtiyacı olan tU7U 
veremez. Onu temin için de bi· 
7im yoğurt imdada yetişir. Yo
ğurt terkibindeki sütün hassuın-

TAN 

r Yeraltı ServeflerimiZ-l 
\.._, _____________________ ....,_.Cil._ ...... ~_,. ...... _.. ........... -..~ı...-tı--wımM~•J 

Maden lstihsalcitında 
Büyük Artma Var 

Avrupada ve Afrikanın bazı 
lILııtakaıarında aevam e

den haı bın ı.ktısadı tesırlerı bü
tun dunyaya şamıl olmuş, har
be giren ve girm.iyen bütün 
memıeketlerın ı.ıctısauıyatı bun. 
dan pek fazla mi.ıı.essır olmuş
lardır. 

·1533ve1340 da n~rn~~ GÖ~ T~~~ÖMÜQ İSTIUSOlnTIMIZ 
( M.TOn ) 

riyle çalışmakta dev:ım ettikçe 
b'.r gıda darlığının yanında bir 
de maden darlığı bütün şid:ie
tiy~e kendini hissettirmekte ge
cl;.tmiyecektir. 

Daha :jimd~den bir çok yer
lerde yeni mnfien cevherleri 
bulmak v<>ya ounJardan yoklu
ğu gorülE'n bır rr.addenin yeri
ne diğer bir:ni ikame etmek i
çin ·girlşi1tm devamlı gayretler 
bunun oır netıcesidir. 

Her memleketin iktisadiya
tında goze çarpan şey, vesaıt
sizlık yüzunden istfüsallerin a
zaldığı ve ihracatın sekteye uğ. 
radığıdır. 

Bu vaziyet harbin siyasi hu
dut~arından çok uzak mesafeler_ 
de bulunan müstahsil memleket 
lerde dahi böyle olduğu halde 
Türkiye. siyasetindeki vu zuh ve 
isabet gibi sanayi ve madencili
ğinde de inkişaf kaydetmiştir. 

Iç sanayinıizin ve münakale 
vasıtalarımızın işletilmesinde ön 
safta rol alan yeraltı servetleri. 
mizden maden kömürünün umu 
mi istihsalitındaki muntazam 
artışı göz önünde tutarsak bu 
inkişafı görürüz. 

* * Filhakika geçen sene !kinci 
kanun ayında 171,624 to

na baliğ olan istihsalat her ay 
artarak ayni senenin 10 uncü a
yında 219,101 ton gibi mühim 
bir yekuna yükselmiştir. 

Bu istihsal fazlalığı hükfırnet 
çe alınan muhtelif tedbirlerin 
gün geçtikçe semeresinin art.. 
masından ve bunun her geçen 
gün içinde şumulünü genişlet
mesinden ileri gelmektedir. 

Havzada hudut ihtilaflarının 
doğurduğu güçlüklerin kalkma. 
sı, muhtelif şirketlere ait an
barların birleştirilmesi. teknik 
elemanların birleştirilip isteni
len .r:ıoktada teksif edimesi gibi 
tedb!rler bu arada sayılabilir. 
Henüz intikal devresi tamam. 
lanmamış o!nıakla beraber hav
zada günlük istihsal şimdiden 
9 bin tona ve 11 aylık istihsal 
yekii.nu 2, 73 milyon tona baliğ 
o!muştur. 

Bu verimli inkişaf Linyitle
rimizin işletme işinde de göze 
çarpmaktadır. Linyit istihsala.. 
tımızda bir evvelki senenin iki 
misli gibi mühim bir fark ar-
zetmektedir. , 

Soma, Değirmisaz ve Tavşan
lı linyitlerinde lkinciteşrin a.. 
yında 12,923 ton gibi mühim 
bir yekıln linyit istihsal edilmiş 
tir. 

Harbi Uzaktan Seyir 

Eden Bir Ada 

1- slnda adasının merkezi 
Reykjavik şehrinde, bura -

nın en tanınmış 

~o 

ÜÇ SlflD l , .][ 1 llI 
İlÜVESİLr 

Yeraltı servet!erimizden ba
kır istihsalinde de ayni 

inkişaf kaydedilmektedir. FiL. 
hakika Ergani bakır madenle
rinde bilfarz geçen senenin Ey
li'ıl ayında 500 ton cevher istih
sali mümkün olurken. bu raka::n 
Birinciteşrin ayında 650 ve ı_ 
kinciteşrinde de 881 tonu bul
muştur. 

Yalnız Divrik demir işletme
si ayda 17 - 20 bin ton arasında 
demir cevheri vermekte iken 
şiddetli kışlar yüzünden son ay_ 
larda istihsal muvakkat bir te
vakkuf devresine girmiş bu
lunmaktadır. Maamafih iç sa
nayiimizin artan sarfiyatını 
tamamiyle karşılıyan Div
r ik işletmesi önümüzdeki aylar 
içinde yeniden faaliyete geçe -
cek ve stok yekfuılarmı artıra
caktır. 

Yeraltı servetlerimizin işletil
mesinden memleket bağcılığı da 
mühim surette faydalanmıştır. 
Evvelce mühim bir kısmı dışa
rıdan getirilen ve asmaların has 
talıklarında kullanıl.an kükürt 
te ayda 320 ton gibi maden 
miktarda memleket dahilinde 
istihsal edilerek istihlak tama
men karşılanmış bulwımakta
dır. 

Son malfırnata göre memle
ketine belli başlı yeraltı 

servetlerinden geçen senenin 10 
ayı zarfında iınrarat miktarı şu
dur: 
Maden kömürü 1,605,151 ton 
L in yit 178,389 ,, 

durak yeri olan, y . 
siyah granitten ya azan • 
pılmış Borg oteli
nin mahzenine i
r•ı.mler burada şöy-

1~ bir manzarayla karşılaşırlar. 

tulmuş adaya !ngiltere neden 
bu kadar ehemiyet veriyor? Zi
ra eğer Alanlamr Islanda ada -
sında yerleşip te burada hava 
ve deniz üsleri tesis . ederlerse 
o vakit Atlantikte yapılacak bir 
harpte lngilizlerin vaziyeti ol
dukça tehlikeye girer. 

Ayni zamanda Ingiltere ve 
Amerika arasında işliyen "Con
voy,, lar ekseriyetle şimal yolu
nu tercih etmektedirler. Eğer 

Almanlar Islanda adasında yer
leşirlerse tabiidir. ki, bu tarikle 
yaptıkları sevkiyat sekteye uğ -
rıyacaktır. 

* * 

Otelin mahzeni iki taraf du
varlarına asılmış sönük kandil -
lerle aydınlatılmaktadır. Yerde 
bira fıçılarından masalar ve is
kemleler vardır. Garson kızlar 
aşağı yukarı dolaşmaktadır ve 
mahzendeki müşteriler, yaban -
cısı olduklah bu şehirde az bir 
şey içmek için buraya inen Ka
nadalı askerlerdir. Birçoklarının 
yüzleri kızları andıran bu asker
ler burada birbirleriyle şakalaş
makta, ne Ingilizce, ne de Fran
sızcanın pe'<: geçmediği bu diyar
da ister istemez ada sakinleri
nin kullandığı Danimarka di • 
lini öğrenmiye çalışmaktadır -

lar · Tayyare Yolu Üzerinde 
- Eg vil Glas af öli (Bir bar-

dak bira istiyorum) 
Bu cümle askerlerin öğrendik 

leri ilk sözlerdir. 
Kanadalı askerler sekiz ay -

danberi Islanda adasında bu -
lunmaktadırlar. Buraya Mayıs 
ayında Almanya Danimarkayı 
istila ettiği zaman gelmişlerdi. 
Şimal kutbuna yakın olan Islan 
dada donacaklarını sanan Kana
dalılar bu zanlarında yanıldık -
larını görmüşlerdir. 

* * Adayı Bekliyen Asker 

D iğer taraftan gün geçtik
çe Amerikalıların Ingiliz-

lere gönderdikleri 
tayyarelerin mik -
tarı artmaktadır. 
Bu uçaklar Ingil -
tereye yolda bir -
kaç durak yap -

mak suretiyle varmaktadırlar. 

XlI 

Antrasi t 80,254 ,, 
Birikit 12,324 ,, 
Demir 75,064 ,, 
Zımpara 8,669 ,, 
Borasit 3,957 ,, 
Kurşun l,225 ,, 
An timuan 309 ,, 
Civa 449 şişe 

Fakat mılyonlarca ton cevhe
rı ~ısa bir zambn içinde harp 
m;.ılzemesi yı~ınları haline ge
tirip yenideıı ve tekrar tekrar 
milyonlarcoı ton istiyen doymak 
bilmez harp sanayiinin de in
baniar gih açlığa ve binnetice 
atalete mat.kum clacaklan mu
hakkaktır. 

Bunu nP'Yri\lhRrip ml"m~eket
Icr<:e maciem·J!Jk bakımından 
sarfedilen yeni gı:ıyretler, ve ne 
t:e yt:J,; cevherler bulmak veya 
bunlann yerlerine başkalarını i
kame etmek için y:ıpılan devam 
lı çalışmalar önliyemiyecektir. 

Şu rakamlar da bize Başvekil 
doktor Refik Saydam'ın bir hi- ı 
tabesinde işaret ettiği gibi ye-

1 
' J 

raltı servetlerimizin "öğünüle-ı Askerlik şl erİ 
bilecek bir ehram şeklinde ka- ------------
deme kademe yükselmekte,, ol- İhtiyat Yoklaması 
duğunu göstermektedir. 

* * Beynelmilel ticari münase
betlerin normal vaziy0t

ten çok uzaklaştığı ve deniz a
şırı memleketlerden metal ve 
maden cevheri getirtmek iın
kansrzlığı gün geçtikçe arttığı 
bir sırada memleketimiz ma
denciliğinde normal zamanla
rın fevkine çıkan bu istihsal ar
tışı memleketin inkişaf halinde 
olao sanayiinde mes'ut bir rol 
oynıyacak bir mahiyetedir. 

Buna mukabil bizatihi bir 
metal ve maden müstehlıki o
lan A vrupada bugün göze çar
pan yegane şey, bunların stok
larının erimekte olduğudur. 
Buna mukabil Amerika maden 
piyasasında ihraç imkansızlığın. 

' '1 hasıl olan buhran da Ame
rikanın harp sanayıının geniş 
bir mikyasta faaliyete geçmesi 
üzerine zail olmuş ve vazi
yette bir istikrar husule gel
miştir. Fakat harp uzadıkça ve 
bütün memleketlerde harp sa
nayii bütün istihsal kabiliyetle· 

9 Şubat Gecesi - - _ .,,.. 
9 şubat gecesi tslanda üze

rinden bermutat tayya -
reler geçiyordu. 
Bundan hiçbir şey 
çıkmaz. Zira mun
tazaman ~eçt•n A
merikan tayyare -
lerinin sesine halk 

ıyıden iyıye alışmışttr. 

Az sonra diğer bir motör gü
rültüsü duyuldu. Bu daha sert 
daha başka bir sesti. Reykjavik
te h!lyat durdu. Herkes meydan 
lara koştu. Tayyare dafi topları 
harekete geçti. Harp ilan edil
diğinden beri ilk defa Islanda a-
dası sakinleri top sesleri duyu -
yorlardı. 

