
s N E V 1 
ur.· Ankarıı C;ıCdesi 102 

" F: TAN, İST~NRUl, 
FO!ll: ?A"11l "A"tR. 24319 

ALTINCI YIL - No. 1991 
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YALNIZ 

ocuk Ansiklopedis· 
Olebilfr. Ciinkü hfitAn hedi~·elPr unotulahilir. Fakat 

r·ocUK ANSİKLOPEDİSİ Çocut!un bütün hayatında 
·dni bırakır. 

MART 
1 9 4 1 5 K U R U Ş 

G ONLÜK SiYASİ HALK GAZETES i 

• 
rıs na 
G• d.? r ı . 

e, A!rıkad .... kı büyuk ıare

r n .. L \e Akd~n.ı:de bakını bır 

\ Z.) ~ gcçt .un sonra tcşcbous 

k r t ru elıne almıştır. Bu vaz.ı
)' t en ttuşınd na!I Almanya evve
l, Rom nyayı şımdı de lngılızleıın 
1:. lkanlardo ttaraya asker ihıaç 
' tıaıarınıı daha yakın bır mcsafc
Ye gclmış olmak ıçin Bulgarıscanı 

i gal ctmış bulunuyor. Fakat bu 
\ zıycı.c lngılızler seyirci kaıacıı:t 
<iegıllerd~. Onun ıçın Orta Şark 
B şkumandanlığınm derhal nar~
lr.ctc geçerek Almanları bir taıtnn 
•urprizlcr karşısında bırakacagı 

lahmın edflebılir. 

~-------------------fil . Zekeriya SERT EL 

A imanlar Bulgaristaru ni
çin işgale lüzum görmüş

-erdir? 
Alman askerinin Bulgaristana 

~!'işinin sebeplerini tahlil edebi
-rsek, bu hadisenin Balkanlarda 
llsule getirebileceği neticeleri 
~e tahmin edebiliriz. Onun için 
~il.kalemizin başında sorduğu
Uı sualin cevabını araştırmak 
~·dalı olur. 

~ J\Imanlar ötedenberi şu iddia
<adırlar: 

.. Almanyanın menfaati Balkan
~n kanşmamasındadır. Çün
ıı Almanyanın Balkanlarda 
lıyük iktısadi menfaatleri var

. Balkanların karışması de
ek, Almanyanın Balkanlardan 
tısaden istifade edememesi de-

' ektir. 
ealkanlarda karışıklığın önü
geçmek için Balkan devletle

ili İngilizlerin tahrikatına ka
. lllak kabiliyetinden mahrum 

- hale getirmek lazımdır. Bu-
~ için de ya bu memleketleri 
ihvere raptetmek veya fiilen 
1:al etmek icap eder. Öteden -
·ti Almanların Bulgaristan ve 
lıgoslavya üzerindeki iktısadi 
e siyasi tnzyiklerinin mantısı 
lı.dur. Yugoslavya ile iktısadi ve 
~!türel mukavele imzalanmış
.·. Yugoslavyanm diğer komşu
l'iyle olan ihtilaflarının halli

'{ delalet edilmiştir. Ve nihayet 
lıgoslav hükumetinin iktısaden 
~ili Avrupa nizamına, siyaseten 
man siyasetine uygun bir yol 

1ıtmas1 tc>min olunmuştur. Bu 
lretıe İngiltere ve Amerikanın 
lı~oslavya üzerinde tesir yap-
alarına imkan bırakılmamtş-

1'. Bu sebepledir ki. Mister Ro
Velt'in mümessili Donovan 
lgrntta muvaffak olamamış

!', 

Almanva. avni tazvik1 daha 
1'fük bir şiddetle Bul~aristan 
~~tine de vaomıs. Bıılgar hü -
~metinin mihvere iltihakını te-
1tıe muvaffak olmuş, ve İngil-
e ile Amerikanın son zaman
~a Sofvada o'•namrva çalış .. 
ları siyasi rolü akamete uğ

t 
m1ştır. 

1 \taziyet hövle olunca Alman· 
~tıın artık Bulgaristnnı a<;ker 
~~e isE!al etmı>sine lii7ıım kal
amak icap t>derdi. Balkanlar. 
'manlann eline geC'JTlis hulu
lı\>ord11. Buralarda. veni askeri 
1l"ekPtlPre sehı>bivet vl're~k 
h?iklprden frtinı:ıp etmek ~a-ı 
it\ l?Plirdi Halhnki Almımlar 
1lPoslavva ve Bulr1aric;tanı ik-
'aden ve sivac;C'tım k<ızanm::ıkla 
~lrn:ıorlar Bul.ız;ırü:tımı is2ale 
~bbüs ettiler. Niçin? 

* 8 unun sebebini fngilterenin 
Afrikadaki muvaffak1ye

~de ve Sarki Akdenizde teşeb
ıs kudrPtini kazanmış olmasm

aramak lazımdır. İngiltere 
~diye kad;ır Almanvaya kar~ı 
ima tedafüi vazivette kalmış
'l'escıbbiis kudreti daima Al-

~lıların elinde idi. Almanlar 
"ede isterlerse. harp sahası o
tla. teessüs edivordu. İn~iltere 
1ece harp kabiliyetini Alman
l'tn tecavüzlerine uydurmıya 
~ı>hur oluvordu. 
lia1buki İngiltere, Afrikadaki 
~~ik zaferinden ve Akdenizde 

ırn bir vaziyete .ı;?eçtikten 
ra U:> ebbüs kudretini eline 

ıı. İtalyaya karŞI tecavüzi ha-
ete gecmekle kalmıyarak. Al-

~tıvayn karşı da tecavüz kabi
"'tini kazandı. Simdi Alman -
~ın kendisine ceohe açmasını 
leıniverek. kendisi ona ceohe 

ll"ııva teşe1'büs etmiş bulun
~lttadır. İngiliz gazetelerine 
re, General Wavell'in bir:ay 
tlar evvel Atinayı ziy.fl: · İ1';
~ liaricivc Nnzırr~ 
• nıhrırbive Reis ıi Y~ 

!'\ seyahatleri 1 ııi1ter1kı 
lkanlarda Almanlaı:a ,k~ı-}ç ... 

(Soııu: Sa.'$·"' ..,. • 
. ' 

Nazi Kıtaatı 
Yunanistan 

!Hududunda 

İngiliz F.ldsini kabul ederek 
görüştüğü bilcHrilE-n Bulgar 

Kralı BORİS 

!iugiinlerde ~ofyayı tcrkedeccği 
tahmin edilen İngiliz Elc;isi 

R ENDELL 

Yunanistan 1 1nqi1 tere 
Zafere Kadar Sefirini Geri 

Döğüşecek Çaijıracak 
Elen Başvekili, Zafere 

Olan Tam itimadım 

Tekrarladı _,._ 
Eden'in Temasları 

--r:--
Nazır, Yunan Ricali 

ve Atina Büyük 

Elçimizle Görüştü 
Atina, 3 (A.A.) - Ingiltere 

Hariciye Nazın Eden, dün Kral 
Georges tarafından kabul edil -
dileten sonra, Başvekil Korizis i
le bir görüşme yapmıştır. E
den'in şerefine Başvekil bir öğle 
ziyafeti vermiş ve ziyafetten çı
karken halk. kendi~ini İngiliz ve 
Yunan milli marşlarını söyliye -
rek büyük tezahüratın karşıla
mıştır. Akşam. İngiltere Elçili
ğinde bir zivafet verilmiştir. 

Eden'in Yunan ricali ile dün 
akşam ba. ladığı görüşmeler. ge
ce yarısından sonrava kadar de
vam etmiş ve bugün öğleden 
sonra tekrar başlamıştır. Gene-

( Sonu Sa 5. Sii 5 ) 

-·-O---

Bu Hususta Kat'i 

Kararan Bu<JÜn 

Verilmesi Bekleniyor 

Bulgar Meclisinde 

Hükumetin Son Kararı 

18 Meb'us Tarafmdan 

Protesto Edildi 
Sofya, 3 (A.A.) - "Reuter,. 

İn,gilterenin Sofya Elçisi Rendeli 
pazar akşamı Kral Boris tarafın
dan kabul edilmrştir. Bu müla
kattan sonra hiçbir beyanat neş
redilmemiştir. Rendell evvela 
hükumetine mufassal bir rapor 
ı;tönderip cevabını beklemek mec 
buriyetinde olduğunu söylemiş
tir. Kral, İngiliz Elçisinden son
ra Alman 'ticisi Von Richtho
fen 'i kabul etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, İngiliz El
cisinin Kral Boris ile yaptığı ~ö
rüsme esnasında. iki muhatap. 
bugünkü vaziyetin bütüo vaha
meti üzerinde mutabık kalmış -

( Sonu Sa 5; S ü 1 J 

Y•tıı•n askerler i istirahat zam:m lan nda gelen mektuplan ok uyor 

Yunanistan Harbi 
---...-- -

lngiliz Hava 
Kuvvetlerinin 

Faaliyeti Arttı 
---- --

Avlonyaya Şiddetli 

Bir Hücum Yapıldı 
Atina. 3 ( A. A.) - Yunanis

tandaki İngiliz hava kuvvetleri 
karargahının dün aksamki tebli· 
ği: Bombardıman tayyarelerimiz. 
avcıların refakatinde olarak Av
lonyaya hücum etmişlerdir. Kış
lalara, bir mühimmat deposuna 
ve bir askeri levazım deoosuna 
tam isabetler kaydedilmiştiı
Dü<mlanın tayvare dafi batnryala 
hnm şiddetli mukavemetine ra~

hücum neticelendirilmistir. 
o'lnbardıman tavvarelerimiz
mürekkep bir filo Buzi ci

Parnboan'da düşman mcv 
(Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

Afrika Harbi 

Somali'de Bir 
Kasaba Daha 

Zaptedildl 
--·· -

Britanya Kuvvetleri 

Durmadan ilerliyor 
Kahire, 3 (A. A.) - Askeri söz. 

cü, Keren yolunu kapayan askeri 
ehemmiyeti haiz bir ~ecidin zaptı 
üzerine İngiliz kıtalarının ~imdi 
Keren üzerinde muhasara hare
katına tesir yapabilecek mühim 
bir mevkie yerleşmiş olduklrını 
söylemiştir. Habeşistanda Gonda· 
üzerine doğru yapılan ileri hare· 
ket arazinin daf?lık olması yüzün
den y::ıw•clamışt1r. 

bıiliz resmi teblği 

Kahire. 3 (A. A.) - Umumi ka 
rargahın tebliği: 

Eritrcdt>: Habeşistan ve Trab· 
t Sonu: Sa S: Sü 5 ) 

---
lngilizlerin Münakale 

Y oflarına Hücum 
Etmeleri Muhtemel 

- ·--
Bir Habere Göre 

- - -
ihtiyati Bir Tedbir 
Olarak Boğazlara 

Mayin Dökülmüş! 
Londra, 3 (A.A.) - "A.F.İ.,, 

Şimdi Bul,garistanın mukaddera
tı taayyün etmiş olduğundan bü
tün dikkat tabiatiyle Alman or
dularının cenuba doğru ileri ha
reketlerinde tutacaklan istika
met üzerinde temerküz etmek
tedir. Londraya gelen ve akşam 
gazetelerinde büyük başlıklarla 
çıkan haberlere göre, bazı müf
rezeler Yunan hududunda kain 
dört mevkie gelmiş bulunuyor
lar. Bu mevkiler Zlatograd, Men 
lik, Trigrad ve Mustafapaşa'dır. 
Diğer bir habere göre de, Fi· 

libeye varmış olan piyade müf
rezeleri bugün alelacele Türk 
hududu istilcametine sevkolun
muşlardır. Yunan hududunda 
işgal edilen mevkiler içinde en 
ehemmiyetlisi Menltk'dir. Çünkü 
bu mevki Rupel boğazında kain
dir. Motörlü tümenler için Bul
~aristandan Yunanistana geç -
mek için en az fena olan yol bu
raS1dır. İşte, Sofyad an ~eçen Al
man kıtaları derhal buraya te
veccüh etmişlerdir. Bununla be
raber bu mevsimde yollar çok 
fena olduğundan ve eriyen kar· 
lar çamur deryası haline geldi
ğinden. Almanların Yunanista
nı istiladan evvel Yunanistanda 
infisah hasıl etmek üzere kor -
kutmrya teşebbüs etmesi bekle
nilebilir. 

Ayni zamanda Almanya, Yu
goslavya üzerinde de tazyikine 
devam edec~ktir. Yu,goslavva na
zik bir vazivette ve tereddüt et
miş bir halde bulunmaktadır. Bu 
tazyikin hedefi Yugoslavvayı 
da üclü pakta iltihak ettirerek 
Selaniğe inmek üzere çok daha 
iyi bir yol olan Vardar vadisini 
elde etmektir. 

( Sonu: Sa S; Sü 3 J 

'Jzak Şarkta 

Londraya Gör~ 
Harp ihtimali 
Kuvvetleniyor 

-----
Hindiçini - Siyam 

ihtilafı Hallediliyor 
Ankara, 3 (Radyo gazetesi) -

Uzak Şarkta Japonyayı ~ımdi Cl'l 

zıyade meşgul eden mesele, Hın
dıçini Siyam ıhtilafıdır. Siyam 
Uzak Şarkta Japonların aletı va
ziyetindedir. Evvela Sıyamı kış
kırtıp Hindıçini ile harbe tutuş
turan ve sonra hakem olarak a 
ralarına girip harbi durduran, 
Japonya, Hindiçininin Siam'a a
razi terketmesini istemiştir. 

Hind içininin Siyam teklifini 
kabul edıp etmemesı Vışının mih 
ver karşısındakı vazıyetını tayın 
edecekti. Evvela, Vışının muka-

( Sonu: Sa 5; Sü 1 J 

Yeni Tefrikamız 

Göl insanları 
Yazan: Cemalettin JJJ a/ıir 

" Göl insanları", kıymet sahi
bi bir şahsiyetin bir tek e
serle edebiyat tarihine yer
leşebileceğini isbat edecek 
kabili~·ette ve kudrette bir 
eserdir. 
Bir ka~ giine kadar TAN sü
tunlarında okuyacaksınız. 

·~·-... -

Şım .. ıı Atrı.k4,ın kµ:r~,..,_son m - nffnkn etlerden sonra lngili-1 leriA liızı...,.. ~nrıilPrPı.:..ıtıer h~Pg\ 
hir cepheye ;;;e,·ketmek üzere hazır bulundurchıkları Avu tralya lı kıtaatn mensun hir nefer Hal 
yan tayyareleri tarafından atılan, fakat pat lamı yan iki yangın bombasını hatıra olarak saklıyor 

Bul aristan -
Vaziyetinin 

Akisleri 
Almanya, Türkiyeye 

Tecavüz Niyetinde 

Olmadığını Söylüyor 

P. Paul • Ribbentrop 
Mülakatı Haberi 

Tekzip Etlildi 

Vugosia\•ya Kral Naibi P rens 
PAUL 

Berlin, 3 (A.A.l - Bir hususi. 
muhabir bildiriyor: Propaganda 
Nezaretinın matbuat servısı şefi. 
Almanyanın Turkıyeye karşı te
cavüzkar nıyetleri olmadığını söy 
lemiş ve Türk - Alman ıyi müna· 
sebetlerinı hatırlatmıştır. ''1'ürkı
yenin hattı hareketini tasvip ve
ya ademı tas\rip, demiştir, Al · 
manyaya düşmez . ., 

YUGOSLAVYADA 
Bel(?rat. 3 (A.A.) - "Reuter,. 

''faip PrE>ns Paul bu sabah Avus
turya - Yuttoslav hududu civa
rında bulunan ikamı.>trrahınd.q 
A.Jman Haricive Nazırı Von Rib· 
bentrop'la ,ı?Örüşmiistiir. Prens 
Paul'ün dün ı?ec; Belgrattnn hu-

( Sonu: Sa 5; Sü 4 ) 

Askeri Vaxiyet 
- -·---

BALKANLARDA 

T AHADDÜS EDEN 

YENİ VAZIYET 
(Askeri Muhnr ririmiz va7ı~·or J 

Bulgaristan, resmi tcbllğlcri'l 

dili ile, 2 Mart tnrihinden itiba
ren resmen Alman ordusunun ~
gali altına girmiştir. Bu işgal na
rekeUnın, bu tarihten çok dahı:ı 

evvel hazırlanmış ve yapılmış ol
duğuna şuphe yoktur. Bu Bulgar 
hildiscsinin s!yasi cephesi, bu sü
tunu altıkadar etmez; biz. yalnız 

hlıdıscnln askeri harekfıt ve ih· 
zarat b:ıkımından mahiyetini tcs
blt etmekle ikUfa edeceğiz.. 

Romanyadaki Alman fırkaları
nın, Bulgaristan üzerine yürüye
rek Balkon iş~nJ sahasını hem 

1 
Karadeniz istikametınc, hem de 

(Devamı: Sa. 4. Sü. J \. _____ ./ 
Albay Don av an 
Londraya Gitti 

Londra, 3 (A.A.) - Avrupa
da Roosevelt'in J?avri resmi mu
sahidi sıfativle bir turne yap
makta olnn Albav Donovan. bu
g-ün Londrava muvasalnt etmis
tir. Donovan Londrayı daha ev
vel ai?'ustos ve kanunuevvel av
lıırır-dıı 7ivıırPt etmiı;:ti. 

Bulgaristan 
Artık Harp 
Sahnesidir 

->--

Bu Vaziyet Harbi 

Türkiyeye Bir Ad!m 

Daha Getirmiştir 
-o-

Türk Milleti Uyanik, 
Müttehit. Hadisatın 

inkişafına Muntazır 
Ankara. 3 ffiadvo gazetesi) -

tfolgar Basvekili üclü paktı im-
7a]amak üzere ttittiği Viyanadan 
döndü~ü zaman Alman kıtalan
nın Sofvava girdiklerini ı?Örmiiş
tür. Evvelce talim ve terbiye 
maksadivle Romanyava sokulan 
Alman kıtalarmın Bulgaristana 
cıirecekleri hakkındaki haberleri 
Almanya mütemadiyen tekzip 
0 tmis, en son tekzip 26 şubatt-3 
vapılmış ve Almanlann böyle' 
hir tasavvuru dahi o1madı~ bil
-'lirilmi~r. Simdi ise Alman kı
'alan Bulgaristandadır. 

( Sonu: Sa 5: SU % ) 

=================================================-=-~ 

Bazı Vergilerde 
Tadiller 

Yapılacaktır 
Buna Ait Hazırlık l ar Bitmek Uzere 

Ankara, 3 (TAN Muhabirin-) 61übadil vesikalarına ait 
den) - Maliye Vekaleti tarafın- makbuzlar değişiyor 
dan muhtelif verailerin bazı mad 
delerinin tadili ve bazılarma nis- Ankara, 3 (TAN) - Maliye 
bi zamlar yap•lması hakkında ya. Vekaleti mübadele fac;fiye vesi
p1lan hazırlıklar ikmal edilmiş· kalarının kTsmen tedive veya 
tir. Bunlardan bir kısmı Vekil- mahsubuna mukabil ırPrive ka· 
ler Heyeti tarafından tPtkik e- 1an miktar lcin verilmic: olun 
-lilmekte ve bir kısmı üzerindf" '11UVakkat makbu:zlarrn r!ocr1-di
vapılan tetkik1Pr ikmal edilerek "ilmesine karar vprmi•tir l=t 1ına 
Başvekalete takdim olunmakta· "ebep, bundan evvel hu w>cllr'l
dır. lar üzerinde taklit ve tahrif vo-

Bu lAyihalar bu ay tcinde Bü- liyle geniş bir suiistimal yaoı1-
vük Millet Meclisine takdim olu- mı~ olmasıdır. Bu vC'sikı:ılıırm 
narak müzakerelerine baslnna- kıymeti takriben yarım r.·ıılyon 
caktır. kad1U'dır. 
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Yazan: ULUNAY 

DÜNKÜ TEFRİKAN'IN' 
HÜLASASI 

Prens hnzreilcrinin Posl'deki ko
ııağmdn mükelle! bir zlynfet ve
riliyor. Bu :ı.lyafctte birçok mllte
reddl &Jlllcr, muhtekir zenglnlt:r 
tanıyoruz. Bu yaldızlı sefnlct tip
leri birbirleriyle Pnrls'in kibar 
oleml denilen garip muhitine nit 
birçok dedikodu yapıyorlar. Bu 
dedikodulardan anlıyoruz ki, fi
I:ın avukat knrısmı dostlannn çı
rıl çıplak teşhirden zevk alıyor. 
FilAn kAıif ömründe Marıtllyaya 
kadar bile seyahat ctmedlli hal
de, Cad sölUndekl kııbtıelcrden 
bahsediyor. Cebinde on parası ol
mıynn, memleketinden kovulmu~ 
mctcllkılz bir Mihrace bol kese
den Makedonyalı bir ııenernlc 
milyonlar hibe ediyor. 

