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FiYATI (6) f,JRAnm .. 

Millet Meclisinde 
Milli Müdafaa için 30. 

Milyonluk Munzam 1 

Tahsisat- K abu[ Edildi 
Y119oslavya 
Karar Arifesinde 

Bulunuyor 

Toplantıda Encümenl·erdeki 
Münhallere Aza Seçildi 

Ankara, 21 (A.A.) - Biiyiik 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın başkanlığında toplan
ID\Ş ve celsenin açılmasını ıniite
akip bazı encümenlerdeki miin -
hallere aza seçimi yapılarak ruz\'IJIOSlav Kral Naibinlıı kabine 

r~eriyle görüşmesini, kabinenın 
ıta~aha kadar süren bir içtima ak
l!eUJlesl.ni. Yugoslav hükumetlnln 
~ali karar arifesinde bulunduğunu 
töSteren emareler olarak teIAkki 
\clebiliriı. Hatta es.ki Ba:ıvekil 
~ı.cyadinoviç'in memleketten çt
~ası bile böyle bir karar a
tıfesİJlde bulunuldu~ delalet 
~er. 

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

nameye geçilmiştir. 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, ge- . 

len evrak arasında bulunan "e 
1940 mali yılı muvazenci umumi
yesine dahil bazı daire büt~ 'lt'ri
ne fevkalade tahsisat verilı·nc::ıi -
ne ait kanuna ek layihanın cnem
miyetine binaen ruznameye alı
narak müstacelen müzakerı~sini 
istemiş ve bu talep kabul olun -

J. Zekeriya SERTEL muştur. 
Bu kanun layihası ile Milli Mü 

lı r.-eıa birkaç vak'a: dafaa Vekaleti kara kısmı mııh -
~ ~acaristan Hariciye Na- telif müdafaa hizmetleri Ia.shna 

~r~rlıne giderek Alman Ha- 30.000.000 1ira munzam tansisi.lt 
r~~e Nazırı Von Ribbentropla konulmaktadır. 
goı.ııyor. 

.J • • • Meclis yine bugünkü toplantı-
_ıgo.slavya seferberlığını ta- sında arzuhal encümeninin hafta-

Jllcıamıya çalışıyor. lık karar cetvelindeki 2031 sayılı 
Milli Müdafaa VC'kili 

Saffet Arıkan 
ıgoslavya Kral Naibi Prens' kararın umumi heyette müzake • 

pi~ 8aJvekil .stvetkoviç ve ~a: resine dair Ankara mebusu Akar-;; ,,. • • 
r l(Naz~~ ile, Hırvat Partısı Gündüz'ün takriri ve buna ait 1 Selanık'e Yenı 
Şefı açek ı kabul ~~~r~k on - e .. mazbatası okunarak 
ıar4•un uzadıya goruşuyor. ncumen · · ı· ı • 

y ~l k b" bah k mazbata kabul . edılmış ı~.. •V•• Kıtaat lhrat!!. . ıı av. a ınesı sa a a - Vakıflar umum m•· ....ı.mgu 3' 
da!, '.ı n bkır tdoplanihtı yapıyor. . 1940 mali yılı bütçesinde deği - • • 

ne. ya ın a m vere yeru . . · k d Ed im 1 bir ..ı~r iltihak d ~. . . şıkli.k ya~ılmasına aıt anu~u a 1 iŞ • 
• "'lf ın e ecegını ışaa kabul ettikten sonra umumı hıf-

eJıyo zıssıhha kanununun 181 inci mad-* * desi metninde yazılı madde nu -

B µnin siyasetini biliyo - marasının tashihi hakkındaki ka
lz. Silahlı bir tazyik yap- nunun birinci müzakeresini yap

madaı'VVel sulh yoluyla avını mış ve pazartesi günü toplamn~k 
iknaa dide ve korkutmaya ça- üzere i~timaına nihayet verm15-
lışır. Pn bu vasıtalar beklenen tir. 
neticet'ermezse, o vakit kuv -
vete rflcaat ediyor. 

Yinbiliyoruz ki, Almanya 
Yuna~nda gerek siyası ve ge
rek ast bir hareket icrasından 
evvel toslavyayı kazanmak ih
tiyacuJır. Bu sebeple de ay
lardarl Belgradda siyasi faa
liyet~ttırmıştır. Yukarıda zik 
rettiği\ vakaları yanyana ge -
tirereıtracağımız hüküm, bu 
tazyik~n günlerde çok arttığı, 
ve Yufl.vyanın bir ka,rar ver
mek aSinde bulunduğudur. 

( Sonu: Sa 5; Sü 2 ) 

Belgrad 21 (A.A.) - "Stefani,, 
"Vreme gazetesine Sofyadan bil
diriliyor: Selanik'ten gelen yol
cular Yunanistan'a yell"den In
giliz kıtaatı ihraç edildiğini bil
dirmektedirler. Ayni yolculara 
göre, Seliınik'te büyük b ·r ~ıske
ri faaliyet cereyan etm~J:tedır. 

Ma4ariciye Nazarının Ber
line gi~Üphesiz Yugoslav me
selesiylakadardır. Yugoslav -
ya m~ girmediği takdirde 
Alınanv.tacaristanı da bir ta -
kım yeıetaliple ortaya çıka -
racaktı~ zaviyeden baktığı -
mız za Yugoslavyanın vazi -
yetindEfnanyanın vaziyetine 
benziyeıktalar görebiliriz. Ma 
carista.11 Bulgaristanın Ro -
manyac>lduğu gibi, Yugoslav
yadan 4ir takım arazi talep -
leri va Yugoslavya kendi 
rızasiylPıvere girmediği tak
dirde, .!pya onu Romanya gi
bi parçil'ak Macaristan ve 
Bulgar~ istediklerini verdir
mekle tt edebilir. Halbuki 
Yugoslaher şeyden evvel is
tiklaline tamamiyetine e.o -
kundunak kararındadır. Hat 
ta bu mtla, hudutlarına do -

Tayyareleri düşürülen ve esir edilen Alman pilotlan 

Lorient Deniz 
üssü Şiddetle 
Bombalandı 

kunulm:1, Yugoslav toprak - "Bremen 
}arına .!fl askeri girmemesi 

Vapurunun 
şartiyle,ıverle bir ademi te- lngiliz 
cavüz 111 imzasına da yanaş-

ile Hücumu 

Bildiriliyor mıştır. Ji görülüyor ki, Al - d 
manya }.tdarına razı değildir yan ığı 
ve Yug<fanın mihv~re gir -
mesinder etmcktedır. Londra, 21 (A.A.) - Hava Ne-* zaretinin tebliği: Dün gece ~om-

. k bardıman tayarelerindcn ~u~:ek-y uf kral naibin~_n .. ·a- kep bir filomuz denizaltı ussu 0 -
bıeisleri ile goruş ı 

mesini ~nin sahaha kadar lan Lurient'a gönderilmiş ~e '~-
' · · d vuzlara iyi netice veren bır hıı-süren bitna akdetmesını e, 

Yugoslavlırnetinin kat'i bir cum yapılrrıı~tır. Büyük bir yan -
karar a'nde bulunduğunu gın çıkmış ve birçok infilaklar ol 
gösteren ·eler olarak telak - duğu görülmüştür. 
ki edebilHatta Alman tu - Perşembe günü mutat devriye 
raftan e~Şvekil Stoyadino • lerden birini yapmakta olan tay
viç'in m'etten çıkarılması yarelerimiz, Frisonna sahill~ri n
bile böyl karar arüesinde 1 çıklarında müteaddit düşman hü
bulunuld# delalet eder. Sto,-.. çu. otlarına ve bir dev~iye ~e-
yadinovi~~nlara satıl.mı baları~ ve ı_nıtraly0~-
adam oıa:osterilmek r etmışlerdır. Devrı-

ıu: Sa 5; S . ) · ~ ~~onu: Sa 5; Sü 1) 
' • • ! • ııı · 
< •• • ~ :İ ... \ 

. ~ ' .• ,. f f " . 

Somali'de Bir 
Şehir Daha 
Zaptedildi 

ltalyanlar Keren'de 

Umitsiz Bir Şekilde 

Mukavemet Ediyorlar 
Nairobi, 21 (A. A.) - İmpara

torluk kuvvetlerinin Persembe 
günü Hargeişayı işgal ettikleri 
resmen bildirilmektedir. 

(Hargeişa, Somali'de Berbera'nm 
90 kilometre kadar batı cenubunda 
Habeşistan hududuna yakın mühim 
bir yol iltisak noktasıdrr.) 

/(ere.rı' deki muharebeler 
Kahire, 21 (A. A.) - İtalyan

lar, merkezi Eritrenin dağlık mın 
takasındaki müstahkem mevkile
ri olan Kerende ümitsiz bir mu
kavemet göstermektedir. Bunun
la beraber İngiliz harekatı mü
sait bir şekilde ink:şaf etmekte-
dir. Habeş cengaverl~ri Debra 

( Sonu: Sa 5; Sü G ) 

Milli Şef'in 
Führer'e 

Bir Mesai• 
Mesaj, Berlin Büyük 

Elc;imiz Tarafından 

Tevdi Edildi 

Yu9oslavya 
Kat'i Karar 
Arifesinde 

Kabine Toplandı, Üc 

Nazır 1 stif a Etti 

Führer, Teşekkürlerini 
Türkiye Devlet Reisine 

Arzetmesini Büyük 
Elçimizden Rica Etti 

Yugoslav Kral Naibi Prens Paul Bitlerle bir mülakat esnasında 

Başvekil ile Hariciye 

Nazırının BerHn'e 

Gideceği Söyleniyo 

Berlin, 21 (A. A.)- "D. N. B.,,: 
Türkiye Büyük Elçisi Hüsrev Ge- , 
rede,. Türkiye Reisicümhuru İs
met Inönü'nün bir şahsi mektu
bunu Führ~r'e tevdi etmiştir. 
Führer, bu mesajdan dolayı te
şekkürlerini Türk devlet reisine 
arzetmesini Türkiye Büyük Elçisi 
Gerede'den rica eylemiştir. 

~=:ı::;:;;-rr.~-,;=~:::;""----ı:~-----=ıl Bunlardan T eslimiye1 

Cümhurresimizle Iran Şahı 
arasında telgraflar 

Ankara, 21 (A. A.) - İran Şa
hının yıl dönümleri münasebetiy
le Reisicümhurumuz İsmet İnönü 
ile Rıza Şah Pehlevi arasında a
şağıdaki telgraflar teati olunmuş- , 
tur: 

Alahazretl H Umıyun 
Rıza Şah Pehlevl 

Şahlngahi lrın 
Tahran 

Zati Şal ahilerinin doğumla-
rının yıl önümü münasebetiyle 
en har ve samimi tebriklerimin 
ve saadeti hünıayunlariyle kardeş 
İran milletinin refah ve ikbali 
hakkındaki tenıennilerimin kabul 
buyrulnıasını rica ederim. 

İSMET İNÖNÜ 

* Ekaellnı fımet inana ; 
ve '".lepedelen" i gosterır harita 

Manası Çı~arılıyor 
---·o--

1\1 i h v e r Yue-os,avyanııı 

Mülki Tamam 1 ığını 
İngiltereden Aynlması 

Şartile Garanti Ederek \'e 
Egede Mahreç Vereckmiş! 
Belgrat 21 (A.A.) - "Reı1ter,, 

On gun süren çok hararetli per. 
de arkası dıplomatik faaliyetın
den sonra kabine, dün akşam, 
çok büyuk bır ehemimyet atfedi
len bir toplantı yapmış ve bu top 
iantı sabahın ilk saatlerine ka· 
dar devam etmiştir. Uç buçuk sa· 
at süren müzakereden sonra, hti
kumetin, mihver devletlerınin 

1 tekliflerine karşı Yugoslavyanın 
hattı hareketi hakkında kat'i ka· 
rar almış olması muhtemeldir • 
Sanıldığına göre, müzakere e· 

Türkiye Ret.lcümhuru 
Ankara 

Doğumumun yıl dönümü mü
nasebetiyle göı.termek luU:unda 
bulunduğunuz muhabbet eserin
den dolayı samimiyetle teşekkür 
eder ve bilmukabele ekselansla
rının saadeti ile dost ve kardeş 
Türk milletinin sonsuz ikbalini 
candan temenni ederim. 

TEPEDELEN r 
Askeri 

1 dilen sarih mevzu, Yugoslavya -
nın Almanya ile bir ademi teca. 

'vüz paktı imzalanması hakkın
daki ilk teklif ile Yugoslavya -
nın ü~lü pakta iltihakı hakkında

( Sonu: Sa 5; Sü 3 ) 
---- u-

ATLANTIK'TE 

RIZA PEHLEVİ 

Hariciye Vekllimizle Iran 
Hariciye Vezir Vekili 

arasında 
Ankara, 21 (A. A.) - İran Şa

hının yıl dönümü münasebetiy
le Haricive Vekili Şükrü Sara
coğlu ile İran başvekili ve harici
ye vezir vekili ekselans Ali Man
sur arasında da tebrik ve teşek
kür telgraflan teati olunmuştur. 

Kıbrıs'tan Ayrılırken 

Saraç oğlunun 
lngiHz Hariciye 
Nazırına Telgrafı 

Mülakat, Aradaki Tam 
Görüş Birliğinin Bir Daha 
:Müşahedesine İmkan Verdi 
~ara, 21 (A.A.) - Harıciye 

Vekılımiz Şükrü Saraçoğlu Kıb
rıstan ayrılırken Eden'e aş:ıgıda
ki telgrafı göndermiştir: 

Ekselans Anthony Eden 
JngiJ,z Hariciye Na:ıan 

Ekselans ve Aziz dostum, 

Muharebesi ___ ,. __ 
Bu Hava!ide Çok 

Şiddetli Mu'..arebeler 

Olduğu Bildiriliyor ___ ,, __ 
Merkez Ce?hesinde 
Bir ltalyan Bölüğü 

Tamamen Mahvo!du 
Atina, 21 (A. A.) - Atina rad

yosu, askeri harekat hakkında a
şağıdaki tafsilatı vermiştir: 
Çarşamba günü cephenin mer

kez bölgesinde vukua gelen çar
pışmalar esnasında bir İtalyan 
bölüğü tamamen mahvedilmiştir. 
Bölüğün 150 mevcudundan yüzü
nün cesedi Yunan hatları önün
de bulunmuştur. Esir edilen biri
si hariç bütün subaylar da ölüler 
arasında bulunmuştur. Bu bölük
ten dört te asker esir edilmiştir. 
Geri kalan askerler ağır yaralı
dır. Hatlarımıza girmeye teşeb
büs eden büvük bir İtalvan ke-

( Sonu: Sa 5; Sil 5) 

Amerika 65 şer Bin 

Tonluk 5 Zırhla 
Bizi fevkalade mütehassis eden ı 

unutulmaz bir kabul ve misafir - 1 
perverlik gördiiğümüz bu gü:ıel nşasına Başhyor 
adadan ayrılırken derin dostluğu- v aşington 21 (A.A.) - Ayan 
mun çok samimi tcminatana zatı meclisi ıki Okyanus donamasına 
alinize tekrar etmek isterim. Kc- tahsis edilecek olan 3 milyar 447 
za, mülakatımızın aramızda mev- mılyon dolarlık .kredıye cut ka
cut tam görüşbirliğinin bir kere nun projesıru kabul etmıştır. l\ıle
daha ıniişahedcsine imkan verdi - busan meclisi tarafınttan daha 
ğini de iliıve etmek isterim. önce kabu.l ed.ilınış oıan bu pro-

Size, aziz dostum, iyi ve güzel je bilhassa 6 tane yenı tip muııa-
bir seyahat dilerim. rebe kruvazörü inşasını derpiş 

SARAÇOGLU etmektedır. Bahriye mütehassısla 
... n mebusan meclisinde yaptlkıarı 

Berlin, 21 (A.A.) - Bir hu- beyanatta iki Okyanus donanma
susi muhabir bildiriyor: Alınan sı programında inşası derpiş edi
gazeteleri son Eden - Saraçoğlu len beş zırhlının altmış ila alt
mülakatını, mütalaa serdetmt:k - mş beşer bin tonilatoluk olaca
sizin sad~e birkaç satırla kay - ğmı ve dünyanın en büyük harp 
detmektedırler. gemilerini teşkil edeceklerıni 
Anadolu ajansının tavzihi sôylemişleridr. 

Ankara, 21 (A.A.) - Hariciye Deni~ emniyetini temiın için 
Vekili Şükrü Saraçoğlunun hiçbir Vaşıngton 21 (A.A.) - "Nev
ecnebi gazeteciye hiçbir mülakat york Times,, gazetesinin Vaşing
verm!'miş olduğunu tavzihe A- ton muhabirine göre, Vaşington 
nadolu Ajansı mezundur. (Sonu; Sa 5; Sü 7) 

ATLANTIK HARBi 

KARŞISINDA 

BiRLEŞİK AMERiKA 
(Askeri muharri imiz yazıyor) 

Ame;ikalılarm "Lend and lease 
bili,, dedikleri yardnn kanunu
nun kabulilnden sonra, bizzat 
Cüınhurreisi Roosevelt'in tAbirly
le, Birleşik Amerika hilkümeti, 
"Demokras:nın tersanesi,, veyahut 
türkçesi, "cephane ambarı,, ol
muştur. Bundan sonra Amerlka
nm İngiltereye ve mlıda!aa harbi 
halinde bulunan diğer memleket
lere yapacağı yardnn şimdiye 

kadar mani olan bütün kanuni 
ve nazari engeller, ortadan kalk
mış bulunmaktadır. Fakat, yar
dım kanununun kabulü ve tatbik 
sahasına konulmasiyle ortaya bir 
takım yepyeni askeri meseleler 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5l \.. ___ . ____ ..) 
( GÜNLER 

Alman Korsa" 
Gemileri 

Bunların Scharnhorst, 

Gneisenau Zırhlıları 

Olduğu Anlaşılıyor 
Londra, 21 (A. A.) - Buııtün 

Londradan öğrenildi~ine göre, 
Churchill'in bu hafta söyledi~i ' 
bir nutukta bahsi geçen iki Al
man korsan gemisi Schamhorst 
ve Gneisenau zırhlılarıdır. 

Churchill, bu ticaret korsanla
rının İngiliz - Amerikan deniz 
yollarını dogudan batıya giden 
yolun takriben üçte ikisi üzerin
de knteden 42 derece tul daire
sinin garbinde bulunduklarını 
bildirmiştir. 

Her iki gemi de 26 şar bin ton
luktur. 

GECFRKEN '\ 
.,) 

''Senin de Sıran Gelir!,, 
Yazan: Refik Halid 

Eski zaman hikayelerinin bir çoğu o devrin zalim ve mlls
tebitlerinc ya ibret dersi olsun, yahut da bunların aul

müne uğrayanlara bir teselli yerine geçsin diye uydurulmuştur. 
Pek küçük yaşımda il.en anamın anlattığı bu kabil hikayeleri 
vakti gelince hatırlamak, gerek benim başıma, gerek bütün dün. 
yanın "beynibala,, sına inen darbelere karşı, üzerimde daima fe. 
rahlatıcı, yiireğe su serpici bir tesir hasıl etmiştir. ''Senin de sı
ran gelir!,, fıkrası o kabildendir. 

"Emektar bir saray bahçıvanı, elinde olmayan bir sebeple 
bir kabahat işlemiş. Padişahın lamı, cimi yokmuş; böylelerini 
yaşına, başına, hizmetine bakmaz, hemen asarmış. Bahçıvan hu
zura çıkınca, boynu vurulmadan evvel bir hikaye anlatmasına 
müsaade dilemiş; demiş ki: "Pederiniz zamanında şu yerde bir 
elma ağacı vardı, senede yalnız iki elma verirdi Babama Padişah 
"Şayet bu elmalara bir şey olursa kelleni uçururum,. diye tettıbih 
etti. Biz de baba, oğul nöbetleşe ağacı beklemeye başladık. Bir 
gün, nöbet bende iken, bir karara geldi, bana kımıldanmak fırsatı 
vermeden elmanın birini kapıp r;ittL Hemen babama koştum; 
saçlanmı yolarak vakayı anlattım. - Ne yapalım, oğlwn, dedi, 
benim sıram gelmiş; fakat karganınki de gelir! 

Biraz sonra bir tüfek sesi işittim, 1tidip baktım: Avcının bi
ri kargayı vurmuş, elma da parça parça yerde .•. Bunu haber alan 
babam dedi ki: - Avcının da sırası gelir! 

Hakikaten, çok geçmedi, ne görelim? Yorgun avcı havuı ba
şında uyurken bir yılan gelip ensesinden sokmu~ ve herifi öl
dünnü~. Babam başını salladı: - Yılanın da sırası relir! 

Bir müddet sonra, yanımızdan hısılda~·arak bir koca 11lan 
geçti; ben de elimdeki kazmayı kaptım, vurunca yılanı iki ))arca 
ettim. Babam acıyarak yüziime baktı: - Oğlum, dedi, senin de 
sıran gelttek! Ey şevketli padişah, işte görüyorum ki benim sı
ram ~elmiş ..• Fakat unutma ki senin de sıran gelir!,, 



ULUNAY 

L.;__Dişçiye gidemediği ıçın ağ
'"Zlllda çürüyen dilşer dökül

Üf, yalnız kökleri kalmı§tır. 
Her sabah bu kovuklar ayn ayrı 
pamuklarla dolar ve ağzının ko
kusu kırk adımdan sinekleri dil-

Giyiniş tarzi gayet fenadır: A-
• ya.klan nasırlarla dolu olduğu için 

her gün pag_uçlannı giymesi mü
hinı bir iştir. Bütün nasırlara 
zamklı kaA'ıtlar yapıştırır, par
maklannın arasına pamuklar yer
leştirir, üstüste de üç çift çorap 
çektikten sonra papuçlarını aya
iına giyebilir. 