Alman tayyarecileri 1200 ki
lometre uçarak Reykjavik tay -
yare meydanına baskın yapmıya 
gelmişlerdi. Fakat çabuk keşfe
dildikleri için buna murnffak o
lamadılar. Kanadalı askerler o 
günden sonra gözlerini dört aç
tılar. Ve Islanda Jıalkı harp için 
de olan bir dünyada bulunduk -
larını bir defa daha unuttular. 

* * 
Artist ve Otomobil 

~ y oussi Bjoerling Stoxholm 

Beyoğlu Yerli Aıkerllk Şubeelnden: 
Beyollu askerlik şubesi 330 - 331 -
332 dolumlularm senelik ihtiyat yok
lamasına aşağıda yazılı tarih ve gün
lerde başlıyacaktır. Yoklama zamanı 
saat 8.30 dan 12 ye ve akşamları sa
at 16 dan 18 e kadar. Her üç doğu
mun yoklaması ayni zamanda yapıla
caktır. 

Beyoiilu Merkez Nahlyeel halkı: 25 
Salı, 26 Çarşamba, 27 Mart perşembe 
günleri. 

Takelm nahiyesi: 28 Cuma, 31 Mart 
pazartesi ve 1 Nisan salı günleri. 

şı,ıı Nahiyesi: 2 Çarşamba, 3 Per
sembe, 4 Nis..n Cuma günleri. 

Galata Nalı lye1ı1i: 7 Pazartesi, 8 Salr, 
9 NU!an Çarşamba günleri. 

Kasım pata Nahlyeel: '10 Per:ıembe, 
11 Nisan Cuma günleri. 

Haaköy Nahiyeel: 14 Pazartesi ve 
15 Nisan Salı günleri. 

* Sarıyer Ae. Şubesinden: Piyade 
teğmen İsmail oğlu Mustafa Peksoy 
(46677) ve yedek süvari asteğmeni 

Mehmet Nail oğlu 316 dolumlu Meh
met Muzaffer Polat (22950) nin 48 
saat zarfında şubeye müracaat etme
si veya yerini telle bildirmesi. 

ye çıkmıştır. 
Amtrikada verdiği ilk kon -

serde o kadar muvaffak olmuş
tur ki, derhal birçok opera, si
nema ve radyo şirketleri ken
disini angaje etmek istemişler
dir. 

Fakat, Bjoerling'e yapılan tek 
liflerin en tuhai ve muazzamı 
otomobil kralı Henry Ford'dan 
gelmiştir. Detroit şehrinde otu
ran Ford bu san'atkarı kendi o
tomobil fabrikasında çalış:ın a
melelere 20 dakikalık bir koaser 
vermek üzere bu şehre da -
vet etmiştir. Bjoerling'in bu 
zahmetine mukabil Ford artiste 
şarkı söylıyeceği yirmi dakika
nın her d.ııkikası için bir 1'.,ord 
otomobili hediye etmektedir. Du 
teklif esas itibariyle muganni -
yenin çok hoşuna gitmiştir. 

Fakat biraz düşününce vazi -
yetin imkansızlığı fena halde ca 
nını sıkmıştır. Zira demek ki, 
20 dakika şarkı söyliyeceğine 
göre Ford ona 20 otomobil ve
recektir. 

lyi, gfö:~ı amma; bu otomo
billeri nasıl memleketine götii
recek? Hele. bir otomobili aötür
~enin bile güç olduğu "'böyle 
hır zamanda. Ustüne üstelik 
gümrüklerde ne yapacak? 

Yabancı ellerden dönen, ve 
bir çırpıda memleketine 20 o
tomobil birden sokmak istiycn 
bir insandan Isveçte gümrük 
memurları nasıl olur da şüphe
lenmezler? ... 

Vakıa ateşli hastaltk geçtikten 
onra vücut, hastal.kta kaybetti
ini telafi etmek ic;n , yeniden 
•ağ \'C azot tonlar. Onun için u· 
unca bir ate«li hastalıktan sonra 
eniden toplananlar, hatta - vli· 
ut kavbettiğini telafi etmek isin. 
e ifrata gittiği için · zyade 
-şmanlıyanlar vardır. 

na kendisinin ·itaminlerini ilave 
ettikten başka, iizerine biraz hı z 
ckiln<'e onu her ha~ta pekitla }"i· 
yebilir .• Si.it ve yoğurttan baş_ 
ka, riğ et makinede ezilerek çı -
karrlnn su~·undan hir iki kasık 

A detleri 8 0 ,0 00 i ı;ulan bu 
askerler burada adayı 

----~- muhafaza 1 etmek, 
\ ~, ,. icabında düşman 

Bu u91lkların birinci durakla
rı Kanadadadır. Oradan Groen
land'da geçmekte ve üçüncü c!e
fa olarak lsland ada yere inmek
tedirler . Burası son istasyondur. 
Buradan bir kere havalandılar 
mı artık ver elini Ingiltere. A
merika - Ingiltere hava yolu Ü -

operasının en meshıır ar
tistlerinde~. daha 
doğrusu mugan -
niyelerinden biri -
dir. Kendisi son 
zamanfarda Ame
rik 

Bakmış olacak gibi değil, bi
zim artist Ford'un 20 otomobil 
teklüini bir otomobile indir
miştir. AmerıkaL milyoner, ilk 
defa rast geldiği böy]e bir va
ziyet karşısında bir haylı şaşır
mışsa da tabiatiyle buna ıtiraz 
etmemiştir. 

Ancak bu hal. ,·\kutta 7.aten 
üzmin ye her \'esile ile ,yeniden verilirse ne kadnr alü... . 

-~.........._~ hücumlarma karşı 
~ ~ . koymak m aksadiy 

le yerleşmişlerdir. 
Bu ufacık ve unu· 

zerinde bulunan lslandanın Al -
manların eline geçme.>i tabiidir 
ki, lngıııG erin hiç te işine gel
mez. 

Fakat muhakkak ki, Isveçli 
muganniye eline geçen böyle 
~ir fır~atı ister i~.te~ez kaçırdı-

3 ==-~ 

Halep Oradr 

Arşın Burad 
- y ine mi kah\'~ 

1 siniz. J m 
Evet. Yine kahve. F gra 

fer kahve meselesini ırin 
şa:ışmıyan beH'igatin ıe~ı ha 
münakaşa edeceğim rilneg 

c;. 11csır k 
Kahve birJiği, el' ıüna 

bir kahvecisine l~ deJ'l.Plla 
vermiştir. Her çm ılk natt 
ro olduğuna göre ~ nsa 
Adam başına 150 gl,j ~ pıı no 
rilecek. /Onmtmesi 

O h ld 5500 r. ,tikla 
a e b et v 

grama tahvil ed u ak 
miktarı 150 ser c eser muh 
dersek 36.000 kii yi )1rı 
ve alması tazım yıp ta 

Her alıcıya k ~~ı~s~\faca 
hir dak"ka tahsis eoııse< yan 
dakika eder ki giinde o..ıreke 
trş yapmr.k suretiyle rde Vo 

. .ki ~man şah 
nı ı ay zamana rrt. ,... ~, 

• ~k ır. •· 
Halbuki J!Ünde.Jç gü;; o1 

madan dinlenme<' r1/•rı .<; 

snreth·lc iki av müfi"' ı.-;ıl>ı 
zım gelen bu kaı A..) _ e i 
de bitmi~, erimiş, t...ı:ıkı.~' 
basmıştır. 'iy 

' Bu hesaba ~öre bir "· rı · 
satıcının 9 kilo satması f~q k{a 

ıt>• ma{rnzada da on 111
1 

.t]J 

diyelim. Saatte 90 kilrıı,/~,:-ıi 
iki sam.!e 180 kilo edt~ .,,,r. ... 
kilodan 1 ~O kiloyu C'ıkarrrsak ı 
riye 5320 kilo kahve kalıyor. 
5320 kilo kahve nerede? 

Görüliiyor ki yalnız bir t 
nrığa7..ada beş bin kilo kah'\.·e 
,.e yapılmıştır. Ya öteki mağa 
lar? 

Kahve birliğinden alınan 
kirdek mal halka olduğ"u gibi 
tevzi ediliyor? I~ine başka hub 
bat karı~ıtuyor 11111? 

Mesele halkın kahve i';11 "{e 
nı temin etmek olduğun•ö;. d 
bunun çaresi gaset basiU !vy 

~ •n de 
Doğrudan dogruya -ı:~taYu 

lrım basma l!'iO grarnıııv k~nı 
kahve dağıtmalı. h 'a 

racı:. .. 
Aksi halde dükkancı .Hfll 

re kilosu dört, beş liraya ka 
ve satmak üzere stok tedarik c 
miş oJur ve o zaman 5320 ki 
değil beş yüz bin kilo bile az g 
l . 1 
ır. 

a 
Takvimcie 

Ankara Hukuk 

Fakültesi Lisaniiş-
~i-

Talimatnamesi ı~-
~-

Maarif Vekaleti Ankara 1 
kuk fakültesi lisans tedrisatı · 
imtihan şekli icin yeni bir ta~ 
matname hazırlamıstır. Bu tu
matnameve ı?Öre. yaz ]evresi ki 
tihanları Haziran sonunda. 
devresi imtihanlan da evlulüırte 
inden Birinci tesrinin 'P. sine k ... 
dar devam erlecektir. Gilz. devrô 
sinde muvaffak olamwanlar vr. 
va herhım.ı;!i sl"bPple imtiliann g 
remivenler sınıfta kalacaklardn 
Sınıfta kalma bir dersten dııa
c;a ertesi v1l bi.itiin derc;lerin mı 
ti han lıırma vE'n;rlen ıtirecek.liz 
dir. Eleme imtihımlannda aıe
lerdPn bec;Pr mımara almak şın
tır. Fakat iki dersten alınan :f.l
mara biri besten ac;afü 01011~" ıı
de onu bulursa. yine talebe sö:ı1-
imtihana gireC'ek fakat bes n -
maradan asağı numara aldıı 
dersten avrıca sözlii imtihana t
bi tutulacaktır. Yazılı ve sözB 
!mtiranların varısından fazlası .. -
girin te mı:ıkbul ı:röriilen mazeı·ell 
lerden dolav1 diğer derslere gif 
miven talebeler, ı?irmis oldukl:t'"" 
derslerin ntımarıılı:ırı va-:atisi 7 ı
tutarsa. güz devre inde vı:ı • 
ı?irmedikleri derslerden imtilt
tabi tutulacaktır. 

lhtikôr Vakalar di~ 
rı-

Fivatlan mürakabe büros~yı 
murian, dün yine bir cok ba {
dükkanlarında lüks olmıvan ~
sar pevnir1erinin lüks namı aflJ11-
da satıldığını e:örmiislerdir Bun." 
lar hakkında zabıt tutulmutur . . 'l 

Mahmutpasada Kamelva ıaif.· -. 
zası. lüks olmadığı halde tttJ .ını 
mallardan '\~zde 50 kar ahrıc 
kontrol memurları tarafından= 
kalanmıstır. ::c-

Beşiktaşta Zeki oğlu İbrahıi:s
adında bir dükkan sahibi nohı;n 
la karışık kahve sattığı için, ada:~ 
y~ve tevdi edilmiştir. i-

Giresunda bir vak'a •be 
'in 

Giresunda 60 ~am çiviyi nt 
kuruşa satc\rak ihtıkar vapmak 
tan suçlu hırdavrtC'ı Ahmet v< 
kardesi Mustafa vapılan muh~: 
kemeleri sonunda 25 lira ağır Pcır 
ra cezasına ve dükkanlanm ,. 