* * 
H intli Prens hemen bir çek 

imzalıyacakmış gibi sordu: 
- Ne kadar? 
General yutkunarak: 
- Ehemmiyetsiz ... Pek ehem

mıyetsiz! .. 
Rus profesörö ince parmakla

rıyle ya~lı snçlannı tarıyarak: 
- Söyleyiniz general! Dedi. 

Görüyorsunuz ki Presn bu mese
leye alaka gösteriyor. Sıkılmayı
nız, söyleyiniz. Ne kadar lazım? 

General paranın mikdarını e
hemmiyetsizleştirmek isteyen bir 
eda ile dudaklarını bükerek: 

- İki milyon kafi! 
Prens hafifçe güldü: 
- Ne söylüyorsunuz general? 

İki milyon İngiliz lirasiyle hiç 
bir şey yapamazsınız. Bu iş için 
en aşağı beş milyon İugiliz lirası 
lfızımdır. Bunu size temin edebi
lirim. 

Frank kastederken Mihraca ta
rafından bunun İngiliz lirasına 
tahviline ve mikdarının da beş 
milyona ibliı~ına general nasıl 
teşekkür edeceğini bilemedi. 

- Makedonyanın en büyük 
şehrine sizin isminiz verilecektir. 
Bunu size ben söylüyorum. Sözü
me itimat edebilirsiniz Altess. 

* * Salon yavaş yavaş doluyor
du. 

Cihan harbinin tahrip ettiği 
mıntakalarda inşaat müteahhit
liği etmek suretiyle büyük bir 
servet yapan Mösyö Verdie, bir 
türlü fraka alıştıramadığı hantal 
vücudüyle davetlilerin arasında 
dolaşıyor ve bilhassa Prensin 
daktilosu Fransuaz'ın et .. ~ında 
dönüyordu. 

Holi.m nihayetindeki ufak 
salonlardan biri geniş bir tez· 
giıhla bar haline konulmuştu. 
Davetlilerden ufak gruplar uzun 
iskemlelere ilişerek kibarlık ni
şanesi olmak uzere beyaz keten 
caketli barmenlerle şakalaşıyor
lardı. 

Zengin müteahhit açık leylak 
rengmde biırı.indüğti tüllerle er
guvanlar ortasında sarı bir j?iile 
benziyen daktiloyu bara doğru 
götürerek: 

- Matmazel! Diyordu. Ben bi-

Tefrika No. 2 
- Bu tedaviyi memleketlerin

de yapamıyorlar mı? 
- Hayır. Memleketlerinde ye

mek yememek nyıpmış! Burada 
kırk kilo kaybedince Beyruta 
dönüyorlar ve orada bir kaç ayı 
zarfında tekrar kırk kiloyu kaza
narak Par~se geliyorlar. 

- O halde terzilerinin milyo-
ner olması lazım. ı 

- Onu bilmem. Fakat evlerin
de hastabakıcılı~ı eden arkada
sım Madlen, elbise dolaplarında
ki kostümlere kilo itibariyle nu
mara konuldukunu söyledi. Her 
ı;:ün evvela tartılırlar, ondan son. 
ra Üzerlerinde kilo numarası o
lan elbiseyi giyerlermiş! 

Yanlarında bir kumaş fışırtısı 
işittiler. Madam Kayrullah, dur
gun bir denizin ortasında hare
ketsiz ilerleyen elıiatiri bir balya 
sükunetiyle yaklaştı. Bir et yığı
nından ibaret kalan ve daima 
mütebessim zannolunan geniş 
çehresinde iki nokta gibi, mini 
mini burun deliklerinden nefes 
almıya çalışarak hışlaya hışlaya 
geçti. 

Güzel daktilo ile zengin müte-
ahhit birbirlerine bakıştılar. 

Genç kız mırıldandı: 
- Zavallı kadın! 
Müteahhit demindenberi hazır

landığı flörte bir hak kazanmak 
için genç kızın cümlesini tekrar 
etti: 

- Evet. Zavallı kadın. Kimbi
lir? Sizin gibi bir endama malik 
olmak için belki bütün servetini 
vermeye hazırdır. 

Fransuaz muhatabının yaptığı 
komplimana cevap vermedi. Sözü 
başka vadiye dökmek icin sordu: 

- Prensi ne zaman tanıdınız? 
- Geçenlerde Klişi bankasına 

uğramıştım. Orada müdürün oda
sında gördüm. Prezante edildim. 
Bizzat kendisi bu akşam için be
ni yemeye davet etti. 

- Prens cok naziktir. Parise 
geldiğindenberi bütün kibar a
lemlerinde yalnız ondan bahsedi
liyor. 

- Prensin Klişi bankasının en 
kuvvetli sermayedarlarından ol· 
duğu söyleniyor. Dokru mu? 

- ·Evet. Zaten butün para mu
amelesi Mösyö Savoyans'ın ban
kasiyle yapılır. 

Hırdavatçılıktan bozma ban
ker Sabuncuyan sanki kendisin
den bahsolundl'!nnu hissetmiş 
gibi yanlarına geldi; eski avam 
romanlarını okuya okuya herke
se asalet iinvnnları vermeyi a
det edinmişti. Mtitcahhide elleri
ni uzatarak 

-Bonjur Mösy dö Verdie. De
di. Nasılsınız? 

Fransuaz iki adamın mülakatı
nı fırsat addederek yavaşça çe
kıldi. Demindenberi Prensin ka
tibi Jan Didu'nun yanına gitmek 
istiyordu. 

* * raz Parisin acemisıyim. Bana bu 5avoyans tam manasiyle !e-
kibar filemi hakkında biraz ma- leğin çemberinden geçmiş, 
lUmat verir misınız? şeytana külahı bir kaç defa ter-

Fransuvaz iri yeşil gözlerini sine giydirmiş bir adamdı. 
hayretle açarak: İstanbulda Papas mekteplerin-

- Nasıl Mösyö Verdic, siz Pa- e okuduktan sonra babasının hır
risli değil misiniz? Bana Belvil- davatçı dükkanı ona bir demir 
de doğduğunuzu söylemiştiniz. kafes gibi geliyordu. Bir gün 

- Parıs bir şehir değildir ki... kendisini Türkiyeye bağlıyan ne 
Muhtelif vilôyctlere ayrılmış bir va,rsa hepsini sattı savdı. Marsil
memleket... Daha doğrusu ayrı yaya geldi. Genç Rüpen bir çok 
ayn hudutları olan bir dünya! şarklılar gibi garbi bir tekamül 
Belvil'de doğan bir adamın Etu- nümunesi zannediyordu. Adama
val mahallesinden ne haberi o- kıllı frenkleşmek için evveliı Er
labilir? Bakın size d11ha garibini 1 meniliği unutturmak lazım gel
soyliyeyim. Glınyankur kapısın- diğinf takdir ederek ismini değiş
da oturanlardan ölünceye kadar tirdi. Rüpen Sabuncuyan, Rober 

(Arkası var) 
bulvarlara inmeyenleri bilirim. Savoyans oldu. 

- İnanılır şey değil. 
- Böyledir. Mesela; orada 

babadan kalma bir meyhanesi 

e Tek tip ekmeği buğday 
stokumuzda tasarruf için <:ı· 
karıyoruz. O hal<lc franc<!llı
~·a niçin ınü:.aadl• cdiyorul? 
Biitiin \•atanda ·lanu yedif:i 
ekmeği yiyemiyen \'atandnş
lar \'ar diye mi? 

? ? ? 
• Bir bnr sahibi. kendi bn
rında çalışan on altı yo~ın,ln 
bir kıza teca\'Uz etmiş: On nl· 
tı .ra mdn bir kızın borda ça
lıştırılmasına ınüdohnlc etmt!k 
için, patronunun ona teca\"Ü'Z· 
de bulunmasını bekliyorul:: 
Niçin? 

? •) ? 
• Eminönü meydırnındaki 1 
tramvay durağının CcvkaHi· 
de miinasehetsiz. bir yerde bu 
lunma ından bllaıstlsna büliin 
\'atanda lar mü tekidir. 
Bu hatanın herke lehine tas· 
hihi hiçbir fcdakôrlığn nııite
vakkıf bulunmadığı halde ha· 
la yanılmıyor· Niçin? 

? ? ? 

Yeni Tip Ekmek 
Daha Ucuza 
Mal Edilecek ... 
Bu Husustaki Hesaplar 

Dün Valiye Bildirildi 
Belediye İktısat Müdürlüğü. 

ekmek fiyatlarının bir miktar 
daha ucuzlaması için tetkikler 
yapmaktadır. Bir çuval un tar
tılırken, çuval başına kabul edi
len yarım kilo n~ırlık bir kilo o
larak kabul edilecek olursa ve 
korunma vcrı?isi bugünkü un 
çesnisi ikinci nevi telakki edile
rek alınırsa, un fivntı bir mik
tar ucuzlıvacak ve ·bu ekmek fi. 
vatı üzerinde tesir yapacakttr. 
İktısat Miidürlüfzü tarafından 
yapılan hesaplar dün Vali ve Be
lediye Reisine arzedilmistir. Va
li bu esasları ve hesapları mu
vafık eörmüş. Toprak Mahsul
leri Ofisinin miitaUıasımn so -
mlmasını bildirmistir. Vali. ye
ni tip ekmcklC'rin ilende. bozul
maması icin ekmPkciler cemive
ti reisinden melhuz suiistimnl
lerin ne sekilde yapılacağı hak
kında izahat almış ve !?erek Be
lediye zabıtasma. J?erek heyeti 
sıhhiyeye direktif vennistir, 

Dun muhtelif fırınlardan iki 
yüz numune alınarak kimvaha
neve gönderilmistir. Bugiin Be
lediye memurlarının nezar~ti al
tında Beledive hesabına hir çu
val undan ekmek imal edilecek 
ve gerek rand,man, J:?ert'k ceşni 
bakımmdan müsbet bir fikir e
dinilecektir. 

Diğer taraftan bugüne kadar 
şehrin francala. makarna ve si
mit ihtiyacı için verilen yedi yüz 
çuval unupn azaltılması veya 
fazlalaştırılması da incelenecek
tir. Beeldiy~ bilhassa francala i
çin iki yüz çuval un verilmesini 
istemektedir. Her cuval franca
la unundan R6 ki1o francala i
mal edildiğinden, şehrin günlük 
ihtiyacı tamamen karşılanmak
tadır. Hastaneler icin de ayrıca 
çavr'~-h ''""'"1( .. ,ı,.., .. ,lr .. .,.ıktadır. 

Et fiyatı değişmiyor 
Fiyatları Mürakabc Komisyo

nu dünkü toplantısında. kasap
ların et fivatları hakktndaki tek
liflerini dinlemiştir. Kasaplar bu 
tekliflerinde et fiyatlarının art
tırılmasını ileri sürmüşlerdir. 
Komisyon bu teklifi kabul et -
memiştir. Komisyon kuzu fiyat
larını tesbit etmiyc lüzum ~ör -
memistir. Çünkü mezbahada ke
silen kuzu miktarı her gün art
tığı için fiyatlar düşmektedir. 

vardır. İşini terkedemez. Çocuk- o A ·ıans Bizden Olacak ! 
larının mektebi, kendisinin bak-
kaıı, kasabı velhasıl ona lüzumlu 
olan her şey orada mevcuttur. 
Bulvarlara insin de ne yapsın? 

''S tefnni'', "Ro~·ter'', "'fass", ''H.ı· 
vas". "D.N.B.'', "A.A." gibi ajans

lar arasında hir ıniiddettenberi bir tane 
daha peydahlandı: Telgraflar, bu aj:ın· 
sın İ!lmini .u harflerle hiilfısn edi:\'Orlar: 
"- A.F.1." 

TAN 

460 Kurusa Bir 
Cilt Erl<el< 

Ayakkabısı 

Asfalt Yol 
inşasından 
Vazgeçilmiyor 

- ---<>--

Vali, Gazetecilere 

İzahat Verdi 

Yeni ve 

Edebiyat 

Eski 
Davası 

}'azarı: Naci SaduUah 

Fiyat Mürakabe Komisyonu Bu Şehirdeki asfalt yolların ça
buk bozulduğu hakkında yapı -
lan neşriyat üzerine Vali ve Be
lediye Reisi Lutfi Kırdar demiş
tir ki 

nyeni edebiyat,, ın yeni es~ 
ri olacağını iddia ettı 

ğiın "GiH insnnlnrı,, nı. Refik Hn 
lid ıncmnunivetle, fnkat "Tn1' 
\'İmci,. hcrmı;tat istihzn ile beldi 
yor: Okuduğumuz fıkralarındııı 
anladığımız budur. 

Hususta Tetkikat Yapıyor 

Halkın giyeceğine miıtealUk eşyayı ucuzlatmak için yapılan 
tetkikler devam etmektedir. Evvelce Ticaret Odasına dnvet edile
rek ucuz tipte fanila ve çorap nümuneleri imal etmeleri icin ken
dilerine tebligat yapılan fabrikatörler, yeni bir toplantıya daha <;a
ğırılmışlardır. Bu toplantıda kendilerine ısmarlanan ucuz tip fa
nila ve çorap numuneleri istenecektir. Ticaret Oda"ında bu işle 
istigal etmek üzere teşekkül eden komisyon bu nüm.uneleri muva
fık bulduğu takdirde derhal faaliyete _geçecek. fabrika ve imalat
hanelerin bu tiplere uygun esya cıkarmasını temin edecektir. Di~er 
taraftan dün bir ayakkabıcı Fiyatları Mürakabe KomisvonunA mü
racaat ederek bir erkek ayakkabısı nümunesi vermistir. İmalatha
nede, nümunesi verilen ayakkabılardan günde yüz dft ima1 edile
bildiği ve bu ayakkabının 460 kurusa satılabilece2i bildirilmistir. 
Komisyon nümune üzerinde tetkikat yapmaktadır. Diğer ayakka
bıcılnrın fikri alındıktan sonra ucuz tip ayakkabı imal ettirilme
c;ine baslanacaktır 

,.- Asfalt yollar hakkında. 
bilhassa son haftalar icinde yn- l:'Plnız "Tak\'imci,, nln fıkrıı 
pılan neşriyatı takip ettim. Seh- sındn, mutlaka diizeltilmtsi la 
rimizin vaziyetine nazaran bir zım gt>len bir hata ,·ar: O, bundn 
kısım ana caddeleri asfaltlatma ev\'elki fıkrnlnrında dn yaptı~ 
hususunda evelce verdii?imiı ka- gibi, yeni bir edebiyatın hcnii 
rarın tadil edilmesi icap edin et- doğmadığı kanaatinde, Sabih1 

mcdieini miihendisler ve fen h~- 7.-::kcriya Serteli de kendisiylı 
vetimi:r.le bir daha tetkik ettim. hemfikir gösteri~·or. Halbuki Sıı 
Bilirsiniz ki. bir sehrin velev bir biha Zekeriya, yeni edebiyat mc 
kac ana caddesini olsun asfa it- zuundan bfılıis eski bir yazısı• 
1amakla bac;lıvacak imar proE?ra- daki ciiınle1erdcn birisinin, ' 'TnJi 
mt. ilerideki inkic:aflara l?Öre o \•imci., tnrnfından latife knsdiyl 
çehrin a1:ıcal!ı müstakbel cehre \'e dnimn yanlı tefsir edilmesin 
ve vazivet üstiinde ehemmivetl i den doğan hu hareketten miitecs 
ve esaslı bir döniim noktası te - sirdir. Vele\' liitife şeklinde d• 

\DJ .İYRDE: 

iki ihtikar 

Mahkum 

Suçlusu 

Oldu 
l\Iahmutoa~ada züccaciye ma

ğazasr sahibi İditva i'" veni oos: 
tahanı> cadrlec:irırle elPktrik le
vazımatı satan Keeork fazla fi
yatla surahi ve elektrik pili sat
tıkları icin dün asliye ikinci ce
za mahkemf'sinde mahkıim ol -
muslardır. V nilC'n karara eörP.. 
suçluların dükkanları birer haf· 
ta miirlıietle kapatılacak ve iki
si de 25 "r lira para cezası öde
ver01< ı .,,,.d i r . 

PfRjNf'('İ KÖY CİNAYE-
Tİ - Eyübiin Pirinr"i köviinde 
Osmanı yaralıvan ve Mııc;tafıı i -
minrlf'ki oğlunu da öldiiren Re
'5Ul Çatlar. l!ı>ren senı> hirinC'İ a
ğır cewda idama mahkıim <>I -
mustu . Bu harekete icıtirak edPn 
vedi arkadacıın ela dörder ve ye
diser sene hapislerine karar ve
rilmi!'ti. 

Temvi:r. m<1hkemP.si RPsulün 
nrkarlasları hııkkırıd:'lki kararı 
tasdik etmis. fakat Resul hak -
krndaki idıım k<1ranm TIA7.kt"t -

ınictir, Dün vı>niden vaoılan •:lıı
rusmadrı müddeiumumi karardA 
ısrar edilmesini i teJTiic:. maz -
nun da tPmvi7in hozmıı ilamr -
nın kPndisin.e tebli~ edilmPsinf 
ve ondan sonra r.evao vereceği
ni bildirmistir. MRhkeme bu ta
lebi kabul etmis. dur11smayı baş
ka bir güne bırakmıştır. 

Poliste: 

Bir 

Bir 

Seyyar 

Kadını 

Satıcı 

Vurdu 
Fatihte oturan sevvar satıcı 

Ömer ile Bavram sokağında o
turan Fatma· Saniye isminde bir 
kadın 'arasında kavea çıkmıs Ö
mer kadını bıcakla muhtelif 
verlerinden yaralamıştır. Saniye 
ümitsiz bir halde hastaneye kal
dırılmıştır. 