"Deli deliden, imam ölüden 
lloşlanır,, meselince, Ali b.e.vle 
Deli Safa ,ilk zaınanları birbirle
nyle pek güzel bağdaştılar. Hat
ta pislikte de birbirlerine uydu
lar. Yalnız uymıyan bir şey var
sa o da Llti <lelinin yatıp kalkma 
saatleriydi. Deli Safa, ancak ge
ce yansından iki saat sonra ya
tan Ali beyi, henüz J(Ün açılırken 
ziyarete geliyordu. Biçare Ali bey 
yüzü gözü sanlı, başında kavu
jtu ile bir heyuli gibi yataktan 
fll'fıyor, ağız iğri, li(Öz şaşı misa
firıni karsılayor, içinden de atıp 
+utuyordu. 

* * Ziyaret muntazaman hergün, 
bır ay devam et.tıgı ıçin 

zavallı Ali bey bu müddet zartm
Cla nerede olursa oJ.sun gözlerini 
kapayarak yorgun menzıı beygi
rı gıbı uyuıtluyor ve zıyaa ugra
yan saban keytını telaııye çaıışı
yordu. Işın en tenası dımağındaki 
sarfına ımkan bulamadığı malU
mat stokunun bıri.kmesi idi. 

liir sabah Safa beye kapıyı bi
raz geç açtı. 

- Aman beyim! Bu ne uyku
dur yahu·~ Dlye bagıran misaıırı

e uykusuzıuktan kan çanağına 
aonmuş gozlerinı açarak: 

- Merhamet! Dedı. Oleceğim 
bırader! Meıruşat mağazalarının 
camekanlarına baka!mycrum. Ne 
rede· bır yastık gorsem esnemek
ı n çene kemikıerim çatırdıyor. 
~atağa, uykuya hasret kaldım. 
Ayak.ı.arını öpeyim. Sen bıraz is
kemleye otur. Gazeteni okuyun
caya kadar ben azıcık daha kes-
t reyinı! . 

Safa bey bunu istiskal ve ha
karet telakki etti. Kapıyı vurdu, 
çıktı, gitti. 

Ali bey misafirine tarziye ver
meyi bile düşünmedi, hemen ya

gma koşarak yirmi dôrt saat 
vaziyeti dahi degişmemek sartıy. 
le uyudu. Uyana.ığı zaman mem
nunıyetten yastık yüzlerini öpü

or, tekrar u~uyabilmek ümidiy. 
e gözlerini kapıyordu. 

Otelci merak edip kapısına vur
mamış olsaydı, bir hafta yatak-
tan çıkmayacaktı. . 

Ondan sonra artık iki ti-linin 
arası tamamen açıldı. 

Sakin bir denizin sahiline a-
tılmış gibi duran bu beş 

enkazdan Mahiri tarü için evve
la Parisin en işlek, en gözönünde 
mahallelerinden biri olan Opera 
caddesinde bir berber dükkilnını 
anlatmak icap eder: 
Lübnanlı Nimetullah isminde 

a bir .Maroni, vaktiyle Mısıra git
um~miş. Halita zorla toprak satıldığı 
To~l bır zamanda peynir ekmek fiya
Ocak tına bir çok feddan arazi almış 

ve pamuk ziraati sayesinde bü
yük bir servet yapmış. Bu servet 
iki nesil sonra yüz misli artmış. 
Torunlar büyük babalarının bı
raktığı serveti kafi görmemiş
ler. Mutlaka asil olmak, isimleri
nin başına bir ünvan takmak is
emişler. 

Bu temennt A vrupada kolayca 
kuvveden fiile çıkar. Papa kılı
seyi zenginleştirmek için cennet
te arsa satmak gibi karlı emlik 
işleriyle me,gul oldu~u gibi, mi
rasçısız ölen bütün asilzadelerin 
mahl~l kalan ünvanlarına da sa. 
hıp olur. Prens, Dük, Marki, Kont 
Baron olmak isteyenler Romaya 
mUl"acaatla bu ünvanlardan han
ıisini isterlerse satın alırlar; ken
dilerine tasdikli, mühürlü koca
man bir· silsilename verilir. On
dan sonra artık sahte asilin lakır
dı arasında ecdadının fütuhatın
dan bahsetmesine bir mani yok
tur. 

Zengin Lübnanlının evladı Mı
ırda yerleştikleri için asalet ün
vanını Papadan satın alarak dük 
yahut Marki olmayı muvafık gôr
medller. Onlar Mısır ailesine 
mensup prensler gibi Sahib - üs -
Sumuvvül - Emir olmak atiyor
lardı. 

İçlerinden biri bunun çaresini 
buldu. 

Buyük harpten sonra bir çok 
iki Krallıklar teşekkül etmişti. Bu 
hyo krallıkların hiıkümdarları yalnız 

K iıitediklcrıne bır fermanla paşa 
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ünvanı verecek kadar istiklalle
rine sahip bulunuyorlardı. 

Bunu haber alan Pamukçu za
delerden biri bu hükümdarlardan 
birine müracaat etti. Peştahtaya 
banknot destelerini sıraladı. 

Hükümdar derhal katibini ça
ğırdı. (Alıkorna) ka~ıdı üzerine 
koca bir ferman yazdırdı. Mısır
lıya "Emir,, Unvanını tevcih etti. 
Hükümdar, paraları hazineye ~ön 
derdikten sonra, malını müşteri
sine be~endiren bir dükkancı ~i
bi ilive etti: 

- Biraderlerinizden hangisi is
terse J(elsin, kendilerine resmen, 
beylik, paşalık, vezirlik, müşirlik, 
ünvanı verebilirinı! Size gelince 
eğer üvan için verdi~iniz para 
mikdarınca tekrar hazinemize 
muavenet edebilirseniz, istediği
niz memlekete sizi sefir de tayin 
ederim. 

Sahte Emirin diplomasi mesle
ğine eskidenberi hevesi vardı. 
Peştahtaya ikinci bir banknot 

paketi daha istü edildi. Hüküm
dar: 

- Yalnız, demişti. Bizim büL 
çemizin darlığı hükumetimizi 
başka memleketlerde temsile 
mani olmuştur. Bu hususta edi
lecek masraflar tamamen si./ a
ittir. 

* * Sahih - üs- Sümuvvül- Emir 
Nimetullah için bu pek ta

bii bir şeydi. Derhal sefaret erka
nı seçildi. Yeni sefir bilhassa ü
niformaların fevkelade şatafatlı 
olmasını istediği için bizzat Pa
rise gelrek Foli Berger, Kazino 
dö Pari gibi kostümlerindeki fev
kaladelikle tanınan tiyatrolann 
elbise ressamlarına modeller yap 
tırdı. Bunlardan kumru göğsü, 
yanar döner kumaştan göğsü, kol 
lan sırmalı, etekleri inci taklidi 
boncuklarla işlemeli bir üniforma 
be;temU. Çin köşkleri şeklinde de 
bir serpuş intihap edildi. Serpu
şun tepesinden kırmızı tüyler fış
kırıyor ve bu seyyar köşkün kıv
rık saçaklarına iliştirilen minimi
ni gümüş çıngıraklardan birbiri
ne benzemiyen sesler çıkıyordu. 

Yeni sefirin temsil etti~i hü
kıimette daha nişan mevcut ol
madı~ı için nişanları da kendi i
cat ederek bunlara parlak isim
ler verdi. Keyfiyet bir mektupla 
hükumetine arzedilince, hüküm
dar hemen, bunun hazineye te
min edeceli varidatı düşünerek 
satış majtazasında vezirlik, müşir
lik, emirlik çeşidine bir de muh
telif isinıli nişan emtiası ilave et
ti. 

Bir kaç ay içinde paraya kıyan 
bütün eşraf, karvanlardaki pe
şenk katırları gibi donandılar. 

Nimetullah zade sefaret.heyeti
ni tamamlamış. yalnız bir ataşe
militer eksik kalmıştı. Bu vazife 
için vaktiyle teşehhüt mikdarı 
ihtiyat zabitliği eden Mahiri tav
siye ettiler. • • 
Yeni emir, memeketinin as-

kerliitini temsil için ~ayet 
iriyarı bir adam arıyordu. Halbu
ki Mahir ufak tefek, çelimsiz ve 
hastalıklı idi. Mahir zeki oldu~ 
için ilk mülakatlarında muhata
bının ne düşündüğünü derhal his 
setti. Kendisini gurbetin, ihtiya
cın öldürü~ü pençelerinden kur
taracak bu fırsatı elden kaçırma
mak için bütün inandırıcı delil
lerini ortaya koydu, Nimetullahı, 
kendisinin mükemmel bir salon 
zabiti olduiuna inandırdı. 

(Arkuı Var) 

Çekmecedeki 
Otobüs Kazası 
Tahkikatı 

Fazla Yolcu Alan 
Şoför Tevkif Edildi 
Çarşamba gecesi Çekmecede 

vukubulan ve 10 kişinin ölümü, 
17 kişinin yaralanmasiyle netice
lenen otobüs kazası etrafında 
müddeiumumilikçe tahkikata de
vam edilmektedir. 

TAN 

............................ --... -.. · ..... ·-··-·········-···-.. ····-·····-····-··-... . . . . . . 
i Hava Kurumu idare Heyeti i 

Türk Hava Kurumu umumi heye ti, evvelki giin Ankarada 6 ay hk 
toplantısını yapmıştır. Bu resim de, içtimada bulunanlardan bir 

kısmını görüyoruz. 

Dün şoför Hüseyin Sultanah
met üçüncü sulh ceza mahkeme
sine verilerek sorgusu yapılmış
tır. Tahkikata nazaran şoför Hü
seyin otobüsüne 37 yolcu almış 
ve gece saat üçte Çekmecedeki 
şimendifer ~eçidinden süratle ~e
çerken büyük bir hızla g~it ku
lübesine bindirmiş ve parçalan-

:!=~~ . .':!\~~/~=:: Eyüplü Halit Diyor ki: 
}aşılmaktadır. Sorgusu yapılan 

geçit bekçisi Halit: H s ı s ı• ı 
ve;in ı!~~ ::ı~ıd~~ü~~~~mb::~: er uç unun uç ş eme 
heple geçit geç ve güç kapanıyor. Tarzı Kend·ı Kab·ıı·ıyet ve bunun için baryeri kapayama-
mıştım,, demiştir. 

man

$o:för Hüseyine niçin bu kadar ı· h +·ı 5 a 5 ın a G o·· re De CJV •• c •• r fazla yolcu aldığı sorulduf(u za- 3' 

- Bir cahillik edip fazla yol- Senelerdenberi muhtelif su- ı Müddeiumumi mütalea için ev 
cu aldım, beher yolcµdan ikişer retlerle bir çok kadınlan do- rakı istem.iş ve mahkeme başka 
buçuk lira almıştım. Fakat ka- landıran ve evlenmek vadiyle güne bırakılmıştır. 
za yolcuların fazla oluşundan i- para ve mücevherlerim alarak bu Çocuğu sokağa bırakan 
leri ,gelmemiştir. Geçit yerinde yüzden bir çok defalar hapis- hamal 
bekçi kulübesine çarpma netice- haneye girip çıkan meşhur ka- Bir miiddet evvel Kasım ismin-
sinde kaza vukua geldi.,, demiş- dm avcısı Eyüplü Halit dün Birin de bir hamal 4 yaşındaki oğlu 
tir. ci Ağırcezada muhakeme edilmiş Niyaziyi Hamallar cemiyetinin 

Mahkeme geçit yerini açık bı- tir. kapısına bırakarak savuşmuş ve 
rakan hat bekçisi Halit ile şoför Halit son defa Hafize isminde çocuğun ağladığı görülerek ce
Hüseyinin tevkiflerine karar ver- genç ve gıizel bir kadının bın li- miyet tarafından zabıtaya malfı
miştir. Adliyece kaza etrafında ı·asını zorıa almak ve .beşı..ıuaş~a mat verilmiş ve yapılan tahki
tahkikata devam edilmektedir. OLW'an :::iıranuş .wnınde b.ı.r .k~m kat sonunda çocuğun Kasım ta

Amca Hüseyin Paıa 
Yalısı Tetkikatı 

aa ıu lıra pa.ı;~ ve bır broşu- rafından bırakıldıgı anlaşılmıştı. 
nu C1olancıı..ı:mak iddiasııe mıwa- Dün asliye yedinci ceza mahke
.kt:ıme ecwme.KLedır. mesinde yaplan duruşması sıra-

.hafıze !Jarma.KJtapıda otomobi.. sında hamal Kasım: 
le bınm.ış ve sıgarasmı yakacagı - Ben çocuğumu sokağa bı-

Kanlıcadaki Amca H\iseyin Pa- sırada şoıörun yanında otunuı rakmış dtığilim, bir müddet işsiz 

lı t 
· e restore e Halit taoakasından sıgara vermış kalmıştım çocuğa acıyıp bana iş 

şa ya sının amır v • h•·-· . kadın b · 1 d' · ı· k dilerek muhafazası icap ettii'{ine ve YG.A.LLU~ ve 1.>.ı.r ayguı- versm er ıye cemıye ın apısı-
d . tı~ımız neşriyat alaka i· lık geçırnuştır .. .li~ıze keuu • .ue na bıraktım. Demiştir. Fakat ha. 

l 
aıkr yapı t r · gela1g1 zaman Zıncırlı.kuyuda ol- malın bu iddiası varit görülme-

e arşı anmış ı . . . ·· k t·~· Bu yalının muhafazası mesele- uuıtıannı gormuş ve ~yuplu fia- miş ve oz çocuğunu ter et ıgı sa-
si ile Maarif Vekaleti de alaka- lit tabaru.:~ını çekıp .kadının bit olduğundan 4 ay hapsine ka
dar olmuş bulunmaktadır. Veka- koynundakı 1000 tirayı aldıktan rar verilmiştir. 
let yalının kıymetini tesbit ettir- sonra onu şosen~ bır kenarına 
m.iştir ve tamiri imkanlarını a- • b~akara.lt otomobille kaçıp gıt-
ramaktadll'. mıştır. 

Bu. b~.is e~raf~da G~zel .s~nat Siranuşu da bir miiddet takip 
lar bırlıgı mımarı ~besı .~eısı Se- etmiş ve onwa mwıasebet tesıs tı-
dat çetintaş da. alika gostermiş dere.![ evlerıne gıtmış ve geç kal- N"• 1 • H 
ve dun gaze~emızde. ş':1 satırları- dığından baıbısıe bır gece evde umune erı azır 

PİYASADA: 

Halk Tipi Ayakkabı 

Yeni imdadı · 
Sıhhi Teşkilatı 
IYapıllyor 
Lohosalaran Nakli l~ın 
Otomobil Verilecek 
Şehir Meclisi son toplantısın

da acil tedaviler için yeni bir ta
limatname hazırlanması lüzumu
nun makama bildirilmesine ka
rar vermişti. Vali ve belediye re
isi bu ihtiyacı yerinde bulmuş 
ve sıhhat encümeninin derhal fa
aliyete geçerek acil tedaviler için 
bir talimatname hazırlamasını ve 
bu teşkilatın kaç liraya mal ola
bileceğini tesbit etmesini emret
miştir. Sıhhat encümeni Pazarte
si gününden itibaren yeni tali
matname hazırlamasını venıv 
matname için çalışmalarına ba~lı
vacaktır. Yeni teşkilat için lüzum 
görülen tahsisat şehir meclisince 
kabul edilecek olursa derhal fa
aliyete geçilecektir. 

Bugünkü vaziyete göre Üskü
darda bir tane can kurtaran, bir 
tane hasta nakliye otomobili, Be 
yoğlunda iki can kurtaran, bir 
hasta nakliye otomobili, Fatihte 
bir hasta nakliye, Beyazıtta bir 
hasta nakliye, bir .ücr.etli ~asta 
nakliye otomobili, hır dılencı nak 
liye taksisi, bir de ihtiyat sıhhat 
otomobili bulunmaktadır. Hazi
ran ayından itibaren de buJl{inltü 
ekip yeniden, otomobille takviye 
edilecektir. 

Belediye sıhhat müdürlüiü lo
ğusa nakli için de bir teşkil8t 
vücude getirmiştir. Bu iş için iki 
otomobil ayrılmıştır. Şimdilik a
cil tedavi için belediye ayn ve 
muvakkat bir teşkilat vücude ge
tirmiş ve muhtelü yerlerdeki 
can kurtarma veya basta nakliye 
arabalarının acil tedavi için de 
çalışmalarına karar vermiştir. A
ni hastalıklar vukuunda telefonla 
harekete geçecek olan bu teşki
latın telefon numaralan şunlar
dır: 
Beyoğlu 44998, 44949, 44940, 

Üsküdar 60536, Fatih 21595, Be· 
yazıt 22810, 20560 dır. Bu numa
ralara yapılacak müracaat üzeri
ne derhal nöbetçi belediye hekimi 
bir araba ile acil tedaviye muh
taç olan kimseye gidecek ve lü
zum görürse hastanın hastahane
ye nakline karar verecektir. 

Poliste: 
-

Otomatik Saat 
Çalan Hırsızlar 

nın neşrini rıca etmıştır:. . . . . .kaunış ve para ve broşu onlar 
"Kıymetli yalının tamırını ilti- gormeden aşırmI§tır. Ayakkabıcılar cemiyeti şimdi- Elektrikçi Petro ve Trabyanus 

ye kadar yaptıkları halk tipi u- adında iki kişinin bir müdetten
cuz ayakkabıları, fiyatlan müra- beri apartımanların antre ve 

zam ederek yazılmış olan maka- E . l " H lit bU ihh' ların ik" 
· ·· l l · d e yup u a ıa ı_ lenın SQn cum e erın e ayn n . . dd tmekted ' D 

"bazı mimarlarımız yalı tamir e- sıru ae re e . ~· . un 
dilemez, edilirse yıkılır,, diyor- mahkemeye ~un.bı: de ıstıd~ ve 
larmış şeklinde bir ibare vardır re~!K2 şunıarlikı ilhen tıurtm~~tedırd: 
ki bu ibarenin mefhumu Türk . o1 .sene. aya ı ar.w.1yem e 
mimarlarına bühtandır. Meslek hılkatı ta~ıat ve .zaafımın aynası 
arkadaşlarım namına muharriri- zabı~aki sabıka d?Syamdır. 
nizi temin ederim ki böyle bilgi- Devreı şebabımdan ben ben ~ 
siz bir hüküm verebilecek Türk alesef dolandırıcı tanınmış. bır 
mimarı yoktur. Eğer hakikaten b~tbaht a~ım .. Bana .şımdi 
böyle söyliyenler varsa, qıimari- b~~ de. 8:112ugazp ısnat .ediliyo~, 
den ve inşaattan anlamadı~ı ve s.uya sıl_ahl~ k~dın te~dıt et~
mimar olmadı~ı halde kendisine şım;benım .. iht.ısasım_ .bu şekılde 
mimar süsü vererek mütalea be.o harekte muaaıt degıldir. Bana 
yan edenlerdir. şimdiye kadar i~nat edilen .suçlar 

Amca Hüseyin Paşa yalısı ta- kadınlan kendime meclup ve 
mir ve restöre edilebilir.,, meftun ederek evlenme vadin

de bulunmak ve bu suretle gü
zellikle suç işlemektir.. Halbuki 
şimdi bana bu hadise zorla yük_ 
!eniyor ve bu suretle okumadan 
hafız, yamı.adan ihattat oluyo
rum; işin besatati dudağı kesi
len bir hayvan ağzı gibi sıntı
yor. Her suçlunun suç işlemesi 

Münakalat Vekili 
Trakyaya Gitti 

Bir kaç gündenberi şehrimiz
de bulunmakta olan Münakalat 
Vekili Cevdet Kerinı lncedayr, 
tetkikler yapmak üzere dün Trak 
yaya gitmiştir. kabiilyetine göre değişir.,, 

.. . . . merdivenlerindeki otomatik e-
kabe burosuna teslım etmışlerdır. 1 kt ik tl · d d dıkl e r saa erme a an arı ve 
Bu ayakkabıların fiyatlan 500 • 16 saat çaldıklan tesbit edilmiş-
550 kuruştur. KAYBOLDU - Unkapanında 

Ökçelerinde lastik bulunmak- Usküplü caddesinde 51 numaralı 
tadır. Bu ayakkabılar bazı ma- evde oturan 17 yaşında mücellit 
4azalarda 14 - 15 liray~ satılmak- Ali Kökçek bir h1;1ç~ ayd,anber 
tadır.Ayakkabıcılar cemiyeti halk kaybolmu't';ll" .. Alı K~kçek in an-
. . . . . ' nesi adresını bılenlenn mektupla 

tıpı kad~ ıskarpı~lerı de ya~a- haber vermesini rica etmektedir. 
caktır. fıya~ları murakabe komıs- tir. 
yonu kadın iskar~~nleri yapıldık- IKI ÇOCUK KAZAYA UG
tan sonra, bu numuneler dahi- RADI - Topkapıda oturan Edip 
linde, ~yak.kabı imalini temin e- adında bir çocuk Ahınetpaşa ca_ 
decektır. mii önünde çeşmede oynarken 

DUNKü İHRACAT - Dün ~eşrne~in '?hazinesi kapağı aya
şehrimizden iki buçuk milyon li- gına düşmuş ve yaralanmıştır. . . * Fatihte Kasım '3evranl ma-
raltk ihr~cat yapılm.ıştır. ~u ih- hallesinde Fethinin dört yapnda 
racatın b.~ .buçuk mılyon lıralı~ı çocuğu Yüksel, dün komşu evin 
serbest dovızle Yu.5(oslavyaya Y~- bahçesinde oyun oynarken 6 
p~lmıştır. Y':1.l{oslavya serbest do- metre derinlikteki kuyuya düş
vız mukabilı pamuk almıştır. müştür. Çocuk baygın bir halde 
Şimdiye kadar bir günde bu Balat hastahanesine kaldınlmış-

derece ihracat yapılmamıştı. tır. 

Kehanet ve Bilmece na iki sütun yazı okumanın hiddetiyle 
gayri ihtiyari: 

S iyasi fıkraları, siyasi makaleleri 
ve siyasi başmakaleleri okuyan

lar görmüşlerdir ki, onlan yazanlar -
dan çotu, şu iki sınıftan birine men -
suptur:. 