"in k 
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B.ill1ir s_esiyle süsledi.i, MARIE U L O R Y 'nin kudretiyle 
hır harika yaptıA'J, Mehtabın yaldızladı~ ... Neş'enin kaynadı

A'ı ask ve Rü va memleketi olan 
N A P O L 1 ' de Yaşanan Büyük Dr8m 

NAPOLi ŞARKiSi 
Bu Akşam L A L E Salonlarını 

B~bU: gece masallannı andıran bir rüya dünyannL.. Gö
nüllen mest eden bir müzik ülkesine çevirecek... Pro"1'8Jlla 
ilive: Türk~ Britı, Paramunt Jurnal. Lutfen yerlerinizi ev
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t:H GJ''llıl I 1 
a.oo Proıram 
8,03 Haberler 
8.18 Müzik (Pl.) 
8.45 Ev lradnu 

* / 12 30 Program 
1 12 33 Şarkılar 

12.50 Haberler 
13.05 Müzık 
13.20 Karışık pro-

1 gr ": (Pi.) 
ı il 00 Program 
18 03 Konuşma 
18 011 C z orkes-

Jlf •f~R 4 '1 

ıa.•o Kadınlu 
aıJ b~eti 

19.10 Konuım 
19 30 Haberler 
19 45 tncesaz 

yeU 
20.15 RadYo 

zetesJ 
Z0.45 MCizilı: 
21 00 D nleyıcl 

tekleri 
21 30 Konutma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 MOzDr < 

~~tr_ası ____ _..2_3.~25• Kapa1111 

N 1 KAH 
Devlet Demirvollan İsle 

tabibı Dr ~ait Salman'ın 
"<amuran Salman ile fne 
t{'avmakamı Faik Türeııün' 
"'~lu Dr Orhan Türeeün'ün 
kah merasimi bu ayın 6 mcı 
nü Afvon Beledive~inrle klvm 
li davetliler huzuru ile nın 
lıaber alınmıstır. Tarafeyne 
~n+lPl' ~;1,..,.;'lt 

VEFAT 
Gölcük Deniz fabriblan 

Tabibi Necdet TurRay'ın eşi. 
cük ilkokul ötretmenlerinden 

SABAHAT TURGAY 
uzun ıenelerdenberi müptela 
duıu hastalıklan kurtu!Imwnn 
henüz pek ırenç yaeında di1D 
fat etmiştir. 

Cenazesi bu~n saat 11 de 
kırköy Emrazı As.biye h 
sinden kaldınlacaktır. Cena 
Hak merhumeye mağfiret ve k 
derdtde ailesine sabırlar ihsan 
sin. 

VEFAT 
İstanbul Hallr Partisi Reisi 

qt Muradollunun vetent. 
fakilltesl muhasibi Sami Özer 
•1elki gfln t•davi altmda bul 
iu~ Cerrahpasa hastan 
vefat etmis ve dün cenazesi k 
tfınlarak ebedt medfenine d 
-tilmistjr. Ailesine teessür·ıerı.mu velden kapatınız. Telefon : 43595 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'il•••• , n,ıi,.;,.;7: 

Bu Akıam SARAY SinemaSI 
Sabıl'Slzlıkla beklenen muhteşem süper film 

Rejisör KİNG VİDOR'un Şaheseri ve 

SPENCER TRACY'DiD 
ROBl!RT VOUNG ile ltlnleroe flgUranın lftlreklyle yeratbla 

ZAFERE DOGRU 

1 PEK Sinemasında 
Baş döndilrüci1 müthiş. heyecanh _ Mu11zam sahneler

le herkesi alakadar ed0 n merakb mevzuu ile 

HARiKULADE 111 FfLM 

ATEŞ BULUTLARI 
Fransızca sözlü .. Baş Rollerde : 

Edward G. RobenROD .. Ruth RufiltleY 
............................... !~ 

GOL iNSANLA RI 
maner atarak haber verirdi 

Hamdi kulübenin kapsına ~ti. 
Kaptan kır atının üatünde idi. Hayvan yüksek 

olduju için Şerif ağa. çelimliz vüeudiyle kiiçük bir 
çocuğa benziyordu. 

1 z 3 c s • ' • • 
- Heyy! Diye batırarak tüfengini havada salla

dı. öteki elinin yumrujunu beline dayamlfb. Bap-
Yazan: Cemalettin Mahir No : 9 Dı id yanma alhyan yorgun beygiri tırısa kaldur-

• • eh. Kapmm önüne gelince, dizginleri fiddetle t.ıp-
Sah~d~n ~leri ifitihniyecek kadar uzaklaşınca Deli l1trahbn Od saat kadar ulrqarak bir mile- ladı, özengideki ayaklarını iki yana f;erip cakalı 

Hamdi bir cıgara yaktı: tar balak tutnıU§tu. Bahklar büyük bfr kovanın cakalı durdu. ' 
•klıımn hastahlı nuı1 oldu? Geçende balta -:: Bu işi aklım almıyor Mustafa ... Vay canına. .. içinde ınec~ mecalsiz kmuldanwyorlardı. Hamdi: 

: Siz ... .ıı. olun. •• Gece kalacak m•eımz, K~tü ~~..1 • ? k Kurubaoakd Mehmetle Recep, ağır bir yağ ko- - Safa geldin kaptan! Diyerek hayvanın bqmı 
-. - ~· lf .. .. . usu ve çah umanı içinde idiler. Recep hamura- tutmuştu, mavzeri sen mi attın~ 

......._ - Şu Sarıca koyün hali. Bak:ısana kadmlal'1nan çıyor, Kurubacak tavada gözleme pl§iri,-.,rdu. GazM - Ben attım · 
·• pt.eeğiz. çoğu fena yola düpn\lf. Kocaları da bilir mi? lemeleri arkadaşlar arasında pek makbuldü. Bir -Çocuk siah ini d 

kalk, Haticeyi efendisiyle bir ba§larına - Hepsi değilse de. Ayşenin heıiti karısının ye- kere de kaptan rastlamış çok hoşuna gıttiJini Dedi ses uyunca "Kaptan gelfyor . ., 
Elbette gizli 16zleri vardıf. dili haltı bilir. Köy baştan ayağa bozuk diyemeın, söylemişti. 

1 

-

0

De\nek bildi b cigar~ yere atarak ~tı. ~in çoğu bu yoldadır. Eskiden b~aaı böyle de - Hamdi kuftibede piyaz tçJn sojan dolnJyıor, ara _ Bildi. izfm olduğumuzu? 
illldeı yürüyordu. Entarisinin etekleri bol- jildi. Fabrika açıldı açılalı büsbütün azda kanlar. Bll'a elinin ıereiyle yqaran &izlerini uğuşturuyor- Kaptan yere atladı K '-le ""'"'""esin 

00 
an ..aga. J. - .oır ııan f:le ~ ayaklanrıa topuklan Ç4U'pılmış kaba Fabri.k.,-a bir sürü bekAr amele geliyqr. ŞUrada du. yordu. · amçıs .. ., ~- e vuru- •.!.\ k.u - miruçılara kalar 

lılildt«Ur•alar liYmlfti. Adımlarını geniş geuiş attı- tahlisiye bölükleri de var. Para bl'l, kan lhtl Onee Hava iyiden iyiye karannça bir tahta ası ;ey 
2 

- E emler - b.r içki 3 -bacaklarmın yuvarlaldıja bir görünüp bır oynak dulları baştan Çlkardılar. Köy niklhı, hoca ii7.erinde ~ döven Salibe: parç Hamdi, dizginleri Salibe vererek eğerin ür.ıerbı- Luga~ do 
4 

ereyan _:_ 
:ayonhı. Bütün kachnlanmız gibi kalçalan duası derken eloğlu birkaç ay içinde başından atı- - Şu llınba)'I yak, dHU, sovan diyerek elimi den heybeyi indirdi. Kolanları ıevşetti. TerJtıye aJ'll)e dct'l 

5 
- Annın yaptılr 

ydı. veriyor. Sonra, sonra gelinler, körpe kızlar batla- dolrayacapn. bağlı çulu çözüp beyairin üatune örttü: .t.ı.hli.k 6 ~ t: menfaat 
lllll..ıa ba'bumm evinde kalan bJm Çukurova dı. Koca karılar bir ikisini mühendislere götürü Liınbanın lflimda, ortabk derli toplu mu diye et- - ~rlamışsın hayvanı kaptan. •• &iye>rsun bı- üWlt~ '1 - Yuva ;ıyu 

lmı hah!llıd.. götüruverdiler. Yavaş yavq köyün mezhebi hüt.ün rafa gö~ sezdirdi. Toprak zemin bol 811 dökülerek çareyı... naktan emir 
8 

- Hınt baJi U 
çala yıgmuıı dobıpr dol~z. A~ ~az bütün genişledi. Para bu, adamda, din, iman, nl- süprülm\iftü. Sedirin üstünde Köroğlu gazetesj - ~dırma, alapktır. :anklr bir harf deliflr·• 

ıeetererek.dandü. Yemenısı çozülm;,ış, o- mus komaz. Baksana elllşerden bir lira verdik. duruyordu. Salih, ay lflla altmda daha beyu, daha yüluek · 
~lan göğsüne diiJmiiftil. Yanakları yuvar- Dört rençber yevmiyesi... - Gazeteyi okudun mu Salih? görünen bey&iri yavq yavq gadirmiye bafl.a· Yukarıdan aşağı: 1 - Inse.q 
• - Ne ol11rsa olsun, ben şaşıyorum. vesselAm. - Okudum 8amdi ala. D11Ştı. kesafeti 2 .rer: cdtunursa allı 
ustafa ,anma gelip kohmu ~~· nazlandı: - Hem ıqarsm, hem de gelir Hatiçe abla ile - Ne J'&ZIY'Or,-olaoak mıymış? Kaptan, küçük ve acele aduularla gözleme yıpan kası olan 3 - .,aJ parça >1 ıu 
'8ınk cenmu yaktın! .. Çok &öresin geldi mi! O)'D&§ll'Sııı. - Oramı oknmadmı. lara yaklqtı: 4 - Ten .>~unu~ t bı, mUİet 

- Gelmez mi ulan!... _Bek IW- Ya Ml'M1ni okudun? -Hayrola ... Ortablı dumana verı:nJpiniz değir ;ıçek yaprad ~ Terıs .>tUnW" 

'1'ııı8. delikanlının gözlerindeki parıltı1'8 cesa- Akşanun alaca kannhltnda ~lnl JIP il• tah- - Peblivanı.ı. aıüaua 1uıJOr, orUdb okudum. men pidesi mJ bu? ' u sayı vah.,,, "u ce~ •-
kb · ta iskele görünunce Ramdi kürekleri bıraktı: Salih k'Jl\ib4tııin loflutuzıda noksan di§11ı. ya- Kurubacak A'td k n b ktr ers oku ro;.. • • ır •şan ~ 

8 az daha )'Grtl ... Kahbelerin tft yok, seyre- - Mustafa, Sarıcaya uğradığunm arkadafieı vaeça gi.ildü. Safa el ~ an yu 
8 

ya a • m
1
r kınt ~leı.t 

le Ben utamrım. Mearhja da 7akm ••• Günah bilmesin. İbrahim biıtmle eğlenir. Bu esnada bir ıf.Wı sesi iflttller. Kar deniz gaö~ 1:[tan.~ğırmenctfidesi detı Uılaşı•rıc P Z.rtfl,,; u 
___ ,i.d. Söylemesine &aylemeyiz, 1'kin Bulpryalı bil-- KUl'§Wlun .ı.,ı. btr yerleie Ç8l'plU'U, ormmm de<iik m · ersın Y• yapalun 2"ellti nuım , ... __ 
mem inarur, bilmem inanma.z. h.,.rbla arasında!ı geçti. · ,, aca .,_, • .,. 