YAN ARAK ÖLDÜ - Pertev
paşa yokuşunda oturan 14 ya -
sında Esma mangal yakarken e
tekleri tutusmuş, muhtelif yer
lerinden yanmış ve kaldırıldığı 
Gülhane hastanesinde ifade ve
remeden ölmüştür. , ___ _ 

Edirnede Tarihi Bir 
Hamam Yandi 

..., lakki edilebilir Yantığımız tet- oJsn, yeni edebi:rntın miinkir 
•IUTEFERRIK: 

Halka Taksitle 

Bina Satılacak 

kik::ıtta v::ısıl oldui!umuz kanaat ıne\•kiindc gösterilmemek arzıt 
alelitliık nc:fa1 tı mahkum edecek undadır. 
halcie dei!ilrlir. Ve: 

Rizde simdiye kadar tatbik e- " - Ben, diyor, yeni edebiyıı 
dilen üc nevi asfaltlama vardır tın doğum sancıları geçirdiğill 

1 - lVrakadam sosc ii?:erine iddia etmedim. l\.anantimi belirt 
so~uk asfalt kaplama. Bu sis- mck niyetiyle yazdığım cümlelcı 

Dahiliye Vekaleti yen i bir temde vaoılmıs yollarımız sun- şuıılardı: 
kanun Javihası hazırlamıvn ha:;;- lardtr: 'T'opkam - Cekmece. !\Ie-ı " . . •• ·r 
Iamıstır. -Bu layiha ::\1eclisin bu cidiyeköv - Tarabva ve Hacros- - Vcnı edebıyat, şıırde h•. 
devresinde miizn kere c-dilece1< - man bayırı 2 - Makadam •;ose 1 N~zım H~kmet, roma.ndnA ~e h;: 
tir. Yeni lavihada büyük sehir- üzerine hes santim knlınlığındfı kayede hır Sabahndı.lın Alı ''e 
lerde· vilayete ve belPc!iveye beton asfaİt. Bu u<:;uJde vanılan ıni~tir. Dalın bir çok şahsiye~]~~' 
ait emlakin uzun vadP1C'r ile ve vollar· Yı:.niköv - Tarabva. Edir- ıle yaratacaktır. Fnkat hekledıgı· 
ucuz fiyatla halka satılması. bu nekan; - Took~pı :vollarıdır. 3 - ıniz h~ inki. of geci~iyorsn, bunuJI 
suretle bu emliıkin, blnneticc Topeko sistemi denilen asfalt tn seb~bı? ycnı cdebı.~·ntı.n ~m~Jı~ 
şehir ve kcıc:ahaların imarı der- makadam so.;;e veva heton temel ~le~ıldı~. ~u tcehhur, ıçt!maı . 
oic: edilmc-ktedir. 1 iizt'rine iki kat olarak döc:enir. ıktıs.adı .hır hı~.hra~ geçı~e!1 bıt 

İS BANK .\Si İSTANBUL Bu nevi yollarımız ise: Ank:ıra ccmıyetın muşkül şeraıtındcıl 
MtlDüRT.TTGÜ - İş Bankası U- cadde~i. veni postahane önü ,gi- rloğma~~ndır!,.. . . 
mum müdür mıı::ıvini Halis Kay bi vollardır. Bt~ cumlele~.mle ~en, Y!nı ~~~ 
nar. Bankanın İstanbul subcs! Taksim - Harbiye yolu gibi e~ebıyatm hem!z d~ ı. "Jlad.ı.~ını ! . 
müdiirlüğiinc tayin edil mis ve mevsimsiz haslanması · dolayısiv- dı? ~denlerle hır hız.aya ıtılebıht 
dünden itibaren ise bnslamı.;;tır. le miiteahhidin de zar::ırını mu- mıyım?,, . . "t 
Yeni müdüre, yı>ni va:r.ifcsinde cip olan arızalar ve Bahkpaza- f'.lu .noktayı cıd~ .. yetl~. te~nrt;ııı 
mum~ffakıvetler dileriz. rından Eminöniine cTkan kısım- e~~ırdık,te.n son.ra, .. Ta~' ımcı, n . 

SÖMESTR TATİLİ ~tTTİ - ıiaki bazı tahribat vüziinrlrn hir 11.ı.ger lutıfelerı u~e.rınd? tebcs 
Sömestr tatili yapan Üniversite kısım ana caddf'lPrimiz de tııthi- suın1e durmamak ıçın hır selıcJl 
dünden itibarC'n ikinci devre kına karar verdi~imi7. ::ısfaltla- giircnıiyoruııı: 
tedrisatına baslamı<:;tır. ma programına veda etmenin Çünkii yeni, yepyeni bir ede· 

POLONYALI MÜLTECİ - muvafık olmıyacağı kanaatinde- biyntm doi:rnıasma, Takvimci gib1 

LER - Dün Po1onvalı miilteci- vim. ıneslekdasların okuyucuları gül• 
lerden mürekkep 300 kisilik bir Demir tekerlekli nakil vasıta- diiren latifclerindcn çok daha cid· 
kafile fştaphula p-elmic:tir Miil- lannın asfalt caddeler yerine di engeller bile mani olamadı 
teci•er buradan Filistine gide- parkeli vo11ardan gecirilebilmesi Oh·nn cdehİlatı gibi, alhn sarıı) 
ceklerdir. için seyrüsefer idaresi tetkik&t be iklerinde de~il, etrafı yoball 

· -o yaptı. Yakında buna dair karar dikenlerle çevıfü metruk bir kı• 
PiYASADA: !arımızı bildireceğiz. Seyrüsefe- lubede ve çeşit çe it yokluklnr İ' 

rin alacağı yeni karar ile bir iki- çindc doğup serpilen o yeni ede· 
1600 Çuval Kahve si müstesna, diğer asfaltlı volln- biyatm mevcudiyeti, her şeyde" 

rımız daha az tamir ile muhafa- C\'\'CI muarızlarının \'C münkirlC' 
Piy~saya Çıkardıyor za_ ~d.ilebile~ektir .. Tekerlek1i ve- rlnin holluğunden bellidir. }la,· 

·saıtın vaptıgı tah~ıbat. yıılnız te- di farzcdclinı ki, bizler, mc\'cııl 
kcrlekten dei!ih ayni zamandıı olınaynn bir cevlıerin vnrlığını i· 
hayvanların ifrazatından hasıl o- leri sürmekte.riz. 

İnı?iliz Ticaret Birliği tarafın
dan Cenubi Afrikadan getirilen 
kahveler bir müddettenberi giim 
rüklerde beklemekteydi. fn~iliz 
Ticaret Birliği 1600 cuva ldan i
baret olan bu kahvelerin pivasa
ya satılmasına muvafakat etmis
tir. Bu kahvenin 1200 cuvalı bir 
iki ızüne kadar piyasaya verile
cektir. 

DÜNKÜ İHRACAT - Dün 
muhtelif memleketlere 256 bin 
liralık ihracat olmuştur. En zi
yade Almanya ve Finlıındaya 
tütün, FransaYa fındık, 1sveçe 
darı ~evkedilmiştir. Bundan baş
ka Almanvava işlemeli terlik 
"'Önderilmiştir. 

---ı~-

lan kimve\'i tesir ile de oluyor. 
Atlı arabaların parkeli vollnr -
dan eecirilmesi ile bu kimyevi 
tesirden de bir dereceye kadar 
kurtulmu~ olacağız.,, 

Aydın Vilayetinin 
Geliri Artiyor 

Aydın, (TAN) - Vilayetimiz 
gelirlerimie 938 mali senesinden
beri her sene artan bir tezayüt 
ızörülmektedir. 938 vilayet büt
cesi geli.' tahakkuku 331.334, tah
silat 630. 737, bakiyye tahsilatı 
141.402 liradır. 

939 mali sene~i gelir tahakku
ku (muhtelif hisselerle birlikte) 
883.957, tahsilat 728.318, bakiy
ye tahsilat 139.404 liradır. 

Ya onlara ne oluyor? 
Niçin scnelerdenberi, yoklt•· 

C!unu iddia ettikleri bir vnhiınC• 
ye çatıyorlar? Senelcrdenber!· 
fıkralar, makaleler, broşürler, ı· 
lrler yazarak yokluğunu isbnto 
çnh tıklnrı ey neydi? 

Maliye ve Nafıa Vekilleri 
Şehrimize Geldiler 

Nafia Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy dün sabah şehrimize 
gelmiştir. Vekil, çarşamba günü 

Edirne, 3 (A. A.) - Dün ak- tekrar Ankaraya dönecektir. 
şam saat 10 da Belediye karşısın- Maliye Vekili Fuat Ağralı da 
da tarihi Mezitbey hamamından dün şehrimizde gelmiş ve Eren
c;ıkan yangın sarfolunan ızayret- köyündeki evine gitmistir. Bir
ler sayesinde hamamın ahşap kıs- kac ızün sehrimizde ka1Rf'akhr. 
mını .yaktJktan son~a etrafa .. si-ı Dahiliye Vekili Faik Öztrak'
rayetıne meydan verılmeden son. ın da bu sabah sehrimizc gel -
dürülmüştür. mesi bekelnmektedir. 

940 mali senesi tahakkuku 
916.763 liradır. 940 mali senesi 
sekiz aylık tahsilat 578.101, ba
kayadan tahsilat ta 63.584 lira
dır. 939 mali senesi sekiz aylık 
tahsilat ise haliveden 496.950. ba
kavAdan 52.380 lira idi. 

Vilayetimizin 941 mali senesi 
bütcesinin bir milyon liravı ge
ceceği tahmin olunmaktadır. 

işte size, en mıinslf müne1'· 
kitlerden birisi saydığım bir Tn1'· 
vimci ki, "G<H insanlnrı., nı "Yt.· 
ni edebiyat,, ın ilk meyvnsı c~· 
Iinde .ıtörmck , .e göstermek istı 
yor: Üstelik te onun ortaya çıkı• 
şmı, nfımeşru bir izdivacın mail' 
sulii gibi, ıniistehzi bir şüpheyi€ 1 

kar~ılamaya hazırlanıyor. Fakat 
h<-n Takvinıcinin latifeleri knr~ı· 
smdn yeni edebiyata yeni bir mli 
dafnn cephesi kurmak lüzumuııt 
duymuyorum. Ve "Tak\'imcl,,nil' 
fıkrasını dolduran telfıkkilerlıut 
nykırı satırları cevapsız bırakı· 
yorum: 

Çiinkli benim vereceğim cevaJ' 
ne kndar ku\'\'etli olursa olsun 
"Göl insnıılnrı,. nın bilfiil verece 
ği nefis ce\'aha nisbetle harikLI 
iade zayıf kalacaktır. Bunun içirı 
dir ki, hiç bir miinaknşadn bu se 
fcrki kadar miister1iı olarak su 

tiirkçe bilen spiker bulsalar olm.\z mı 
dersiniz? 

* * Bir iliin münasebet ile: 

tnğumu hatırlamıyorum! 

Bir Türk Kizinin 
Cesareti 

Mersin, (TAN) - Silifken!ı 
Güzeloluk köyünde bir Tlırk ki 
zının cesaretini tebarüz ettireı 
bir hadise olmuştur; 

Zaten uzaktan gördüğü muhit 
ona o kadar yabancıdır ki, içine 
S?irince bundan rahatsız olacağı 
pek tabiidir. Herkes benim gibi 
sahsi teşebbüsten hoşlanmaz. U
fak hayntını yaşamayı tercih e
der. 

Fakat "A.F.İ.'' ajansının \'erdiği ha
vadisler, diğer ajansların verclikleri hn• 
vadislere nisbetlc fe\'kalnde az. 

"-Görmüyor musun ağabey: Verdi- için, ara sıra "Taniri Efkar., refiklmtı:lc 
arkadaşça şakalaşmak gafletini göshıri
yordum: Bereket ki, muhterem refikiınl
zin hep eşref saatine gelmiş te, b!ln:ı, 
kendi anladığı şekilde bir "Arkadaş şa· 
kası,, ile mukabelede bulunmamış: Vn· 
ziycti vaktinde kavradığım için, vt?ril· 
mit- sadakam varmış! 

D ünkü euzetelerde Maliye Vek51e
tinin ~u ~ekilde bir il~nı vardı: 

"- Dolgun ücretle, fran ızca hilen 
bir mfüercim aranıyor!,, 

Görüyor mmmnuz? Bizim "ınüelli(., 
lere yine gün doğdu! 

Gı.izeloluk koytinde Mehmc
1 

fopal adında bir kurt avcısı vs.f 
dır. Mehmet Topal, köyüne bl 
saat mesafede bulunan Pınarba' 
mevkiine bir kurt tuzağı kunnuS 
tur. Avcı, bir kaç gün evvel tı.ı 
zaj(ın bulunduğu yere gitmiş, fı.ır 
dalıklar arasındaki tuza_ğa bl 
kurdun duştüğünü görmüştür 
Fakat bir iki dakika sonra tuzB 
ğa düşen kurdun yanındaki fuıı 
dalıklar arasına saklanmış olar 
di~er bir kurdun ani hücumurı 
ıı'!ramıştır. 

Bar'ın kapısından girmek iste
yen gayet şişman bir kadınla yi
ne şişman bir erkeğe yol vermek 
ıçın cekildilcr. Müteahhit sordu: 
· - Kim bunlar? 

- Suriyeli zenginlerden Mös
yö ve Madam Kayrallah ... Her se
ne karı koca Parise zayıflamak 
ıçin gelirler. Sıkı bir perhiz ta
kip ederek yemişten başka bir 
şey yemezler ve her gün Sose 
danten'deki hamama giderek ma
saj yaptırırlar. 

- Bu sene daha tedaviye baş
lamadıkları anlaşılıyor. 

- Bilakis. Şimdi her birisi 
yirmi beşer kilo kaybettikleri i
~ın yürüyebiliyorlar. 

11- • 

E\'\'elki gün, bir taksi ile Sirkeciden Arkadaş şakası: 
Tak.;ime cıkıyordum. Arabanın tanıdı· 

ğım . oförh, kii~hani h.ir. j.,tanhul cı:li· T aksimcle, Tarlabaşmda oturan .'\1-
kanlısıydı. Benı, kc.n~ısı~~e rastlııtl~gım ,, ı . fon:. oğlu Ca~·nara ile arkadaşı 
her sefer ynpt.ığı. g~bı dunya ?h\•alı 'lll"l "!I Koço n'M~'ında çıkan kavga neticesinde, 
rafmda uzun hır ıstıntaka çektıkten so ı.-, .1'1~' ~b[etfoe geçirdiği bir demir parçasını 
ra: j .. rır {gny Hii'anln bı:ij'ıtta \~urmuş. 

"- Ben, ~cdi, g~zetelcrclc bir ~·eni Tasviri Efkar gazetesinin :.ütunlnrına 
ajans k~fettıın: Daıına onun ha\'ndısle- geçirdiği bu ha\'adi~e koyduilu serle\ha 
rini arıyorum. Fakat manle:.cf, her :ı:a- nedir biliyor musunuz? 
man bulamıyorum!,, "Arkada~ şakası!,, 

"- Mutlaka o ajansın havadi:.lerfoi Demek. o refikimize göre, arkadaş sa-
okumak isteyişinin sebebi ne?,, kası böyle oluyor! 

Se\'iınli İstanbul külhanisi: Bunu öÇenince kendime: 
"- O ajans bi:r.den olacak ta ondan~., "- Geçmiş olsun Naci Sadullah~,, de-
Dedi, ''c gülerek ilfıve etti- memek elimden geJmtdi. Çünkii: "Şa-
"- Görıniiyor musun ağabey: Berdi- kn,, hakkındaki telakkisini bilınedi:!im 

. ... 
Türkçe bilen de lazım: 

G aıetelerde okuduğum şu ilin da, 
bizim Ankara radyosu tara{ın· 

dao neşrolunmuş: 

"-Radyomuzda çalışmak üzere, İrıtn, 
Elen, Sırp - Hırvat dillerinde konu~an 
spiker aranıyor!., 

Acaba hazır elleri deymişkcn, bir 'le 

* Az şekerli arpa: * 
T iryakilerini endişeye dü*iiren 7.a

rar!'lız buhranlardan birisi de, ı;it
tikçe artan kahve kıtlığıdır: Bu bubru -
nın da garip bir ciheti var: Ili~bir yerde 
çekilmemiş kah\'e bulamı~·orsunuz. f"a· 
kat nereye gibeniz size: "Halis kahve,, 
ikram edebiliyorlar. 

Geçen rün, matbaada bir arkadaş, 
kahve~ini şu şekilde 1smarlıyarak, hu 
işin sırrını da açıe-a vurdu: 

"- oııum, bana bir fincan az şeker
li ... Arpa retir! .. 

Naci Sadullah 

Mehmet Topal, üzerine atılıır 
kurUa saatlerce boğuşmuş, nibB' 
yet kurdun elinden kurtularaJ; 
kanlar içinde köyüne dönmel" 
.,,ııvsıffak olmustur. 
Babasının intikamını almak ~· 

tiyen Emine, kuıiların olduğıl 
yere gitmiş, ikısin.i de öldürmi1* 
ve surükliyerek köye getirmistı!· 
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300 ihtikar Hareketlerini 

lkanların 
llgünkü 
aziyeti 

dönen Filof'un, Sobranyada ver 
diği beyanatta, Bulgaristanan 
sulh içinde yaşamak istediğini 
ve Alr.ıanyanın kendisinden, 
Bulgar.istanın taahhütleriyle te
lif kabul etmiyen hic bir şey is· 
temediğini söylemesine rağmen, 
Bulgaristanm pek yakında bir 
harp sahnesi olacağı muhakkak 
gibidir. 

Nasıl Takip Etırieli? 

hir 

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

aulgaristanın Alman asker· 
leri tarafmdan işgali, 

ya efkiın umumiyesini şid· 
e alakadar etmeleridir. 2 

ta başlı)' an askeri işgal de
etmektedir. Alınan l'eni 

rlere göre: 
'l'ürkh e istikametinde hiç bir 
eri hareket olmamı tır. As· 
• işgal garp istikametinde 
ubulmaktadır. 

.\iman • Yunan münasebatı 
tnıal şekilde de' am etmekte
. Almanla Yunanistana nota 

'tnıemiştir. 
liulgaristana Alman as~erle
in ginnesi dola:) ısiyle Jngil· 

tenin Bulgaristanla siyasi mü 
betlerini kestiği ve Bulga· 

lanı bombardıman edeceği 
klundaki rh &!etler bugiinki.i 

an gazetelerinin esas 01ev· 
llnu te kil etmektedir. Bu ga. 

ler, Bulgaristanın kimseye 
avüz nil etinde 'e kimse 

hali h.upte olmadığmı 
' harp sahne i te kil ede-

YeceJini, bundan dolayı 
'-lgaristana l apılacak bom· 
dııuanlarıın hcynehnilel ka· 
ara muhalif olacağını l az
tadırlar. 

.\nıerikan ku naklarandan 
'rilen dicer haberlere göre, 
'-lgaristanda halk, :\eni vnzi
ttten çok miit~r sirdir. lfottu 
il nıemlekette, Romanyada ol
'-gu gibi kanlı hadiseler ve <;ar· 
ttıalar ,·ukua gelmesi ihtiına-
\>ardır. 
ftulgaristanda isyan hareke· 

ili hazırladıkları söylenen 14 

Bu harp teşebbüsünün bu se
fer Jngiltereden gelmesi kuvvet 
le muhtemeldir. Böyle bir teşeb 
biisün, İngilterenin tecavüzi bir 
har<'kette bulunması şeklinde 
telakki _edilmesi doğru olmaz. 
Çünkii Ingiltere hu hareketi ile, 
müttefiki olan Yunanistana h i
maye etmek ayni zamanda Al· 
manyanın ~arki Akdenize inme· 
sine mani olmak suretiyle ken· 
di emniyetini korumayı istihdaf 
etmektedir. Esasen İngiltere hü
kumeti, Bulgaristana Alman as· 
kerlerei girdiği takdirde, Bulga
ristanın harp sahnesi olmak teh. 
likesine maruz kalacağını res
men bildim1işti. 

İngilterenin, Almanyadan ev. 
vel harekete geçmesi için mü
him bir sebep vardır: Alman or
dularının kuvayi külliyeleriy
le Selaniğe inip yerleşmelerinin 
ancak iki ay sonra mümkün o· 
lacağı tahmin ediliyor. Mevcut 
teknik vesaitle bu zaman belki 
biraz kısaltılabilir. }'akat A l
manlar bir kere Selaniğe yerleş. 
tikten 'e Yunan ordusunun sağ 
cenahını tehditleri ahında bu
hındurduktan sonra İngilizlerin 
bu sahaya asker çıkarmaları, Yu 
nanistana yardım etmeleri çok 
güçleşecektir. Biiyle bir vazivet 
hasıl olunca, Yunan ordu5u~un 
belki Mora~·a kadar umumi ve 1 
seri bir ricat yapması lüzumu 
hasıl olacaktır. Bundan dolayı
dır ki İngilterenin, -ihtimal bu 
ihraç hareketini kolayla tarmak 
maksadiyle- evveli on iki adayı 
isgal ettikten yahut bu adalar
daki hna iislerini tahrip ettik
ten sonra, pek yakın bir zaman
da, Selıinii!;e :nhut diğer müna· 
sip bir mahalle bir kaç yiiz bip 
asker çıkarmasına ve ayni za
manda Romanya petrolleri,'le 
Bul_l!aristandaki askeri hedefleri 
bombardıman etmesine intizar 
olunal:Hlir. 