1 - Kehanete kalkı~anlar, 
Z - Bilmece yazanlar. 
Kehanete kalkışanlar - ki, onların en 

baskın olanı cümlenizce maldmdur - En 
cesur falcılara parmak ısırtacak kadar 
kat'I bir lisan kullanırlar. O kadar ki, 
Blkılmasalar: 

zaman, ne gibi silahlarla, nerelerden ya
pılacak? Yapılacaksa, lngili:ılerin buna 
karşı aldıkları tedbirler nelerdir? Son
ra, böyle bir istila teşebbilsfi yapılmıya
caksa, Almanya zafer yolunu nerelerde 
arıyacak? Aradıtuıı bulacak mı? Al -
manya İngiltereyi sıkıştınrsa, Amerika 
likayıt ttıı kahcak? Kalmıyacaha, ne 
gibi yardım §"killeri bulacak? 

Bütün bunlardan bellidir ki, yu!tn -
nya saffı harp nizamında dizdiğimiz su
allerin karşılıklarını isabetle kestinnek 
için, yegane carei hal, hadisatın inkişafı· 
nı beklemektir!,, 

Ne zamandanberi, sade benim değil, 
en basit dikkatli vatanda§lann da göz -
lerinf' çarpan bu çeşit başmakaleler -
den bahsetmeyi bana dünkü Tasviri 

"- A iki rözilm: Halledemiyeccğin 
muammalara ne diye burnunu sokar
sın?,, Demiyor mu? 

Bilmem bilir misiniz? Pek sopk bir 
salon oyunu vardır: Salonda bulunanlar 
dan birisi, bir aralık meclisten, herkes
te merak uyandıran bir sual sorar. 

Mesela: 
"- Bir tek kibriti, sekiz defa parlat

manın usulünü biliyor musunuz?,, der. 
Salondakiler, bittabi bu suale cevap 

bulmaktan izharı aczederler. Ve kendi
lerinde fevkalade merak uyandıran bu 
usulü öğrenmek anusiyle, suali ortaya 
atan zatın etrafına toplanırlar: 
"- Sen söyle bakalım: Neynıiı o u

sul?,, 
Beriki, harikulade ince bir nilkte 

yapmış gibi sırıtır, ve cevap verir: 
"- Bilsem size sorar mıydım? Ben 

de bilmiyorum!,, 
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Kira 
fiallari 
Mobilya Koyarak

Arttırılamıyac•k 
Ankara, 21 (TAN) - Bazı gay 

ri menkul sahipleri, mülklerini 
bir iki sandalye ile techiz ederek 
"mobilyalı,, diye rayiç fiyattan 
fazlasına kiraya vermege başla -
mışlardır. Kalorifer kapıcı gibi 
namlarla fazla ücret almalarına 
inıkan kalmayınca bir kısım bina 
sahipleri şimdi bu yolu tutm• 
lardır. 