,..... Sandalı, sahile ballacbktaiı aonra SUJ'8 &ili Hamal! - Severiz Y8··: Elinize ·~~bk... 1 - r arpadla 1 - Alliy'e • 11 
sü1 ahdeetl aıdalar. - Duydun muTDiye bapnı matta. boş~c:n ~re:a=~e lfı'dl. H9Jbe1i ~ ~ _ ı.t"; ;01 • J:! ~ j; 

- dl ap. .. ıc.ptan aeliJOI'· mir 8 - IrmU • aluı 9 - ~ 
_..L......oı.__~-.. ... ._ 1111.mar,, ak1'lfl.Wuı (Arkası Var) daU. 
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HiKAYE: 

Peynirin 
'fheoHld Tipr'dea. Ha. Ça -

Amerikada Encliıe 
(8Qı 1 inrıdeı 

Amerikan emniyet mmtaka
sı sularında bir denizaltının 
mevcudiyeti, derhal, Amerika 
Birleşik Devletlerinin bu mmta. 

Habeıistancla Okuyuculann B R 1 TAN y A Yugoslav • Alman 
(Bqı 1 incide) $ d LI- Suale 1 w 

istikametinde harekete ıeçmesf or UIUlill"l r mparatorlugu•n Temastan 
beklenebilir. Haryr yolu, Cib11- y C 

Z b'afeUerde ~ ~emell J Derin bir utultu Sonra toptan bir 
daha erken verilir; çocuklar lt!raz tutam: 

b07ü:kJerbı ber .ıl71ec1Jthıi ifibneme- j - Ha .. Hal Sojuktan mUteveWt
lidir. Bu Adet dettldtr, hem de ayrı: mlş, ha? Sen ömründe soluk peynir 
7emelt vermek çok daha ucuza çıkar.: yedin ml hiç? .. İyi ki, peynırci de-
0 .un •ndvir vardı: .. . . j iilsin, .roksa halimiz haraptı hani!. 

kadan Ingiliz gemilerinin emni
yet içinde geçişini temin etmesi 
meselesini ortaya koyacaktır. In
giliz gemilerine bu mmtaka hu. 
dutlanna kadar kendi harp ge
milerini refakat ettirmek Inıiliz 
bahriyesinin yükünü bir derece
ye kadar tahfif edecektir. Eğer 
Amerika Birleşik Devletleri, ln. 
giliz gemilerine kendi harp ge
milerini refakat ettirmek suretiy 
le Panama deklarasyonunu terke 
derse, Birleşik Devletlerin A. 
merikadaki prestiji azalacaktır. 

ti • Addis - Abeba yolunu en son e evapları Harp Masrafı 
müdafaa eden bir yerdir. Hatta 
buranın müdafasını temin etmek d <Ba$ı 1 t.ddel Vaşington, 19 (A.A.) - İn.cil· 
için İtalyanlar, İngiliz Somali • ecele bir vaziyet delfldir. lfaa- terenin şimdiye kadar Amerika
sinden kıtaatı çekmisler ve bun- mafih Almanlar Yuplavlarla ya veroiği siparişlerin umumi 
dan '5tifade eden İn~ilizler de dostluk münaaebeUerinden bah - yeküııu 2 milyar 700 milyon do. 
Berbera'yı zaptetmislerdir. setmekte ve bu aeferberlilfn ken. lara bali.t olmaktadır. Bunun bir 

Önümüzdeki .l{ilnlerde Har. dilerin~ karşı 18palmadJluu iddia milyar 682 milyon dolan tediye 

<Bata ı meideJ 
reyan eden müzakerelerin dosta
ne bir hava içinde devam ettiğini 
Be!Rrad ~zeteleri de Alınan ma· 
hafili de bildiriyor. Bir Bel2rad 
.ızazetesinin Berlin muhabirine 
~yanatta bulunan Almanya han 
cıye nezaretinin söz söylemeğe 
salibiyetli bir rüknü demiştir ki: - Ci~ı anne, SW.I tutün içeceğini Soluktan mütevellit! .. Ho-ho-bo! .. 

l6,ylll7Qr. Stanle,y dayı mıithış lnc:inml.f bir 
- Yemeklerde konuşulmaz. suratla bır köşeye çekildi: 

1 
- Cici anne, aa... Peyrurin delik- Dr. Forteskyu soze karlflı: 

eri de var.... . - Meselen.in halli için evveltı han-
Dıjer iki çocuk bırden: il cins peynir mevzuu bahistir, bu-
- Tobı amma da aptal! Tabii de- nun tasrıhı lfızım· çilnku peynirler 

lilderi var. Dellksla peynir de olur cins c:ınstir. ' 
ınu imıt!.. Cici anne: 

Kuçillfin titiz sesi., duyuldu: - Gra\•yer. Dün a!mıştık.M Biliyor 
- bı amma, niçin. Cici vınel Pey- musun Mari, ben artlk hep Parker'den 

nır1? delikleri nereden ıellr? alıyorum. Gibborı'u bıraktım, ıeten-
Süktıt. Cıcl anne şaşaladı: ferde bize, bayat ... 
- Delikler .. E .• E .• Pey0irin daima Dr. Forteskyu: 

delikleri vardır; kızlar haklı.. Her - GraV7er ise mesele basit. Grav-
ynir deliklidir. yer sert bir peynirdir, her sert pey-
- Amma, c:icı anne, lfte bu pey- nir de deliklidir 

lllrfn delilf 7011:! Ötek1fı-m var da, Ba7 Dlngl: · 
bwıua neye l'ok.? - Baylar; biltün bu meslek oadarn-

- Sua ,,. 7•. Sana 7'la ~· .,,,le- ları arasında bir iş adamına fhtıyaç 
d:.ın: Yemeklerde konu~ olduğu anlaşılıyor. (Suk<ıt .. ) Peynı-

- Amma, pe)'Dirdeki flelikı.rtn rln delikleri, tabahhur ameliyesi ne
Denıdm. (oof .. A3. itmeaene beni ••• ) Ucesinde huaule ıelen çürümeden i
d Umuml aQrülUl,,. Cici baba, kapı-, leri gel.lr. Peynır çürur, çUnnil .... 
an slrer: 1 Ehhb.. Çünkü, Peynir .... 
- BtllJ', bu ne lilrilltil be!!. Bütün dudaklar bükllldil Herk• 
- Bu otlan 7iM Yararnazbk ~r. ayqa kalktı ve lfte asıl fa'.tma bun-
- Yalan aı.,orlar, cici baba; ben / dan sonra koptu: 

yaramu delilim- Pe.Ynlriıı delikleri "PuW. tu.. be!7 amma da izah Bu
nereden ielir, öirenmek lat!yorum ou baban da bilir. Kımya for~ülle
ben. Bu peynirin deli ri var, öbür riyle hokkabazlık para etmez: Söyle 
peynirlerin delildert Y • b8'kalım; peynirin dellkleri nereden 

- Dı.. bt 1a. lı'e.. atırdıya de- gellr?IM 
ier mi bu! Cici anne aruatıverlr. f ÇaUak bir ses ııdakladı: 

- Zaten sen onu, hep ıım.ar n. - Yahu. bir kamusunuz da m..,.ok 
Yemekte 7eıneai 14zım, konuşması 1 sizin? 
dejil Kilfüphaneye umumi hücum: "Bı-

- C~k bir ltllJ' ~ana cevabı ralr, ben bakay;m!,, , "Dur Allah q-
verilmelidir. Bu da benim fikrim. kma, üstüme abanmaıana öyle .. ,, 

Cici anne ili fransızea7a d6kt0: "Affedersiniz ayağınıza bastım .. ,, 
- Hep b6yle çoc:ulrJaruı önünde... "Oooof, na.sırım •• ,, .. l,te burada ..... 

Ve çocuklara dönerek ilAve etti: "Muhtelif pey~ir cinslerinin me-
"Ben anlaımQı doina bulunanı aamatlı nealç busualyetlerl peynirin 

8 nlabnm. lla7d1 tlmdi 1Qin baka· .içindeki süt tekerinden müteveWt a-
bm.,. ait karttonlkten ileri ,.urM ... 

- Cici baba, pe:rnlrln delltlerl ne
reden ,.ur, bJ)mek ~ 'be_. 

Cid baba kekeledi: 
- &.. L .E ••• Pe7Dlrin deıw.rt mi! 

Berli.n tekzip edi11or 
Berlin 19 (A.A.) - Salihiyetli 

Berlin mahfilleri, bir Alman de
nizaltwnın Amerikan sularında 
goründüiü hakkındaki Amerikan 
haberini kat'l surette tekzip et. 
mektedir. 

* Londra 19 (A.A.) - Hür F· 
ransular umumi kararglhı qa· 
ğıdald t.eblili neşretmiftir: 

Ingiliz sularında faaliyette bu
lunan bir torpido muhribimiz son 
gün'.erde bir Alman denizaltısJ, 
tarafından torpillenen bir İngiliz 
vapurunun mürettebatım kur • 
tarmıştır. 

M illKulere edilen FTlllUU 
geınial 

Kap 19 (A.A.) - Cenubi Af
rika birliği ticaret nazırı Stutt· 
ford Fransız hükumetinin, Ville 
de Majunga ismindeki Fransız 
vapur.unun miısadere edilmesini 
Cenubi Afrika birliği hükumeti 
nez\:iinde protesto ettiğini mecli
se bildirmiştir. 

Bir Amerilan oendal 
btıhnltlıl 

Nevyork, 19 (A. A.) - ''Nev-
york Sun" gazetesi yazıyor: Hila 
harp dışında bulundujwnuzu. icl.. 
dia edecek çok kişi kalmamış ol· 
sa ıerektir. Bu geJ'f(inlik devre

Yap!J11mdandlr o. 79p•J.,nc1an .. ..,-. 
bir 781 ne aQıtea 79pabr; ..... -.ı
tıl!r, etaba aonra aın*1am a.wr. ı.
vıçreUler bu ll1a ..._b&chr. Bil7Qd0-
iün nldt blabnı. ~ PliniD. 
kocaman koeaınan karb datlar Pilr· 
aun. ta-.m detil mi? 

tfhıde her zaman zuhur edebilecek 
herhangi bir hadise mevzuu ba
his vaziyeti bir emrivaki haline 
getirebilir. Bir Amerikan gemisi 
hücuma uA'rayacak veya batırıla
cak olursa, blz fiilen harbe .ızire-

H .,.. bJr alız.dan: .. Gördilnüz beled 
mil? trte benim dedijlm ç•· ceğiz. Şüphesiz .muka e ge-

- Evet. amma. dd ..... ~· 
dellklıarl W"lılm pik! Bunda ,,_, 
onda 1*. 