Yakın istikbalde : 

Bu işgalin bizzat Bulgaris· 
tanda hir takım hareket

ler. karışıklıklar tevlit etmeme
si düsüniilemez; hatta bu hare
ketlerin, Romanyarlkiler-?en da
ha derin ve şiddetli olması muh 
temeldir. 

Bu miinasehetle Bulgaristan i. 

S imdiye kadar vilayetJcrde 
teşekki.ıl eden fiaytları 

mürakabe komisyonları, ihtıkar
la kafi derecede meşgul olanıa· 
mışlardır. Daha geniş bır ölçi.ıde, 
halkın yiyecek ve giyecek işle
riyle uğraşmak için, daha geniş 
bir teşkılatın kurulmasına .ı:aru
ret hasıl olmuştur. iaşe teşkilatı. 
bugünün harp ekonomisi icapla
rına ve zaruretlerine göre ku· 
rulan bir teşkilattır. Bu teşkilat 
kurulurken, şimdiye kadar pi
yasa hareketlerini takip etnıek 
hususunda ne gıbi müşahedele
re tesadüf edilmıştir. Bu tecrü
belerden ve müşahedelerden al
dığımız nticeleri aşağıya yazıyo
ruz: 

* * 
S imdiye kadar fiyatları mü 

rakabe komisyonunun, 
piyasayla geniş bir surette ırti· 
batı olan bir teşkilAtı mevcut 
degildi. Bu itibarla komisyon 
muhtelif zamanlarda, fiyatı pek 
bariz bir s urette artan yiyecek 
ve giyecek eşyasının fiyatını tes 
bit etmiştir. Fakat en büyük ha
ta şuydu: Komisyon fiyat tesbıt 
ettikten sonra, piyasada tabii 
fiyat temevvüçlerini, o hela kar 
şı olan istekleri, takip edemi· 
yordu. Mesela: Komisyon birkaç 
ay evvel, Trabzon yaglarına 
toptan 110 kuruş fiyat tesbit et
mişti. Komısyona göre hala bu 
fiyat muteberdir. Fakat pratikte 
hiç te böyle değildir. Pek tabii 
olarak bu iki ay zarfında, yağ 

fiyatlarında bir temevvüç ol -
muştur. Stokların miktarı azal-
mıştır. Eskisi gibi istihsal mın
takalarından mal gelmemiştir. 
Bu hadisel~rin tesiriyle, Trabzon 
yağlarının bugünki.ı piyasadaki 
fiyatı 135 kuruştur. Acaba, yağ 
fiyatlarını kontrol eden, kontrol 
memurları, hangi fiyat i.ızerın -
den ihtikarı takip edeceklerdir? 
Pek tabii olarak komisyonun 
teshil ettiği fiyatı gözönünde tu
tacaklardır. O zaman h~ık 
olmaz mı? Çünkü resmi fiyat· 
larla piyasa hareketleri aras.n
da büyük bir fark vardır. 

iaşe teşkilatı kurulurken, ~u 
gibi aksaklıklara meydan verıl-

Kızıl SaçWar 

ve Tarih İ te\ kif edilmiştir. Bunların 
sanda J.;r lngiliz bulunduğu 

\>alet edilhor. 
Şayana dikkat olan di~er hir 

çin ~ö:yl~nenA meşhur bir sözü y arihte büyük rol oynamış 
gayrı ıhtıyarı hatırlıyoruz: 1 simalar arasında pek 

Bulgaristanda Kral İngiliz ta-1 çoklara kızıl saçlı-ise de, Sobran~ adaki 18 nıu-
lif mebusun, Bulgaristnnm 
ildaline , eda etmesi manasını 
de eden Alman işgaline rnu

fet etmeleri ve bu mesele-
" müzakere edilmesini iste· 
leri kevfö etidir. Biiviik ek
.~ et ha 'ekilin he' onatını ka 
~ \e tasdik et1iğindcn hu lck
?eddedilmiştir. 

raftandu; KuHçe ltalyan ta.raf-~ dır. Napoleo'nun 
tarıdar; hükiımet Alman taraf- · ~ 0 '\..~ saçlarının kızıla 
tandır: halk Rus taraftandır. '/ : kaçacak kadar sa-

Kralın memleketi terketmesi ·~ olduğunu işitirse-
muhalif mehusların ve şahsiyet· niz belki hayret e-
Jerin te\'kifi, Çankohın bil' h~· deceksinız. 
ki'ımet darbesi yapması, Faşıst Amerikanın ilk Cümhurreisi 

Teşebbüsü: 

Üçüzlü pakta Viyanada İm· 
zaladıktan sonra Sof,·ava 

unsurlarla memleketin istiklali- George Washin~ton her ne ka· 
ne bağlı olan unsurlar arasında dar halk arasında başına taktığı 
carpışınaların vukuu. vakın bir peruka sayesinde beyaz saclı bir 
istikbalde Rnlgaristanda vukuu ihtivar hissi ,· uyandırmıssa da 
meUıuz hadiselerdir. onu'n da saçlara kırmızıdır. Yi

M. ANTEN 

[(•l 3 ~ ı!iHMliififl~ 
~IŞMANLARIN BÖBREKLERi 
~k ~emekten şi man olanları <la ,.e viicudümiizün sulu madde
ti) ade rahatsız eden uzuvlar· terindeki ekşilik ve alkalenlik 
biri böbreklerdir: Şismanlar· ınu\'azenesinin büyiik tesiri var· 
bir çoğu böbreklerinden kum dır. Asit ürik ancak fazla ekşi 

~aş sancıları çekerler.. muhitte toplanır ve kum sancıla· 
'llllnun bir sebebi, böbreklerde rına sebep olur. Viicudün içindeki 

hastahğiyle si manlı"ın ay- muvazene alkalenlik tarafına doğ 
tinsten olmalarıdır: İki<ii de ru gidince bu tiirlü kumlar eriyi· 
'tik , iicut arda oJur ... Sonra verirler. Onun için bu türlü kum· 
tı lüzumundan fazla yemeye !ara karşı alkalen maden suları 
lıca, sarfedemediği ~ağların içirirler ... 
ttıesi neticesi olarak si man · Halbuki asik oksalik kumlan 

-taf!a gibi. bir ta.-aftan da ·aksine· fazlaca ekşi muhit lçe
teklerde kum sancılarına se- risinde erirler. Bunlara karşı o 

olan 'emeklerden de fazla maden suları da aksine tesir eder. 
Ve onİnrı da eriteme~ ince ler ... Fosfat kumları da böyle ek· 

"ılnr me' dana çıkar. i muhit içinde erirler. 
~kti~le burada ~·azmıstım. Şu halde, kum sancılanndan 
ı hatırlarsınız: Biihr<'klerde ikayet elen şismanlar idn , san

ıl olun \ e sancı , eren kmnlnr cıya sebep olan kumun cinsini bi
~ÜrHi olur: Asit iirik, asit ok · terek yemeklerini ona göre t an · 
ıı: f { t k l n· ı . zim etmek Hizımdır. ~ ve O'i a um arı.. ır nrı· 

Yemeklerinin. bilhassa saka- En çok yediğimiz l{ıda olan ek-
~tdikleri, i kemhe ı?ihi yemek mek o miivazenenin temin edil· 
il ikincisi sehze'crle. cukula- mesine pek ivi yarar: Ekmek ekşi 

, i" .. c" ii de ·umurta ve muhit verdiğinden kum sancısı 
se 1 'n f la 'e ·ıerek ıı it lirikten gelmi~ orsa ekmeyi 

• nı m ·nden ile i e ·r. kesip yerine patates yemeli, öteki 
-kat eriflemcdıklniı ıll'n do. 'ki cinsinden olunca ekme 1 ve 

1 
hir"kcrek böbreklerde kum ekşilik ' 'erecek haska ~·emekleri 
larımı sehep olan hu madde- -mese1a etleri. biraz arttırmak j. 
cıkamamalar nda kanımız- 'i olur. 

ne Amerikanın meshur cümhur 
reislerinden olan Jef!erson. An
drew Jackson ve Coolige'inde 
saçları kırmızı idi. 

Kızıl saçlıların daima kuvvet
li şahsiyetler oldu~unu tecrübe
ler isbat etmiştir. Bazılan dün
yaları fethetmiş. bazıları çarmih 
lara gPrilmiş, bazıları sanat. fen 
dünvalarında harikalar yarat· 
mışlardır. 

Kızıl saçlılar kumral ve san· 
şınlann ya fevkinde yahut ta d u 
nundadırlar. Fakat onlar, pek 
nadiren vasattırlar. Onlar, zeki, 
hayalperest, mütearriz ve asabi 
olurlar. Ayni zamanda hassas ve 
mağrurdurlar. Fakat cesaretleri 
her hassalarından üstündür. 

Kızıl saçlılar bütün tehlikele
rine rağmen harp meydanına 
koşmaktan çekinmezler; hayret 
edilecek kadar büyük bir sü
ratle aşık olur vey~hut ta sev
dalarından so~urlar. Tarih bi
zim bugünkü dünyamızın kurul
masında büyük roller ovnıyan 
kırmızı saçlılarla doludur. 

* * Cleopatra'mn Hikayesi --- --
Roma ateşler içinde yanar

ken alev saclı NeMn flüt 
,.almıştır. Salome 

~----.., linde John De 
.,aptist'in kanlı ka 
·"lsı, sekerek dan· 
0tmiştir. 

Tali Cleopatra
yı ancak kızl saçlı olmak tesa· 
düfünün kendisini kurtarabile
ceği gayet fena bir vaziyete dü-

f""'"Yazan: Hüseyin Avni -ı 
liste yoktur. Bu vaziyet kaqısm
da, mağazaların hangı fıyat oa· 
hilinde mal sattıklarını anlamak 
mt.işkiıldiır. ......... ---·--·---··--···········-········-······-·························· 

memesi düşünülmüş, bu gibi fi
yat temevvüçlermı takip etmek 
için ayrıca bir daire kurulmuş· 
tur. Bu daire, piyasa hareketle
rini günü gününe takip edecek 
bu hususta alakadarlara rapor· 
lar verecek, buna göre fiyat 1 is
teleri sık sık tebdil edilecektir. 
Esasen piyasaya müdahale et · 
mek için, bu suretle hareket et
mek Iazundı. 

* * P iyasa, fiyatları mürakabe 
konusyonunun tesbıt et· 

tiği fiyatlara karşı nasıl muka· 
vemet ediyor? Şımdıye kadar 
görülen tecrubelerden ıstıiade 
ederek, piyasanın menfi muka· 
vemetlerine karşı da tedbirler 
ittihaz etmek lazımdır. 

Bu menfı mukavemet şekille
rine, karcikterıstlk bır mıs.ı! ol
mak uzere, peynırcuerın hare -
ketlerını ııen surebılırız, top -
tan peynir tacirlerı, komısyonun 
tesuıt ettiği ıiyata satış yapma· 
mak ıçin, şu çareye başvurmuş· 
lardı, "Elınıizdekı malıar bizun 
degildir. Başka vilayetlerdeki 
tacır1ere aıttır. Oralaı da .:.oğuk 
hava depoları olmadıgı ıçnı, bu 
malları, burada emanet suretiy
le saklıyoruz.,, 

Fiyatları mürakabe bürosunun 
memurları, bu iiadelerı dınle • 
miş, alakadar tacirlerm deıter -
lerini tetkik etmiş. hakikat hal
de bu tacirlerin, başka vi ıAJ et
lerdeki tacirlere mal sattıkLrı
nı tesbit etmişlerdır. Halbukı bu 
hareket pek Aşikar bir surette 
muvazaadan ibaretti. 

iaşe teşkilAtı kurulurlcen bu 
gibi muvazaalı hareketlere kar
şı da tedbirler ittihaz edilm .. Ji
dir • 

* * M enfi mukavemetlere mi-
sal olarak, tüccarın m lı· 

nı sakladığına işaret etmek la· 
zımdır. Bunu ekseriye le manı
faturacılar yapmaktadır. Bazı 
manıfautracılar komisyonun tcs-

~evim 

şünnüştür. Mısırın ~ene krali
çesı daha on altı yaşında ölüm
den, kendisini kovalıyan bütün 
bir Mısır ordusunun önünden 
kacıyordu. 

Fakat.kızıl saçlılar hiç bir za. 
man tereddüt etmezler. Cleo
patra bir ~emicinin battaniye
sine sanldı ve adamları onu Mı
sır donanmasının ve Roma or
dusunun ~özü önünde kacı,.arak 
Julius Cesar'ın huzuruna getir· 
diler. 

Battaniyeler acılıp ta vürek
ler yakan gözleriyle kızıl saçlı 
meydana çıktı~ı dakika dünya 
fatihi hemen tesnm oldu. 

* * 
İngiltere Kraliçesi Elizabeth 

Bir kaç asır sonra Cesar'ın 
kurduğu yoldan ı;?e""'rek 

bir Kralice ln~il
tere tahtına cık
tı. Elizabeth İn· 
Sliltere tahtına 
hükme~tiii'i devir. 
de. 1moarator· 

luk yayıldı: donanma büvüdü 
Ticaret arttı. Edebivat ve dram 
olllUn1aştı. Sivasi sahnede ol
du~u kadar bu devirde edebi 
sahnedP de kızıl saclı bir kral 
vardı: William Shakspeare. 

+ * 
Padarewsky, Sara Be mani 

Her iki cinse mensup olan 
kızıl sadılar da. muvaf-

fakıvetlerinin bü. 
yük bir kısmını, 
üstün olan zeka· 
larına medyundur. 
lar. s~mat !:ahne
ıı~irırle bir coklan 

$!ayet fena tatnerle kar!:ılast1lar. 
Meşhur musfldşinasPadarewsky 
memleketinin çok sıkıntılı bir 

bit ettiğı fiyat dahilınde satış 
yapmamak için elıerıncıe m l 
olmadığından bahsetmektedir
ler. Fakat tanıdığı eski müşteri
lerine karşı el altından, ıs ediK
lerı fiyata mal satmaktadıdar. 
Anadoluadn gelen pek az ki.nse· 
ler, tucacrın kendisine mal ver
mediğini komisyona §ıkayet et· 
mektedir. Diğer tacirler, müşte
risi oldukları ticarethaneyi gü • 
cendirmemek için, şikayet et • 
mıye Jiızum görmüyorlar. Çim
kü şikayet eden kimse, fiyatla· 
n mürakabe bürosuna gel cek, 
kendisine müşteri süsü verıp bir 
memurla beraber. tekr Jr o ti
carethaneye gidecek, tekr r mal 
istenecek, tüccar vermiyt!Ct!k, 
o zaman cürmümeşhut yapıla -
cak, fakat şikayeti yap<m tuccar 
da, mahkemeye kadar giderek 
şahitlik yapacak ... 

Anadoludan gelen tüccar bu 
gibi uzun muamelelerı takip et· 
miye üşendigi için fazla fıyatla 
mal almıya razıdır. Çünku o da, 

Ikınci bir mesele daha var. 
Mt.işteriye fatura vermemek ... 
Milli korunma kanununa göre 
bu da bir cürümdür. Her h fta 
tesadüfi olarak birkaç magaza 
sahibi bu cürümden dolayı ya -
kalanır, ad iyeye tevdı cdılır .. 
Acaba fatura vermiyenler, yal
nız bunlar mıydı? 
Halbukı. her mağazanın ki e

sinde, halkın görebileceği b r 
yerde, "fatura isteyınız,, diye 
bir levha asmak kabildi. Mal 
aldıktan sonra, fatura verilece • 
ğini bilmiyen müşteriler çoktur. 
Bu müşterıler bu levhalar ı:;aye
sinde, mağaza sahibinden !atura 
istemeyi itiyat edinirler.Nıt~kım 
tramvaylarda, parayı verdıkten 
sonra bilet istemek ıtiyadı gibi ... 

Hasılı ihtikarla mücadele et
mek için, şimdiye kadar yapı1 an 
tecrıibeleri bir daha gözöniinde 
tutmak, bu mücadele işind'> 
halka düşen vazifeyi de tayin 
etmek, bu sahada propaganda 
yapmak lazımdır. 

giW; i yerde, bu mala zam ya -,--
paraK, daha pahalıya satacaktır. fOPl .. ASTILAR: 

Bu itibarla, müşterisi olduğu • 
diğer bir tacire. k~şı ı~ iknr a ı Ak.il Uekimlen Topl.antısı 
mücadele etmesıne imkan kal· Türk akıl se sinir hekimlerı mut:ıt 
mıyor. aylık toplantılarını Etıbba Odasında 

Bu gibi hareketlere mani ol • yapmışlardır. · · ı ? B iheti Prof. Mazhar Osman Uzman, vi-
mak ıçın ne yapma ı. ~ c taminlerin sinir hastalıklarmdrıki 
hukukçularımıza terkedıyoruz. mevki ve ehemmiyetlerine dair •eb
Hatıra gelen bir fikir var: Ka - ligatta bulunmuş, Operatör Hami D:
çakçılık için, iht sas mahkeme - lek bey.nlerine ameliyat yaparak ıyi 
leri olduğu gibi, ihtikar mevzu· ettiği sar'a, felc. ve kö.rlük vakaları 
atı ir.in de ayrı bir mahkeme takdim etmlştır. Milteakıb~ Dr. 

~ Rahmi Duman, Prof. Fahrettin Ke-
yapmak... rfm Gökay ve Doçent İhsan Şukı·ü * * Aksel ile t:ıkip ve tedavi ettıkıcrl 

karışık sinir felci &österen iki hasta 
takdim etmişt:C. 1 htikar hareketlerini takip 

ederken eksik olan bir nok 
ta daha var. Hiçbir dükkanda 
fiyatları mürakabe komıs, o ıu-
nun tesbit ettiği fiyatlar, mils· 
terınin görebileceği yerde tir 
listede ilAn edilmemiştir. Me 
sela bir manüatura mağa:ıa -
sında bir müşteri mal aldığı za
man, 'komisyonun tesbit ettiği 
fiyatları da görebilmeli~~r. Ha!· 
buki hiçbir mağazada böyle bır 

devrinde musikiyi bir tarafa bı
rakıp diplomatlık yapmava mec 
bur oldu. Fakat, kızıl saclı'arm 
cesareti onun bu isi muvaffakı
vetle b~anp tekrar musikiye 
dönmesini temin etti. 

Bütün münekkitlerin beyen
dikleri artists Sara Berna-d da 
kırmızı saclıdır. O da muvaffak 
olmaya azmetti ve kazandı. İh· 
tiyarladı; bir bacağı kötürüm 
oldu, fakat o kırmızı saçlılara 
mahsus bir inatla sahneye çık
maya devam etti ve hastalı~ın 
dahi kendisini şarkı sövlemek
ten menetmesine mani oldu. 

Sinema artistleri arasında 
kırmızı saçlariyle söhret bulan
lar şunlardır: Kathe .. ine Hep
burn. Myrna Loy, Ginııer Ro
gers, Clara Bow, Janet Gaynor. 

* * Mahpustaki Kızıl Saçlılaı 

Polis defterlerinden yapılan 
•ı>hldkat eöstermic;tir ki. 

kızıl sachlar ara
sında oek rok miic 
rimler rıkrnakta
dir. Bilhassa ca
susluk vevahut 
hırs1'1la"a. kA<·ak

çılara vataklık eden kııd • n1ar 
pek coktıır. Avııi zamımda kır
mızı sa<'lı PrkPkler fazlı! asAbi· 
vetleri vüziinden bir l'Ok fena 
vRk:ılara sPbep olmaktAdırlar. 