Bu hususta ne düşündüğünü 
sorduğum salahiyet sahibi bir 
zat, bu şekilde gayri menkul ki
raya vermenin milli korunma ka
nununun hükümlerine muhalif 
olduğunu söyliyerek bu iş hak
kında tetkikler yapıldığını ilAve 
etmiştir. 

~~~~--~~~-

Deniz 
Dün 

Komisyonu 
Toplandı 

Deniz nakliyatını tek elden i
dare edecek olan komisyon dün 
saat 15 te m.ıntaka linıan mü· 
dürlüğünde, devlet denJzyolan 
umum müdürü Ibrahinı Kenıal 
Bayburatın riyaseti altında ilk 
resmi içtimaını yapmıştır. lçti. 
malar, her gun. müstemirren }a-
pılacaktır. 

Dünkü toplantıda bundan son
ra takip edilecek mesai şekli tes-
bit edilmiştir. 

Alikalı daireler vapur ihtiyaç
larını komisyona birer raporla 
bildirmişlerdir. Komisyon dün 
bu talepleri icap eden vapurları 
tahsis ederek karşılamıştır. 

Yeni Bir Ekmek 
Tecrübesi Y apllac:ak 

Belediye iktisat Müdürlü.~, 
bir çok fırınlardan ekmek nihnu
neleri alarak umumi bir elnnek 
tipi tesbitine karar vermiştir. Ye.. 
ni ve umumi tip tesbit edildikten 
sonra fırıncıJara bir tamim ~ön
derilecek, rutubet ve pişkinlılt de 
recesi mallım olan bu ekme~· nü
mune olarak ele almalan, bildi· 
rilecektir. Belediye daimi encü· 
meni de yeni bir karar vermiş ve 
ne suretle olursa olsun ekmekle
rin birbirleriyle yapışık olarak pi· 
şirilmemesinin temini için ven 
ceza hükümleri kabul etmiştir 
Ekmekleri yapışık pişirenler 5t 
lira para cezasına çarpılacaklar 
dır. 

Resmi bir müessesenin kend 
müstahdimini için pişirttilti yüz 
de 15 çavdar ve Yüzde 75 buğday 
1ı unun yüz kilosundan fırınlard 
alınan randımandan çok fazl 
randıman alındığı ve bu ekmek 
lerin belediyenin tesbit etti~ 
çeşniye ınuvaf.ık olduğu görül 
müştür. Belediye ayni tandıms 
nı almak için pazartesi jl\inü bı 
tecrübe daha yaptıracaktır. 

Pasta, börek, simit ve biskü\ 
imal edenle~ b~~diyeye mürcaa 
ederek kendılerı için de bir ekı 
tra ekstra un mikdarı kabul edi' 
mesini iste~iş_ler ve ihtiyaç mÜI 
darlarını bıldırtnişlerdir. Beled 
ve, yaptı~ı tetkiklerde bunlar 
~ünde 200 çuval un verilmesir 
doğru bulınuştur. 

-Oı-----

AlınaDYadaki Harp 
Esirlerine Tevzi 

Edilecek Yorganlar 
İngiliz Kızıl.haç teşkilAtı, A 

manyada enterne edilen tnıtl 
harp esirlerine tevzi edilmek tız• 
re hazırlattığı 40.000 yo~anı 
MacaristaJ?~a. ınuayyen bir fsta 
VJna sevkı ıçın Kızılav cemiyet 
nin İstanbul mürnessilli~ini tavs 
etmiştir. Kızılay mümessilli~ 
bu yorganları sevketmeye batl 
mıstır . 

"- Efendim, bu muharebe, 1943 ~
batının 19 uncu ıünü zeval vakti iiLln 
tarafın galebesiyle sona erecek. Filin 
milletler galip, falan milletler mağlup 
,,Jacaklar.Harbin sonuna kadar 4.373.861 
ın11aıı ölecek!,, kabilinden iddialar yb
rütecelder. Ve galip çıkacağını iddia et
tikleri taraf, bir düşman tayyaresi 
dilfürür düşürmez, okuyuculara sesle • 
.necekler: 

''- Şişmt. .. Dikkat: Dediğimin çıkb
iuıı görüyorsunuz ya?,, Cephelerden ı:e· 
len tebliiler, maktul miktan bildir -
dikçe, yine onların seslerini duyacaksı-
11111: 
"- Şimt... Dikkat... Bu rakamlan 

cemecliyonunuz ya? Unutmayın ha: 
4.373.861 demittim! 

''Bunlar bugünkü dünyanın akla gc -
tirdiği en belli başlı suallerdir. Ajans • 
lardan sızan haberler, bu ana düğdrule
rin çözülmesine kafi değildir. Geçen -
lerde Patagonya Hariciye Nazınnın söy-
Iediii çok mühim bir nutukta, dünya
nın lkibetini, harbin neticesini bugdn
den kestinniye kalkışmanın bir hata ol
duğunu teyit ediyordu. Nitekim, Çinin, 
Komadaki sefiri de, Bitlerin ilk mektebe 
başlayışının yıldönümü münasebetiyle 
Mussolini tarafmdaıı ecnebi sefaret •r
klnına verilen bir ziyafette, Jamayka
da çıkan terelelli gazetesinin Komada 
misafireten bulunan Pandispanya mu • 
habiri Zıp\J'eski'ye demiıtlr ki: 

Efkarda okuduğum bir baş yazı habrlat
tı. Bu baş yazı, Sovyetlerin - artık har
cıilem bir mevzu haline sokulan - meş
hur sükutundan bahsediyor. Başmu -
hanir, ~ şu sırada, sanki her milletin 
mutlaka bir şeyler söylemesi şartmış 
gibi - Sovyetlerin sükutunda bir esra -
ren.gizlik buluyor. Siz o iki uzun sütun
luk makaleyi: 

"- Sovyetler niçin susuyor?,, Sua
linin cevabım bulmak arzmiyle- okuyor
aunuz. Fakat makale, şu cümlelerle ~uıaa 
eriyor: 

Acaba, yazılarına serlevha olarak: 
"-Bu harbi kim kazanacak? Sovyet 

Rusya ne yapacak? Amerika ne zaman 
harbe girecek? Almanya nereye taaı-ruz 1 
edecek?,, kabilinden, herkeste m~rak 
uyandıran sualler koyan, ve başmakale
lerini de ekseriya: 

e Karllerden aldığımız biı 
(Ok mektuplarda dünyanız 
bütün radyo istasyonlarındı 
her milletin ınilli marşları ça 
lmdığı halde, bizim radyo 
muzda milli marşlarımızır 
çalınmadığından şikAyet edil 
mektedir. Bu okuyucular ya:ı 
dıkları rnektuplarda, radyo i 
daresine de bu arzularının ve 
rine ptirilmesi için miirac";.a 
ettiklerini, fakat arnılarınu 
yerine ı;?t"tirilmediğlni bildir 
mf'kte~irler. 

Radyo pro~amlarına. hal 
tada bir gece olsun 15-20 dE 
kikahk bir milli marş fa lı 
liive etmek ve radyo dinleyl 
ellerinin bu haklı arzulanr 
retln~tirmek mümkii dtl 
Fakatyapılmıyor. NiÇiN? 

Bilmece yazanlara ıellnce - ki, onla
nn en baskın olanı ciımlenizce m*1um
dur • Şöyle konuturlar: 

"Adaların istilasına teşebbüs oluna -
cak nıı? Olunacaksa, bu teşebbüs ne 

"- Bu harbin sonunu tarihteki miııal
lcre bakarak ı~c::.tirmiye çalışmak ab'1»
tir!, 

"- lıte, meselenin, muammaya hen
aiyen en merakh noktası budur. Bu ıııu
ammayı halletmek tabii bizim kirunız 
değildir!,, 
İnsan bu neticeye nnnca, boşu boşu· 

''- Bu suale cevap verebilmek bi -
zim de kanmı:ı değildir!,, Biçuninde 
cümlelerle tamamlıyan o batmu.harrlr
Ier, okuyuculariyle "Salon oyana,, mu 
oynuyorlar deniniz, 

Naci Sadullah 
ı 6 ı ı l ;. 

.... --------.... --~~~---
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Siyasi 
Manzarası 

1 - Son günlerde bütün dikkat 
ve al kayı çe en en milhım mese
le, Y l vy nm vazlyetidir. Bır
kaç gun bu men leketın azimkar 
bır v yet aldıgı hissı h sıl ol
mu tu. Şımdı gelen haberlere go
re, Yug v Nazırlan üçlu paktı 
imzalam k uzere pazar gunu Ber
line & deceklerdır 
2 - Bu esnada • e k1 Başvekilin 
hudut harici çıkraıiması da şayanı 
dikkatür. Bu meselede iki noktal 
nazar ileri ı;ürülmektedir. 
3 - Yugoslavyanın, tam teslimi
yeti yakm bır istikbalde bir takım 
mühım hAdıselere sebebıyet verl!
cektir. 
4 - Denizaltı tehlikesinin ciddi 
bır mah Yet alması neticesi mu
kadderat ve emnıyetini lngılız 
&alib Yetine bağlamış olan Ame
rikanm kendi nakliye ve harp ge
mllerıyle de İng !tereye yardıma 
mecbur kalacatı tahmın edilebılir. 

Yugoslavyada: --
Son rünlerde bütün dikkat 

ve alakayı çeken en mil· 
him mesele, Yugoslavyanın va• 
siyetidir. 

Bir ka~ clln, bu memleketin, 
Alman talepleri karşısında azim
Pr ve kat'i bir vaziyet aldıjı 
)ıissi hasıl olmuştu. 

Bugün öğreniyoruz ki; evvet
Jd akşam sabaha kadar devam e
den bir kabine içtimaından son· 
ra. liberal temayülleriyle tanın
Jll)Ş olan adli~ e, ziraat ve içti
JDaİ muavenet nazırlan istifa 
etmişlerdir. Başvekil ve harici
ye nazın pazar günü Berline &i· 
.teceklerdir. 

Fakat. Avala ajansı tarahn
clan teyit edilmeyen bu haberle
ri kaydi ihtiyatla telikki etmek 
icap eder. 

Sovyet radyoaunmı United 
Press muhabirine atfen verdiği 
diğer bir habere göre, iki mem. 
lrket arasında aşağıdaki şartlar
la bir anlaşma yapılması karar
laştmlmıştır: 

1 - Y0&oslavyanın mUlld ta
nıamhğının, Almanya ve pakta 
dahil olan bütün devletler tara• 
fından ıal'811ti edilmesi; 

2 - Harpten sonra Yugoslav
yaya Ege denizinde bir mahreç 
verilmesi; 

3 - Almanya ile Yugoslavya 
arasında iktisadi münasebetlerin 
tanzimi; 

4 - Yugoslavyanın İngiltere 
ile l$bir1ikini kabul etmemesL 

Di er kaynaklar bu anlaşma
da, Alman askerlerine ait sıhhi 
:ınalsemenin Yugoslav toprakla· 
rından g~mesine Yugoslavya• 
•ID müsaade etmesi şartının da 
bulunduğunu haber vermekte
dirler. 
Diier cihetten, Yugoslavyadan 

1 Ay 

arazi talepleri ma1'1m olan Ma
caristanın hariciye nazınmn 
Berlini ziyareti, Yugoslavyanm 
Mihvere iltihakı meselesiyle a
lakadar görülmektedir. 

iki Noktai Nazar: 

Nazi temayülleri dolayısiyle 
1939 kı$ından beri neza. 

ret altında bulundurulan sabık 
başvekil Mösyö Stoyadinovitch
in muhafaza altında Yunanista
na gönderilmesi de şayanı dik
kattir. Bir rivayete göre sabık 
başvekil, uzun zamandanberi 
memleketi terketmek istivordu; 
hn mfüıaade kendiı;ine hu.,.iin ve
rilmiştir ve, bir ka~ giindenberi 
ailesinin hulu11dui?u Atina şeh
ri11e va!llıl olmudur. 

Bn hadic:e, iki şekilde tefsire 
muhtemeldir: 

1 - Eski hasvekilin. cıkması 
muhtemel olan karı;aşalıklardan 
istifade ederek, Yugoslav,·anın 
Mihvere iltihakını temin edecek 
bir hükömet darbesi yapmasına 
mani olmak maksadivle kendisi 
memleket dısına cıkanlmıstır. 

Z - Esasen Mthve1"e iltihaka 
karar veren Yu2oslav htiklkmeti, 
Stoyadinovitch'in, bsı ilhaktan 
sonra, Horla Sima'nın Roman
yada yaptığı harekete benzer 
bir hareket yapmasına imkin bı
rakmamak maksadiyle Jllfmle
ketten uzaklastınlmıstır. 

Bu ild noktai nazardan han
gisinin doğru olduiunu, YuKOS
lav hükömetinin şu giinlerde 
vereceği karar gösterecektir. 

Vaziyet Müphem : 

Yugoslavyada, vaziyetin 
müphemiyetini muhafaza 

ettiği muhakkaktır. Fakat Al
manyanın, bir başlangıç olmak 
üzere, Yuıoslavyayı, kendisi i
~in Romanya ve Bul2aristandan 
daha müsait şartlarla kazanma. 
n ihtimali vardır. Almanya bu 
neiceyi elde ettikten sonra Yu
nanistanı da askeri işgal altına 
almaya muvaffak oluna, Yugos
lavya için artık hareket ve mu
kavemet ihtbnali kalmıyacaktır. 

Bu suretle, Yugoslvyanın Al
manyaya, Romanya ve Bulgaris
tan gibi, tam teslimiveti, pek 
yakın bir istikbalde Yakın şark
ta bir takım mühim hadiselere 
sebebiyet verecek ve İııatiltere
nln büyük bit' şiddetle Balkan 
harp sahnesine müdahalesini 
tevlit edecektir. 

Yugoslavya, Almanyanm taz
yikine boyun etmeyip, istikll
lini ve bitaraflığını katı surette 
müdafaaya karar verdiği tak
dirde, Balkanlar ve bütün Ya
kın şark, yeni karışıklıklara sah 
ne olmaktan kurtulacaktır. 

Amerikan Yardımı : 

Amerikada, Atlantiğin ka· 
lesi olarak tasavvur et

tikleri İngiltereye, çabuk yar. 
dım mabadiyle, kafilelerin A· 
merika harp gemilerinin hima· 
yesinde göndermek hususunda· 

<Devamı SL 4 te) 

f(•l30[;UBiRDJ! 
Zayifları Semirtecek Yemekler 
zayıflıktan kurtulup semirmek l bUminln bir çok türlfi çeşitleri 

i(ia ıüphesizdir ki, ilkin zayıflı. vardır. ~~b~tlarda ve hayvanlar· 
im sebebini teşhis ettirerek ona daki albumın çeşitleri çok defa 
göıe tedavi ettirmektir. Bu da başka başk~~ır. İnsanın vücudü 
aneek hekim işidir ..• Fakat zayıf- kendisine luzumlu olan çeşitler· 
bk nereden gelirse gelsin, gene den bazılan?ı baş~a türlü (eşit
şüpbeıizdlr ki, vilcudil semirte- lerden kendı kendıne yapabilir. 
cek yetneldenlen yemek lizım· Fakat bazılanm da ~apamaz, on. 
dır Bunlan bllmek te -yalnıs he- lan gıdalarında aynıyle bulmaya 
:ıu~erin işi değil- zayıftann ve a· ihtiyacı vardır. J;Cendi kendine 
ilmi arasında zayıf çocuklar bu- yapamadıiı bu çeşıtlerl bulamas-
unan herkesin ifidir. sa zayıflar, onlann yerine yai ve 

seminnek için yalnız çok ye- şeker yemesi fayda vermez. Z•
ek yetişmez. Kimya bakımın· ten za~ ise, onları bulamadık· 
an' il~ türlU gıdamız olan albil- ça semıremez. 
· le yağlann ve şeker olacak İnsanlan zayıflamaktan kur-
ddelerin vtlcodilmilze yanya- tamıak ve zayıf_la.n. semirtmek 

ileeek hale gelmelri için yediği- bakımından, yedılimız yemekler• 
·r yemekler arasında bu ilç tilr. d!" bazılannın kıy.m~tleri ytise 

ü planın bulunması lazımdır. nısbetle tayin edilm_ıştır: 
ekeniz yai ve albümin vilcudün En başta aıiu etı 104, başka 
şine yaramadıkları gibi, yağsız hayvanların etleri bunun yanın· 
e albüminsiz şeker de insanı se- da pek yavan kalırlar. Ekmek 28-
irtemez. 31, pirinç SZ-86, bezelye 41-51, 
B11 fiç tilrlil ıırıdamu arasmda, badem H, patates 56-80, karm-

ayıfbk bakımından, en mühim bahar 'l'l-80, ıspanak H, ldrd 16. 
lam albUmindlr. Çünkü zayıfiı· süt 51... • , 
n en ziyade korku ve~ek şek· Bu albümin çeşitleri arasında 

ini yapan albümin eksikliğidir. en lüzumlusu, çocuktan bt1ytiten, 
8 y.tlamaya başlıyan insan önce sonradan da vilcudiln eksiklerini 
aflannı eritir. Bu kadan vücuda ~mamlayan triptofan • maddesi· 
üyilk bir zarar vermez. Fakat e- dır. Bu da gene 11tır etınln bifte-
itecek yağı kalmayınca vücudU· tinde çok~a mikdarda bulunur. 
ÜD' asıl yapı ta$1arı demek olan Bizim yoğurtta d~ha. ~azla. Yo
büıninlerini eritir. O zaman za- ğurdun insanı semırttiği zaten bu 
ıflık tehi keli olur ve eriyen al- İnf;e tahlillerden önce de bilinirdi. 
üıninin yerini ya:la şeker dol- Semirmek isterseniz bol bol yo
uramu. iurt yemekte ihmal etmemelisi· 
Şimdiki bllsilerimlze sıre, al- alz. 

T A N 

[ Tetkike Deger Bir Mesele J IAKYiMDEll 
iaYAPRA• 

Türkiyede Kauçuk l a sene Parisln " 
salonu,. nda dört 

büyük muvaffakıyet kaza 
Salonu ziyaret edenler ~ _.,.__.. .. 
ristin zarafetine, lncelipne MIJ 
ran kalmı$lar ... 

Zaten bir memleketin en &ıl 
ru vaziyetini karikatürler ö 
tirler. Hatta hazan en açık y 

H er memleket zirai fstih-
salitını arttırmak için ça

reler aramaktadır. Şimal meınle 
ketlerı bile, arpa, buğctay yetiş
tirmek içın bır karış toprağı bi
le boş bırakmıyorlar .. Bızde de, 
harp başladığı giındenberi zira
at sahasında bır seferberlik var 
dır. Istihsalatı arttırmak bir ka
rış bır yer boş bırakmamaık ... 
Fakat bu seferberlıge devam e
dilirken, memleketımizde daha 
kıymetli maddeler olup olmadı
ğını da araştırmalıyız. Acaba 
Türkiyede daha neler yetişebi
lir? Antalyada bir müte<;ebbis 
kahve yetiştirmiye muvaffak ol
muştur. Şimdiye kadar yapılan 
tecrübelerde, Rizede çay istıh

salitına imkln olduğu teeyyüt 
etmiştir. Vaktiyle Trabzonun bir 
kaç köyünde yetişen Soya fa
sulyesi, Ziraat Veklletinin tet
viki ile memleketimizin dığer 
yerlerinde ekilmektedir. Halbu
ki yakm senelere kadar, Türki
yede Soya fasulyesinin yetişti -
ğinden ziraat fen memurları bl· 
le haberdar delildi. Bu fasul
yeyi, vaktiyle Çarlık Rusyasın -
da esir kalmış köylüler Türki
yeye getirmiştir. Bu köy!i'Jer 
Mançuride garnizonlarında, hal
kın bol miktarda soya fasulya
sı, ve bu fasulyadan çıkarılan 
soya yağını yediklı!rinl görmüş
ler memleketlerinde de yeti.şıp 

yetişmiyeceğini merak etmişler
dir. Vatanlarına döndükten son
ra tedarik ettikleri fasulyaları, 
kylerinde yetiştirmiye muvaf • 
fak olmuşlardır. 

Var mı? 
l_Y_a_z_a_n_:_H_ü_s_ey_i_n_~--.. ~-!'.., .. l 

duğu tesbit edilmiştir. Dk se • 
nelerde yapılan tecrübelerde bir 
hektar arazide 400 kilo ham 
kauçuk istihsal olunmuştur. Son 
senelerdeyse bir hektar arazi • 
den alınan kauçuk miktarı 2700 
kiloyu bulmuştur. Sovyet Rus
yanın ziraat enstitüleri, bu n~ 

batın miımkun olan iklimlerde 
yetiştirilmesini temin etmijler • 
dır. Sovyet Rusyada, son sene
lerde istihsal edilen kauçuk mık 
tan 40 bın tonu bulmuştur. 

• • 
S ovyet Rusyada bulunan 

köksakızı denilen nebatın 

F KANUNT MÜTALAALAR -E 
HISIMLIK 

Yazan: Avukat Emcet Ac;ış 

Acaba, Türkiyede· fatifade e
dilecek başka nebatlar ırak mu
dur? 

* * K auçuğun, bugünkil mede-
niyette işgal ettiği lllf'V .. 

ki mal6mdur. Her memleket ka
uçuğa benzer bir usare bulmak 
için tetkikler yapmaktadır. Ilat
tl Almanlar sun'i kauçuit ima
line bile muvaffak olmuşlardı, 

931 senesinde Sovyet Rusyanın 
ziraat 111Utehassısları Türkistan
da kok sakızı denilen bir otun 
usaresinin yüksek kauçuğu iJ1-
tiva etüğini görmii§lerdir. Yapı
lan diğer araştırmalarda bu o -
tun cenubt Rusyada da bulun-

Sal "Üzerindeki 

Çocuk 

Batan bir gemiden kurtulan 
bir asker anıaııyor: 

Hısımlık ya kan rabıt.sile 
veya niklh dolaytsiyle hu

s61 bulur. Evlit - edinme suretiy
le kanunun kabul ettiil U-:Uncü 
nevi bir hısımlık daha mevcut he 
de bu yazımızda Kan Htsımhtı 
ile Sıhri Hısımhtı anlatacağız. 

Baba otul libi biri diJerinin 
suJbtinden ,elen şahıslar al'Uın
dald hısımlık (Usul ve fuTU hl· 
11mlıtı> veya kardeşle!' slbl mn,. 
terek bir sulbden ,elen lcimseler 
arasıntlald hısımlık (Civar hı
ıımlıiı) her ikisi Kım Hısımlıiı
dır. Kan h•mlıiında esas neseb
dlr. Nesep bir .-Jısı ıulbflnden 
pldltt diler bir şahsa birleşti
ren rabıtadır. 

Miras, nafaka, '8)ıitllk ribi bir 
çok ı,ıenıe lusunhtm derecesini 
bilmek lbımgellr. Kan hı11mlı
tında bir .Usm dlieT bir şahsa 
karabeti dePeee ile öletilür. Her 
batın (nesil) nni baba ile ntul 
bir dettıce itibar olunur. hkin. 
aralarmdald hısımlim del'eCe!'I 
bulunacak iki sabım milşte1'ek 
ıulbflntl buluncaya kadar yuka
nya doinı aayıhr, sonra müşte
rek sulbden uatıya dolnı sayı
larak her iki derece adedi ceme-
dilir. Mesell amca ile yelen ara
sında ıulbfl müşterek amca111n 
bahası (yelenin bUvtık babası> 
olduiuna rite amca ile babası a
rasında bir derece. hftyUk baba i
le yeten arasında iki derece bu
lundutuna sit'e amca ile yeten 
arasında. bir iki daha, il~ derece 

---- Geniflıji bir, u-
J::j ~unluğu iki met.re y • 

cJ..:::-ı olan salın üzerinde azan. 
.lÇ kişiydik. y anl-
mış kafasından kan nin de bani batın sayılırdı. Bir 
sızan makinist ben yandan kuvvetli bir Şimal niz-

ve J ack Keely ... ' gan esiyordu, deniz çok dalgalı 
J ack Londralı fakir ifçl aile. ve sertti. 

* * Dalgalarla Mücadele 
sinin çocuğuydu ve o gece ya
§Uldan umulmıyan bir metanet 
gösterdi. Doğrusu üzerinde bu
lunduğumuz sal pek rahat de
ğildi fakat ne de olSa bu tahta 
parçası batmakta olan bir ge
miye müraccahtı. Bizim içinde 
seyahat etmekte olduğumuz Be. 
nares vapuru 30 dakika içinde 
batmıştı ve biı halimi:ıe fÜ)a'e
diyorduk. 

Bot olan aala, ilk çıkan ma
kinist olmuttu. Şidetli sademe 
esnasında başı yaralanan zaval· 
lı adam deni7.e yuvarlanmıı ve 
azgın dalgalar onu bu tahta 
parçasının üzerine atıvermifti. 
Gemi tamamiyle battıktan son
ra da ben deniz iizerinde bu cis.. 
mi görmüş ve can havliyle- o
na doğru yüzerek sal üzerine çı
kıvermiştim. 

Az sonra Jack'm imdat isti· 
yen sesıni duyduk. BUlrl dik
katle etrafa bakınınca 15 metre 
kadar u.zağımıuia ufak bir da. 
mın bocaladığını gördük. Dal
ıalar bızi o tarafa doğrU atıyor
du. Y aklqınca bu küçük cis
min bir tahta parçasına 11dmıı 
yüzmeje ujrqaıı ufak bir yav
ru old\lğUn gördük. Uzermde 
elbise nimına ufak bir panta. 
lon ve ince bir gömlekten bar 
ka hiç bir teY yoktu. Boynuna 
iki tane can kurtaran aimid1 ae
çirmişlerdL SojUktan difle
rinin birbirine çarpmanna ı;ai· 
men canlılığını kaybetmemiitl 

Bizim geminin battilı aeee-

Birisini bir aalm üzerine 
çekmek istediğiniz za-

man sakın eğilip 
onu yukarı çek-

i mele çahpnayın. 
Yüzde doksan do
kuz o sizi denıze 
çekecektir. Bunu 

bildığim ıçin derhal denize at. 