- ADlatta ,. lf'a.. Yapdııpndan 
dedilı: 79! Bapdi fimdl uzatma, pç 
oldu .nıır_ 

- llQl.r, del ...... n.- ..... 
Evveli dellklst. .••• 

Bir tokat l&klad&. Vahsl ulumalar .•• 
Kapı pbndl.,,. • 

A u.t.e amca: 
- G«eler ba7U" olsun. Na

ltlam Marlrit? Tabı J'l.Q9 DU• &!h• 
1ol'IUll 6yle •. 

- Bilmek ~m. 
- Bilmek ~r. 
- Sen bele aus, ıtt ojlanı 7atır; 

onun saçmalanna pek kulalı. asml)'a 
ıelmez! Gel Aliater, yukarı çıkalım, 
burada aofra kunılacak. 

Aliatılır anca Tcıbi'Je: 
- bi uykular ka7nana Zll'lltm! •. 

(Cic:l bUaya döııerek:) Bana bak, 
hesi var bu çocutun?. 
- c.mm. bep Marlrit'in ldarem

litı... PQn1r1ı:ı delikleri nereden ıe
lir, bUmS Jatqor, o da bir türlü an
la&mlJOI', 

- :S. aa anlatım mı l>arl! 
- Tabii. tabii. 
- Bun7a bak; delikler nereden 

nur. abiden - ~ musun? 
- Bu da aGz mQ? Tabil blll7'oruın: 
~ imali uruında, rutw>et te
llri71e buaul buharlar. G879t basit! 

ta..... ..Nudmlf, ıimdi anladmız 7a.... cikmiyece~iz.,, 
"'J:. 900u? Bana bak Marırtı. kamus- "Nevyork Tim~s,, gazetesi ise 
tan bir sayfa mı kopardın 1en? KU- şöyle demektedir: 
tilphaneme kin1 dokundu, yoksa bu "Amerikanın infiratçılı~ öl-
eocuklar! .. ,. müştür. Fakat bunu Berlin an-

Umumt bir ata kalabalıiJ: "Ne de lamamış ıfbi ~rilnilyor. Ameri
.ı.. ....... clotNt.. .... 8C!ll~~+•••'P9'1.W hupte keMisi için 
cledlnl,. "'s- dm. llllM ..,_ mewuu MJWolan feY Ukkında 
küm ettin . .,. .. Seninki iM bOlıbOtOn realist bir fikre sahip bulunrnak
uçma •• ,, .. Hele ııen. GraV7erle kq- tadır. Biz İn~iltereyi müdafaa i-
kavalm farkım bile bllmezaln!,, "Ben İ 
senden çok daha Ali kaşkavallar ye- çin söz verdik. Çünkü ngiltere 
dlın ..... "Ağzını topla! Kendi evinde Atlantiğin kalesidir. Bundan do
deiilsln.. Terbiyeli konuı biraz .. Sö- layıdır ki, İngilterenin müdafaası 
zünil reri ali .. ,, "Misafırlerime baka- için zaruri olan silihlann ~ ve
rete hakkın yok, derhal evimi ter- va bu suretle İnjliliı limanlarına 
tet!,, "lllaalmemnunıye, senin bir ka- kadar 2itmesini temin edeceiiı. 
1111: çorbanı da istemem, IAnet olsun... Bu hususta başka bir vuıta bu
"Ehı Baylar, kendinize gelın!,,_ "Hele lamazsak, Amerikan milleti. hü
sen sus. Afleye bile mensup delil- kfunetten kafileler tefkilini de 
ilin." .. Harp aırumdaydı, bir peynir istiyecektir.,, 
7emfştilt, doinmı ... ,, "Be11 ltıf dın-
lemem, ne derseniz deyin, siz bızim R0081!rJelrin aözlerl 
goztımuzU boyadauz, sizi nuras dilş- Vaşington, 19 (A. A.) - "D. 
künleri &izi! . ., "İşittin mi hele, neler N. B.,, Dün ~zeteciler toplant1-
de 867lüyor!.,, "İşltmedinse bir daha ~. ıazetecller Roolevelt'ten 
söylerim. Miras duıkünU. dedim! Ya- 1rlandanın bu~day ve slllh tste
lan mı? Şımdl istersen git mahkeme- ğini is'af edip etmiveceiini IOf-
7e ver benı!,, "Zaten böyle babanın muıJlardır. Rooaevelt IU cevabı 
otlundan ıel de bayar bekle!,, .. Ya 
senin baben neydlT Kannı nereden vermiştir: 
aldJim kapacılarm ağamda..... "Yakıl "İrlanda harp bölgesinde ol
.kartımdan, alçak herif .. ., "Şapkam duAuna aöre oraya hangi vasıta 
nerede? B6yle evde batlaun köpek- ile mal J(önderece~im? .. 
ler bile durmazı,, "Haydi, ba,ydl, 90- Bunun üzerine Reisicümhura 
nunu mahkemede hesaplaıırız ... "Eh, "harp böl~esi hudutlarının tadili 
sen de! Ate, olsan, cirmı.. .:.....UC.yer mümkün de~ll midir?,, suali ıo. 
yakanın.. rulmu,, Rooeevelt .Ulmekle ikti· 

Hizmetçi kapıyı actr. fa eylemiştir. Bundan baska Roo-
- Yemeje buyurwı! .. , sevelt bir Alman denlzaltmnın 

* * 5 ahnede hazin bir Gravyer par-
çası ve tombul kolları havada, 

sızlanan küçücük bir oğlan: 

rar'a karşı kuvvetli bir İnniliz etmektedirler. Hatta Berlinde ••• m-ı ... ı- + _ _,,te .. _,,_ 
"" b• ~ •• ~-dar y ~uc. &DJCU reye IClilllll e-

taarrnzu beklenebilir. ~&&ç gune - . u.,.ıa'Y7a ile dilen bütün malzemenin parası 
Keren muharebeleri bır ademi tecavüz misül ima e- ödenmi$tir 

Kahire, 19 (A.A.) - Reuter deceklerini söyleme~~edlrler. Fa- İnRilte~nin yeni taahhütleri 
ajansının Keren cephesinde bU- kat Yugoslavyanm böyle bir pekt karşılıvacak hazır parası yok
lunan hususi muhabiri bildiri - imza etse bile! ordularını hudut- tur. Fakat demokrasilere yardım 
vor: Altı hafta kesif hazırlıklar tan çekmemesı, her ihtimale kar- kanunu mucibince alman 7 mil 
yaphktan sonra tn,eiliz kuvvet- şı hazır bulunmayı tercih etmesi yar dolarlık tahsisattan f ncnıe: 
leri Keren'i ihata eden düsman ihtimali çoktur. Yunanistanda in- renin bu kanunun kabulünden 
mevzilerine karşı pazar .Unü sa.. gilizler galebe çalarsa o vakit Yu- ~1 yapdan siparlslerlnf öde • 
at 7 de büc~ •~islerdir. plavya Almanyanm tazyikin • mü ldn istifade edilecektir 
Gamtan ve cenubu ıarbfden ge- den kurtulabilir. Ahnanya galip fftRflterenin Kanadadakl i$İere 
len İllf{iliz kısmı küllisi aehre telll'lle müselllh bitaraflığını mu· vabnlmq 'Plll'Ul 2 milyar, Cenu.. 
hlkim olan iki tepeyi is2al et.. hafazaya devam eder. bt Afrikadaki işlere konulmu$ 
miş ve birkac saat ic>inde 800 e. * + parası fse 3 milyar 500 milyon 
sir alm1$br. Hint fırkalan Ke- S - Alma ordulalmm Tlrki: dolar miktanndadr. 
ren'in sekiz kilometre cenubu J'97• te'veeclh etmeleri Uatimalı İna;iltere, Amerikan milll mü-
nrblsinde bir tepe üzerinde bu.. nr ımdır!' dafaa fabrikalanna 171 milyon 
lunan hah kalesini zantetmie • C - Bızıce buıGn için heyle dolarlık sermaye ile yardım et
lerdir. İtalyanlar şiddetli bir mu bir ihtimal "81it delildir. Alman- miıtir. Bu para yaptı~ si"Daris
kabil taarruz yamnıslarsa da, a- ya Balkanlardaki cephesini ge- lere kısmen karsılık tutulmuş
tır zayiat vermelerine ratmen, nifleterek büyük bir harbe lir - tur. Amerika hükOmetfnin istih.. 
kltalamnızı yerlerinden sökeme. mekten çeldnmeıktedir. Nitekim banna nazaran, İnsrlltere. Kana
mf,.lerdir. Bulpristandaki tahfidatma da Yu da, Avustralya, Yeni Zelanda, 

Simalden ıelen Fransız ve in- nan hududuna inhisar ettirmiş Cenubi Afrika ve Hindistanm 
eiliz kttalanndan mürekkep olan gibidir. Maamüth Türkiye, har- avlık harp madlflan 1 mitvar 
bir müfreze müdafaava cok mü· bin kendi hudutları eivıerma yak- 750 milyon dolar tut:rvaktadtr. 
'ait olan teoeler silsilesin.den lqtılını görerek ona göre müda- Bu yek\lnun 1 milyar dDlan İn
Keren yolu üzerinde ilPrlemiş.. faa tedbirlerini almakta ;ttusur ıtil~ isabet etmektedir, ~ 
tir. Bu kıtalRn halen dibman • etmemektedir. 
dan müteaddit tepeler ayırmak- + * 
tadır. Kuvvetlerimiz 'bir aydan. S - larilizler, Bulpriıtana 
beri İtalvanlar tarafından mü _ Alman askeri sirdiii takdirde, 
dafaası hazırlanan mevzilere hü· Bulpristanda tayyare -4lslerinl, 
cum etmblerdir. Buradaki düs.. mflnakale merkederini ve tahlıt
man kuvvetleri adeden üstündür ştit braqllalaı. homltardnnan 
ve 30.000 raddesinde tahmin e. edeeelderiai lüldinni91enli. Al· 
dilmektedir. Buna binaen Keren mu akeıt Bulpristada ,.Weıt
muharebesinin birkaç gün sür- tiğine göre, lngilizler neye bili 
mesi mpl.t,.,,.,eldir. bu bombardnnanlara batlama • 

lttılgu telJli.ji mqlardır? 
Roma, 19 (A. A.) - Umumt C - Bu sualin cevabını ancak 

Senede 1 Milyar 

l"9flk Ura 
(Başı 1 incide) 

Danimarka- 540 milyon kuron 
yahut 26 milyon İngiliz lirası. 

Belçika: 9 milyar frank yahut 
75 milyon IngiliZ liraSJ. 

Hollanda: 405 milyon Guilder 
yahut 54 milyon Ingiliz lirası. 