Fakat vine DQLİJIG deJ.'terlerin~ 
den anlası1melit.MR! ki~ b.ılnish'aL 
nelerde Dek- ,.;ı kızıl 11ırtlı1ar11 
rası:?elinrrıPlrtPdir. Amerika ooli., 
leri'lin şefi Hoover bunun sebe· 
bini kısaca şÖ~le izah etmiştir: 

"Umumi,•r,."le kı7.tl saclılar 

polisten kacmakta. izlerini kay. 
bettinnekte umumun <'Ok fev
kinde harPket etmektedirler. 
Bunların zekası sevtana oannak 
ısırtır ... 

Cemiyet 28 Mart cuma günO na
kırköy aklıye hastanesinde toplana
caktır. ______ , --

HALKEVLERINDE 

EmlnönU H•lkevlnden: Perşembe 
gunil saat (17.30) da Evimiz salonun
da Halkevl reisi Yavuz Abadan ~:ı
rafmdan (Harp ve Hukuk) mevzuun
da bir konferans venlecektir. a:rış 
&erbesttır. 

Acropol Harabelerinde: 

Bundan bir müddet evvel 
sanat meraklısı bir Ame-

rikalının harp e
den devletlerde
ki sanat eserleri
ni korumak için 
çareler aradığını 
işitmiştik. Bu 

adamcağızın bu kadar insan Ö· 
lürken eser kurtar~ak için çır
pınmasını tuhaf bulanlar pek 
çok olmuştur, Buna sebeo. sa
nnt eserlerinin önünde herkesin 
ayni hisleri duyamamahrıdır 
Bir Amerikan mecmuası bu mti 
nasebetle şu hikayeyi anlatmak· 
tadır: 

"Amerikalı bir muharrire 15 
kişilik bir ~rup1a birlikte A vru
pada bir seyahate cıkmış. Bir 
gün hep birlikte Yunanistandakı 
meşhur Acroplll'e çıkmışlar.Ka
dıncağız bu tarihi harabelerin 
güzelliği önünde kendirden (!'eç
miş; patırtıcı arkadaslarının bi
raz uzaklaşmasını. harabnlerin 
daha başka bir tarafına l!İtme
sini beklemis ve sonra oradaki 
taşlardan birine oturarak ve göz 
Jeri vaşararak bu güzel sanat e
serini temaşaya dalmış.,, 

"Az sonra arkadaşları ııeriye 
döndükleri zaman bizim bavanı 
göz yasları içinde eörünce ara· 
larındıın bir öğretmen yanına 
yaklasmış ve gayet müsfik bir 
eda iıe: 

- Ah kardesim. nasıl ıztırap 
çektil!'ini övle anlıvorum ki de
mis: benim avakkabım da tıpkı 
seninki gibi sıkıyor .. ,, 

* * Hangisi Mühimdir? 

Amerikanın en zengin iş a-
damlarından biri olan 

İs mi, kafa 
mi? 

Andrew Carneaie
ve bir gün sorn:ıuş 
tar: 

- Sanayi ha
vatmda en mühim 
olan şey nedir? 
mı, yoksa sermaye 

Camegie hic düsünmeden 
hemeıı su cevabı ermiş: 

- Üc ayaklı bir tokma~ın 
ham?i ayagı daha mühimdir? 
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I AKYillDEN 
~-. İ8YAPRAIC 
' 

Kirpi ile Yllan . 
lnsalar ti eski zamanlardanbe· 

ri sen bolü (remz'l) sever· 
ler. Bunun içindir ki felsefeleri
ni yalnız uyanıklara anlatmak is
teyen ilimler, fikirlerini daima 
bir remz perdesine büründür
müşlerdir. 

Devletler, armalannda remz 
kullanmışlardır. ve bu senbolleri 
eski Mısırın kartal kanatlı, bo· 
ğa vücutlu, aslan pençeli, insan 
kafalı isfenks'leri gibi ha~anat· 
tan alırlar. 

Napolyon Fransayı temsil eden 
horoz senbolünü se\'mezmlş. 

- Horoz daima gübrelikte e 
şinir. Ben giineşe gözlerini kırp· 
madan bakan kartalı tercih ede· 
rim! Dermiş. 

Hayvanların lisaniyle hikemlyat 
dersi vermek pek eski devirler 
den kalan şiimullü bir bid'attir 
Frijia'h Esope, bu yolun ilk yol· 
cusu sayılır. 

Bütün Tabl'leriyle Fransız 
edebiyatında bir (sehli mümteni) 
abidesi diken La Fontain, bu ma
dun kardeşlerimizin lisaniyle bi
~e ne hakikatler söylememiştir. 

Şarkın en büyük dahilerinden 
olan Mevlana Celalettinl Rumi 
(Mesnevi) sinde yine bu senbol
leri kullanmıştır. Fransız edip
lerinden Octave Mirbeau'nun 
"Bir sinirlinin yirmi bir günü,, 
isminde gayet güzel bir eserinde 
hayvanlar arasında geçen bir va· 
kayı anlatır. 

Müellif en kuvvetli realistler· 
den olduğu için vakayı bir sen
bol gibi zikretmiyor. Şahidi ol
duğu hadiseyi olduğu gibi ta.fsili
tiyle anlatıyor: 

Sıcak bir yaz günü aS1rlık a• 
ğaçları eflake ser çekmiş bir or· 
mana gitmiş; bir kenara uzanmış; 
ağaçların aralarından güneşin ta
mamen nüfuz edemediği bu nefti 
gölgelikte, görünmediği halde 
kendini hissettiren hayatı dinler• 
ken kuru yaprak birikintilerin
den birinde bir kıpırtı olmuş. 
Biraz sonra bir engerek yılanı 
kınından çekilen menevişli bir 
kılıç gibi meydana çıkmış, ayni 
zamanda bir ağacm yanında baş
ka bir kımldama görmüş. Boncuk 
gibi gözleri kayan yılana dikilmlı 
yapraklar arasnda bir kirpU 

1\lirbeau, ondan sonra kirpi j. 
le yılanın mücadelesini tu'•ir e
diyor: 

Kirpi bir yay gibi atılarak yı
lanın kul ruğunu ısırıyor ve der· 
hal bir top haline geliyor. Enge· 
rek bütün şiddetiyle dikenli topa 
sarılıyor ve tekmil zehirini aşı· 
lamak için ısmyor. Fakat bütün 
hücumları kendini yaralamaktan 
başka bir şeye yaramıyor. Hiç 
bir tecavüzde bulunmıyarak ta· 
mamen sakin bir halde kalan 
kirpi düşmanının kuyruğu ağzın· 
da olduğu halde bekliyor. Yılan 
halkalarının bütün kuvvetiyle 
kirpİl e sarılıyor, sıkıyor, sihirli 
iğnelerin uçlarında etinden par· 
çalar bırakarak gevşiyor. Isırmak 
istemesi de yine ağzında yaralar 
açılmasından başka bir şeye ya· 
ramıyor... Yılan kan içindedir. 
Kirpide hala bir hareket yok. 

Bu suretle kuyruğunu kurtara
ınıyaıı yılan kendini bu dikenlere 
(,'.arpa c:arpa bitap kalıyor ve can-
ız uzanıyor. l\1iicadele çok uzun 

sürmiistür. Yılan uzandıktan son
ra kirpi uzun miiddet bekliyor. 
Bin bir ihti •at ile yavaş yan• 
açılıyor \'e artık cansız kaldığın 
emin olduğu di.ismanının başın 
geçerek onu çıtır çıtır yiyor! 

Takvime 

ı····································-·-·: : Kari Mektuplari i . . ······································-··-· 
Kimsenin İstifade 

Edemediği Bir Kütüphane 

Antalya münevverlerinin fi 
kirlerine terdiman olduğunu bil 
diren Antah·alı bir okuyucumuz 
dan şu mektubu aldık: 

"Ben Antalvalıyım. Buradak" 
Halkevinin zengince bir kütüp
hanesi var. Fakat maalesef, bu 
kütüphane daima, sade mesai sa
atlerinde acık bulundurulmak -
tadır Bu yüzilen kütüphanenir 
varhll'ivle vokluf!u müsavi kal
maktadır. Cünkü herkesin vazı· 
fesi başında bulundu~u bir sıra· 
da acık bulunan bir kütüphane
den, bittabi ekseriyet istifade e
dememektedir. 

Acaba bu kütüphanenin. ~ece
leri. veya pazar (:[Ünleri açık bu· 
lundurulması mümkün kılına· 
maz mı? Ve birçok vatandaşlar 
hosnut edecek olan bu hareketin 
vapılmacı, f vkali'ıde büvük fe· 
dnknrlıklara mı mütevakklft r? 

Temenni ederım ki. bu sual
lerime verilecek fiili cE>vap. ma
kul ve basit talebimizin yerine 
gctirılmcsı olsun!,, 
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Askeri Vaziyet 
(Bap 1 incide) 

Zce denfzf sahillerine dolru yapma
ları, Balkanlardaki askeri vuıyete 
,.eru bir ~kil vermiştir. Bu yer de
gışme hAdlsesinin gozönünde bulun
durulacak unsurları ıoylece hülasa e
dilebilir: 

( Sinema Dünyasında) 

Hollywood'ta Gençler 
Grupu Mickey Ronney 

Rakipleri ve Aşkı 

TAN 

, ----------.... i . ································· 
K ~ ~ ~ : ~ ~ L 'İ}:MBMAf!~l 'nın Muazzam T eıebbüsü 

1 
Marmara Sineması, yarından itibaren, lstanbulda ilk 

Ş A R K defa Beyoğlu sinemalarından evvel ilk vizyon büyük 
filimer gösermeğe başlıyor 

SlNEMASININ 
Sizin için hazırlamakta 

Olduğu 

B A L 
PARE 

de bulunmağa hazırlanınız 

'------ı ............................................... . 
TEPEBAŞI DRA.M KISMINOA i 

Akşam saat 20,30 da 5 . 
: . M E Ş A L E L E R 

iSTiK. CAD. KOMEDi KISMI 

iLK GILI 
Dünya Şaheserlerinden: 

KANLI 
Balalayka 

4 . ~ - fl41 

HUGUNKU PROGRAM 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek lis-

tesi 

• 
12.30 Program 
12.33 Şarkılar 

1
12.50 Haberler 
13.05 Şarkılar 
13.20 Muzık (Pl.) 

* 18.00 Program 

18.03 Cazband 
18.30 Konuşın' 
18 45 Köy sal' 
19 00 Pıyano 
19.30 H berlet 
19.45 İncesa% 
20.15 Radyo 

zetesi 
20 45 Orkestra 
21.30 Kamışın' 
21.45 Koro 
22.30 Haberlet 
22.45 Dam rn 
23.25 Kapaıııl 

TEŞEKKVI 
İstanbul Orman Miıdürü Fe,-zi 

banın aramızdan naglhlni bir 

1 - Bulgaristandald Alman işgal 
ordusunun mevcudu ne kadardır? Bu 
hususta kaU bir &eY söylenemez. Fa
kat aylardanberi Romanyada tahaş
şut eden Alman ordusunun, asga,i 
tahmınlere gore 12, azami tahmınle
re gore ise, 20 fırkadan ibaret oldu
gu kabul edilirse, en azı ve ilk ha
reket ve yerleıme saftıasma alt ol
mak üzere, 2 - 3 Alman fJrkasmm 
Bulgar topraklarına girmiş bulunduıt
ları soylenebillr. Bu kuvvetın pey -
derpey artUrılacağı ve Romanyadaki 
uslerde muhafız krtaatla hava teşı<:ı

litma mensup muda!aa kuvvetlen -
nın bırakılacağı ve bınaenaleyh ora
daki fırkaların yavaş yavaş Bulgar 
topraklarına nakledileceği tahmın E -

dılebillr. Bu hareketin ikmali içın, 
ıki haftalık bır zamana ihtiyaç ıar
dır. 

Bu ıık~m oVlın vnl{tır 

: 
: • : ····-·····-·················-······-······· 

, te ayrılmasıyle dllhun olan k 
••• mlzi, kıymetlı te ellılerıyle şifala 

2 - Alman ordusu, Romanyadan 
Bulgaristana yer değiştirmekle, bır 
taraftan Karadenlz sahillerindeki iş
gal sahasını genişletmiş, dığer taraf
tan da Bulgar - Yunan hudutları 1'<>
yunca Ege denizı.ne yaklapnlf bu
lunmaktadır. 

, Yarın matinelerden itibaren: Istanbulun 2 biiyük sinemasında birden 

r .. ;.:·z··A-·irl. .... rr .. u··R··A··N·ı 
: ••••••• ~~~::!!! ••••••••• ! i ........ :~~=!!!~ .......... i 

Tiırk inkılabına hayranlık mevzulu büyük bir aşk filmi 

BİR TURKE GÖNU L VERDİM 
Kahramanlık, aşk, heyecan •.. ln tikam ... ve zafer ... Türkçe sözlü Türk musikili, muazzam bir san
at harikası, Memleketin en büyük musiki üstatlarının ve en güzide sanatkarlarının iştiraJr"~ 

AYRICA 2 SiNEMADA iLAVE OLARAK 

ran, gerek cenazesine gelmek 
le ve gerek telgraf ve mektupla 
lcmlerımıze ıştıı ak eden muh 
dostlarunıza, teessürumüz ayrı 
beyanı teşekküre mAru olduju 
gtızetemz v ıtasıyle m.ınnettarl 

zm ılfınını rıca ederız. 

Biraderi Aziz 
hemılrelerl. 

NİŞAN MERASiMi - Eski 
lu Beledıye Rcısı merhum Bit)' 
tala Nuri torunu ve mühenc:Ua Z 
Hayri mahdumu yüksek müh 
Mehmet Kemal Arısoy ile eın 

Bulgar - Yunan hududunda Ege 
denizi sahillerine doğru iki ıeçit ye
ri vardır. Bunların birisi Sellnigin 
şımali şarklainde.ki Rupel bojazı, dı
geri Gümulcine (Komotini) kaı.a
basmm ıimalindeki Tokatçik geça 
yeridir. Rodop dağ silsıleaiyle "Kara 
Balkan., yamaçlarının ara yerlerin -
den geçen bu iki geçitten ikincisi, 
yani 1900 rakamlı Tokatçik geçidi, 
Gümülcine'nin cenubundaki Lagos 
koyundan ancak 40 kilometre mesa
fededir. Almanlar Ege denizine en 
zi7ade bu noktada yaklatmll bulun
blaktadırlar. Daha garptaki dijer ge
çıt yerinden, yani Rupel bolazından, 
Strumca nehrinin mecrasını takiben 
DemirlıiSIH" (Sidirokastron) kasaoası 
istikametinde cenuba dotru Orfanoe 
ttor!ezine kadar takriben 60 kilomet
relık bir mesafe vardır. 

Mickey Ronney ile Judy Gagland'ın birlikle çevir
dikleri flmlerden biri de Bahar Çiçekleridir. Rea

mimizde bu iki artisti bu lilmden bir sahnede 
11örügnruz 

M ickey Rooney AmerikanınlMickey Rooney de Aşık! 
bu sıralarda en meşhur 

olan çocuk yı.ldızlarından biridir. M aamafih son zamanlarda 

AZAK 1 ta 
Nevyork Damlan Altında 

'--• Bilyilk revü ve dans filmi 1 
T U R A N 1 da Yarbay Salıh Kocaclmen'in kızı 

zafferin nış nlanma merasimi 

1 

Taksim Beled ye Gaunosu salo 
Altın Soygunculan: BOB BAKER rında icra edilmıştır. Mesut o 

Heyecanlı Kovboy filmi ••••-' 

1 
Doğrusu Holıvutta 14 ile 18 gelen haberlere göre genç Taşköpru ıcra memurlu 
yaşındaki çocuklara ne çocuk ne lerin bu grupları bozulmak Uze
de olgun artist denir. Bu gruba redir zira hepsi artık büyümek
gençler grubu denmektedir. Zira ~ir .. Şimdi de biz~!11 ~en ve şi
Holivuttaki çocuk artistler bir rın Mıckey Rooney ın aşık oldu-

YARIN AKŞAM ' dan: 

M E L E K Yalnız en büyük 
1 

Bir borçtan dolayı haciz 
f ilimlerde rol alan rek paraya çevrılmesıne k 

verilen Tekke mahallesınde 
Bu iki unsur gözönüne alınırsa, 

ı mal hududunun en garptaki ucun
da, yani Adrlyatlk sahillerine sarkan 
Arnavutluk araz.isi lçlnde harp ha -
linde bulunan Yunan ordusu için cid
di bir vaziyetin tahaddüs ettiğini ka· 
bul etmemek milmkiln değildir. 

Fakat bu vaziyet kal"llJlmda Yu
nan orduslyle müttefiki 1nıiliz ordu
sunun bır takım mukabele tedbirle
rini almış olduklarına şüphe yoktur. 
Se!Anık ve havalisl, mustahkem bir 
sa-hadır; "Metaksas hattı,, bu sahanın 
etrafındadır. Yunanistandaki İngıliz 
hava kuvvetleri daha şimdiden art
•ı.rılmqtır. Hattl, bir Amerikan lsay
nağından verilen haberleı:e bakılırsa, 
l ve hart! 2 motörlil İngllls fırkası, 
Bulgarıstan üzerinden- !>lr 'XM'llii ı.
till tehlikesi bqıösterir llSsterme.ı:, 
4.•erhal müdahale etmek üzere SelA
nığe yakıq bir üsde harekete hazır 
bır ~ite bulunmaktada. 

İstanbul Belediyesi 
Memur ve Müstahdemleri 

Yardım Cemiyeti 
idare Heyeti Rigaaetinden: 

Cemiyetimiz esas nizamnamesi -
nın 9 ncu maddesi mucibince 9/3/ 
941 Pazar ıünü saat 14 de Belediye 
bınııaındaki Umumi Meclis Salonun
da senelik toplantısını aktedeceğin
den sayın Aza arkadaşların mezkiır 
gün ve saatte toplantıda bulunmaları 
rka olunur. 

RUZNAME: 1 - İdatt Hey'etln!.n 
b r senelik raporu, 2 - Muraldp ra
poru, 3 - Azadan birine 7apılacak 
yardun meselesi, 4 - Eski İdıı:e 
Hey'etinin ibrası ve İdare Hey'eti a
zasiyle murakip seçimi. 

aylıktan 14 yaşına kadar olan ğun~ öğreniyoruz. . 
zümreye mensup çocuklardır. lşın hoş olan tarafı Mıckey 

Sonra, gençler gelir ki, bunlar, 
ılk defa yenı bır hayata girerler. 
Çaylara gitmiye başlarlar, tuva
letler giyerler. işte Mickey Roo
ney bu gençler grubuna dahıldır. 

Rooney bu aşk macerasından 
mağlup ve mahzun çıkmıştır. Zi
ra karşısında William Powel gibi 
büyük bir rakip bulmuştur. 

Mickey'in göz koydugu kız ay
ni zamanda Willıam Pov.ell'in de 
arkasından koştuğu Dıana Lewıs 
dır. 40 gunlük bir rekabetten son 
ra Powel işi kazanmış ve Lewis 
ile evlenmiştir. Hatta bu izdivaç 
bir zamanlar Jean Harlow'u se
ven Powell'm vefasız olduğuna 
dair bir takım dedikoduların çık 
masına bile sebep olmuştur. 
Mi~ey'in kalbi hali kırıktır. 

Hattı bir rivayete göre Powell'i 
di.ıelloya bile davet etmistir. 