ladım ve küçük yavruyu kolla
nnm arasından yukan doğru i
terek sahn üzerine çıakrdım. 
Şimdi onlan devirmeden, sa

lın altını üstüne çevirmeden, 
ben kendim nasıl yukanya tır
manacaktım. Ben bunu düşün. 
melde meşgulken J ack hiç u
nutmıyacalım bir şey söyledi, 
dişleri birbirine çarparak ve bu· 
yük bir gayretle: 

- Biliyor musunuz; diye sö
ze bafladı. 

Binienbire aklıma biraz .öte
de yorulup kalan diler bir ar. 
kadafndan bahsetme& JStemesi 
ihtimali ıeldi. 

-Ey, dedim. 
- Evet biliyor musunuz, de-

di, benım hayatımı kurtardınız. 
Onun için size çok müte,ekld-
rim. 

Sal üzerinde bulunmamıza 
raimen hiç kurU bir yetiıııiz 
JulmamıftJ. Dalaaların bir ço-
111 salın üzerinden aftıjı gibi 
(edesi gün ilfenmeden saydık, 
üzerimbden tam 50 dalga geç-

bwmlık vardır. Amcuadeler ise 
dönltlnctl derece hısımlanlır. 

Sıhri hı911Dbia ıelince: Bu hı· 
sımlık evlenme dolaylsiyle hasıl 
olur. Bir kadınla bir erkek yek
diiffiyle evlenince her birinin 
kan hısımlan dlierinin ayni de
recede sıhri hısmı oluT, yinl ka· 
nnın kan htsımlan kocanın sıh· 
rl hısımlan, bilmukabele kocanın 
kan hısımlan da kannın 11ıhrl hı
sımlan olur. Kan kocadan her 
biri ile kan hısımlan arasında 
kae derece vana bu hısımlaT ile 
kan kocadan diferl arasında o 
derece sıhrl hısımlık vücut bu
lur. Burada dikkat edilecek nok
ta kocanın veya kannm yalnız 
kan hısımlannın ötekinin ııhrl 
hısımlan olmasıdır, yoksa mese
li, kannın enistesi kocanın sıhri 
hıımı olmaz. Cilnkn o sahıııı bn
nın kan hısımı delildir. Eniste
sl kanya kıs kardeşi vuıtulv1e 
sihri h1111ım olmu,tuT. Şu halde. 
kncanın kan hısımlan k"nnm 
~ıhrt 1usm1a". kan"'" kan hısım
lan kManın 91hrf oldutDIUI ıöTe 
hısımlık hududu bunda bitmek· 
tt: ve kannın kan hınmlan ko
canın kan hısımlanna evlenme 
clnlayisivle t.i( bir suretle 1ıısun 
nlmamaktadıt'. 
Şayanı dikbttir ki kanan kan 

ile koea arasında evlenme zevll 
buldutu takdirde sıhri luınmlık 
zail olmaz demektedir. Ölüm ve
ya ~ma sibi bir sebeple nl
klh zevll bulsa dahi 11hri lusım· 
lık baki kalır. 

ti) sular salın aralanndan da 
geçip altımızı ıslatıyordu. Bü. 
tün bunlar yetişmiyormut gibi 
her dakika uçumüzden biri az
gın dalgalar tarafından sürükle
n!p götürülmek tehlikesi geçi
riyorduk. 

Bilhassa J ack devlsi dalga
larla mı.J!adelede çok güçlük çe. 
kiyordu. Akşama dojru deniz 
o kadar bardı ki, onu yere 
yatınp biz üzerine çıkmaja mec 
bur olduk. Böylece onu hem 
dalğalardan hem de sojUk rüz
gardan mümkün oldUIU kadar 
muhafaza ettik. 

Ertesı sabah da~ va
purcıan suruxıeyip ı .ıeurdikleri 
komerva suıwan lbWdU&. l' a
kat ıeı 1e1ellm bır elle salı 
1ıms1k1 ıuıar&en. bir elle de 
konserve kutusunu açmaga ça
.lı§Dıak pek koJay başarıiacak 
bır 1f dejıklL Buna nasıl mu. 
vaffak olduğumuza doğrusu bi
li aklım ermez. 

Eter J ack ta olınasaydı belki 
de konuşmak hiç aklımıza gel
miyecektı. Fakat, o durmadan 
hatırlamak istemedijimiz ,eyi 
hatırlatıyor, cevap vermesi güç 
sualler soruyordu. 

- Bana soyleyin, §imdi dal
galar bizi hangi tarafa götürü
yor? 

Ben parmapnla ileriye ip.. 
ret ederek: 

- Belki de o tarafa dojru 
gidiyoruz. Rüzgh, o istikamet· 
te esiyor. 

O ciddiyetini kaybetmeden 
aordu: 

- Evet amma o taraf nere
sidir? Amerikaya mı gidiyoruz 

memleketimizde mevcut olup 
olmadığı henüz ciddi bir surette 
tetkik eaılmiş değildir. B~ hu
susta şahsi tetkikler yapan bır 

zat, memleketimızde Çenkel sa
kızı dıye, bir otun köklerin~fon 
çıkarılan usare iızennde tevak
kuf etmıştır. Ekseriyetle kıptı 

kadınları tarafından, su dolu ka
vanozJar içinde satılan bu sakız
lar, geven otunun köklenudekı 
usareden tedarik edilmektedır. 

Şehrimizdeki kıptı kadınlan bu 
sakızları, Trakya köylerindeki 
bir nevi ottan tedarik etmek
tedirler. Fakat Mısır çarşısında
ki esnaf, bu sakızı daha ziyade 
Erzincandan getirmektedirler. 
Erzincanın Çenkel sakızları da
ha büyük ve daha yapışkan bir 
hassayı ihtiva etmektedir. Ağız
da günlerce çiğnendiği halde, 
dağılmasına ve çürümesine im -
kAn yoktur. Bu itibarla geven 
otunun usaresi ile, Sovyet Tür
kistanında bulunan köksakızı u
saresi arasında mahiyet itibariy 
le bir fark olmadığına hük
medebiliri%. 

lki sene evvel, Erzincanda bu
lunan orman müfettişleri de, bu 
kökler hakkında tetkikler yap
mışlar, geven köklerinde şimdi
ye kadar hihçbir nebatta görül
memiş nisbette usare olduj~unu 
tesbit etmişlerdir. Hattı mahal
li halk. bu köklerden cıkardık -
lan usareyi bir kazanda kay -
natarak hamur haline getir -
mekte. bundan çarık bile yap -
maktadırlar. Halbuki geven 
köklerinden çıkarılan bu usare, 
kurutularak, Çenkel sakızı diye 
attar dükklnlarında, sokaklar -
da kıptı kadınları tarafından 

satılmaktadır. 

Köksakm usaresi ile, geven 
köklerinden çıkarılan usarenin 
birbirinden fark~ olduiı•n ı id
dia edecek değiliz. Bu hükmü 
vermek daha ziyade mütehas -
sıslara düşen bir vazifedir. A -
caba her iki usare arasında bir 
fark olup olmadığını anlamak 
icin bir tecrübe yauılamaz mı? 
F.~er hu tecrübelerden müsbet 
neticeler hA11l olursa. memle • 
kf'timiz petrol kadar kıvmf't Ji 
bir maddeye kavuşmuş olacak
tır. 

yoksa yine lngiltereye mı do
nuyoruz? 

mı$ makalelerden daha beJQlaut 
manalar ifade ederler. 

İstilldan sonra Fransanm 
linl tasvir eden $11 karikadrl 
kuvvetine bakınız. 

Açlık: 
Genç bir kadın, memn11n 

tinden ağzı kulaklanna varan 
şıiına: 

- Oh! Sevgilim. divor. Ne e 
net! Yumurta madalyonlu m 
mek bir gerdanlık! .. 

Kahve yoksulluğıı: 
Falcı mil teri ine teb it' edi 
- Vü~udunm meşe pbl 

lam olacak! 
- Palamut kahvesinin telv 

den mi anladınız'? 
Kundurası:zbk için: 
Çayırlıkta böcekler heyftan 

çindeler; hepsi birbirlerine so 
yorlar: 

- Ne o1mu$? Ne olmuş? 
- Müthi$ vaka! Kırkayak 

dini öldürdü .•• 
Elbise buhranı: 
Orta (ağda oldulu gibi 

zırhlar giymiş bir adam pant 
suzluktan iki tarafı delik fı 
giren muhatabına: 

- Bereket venin! Diyor. 
yük babalarımdan şu elbile ev 
kalmı15! 

"Mizahçılar salonu" ncla it-. 
dinden bahsettiren tahlolar, eer
çevelenmiş dört siyah kitıttan i
barettir. Hepsinin altlannda Pa. 
risin maruf bir sokağı yahut t•t
desi yazılı. "Ziya. ve nur ~
nin qıksız, simsivah geceleri ı..m 
dan iyi tasvir edilir mi? 

Vaktiyle huna benzer bir brl
katür KÖrmüştiim: 

Bir ressam güzel sanatlar ... 
kem heyetine üç eser arzedi,.r. 

Birinci tablo simsiyahtır; Jud 
soruyor: 

-Bu ne? 
- Kömür madenlerinde eıplak 

zenciler meyan kökti emiyorlarL 
İkinci tablo bembeyaz Wr kAid 

tır. 
-Ya bu? 
- Yüzleri ana bula~~ 

esvaplı "Piyero" lar R• steıltt
rinde kar topu o:vnayorln. 

Öçüncfl eser yalnız ~-
ibaret! Ressam izah ediyor: · ·. ' 

- Bu tablo Musanın Kwl 
nlzi ~işini tasvir ediyor. 

- Musa nerede? 
-~ti. 
- Firavun? 
- Daha gelmedi. 
- Kızıl deniz? 
-Çekildi. 

NOT - Evvelki aünkil Akpm N
fikimlzin ':Demeli, Dememeli.. llO -
nunda ırup kelimesinin p De J'U6-
ması dolayıslyle "grubunda,, denli • 
meylp, "grupunda,. denillneat ta 
ed llyor. 
Lisanımızda k ide hükmOne 

bir teamül ile sonu "p., ile biten 
meler barekelenditl zaman ukl11efl-
7orlar. 
Kalıp kelimesi kalıbı, çalap lrell • 

mesi çalabı, çalabm teklinde te1lttuı 
ediliyor. 

Grup kellmeslnin de ayni kaide:J9 
tabi olması dolrudur zannederiz. 

1 aJcı;ılllei 

Oğlene kadar yerimizde o. 
turduk, saat ikiye doğru Jack 
başını dizime koydu ve uyuya 
kaldı. Ben dalgm gozlerle uf· 
ku gozluyordwn. Her bulut ge· 
çişınde belki rl~ l:>ır gemını.n d\'· 
manıdır diye kalbim fÖyle bir 
hopluyordu. Fakat ne gezer? 
Böylece uzun bir ıwı geçti. 
Jack en ufak bir fikiyet bile YENi NEIRIYAT 

yalspmınmadıak. ı .. tn bın" "birimizin ARKADAŞ - 11 inci saym muta 
~ güzellili ve oııunıutu ile çı1muftn': 

kollarını ve viıcudünü ovuyor- ADANA TiCARET ODASI aOL 
duk. Karanlık bastıkça ümidi. TENi - Ayda bir çık:arıhr, M - P 
miz de uahyordu. Jack'la ben ı ıncı sayısı neşredılmiftir. 
birbirimizle meşgulken maki----,...--------
nist arkamIZda bayılmış. 

Jack birdenbire beni dürttü: doğru yüzduruyo~u. Bu hatL 
_ Aman, ona bak On kar.en bır gemıydi. Onlar dit 

bakın! ın.. 8 buı gormuf!er ve uzenm 
. . . dojru geliyor1ard1. Bırdenb 

Bap~ı çevırdığ m zaman sUKunet bulduk. Artık UfWDll 
~ınıst salda? aşagı kaymak yorduk ta.-
uze~ydi: Jack la beraber bır Sala bır ıp attılar; ve salı ge.. 
hayli mucadeleden sonra onu mıye bağladılar. Jack'm ayak 
tekrar yukarıya çekmeje mu- duracak hali yoktu. Bızı meidl. 
vaffak olduk. Yüziıne şıddetle venın ayağına çektiler Orada 
v:ur~ zavallıyı kendisine ge- duran bır gemıcı Jack'; yukarJ 
tırdik~n sonra yenı bir yat- aldı. Fakat birdenbire muvue-
mak sıstemı ~ıkardık.. Kolları. · l te 
mızı ile · izi birb" imize nesı bozula" sa rs dondu~ 

~e e rım ır makmistle ben denize yUvar-
kenetliyerek oyle yatıyor. böy· landık. Ne ıse bizi d yukarı 
lece dalgalara karşı daha kuv- aldılar e 
vetli bir mukavemet gösterebi- • 
liyorduk. Uzaktan hır fırtına .. lç~r ~e 11cak bir odada bi&l'D 
kopacağa benziyordu uzerımızden eib~ r mı ı çıka. * * rıp, çok sıcak bır banyo yap-

ue.·'-'- B" Ge "! tırdılcu. :::,onra bıze kuru el 
__ ı_UA_ws __ ır ___ mı_ seler verdiler. Bize bıraz rom. 

Bet kilometre uzakta bir 
harp gemisi bizi görüp 

E 
te üç defa dü. 
dük öttürdüA'ü za
man ben artık al
dınt bile etme
dim. Sabahtan be. 
rl bota çıkan o 

kadar çok düdük sesi duymuş
tum ki! Fakat makinist te bir
denbire doğruluvermişti. Eh.. i
ki k1'1 bir ses duyarsa, o zaman 
belkl. 

Dalgalar sür'atle bl2l oea 

Jack'a da sıcak çay içirdiler 
Zavallı yavrunun dişleri hili 
bırıbırıne vuruyordu. 

Onun ağzından bıç bir flkl. 
yet çıkmıyordu 
Benares'le beraber denizir. dı 
bme giden ablasından bahsedi 
yordu. O bir gece evvel celareti 
ve sabrı sayesinde lala bdaı 
yumıuş kendi hayatım 
giınu de makinistın bavııtnın 

kurtarmıştı. Yme hiç tik 
etmeden mütebessim bir 
ile Londraya döndO.. 
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Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Başı Sa. 3 te) 

ki temayülü gittikçe kuvvetlen
mektedir. 

Oiğer cihetten Amerika hii· 
kfımetinin kendi ticaret gemile
rinin Kızıldenize işlemelerine 
müsaade edeceği haber verilmek 
tedir. l\Ialfundur ki Amerika, 
harbin başlanırı.cında, bilfiil 
harbe iştirak etmiş olan mem
leketlerin limanlarına Amerika 
gemilerinin uğranıalarım n1e
netn1işti. 
Amerikanın ciddi bir surette 

ve gittikçe fazla kendini hisset
tiren denizaltı tehlikesi kar~ı
sında bu memnuiyeti kaldırnıa
ya mecburiyet hissettiği anla~ı
lıyor. 

Bu yeni karar tatbik sahasına 
geçtiği takdirde Şimali ve Ce
nubi Amerikadan Orta şarka, 
hemen hiç bir tehlikeye maruz 
kalmaksızın gıda maddeleri ve 
harp levazımı göndermek münı
kün olacaktır. Bu yolun, normal 
yolun iki misli kadar uzun olma
sı, elde edilecek neticeye naza· 
ran~ haizi ehenımiyet değildir. 

l\lister Churchill son nutkun
da İnırilterenin İngiltere ada
sında ve Orta şarktaki gayretle· 
rine devam edebilmesi için iaşe 
maddelerini ve harp levazımını 
mebzul mikdarda alması icap 
ettiğini söylemişti. 

İşte, Alman denizaltılarının 
tanrruzlarından masun bulunan 

ı ycn.i usul ile nakliyat yapıl
ıası, lng~terenin hiç olmazsa 

>rta şarktaki ihtiyaçlarını 1<:ar
;ılaması bakımından çok ehem
miyetlidir. 
Diğer cihetten bizzat İngilte

re adasının gıda maddeleri ve 
harp levazımı ihtiyaçlarım kar
şılamak üzere Şimali Atlantikte 
sefer yapan nakliye gemilerine, 
bombardıman tayyarelerinin re. 
fakati düşünülmektedir. Bu tay. 
yareler Groenland, İzlanda, İs
koçya. arasında devriye gezerek 
rasgeldikleri denizaltılarına ta
arruz edecekler ve ayni zaman· 
da bunları muhriplere haber ve
receklerdir. 

Denizaltı tehlikesinin çok cid
di bir mahiyet alması neticesi, 
~ukadderatını ve emniyetini 
Ingiliz galibiyetine kat'i suret
te bağlamış olan Amerikanın. 
kendi nakliye ve harp gemileri 
ile de İngiltereye yardım etme
ye mecbur kalacağ'ı tııhmin edi
lebilir. Bu, Amerikayı bilfiil Al
manyaya karş1 ı-~~lı~ sokacak 
bir hadise alacaktır. 

M. ANTEN 

Ticaret Ofisinin 
Yeni Kadrosu 

Ankara, 21 (TAN) - Ticaret 
ofisi teşkilat kadrosunun tasdiki
ne dair olan koordinasyon ka· 
rarı Vekiller Heyetince tasdik e· 
dilmiştir. 

Bu kadro, 600 lira ücretli bir 
umum mtidür ,500 ve 400 lira üc 
r:etli iki muavin dörder yüz lira 
ucretli dört müdür, üçer yüz li· 
ra ücretli sekiz mütehassıs, üç 
müdür muavini iki şef, bir şef 
kontrolör, iki yüz altmışar lira· 
lık dokuz şef, iki kontrolör; mü
teaddit memur ve daktilodan iba
:ettir. 

Dil Fakültesi Pedagoji 
Muallimliği 

( Sinema Dünyasında) 

Vivien Leigh, Kocası 
L·avrence Olivier'le 
İngiltereye Dönüyor 

"Vivien Leigh,, son revirdiği filmlerden biri olan Lady 
Ham'lt m filminde 

Amerikada çok meşhur olan 
yıldızlardan biri de Vivien 

Leigh 'dir. As!en Ingiltereli olan 
Vivien Amerikan sahnesinde son 
iki sene içinde şöhretini kurmuş
tur. 

Hollywood'd.'aki genç artistlerin 
bir çoğu bu role lalip oldular. 
Memleket gazeteleri bir çok fi. 
kirler yürüttü. Ekseriyet bu rolü 
alacak artistin Cenup şivesiyle 
konuşabilen bir Cenuplu artist 
olmasında ısrar ettiler. Vivien'in kocası yine aslen In

giliz olduğu halde Amerikada 
çok büyük bir şöhret yapan Aradan bir sene daha geçtl 
Lavrence Olivier'dir, Gazeteler bir gün şu haberi ver. 

diler: Gone wilıt the Wind'de 
Şimdi son gelen haberlere gö. baş erkek rolünü Clark Gable, 

re bu iki kuvvetli artist yeni bir ikinci erkek rclünü Leslie Ho.. 
karar vermışlerdır. Memleketle- d ikin" • kad l"" ·· 

· · b k d Ikıntılı gun·· le war ve cı ın ro unu 
rıru;nd . .'1 a alar ds k d"l . . r Olivia De Haviland oynıyacaklar
geçır ıgı sır ar a en ı erının · d 
Amerikanın film diyarında keyif ı ır · _ . . .. . 
:ürnıelerini içle,,ine sindireme- Scarlet rolu ıçın tecrube erlılen 
mşler memleketlerine dönüp 0 • Norma Shearer, Bette. Davıs, 
rada doğrudan doğruya çalışma· Jaane Cra~ord, Catherın_ Hap-: 
ğa karar vermişlerdir. bum, ve diger ;;:dızlarm hıç bın 

Vivien kadın yardım ekiplerin- Mister Goldwyn ı tatmm edeme. 
den birinde çalışmak, Olivier de ınışlerd.i. 
orduya yazılmak niyetindedir. Bir aralık ortaya diğer bir ri. 

* * 
vayet çıktı. Mister Goldwyn bü.. 
tün yıldızlar arasında aradığı gi-

Vivien'in Şöhreti _,, ·bi bir Scarlei. bulamadığı için bu 
-=~"'·""'"'-=-~- filmi çevirmekten vazgeçmiştir. 

Nereden Gelir? 
~· 

Bundan dört sene evveldi. 
Bir gün Amerika piyasasın. 

da büyük bir heyecan uyandıran 
bir kitap meydana çıktı. Mevzuu 
n u Amerikanın dahili harplerin· 
den alan bu kitabın adı "Gone 
with the Wind,, idi. Herkesin di
linde dolaşan bu kitabın kahra
manı Scarlet isminde ele avuca 
sığmaz, güzel, cesur ve hoppa, 
şen, haşan bir mahlUktur. 

Artık herkes ümidini kesmek Ü· 
zere iken bir gün Ingiltereden 
Mister Goldwyn'in katibinden bir 
telgraf geldi: 

"Zannedersem Scarlet'i bul. 
dum. Ne yapayım?,, 

Goldwyn hemen cevap verdi: 
"Ilk tayyareyle buraya getir!,, 
Katibin getirdiği bu kızı tecrü

be ettiler Mister Goldwyn sevin. 
cinden uçuyordu. Hakikaten 2 
senelik bir araştırmadan sonra en 
nihayet tam aradığı gibi bir 
Scarlet bulunmuştu. Işte bu kızın 
bulunması sayesinde Gone with 
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SPOR: 
• 

Milli Küme 
ihtilôfı 
Halledildi 
Turnova On Klüp 
Arasında Oynanacak 

Milli Küme meselesi büyük ıtü
rültülerden sonra nihayet halle. 
dilmiştir. Evvelki aksam klüp 

1 murahhaslarının İstanbulsporuJ' 
da Milli Küme turnuvasına alın
ması ve Demirsporla beraber maç 
!arın dokuz klüp arasında yapıl
ması hakkındaki teklifi Genel rn. 
rektörlükce kabul edilmistir. An
cak İstanbulspordan baska. An
karadan bır ücüncü klüo olarak 
Maskespor da ithal edilerek tur
nuva. on klüp arasında yapılacak
tır. Her sene avans olarak verilen 
3000 lira bu sene Genel direktör
lükce tahsisat şeklinde verilmiş
tir. Bize kalırsa bu kadar basit 
bir karan vermek için futbol fe
derasyonu biraz gec kalmıstır. 

Çünkü bir takımın herhangi bi· 
turnuvaya girmemesinin hic bir 
müeyyidesi olmadığına ve Galata 
saray, Fenerbahve ve BP•,!.'<tas 
gibi hasılatın en büvük amilleri 
olan üç klübün aralanna İstan
sponı alarak oek ala hususi bir 
turnuva yapabilmeleri mümkün 
bulunduğuna göre federasyonun 
esasen yanlış ve ne teknik ne de 
umumi prensiplere uymıyan ka
rannda ısrar etmesi hayli garioti 

Bu ısrarın temadisi halinde, İs. 

1 ASKERi VAZIYET 

-ı 

Atlantik Harbi Karşısında 
Birleşik Amerika 
(Başı 1 incide) 

çıkmıştır. Bu meseleler içinde en ön 
safta yer tutanı, Amerikanın verece
ği harp malzemesinin Atlantik deni
z.inden salimen geçirilmesi ve İngiliz 
limanlarına sekteye uğramaksızın isal 
ve teslimi meselesidir. Hiç süphe yok
tur ki, Alman başkumandanlığı mal
zeme ve mühimmat nakliyatını müm
kün mert.ebe sekteye uğratmak veya
hut askeri W.biriyle malzeme madde
sinin bir askeri enerjiye tahviline 
mümkün olduğu kadar mAni olmak 
için, elinde mevcut bütün kuvvet ve 
vasıtaları kullanacaktır. Birkaç gün
dür, "Atlantik muharebesi,. denilen 
bu yem vaziyet, Amerikan yardımı
nm tatbikat sahasına geçmesinin ve 
buna karşı da Almanların denizaltı 
ve hava kuvveUeri arasında yeni . bir 
işbirliği sisteminj kullanarak Atlan
tik denizindeki nakliyatı ' sekteye uğ
ratmak teşebbüsüne girişmelerinin 
neticesidir. Fakat, Almanların bu ha
reketleri, ayni zamanda hem İngilte
reye, hem de Amerikaya karsı mey
dan okumaları mfuıasını tazammun 
eder. Çünkü Amerikalıların İngilte
reye gönderdikleri harp malzemesi -
nin, velev ki yüzde yirmisinin olsun, 
Alınan denizaltılarının ve tayyarele
rinin taarruzuna uğrıyarak deniz yo
lunda imha edilmesi, Amerikan yar
dnnınm. nisbeij lizerinde menfi bir te
sir yapabileceği gibi, doğrudan doğ
ruya Amerikan menfaatlerini de ha
leldar ederek Almanya ile Amerika 
arasında fiili bir mUsademeye kadar 

yol açabilir. Amerikanın fngittereye 
yardun arzusu, nezart safhasını at
l~tmış, artık kati şekilli bir karar 
mahiyetini almıştır. Bundan bövle 
İngiltereye tahsis edilen mal.zen P 

İngiliz limanlarına salimen ve lı ı 
men varması, fngiltereyj alAk ~ 
ettiği kadar, Amerikayı da alltk: rl 
eder. Aksi takdirde Amerikan yard ı 

mı kuru bir sözden ibaret kalmr:v 
mahkO.mdur. 

İste, "Atlantik muharebesi b u 
şartlar altmda başlamış bulunmakta 
dır. Fakat bu muharebe hen\ız yen 
başlamıştır. Ne denizalttsı ve hava 
üstü Alman gayreti kısa bir müddet 
zarfmda bir netice vereblllr; ne de 
bu gayrete karşı Amerikanın en -;o 
nunda almıya mecbur olacağı yen 
tavır ve vaziyet, öyle bir iki haft;ı 

zartmda kati bir şekil alabilir. Şim 
dilik şu kadarcığını kaydetmekle ık 

Ufa edelim kl, "Atlantik muhareb<' 
si,. nin başladığı gündenberi 1\.mr1 