Fransa: 14 milyar 600 milyon 
frank yahut 827 milyon Inailiı 
liram. 

kararı'hın tebli~: Şarki Afrika .. İngiliz Orta Şark kumandanlığı 
da İngilizlerin mühim mikdarda verebilir. Fakat hazırlık tamam -
kara ve hava vesaiti toplamıs ol- lanmadan, ket'! bir darbe vurmak 
duldan Keren cephesinde harp için lizımgelen bütün tedbirler Nüfus başına düşen yıllık para 
devam etmektedir. Kıtaatımız. alınmadan yapWıcü bir hare • Nonreç için 215, Danimarka için 
kahramanca mukavemetleriyle, ket, acele ve heaı-z olmaktan 8, Belçika cin 8, Holanda için 
düşmanı püskürtmü.ıer ve mu- geri kalamaz. Bu cWaJd harpte 6, Fransa için de 20 1naili& lira. 
kabil taarruza ~k azim za- ise iki taraf erkanlharbi,.elert de sıdır. 
viata u~ratmısla,-dır. Avcı tavva- acele ve hesapsız hareketler4en Demek oluyor ki, "8.IP mem.. 
lerimizden mü~kkep bir filo, i~uap etmeldeclirler. leke~erine Abnan i.-li senede 
düşmanın bir hava üssüne kars1 1 mılyar 50 milyon İngiliz Jiruı-
bir sürpriz hareketi yaJ')8ra1r 8 A. -.1- na mal olmaktadır. Nüfus ba$ına 
fnl(iliz tayyaresini tahrip •tmiş- R llMJuuu hesabiyle en aıtr yilkü Norveç 
tir. ~ektedir. Bu para Norveçln 

Bawı d:l..ı.n Olmp l bleWel harpten evvelki milli varidatı • 
Nairobi, 19 (A. A.) - Hava b-~~~de~ 11111 ilete birine tekabül etmek. 

r&JılAhınm tebli!i; l7 Mart tart- e~ -•" .&e- t.dfr. 
hlnde cenubi Afrika hava kuvvet- kel ~e bit hedefe h6eum etmiş • Su ciheti 1ra~m~Jr •ere1'tir 
len Adis _ Abeba'nın 180 kilomet lerdır. Aynca Hollandada Ud tay ld. Youn" plinı mucibince Al -
re şarkında bulunan Ausac tay- ya.re. meydanına da höeum edil- manyadan istenilen seneıvi ha.. 
yare meydanına hücum ederek mıştır. Dün gündü, ayni aervise mi para nihayet 125 milvo\' f n. 
meydanı mitralyöz ateşin~ tut- ~ens1;1p tayyareler Hollanda sa- filiz lirası olmuştur. Bu, altın 
muslardır hıllen açddarında düşman ffelld- İngiliz lirasının kursu nazarı i· 

Ayni .ün. Ausac'a ıtden bır l~rine bombalar ve mitralytislerle tibara alınırsa Almanvanm bu • 
tren havadan mitralyöz ateetne tu hücum etmişlerdir. Tayyareled- c0n l'ransadan eektili paradan 
tulanak durdurulmustur. milden biri bu harekattan dan- ilete bir ni8betinden biru da da. 

Yunan gazetelermde memiftir. Pazartesi recest Oç dOş ha azdır. 
AUna, 19 (A. A.) _ "Atına man tayyarestnİ!' düşürüldüğü Almanyanın l•al ettil!f mem· 

ajansı bildiriyor: " tahakkuk .tatmıştir._ leketlere tahmil ettiği yükün i-
"Estia ıazetesl Sarkl Afrflta- ln11Utue üzerinıle kinci bir şekli de bu memleket. 

daki mütevalt tn.dllz muvaffakı· ~dra, 19 (A.A.) - "TebliA •• terin Almanvadan .ızetirdtklerin· 
'Yetlerinin iki ay zarfında tabak· Duşmanın bu ıece baslıca faali- den fazla Almanyaya eşya eön. 
kuk ettirildiklerini ve bundan do.. ~ d~ ~ Stmal sahilinde bir dermek mecburiyetidir. Fakat 
layı da .. leeek ild ay artında dıı şebır ~ ~lanmlftaı'. Ta- bu,run bu ikinci şekildeki vilk 
Afrikada İngiliz zaferbıln tamam ~ buyük mikyasta olmuş, 1940 daki kadar ıtır dettldir. 
olacalmı yumktdır. bırçok evler hasara u~mıştır. Cünkü bu topraklardan ihracı 

Ayni ız;ete Dük d'Aost'un em- Bazı yangınlar (lkmış, fakat hep- derhal mfimkiln her ne vusa eö. 
nndeki 300 000 kişilik İtalyan or- si çabuJi: 96ndürülmüşt0r. D6ş - türülmfi~ür. Binaenalevh. Al -
du='unun ü~t..iz bir vaziyette ol- ~n tavyareleri Dolu - $imal man iSRalinin dolayısivle yapa
duiunu ve pek yakında İnl(iliz lu- uzerindeld taarruzlan esnall1nda cal'ı urar1ar - ki tahmin ede. 
talarının İtalyan imoaratorluiu- In~lterenin doğu. cen.up bölce • meyiz :- harie olmak üzere bu 
nu haritadan silerek başka cephe- leri ile Londra b6J~ı flzerfn - i~al yukü senede tııkl'f"""n bir 
lere sevkedJlmeye hazır bir hale den uçmuslardır. Bu ~l~lP-rde, milyar elli milvon İnl(iliz liruı-
l{eleceklerini ilave et-ktedi bazı noktalara bomba atılmq ol • na bati~ olmaktadır. 

· .. _ r. malda beraber, hücum vAkt ol - ...,. ---

Yunanistana lir 

ihtar Daha 

nwnaftır. .._,.. 
Londra, 19 (A. A.) - "TebU,,. 

12-13 Mart ıecesl Mersav mınta- (Bap ı incide) 

Askeri Vaziyet 

- Ollana bunu mu s07ledhı HD? 
!71 amma ulzbn. bu bir izah delil 
Jel.. Peynlr1n delikleri nereden pllr, 
onu•lllMkJblm. 

- Cici anne! f197nirln delikleri ne
reden ıelir? .• 

Şimali Amerika sahillerine dogu 
volda olduğu hakkındaki haberi 
teyit eden mahiyette hiç bir ma
hlmata malik bulunmadıbm söy
lemiştir. 

Yiyecek maddeleri aevkl CBeta ı hwkl•• 
Va1in$Jı. 19 (A. A.) _ Roo- liiine göre, 218 ortoc:lob papas, 

seveıt """'Zeteciler toplantısında ıeçen kanunusani ayında isyana 
beyanat~ bulunarak İn~ltere ile iştirak etmiş olmak töhmetiyle 
sair demokrasilerin, vitaminler askeri mahkemelere verilmiıler
de dahil olmak üzere, yiyecek dir. Ruhani makaınat, bu papaS
maddelerl ihtiyaçlan için bir liste lann klffesini afaroz etmişlerdir. 

kasma ve 13-14 Mart .ızecesi Cly- temıeke tınparatorlutu içindeki bu
de mıntakasına yapılan hücumlar suaiyetine aUedilmelldlr. lkınci se
hakkında mufassal raoorlar ıel- bep, aruinlD morfolojik te,ekkillA
miştir. Son raporlara ~re. bu iki tuıdıuı ileri ıelmekı.cl1r. Bu iki nok
~e zarfında Cl~e mıntakuın- &a71 k•ca aolaıalan: - Ne ~ s- abll7ebWr mi

lin bunu?. 
- Tabii 791 Tabi! 807~ 

kazaUı denilen bir madMd., .• 
- Xauin'le bu 11iD Dl al&kUI varTI 

Bir Amerikan Harp 

Filosu Avustralyada 
- <>oca. bot ıeldJls Mart: DUdam Ankara. 19 (Radyo gaaetesi) -

Owen? Kuvvetli bir Amerikan filosu A. 
hazırlanmasını sıhhiye nezaretin- Mtıearldtmtla iptidai 
den istediiini bllciirmlştir. ~ ..atUe 111witıaı 

da takribeıı 500 ölü. 500 a~ ya- 1 - BrHn kıtuı )'IU'Dll uırdan 
ralı ve Menıey mıntakuında tak~ fazla blr uınudaDberi ltal7an1arm 

·L.A 500 ··ı·· 800 h ~ elinde buluuaaaktadJr. Bu milddet 
rıvıı::n • o u. vara vaıu.ır. &lll'fında ttab'aDJar ....ıı bir idare 

"'Almanya· YuRoslavya mWıa
sebatı normaldir. Fakat, yapılan 
müzakereler hakkında beyanatta 
bulunmak mevsimsizdir . ., 

Bu neşriyattan anlaşılan nok
ta, müzakerelerin devam etmesi
dir. Fakat Yu.ızoslavyanın lltikli
lini baltalayacak bir hareket ve 
teklifı kabul etmiyeceii çok muh
temeldır. 

Maear Harkiv~ Nazın 
BerUne gUliuor 

Budapeşte 19 (A.A.) - Macar 
Hariciye Nazın Bardossy yann 
öğleden sonra Berlin'e hareket 
edecektir. Nazır. Berlin'de Von 
Rlnbbentrop ve diğer Alman şah. 
siyetleriyle görüşecektir. Bar
dossy, Berlinde iki üç gün kala. 
caktır. 
Alıruuıga 1ıôU müteretlllit 

L<..ndra, 19 (A. A.) - Dikta
törl~rin niyetleri bakımından 
Balkanlardaki vaziyet, büyük bir 
istifham noktası teşkil eylemek
te devam etmekle beraber, son 
hafta i~inde kayda deier bazı ka
rakteristik noktalar arzetmek~ 
dir. Filhakika bizzat Mussolfni
nin idare ettiği ilkbahar taarru
zu, yedi .rün devıun eden mezbu· 
hane muharebelere raimen, Yu
nan hattının mukavemetini lal'o 
maya muvaffak olamamıştır. İ
talyanlar 120 bin kişi ile taarruz 
etmişler ve SO bin kadar zaYiat 
vermişlerdir. İtalyanların pek bi 
yük gayret aösterdiklerl bu taar
ruzun akamete uğnyacaluu 
Mussolini tasavvur bile etmiyor
du. &lkanlarda yaian bol kar ve 
hükllm süren siddetli aoluk • 
bebiyle bu sırada hava, askeri 
hareklt icrasına biç müait d• 
ii}dir. Bundan başka Yu•oslavya 
üzerine yapılan Alman tazyiki de, 
hiç bir netice vermemiştir. Yu
J{oslavya hakkında Almanyanın 
.ızösterdiki tereddüt hail devam 
etmektedir. Bu, Hitlerin henüz 
harekete ıeçmemiş olmuıyle de 
sabittir. 

"Daily Telegraph,, ~ 
diplomatik muhabirine a'lrea ln
~ilizleriD Yunanistana yaptılı yar 
dımm verdiii netieelerden sonra 
YUR<>slavyacla aörülen tttmat ve 
azimklrlık cidden clikbte 1Qaa.. 
dır. 

ROC>levelt'in rad~ 14 lisanla 
neşredilen nutku, bütün cltlnyada 
oldulu l(ibi, Balkanlarda ela. mu
kavemet iradesini takviye etmiş. 
tir. Atina radyosunun dedi~i iti· 
bi, Roosevelt'in IÖZleri veni nı .. 
ıanun idam karan mehiyetinde.. 
dir. 

SUftlk'a düşen bombalar 
Belgrad, 19 (A. A.)- !1-22 Bi

rinci kanun ~ecesi Yu~oslavyada 
bir hudut sehri olan Suşak'a dü
$en bombalar hakkında aşabc:lald 
resmi tebli.ızat yapılmıştır: 
Bombaların parçalan üzerinde 

tetkikatta bulunan Yucoslav mü
tebauıalan bunlann tn.fliz ma
mulAtından oldulu neticesine var 
mı~t1r. Keyfiyetten Yu~slavya 
hükumeti tarafından haberdar e
dilen 1ngiliz hük\lmeti. kendi na· 
mına tahkikat yapılmasını 
emretmiıstir. 13 Martta ln~illz 
hükömeti Yueoslav hükume
tine Suşak üzerine düsen bom
balan filhakika hı~iliz ma
mulAtından oldu2unu ve bomba
lann yol sasırma neticesinde tn
«tliz tavvareleri tarafından van
lı,.hkla atıldıli'tnı bildirmiştir. 

fneiltere hiikumeti bilerek se
bebiyet verilmiven bu hadise 
hakkında derin teessürlerini bil
di rmis ve bu yüzden zarar ıtören 
e~hasa tazminat vermeye ve ma
ruz kalınan hasari da tazmin et
meee amade olduğunu illve e•· 
mfstir. 