Gel görelim; Holivuttaki genç 
yıldızların miktarı sayılı oldugu 
halde bunların arasında bir ge
çimsizlik vardır. Mickey Rooney 
bu gruplardan birinin reisıdir. 
Onunla beraber olanlar; Judy 
Garland, Bonita Granville, Dıck 
Harlam, Johny Roberts ve dığcr 
yani ikinci derecede m~uı ar
tistlerdir. Bu grupun arzusu ne
şeli olmak, caz müziği çalmak, 
"Step,, denilen dansları yap-
maktır. * * 

Halbuki, ikinci grup ki, bun- Mickey lle Judy 
Iara ciddiler grubu denıyor; .. 
bunlar ise hayatta daha ağır baş- .. ~ ickey Rooney ile beraber 
lı olmak taraftarıdır ve verdik- ffi en çok fılm çeviren yıl
leri çaylarda klasik müzikler ça- dız Judy Garland'dır. Hatta bu 
larlar ve dans ederken tangoyu vaziyet iki genç yıldız arasında 
tercih ederler. bir gönül macerası olduğu riva-

yetlerine de sebep olmuştur. Fa-

SiNEMASINDA 

JEANETTE MAC DONALD 
VE 

NELSON EDDY 
tarafından ibda edilen senenin en nefis AŞK - MUSİKİ 

ve GUZELLIK ŞAHESERi 

AY DOGARKEN 
Muhteşem mizansenli süperfilm taktim edilecektir. 

DiKKAT: Yann akşam iç in ı~a kalmamı$tır. Numaralı 
koltuklar bugünden aldırJlmalıdır. Telefon: 40868 

~ .................................................. r , ............... ___________________ __ 
PEaŞEMBE AKŞAMI· Fransızca Söz Ü 

s 
İ p E K Büyük Bir Aşk· Heyecan 

lhtir as Macerası 
ve 

Sinemasında 

o N G E ç i D 
Baş rollerde: CORINNE LUCHAffiE FERNAND GRAVEY _____ , 

Bu Akşam SÜMER Sinemasmda 
Istanbul halkı ilk defa olarak 

2 numaralı DEANNA DURBIN namı verilen yeni yıldız 12 
yaşlarındaki bülbül 

GLORİA JEAN'i 
Bütün Amerikayı hayrette bırakmış olan 

' 
z 

AÇILMAMIŞ GONCA 
Genç, parlak, musiki, neşe, şarkı ve zevk ile dolu filminde 

Bu grubun başı Freddy Bartel- kat aslında Judy, Mickey'in en 
mew'dir. Diğer azalar arasında, iyi arkadaşıdır. Iki genç dertle
Dienna Durbm başta gelmekte- rini hatta gönül dertlerini daima 
dir. Maamafih son bırkaç aydan- birbirlerine anlatırlar. Birlikte 
beri Deanna Dutbin bu gruptan dans etmekten ve şarkı söyle -
da çekilmiştir. Zira, o artık bir mekten hoşlanırlar. Fakat, hiçbir 
film rejisörünün nişanlısıdır ve zaman yekdiğerleriyle olan mü
bu sebeple hakemler arasında ya· nasebetleri bu arkadaşlığın ha
pılan eğlencelere iştirak etme - ricine geçmemiştir. Zira Judy 
mt:kte fakat artık olgun bir genç Mickey'e daima haylaz bir ~o
kız hayatı yaşamakta nişanlısiyle cuk sevimli bir arkadaş nazariy-
birlikte gezmekte~ir • 1 le bakmıştır. 1 ~lkışlıyacaktır. Bu akşamki GALA için yerlerin evvelden aldırtlması rica oulnur. Tel: 41851 J 

kara Halil oğlu Kamil ver 
rıne aıt canıbi yernını Kar 

1 

oglu kerımesı Şerıfe, hnnesi, 
lip oğlu Andullah ıle, önu: yol 
kası: Irmak ile mahdut tan:ı 
50 lira kıymeti muhamm 
aynı mahalJede vakı hane 
bahçenın borçlulara aıt 56/16 
sası açık artırma ve peşın para 
satılığı çıkarılmıştır. 

21/3/941 tarihine düşen c 
saat 14 de Taşköpri.ı ıcra dail' 
ne bilmuzayede satılacakı.r. 

işbu şartname bu gtlnden ı 
baren herkesın görmesı ıçın 
tır. Artırnvıya iştırak edecekl 
yukarıda yazılı kıymetın 'l ,5 
betınde temınat akçesı veya 
bır bankanın temmat mekt 
vermelerı lazımdır. Alakadar 
bir dıyeceğı varsa tarihi ilan 
itibaren 15 gi.ın ıçinde evrakı 
bitelerile bırlik memurıyet" 
müracaat etmelerı aksı tak• 
hakları tapu sicilile sabit o 
dıkça satış bedelinin paylaş 
dan hariç bırakılacakları ve 
ayyen günde gayrimenkul üç d 
bagırıldıktan sonra en çok 
rana ihale edilir. 

Yalnız artırma bedeli tab 
edilen kıymetın % 75 ıni bu 
dığ. surette bırinci artıranın 
ahhüdü bakı kalmak şartile 
tış beş gün daha temdit edilir. 

Daha fazla mallımat almak 
tiyenlerin 941/59 sayılı dosya 
memuriyetimize mi.ıracaat e 
leri ilin olunur. 

Fakat randevü günü karşısında Şermini, kayın· 
pederini ve Mithatı görünce hayretten kendisini 
alamadı ve metanetini güçlükle zapta muvaffak ol
du. Ancak, kocasını herkesten iyi tanıyan Şermin, 
onun için için halecanlandığını, gözlerinin parladı
gını farketmişti. 

Zafer serabından bakiye olarak şimdi karşısında B 
zaif bir ihti)arla solgun bir genç kadından başka 
kimse yoktu. Senelerdenberi hayalinde yaşattıgı 
sahne üzerine kalın bir perde çekilmiş, o perdenin 
arkasındaki şekiller bir duman gibi uçup yok ol
muşlardı. 

u L MAC 
1 z 3 4 5 6 7 • 

Nejat, iş için gelen misafirlerini yuvarlak bir 
masanın etrafına oturttuktan sonra kendisi de 
karşılarına oturdu, onları keskin nazarlariyle tet- Nakle°den: Muazzez Tahsın 
kike koyuldu . 

'll':l'RIKA No. 73 

Bu acayip hisle mücadele etmiye, kalbinde biraz 
evvelki muzafferiyet heyecanını yeniden canlandır
mıya çalıştı fakat bütün gayretleri boştu. intika
mın meyvasını yedikten sonra ağzında bir kül lez
zeti kalmıştı . Muhtar Beyin güzel ve dinç yüzü solmuş, kırış- mübalagalı düşündüğünüzü anlıyorum. Evet, vak- anlıyan Muhtar Bey ayalJı kalktı ve mağrur oldu

mıştı. Omuzları öne meyletmişti. Elleri titriyordu. tiyle çok büyük bır hata işlenmiş, bunun müsebbi- ğu kadar sert bif sesle: 
Bu manzara karşısında genç adam kalbinde bu- bi kim olursa olsun, siz mağdur olarak senelerce - Öyleyse başladığınız yolda yürüyün Nejat Nejat şimdi etrafındakilerin yüzüne şaşkın göz-

yük bir zafer sevinci duydu, intikamının bu kud- azap çekmişsiniz. Fakat bugün, farzedelim ki, .ıla- Bey ... Başka bir sözümüz yoktur. lerle bakıyordu. Bir rüyadaıı yeni uyanmış gibı 
retli fabrikatörü ne hale getirdiğini zevkle seyret- cağınız intikam sizi tatmin edecek kadar büyük Diyerek bir adım ilerledi . şekilleri tamamiyle seçemiyordu. Her şey kalın bir 
ti. Bu, hakkın adaletinden başka bir şey değildi! olsun, acaba bu kısa ömrü yalnız bu uğurda feda Nejat ta ayağa kalkmıştı . O saniyede zaferin tA sis perdesi altında idi. Biraz evvel varlığını kaplı-

Mithata bakınca, onun da, zevahire rağmen, yiı- etmiye, hayattan başka hiçbir zevk almamıya de- tepesine varmış bulunuyordu. Borç ödenmiş, dtiş- yan heyecan ve sevincin birdenbire nasıl söndüğü
zünün endişe ile kırıştığı belli oluyordu. Artık ğer mi? Elde edeceğiniz netice bu muazzam feda- manı kendisine yalvartmış ve o da ricayı reddet- nü ve yerini bu yorgunluğa, bu bıkkınlığa nasıl 
gözleri eski gururunu kaybetmiş, ağzının iki yanı, karlığa layık mıdır? mişti. İntikıımı tam ve mi.ıkemmeldi. bıraktığını anlıyamıyordu. Halbuki bu intikam anı-
acılık ifade eden çizgilerle kesilmişti. Bu da ada- Farzedelim ki, bugün biz sokaklarda dilenecek nı ne kadar büyük itina ve ihtimamla hazırlaınış 
ietin bir tecellisinden başka bir şey olamazdı. kadar fakir düşeceğiz. Bundan sizin hakiki bir Odada bir ölü sükutu hüküm sürüyordu. Nejat ve süslemişti! Evlilik hayatının dayanılmaz facia-

Nihayet sıra Şermine geldi ... Genç kadının yüzü zevk duymanızı tasavvur etmek bile istemiyorum üç misafirini son bir defa daha süzdü. O müthiş sına, bu dakikaları düşünerek, nasıl sabır ve irade 
sarı, gözleri çekik ve bulanıktı. ve böyle bir şeye imkAn veremiyorum. seneler zarfında her gün tahayyül ettiği, kalbi çar- ile tahammül etmışti! 

U · · k t'f idi k b ""yük· b. h t parak beklediği dakika nihayet gelmiştı.. Bu an, Demu, muza erıyetı tam ve a · Muhtar bey davasını ço u ır arare ve k d" k . bi • k 1 h l"" "eli K Şimdi maksadına nail olunca, kendisinde bir ik-
- Lutfen ziyaretinizin sebebini izah eder misi- mantıkla müdafaa ediyordu lAkin Nejadın yüzü en 1 çe t~&· ış ence ve aza~ a~~. ma su u 1 

.. • a- rah ve yorgunluktan başka bir his duymuyordu. 
niz? ıı . lAkayıt kaldı ahenksiz bir sesle şu sözleri söyledı: ranhk hapıshan~ ~ında çızdigı plin, bugun t~- Şerminin söyledig~ i. "0 halde elveda NeJ"at!,, keli-

d ' . .. . . . .. savvur ve tahmınmden paha tam olarak tatbık 
Bu soğuk sualin cevabını Muhtar Be~ v~~ ı: - İşte ş.az:tlarım. Ya ':1mıtsız b~ mucad~l~e de- edilmiş bulunuyordu. Arlık intikamının ve kininin melerinin karşısında her şey mahvolmuş, silinıp 
- Elimiz ayağımız bağlı olarak kendımızı sn.e vam edersmız_. ~ah~t ta ıfllsınızı ılA~ edersı~ı~. ~a- semerelerini birer birer, doya doya seyredebilir, ortadan yok olmuştu. Mutlaka bu kelimelerde si-

teslime geldik. . . . .. . na kalırsa bu ikıncı yolu derhal tatbık etmclısınız. düşmanlarına daha müthiş bir darbe indırebilirdi. hirli bir mana vardı ve genç adam bunu havsalası-
- Demek müessesenız can çekışıyor oy le mı? _ Demek siz bizi mi'men ve maddeten mahkiım na sığdıramıyordu! Mutlaka, bu solgun yüzde. bu 
İhtiyar adam başını salladı. . etmiye karar verdiniz. Bu kararını karşısındakılere söylemek için ağzını iri gözlerde ve bir dal kadar ince olan bu kadın 
_ Pek o kadar değil henüz, lAkin bu delıce .Y~- _ Beş senelik mahpusiyetim esnasında her gün açacağı sırada karısının sesini işitti. vücudünde, fevkalbeşer bir kuvvet gizli idi! 

rışa devam etmek bizim için ~nsızdır. Sızın bu kararı kendi keruUJile. &ıekrarlamıştım. - O halde elveda Nejat! Birdenbire bacakları titredi, tekrar sandalyesine 
sermayeniz bizimkinden fazla _ve sız zarara ehem- Bu cevaptan sonra ~ ~in b,ir sükut oldu. Boğuk ve kısık bir sesle söylenen bu birkaç ke- çöktü. kollarını uzatarak başını masasmın kenarına 
miyet vermiyorsunuz. Bu şeraıt altında ~aha uzun Bu sükutu MithatmJjJiılfnAMlt~l et.ti. o da Muh- lime birdenbire Nejadın kulaklarında çalan zafer dayadı, ağzından hafif bir iniltiye benziyen bir ses 
zaman size rekabete devam edemfyeceğız · tar Bey gibi, f~~ iÖ~t~9YeM_.teşrih teranesini ~usturmuş, vücudünü yakan ateş üzerı- çıktı, omuzlan sarsıldı. Bu, ağlıyamıyan bir adamın 

B kt evvelce bildirdikten sonra size şunla- etti, mantık ve hararetle kendi davalarını ~udafaa ne soğuk bır su damlat~ıştı. geçirdiği müthiş bir buhrandı. . 
u :' 1:~ek isti orum Nejat. Birkaç ay evvel, etti. Llkin bütün bu cümleler havaya .. serı;>ilen un O 8!1~a, .senel~rdenberı her t.~şı~, her top:ak Misafirler yüz yüze baktılar. Şermin biliihtiyar 

r, ~ . '? hakild h .r . tinizi ilk ·· ğrendiğim za- taneleri gibi uçup daltlıyor, Nejadın uzerınde bir zerresını bırer bırer to~lıy~~ us~ust~. ~~~P. yük- kocasına yaklaşarak hafifçe· 
yanı sızın .. . u~ye . . 

0
k b. 1 _ ıes· yordu selttiji intikam lbidesı buyük bır gurultu ile a- _ Nejat! Dedi. Fakat genç adamın omuzları da-

man, bu muı:ış !::!da istemı;::,üf ırı!ıoit ~~~- ~~ y~~1:t zarfında Şermin babasınm yanında yaklarının dibine ~ıl~, şaş~ın .gözlerle et.rafına ha çok sarsıldı ve boğuk bir ses: 
mış olduğum 8~ d yı ~~ ifkence~eri müşfik oturmuş susuyor soluk yüzünde irileıen gözleriyle baktı. Bir ıaattenberı km ve mtik~mınn~ n~.ayet _ Beni rahat bırakınız! Diye inledi. 
:~ ~ ~n~.za ün~e: ç:izeı k~ı duyduiunuz inti- kocasını tetkik ediyordu. Münakaşa ile.rledikçe, ü- muzaffer olmasından gelen ate§ bır sanıye tçı!'de Muhtar Bey kızının kolundan tutup onu Mithatın 
k:m ~ıis::ıd:tısmen size hak vermiştim.Kısmen di mitleri de her saniye zayıflıyo~! sönüyordu. sönm~, genç adam~n e!~~~~r donmU§tU. Bıraı ötürdü (Arkası var) 
fQl"Wn oğlum, çünkü sizin bu meselede artık biraz Nihayet fazla konuşmanın luzumsuz oldujunu evvelki aurwıı ner"'e ~ Janına i 

Soldan Saj'a: 1 - Yedi gün 
bıri 2 - Arap memleketı 3 
Ters okunursa: Uzak değil -
sim 4 - Çerkesın başka turl 
Musabaka 5 - Bır harfı deg 
se: Maraz - Bir nıda 6 - F 
Sermayeyi kedıye yükJemek 1 
Tel'I okunursa: Ugur - Otom 
8 - içilir - Uzaklık bildirir 9 
Çocuk plası - Bır peygamber 

ll'akarldan Aşağıya: 1 -
kanal - Bır nota 2 - Çana 
harbinde meşhur bir yer 3 
Ters okundugu takdırde: 
vapur 1IJni 4 - Çerkes - Ut 
me aleti 5 - Riyazi bilgiler 6 
Bir harf eklenirse tas olur 7 
Bir lisaniyat bahsi 8 - Vuzu 
rihlik 9 - Ters okunursa: 
çeşit tezyini iş - Bir kasaba 

EVVELKIBULMACA
dan Sata: 1 - Müzakerat 2 
Urün - Kefe 3 - Tel - il - Es 4 
Eyfel - Eri S - Re - Peşkir 6 
Ank - Resne 7 - Iri 8 - ıs 
9 - Müatebc-. 
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BuhJaristana 
Niçin Girdi 1 - ~ha ~~t~:den M aÇecl~~ ~a~Ç·a· --' Diğer taraftan°:r~I~~=·~ 

ğazların müdafaası için tedbir -

28 nısan 1882 de Calvados kadan s0nra, bu ilAnlar, gittikçe !erini alıyorlar. Boğazlara mayin (Başı 1 incide) 
villyetinin yeşıl, şırin bır daha kısa ve daha çok "vecız,, ol· dökülm..üştür. mak istediği tecavüz hareketiy-
de ao"dwn. b le alakadardır. • mıya a~Iadılar: Romang d t db 0 l .\ıınem, babam; yılda 5-6 bin _ Bi/ tane daha! a a e ır er Bu vaziyetten kuşkulanan Al-
kar getiren kuçt.ık bır bak- .~ü:kreş, 3 (A. A.) _ "Stefani,,: manya, harp taktiğini İngiliz 

dukkanı ışletıyonaı·dı. * * Dun akşamdan itibaren Roman- planına uydurrnıya mecbur ola-
kaıabalık bır atıeyd.ık. Anne _ y e bütün o, sabırlı, yorgun yada saat 20.30 dan sabah saat rak Balkanlarda mukabil tedbir-

babası, babamın aa annesi . köy halkı, adetleri her da- 6.30 a kadar ışıklann söndürül- ler almıya mecbur kalmıttır. Bu 
uz ö!memışlerd.i. Annemuı, kıka anan ölüler karşısında ye- mesine başlanmıştır. tedbirlerin başında Romanvanın 
kocasından ıxı çocugu, baoam- ni bir yaşama imkanına kavuş - , Türkiye gafil avlanmıgacak işgali gelir. $imdi de İnRtlfzlerin 

da bır oglu ve dort kızı var- tuklarını hissediyor gibiydıler. karaya asker ihraç ıahalanna 
Fazla olarak, sağır, dilsız bır Berikiler öldükçe, adeta onlann . Londra, 3 (A.A.) _ "Reuter,, daha yakın bir mesafeye ıelmie 
aıncaya sahiptik. Böylece sof· nefesleri rahatlıyordu .sanki ... En aJansının diplomatik muhabiri olmak için Bulgaristanı isgal et-

tam 12 kışı idık. fevkalade konuşmalara şahit ol- yazıyor: Eden'in Orta Şarkta miş bulunuyor. Almanların ~a-
. un birınde bır tabak man- dum: tam zamanında bulunması ken- yesi, Balkanlara İn~iliz askerinin 

~•.,.•-lf d · da l - Ehh.. lhtiyar büyiık anne disine son hadiselerden tevellüt çıkmasına mini olmak ise, Al-
J --.u.uueıı unya yapaya · 11.1 d man ordularmm SelAni~e '-adar 
kaldım ne ı:t emde? e e~ bütün meseleleri yerinde .. ft. 