kanm daha başka suretlerle df' har 
be müdahalesi ihtimalleri artmrştı 
Almanlara gelince, bu isi böyle mu 
kadder bir neticeye zorla sürüklemı

ye hakikaten cesaret edip etmiye .. 
cekleri, henüz belli değildir. , ____ _ 

Bergamada Yangın 
• Bergama (TAN) - Ulucamı 

mahallesinde kasap Ali Kafadara 
ait evde mangalın devrilmesin 
den çıkan yangın evin tamame~ 
yanmasiyle neticelenmiştir 

tan'bulun mevcut iki sahasına sa- ----------------------------
hip klüplerin çekilmesi, tatsız 
tuzsuz tertip edilecek bir turnu· 
vanın gayri nizami sahalarda oy-

Hava Gediklisi Ahnıyor 
TUrk Hava Kurumu Gedikli yuvasına Gedikli namzedi alınacaktır 

nanmasını icap ettirecekti. Kabul şartları ve müracaat usulleri hakkındaki mufassal talimat Türk 
Bu da göstermektedir ki, teşki. Hava Kurumu şubelerinde mevcuttur. 

lita stadyom, yalnız spor için de- Yuvaya girmek lstiyenlerin bulunduklan mahallin Hava Kurumu 
ğil, kararlarını tatbik ettirmesi şubelerine müracaatları. (2062) 

bakımından da lazımdır. Fakat, ~---------------------------
futbol federasyonunun iyi karar Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele 
verebilmesi icin de daha dojiru 
düşünen bir federasyon heyetine 
ve söylen enler doğru ise, karar
larda reisin noktai nazan en bü
yük amil olduğuna göre, daha 
çok tatbik kabiliyetini haiz ka
rarlar öne sürebilecek bir reise 
ihtiyacı vardır. 

Futbol maçlan 
Vefa ve Beyoğlusporun A. ve 

B. takımları yarın s;ı!ıah Şeref 
stadında karşılaşacaklardır. 
Öğleden sonra dörtler kupası

nın son maçları yapılacaktır. Ga
latasaray - İstanbulspor macının 
oynanması için hiç bir mani yok
sa da, Beşiktaş. Fenerbahceye kar 
şı çıkmıyacağı hakkında verdiği 
kararda henüz bir değişiklik yap. 
mamıştır. 

Sıhhat Memurlarının 
Hayvan Bedeli 

Ankara, 21 TAN) - Sıhhat 
Vekaleti seyyar küçük sıhhat me 
mrları hakkında yeni bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Bu layiha 
ile bir ayın yirmi gününü köy
lerde dolaşınıya mecbur olan 
sıhhat memurlarının hayvan 
yem bedeli olan 10 lira 15 liraya 
çıkarılmaktadır. 

B u G o N 

MELEK 
Sinemasında 

A y D 

Reisliğinden : 
Ankarada münteılr Ulus gazetesinin 1-3-5-~-10 mart 941 ve lstan

bulda münteşir Son Posta, YenJ Sabah, Tan gazetelerinin 4-6-8-10-12 
mart 941 nüs.halariyle ila.n edilen sıtma mücadelesi sıhhat memurları 
kursunun kayrt ve kabul müddeti görülen lüzum üzerine mart nihayeti 
ne kadar uzatıldığından evvelki illnımızdaki şartları haiz olan ·taliple
rin dilekçelerine bağbyacakları evrakı müsbiteleriyle martın 31 inci 
gününe kadar reisliğimize müracaat etmeleri ve tedrisata 2.4.941 tarihin-
de başlanacağı illin olunur. (1532) (2069) , ............................... ... 
Aşkın Hayat.. Kıskançlığın heyecan ... Serenadların neş'e •.. 

lstirabın kudret verdiği bir şaheser; 

Bugün LALE 
Küçük Daktilo'nun 
güzel Yıldızı 

MARY GLORY 

Sinemasında Yaşıyor 
sesinin kıvrımlannda 
hayat kaynayan Tenor 

TITO SHİPPA 'nın 
yarattığı 

NAPOLi ŞARKiSi 
Dağlarından alevler ... Sahillerinden BarkarolJar fışklran bu Ru 
ya memleketinde gecen içil bir dram, her kalbi titreten, .• Her 
aşka istirap katan bir ömrün Romanıdır. Programa iliıv< 
"Türkçe,, Biritiş Paramunt Jurnalde en son Harp vak'aları. 

'•••••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ---~ 
NEFiS ve ŞAHANE bir filmin SON GÜNLERİ 

JEANETTE MAC DONALD 

ve 
NELSON EDDYtarafmdan 

yaratılan 

o G A 'R K E N 

22 • 0 11 

8,00 Program 118.08 caı orkee-
8.03 Haberler truı 

8.18 Müzik (Pl,J .,.. 
8.45 Yemek Lis- 18.40 Saz takımı 

tesi l9.00 Konuşma 
19.Jf> Köy türk!l· 

13.30 Prt'H!:ram 
i3.33 T k,e 

leri 
19.3'l Haberler 
J 9 45 s~cme şar

kılar 
i3. 
4 

pi r 

e z 
ıyo 

1 
ga-

L O 
ıo . ı J heyet 
onuşma 

Salon orkes-nur 
lb,00 M i.ı:t: 

15.30 Kcınser 
18 ,00 Procrr., m 
l 03 K 

ır ... 

I _ ... 30 Haberler 
·12 .50 \1Uz.lk (Pl 

5 Prol?T'am 

FA T 
~!eri um M re >1 'Mehmet Ali 

~t:rınıl!s.ı ve ;.\1 ~r lıuıı1 Kuttila~ 

narra .\ıJ U l a!>a. .ı: ru1 day Seliunl. 
nın zevces, ve Nalla Vekili Ge· 

r """ l e . so} un te} · 
C> e lab ıa kısa bir 

ctt~t u c "ıp veıat etmiş-
tır C en » bugun saat 12 dt 
UtgUncuktak ı ikametgfilıındal\ 

"aldırılarak N akka~ camiinde na. 
mazı badeleda Nakkaş Baba aile 
Kabristanına defnedilecektir, 

İRTİHAL 
Profesor Doktor Akıl Muhtar 

Vzden ' tn refikası. merhum Ali 
Paşanın hemşiresi ve Ticaret Ve. 
kaletı muşavirlerınden Halidun 
Sarhan'ın kayin valdesi 

Bayan Doktor Seniye 
Muhtar Özden 

vefat etmıştir. Cenazesı bugün 
22 Mart Cumartesi günü beledi
ye civarında Fuat Paşa türbesi 
ka rşısmdaki hanesinden saat on 
iki buçtık'ta kaldırılarak cenaze 
narr azr öğle vakti Beyazıt Cami· 
ind~ kılındıktan sonra Sirkeciden 
hususi vapurla t)sküdar'a geçirL 
!ip Karacaahmetteki aile makbe· 
resine defnedilecektir. 

Allah Rahmet eyliye 

,\:'wm ____ , 
Haftanın en zengin 

prograDllD1 

TAKSİM 
sineması takdim ediyor. 

2 Süper Film birden 

J. Yeni Deanna Durbir. 

GLORJA JEAN 
1 ırı 

Açılmamış Konca 
gtizel filmi 

2-SIGRiD GURIE 

BASIL RATHBONE 
tarafından oynanmış 

RIYO YILDIZI 
muhteşem zengin filmi 

ilaveten: Atinada Bay ME 
fAKSAS'ın Cenaze merasi· 
mi ve Sarki Afrikada Harp 
rnan7:ar'.lları 

<;eanslar: 
RIYO 12.40 · 3,40 6;45 

ve 9.50. 
KONÇA:2 • 5 ve 8.10 

\ıı _, 
1 
................................................ : 
: t:~t: 1)1-1 ~u .... : 

Ankara, 21 (TAN) -Tarih, dil 
ve coğrafya fakültesi pedagoji 
muallimliğine Ismail Hakkı Bal· 
tacıoğlu tayin edilmiştir. 

Aradan geçen diğer bir iki se
ne kitabın şohretini beynelmilel 
yaptı,.. Bir gün çıkan gazeteler 
şu haberi verdiler: Metro Gold· 
wyn Mayer kumpanyası "Gone 
with the Wind,, i filine alacak. 
Bir gürültüdür koptu .. Scartlet 
rolünü kim oynıyacak? 

the Wind filmi çevrilebildi, Su
reti mahsusada Ingiltereden getL 
rilen ve meşhur filmi ihya eden 
bu kız; Ingiltereli artist Vivien 1

: Akşam saaı 20.30 d• i 
5 IMRALl"'IN 1NSANLARI : 

Ayrıca en son gelen F<>ks dünya haberleri Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. i qTIK cAO KOMEoı K•SM• i 
DiKKAT: Program önümüzdeki Çarşamba akşamı kat'l olarak değiştirilecektir. _, i Gü~düz 14 te Çocuk Oyunu i .. Leigh idi. "•-• 

- Bilmem. 
- Yuf olsun. İnsan çifte telli oynamasını bil • 

mez mi? Öğren mutlak ... Bak, ben oynayayım da 
gm. . 

Kollarını kabartıp göğsünü şişirerek yerinden 
kalktı. Hamdinin yeni doldurduğu kascyj, çenesin
den akıta akıta içti: 

COL iN$JlNI.A lRl 
- Mustafa, vur çiftetelliyi... Haydi vur! 
Kıvrak oynuyordu. Başını ve omuzlarını titrete Yazan: Cemalettin Mahir 

rek parmaklarını şakırdatırıken mavzerli huşune- küsüne başladı. Gözlerini yummuştu. Heceleri 
tinden ayrılmış, azametle kösteğini kımıldatan, inatla uzatmasını seven, barbar ve pürüzlü bir sesi 
kamçısiy le asabi asabi çizmesine vuran, ağır başlı vardı ~i, "meyvasını kuş yemiş,, ve "meyvesiz kal
ma] sahibi kılığından çıkmıştı. Süzgün gözleriyle ınış dağlar,, ı iyi anlatıyordu. 
yüzü munis göründüğünden küçük vücudü, erkek Türkünün sonunda Mustafa, içi tamamiyle tü-
kıyafetine girmiş bir kadını andırıyordu. Yorgun keruniş gibi yorgun ve somurtkan durdu: 
bir kadın gibi sevimliydi. - Keselim artık! 

Bir müddet sonra geniş bir hareketle elini kuşa- Kaptan mendilini boynuna sarıyordu: 
ğının arasına sokup bir deste banknot çıkardı. Par- - Sahi çalgı yeter ... Biraz da nişan endahtı ya
maklarını tükrükledi. Bir lirayı hızla çektı. Mus- palım. Var mısın Çerkes Hamdi? 
tafanın omuzuna doğru attı: Hamdi öğündü: 

- Çal, Mustafa, aferin!.. - Askerde keskin nişancı idik. Lakin bunca yıl 
Yesil kağıt, Mustafanın omuzunda biraz durak- elimize almadık. 

lıyarak bag"lamanın teknesine, oradan da yere G'" ·· ·· ··r··r.. s lih k r· g tır· - oruruz, go u uz... a oş, mavze ı e ... 
düştü. k b' .. .1 .. Doludur, dikkat et ... Caketimin cebinde de ayrıca 

Ağa.zade Mustafa, üstüne cıvı' ır şey suru muş fişekler var. Onları da getir. 
ııibi telôşla sazı kesti. Lirayı avucunda buruştur • Tüfek gelince, kaptan, elli, altmış metre kadar 
duldan sonra küçük Salibe fırlattı: Herdeki taşın üstüne bir yumurta koydurdu. A· 

_ Al Salih, kaptan sana bahşiş veriyor. d B ı b 
Mustafanın yüzünü, Hamdi hiçbir zaman bu ka- yağa kalkıp avuçlarına tükür ü. acak arını ir 

dar sevimli görmemişti. "Ne de olsa kişi evladı. parça açmıştı. Silahı kaldırdı. Oyle uzun boylu ru
Ayda yedi buçuk liraya çakı_l. ç __ eke_r_ de, hovarda şan almıya lüzum görmeden, namluya yukarıdan 
bahşi•imı el sürmez.,, diye duşundu. aşağıya indirirken göz hizasiyle tetiğe bastı. ' * * * Hepsi, taşın üstünde beyazlığı hafifçe parlıYan 

Kaptan Şerif ağa, çiftetelliden usanınca mendi- yumurtaya bakıyordu. 
tiyle alnını kurulıyarak yerine oturdu. Mavzer patlar patlamaz yumurta dağıldı. 

_ Benden bu kadar, haydi Kurubacak, bir Ka- Hamdi: 
radeniz havası yap. Iyi becerirsin köpoğlusu... - Yaşa kaptan, yaşa! Dedi. 

lCı~ruh•..ır::ıl.-- ~1"ıı:ı.hmı.ıt "C'~1·~~avı sel alliı ... tür- Rir vumurta daha kovdular .. 
ı,l.: vı"a ., 

ll:_ap\a 

No: 11 
Kaptan ayni sükı'.l.netle onu da par~aladı. Epey 

sarhoş olduğu halde, tüfeğini kaldırırken eski bir 
itiyatla dimdik duruyordu. !kinci yumurtayı da 
vurduktan sonra silfi.hın dipçiğini yere dayıyarak 
azametle sallandı. 

Hamdi ile arkadaşları askerlik etmiş, silfilı kul
lanmış adamlardı. Nişancılığın kıymetini biliyor
lar, Şerif ağaya saygiyle bakıyorlardı . 

Mustafa, güç bir şey itiraf ediyor gibi: 
- Aşkolsun, dedi, gece vakti meseledir. Haydi 

Hamdi, sen de kendini göster. 
Hamdi, gülümsiyerek yaklaştı: 
- Müsaade eder misin, kaptan? 
- Al bakalım, içinde üç mermi var. Uçünü de 

yak! 
Hamdi, arka arkaya üç kurşun atıp silfilıı bo-

şalttı. 
Yumurta olduğu yerde, sakin sakin duruyordu. 
Kaptan gülıniye başladı: 
- Sen başka usulde nişan alıyorsun Hamdi, bı

zim mavzer çeteci silahıdır. 
Tüfeğin kundağını sevgiyle okşadı. Doldururken: 
- Yakından vurmak daha müşküldür, dedi, 

kurşun sıçrar. Sen onu hesap etmedin! 
Biraz daha içtiler. 
Kaptanın gözleri kapanıyor, başı göğsüne düşü

yordu. Adeti malı'.ımdu. Epeyce içti mi, bir müddet 
uyuklar, fal<at mahmurluğu dağılırsa sabaha kadal" 

içmek isterdi. Cıvık sarhoşluğu bundan sonra baş
lıyordu. 

Hamdi arkadaşlarına göz kırptı: 
- Rakı tükendi, gece de yarı oldu. Yarın iş var. 

B:aydi artık yatalım! 
Recep kulübeye girip sedirin üstüne, kaptanın 

ratağını serdi. 
Hamdi ile İbrahim kollarına girdiler. 
Kaptan müşkülatla soyundu ve yatar yalmdz 

uyudu. 

Hamdi, uykusunun arasında bir' ses duyar3k u
yandığı zaman kulübe henüz karanlıktı. Işittiği se
sin nereden geldiğini anlamıya çalıştı. Arkadaşları, 
derin derin uyuyorlardı. içerisi ter ve rakı koku
yordu. 

Kaptanla küçük Salibin yan yana yattıkları se
dirin üzerinde bir kımıldanma vardı. 

Hamdi bütün gayretine rağmen öksürüp do4ı c 
lamadı. Sol pazusu seyirmiye başlamıştı. 

Torbasındaki brovning tabancası, yanında yatan 
Mustafarun daima yasdık altında duran Bw·sa bı
çağı aklına geldi. "Evham olmasın, belki sayıkla -
mıştır.,, diye bir müddet kulak verdi. 
Evham ettiğini zannederken Şerif kaptan cigara 
yaktı. 

Hamdi, göğsünden bir ağırlık kalkmış gibi solu
yarak doğruldu. Acele giyindi. Kapıyı açaıken 
kaptan sordu: 

- Sen misin Hamdi? 
- Benim. 
- Ne var, erken erken? 
Cevap vermedi. 
- Çoktan uyanık mıydın';' 
::- Yok... Şimdi kalktım. 

:<Ar1'ası Varl 
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İ Pazarhkta Deha .. 
Yugoslavya Kat'i 
Karar Arifesinde 

(Başı 1 incide) 
ki Alınan arzusu arasında bir 
itiltıf zemini teşkil eylemiştir . 

bir anlaşrr.a olsa bile bu, Alman
yayı tamamiyle tatmin ctlecek 
mahiyette değildir. Fakat Al
manya, bunu bir başlangıç CJla -
rak kabul edecektir. .M:aamafih, 
Yugoslavyanın vaziyeti hakkında 
sarih bir şey söylenemez. 

A. Darlan 'ın 
Paris Seyahati 

İngiltere • Irak 
Müzakereleri 

65 Tonl Amerika 
5 Zırhh inşasına 

Başhyor • ............ Ferenc Molnar'dan ç · •........ 
T a.klıt nntikıı mobilyalar sn lan 

• curcn: Ha - Ça. 

- Klm mi paz.arlLt edebilir? İhti
yar S. ; benim pııı..ırlık hocam., Pa
zarlıkta deha, iste onunkine derler. 

* Belgraddan verilen tafsil at 
Berlin, Montaire Siyasetine 

Başlandığı Şeklinde 
Tefsir Edilemez, Diyor 

İrak Hariciye Nazın Bir 
Deklarasyon Neşretti 

Bağdat 21 (A.A.) Irak Hariciye 
Nazırı Suveyda, Kahirede Eden
le yaptığı son mülakat hakkındıı 
aşağıdaki deklarasyonu ne ·t· 
miştir: "Fırsattan istifade edere'!( 
iki müttefik memleket arasında
ki münasebetler hakkında nokt:ıi 
nazar teatisi için Kahirede B. E
den'e mülaki olmam, tabi! bir 
şeydi. Keza Orta Şarktakı Bri
tanya ricali ile de tcm&s ettım 
ve çok samimi bir sur!'tt ... cere
yan eden görfü:melerin ızin, lki 
taraf için de tntmin edıcı 
neticeler verdiğini sôylem 'kle 
bahtiyarım. Orta Şarkta hlil{ı 
mevcut vaziyetin gözder geçıril
mesi, iki müttefik arasında, İn
giliz Irak muahedesinin çerçeve
si dairesinde bir iş b!rliği linu. 
munu teyit etmiştir. H ç süp'lı<'
siz !rakın harbin mus.IJctlerin
den içtinap ve ayni :zamanda mi.it
tefikine karşı olan vcc"belerinı 
tamamen ifa hususunda daima 
faydası vardır.,, 

(Başı l melde) 

blr dükkCında oturmuş, smı 
bekliyordum. Bu sureUe harıkultı.de 
b.r paznrlık sahnesine şahıt "ldum. 
!\1:e~zu, yUvarlak, yaldızlı, -.,aklı, u
:ı:crı sarı menner döşelı ~nrok stilln
ae bir mnsa fdı. Mnsanın öyle bir du
ruııu vardı ki, alanla satan arasında 
kalmış, litrlyor gıbiydı. 

Belgrad 21 (A.A.) - Nazırlar 
Meclisi içtimadan sonra neşredi. 
len resmi tebliğde, cel~enin ta
mamiyle hali hazırdaki siyasi ve
ziyetle altıkadar meselelerin tet
kıkine tahsis cdildigi bildirlınek. 
tedir. 

Belgrat, 21 (A.A.) - "Ofi,, : Bel
grat matbuat mahfillerinde sabah -
tanbcrl deveran eden bir rivayete na
zaran, dün gece kabine tarafından it
tihaz edilmiş olan knrarlar şunlardır: 

Berlin, 21 (A.A.) - Yerı resmi 
bir surette tebliğ edilmiştir: Beı·
lin siyasi mahfillerinin kanaati
ne göre, Fransız Hariciye Nazırı 
Amiral Darlan'la Alman elçıs1nin 
Paristeki mülakatları şimdilik 
Montoire siyasetine tekrar başla
landığı şekilde tefsir edilemez. Bu 
mülakata neden dolayı bunda 
evvelki mülakattan daha ıleri b 
mana verildiğı anlaşılmamakla 
dır. Alman Hariciye Nezaretind 
şurası kaydedilmektedir ki, m 
tarekedenberi Fransız - Alman 1 

tısadi mübadelelerinde hiçbir 7. 

man inkıta vukubulmamıştır. 

hükumeti Ingiltcreyc silah gotu-
recek gemılerın şımalı Atlant ' 
ten geçerken bombardanan ta) 
yareleri tarafından hım ye dıl 
mesı hakkındaki hır pro ) ı t t 
kik etmektedir. Bu proJe)e ı 
zaran bombardıman t \ar rı 
ıkışer ikişer uçarak Terre u-. 
veya Labrador ıle Geor and Ir.
landa ve lskoçya arasında devrı 
ye gezecekler ve du man deJlll 
tılan veya korsan gemıJerı g -
rüldiığu zaman bunları kafil 
refaknt eden muhriplerc bildit . ,, 
::eklerdir. 

İ.ki ndam mıısanın uz.erine eğilmiş, 
eta kavga edlyorlarmı:ıı gibi bağır 

uagır bağırıyorlardı Dükklıncı, onu 1 hUyar S. , orta halli bir kasaba-
haıı:ikatcn se\.ıyor gozUkUyordu; me- da faızcılik edıyordu. Memur 
z.ıyetlcrınden bahsettikçe onun sol - nılclerine borç p, rıı verir, onların her 
gun mermer yuzUnil durmadıın okşu- turlu i lerlyle meşgul olurdu. Na -
yor, muşteri ıse onu hakareUe yum- muslu bir ndam olarak tanınmıııtı. 
rukluyordu, HatUi, yaldızlarının sah· Memurlar onu yıılnız sevmC'klc knl
tcl gini iddia ctUit bir sırada onn mazlar, hattü ona az çok ıtımııt ta 

0 Yle bir tekme bile savurmustu: İp- c?erlcrdl. O kadar ki, başka yerlere 

imza yakm görünüyor 
Berne 21 (A.A.J - "Ofi,, ajan

sının Begrnddan öğrendiğine gö
re, Yugoslavya devlet adamları
nın pek yakında Almanyaya gi. 
derek anlaşmayı imza etmeleri 
muhtemeldir. Yugoslavya devlet 
adamları belki de Almanyaya pa
zar günü gideceklerdir. 

Yugoslavya hükOmeti, prensip ıtiba
rlyle üçlü pakta iltihak edecek, fakat 
lmza protokoluna ilflvc edilecek vesı
ka ile, bir taraftan Yugoslnvyaya ba
zı menafi temin edılecek, diğer taraf
tan da kendisinin imza edeceği hu
susi tanhhiıtler aşagıdaki ııartlar da
hilinde tasrih edilecektir: 

n 
ir 
-

tıdat bir adam - meself1, Polonez- nakledılseler bile, ne kadar uzak o
yalı bır yerli - öyle dUşünebılırdi 1 lursa olsun, uınumiyeUe işlerini ylne 
ki, masayı elden çıkarmak lstıyen hep ihtiyar S. He görürlerdi. 
dJkkAncı dcgil de müııteriydi; çünkü 1 Bir gün, tesadü!en, çok uzak bir 
bırınclsinın ona ibadete yakın bir şehre nnklcdi i:ı bulunan .ı:cnç bir 
Se\ giyle bağlı olduğu, ikincisinin ise, banka mcmu ı çok ciddi bir para sı
ondıın lıdeta nc!ret et.Uği, ve her ne kmtısına düııtiı. Fevkalftde kıymeUl 
Pahasına olursa olsun ondan kurtul- aile mirası bir Ytlz.üğU vardı. Onu 
mak lstcdıği uınnedılcbilirdi satmıya karar verdi. Tabii bunu ih-
Paznrlık gitgide daha da . atcşlent- ti?°ar S. den başkasma teklif etmeyi 

yordu. Dukkflncı sararıyor, donmua düşünmedi bile. Jş aceleydi, Genç 
ıbı kaskatı kesiliyor, muııterı ise, bankacı yuzüğü kutusuna yerleştirdi, 
•17.arıyor, alevleniyor, masa hııkkında ve gayet kısa, veciz bir mektupla 
h tnrcuı sözler savuruyordu. Mnsa ihtiyar S. nin adresine yolladı: 
• e, Yeni evınde bedbaht olacakmış "Eski aile yLiziığümı.i gönde. 
gıb~ Adeta s:lhlblne sokulmak ist1yor riyorum. 300 lira verirseniz a-
ıbıydı. lıkoyun. Olmazsa geri gönde-

ra DukkOncı .n:ınsa için evvelfı ıooo li- rin. Bir santim aşağısını kabul 
yu:ıcdı, ~ırıncı ç:ırpı:ımada sekiz edemem. Pazarlık yok.,, 
le indi, ıklncl çnrp~ada ku':"'ct- İki gün sonra bir telgraf aldı: 

r hemen hemen müsavıye benzıyor- "Y"" "'k ·· t A~ • 
du; üçuncu çnrpıııma, diikkfıncının uz~ . . uç c mez. zamı 2 
sırtının yere gelmesiyle neticelendi verebılırım.,, . 
\ c masa 550 liraya sııtıldı. Genç bankacı cevap verdı: 

"Fiyat üç yüz, pazarlık yok.,, 
Üçüncü giınilydU, İhtiyar S. den 

M üştcrl birden n~fillcnrnlııti. Gü· 
luyor, ş3kalnr yapıyordu. Bi

t P düşen dukkt'ıncmm elini dostça, 
hararetle sumrnk çıktı, gitti. Önum
den geçerken, yuziıme sert bir bakıı' 
fırl ttı; her halde onun bu insafsızca 
nlibıyetinı çekemediğlmi sezmiş ola

caktı, O henüz Jcapıcian çıkmamışb 
ı. dilkkflncı genlıı bir nefes aldı, e

l nin tersiyle alnının terlerini sildi 
\ e düşer gıbl bir iskemleye çöktü, 
>nu bıraz olsun ' selli edebilmek ü

illldiyle: 
- Üzulmeytti canım, nasıl olsa siJ 

' c Eırda ınız, dedim. Bu masaya bir yuz. 
kugıtlıktan faz.la vermis olamazsınız.! 
GözlUğıimin camlarını tcmWerken 

yorgun bir sesle cevap verdı: 
- Evet. tam yuz kAğıdıı satın al-

~ ıstım Heri! sebatlı ve ustclik tc in
f ız; ·fakat pa.znrlılt etmesini de hiı: 
lmıyor. 