Tarih Kurumu I~ 
Heyetinin Kararlan 

- aa ....,.ıamaz? Jf919 U... ed1- vustralyanın Sidney limanına 
7o~.::~ ._ ~ mQ- citmiftir· Japon Hariteiye Nazı-

n:mn Berlin ve Romaya yapmak
ıaevwr bir anbt olarak ulat Allah ta _,...,,,au zivaret arifesinde bu, 
8lkm&i pepıirill delaı.IDID kualD'le ._...... " 
alla. o1abWr mi ~' dikkate deler_~~ havadistir. 

- Ke mQnaaebeU De1lkWd ...,.. Rooaeveli, ~"'lrie yardım edece. 
lllrUr, ,., JaD1 ~ delikler lin1 açıkça beyan ettiği halde 
demek iatl70Nm; • - .... tebammilr Japonya kımıldamıyor. Japonya, 
ameliJe91 ean...Sa buaule leleD au- Amerika ile harbi göae alamıyor, 
hw.t t.irtyle l)e7Diria ani ...,.._ halbuki mihver, Japonyaya bu 

sevelt yiyecek maddelerinin ço- Budapeşte, 19 (A.A.) - "Tass,. 
~unun İnJriltereye 1tönderileceAt- İptidai madde yoksuzlu~u yü • 
ni, fakat İSJNtnn ve demokrasi- sünden muhtelif Macar sanayi 
lere de bir mıkdar Rıda maddesi şubeleri büyük bir sıkıntı çek
~önderileceiini aöylenıie ve iaal mekte devam ediyorlar. Gaıete
altında bulunmıyan l'ransaya ler, her gün artan işaiz!itin te~ 
~önderilen ild vapur yiyecek hak ilkelerinden mütemadiyen bah
kında Kızılha~'ın lhım ıelen mu Mtmektedirler. Vaziyet büyük 
ameleyi tekemmill ettirmekte ol- müeueselerin kapandı~ Şimali 

Alllerikalı 1111/llfll"ecU.r Jturmı7a muvaffak olmutlar, battl 
Londra, 19 (A. A.) - Reuter a- 7erli halk anamda birçok taraftar 

iansmm havacılık muhabiri. Jtazaıımıllardı. Buradaki 1taı,yan 
"Kartal filoları.. na menaup bulu- 111u.ıemleke ordUIWlun en bü7üJt ıua
nan Ye İn.riliz muharebe kuvvet. 1111, 7«li lutalardan mGNkkeptir. 
Itri hbmetinde ealıtan Amerikalı Bunlar alim ıörmilJ ve modem barp 
tayyarecilerden bableslerü 41i1or tıeüerini kullanmayı ötr9amll iki 
ki. tırkalık tlir kuvvet onaya cskU'DUl-

~.H ni 1 rinl fd lardlr. Bu kuvveUn bir kamı. ~-u cane,. tayyare e •- dat v. Banntu mQharebelerind eri 

Ankara, 19 <A. A.) - Tarih 
Kurumu idare heyeti, Türk tal
hine viki hizmetlerinden dolayı 
Ankara Dil. Tarih Fakültesi Do
~ntlerinden Enver Ziya .e ı. 
tanbul Üniversitesi tarih Doçent. 
lerinden Cavit Baysumı, Kuru -
mun asli balı~na seçmiıtir. 

İdare heyeti. büvük rivaziyeci 
merhum Salih Zeki'nln eserlerini 
bastırmaya başlamıştır. ınesinden ıellr. sahada çok güvenmektedir. 

:~~ ~np~ .= Bu itibarla Matsuoka'nın Ber-

du~nu illve tmiştir. Transilvanyada pek ciddidir. 
Almanya mukabil tedbir Mensucat sanayii bilhassa mü'" 

ala)'CI kahkahaları ~ 1in ve Roma müllkatlan ehem-
- Ha.. Hal Ho--bo-bov! İzaha da miyetle bekleniyor. 

balı: be&el P97nlr de ~' ı- * 
almıga mecbur olacakm&f kül şartlar içinde bulunmakta • 
Berlın 19 (A.A.) - Yan ~ dır. Ayakkabı fabrikaları Werini 

mi bir menbadan bildiriliyor: bırakmışlardır. Çünkü deri ihti· 
.. Almanya MOJ"roe kaidesi hak. vatlan hüki'ı~et ~akamları ta. 

kında hiç bir zaman enternasyo· rafından tetbıt edılmlt ve kun. 
nal IUhıyette kat'i beyanatta dUfa imalatı durdurulmuştur. 

re eden Ameriltah tayyareciler. ınit olmakla beraber halen Ke ~ 
daha ziyade İDRiliz adalannm mü müdafaa eden soooo' kitiUk ı~ 
dafauına münhasır kalan 1-re- ordwııwıun en b~ 1r11mınr, 7ine 
kita tftirak etmektedirler. Ame- bu yerli krıalar tefkil etmektedir 
rikan filosunun 35 ya$lllda olan 2 - Keren tehri ve nwıtakaaı bq
şefinin emrinde iyi talim j(ÖrmÜS tan bap dallık bir arazi tefekkülitı-
1if9nç ıubay gruı>Jm mevcuttur. na malikUr. ıooo metre irtifah dat 

Kanadadao jfe}en haberler, her 7aylalan, aıra sıra tepeler ve ınüte- tutmuşlardır. Keren'hı prp ve _. 
ay 30 Amerikan aencinin ııönüllü addit dat 19Cltleri. bu mmtakanm nuptan bQtlbl m.uvualalan •nmıe-
kaydedilditini bi~t.edir. =~~aaauutıopr.:0~!_=~~~!:..a~ Ur. Şlmaıren cenuba doğru Derll7en 

Bunların ilk talfmlerı imı>ara- moa.unz ordu ..;,ı&-ıa ~~-;;; =ı : ~~!°1~ 
torluk oilotlarının \alimi DllnlN kullanmak hususunda bir ba7ll müt- tan da Keren mmtalı:asına dotru ı. 
!{öre Ksıtıadada yapıln'IAktadır.,. ldllA .. utrunaJıtadır. lerlemektedir. Bu kol. uıı muharebe 

11\lJOf llUllUD! Ha .. Ha.. Bal Canberra 19 (A.A.> - Avuıt. * * nlyadald Japon e1çJai Kavvai p-

s _..,, -., c.,. ..,,_, Dr. rafine verilen bir ak§am ziyafe
r~ ve 11a7 1>11111 ı~ı I tinde söz alan Avustralya Başve. 

lir'dl*· Uınuml Wlt; .. Bot l&ldlııiz •.• kili Faden töyle demiştir: Avust 
""QeceDla bUll' olluD... "'Naıdaauz!. ralya In&Uterenın yanında har
"')(Qaılr•f'J& dal&nıf\lk ta .... -MaeJe be devam etmek kararını ver
banı.,,. "Punlrde dellkW··· ~ ıniftir. Fakat harpten muzaffer 
cSellkllrt... "'J'mtek timdi bam ola- olarak çıktıktan 10nra Avustralya 
cakl,. "Bel• bir anlatm bakalım • .., ile Japonyayı bağlıyan doı1tluk 
S~ ~~ur lllMlb9I -- ~bıtalan, Omit ederim ki, Pa. 

-.ındakt IOluktan mOtevenlt &alral- ıifikte llUlh" iltlknn temin 
1eaa •• ı,ıe •beb • edecektir.,, 

bulunmamı§ olmakla beraber, 
Führer ve Hariciye Nazırı Al- idenin iki taraflı olması lizım 
manyanm bu prensibe 'ula itiraz geldiji, yAni A.merika için de Av· 
etınediğiue clefaatle ifaret etnıit- rupa lfleı'lae Urlflt'•mak mec· 
lerdi: . ., burıyetini tuammun ettiği ıe· 

Bu beyanat buıGn Alman Ha. JAkkiıtindedir. Amerika bu ne. 
riclyc Nezaretinde ecnebi pae:.e- t:.c:eyi çıkarmaktan imtina Jtt.af 
ciler tarafından sorulan suallere takdirde Almanyanın mukabil 
cnaben yapılmıştır. Alınan Ha- tedbirler alma&• mecbur olacağı 
r -tciye Nezaretinde şu cihet kay- Berlindelri siyasi mahfillerde biL 
dedilmektedir ki,AlmaQYa bu ka- clirilmektedir. 

f'.,,lltD"e ,.,,,,,. lttıe ıt... -~ ,.ok- Mhaana varmadan önce. Kerea'ln 
Laıadra. 18 (A. A.) -A'ftlll Ka IMl1•'" ..ı Mepleriııi, maaca kQ- earlı:la olan muvasalumı da UHc:ek 

IUJ"Ulftda havacılık bütçesi Jıak- Mttlllmb '9u iki lmi1de aramak 1'· tir. Milatahkem sabanın Adua st ka 
kında söı !IÖyllyen ha"8 mfiste- mndlr. Bununla beraber, Eri'"'nin aıetinde eenupı. olan munaaıum. 
an Llewellin. ,.enin • ima bltüa Pl'P .. limal k...ıarau zap. plince, bu da ıeçen baftadanberi u. 
U1 ohnuma nlmen Subat aym • ._..._ X..O'tlı Onüne ~ ailınif bulunmaktadır. Keren, bu"' 
da tayyue imalAthuelertnln dl· bulunan lncU1a IDtalan. dalla Dk retle Uı bir cember lçıae al•ınp 
4er bütün •Ylardaktndea fazla = :!a:;;-:u= = :' ::'a!:ı!:dı~-= :di::t ~ 
bombardıman ve av tayyareleri mr ımı.r, ~ ...ı bedefıl ren'ln pek ... bir umu ar9m11a 
cıkart~ bildırmiştir. d gru adım adım ilerlemek yolunu uku u b kle eb ı r. 



c 

1iE 
ak! 
ştt 

. .-, 
M 

1 
l 

~ımı 
Tftka 
.i{ı ka 

__., 

;.. 

erl 
ıUl' 

M 

6 

"' :-.. . . .. ; .,.. . 
. • . f\ 

Ba,, .Di,, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevn)ji, K.ınklık ve Biitüo A~rılarrnızı Derhal Keset 
lcabırıda guDde 3 k11şe alınabilir TAKI ITLE.RINDE.N SAKININIZ. 

11ER YERDE PULLU KUTUt ARI ISRARLA iSTEYiNiZ 
.. ,. .. . . , -· . . ... . . o~ , ... , . .. -, .. ~ ..... 

.. ... • • • .ı. '" • .. • • •' • 

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

Kabul şartları ve müracaat usulleri hakkındaki mufassal talımat Türk 
Hava Kurumu şubelerinde mevcuttur. 