!tapayahuz .. Hem de sırf bilya - Şimdilik yaşıyor. Daha bir tetkik fırsatını vermektedir. İn- inmesi ve Yunan - Bulıar hu • 
ilmek içın çaldığım sekiz bu· kaç dakikalık hesabı vaı·. ııiliz Hariciye Nazınnın Ankara- dudunu kapatması lazımdır. Bu-
k · d - Geriye kaç adet kaldı? da. n hareketinden sonra neare • nun için de Bulıaristanın Gar-

iL uruş yuzun en... d l .,. hından Rodop 8 -idinden necen 4Hlbam kızıp; - Henüz dört tane.. ı en resmi tebliğdeki ifade ls- "'~"" "' 
..._ Mademki para çaldın, man- En sonunda, sağır, dilsiz ve tisnai bir ehemmiyeti haiz ol· yolu takip etmesi muhtemeldir. 
~ eks dedi kanlı katil amca, korkunç bir can mustur. Zira teblin "Balkan Fakat son Kiinlerde bu vol üze-
.,emıyec ın, . l'I rin iki t ak k ~ au katil ot, amcam olacak Sa· jekişmeden sonra, ÇOk büyük bir Şartlarının ve Türkiye ile İngil- e me reye Y ın ar yaA• 

, dilaiz tarafından toplanmıştı. güçlükle ölebild.i. terenin karşılıklı menfaatleri _ mış, yollar kaoanmıştır. Alınan 
ı..... · ğur - O böğüren de kim? nin,. tetkik edildi~ini sarih su • ordulannm SelAnite inmesi, hic 
.,.... o aynı u suz günun olmazsa bir aya ihtı·.... ... ..o··ıterir. -.1mıınıda · d 11 - Sa~ır, dilsiz. rete bildirmektedir. Boır.azh,ra -' ... .. .,- evımız e cenaze 6 "" O zamana kadar da Almanların ordu. Ve saat yedıde her şey bittik - mayin dökülmesi, Türk filosu-

11 cenaze! Dile kolay .. Bu ade- man, kendimi alnının terini kuru nun Çanakkaleye muvasalatı Bul.raristandakf hava üslerini ve 
b ük 1ıyan doktorla burun buruna bul- Türkiye hükumeti tarafından limanları işgal etmesi ve bu-

ile iıy bır yekun ifade et d .. · h rada yerle-rek taarruz i,.in ha--'- 11 .. 1. · d bö' um. Beni gördü, hayretle yuzu- er türlü ihtimale ka-ı hazır- ...... ..,. ,anc- 0 u vucu u, y- dı l ki ·.,. ~·Ianması beklenebı'lı·r. 
L•- __._ · da .. me baktı, tanıdı ve inanma : ı arı inki~af ettirmek i,.in alı- ..u 
1111" aria\.UI ve aynı an goren- ..,. Fakat bu zaman zarfında fn-
,._ ,ıyabilır Her yana serı· ı - Neee, şimdi de ... Sen? .. Di- nan iki tedbirdir. Türkiye. bil-
..au.di. · - h niJizler de seyı"rcı· ve la· kavt ka-7e kekeledi, ve derhal ilive etti: assa tehlik~ daha yakın bir hal "" 

"Senin burada ne işin var?., aldıktan sonra, gafil avlanmıya- lacak ddillerdir. İngiltere Şarki 

1 
* * Bu, ,'senin burada ne işin caktır. Akdenizde teşebbüs kudretini 

1 yaşımda ya var, .ıo. yok- var? Sözü; "Tezgahın altında ne Alman inisi karsıstnda Yuna- Almanlara vermemive karar 
tum. Başıma gelenler, yaşı- yapıyorsun?,, demek değildi; "Da nistanın hattı harek"tine ıtelin- vermis, ve ona göre de bütün 

göre fazlaca büyük bir fela- ha sen ölmedin mi? Senin bu dün ce, bunun halelden masun ve tedbirlerini almıstır. Onun için 
Altında ezilmiş gibiydim. yada ne t"n var?,, demek isti- tam vakarlı olduğunu söylemek Orta Sark Başkumandanlıitnın 

-
Amerikada lngilz 
Sipariıleri Her Şeye 
Tercihan Yapılacak 

Ankara, 3 (Radyo ıazetesi) -
Amerik~nın İnciltereye yardımı 
her sahada devam etmekte ve 
~ttikçe artmak.tadır. Yalnız tay • 
yare sanayiinde 250 bin işçi ça
lıştırılmaktadır. Bu miktar hazi· 
randa 500 bin kişiye çıkanlacak
ttr. 

Diğer taraftan şubat sonunda 
Amerika fabrikatörlerine yapı -
lan bir tamimde. İngiltereve ait 
maddeleJj'in her seye tercihan i
mal edilmesi bildirilmistir. 

Vinant'n beyanatı 
Londra, 3 (A.A.) - Amerika

nın yeni Londra Elçisi Winant, 
Amerika Yilrdunmın recikec~~i 
hakkında Almanlar tarafından 
ortaya atılan iddialan hadisel~
rin tekzip edecdini zannettitini 
ve tarihte Amerikalılar hiçbir 
zaman buf(iinkü kadar müttehit 
olmadıklarını töylemis ve tnııil· 
tereye yaoılan vardımın eünden 
llilne artıiını i1've etmistir. 

Afrika Harbi 
(Bap 1 incide) 

lusgarpte vaziyette delişiklik ol· 
mamıttır. 

Somalide: Kuvvetlerimiz iler 
lemelerine devam ederek Mog•· 
discionun demiryolu tizerindr 
120 kilometre mesafede bulunan 
Villajlio Duca Degli Abruzzi'yi iş 
,aı etmislerdir. 

Hava hüeumlan ~dar ki, bu kadar fevitalide yordu. Hakikaten düşünülecek kafidir. derhal harekete Jleçerek Alman-
felikete layık olmadığımı dii- 1 be haki rd lan bir takım sürprizler ve em- Kahire, 3 (A. A.) - Hava ıra-_,. o ursa, n ne a yaşıyo um, Times'in mütaletuı 
üm ve onu uoğrusu kendime ne hakla öt\. reri gibi ölmemiş _ rivikiler kanısında bırakacağı rarl(ihının tebli~: Şarki İtalyan 
yakıştıramadım. tim ben!? Londra, 3 (A.A.) - "Times., tahmin olunabilir. Afrikasında bombardıman tayya-

~ıısan annesi, babası veya kar- Jf. Jf. • gazetesinin diplomatik muharri- İşte bugünkü vaziyetin hakiki releri Keren civarındaki düşman 
ıçm üzülür, ağlar, sızlar; fa· ri yazıyor: manzarası buduı:: mevzilerine hücum etmişlerdir. 
11 ölu için nasıl ağlanabiliı"! C enaze günü 11 cesedin Eğer Almanlar BulJ(aristanı B U L G A R I S T A N Bir bombardıman tayyaremiz 

Ofleden sonra çajırılan doktor peşinden yürüyordum. Ba işgal ettikten sonra Ege sahille- Dessie • Asmara yolu üzerinde A· 
yak, - heyhat ki - kıymetli ıım öne eğik; fakat gözlerim ku- rine ve Selaniğe inmiye teşeb- Yaza·yetı•n•ın Ak•ısler•ı lamata'da "Caoroni ca. 133 .. ti-

nisbette boş ve tesirsiz ruydu. K ı Ji kendime düşı.inu • büs ederlerse bu, Yunanistan oinde iki dfisman tayyaresini mit 
8flDı ailemden esirgeme- yordum: Böyle sag kalışım, etraf- kadar Türkiyeyi de alakadar e- ıa-. 1 ıncıde> ralyöz ateşine tutmuştur. Düş-

fakat onlar, biaman, teker te· ta bu on bir kişiyi katletmiş ol · der. Boğazlar Y. akından tehdit ~ t -le · de ""n ,.ık susi trenle aimale do~· harek. et man ayya ... rın yan:::• ... a-
can verdi. marn şüphesinı uyandırmaz mıy- altında kalır. Yunanlılar da, kıa .,. ,... "' r 1 rak b nl tah · edı"lml .. tı'r 

O .,. ettiır.i teeyyu"t etmektedir. ı a u ar rıp ~ 
gün, Marki dö Bovey ile ye- dı acaba? Arkamdan köy haifının mevsiminin şiddetli muharebe1e- "' * Cenubt Afrika tayyareleri Ne~-
yiyen papas, dörde doğru fısıltıları geliyordu: "Bu çocuk rinden sonra daha J(eniş bir Ct!P- Belgrat, 3 (A.A.) _ Naıp tıellivi veniden bombalamışlar· 

ter içinde bisikletle yetişti; neden yaşıyor, biliyor musunuz? heyi tutmak mecburiyetinde ka- Prena Paul'ün bu sabah B d 'd dır. Motörlü nakil vasıtalanmn 
de kendisine ihtiyaç ola- Para çalmış ta ondan!,. lacaklardır. YUfiCC)SlavJar ile doat Von Ribbentro il .. ~ t~ ~ bulunduitu bir narka tam isabet-
0 .. ır ......... saat beşten itiba Evet, hırsızlı~ım say .. 11inde ya- Ianndan tecrit .edi1-'• olacaklar- P e ıonış u,.,... ıe k" 1 t B'"t·· ta 

• ~.. • 6 .... ""~ haberi bu akşam Yuıoslav mat- 1 r v_a ! ? !.Duş .ur. .~ un VY.8 

'b~ütiın köy bizim eve taşındı. şıyordum; çaldığım için ayakta dır. Bu sebepler dolaVtSiyle ilk buat mücfüriveti tarafın..&..- tek- -ıolerımm ,,.,1ıo .. 1Tif• cfonmfüderdı,. 
~. her gelen tarafından bir idim. Ve bundan şu netice ç·kı- iş "Almanlar Bul~aristandan i- .r ""'' 

Yunanistan Harbi 
(Bap 1 incide) 

Ellerine hücum etmistir. 
Fena hava şartları sebebiyle 

vukua gelen hasar tesbit edileme
au.ıir. 

5 İtalyan avcı tayyaresi Tepe
delen mın~ında devriye gez· 
mekte olan bir "Hurricane.. av
cı tayyaresinit; pilotuna hücum 
etmiştir. İngiliz pilotu derhal 
mu.kabil hücuma Reçmiş ve bir 
kaç dakika. içinde İtalyan avcı 
tayyarelerinden üçünü düsürmti~ 
t~. D~ iki düşman tayyaresı 
r~cat etmiş, "hurricane,, tayyare. 
sı de üssüne dönmüstür. Yukarı
~ .Yazılı harekata iştirak eden İn 
.lfiliz tayyarelerinin hepsi üsleri
ne dönmüelerdir. 

Blrate diğer bir lıikum 
Kahire, 3 (A. A.) - Hava ka

rargahının teblili: Arnavutlukta 
Berat tayyare meydanı dün f ngı 
liz hava kuvvetlerine mensur 
bombardıman tayyarelerinin şid· 
detli bir hücumuna utramıştır 
ffangarlar ve diler binalar tam 
ls.t>etler kaydedilmiştir. 80 ki· 
lometre mesafeden ~örülebilen 
büyük bir yangın çıkanlmıştır 
Yerde duran ild düşman tayyare-
11 tahrip edihpiştir. Diıter bir çok 
tayyarelerin yanı~a infilak 
eden bombalar bı1 tayyareleri a· 
tır hasara utratmıştır. 

Londra, 3 (A. A.) - Yunanis
tanı ziyaret etmiş olan orta sark 
hava kuvvetleri başkumandanı 
hava mareeaiı Sir Artbur Long
more, Yunanistandaki Jngiliz ha 
va kuvvetleri kumandanı hava 
v~mare§!llı Dalbiac'a bir teJgraf 
gondermış, hava kuvvetleı in~ 
mensup subay ve erlerin faalıvet 
ve muvaffakıyetlerini takdir ·et
tiğini tiÖylemiŞ ve 28 şubatta ce
reyan eden hava muharebesi es
~sında 26 ltalyan tayyaresi dü
şuren avcı filolarını tebrik etmış 
tir. \ 

Yunan resmi tebliği 
Atina, 3 (A.A.) - Başkuman

danlığın 127 numaralı teblıği: 
Mahdut temas hareketleri olmuş 
tur. Bataryalarımız, bazı mınta 
kalarda duşman topçularını jskat 
ettniştir. bataryalanmızın mükem 
mel endahtı, dtifmanın mühim -
mat depolarında infilaklara sebe-
biyet vermişti r. 

Larilla bombalamlı 
Atina, 3 <A. A.) - "Teb'i~,.: 

Lirisa şehrinin yıkılmasına se-

5 

Uzak Şarkta 
(Bap 1 incide) 

vemet edeceği zannedilmişti. Fa
kat, Vişi, mihverın bır 'Ortağı kar 
'1Sın.~ boyun eğmi,, Tokyonun 
teklifmı kabul etmiştir. Bu tek· 
lifin kabuliı, Hindiçininin bir kı
IUD topraklarının Sıyama terkedil 
mesi demektir . 

Siyam stratejik bakımdan U 
zak Şarkta ehemmiyeti haiz bir 
mevkıe maliktir. Siyamın geniş
lemesı, bu mıntakada Japon nü -
{uzunun da genışlemesi demek· 
tir. Unutmamak lazımdır ki, Si 
yam, şımdi Tokyonun minnet 
borcu altına girmiştir, tıpkı Av · 
rupada Macarıstanla Abnanyı. 
gıbi. 

Japonya, mihver ortağı Alman 
yayı takliden Siyamı Uzak Şark· 
ta Ingi1tereye karşı olan mücade 
lesinde kullanacaktır. 

Tokyo, 3 <A.A.) - Siyam -
Hindıçinı arasındaki ihtilAflı me
seleler ik1 gun içınde halledile -
cektir. 

Londramn kanaatı 
Londra, 3 (A.A.) - Buranın 

salahıyetli mahfilleri, Vichy hü 
kı'ımeti tarafından verilen kara· 
rın fevkalade mühim bir safha 
açtığı mütelasındadır. Cünkü Ja
oonva simdi mütalebatta bulun
mak yoluna ~rdi~ için her han
vi bir noktada taviz kooann ... a 
yeni taleplerde bulunacııktır. Oy 
le ki, er geç silahlı bir ihtilaf ö • 
nüne geçilmez bir hal alacaktır 

Japonya, Büyük Britanyanın 
nivetlerini öğrenmek için, Vichy 
hükumeti tarafından yapılan ta 
\'izlerin tanınmasını Ingiltereden 
lstemiye Siyam'ı teşvik edecek • 
tir. 

J apongada bir içtima 
Tokyo, 3 (A. A.) - Dün ak

.şam. Prens Konoye'nin nezdinde 
hükumetle ordu ve donanma ara
sında daha iyi bir irtibat temini 
maksadiyle bir konferans akde· 
dilmiştir. İki saat süren bu içti
ma esnasında dahili ve harici me
selelerin en son vaziyeti tetkik 
Priilmic:tir. 

bep olan dünkü müthiş zelzele· 
den 24 saat soııra İtalyan tayya
reler\ bu sabah. verin hAla sar-
11ldıiı bir zamanda fehri bir saat 
"'nmhalamıstır. Bombard•ftlA"'" 
devamı P.sn11Sında enlr-n altından 
insan cıkllrılma ameliyesine de
vam Pdilememfstir. 

yere takıldım, nihayet ken· yordu ki; öbürleri, namuslu ol- nerlerse müttefikler ne yapa- zip edilmiştir. Italgan tebliği 
dükkanda tezgahın altına dukları için ölmüşlerdi... caktır?,, sualine cevap bulmak BW}vekUln ) 'ti11areti Roma, 3 (A. A.) _ '"tebliğ,,· Beyoğlu Tapu Sicil Muhalızlı-

.attım. Oradan bütün söyle - O gece; hak, adalet ve doğru - idi. Belgrad, 3 {A.A.) - Hafta ta- Şimali Afrikada Alman tavvare ğından: lstanbuJ Levazım Amir
-fiğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaab hinlan 

r hattA fısıltılar bıle duyu • luk hakkında öyle bir kanaat'e Ankara anlQmumdan 10nra tWbi mfde PÇirrilıieyi adet edih- lert Tobruk HıramndaJd tesısata Beyotlunda Feriköyiınde Sakı-
yordu: tık ölümler, edep ve vardım kı, onu kırk yıllık bir Eden, YunanlıltTla temu ede- •1' o.~~ ~a~kil~svetovıç. pi. kıta tecemmtilerine, ririlviis kol- ıağacı caddeaııe ve Sırkecı deresı 
ete uygun bir şekilde ilan hayat tecrübesi asla değiştırme- cektir. Türkler bo•azlara karşı ıar gunu oğledeı:t bıraz sonra a· lanna. makineli vesaite ve Aga- ve Kara hnam makberesı dahı-
uşlardı. Fakat dördüncü va miştir. Romanya yollyle denizden ıelen lellcele tayyare ile Belgrada ha-, dabia civanndaki dilşman kamp- u.nde s rt UJ.k te k ik 1 

,....._.._ _______ -=======================• tehdidi de müdrik bulunuyorlar reket etmiştir. Belgradda, Başve lanna muvaffkıyetle taarruz et- 241453ı ar~ın ar~ı~n ~~m-ı Ka120 ton bu~. almaeaktır. 
lnglllz Elçisi Bulgaristan Artık ve bu tarafta dikkatli bulunu - kil, yanında Hariciye Nazırı Cin- mlslerdir. den Anarun 8 c 1298 tarihli il~ palı zarfla eksıltmesi S/31 

vorlar. Hiç şüphe yok ki, bircok var Markoviç olduğu halde, der- Carabub'a vaklasmak ist.even · - am 941 Çarşamba ~ü saat 16 da eri ,. ag· ırılacak Harp Sahnesidir Bulgarlar siyasi ve askeri şefie- hal Prens Paul'ült nezdine gitmiş düsman. zırhlı otomobilleri kıta- şerısı ıle t.emJikının iken 
2
.,

0 zı- Manisada askeri satın alma ko 
~ rinin Alman planlarına rö~ter- ve uzun bir miilikat yapmıştır. lanmızın ha"f.'kPtf neticelinde fi rağ mahallııu ı:J/T~uzıJO:l misyonunda yapılacaktır. Tali; 

(Başı 1 incide> dikleri müzaherete teessüf edi- Daha .<>.·nce.. Morkoviç, Bu ap ~te- T'&ra ı' "ha• edil-' ... '·. tarihmde arabacı Eginli Şahın l lerin kanuni vesikalarile teklif (Başı 1 incide) 
s ... • u~.u ogıu .tiusnıye yırını uraya barı-, mektuplarını ihale saatinden bir 