- Yok, canım! dedim, Nasıl olur! 

lalbuki ben, onun pazarlıkla bir de
oldu 1unu dlışiınmüştum. O paz.ar

' edemezse, ya kim pazarlık edebı
J,r? !. 

bir telgraf daha geldi: 
"Son fiyat 250.,, 
Genç bankacı tekrar telgrnfiadr. 
"Aşağı olmaz. Pazarlık yok. 
Yüzüğü iade ediniz.,, 

* * A rndan birkaç giln geçti. Genç 
memura postadan bir paket 

getirdiler. Paket s. tarafından gön -
derHml:,;ti. Açtı, içinden kırmızı mum 
la milhurlenmiş yüz.üğün kutusiyle, 
kısa bir mektup çıktı: 

"Sevgili Bayım; bir mütehas.. 
sıs olmak sıfatiyle bu yüzüğün 
imkfını yok, 300 lira €tmiye-
ceğini beynn edebilirim. Sizin 

güzel hatırınız için ona en 
fazln verebileceğim fiyat, 280 
dır. Eğer kabul ederseniz, ku
tuyu hiç açmadan, olduğu gibi 
iade ediniz, paranızı göndere
yiın. Aksi halde, bendenizi ma
zur görmenizi rica ederim.,, 
Bunu okuyan genç bankacının bey-

ni nttı. Yuzüğü bir santim aşağısına 
bile olsa, sntmıyn rnz.ı değildi. Mü
hürü kopardı, yüzük kutuda yoktu. 
Onun Yerinde küçüciık lmzalı bir 
kfiğıt pıırçusı duruyordu: 

"Sizin dediginiz olsun. Bu ka. 
ğıdı yollayın, paranızı gönde
reyim.,, 

Uç Nazır çekildi 
Belgrad 21 (A.A.) - Dıin ge

ceki kabine ıçtimaını müteakip 
Adliye, Zıraat ve Içtimai Muave
net Nazırları istifa etmişlerdir. 
Kabine azası arasında şiddetli ih
tilaf olduğu anlaşılmaktadır. Va
zıyetin bugün tavazzuhuna inti
zar olunmaktadır. 

* Belgrad 21 (A.A.) - Uzun sü-
ren kabıne toplantısından sonra 
istifa eden ı ugoslav Nazırları 
hakkında şu malumat alınmıştır. 
Adliye Nazırı Mihail KonstantL 
novıç Liberal temayülleri ile ta
nınmıştır. Ziraat Nazırı Çubro
loviç Sırp Ziraatçi Partisinin li
deridir. lçtimai Muavenet Nazı. 
rı Budiviyaviycviç'e gelince, 
Müstakil Sırp Demokrat Partisi
nin lideridir. Bu parti vaktiyle 
Avusturya - Macar tahakkumü 
altında yaşamış Sırplar birliğini 
temsil ve Hırvat partisi ile müş
tereken hareket etmektedir. 

Bu üçlü istüadan neticeler çı
karmak henüz mevsimsizse de 
Başvckılle Hariciye Nazırının ya 
kında Alınanyaya gidecekleri ha
beri ısrarla dolaşmaktadır. Bu da 
Alman talepleri karşısında Yu. 
karı bir teslimiyet gösterildiğinin 
alameti addedilebilir. 

Kral Naibinin temasları 
Belgrad 21 (A.A.) - Naib 

Prens Pol dün Başvekil Tsevet. 
koviç ile Başvekil muavini Ma
çck'i ve Hariciye Nazırı Cincar 
Markoviç'i kabul etmiştir. 

Bir Bertin lıaberine göre 
Berlin 21 (A.A.) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: Macaristan 
Harıciye Nazırının Berlin'de bu
lunması Yugoslavya'nın üçlü pak 
ta iltihakı meselesiyle alakadar 
görülmektedir. Almanya, l\'laca
ristanla Yugoslavya arasında, 
Macaristanın Yugoslavyadan is. 
tediği arazi meselesi hakkında 
bir anlaşma teminine çalışmak
tadır. 

Bir anlaşmaya varılmış! 
•• Ankara, 21 (Radyo gazetesıJ -

lorient Deniz Ussü 1 Millet Meclisinde Balkanlardaki siyasi faaliyetin a
ğırlığı Yugoslavya ıizerinde top· 

Ş:ddetle Bombalandı EJıcümenlerirım~;,~ id~:~rı ~~n;~tırÇo~e~;~~ ~~~~e~ir dg~ 
(Bnşı ı incide) Ankara, 21 (TAN) - Yeni ruşme yapmış, fakat varılan ne-

meb_':lslarla vekaletten çekilenler tice hakkında hiç bir malumat 
ye gemisi mürettebatının kayık - bugun ınuhtelıf ihtısas encümen - verilmemektedir. Yalnız tlç na
lnra bındığı gori.ılmuştür. Miida· lerine ayrılmışlardır. Bu arada zırın istifa ettiği haber vcriliyor
hale ctmiye te~ebbüs eden iki düş eski. ~dliye Vekili Fethi O~yar sa da bunun kaydı ihtiyatla te. 
man tayaresi kaçmıya mecbur Harıcıye, Eski Ticaret Vekili Naz- laki edilmesi lazımdır. Çünkü, 
edilmiştir. Hırpalama harekatı mi Topçuoğlu lktısat, yeni mebus Avala ajansı bugün bu haberi te
yapnn diğer bombardıman tayya- lardnn Şükrü Emet Sıhhat Avni yit etmemiştir. MaIUmdur ki, 
r~lerimiz de Norveçin cenup sn - ~oğan Dahiliye, Etem Jzz~t Be- Almanya Yugoslavya'ya üçlü 
hılleri açıklarında bir diişınan ıa- nıce Arzuhal, Nurullah Sümer Di- pakta iştirak etmeği teklif etmiş, 
şc vapuruna mitralyöz ateşi aç - vanı Muhn5ebat ve Şevket Hatip Yugoslavya bunu reddederek bir 
mışlardır. Bütün bu harekfita iş· oğlu gümrük ve inhisarlar encü- ademi tecavüz paktı yapılınasın-
tirak eden tayyarclerimizden yal menlerine seçilmişlerdir. da ısrar eylemiştir. 
nız biri üssiinc dönmemiştir. Sovyet radyosu Unintct Pres-

"Bremen,, vapurundaki d k 11 ten naklen yaptığı neşriyatta Al-
fın an u anılan usul şu olmuş- mhnya Yugoslavya arasında ~ir 

yallglJl tur: anlaşma olduğunu haber vermı~-
Londra, 21 (A.A.) - Bremen Evveli\ paraşüt fişekler, sonra tir. Bu radyonun neşriyatına go-

limanında bir yangın neticesinde yangın bombaları daha sonra da re, anlaşma şu şekilde imiş: 
harap olan 51.731 tonluk büyük infilfık bombaları atmak, aydın - 1 _ Almanya, Yugoslavyanın 
· Bremen,, vapuru belki de Ingi- !atıcı fişekler kullanılmış .olması- mülki tamamlığını garanti edc-
Jiz tayyarelerinin hücumu neti- na rağmen, akıncıların sarih he - k 
cesinde yanmıştır. 13-14 mart ge· defleri nişan aldıklarını gösteren ce 2" _ Uçlü pakta dahil diğer 
cesi münferit uçan bir Ingiliz tay hiçbir altı.met mevcut değildir. devletler, Yugoslavyanın muıki 
yaresi Bremen havuzlarını bom· Bombaların büyük bir kısım çok tamanııyctinı garanti edecekler. 
bnrdıman etmiştir. Bir Ingiliz.. ke- yüksekten ve geli~i güzel atılmış- 3 _ Almanya, harbin sonunda 

l"f tayy r · t r f \dan al · tır. Bazı yerlerde ınsanlar ev1erı·n c; a esı n a ınan ve Yugoslavyaya Ege den.iıindc bir 
bu sabah neşrolunan fotoğraflar ankazı altında mahpus kalmıştır. mahreç vcrecektır. 
bU büyiik vapurun ortasının ta- Çıkan yangınlnr itfaiyenin fevka- 4 _ Yugoslavya Ingiltere ~le 
mamiyle yandığını ve gerisinden !fide gayreti sayesinde tamamen iş birliğini kabul etmıyecektır. 
ve önünden haH\ dumaıılar crktı- ve süratlc söndürülmüştür. 5 _ lki dr:vlet arasında ik-
~ını gö~~eım~ktcdir ... B~nun ·):a - Almall tebliği;ne göre tisadi münasebetleri tanzim eden 
nınd~ ~.ıgcr bırçok kuçuk gemıler Berlin 21 (A.A ) - "Tebliğ bır protokol imzalanacaktır. 
de görulmcktedir. Bunlar yanan ' · . . 1

' • • k ak 
Urda nlzeme kurt 

. Muharebe tayyarclerınden murek Yıııe aynı radyo aynı ayn -
vap n m armı~a ça ··h· f"l 1 . Pl t l h b · f d n nl 

ı - Yugoslaı,,-yanın bugünkü hu
dutları, üçlü pakta dahil bütün dev
letler ve bu meyanda Bulgaristan ve 
Macaristan tarafından garanti edile
cek ve bu son iki hükfunet, bu su -
retle, Yugoslavyıı arnz.i51 üzerindeki 
iddialarından sarlmaznr etmis ola
caklardır. 

2 - Yugoslavya hudutlannm bu 
suretle tanrru:ıdan morun bir hale 
ifrağ edilmesi, hiçbir ecnebi milscl-
1.Ah kuvvetinin, hatt!ı transit suretiY
le, Yugoslavya araz.isi dahiline gire
miyeccği taahhOdilnO sarih bir su-
rette tazammun edecektir. 

3 - Yugoslavya, üçlü pakta lmza 
vazetmlıı olan diğer devletlerden ayrı 
olarak, paktın askeri tahahOtlerinden 
ve bu meyanda, milsellf11, yardım ve 
mü:ıterek nskert bir har~kete işUrak 
mccburiyeUerindcn muaf tutulacak-
tır. 

4 - Bugünkü harbin sonunda Av
rupa yeniden tarız.im edilirken, Yu
goslavyanın Ege denizinde bir mah
rece malik olmak hususundııkl emel
leri nazarı dikkate alınacaktır. Ma
lüm olduğu veçhile, Yugoslavyn :ılm
dlye kadar ynlnız. Se!Onlk serbest li
manından istifade edebilmiştir. 

5 - Bunlara mukabil, Yugoslnvya 
kendi araz.isinden, uz.erlerinde kon -
lrol veya yolda tevkif hakkı mahfuz 
kalmak şart.iyle, harp leva.zımmın ve 
yaralı askerlerin geçmesine milsaı:ıde 

edecektir. 
6 - Yugoslavya, memleketin d:ı

hill hayatı.'lda mihver devletlerine 
dü:ıman olarak kendl'll gösterecek 
her türlü tesirleri iza~e etmeyi tanh
hi\t edccekUr. 

7 - Yugoslovya kendi fktis:ıdiya
tmı ve ezcumle :ı:Irat istihsnltıtını ted
ricen Almanya dnh.linde carı iktısadl 
sisteme uydurnuya çatıpcaktır. 

8 - Bu yeni siynst ves!kıınm ge
lecek hafta içinde ve oğlebl ihtimal 
Japon Hariciye Nazırı Matsuoka'nm 
ikameti esnasında Berlinde imza e
dilmesi muhtemeldir. 

J\abinede m111ıalefet 
Be~rad, 21 (A. A.) - "Reuter,, 

Sal8.hiyetll mahfiller Yugoslavya
da siyasi vaziyeti şöyle hüliı.sa e
diyorlar: 

Başvekil Alman teklifleri, leh 
veya aleyhinde sarih bir vaziyet 
almamıştır. hükumet J!l"U'Punu 
teşkil eden 6 Parti şefinden biri 
Alman tekliflerinin lehinde, ikisi 
aleyhinde ve diğer üçü ise başve· 
kil gibi bir vaziyet almaktadırlar. 
Harbiye nazın kabine müzakere
lerine iştirak etmemiştir. Bütün 
muhalefet istisnasız Alman tek
liflerinin aleyhindedir. Hükumet
te değişiklik yapıldığı takdirde, 
çütçi partisi müstesna olmak ü
zere, bütün şefler Alman teklif
lerinin kabulüne ya muhaliftirler, 
yahut da lehte veya aleyhte bir 
vaziyet almaktadırlar. Naibin çift 
ci partisi mümessilleriyle istişa
rede bulunması muhtemeldir. 

Bütün şayialara ı·ajjmen 
Londra, 21 (A.A.) - "Reuter,, 

diplomatik muharriri yazıyor: Ba 
zı haberlere inanmak Jfızımgelir • 
se, sekiz güne kadar Almanya ile 
Yugoslavya arasında bir anlaşma 
imza edilecektir. Bu habe1·ler 
Londra salahiyettar mahfillerin· 
ce teyit edilmediğinden ihtiyatla 
karşılanmaları lôzımdır. Landra -
nın iyi haber alan mahfilleri 'i' u
goslavların Almanlara boyun eğ
miyecekeri ve oyunun henüz 
bitmediği fikrindedirler. 

* Nevyork 21 (A.A.) - "~cv-
york Times,, gazetesi ~nş maka
lesinde şu satırları yazıyor: 

Balkanlarda m\lsademe vuku
bulmadan geçen her ~ı·m, bı.iyilk 
Britanya ve müttefikleri için 
bir zafer günüdür. Nnıılcr:n '".inl
kan mukavemetini Temmuz nyı
na kadarkırmalan tehlikesi pek 
te mevcut değildir ve hal lngi11z 
adaları için de böyledir. O tari. 
he kadar ise Birleşik Amer"knr.ın 
yardımını götüren gemHer bıfl
lesi işliyecek ve her tilrlü tehli
ke zail olacaktır. 

lıc;ıyorlnr. "Bremen ibi bü iik kep mu. ım ı o ar .. dun gece. y- ana dığı a ere ıs .. ına e . a aş-
L:,." vapur olan "E " g yd mouth lımanına hucum etmıııler- ma hakkında şu mutemmım ma-
'1" uropa,, nın a d " L " t · t d d kl 1. • · h'lvuzlardan birinde bulunduğu- ır ... ı~:ın esısa ın a ve o a~- uma.1 vcrıyor: 
nu ba ... ka bir fotograf gösteriyor. da bu~uk yangınlar çıkmıştır. Mu- . Yugoslavyada Almanya a~ey
Almn,;lar, Bremen an ınının se- teaddıt vapurlarda da yan.g~nlar hıne propagundaya derhal nıha: 
bebi meçhul olduyJnu tndirıniş· çı~mıştır .. Plyymouth iase ofısı va- yet vcrıiccek ve Be~rad kendı 
l rdir. Bir kaza i~timali voktur. hım hasaıa ugrnmıştır. Başka mu- topraklarından sıhhı ~a~eme 
Cünkü ateş v run muhtelif 1 harebe tayyareleri yeniden Lon- goçirmcsi içi.'l Almanlara ızın ve
verlcrinde ayni a!'~~anda çıkmış-ı dnıya bombalar atmışlardır. 20 recektir. 
t r martta kesif tayyarelt'rimiz cenu- Bugün öğle vakti yapılan tele-
ı · bi lngilte~edt' tayyaı·e meydan - fon muhaveresinde bu iki devl ·; 

Macar Hariciye Nazırı 
Miınih 21 (A.A.) "D.N.B.,, Ma

car Hariciye Nazın Dardossy 
öğleden evvel Alman Fariciye 
Nazırı Von Ribbentrop'u ziyaret 
etmiştir. iki Nnzır, Almanya ve 
Macaristanı alakadar eden nt:Se
leler hakkında samimi müdavclei 
efkarda buıunmu§lardır. 

ıo11draya yapılan hiicum lorına bombularla hıkuın ederek arasında henüz nihai bir anlaş-
Londra 21 (A.A.) - Londra- 100 ml'trc '3lçaktan atılan bomba- maya varılamadığı öğrenilmiş

nın nıuht~lif mnhallerinden ulı - ların yerde bulunan mühim mik- tir. Fakat, henüz kat'i bir ş~y 
nan matbuat raporları. evvelki ge tarda· avcı tayyareleri civarında söylenemez. Çünkü, gerek BeJg
ce bilhassa Londr~ ~öl~esine tev 1 patladıklar~ göriılmuştur. "~l~e - radda gerek bu işle alakadar dı
cih edilen hava hucumu esnasın·! tononsea., lımanına karşı da ıyı ne ğer yerlc•rde bu vadide o kadar 
dn birçok ikametler harap ol - ticeli bir hnva hücumu yapılmış çok söz söyleniyor ve ':> kadar bi
nıustur. Akının kanunuevvel so -1 tır. Ingilterenin cenup sahilleri ribirini nakzeden haberler veri
nunda Siti üzerine yapılan yan - 1 açıklarında sekiz bin tonilô.!oluk liyor ki, bunların içinden kat'i 
gın taaıTuzundanberi Londranın bir vapurun ön ve arka tarafları- olanını ayırmak ve bir nC'tice çı
n •radıgı en şiddetli akın olduğu na bombalar isabet ctmis ve va- karmak imkansızdır. 
lJıldirilıncktcdır. Du -man t .. r:ı - pur batını tır. Ancak. muhakkak olan :ıokta, 

* Münih 21 (A.A.) - "O.N.B.,, 
Bugün Hitler ile Macar Harkıye 
Nazırı arasında vukubulan görüş
me takriben bir buçuk saat siir
müştür. 

Münih, 21 (A.A.) - "Reı.'lni 
tebliğ,, B. Hitler bugün öğle u:ı:e
ro Macar Hariciye Nazırı B. La
dislaus'de Bardossy'yi kabul et -
miştir. Kabulde Alınan Hariciye 
Nazırı B. Von Ribbcntropp da ha
zır bulunmuştur. Goruşme B. llıt 

e 
Ü· 
k· 
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T.unus Valisi Viclıy'de 
Vıchy, 21 (A.A.) - Vichy'y 

gelmiş olan Tunus umumi vul 
Amiral Esteva, Amiral Darla 
ha.ya nazırı general Bergerl!t v 
mustemlekeler nazırı Platon i 

Vnşington, 21 (A.A.) - Ayan 
meclısı, mebusan meclıs. tar ın· 
dan daha evvel kabul edıJ.ınl o· 
lan ikı kanun projesinı tasvıp et
mıştir. Bu projeler GUaDl v 
Samoa adalan ile Ingiltcrc ra 
fından son zamanlarda • .<\JJJ rı 
kaycı. terkedilen ıislerde 345 ınil· 
yon dolarlık bahrı tesısat vucU\ 
de getırılmesinı derpiş e) ıeın k d 
tedır. Reisicumhur Roosev t 
imzasına arzedilm · ş olan xnezku~ 
kanunlar Ingilız mustemleke r 

isi 
n, 
e 

le 
temas etmiştir. . Sovyetlerin Fran.~a elcisı 

s,, Londra, 21 (A.A.) - '"İ'as 
ajansının bildirdiğine göre, hale 
Vichy hükumeti nezdinde Sovy 
maslahatgüzarı bulunan Bogom 
lof'a büyük elçilik püyesi tevc 

n 
et 
o-
ih 

edilmiştir. 

TEP EDELEN 
Muharebesi 

(Başı l ıncidc) 

şif kolu da tuzağa düşürülmüş v e 
ayni akıbete uğramıştır. 

" 
Tepedele11 ilüşmedi 

Londra, 21 (A. A.) - "Reuter 
in Arnavutluk hududundaki hu -
susi muhabiri bildiriyor: 

-
Yunan ileri cüzütamlarının Te

pedelen'e girdikleri teyit <!dilme 
miştir. Fakat bu bölgede şiddet 
çarpışmalar devam etmektedir. 

li 

t-Devol ve Viyosa vadilerind 
talyanlar üç defa mukabil hücu 
ma geçmiş ve bu hücumların he 
üçü de, düşmana büyi.ık zayia 
verdirilerek tardedilmiştir. 

-
r 
t 

-
-
n 

Jngiliz haı•a hücumlıırı 
Atina, 21 (A. A.) - Yunanis 

tamiaki İngiliz umumi karard 
hından : İngiliz tayyareleri, dü 
Tepedelende askeri hedefleri bom 
bnrdıman etmişlerdir. Bombala 
şehre düşmüştür. Bir takım yan 
.1?ınlar çıkmıştır. Bir ml.iddet son 
ra İngiliz tayyareleri İtalyanları 
nakliye kollarını bombardıma 

r, 
. 
-
n 
n 

etmişlerdir. 

Resmi lıarp tebliğleri 
Atina, 21 (A. A.) - Başkuman 

danlığın 145 numaralı resmi teb 
-
-

li{!i: 

---
t 
a 
a 
. 

Cephede keşif kollan ne batar 
yaların mahdut faaliyeti olmuş 
tur. Emniyet nezaretinin tebligin 
de, İtalyan tayyarelerinin Giri 
adasının kırlık mıntakaların 
bombalar attıkları, fakat nüfusç 
zayiat olmadığı, hasarın cüz'i ol 
du~u bildirilmektedir. 

* Roma, 21 (A. A.) - Umum 1 
: 
--

karargahın 287 numaralı teblij:ti 
Yunan cephesinde iki taraf topçu 
ları normal faaliyette bulunmuş 
lardır. Tayyarelerimiz pek alçak 
tan uçarak düşmanın müdafaa te 
sisatını bombardıman etmişler v 
mitralyöz ateşi altına almışlar 

. 

. 
e 
. 

dır. 

Al ussolini'nin yeğeni esir 

f 
. 
-. 

Atina, 21 (A. A.) - Atina P 

iansının bildirdiğine göre Mus
solininin yeğeni Yarbay Tuver 
Ciglio, son İtalyan hücumları es 
nasında Yunanh ar tarafından a 
lınan esirler arasında bulunmak 
tadır.Yarbay Ciglio, 26ıncı Kara· 
~ömleklilcr lejyonunun 73 üncü 
taburuna kumanda etmekte idi. 

Yaralı mülHıdelui 
Atina, 21 (A. A.) - Resmen 

bildirdiğine göre, harp yaralıla· 
n hakkındaki beynelmilel Cenev
re mukavelenamesi mucibince 
Yuııanistan 19 Martta İtalyaya 
tedavi edildikten sonra yaraları
nın vahameti dolayısiyle harbe 
devam etmeğe muktedir olamıya. 
cakları anlaşılan 289 İtalynn harp 
esirini göndermiştir. Bu 'hareke
tin. bir "es~r 1!1übadelesi,, telakki 
ed~lmen:_ıesı l~zımdır. Tamamiy
!e ınsa~ı mahıyettc bir tedbirden 
ıbarettır. Mezkur beynelmilel mu 
kav~lenameyi tatbikan İtalya 
aynı şartlar içinde bulunan ıı 
ha·rp· esirini Yunanistana iade et
mıştır. 

lerin Münihteki sarayında ıki 
memleketi birleştiren an'anevl ve 
samimi dostluk havası içinde ce
reyan eylemiştir. Görüşme sonun 
da Macar Nazırı B. Hitlere mai
yeti erkanını takdim etmiştir. Bu 
zevat şunlardır: Hususi kalem nıü 
duru orta elçi Bartholdy, siyasi 
şube müdürü orta elçi de Ghyczy 
ve matbuat şubesi müdüru orta 

Bulgaristanda Bir 
Casus Şebekesi 

Meydana Ç~karalmış! 
de hava üsleri vücude ge~e. 
sine mahsus 66 milyon 50 bm do 
larhk bir tahsisatı ihtiva etın 
tedir. 

Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar A-
jansı bildiriyor: Polis müdiirlü - Amerika - !Jfilıv 
ğünün gazeteler tarafından neş- nıüııasebetleri 
redilcn bir tebliğine göre, 23 şu- Nevyork 21 (A.A.) _ 
hat günü Boyana civarındaki Amerika ile Alman'-•a ve ita _ 

1 Sofya su be"ntleri yakinlarmda J 

pek çok bomba ve yangın çıkar _ arasındaki diplomatik !liJ!d 
mıya yarıyacak maddeler bulun- betlerin kesilmesi ihti biti ı, 
muştur Yap lan tahkik t f • bahsedilmektedir. Yenidell -

• 
1 

·n ve ennı Italyan konsoloslukların~ ,... 
analiz neticesinde bu malzeme - r-
nin ecnebi mamulatından oldu u tılması melhuzdur. Ame:::...ıc 
kat'i olarak tahakkuk etmi tir. leyhinde manevralar çe~ 
Mezkô.r malzeme Romanyada, oldukları tesbit ~ '.:n to 
Hollandada, Norveçte v~ Ameri- konsoloslukların dı Ameti)J 
kada sabotaj hareketlerinde kul- rnklannı terketmelerinin jlld1l 
lanılan malzemeye benzemekte - mesi muhtemeldir. 
dir. Ayni tebliğden anlaşıldığına Amerikaya yeniden tol' 
göre, kanuna mugayir olar-ak pro- üsler veriliyor 

1 paganda yapan bir ecnebi şebe· @ 
kesi de keşfedilmiştir. Beyanna • Londra, 21 (A.A.) - ··ı~vb ıfıa 
meler dağıtan bu şebeke mensup- diplomatik muhabiri bUdit'iY 
ları tevkif edilmiş olup her şeyi Caraibe denizinde ve diğtl' ·f 
itiraf etmiş bulunmaktadırlar. lerde Amerikaya 29 sene~ i 
Bundan başka bir ecnebi devlet le bazı üslerin kiraya "' 
hesabına casusluk yapan bir tes - hakkında Buyük Britany• ~ ~ 
kilat da meydana çıkarılmıştır. Bu leşik Amerika hükumet end "~ .. 
şebeke bir Ingiliz tcb~ası tarafın: sı.nda gelecek haft~ LO;.r t\ 
dnn idare edilmektedır. Ekscrfsı hır anlaşma imza edilec~ 

cnebi olan bu ~~eke ajnnları Amerika donanmal. 
askeri mahiyette malumat ıvpla -1 13 
mıya memur edilmişti. Tcşkilô. - ' Vöfington, ~1 \/! . .A.) -
tın pek çok parası olduğu anla - C." - Amerika donnrut 
şılmıştır. Tevkif edilen ajanlar Atlantik sahılleri aç'lı"l\.? "'.ı 
tam itirafta bulunmuslardır. T.ah yük denizaltı manevralari1fl ı'a 
kikat yakında nihayetlenecektir. ladığı bildirilmektedir. t -

Kar'\ Somalide B~r Şehir Yugoslavya 
Daha ZaptedUdi 

(Bnşı 1 incide) 
Markos üzerindeki tazyiklerine 
devam etmektedir. Bu şehir kıs