Yuvaya g!rmek istiyenlerin bulundukları mahallin Hava Kurumu 
şubelerine müracaatları. (2062) 

ı m oıı. ı; t. ı 1 •1 ı. ı' ı:, ı: ın: m at.ıı ıı rremm 
Cinsi M lktarı M uha'1'1· 

men B. % 7,5 teminatı Eksiltme Saati 
Lira Kr. Lira Kr. ıekll 

Kösele çi7nıe (10) çift 300.- 22.50 Pazarlık 15,30 
muhtelif 
Hırdavat le·ıaznnı (84) kalem - - " 16 

1 - Şartname ve müfredat :isteler! mucibince yukarıda cins ve 
miktarları yazılı malzeme pazarlık usuliyle satın alrnacaktll". 

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

3 - Pazarlık, 24/3/941 pazar~C'sl giinü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta levaznn ve milbayaat ;ı-ubesindeki alun komi3yonunda yapıla
caktır. 

4 - Liste, şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde ot. 7 ,'5 

güvenme ,paralariyle birlikte mezkür komisyona müracaatları. (1778) 

* * I - İdal"emlzin Ankara BaşmCldürlüğilne bağlı Alibaba tuzlasında 
(1500) metre murabbaı sathında (2) adet tebahhur abdanrnm inşası ka
palı zart usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - İnşa edilece:t abdanların muhammen bedeli (10329) lira (84) 
kuruştur. 

III - Eksiltme evrakı Ankarada İnhisarlar Başmüdürlüğü tuz fen 
~ubes!nde ve İstanbulda Galatada Yolcu salonu karşısında İnhisarlar U
mum müdürlüğü merkezindeki tuz 'fen şubesinde görülebilir. 

TAN 

f 

ç A K LA R 1 
Dünyanın En iyi Traş 

HASAN TRAS SABUNU, HASAN TRAŞ KREMİ, HASAN TRAS PUD

RASI traşın zevkini itmam eder. Traş bıçağı 10 adedi 40 kuruş. Traş 

sabunu, kremi ve pudrası 40 kuruş. 

HASAN DEPOSU. 

Bugün saat 18 de MATiNE 
' ~ . tr • '<i"·.' • ~ ' • ~ ' • • . .. ............................................................... .. 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

20 - 3 - 9U 

. .. . =. . ..... . ... ,! • ' • .. .. ,. .. ._" .• ·-
Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. -· 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
•tmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le mfüşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.~ 

Fiah 50 ' Kuruş. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
56 No. lu ilan: 1 - 19.1.941 tarihli gazetelerde intişar eden 55 No. 1l1 

il!lnm ikinci maddesinin birinci satırındaki "yerli pamuklu mensucat• 
tan,, ibaresi "yerli yünlü mensucattan,, şeklinde tashih edilmiştir, 

2 - Yerl yünlü ve pamuklu mensucat ile yün ve pamuk ipliklerinde 
toptancının perakendeciye veresiye satışlarında vadesine göre peraken
deciye verilen karın azami 3 de 20 si toptancıya ait olabilir. itan olu .. 
nur. (2158) 

r ............ ~......_.__.... 

TÜRICIYE CÜMHURIYETl 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

~ermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

IV - Eksiltme 7 Nisan 941 pazartesi günü saat 15 de Ankarada, İn
hisarlar Başmüdi..ırlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

V - İstekliler, teklif evrakı m<?yanmda şimdiye kadar yapmış ol
dukları bu kabil işlere ve Ticaret Odasına kayıtlı buluoduklahna dair 
vesikalarmı da koyacaklardır. 

CocukAnsiklopedisi 
ırer Çocuk bahası, çocuğuna loymetli bir hediye vermek ister. Fakat ~u hediye~ ~ 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocugunuza bır r .~ ··· . ~. 
VI - Muvakkat teminat miktarı % 7 buçuk hesabiyle (775) llradır. 

Teminat jçin milli bankalardan alınacak mektup ile borsa rayiç flatm
dan % 15 noksaniyle milli esham kabul edilir. 

Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: · " 
\ 

VII - Teklif mektuplarım ve diğer evrakı havi zarnar usulüne gö
re mühürlendikten sonra ihale saatinden bir saat evveline kadar Anka
ra İnh!sarlar Başmüdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin gene ihale saatinden bir saat e\n.•eline kad:ır 
komisyona gelmiş olması lAzımdll". Postada vAki olabilecek gecikmeler
den dolayı bir güna mes'uliyet kıbul edilmez. 

VIII - Bu hususta daha !azla tafsilat almak istiyenlerin üçüncü 
maddede yazılı yerlere müracaat etmeleri. (2021) , 

1 
' 

-E\ 
p o K E 
T raş Bı~aklarile Traş 
ı.. 

Olmak Bir Zevktir 
Tra~tan sonra cilde yanıklık vermez. 

Yüzü yumuşatır. 

IIer yerde ısrarla PO K E R traş 

bıçaklarını isteyiniz. 

1 

Çünkü: Cocuk Ansiklopedisi • Çünkü: 
çocuğun mektepte 1 

Çocuk Anı;iklopf'disi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olanık 
en çok verilen eserdir. 

mektep dışrnda, hatta 
mektepten sonra muh-
taç oUuğu en kıy-

metli eserdir. 1 

1 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: Çoc11k A.1s:klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. ~ 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

ı AN -N~ş-rtYat .E-.Y~~ 
• • 1 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. .. ~· . · l s· t a n b u. l . · ~ · ; . . · ~ 

A.dj·es: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

--------------------------------------------------------------------..... ---........................................................................ 
'!'.· ~ : . ' tı 1 • • • . . . . : . . " ~ ; ~ . . .. ' 

l lstanbuJ Levazım Amir
liğinden Veri~en: Harici 
Askeri Kıtaatı İ!nriları 

Müteahhit nam ve he'iah•na i
ki inşaat açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif bedeli 364, 195 
lira 42 kuruş ilk teminatı 18,318 
liradır. Keşif ve planlan 1820. 
kuruşa komisyondan alınır. Ta
liplerin 21/ 3/ 941 Cuma günü sa
at J 4 de Çorluda askeri satın al
ma komisvonuna gelmeleri. 

(2048) (1714) 

* Beher kilosu 45 kuruştan 
60,000 kilo sığır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Tah
min tutan 27,000 lira, ilk temi-
natı 1025 liradır. Şıırtnamesi ko-

Devlet pemiryollan ve Liinanlan işletme ·idaresi ılanra·rı 
Muhammen bedeli (9000) lira olan bir metre eninde 4000 metre ve 

bir buçuk metre eninde 4000 metre ki cem'an 8000 metreden ibaret Si
nek teli taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabına (8.4.1941) 
Salı günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafmdan p:ızarlrkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1350 liralık kati teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mil
racaatları liızundır. 

Bu işe ait aartnameler komisyondan parasız olarak dııihttlmaktadır. 
,,--- (2154) 

Muhammen bedeli (13653) lira olan muhtel~ rins ve eb'atta 10525 
Kg. Elektrod (31.3.1941) Pazartesi günü saat ( 15) On beşte Ilaydarpa
~ada Gar binası dahilindeki komisyon taralından kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (1023) lira (98) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ett:ği vesikalarla birlikte teklıflerini muhtevı 
zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon Reisliğine ver-
meleri lAzımdır. · 

~ misyonda p;örülür. İhalesi 24/3 ı 
941 Pazartesi günü saat 11 de 
Edirnede askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip
lerin kanuni vesikalarivle teklü 
rrektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermP1eri. 

Bu işe ait şartnameler komisyo'ldao parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1203) 

Devlet 

Umum 

Limanları işletme 

Müdürlüğünden 

'2--= 1111liiiuiiliiniiı-ıinll11111!~ 1941 İkramiyeleri-;;• - . ... -
~T. iş Bankası -1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira E 

3 .. 1000 .. =3000.- .. -- 2 750 =1500.- -- .. " 
,, -- 1941 Kü;üf{ 500 =2000.- -- 4 " " -- " -- 8 250 =2000. .. - .. .. " ... - 35 100 =3500.- " -:Tasarruf Hesapları 

.. " -80 50 _4000.- -.. .. .. -
300 ıo =6000.- -.. .. .. -... -

ikramiye -- Planı 
Kcşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus- : -i tos, 3 lkincitcşrin tarihlerinde ya- E 

~ pılır. -

(2054 - 1745) 

* Beher kilosu 38 kuru<::tan 
240,000 kilo sığır eti ahnacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi Canak· 
kalede askeri satın alma komis.. 
vnnunda 1-4-941 sah günü saat 
15 te yapılacaktır. Tutan 91,200 
lira ilk teminatı 5810 liradır. Ta
liplerin kanuni vcsika1ariyle tek • 
lü mektuplarını ihale saatinden 
hir s;ı!>t "'VV"'l lr"misyona verme. 
leri. (2086 - 1886). . ' Doktor Hafız Cemal 1 

Dahiliye l\Iütehassısı 
Pazardan başka her gün saat 
(2 - 6J ~:a kadar lstanbul 

Divanyolu No. 104. 

'9 Tel. 2239P--•Jll 

Deniz vasıtaları inşaatında kullanılmak üzere pazarlıkla 700 M3 ıs
tralyallk eğri ve döşeklik meşe kerestesiyle 100 M3 Omurgalrk giırgen 

satın alınacaktır, Ellerinde hazır malı bulunanların veya kısa bir müddet 
zarfında teslim edebileceklerin evsaf ve şeraiti öğren."1ek üzere 20/3/941 
tarihine rastliyan Cuma günü saat 15 e kadar ve ihale için de 26/3/941 
tarihine rastlıyan pa:ı:.artesi gilnü saat 15 de Galata rıhtrmmdaki umum 
müdürlük binasında toplanacak olan satın alma komisyonuna müracaat 
etmeleri. (2116) 

İDEAL BÜRO 
Yazan: lktısGt Doktoru G AS SON 

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

- Satış yeri: TAN - l stanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

Para irE~t~iren~cre 20. aa Lirn 

IYOR IKRAMIYI! VE 
Ziraat Bankasrnda kurrbaralı ve lhbarsrz tasarruf hesaplarında e" az 5 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pil.na g6' 

..e lkramiy• dağıtılacaktır •• 
4 Adet 1.000 Liralılr 4.000 Liı1 
4 " 500 2.000 " 
4 .. 250 .. 1.000 •• 

40 .. 100 .. 4.000 ,, 
100 " 50 ,, 5.000 .. 
120 ,, 40 " 4.800 .. 
160 " 20 " 3.200 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dQşrrıl" 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alB 
senede 4 defa, 11 Eylul. 11 Birincik<'inun, 11 Mart ve 11 Hazirfl 

tarihlerinde çekilecektir. 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

EAŞKIN TEMİZİ 
= ... 
= ------

Milri, Hissi 

Yazan: 
ve Aşki Roman 

Aka Gündüz 
: Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 
"~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111 
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KAYIP: Seyrüseferden al ~le 
ğım 1617 sicil numaralı soförl 
vesikamı kaybettim. Yenisini~ 
lacağımdan hükmü kalmamıştİı 

KAYIP: Edirne jandarma ala. 
yı merkez taburu bölüğünden 
almış olduğum terhis tezkeresiy-
le beraber nüfus cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es. 
kisinin hükmü yoktur. Ankara
nın Me\•cnt mahallesinden 315 
doğumlu Mehmet oğ1n İhsan. 

İsmail n:araea r 
Sahip ve N e~rıyat müdüni Emi 
UZMAN, Gazetecilik ve Ne~riy 

T. L. Ş. TAN matbaası 