men muhasara edilmiş bulunmak· 
tadır. 
Cicikayı zapteden imparatorluk 
kuvvetleri, Cicika - Harrar yolu
nun ortasında İtalyan kuvveıleri 
le temas halindedir. Do~ Afri

ka karargahının teblı~ine göre, 
ngiliz kıtaları Cicikanın 13 kilo

metre garbinde Marda geçidini 
çeviren dağlık mıntaka içinde i· 
erlemektedir. 

i 

t 

ı 
Jtalya11 tebliğine göre 

Roma, 21 (A. A.) - Umumi 

d 
1 
v 
k 

kararj?ahın tebliği: Şarki Afrika· 
a İngilizle;"in Kerendeki mevzi

erimizin gerisini çevirmek için 
aptıkhrı teşebbüslerin hapsi a
im kalmıştır. 

d 
Galba - Sidama mıntakasındn 
üşman Dabus'da kendine bir yol 
çmak için teşebbüste bulunmuş 

ıse de, geri püskürtülmüştür. 
a 

1 :tft;w:a JJ;l!J;I 
ı. SPANYADA: .. , 
lı 

e Tanca, 21 (A.A.) - "D.N.B.,, 
pınyoı Fa11 Emlrl Mevlay Haaan 

Un merasimle Tanca'ya glrmlı ve 
u ıuretle Tanca beynelmllel mınta
aaının lıpınyol • Faa Emtrli61ne il· 
akının tamamlandıCiını göıter,IT'llıtlr. 

d 
b 
k 
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fEKSIKADA: l\ 

ta 
e Londra, 21 (A.A.) - Nnzl ta
ftarı talebe Birleşik Amerika a
yhlnde ıylşlerde bulunmuıtur. 

unun O rlne Dahiliye Naıtın neı· 

tt!Cil bir beyannamede nazl ajanla
nın bu manevraaına takbih eyle
lttlr. 
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ROl\IANYADA: -BUkreı, 21 (A.A.) - Romanya-

"' " yeni TilrklY• Elçlıl Alexındre 
ılemaquı, ıynl zamanda Tahran El· 
lll!lnl yapm•Y• da memur edllmlıtlr, 

T 
çl 

l\ HSIRDA: 

Arifesinde Bulunu 
(Başı 1 inlİ 

Yugoslavyada, Romanyacf~ 1 b 
mır Muhafızlar Şefi Hori 
nın oynadığı rolü üa ~ ~ 6 
bir unsur telakki ed 
Mihvere girdikten sonra c 
karışıklıklar ihdas edel 
böyle bir unsurun bu zaı1)J 
hudut harici edilmesi dj)lat 
şayandır . 

Bütün bu hadiseler Yug av 
yanın kendi nzasiyle · t 
taraftar olmadığını göst<"lın 
dir. Balkanlarda Almnnlars 
şı bir cephe açılmış olsaydı, 
Almnn ordulan az çok zaafa 
ratılmış bulunsaydı, Yugosl 
kararını vermekte bu kadat 
tereddüt göstermezdi. Fakaı 
gün mihvere karsı doğrudan 
ruya cephe alması memleketi 
harp sahasına çevirebilir. 
goslav kabinesini terE::ddiıde sev· 
kedcn en mühim sebep bu o 
gerektir. 

Mnamafih Yugoslav hükQrne • 
tinin kararı henilz maltim de ı 
dir ve Balkanlarda Almanı 
karşı bir cephe kurulması ihtı 
malleri henüz zail olmamı t 
Bu arada Edcn'in Kıbrısta Harı 
c:iye Nekilimizle görtişmı.iş olına 
sı, Arnavutlukta ltalyan taarru 
Icırının akamete uğraması, Yu 
nistanın mukavemete knrar ' r 
mesi herhalde Yugoslav hukü -
metinin kararı üzerinde mu~ 
olmaktan hali kalmıyacak ll:ııil • 
lcrdir. 

Akşehir Afyona 
Bağlanacak 

Afyon (TANJ - Vılayet uınu. 
mi meclisi işlerini bitinniş 
malda 8 inci intihap devrcs n 
üçüncü senelik içtimnına bu 
nihayet vererek dağılmıştır 

Meclis 941 yılı vilayet büt 
sini (662130) lira gelır ve a 
miktar masrafla tevazun ettır 
rek akbul etmiştir. 

elçi Ullein Revictlc. tı 

e t<•hlre, 21 (A.A.) - Orta $ark· 
ki t-iOr Fransız kuvvetleri kuman
"' General Catroux dUn ıkıam E 
n ve General Dili terefine bir ka· 
1 reamı tertip etmlıtır. Bu kabul 
aminde lngllterenln Mıaır Elçlal Sir 
lleı Lımpson ve General Wavell 

Meclisin bu içtima devre 1 
aldığı mühım kararlar aras 
Konya vilayet ne bağlı A 
Kazasının vilayetimize ılhakı 
kında meclis azalan tarafın 
verilen 18 imzalı bir t krJrin 

* Buddpeşte 21 (A.A.) - "Ste.fa 
ni,, Hariciye Nazırı Bardossy, 
Berlin'den Budapeşteye avdet (>t
tikten bir kac gı.in sonra Rom.wa 
gidecektır. 

ııa 

d• 
ııu 

re 
M 
llf' Eden'ln mOpvlrlerl ve lnglllz El· 
ç ı c kanı haz.ır bu l unmuıt..ır. 
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ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

]:~.Çocuk Ansiklopedisi 
lem 

::n Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 
ul il ~eçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşki.ilden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
~[e~ Çocuk An;diklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Çocuk Amildopedisi A Çünkü: Çocuk AnsiklopE>disi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

çocuğun mektepte 
mektep dııında, hat1a 
mektepten sonra muh- ı 

taç oUuğu en kıy
metli eserdir. 

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

Çoc11k A.1s;klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş cuk Ansiklopedisi, ço-

cuğun hayatı üzerinde 
tes_ir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz bıra. , 
kacak bir eserdir. 'f 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

T-AN ' Neşrtyat "Evt ~ 
• z.:. - ... ı;ı 4 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. 1'-1 ükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. :-. · Is t a n b u l - :/ ·. ·, . : · . : 

,Am 
1 karşı Adres: st anbulda TAN Matbaası 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya t'erilir. 

.,ıacE 

.-...--.................................................................. ------------------------------............................... ~ ............................... .. 
t===- • 

et 
.......... ·~ .... ~ . . ı' ,. 

......... 

\st~uJ Levazım Amir- ı 
İ K ~\ğ\ın ,JJ erilen: Harici 
21 ('" ft ;"'j.s .~ri Kıtaatı İlanları 
t ka .Beher kilosu bir kuruş 40 san
n \imden 2250 ton meşe odunu ka
r ~ zarfla eksiltmeye konmuş.. 

fr· T'lbmin tutarı 31,500 lira ilk 
, 6(.'eminatı 2362 lira 50 kuruştur. 
ür , artnamesi komisyonda görülür. 
av· halesi 25/3/941 salı günü saat 
ml5 de Çanakkalede askeri satın 

sekitlma kornisyonunda yapılacak. 
avinir. 'J.'alip~erin kanuni vesikalarile 
iki yü:lif :ıneJ.Pa19Jarını ihale saatin
e!, iki h.hlı ~n• evvel komisyona 
ur ve d~leri. 

(2062) 

• 
(1772) 

kültt eher metresine 310 kuruş fL 
t tahmin edılen 200.000 metre 

ual !ık elhiselik kumaş kapalı zarf. 
21 (T. eksiltmeye konmuştur. 25.000 
~ fa1-treden aşağı olmamak şartile 
ıne le-, a' rı teklifler de kabul edL 
yin ec Ih'aıesi 26/3/941 çarşamba 

Ü saat 11 de Ankarada M.M. 
satın alma komisyonunda ya

m. ı acaktrr. Istekilerin teklif ede
olsU?i>kleri miktarlar üzerinden ka
ğrer.uni kat'i tem;nat ve teklif mek. 

" larııll ihale saatinden bir saat 
ı kab vel komisyona vermeleri. 

dini 2058 - 1749 
akıta.__ ___________ _ 

afa, Kayıp: Fatih nüfus dairesin. 
ynu~n aldığım nüfus hüviyet cüz
klarıımımla lstanbul Merkez Komu
ılmış,plıgından almış olduğum ter
asa~ tezkeremi zayi eyledim, ye. 
kı~~g. ini çıkaracağımdan eskisinin 
.gor~ ~.nö yoktur. Rize'nin Eğide. 

f;P1:In1 nahiyesi Yapraklar köyünden 
gıbı s cit oğlu Şükrü Mete 325 do
det umlu. nas;,_ ___________ _ 

tükr Kayıp-: -Birinci muhab~
:u1ayr sekizinci tabur ikinci bölük
w usf11 aldığım asker terhis tezkere
şit, ;ı.ı kaybettim. Yenisini alacağım
g am~n hı..ikmü kalmamıştır. Bafra 
M .,sının Müftü mahallesi No: 

us )rner oğlu Avni. 322 doğum
a sazı 
nra kü 
alih. 1 . .. 

TÜ RKiYE CÜ MHURIYETI 

ZİRAAT BANKA SI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000ı 000 Türk Lirasr 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ,.e ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Liro 

iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Ba.ıkaıında kul'l"baralı ve ihbarsız tasarruf lıeuplarındı e n az 50 
llraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna g~ · 

re ikramiye dağıtılacaktır • • 
4 Adet 1.000 Liralılr 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 •• 250 " 1.000 • 

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

oiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşınJ
yenlere ikramiye çıktıgı takdirde '7o 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Eylıll. 11 Birincikanun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

nın yü. yıp: Istanbul emnıyet dor-
li görn -U şu~eden aldığ.ım 31/747 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
i buçuk l L ıkamet vesıkarnı kay- 1 

el sürme~~· h~:knis~.nki allacağım;an es. 767 saytlı "Türk kodeksi,, hakkzndaki kanun ve 4/2/1929 tarih ve 
. _ _ ~ mu ~ m~mışı ır. 2708 sayılı kararname mucibince 1 Haziran 1930 tarihindenberi meri-

Şerü ag :sım Yenışehır Pervaz so- yette bulunan Birinci tabı "Türk ko:leksi,, nin hükmü 2 Ağustos . 1~39 
nı kurulılj •r No: 52 Arnavut tebaa- tarih ve 15135 sayılı kararname ile kaldrrılmJŞ ve bu kararname mucıbın-
Clen bu k~ sından Foti Puleri ce yeniden tan:.dm edilen ikinci tabı "Türk .kodeksi., bu_ ~erre neşredilıniş 
avası yap ve meriyete kon~lmuştur. Bu kodeks beş lira mukab~nde ~nkarada 
"l,.~ı.- 11.ıf~hı . _ _ . Sıhhat ve İçtimaı :Muavenet Vekalett levazım memurlugunca ve lstanbul-

ve Neşnya~ _mudurU R~ın ' da sıhhat ve içtimai muavenet mudi.ırli.ılünce sathmaktadır. Taşraya gön-
• k n AN Gazct~cılık Ye Neşrıyat derılecek kodeks bedeline ayrıca elli kuruş amba1fıJ ve po.ita ilcreti ilave 
ist - r. L. S. TAN .matbaası edilmesi lazmıdtr. Keyfiyet ilfın olunur. (1580) (2137) 

T A N 22. 3 - 941 

TJJJQJ ......................... .. 

HOLANTSE BANK - ÜNİ N. v. 
JSTANBUL ŞUBESt 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

. AJANSI : MEYDANClK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 

KASA ICARl .... 
MERKEZi • KÜRASAO 

Soğuğa Karsı 

Tedbir Ahnız 
Yalnız sıkı giyinmek 

kafi değildir. Cebinizde 
bir kaşe 

GRİ P İN 

• $1J9ELERI t AMSTERDAM - AOTTERO.U.1 - SU ENOS AIR ES 

CARACAS.• M ARACAt SO - H AIFA - W I LLEMSTAO • ORANJEST AD 

aıo DE JANEIRO - SANTOS - SAO PAUL.0 Üşütmekten mütevellid baş, diş, adale, ağrılarile kırıklığı ve emsalin~ 
karşı en seri, en kati tesirli ilic;tır. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde pullu 
kutuları ısrarla isteyiniz. 

' 
Üniversite Rektörlüğünden 

Profesör Mazhar Osman Uzman dersleriyle ilgilenenler için Rektör
lüğlln müracaatı üzerine dört umum! konferans verecektir, Konferansların 

Toprak Mahsulleri Ofisinden ~ 
gün ve saatleri aşağıda yazılıdır. (2207 

27 Martı 3-10-17 Nisan 1941 Perşembe günleri saat 18.30 da konfe
rans salonunda. 

Değirmenlerin hususiyetlerine uygun şekilde mikset çuvalı pazarlıkla 
satın alınacağmdan ta1iplerin 24.3.941 pazartesi günü saat 15 de liman ha· 
nındaki şubemize müracaatları. (2202) 

İstanbul Defterdarlığından 
Sıra M Dkellen n Mahalleal SokaAı No. Matrah Kazanç Buhran Cez.- Senesi 
No. adı 

1 Şuayrp Atakan Muhallebici 
2 • .. " 
3 .. .. .. 
4 Nihat Asnn Komisyoncu 
l5 Memduh Recep Muhallebici· 
6 Nobar Malhasyan Tilccar 
7 Musta!a O. Ömer Süpürge<-1 · 
8 Serkis İğneci oğlu Terzi 

.. .. 9 
10 
11 

Necati Çakın 
Mustafa Uysal 

12 Suphi Pak 

.. 

13 Ahmed Acar ve 
şeriki 

14 Tahir Eriş 
15 Murad Aybir 
16 Sadık Uzan 
17 Aristidl Dimitrl 
18 Nobar Malhasyan 
19 Aleko 
20 Mustafa 
21 A vram Abravaya 
22 Ali Polat 
23 Avram Kalve 
24 Mustafa Keskin 
25 .. .. 
26 Veli Cenko 
27 Niyazi Erol 
28 Yani Klemanidi 
29 Ali 
30 Yaka Hayım 
31 Yusuf Çalkm 
32 Hüseyin 
33 Nikoll 
34 Yuda Nesim 
35 Moreno Ahlaf 
36 Nazlı O. Todori 
37 Ali O. İsmail 
38 İbrahim Hakkı 

.. 
Bakkal, tütüncıı 
Kahveci 
Di~ doktoru 
Tüccar 

NakUyeci 
Avukat 
Yai, peynı..,.... 

Tücar .. 
Terzi 
Tüccar 
Ayna imali 
Yorgancı 

Cam satışı. 

Yorgancı .. 
Sandıkçı 

Meyvacı 

Kahveci 
Yemişçi 

Yumurtacı 

Gazete ve tütıincil 

Kömürcü 
Terzi 
Kağıtçı 

Kuru yemişçi 
Peynlrci 
Patates, soğancı 
Kasap 

<;. G. Hayriefendi cad. .. .. .. .. .. 

.. .. 
Anadol han 
Hayrief. cad 
Selamet han 

.. 
'"' 

A. C. Taşçılar cad. 
Ş, G. Zahireciler .. 
A. Ç. 

.. .. 
~ G. 

• 

A. Ç. 
Ş. G. .. 

.. 

" 
Köprilaltı 

Balıkpazar cad 
Çobançe:ıme 

Agopyan han 

Mimar Kemal cad. 
Niğde han 
Taşçılar cad. 
Dördüncü va.in! han 
SelAmet han 
Bozuktulumba 

R. P, Canbazhan c~d, 
'. K. Halil han .. 
" 
" 
" 

Balkapan han 
Fındıkçrlar 

Baikapan han 

" 

50 

.. 
35 
50 
13 

28/1 

ıo13 

65 
86 

2 
17 

18 
7 
6 

1/30 
13 

6 
14 

14 

120.00 
120.00 
120.00 
142.50 
120.00 
131.25 
360.00 

50.63 
50.63 

558.00 
135.00 
139.50 
123.75 

100.00 
25.89 

252.00 
129.00 

45.00 

27.00 
47 27.00 

27 /1 312,50 
16 18.00 
40 18.00 

32.65 
36,00 
23.97 
57.00 
37.58 
59.06 
1.97 

6.24 
11.22 

133.38 
44.66 
16.37 
64.84 

35.00 
3.77 

96.02 
33.72 

12,87 
,08 
.86 

1.12 
157.39 

12,75 
3.77 

,. Tomruk sokak 35 180.00 54.00 
S. G. Kadıköy iskele.ıı 86/1 360,00 45.37 

,, Bozuktulumba 10 72.00 7 .20 
A. C. Çardak 53 480.00 267.00 

6.53 
7.20 
4.79 

11.40 
7.52 

11.81 
39 

1.00 
1.80 

26.68 
7,15 
3.06 

12.97 

7.00 
75 

19.20 
6.7~ 

2.57 
.02 
.17 
.19 

17.18 
2,04 
.6~ 

10,80 
9.07 
1.44 

A. Ç. Çardak 16/1 360.00 26.19 5.24 
Ş. G. Kadıköy iskele.od 118/1 337.50 24.50 4,90 
Ş, G. Zahireciler 7 180,00 27.62 6.35 

,, Valde han 13 360.00 108.00 21.60 
T. K. Balkapan S. 2 300.00 48.60 9.72 
Ş. G. Valde han 21 330.00 115,50 23.10 
~. C. Balıkpazar 100/1 263.50 10.25 2.05 

,, Fırın sokak 11 315,00 141.75 28,35 
R. P. Tahmis caddesi 42 İstanbul bir No. lıİtiraz Komisyonunun 

35 

24.0)' 

11.49 

17.28 
6.07 
.88 

2.32 

15 

65 
65 

4.71 

4.14 

938 birinci : 
939 .. 
939 
937 
937 
939 
939 

940 
• 940 

939 
940 
940 
940 

939 
937 
939 
938 
938 

938 
938 
938 
940 
940 
940 
940 
940 

ti .. .. 
ıİ .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
... .. 
.. 

939 ikinc4 
936 ••• 
933 .. 
934 ikincl 
939 •• 
938 .. 

934 " 
936 üçünctı 

934 " 
937 
936 " 

" 5/8/940 tarilı ve 60606 sayııı 

Eminönü Şubesi müke11eflerinden yukarıda adı, işi ve ticaretgah adresi yazıh şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebliğe 
salahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklıırından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç, buhran ve 
yüzde zamlarını havi ihbarnamelerin biu.at kendilerine tebliği mümkün olamamıştır Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tev-
fikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur (2215) 

J;. ona 
SAÇ SABUNU 

5açluını•ı lftuhafa•11 tçln hulkOlıııle 
tesirini ilk •ullanıtt• ııırec•lı~lnl• . 

30 Kııruıtur 

Istanbul Uçüncü icr a :Memur· 
1ug u nd an : 

Mukaddema Istanbul Tütün 
gümrugı.inde Kemer lı sokağında 
:&3 numarada ık.en halen ikamet
gahı meçhul bu lunan Abdulha
mit Angiliz ve mahdumu Burhan 
şirketi azasından Burhana; 

Doyçe Oryant Bankasının dai
remize ait 940/3976 numaralı 
dosyasiyle zimmetinizde alacağı 
olan meblağın temini istifası zım.. 
nında şayian uhdei tasarrufu
nuzda bulunan Istanbulda Ahi 
Çelebi mah allesinde Gümrük ve 
Limoncular sokağında 181 kütük 
ve 440 ada ve 8 parsel eski 88 ye
ni 1·23.25 numaralarla murakam 
gayri menkulunuz haciz edilmiş 
olmasına ve icra iflas kanununun 
103 üncü madesine tevfikan ta
rafınıza tebliği lazımgelen ihbar 
varakaları ikametgahı hazırınızın 
meçhuliyetine mebni tehlik kılı. 
namıyarak tebligatı mezktirenin 
15 gün müddetle ilanen tebliğine 
icra hakimliğince karar verilmiş 
olmaka bu hususta bir diyeceği
niz varsa tarihi ilandan itibaren 
mezkur müddet zarfında yukarı
da yazılı dosya numarasiyle da
iremize bildirmeniz ilan olunur. 

Dr. Horhoruni 41 

'minönQ Nimet Abla gi$esl kar-
sındald muayenehanesinde 

hastalanru kabul eder. I' Ilı Telefon : 24131 41 __ _, 

1·tanbul Sıhhi Müesseseler Arttır'"a 

Ve l:ksiltme Komisyonundan 
Zonguldak hastanesinin 109 kalem ilaç ve sıhhi malzemesi açık ek

siltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 2.4.941 çarşamba gilnü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasmda kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

Muhammen fiat 1783 lira 50 kuruş, muvakkat teminat 133 lira 80 
kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

İstekliler 1941 yılı Ticaret Odasr vesikasiyle 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikalar ve :..u işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli ~ ve saatte komisyona gelmeleri. (2120) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan . . 

Muhammen bedeli (3535) lira {50) kuruş olan 17 .ıtaleın mu.ııtehf 
cins ve eb'atta menteşe (28.3.1941) Cuma günü saat (10,45) onu kırk 
beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan açık 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyen.lerin (265) Ura (17) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona milracaatları lAztmdır. 

Ru k~ .ait =rtn:un .. ı .... komisyondan parasız olarak da.eıtılmalr•.,dır. 
(1837) 

.... .... 
• Muhammen bedeli (8197) lira olan 21 kalem muhtelif eb'atta ambu

vatmanlı dökme boru ve teferrilatı, flançlı dökme boru ve çelik çekme 
!ren hava sevk borusu ve teferrüatmdan mi.ırekkep malzeme (4.4.1941) 
Cuma günil saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından taahhüdünü ifa ederniyen müteahhidi nam ve hesa
bına açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (614) lira (78) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona mürcaatları lAzmıdır. 

Bu .işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2038) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
57 No: lu ilAn: 27 Mart 1941 tarihinden itibaren 27 No. lı ilAnımızda 

tesbit edilmiş olan 90 kuruş Azamt perakende fiatın fevkinde ve ekstra 
ekstra namiyle kaşar peyniri satılamLyacaktır. Blrlnci nevi yağlı kaşar 

peyniri toptan li:ıaml 67 .5, perakende azami 90, ikinci nevi kaşar peyniri 
toptan Az.am1 60, perakende azamı 80, üçüncü nevi Kars ve milmasili ku
nıkaşar peyniri topta.. az.aıni 45, perakende azamı 60 kuruştur. (2232) 

AN APİYOJEN 419' 

OR. IHSAN SAMI 1 
!streptokok lstaftlokok, pnO
nvkol;.. Koli. pıyosıyanlklerın 

vaptıgJ çıban. yara a.kınb ve 
cilı ııastaJıklarına ıı:arsı cok 

- tesırıı taze aşıdıı 1 

Istanbul Asliye Uçüncü Ticaret 
Mahkemesinden; 

Mahkemece 941/7 numaralı 
dosya ile satışma karar verilen 
Cumhurıyet buzhanesinde mev
cut ve )o 12,30 ü çürük ve % 
7 ,95 i benekli olan ve ehlivukuf 
tarafından beher :ıandığına onbe~ 
lira elli kuruş kıymet takdir edi
len 75 büyük sandık yumurta 
24/ 3/ 941 pazartesi günü saat 10 
dan itibaren mezkl.ı.r buzhanede 
açık arttırma ile satılacaktır. 

1 - Satış peşin para iledir. Be 
lediye ve dellaliye rusumu ve 
ihale damga rcsmı mi.ıştcriye a
ittir. 

2 - Arttırmaya iştirak ede
cekler muhammen kıymetin yüz
de yedı buçuğu nisbe:tinde 87,50 
lira teminat parasını mahallinde 
mahkeme naibine yatırınağa mec 
burdurlar. 

3 - -!haleyi müteakib mal. 
lar buzhanede teslim edilecek ve 
derhal kaldırılacaktır. Teslimden 
sonraki bilumum masraflar müş
teriye aittir. 

Isteklilerin muayyen gün ve 
saatte mahalline gei..ınelerı ilan o 
lunur. 

,- sATILIK mi\ 

1 
E. S. ALTO SAKSOf Uı 1 

KOHLER Y markalı ve A-
RISTOKRAT MODELI CAZ 
TROMPETi: ikisi de gumu 
kaplamalı Park Oteli Orkcs. 

'- trasında satılmaktadır 411 