İngiltere, Fransamn cökme - yorlar. Başka yerlerde olaca~ı ~en dondu_k~n .. sonra, Prens P ul Takriben bj.. avdanberi dü•- be edile + ...... ., 
r. Görüşmenin dostane ol- sinden sonra garpta mdlup e- gibi, Bulgaristanda da Alman kı- ile uzun bı roruşmede bulunmuş· man tarafından muhuııra edil cen ma yın sen aa-·~ ve j saat evvel komisyona vermele-

söylenmektedir. Sofyada dilemeyince mihver. İngiltereyi taları ve münakale yolları pek tu. mekte olan K\tha'dald kiicük ıa .Huseyın<1e= bu miktar aruı iUe- ri. Sartnamesi komisyonda RÖ • 
Unan müşahitler, İnıiliz - daha zayıf yerlerinden vurmak muhtemel olarak bombardıman * "İ7.onumuz ücıtün düımıan kuv rıne t!::nıye ınşa ey1Tti ve ~ l rülür. Tahmin tutan 27.800 lira 

k
ar munasebetleri hakkında hedefini takibe başlamış ve Ro- edilecektir. Bu hareketin mesu- Belraa, '1 tA.A.) - "lJ."N.B,, "Ptlprinin miikerrer taarnızlar' !:~ışı yipa":: ~ımMarı/3~ ilk teminatı 2070 liradır. Her 
ararm ~ok yakında alına - manyaya bu maksatla kuvvet liyetini Bulgar hükumeti taşıya- Belgradın siyasi mahfillerı, Yu - neticesinde ic:tila PdPrrıic:tir Kı a ~ bari mucib ..,. taksiti 3o tondan dört taksitte 
fiknndedirler. Fakat diplo- ~önderilmistir. Sonra İtalya , Yu- caktır.,, goslavyada seferberlik ilan edıl- talarımızın bir kısmı düsmaıı ce.. ~:1m~==~ ~çalarıa: ifrazı ic~~ alınacaktır. ~956 - 1152) 

münasebetlerin salıdan nanistana karşı taarruza ıtecmiş "Daily TeleJlraphe,. ~azetesi- diğine dair lngiHzler tarafından ':>erini kırarAk hı1tlaMrn'za doıı ve Antanın vefatile veresi na • 
~~~u~~~~ck~ muhtemel ve haı-p ateşi böylelikle Balkan- nin siyasi muharriri de şu fikir- n91redilen haberleri kat'iyyetle -neye muvaffak olmustur. mına tmcilı yapıimıştır. Hi.weyı- "550 adet kayış yular başlılı 
tnüz bir karar verUmedl lara sirayet etmiştir. Bu vazi- dedir: tekzip ediyorlar. nm de vefatile veresesı taıafan· almacaktır. Kapalı zarfla eksilt-

yette Balkanlara harbi kimin re- Şimalden yeni ve ciddi Alman Yugoalavgadan agrıltmlar dan .enedının itala hakkındaki meai 11/3/941 Salı R\inft saat 
l.ondra, 3 (A.A.) - "Reuter,, H-·Hnı ftc:n,.; .. dır. tehdidi karşısında İngiltere Yu- Belgrad, 3 (A.A.) - 'Stefanı,. Yunanisf ::ın Zafere talep ve muracaat uzerinden ma komisyonunda yapılacaktır. 
ınm diplomatik muharriri Bulgaristan Harp SahaBı nistana muhtaç olabileceli mun- Bulgaristanın üçlü pakta gu·m,.si 15/!\fart/Cumartesi saat H de tl de İspartada asker! satın al-
or: ~ıilt.~re Bulga~is.tanla Bul~ar Başvekili, Buljlarista- t~~lfu~~~ü yşma~':;Y~ar ha,

1 
zı;~~~ üzerine birçok Ingiliz tebaası ilt? Kadar DÖYÜ§ecek mahallinde keşfı yapılacajmdan Taliplerin kanuni vesikalarile 

lomatik ~~nasebetlerını h~- nm sulh emelinde oldul(unu te- "'. PolDnyalı ve Çekoslovakyalı si - bu hususta Anata varislerı An- den bir saat evvel komisyona 
kesmemıştır . . ~u hus.u~ta bır 1 barüz ettiriyor. Bulcıaristanın kanlarda yeni bir cephenin .ıçıl- yasi mülteciler, Yugoslavyadan (Başı 1 biride) eulina ve caire tarafından anaralı teklif mektuplarını ihale saatin-

, a~ak İnl(ılız Elçısı. R~n- böyle bir emel beslediği doğru masından korkmaz. Türkler de ayrılmışlardır . : ral Sir John Dill. görüemelerde tarafından harıcen senet adi ile vermeleri. Tahmin tutan 18,200 
e aittır. Re:n~ell vaktı gel· olabilir. Fakat, Bulp:ar toprak - kendi hayati menfaatlerini teh- Alman sefirinin zigaretı ı,u•r bulunmuı:ıtur. satalıp bu kısım uzerinden tasar- lira ilk teminatı 1365 liradır. 

1 hükmettı~ı zaman bu ka- larının üs olarak kullanılması i- ~;ı:d~~~ b~~~:~!':ıar1!1n~:e: Belgrad, 3 (A.A.) - Alman el- ' Eden. birkar triin At.inatta ita- ruf iddiası dermeyan edildlil (2000) (1413) 
a acaktır. a· . iti.. ,.in Almanvaya terkedildi~i de acaktır takdirde tahkikat gunünde ma - * 
ilan al-••ı a ını ııa .,. · "" yan eylemişlerdir. çisi Heeren, pazartesi sabahı Zan · ..,_ mııhakkaktır. ft ballmde ta u urun ey 400 to bal 1 k t Son Alman tecavüzünün Bul- rebi resmen ziyaret etmiştir. He- Berlin, 3 . P mem a v a n ya anmış unı o 

edi11or İn~lizler. Alman kıtalan Bul- !{ar hududunda durmaması muh- eren, Zağrebte iki gün kalacak tngiliz radyosu bueün Atinada daha evvel H0/7833 doqa nu· " 200 tan uman TeJdrclqmdan 
ıtaristana .ıirerse ıerek bu kıta- temeldir. Fakat Almanlar hanıi ve Hırvat devlet adamlanyle tn.rilb: Haricivt! Nazı!" Eden ile marasile muhafızlığımıza mura- Süloğluna nakil edilecektir. Te-a, 3 (A. A.) - 'Stefani,, 

ne kadar resmi beyanat ya
..-ııamışsa da, Sofyadaki İngi

l!lçilıjtı mahfillerı İngiltere 
llull(arıstan arasındaki dip
tik miınasebetleri kesilmiş 
ıyorlar. Elçilik erkanından 

ve bu ara~a Ataşemili
Albay Roos Türkiyeye ~it -

üzere Sofyavı terketmişler
Yunan Elcili~i erkanından 

da Sof yadan ayrılmış-

lan. jlerek bu kıtalarm istifade istikamete teveccüh ederlel'H &örüşecektir. Amerika ve Tü1"kiye ElriJm •· caatJan ilin olunur. minatı 350 ııradır. Şartnamesi ko-
edebilecekleri yer ve -yollan t--:1 S t --.. b··_.._-J_ ~ a&'1llür ihaleli 11/3/ bombalıvacakJarmı evvelce ilan etsinler. Türkiye ile ~&&tere a- ov11e ,,... -.fflUU ruında bir 1ıörüı:ıme vi.ki oldu- Ulk 941 salı "'"'-" • de 

· rasında hazırlanmış plinlar bu- M-'-ova. 4 (A.A.) _ "Ha·-",, ıtunu hildi""f'ktE'dir. üdar asliye hukuk blkiınll- a- uaı 11 Süloj-
etmişlerdir. Simdi. Rumen pet- ..,.. ·- ""'-'-· landa lllkerl at..alma .. _._ 

k . lunduluna emin olmahdır. Tür- Sovyet gazeteleri Alınan kıtaları Korizi.M LZ4-L-J aa.w• ,,.. -ıv . 
rollerini bomhardıman etme ı- kiyenin bir askeri ıııüdahalesini ...... Bulg-~·tan hük<imetinln ~- Hasan oğlu Bahrinin karısı nunda yapılacaktır. (2030-1610) 
çin de İngilizlerin eline fırsat ttirec k bir i tin k ...... -- Atı·na. 3 (A.A.) _ A••-- rad- Usknüdarda Hayreddin çaVUf ma- Jf · · ıcap e e vaı ye çı • muvafakati.,le Bul~aristana .fl.._ NiMi Ad cıe<'mıştır. ması ihtimaline ka"1 iki mem· dı·x..ı habenn~ i vermekte, fak"'"at- voeunun Amerikan dinleyicileri- ha esinde sakin iken bllenk Paşa- et 

İate bu ve bu rıibi sebeplerle ı k Ge ı K lan tama A• ah bahçe tnA'la fabrikall so aAo.nda "' e et ne urmay • bu habere hiçbir mütalea illve ne m sus yapaca~ neeriyatın ... 60 

Bulgaristan toprakları ister is - men mutabık olarak bir hare • etmemektedirler. açılııs merasimini bizzat Basve- 12 No. lu hanede sakin Şadiye 2600 Bakır bakraç 
temez harp sahnesi olacaktır. ket planı hazırlamışlardır.,, Amerlkadald alacaklar kil Kortzis yapnu• ve bu müna- büyük çaiJ.ıyan aleyhine açtığa 2050 ,, karavana kevm. 

Mihver, Balkan devletlerini M--&..-lif ihtimaller sebetle Amerikan halkına bir davadan dolayı mumaileyba Şa- 200 ,. saplı tu. 
r~hat bırakmamıstır. Mihverin ıuu: Vaşington, 4 (A.A.) - Harici· hitabede bulunmustur. BQVekil. diyeye tebliğ edilmek üzere gön- 100 ,. yağ tava& 
bu son teşebbüsünden en çok Londra, 3 (A A.) _ Bükre•ten ye Nezareti, Alman kıtalarınan ı>ıcümle demiştir ld: derilen dava isddul sureti ve 100 .. kepçe. 
müteessir olacak Balkanlardır. alman haberlere göre, Romanya- Bulgaristan• girmesi sebebiyle "Yunanistan bu harbi arama- davetiye varakua müddaileyba - 100 .. buyük ıüz~ 

Almanya, dotrudan doğruya da bulunan Alman subayları a· Amerikadaki Bulgar matltibatı- ~ır. Bu harp Yunaniltana nm f.kametlthmı terkedtp Citti ve Yukanda yazılı bakar kaplar pa 
eti, Bulgarıstan'ın Londra İngiltereye karşı tecavüzü göze çıktan açığa Boğazlar yolu ile nın bloke edilmesini hazinecl~n SÜl'p1"izle ve haksızca ve hovrat- nerede oldulU malum olmadığl ıarlılda satın ahnacaktır. ihalesi 

i Momçikof'un ıstifasını ka- alamadı~ için, harbi başka sa- Musul ve Süveyş üzerine yürü- istemiştir. ca tahmil edilmistir Adetce 181' f8rhl ile bila teblii iade edilmiı 6/3/941 pergembe günü aaat l~ 
~. ,.. ....__.,, halara yaymaktadır. Fakat. har- mekten bahsetmektedirler. LOn- . vetce ve lillh kuvv~tl ttlbarlvle ve mahkemece de. i1'Mn t.J:>lllat de ~ Lv. ~lili utmalma 
'fılgar parliment08ıuula bin Balkanlara sirayet ettiril - dradald Türk mahfillerine .c;re, Demokr.,ili!! ~~av~~ ha- illtün. fakat manevivatça ada . icrasına karar verilerek tebliğ ma komısyonund8 yapı.caktlr. Ta· 
fya, 3 (A. A.) _ "Reuter,,: mesi umumi netice üzerinde mü- böyle vahim bir hareket, motör- zırdır, fa~~t onwn~~~kı ılkba· •etce ve serefce aqfı bir' devlet k•!DdM kaiın olmak üzere btida liplerın % 15 temınatlarile belli 

kil Filofun mebuslara, Al- essir olamaz. lü kıtaat için Akıbeti tesadüfe ba* harda tahrib~~m muthıs olacalı olan ftalya. nivetlerinin Yuna- SU!'eü 4/4/941 saat 14 de davete vakit~ komısyona ~ri. 
ukerlerinin Sofyaya gelme- Bulgaristanın harp sahası ol- 1ı bir harekettir. Diğer taraftan anlaşılmaktad .,, . niıtana vereceti süpheleri uzun mutezammm davetiye varakasa Tahmın tutan 39,500 liradır. Nu 

hüklimetle yapılan anlaş- ması, harbi bize bir adım daha alman bazı haberler hedefin Se- "Nevy
1
ork ~erald Tnbune .. ıa müddet rizlemive uirutılıtan mahkeme divtuıbmıeaine talik kı· müne ve prtııamesi komisyonda 

mutabık olduğuna dair yap vakına getinnistir. Türk milleti linit olduğunu teyit etmekte ise zetesi . n~liılerin l Balkanlarda qonra. Yunan mflleltfte esaret lmmaş oldutu il&n olunur. görülür. (2040-1652) 
beyanattan sonra muhalefet bu vaziveti sabır ve metanetle de, hücumun derhal mf yoksa mukabıl tedbirler a malanna tn- in · · · u .ı:ı.....r .. -~ .. ~ ed.ldtx..ı i ktsd ? cınnı wrmlllE" ..-..ııaa -una mensup lJ mebus söz kanıtlamıştır. Belgrad ve belki de Atinaya tev- ti7A" ı 1t•J'I vazmıı ır. tan biliıtifaefe riMM 'od~ 

ek istemielerdir. Bu 18 Türk milleti komşu memle- cih edilecek diplomatik taarruz- Tuna tehdit altındadır 'anmııda'li&Jı!n@litilllt. ~~.:-.:ı • 
un müzakere talepleri red- kette olup bitenlere karsı uya- dan sonraya mı bırakılaca~ hak- Londra, 3 (A. A.) - "Daily -ien itibaren · 'Vunanlstan dur • 

.--..u"•ııou. l\feclia, paktın imza- nık ve Milli Sef'in etrafında kanda fikirler tahalüf etmekte- Sketch,, bundan bövle İn(liliz tay 'T\aksızın mücadele etmektedir 
...ııanıın bir taraftan hiikUnıet- müttehit olarak hqdilelerin in· dir. varelerinin dolrudan dolruya Vunanistan bfttiht dthlyanm ken 

alkıf]an, cüı_Tr taraftan l{i""fına muntazırdır. Amerikan~ Yunanistan üzerinden ucarak ·ltıile beraber oldulunu 'billvor 
itlerin protestolan Jr8SlD· " BulJ(aristandan ~bilecetini ve Yunanistan 'bu mfteadele anla -

tıaavip etmistir. kararlaştırıldı.il anlaşılmaktadır. Nevyork, 3 (A. A.) _ .. Nevvork oradaki kara ve deniz hedeflerini ..,nda Ameribnrn kudreti Daha * Romanyadaki vaziyetin alacalı Times,, aazetesi basmlkllesinde bom1'ardıman edebileceklerin; "lcilmez 1'ir müttef'ılr olclulueu 
dra, 3 (A. A.) - .. A. F. t.,.: inki$8f şekli ve ftalvan - Yunan şöyle yazıyor: "Bull,ıristanın iş- vazmaktadır. Simdi ıtomanva il~ -.ııutt,.;ktir. 9u hütrivet ,,.,ü~ade

l elde bulunan delillere gö- harbinin Jlerirece~i safahat tama- !{ali iki ~aye takip etmektedir: Bulıartstanı birbirinden avırarı 1esinde büyük mütteflkimirtr 
'ulJ{aristanın mihvere iltiha- miyle kestirilemeden evvel, Sofva Yunanistanı korkutmak ve yakın ve Macaristan ve Almanvada a- vardımı ile ve denizler ötesin -
tahmınen bir sene evvel Al- ile Berlin arasındaki anlasma ak- şarka doğru ilerlemek üzere bir kan bütün Tuna nehri tehdidimi- deki bilvtik demokrasinin sem-
a ile BulRaristan arasında tedilmis bulunuvorrlu· üs hazırlamak ze maruzdur. patisi ile, galip gelecejiz.,, 

Satdık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi BOiu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu ~ .., ıı.anda latlfte meveut • 1890 adet 
neım m k61mar tcımruau ec* arttırma u. .. ıaıacuur. 

muadill 

1 - Toavuldann 87flCa bet ketme P87'an mevcut ve lrabuldan .o
YU!mut olup baefm tabuklUI orta kutur ilzerinden beaplaıunllfbl'. 

1 - Temruldua alt atll lll'tUm..S AaUn Orman Uınwrı MOdOr· 
ı~ taunbul. Ankara. Bolu cevtrse mQdOrlOkler;lnde f6ril'lebilir. 

4 - ltGknar t.omruklarmm muhammen bedeli 10 Uradw. 

1 - htetWerln ~ '1,5 muvakkat pe, akcesl De 11.3..941 çarpmoa 
pO ™' 11 de Bolwkki Revir Amir!Jtmeı milracaatıan. (1389) 
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Beş.iktaşta Sin_anpap mahallesının Kalafat sokağında kAin 11, 13, ıs 
ve 7, 9, 11 numaralı bina enkazı satılmak üzere açık arttırmaya konul
muştur. Tahmin bedeli 2000 lirıı ve ilk teminatı 150 liradır. Şartname 

Zabıt ve Muam~lU ·Müdürlilğii kaleminde görülebilir. İhale 1913/941 
çarşamba günü 'saat 14 de Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin Hk 
tem!nat mak1'uı: veya mektuplarile ihale gü.nil muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunıİıaJarL {1666) 

Sahllk ·Çam ._ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Hanyerf deposunda lstltte mevcut 4 adet muadili 1,272 
M3 çam ve 1601 adet muadili 76011114 M3 kök.nar tomruğu açık arttır
ma il~ satıla~ktı.r. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcut ve kabukları so
yulniuı olup haeim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplarunı~tır. 

• 3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdür-
lülilnde, İstanbul; Ankara, Bolu çevi.rge müdilrlilklerinde görülebilir. 

4 - Çam tomnıklarmm 'muhammen bedeli 11 lira, köknar tomruk
lannm muhammen bedeli 10 liradır. 

5 - lsteıtınenn ~ 7,5 muva!ç.kat l)eY akçesi ile 11.3.941 salı rUnü 
sııeı't 15 de Boludakl Revir Amirlitlne müntcaatları. C 1390) 

iStanbul Mintaka İktısat Müdürlüğünden: 
Pamuk tplllirie ihtfltacı olan bllOmum pamuk dokuma, trikotaj ve 

~rap müesseselettntn naıarı dikkaUrıe: 
• Pamuk tpllJ! ile lmalAtta bülunan dokuma ve alel1lmum trikotaj 

m'ietıseseıerinin {pllk lhti~clnr tesbit icap ettiğinden bu işlerle işUgal 
eden müesseselerce doldurulması gereken beyannameler müdürlüğümüz
ce adresleri malum ola.nlara gtihderılmiştir. Adreslerine matbu beyanna
Jne gönderilmemiş bulunan bütUn pamuk nı.ensucat ve trikotaj mUessc
• lerinin az:amI 8.3.1941 Cµmıarteşi eünil ıaaı 13 e kadar müdürlüğU-
91ilze müracaatla. doldurulmak Uze:e beyannamelerini almaları lilzumu 
,.htrtıin1yetle na'n olunur. ' (1854) 

TAN 

f/tJiki ..•. 

,, MEDIATOR" radyolarının zerafeti ve musl· 
kiyi pürüzsüz alma kabiliyeti diğer marka· 

dakiler ine kiyas edilemez. 
- ,, 

MEOIATOR, müşkülpesent musikişinasrar1n 
radyosu olduğu gibi sizin de a 1acağın11 

makine olacaktır. 

Bunu hemen dinlemeğe geliniz; 

senedenberi İsvi<;rede başı 
tutan : 

MARVIN 
Saati Kadın - Erk~k .. - Kol 

. Cep-Yuzuk 

Osman Şakar ve Şki. 
Müessesesinde 

6 TAKSİTTE 
satılır. 

Galata: Bankalar Cad. 47 /59 
Tcl : 41378 

Beya~t: Üniversite Cad. 28 
Kadıköv: iskele Cad. 33/2 

1 

,-------·· 
1 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka her gün saat 
(2 - 6) ya kadar lstanbul 

1 

Divanyolu No. 104. 

" Te1. 2239f --· 

BUR LA 
BİRADER LE R 

ISTANBUL ANK A RA 1 Z M I A 

DİŞ MACUNUNLI 
Kullanarak dişlerlnizin sağlamfığım ve göz kamas· . 

tıran parlaklığın ı kazanınız 

tfer yerde O E N T O L. diş macununu tsteylnlz 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
KuJelı Askeri lisesıne girmeye istekli olup ta taşr,.!.<u-da şubelere, ts

tanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanları - ı sınıflarında fö
nekliğl olmayan bütün girme şartlarını haiz buluna 'e ayni zamanda 
ıtlriş evrakını tekemmül ettirmis olan isteklilerin imtihanları yapılmak ~
zere 7 - Mart - 941 cuma günü saat 9 da Kuleli lisesinde bulunmaları ve 
bu tarihte mektepte bulunamayanların haklarını gaip edecekleri UAn olu
ııur. (1443) 

Maarü Vekaletinden: 
Orta okullara matematik, tabiiye, fransızca. almanca ve tngillzce 

dersleri için öğretmen muavini seçilr- eJ.r i.ızere İstanbulda yüksek öğret
men okulunda bir l nt.:han açılacaktır. İmtihanlar 24.3.941 tarihinde baş

lıyacaktır. Lise veyıı öğretmen okulu mezunu olan taliı:·lerln bulunduk
ları mahallin maarif idarelerine 'Tlüracaat ederek imtihanlara girme şart
larım öğrendikten soııra 18.3 .941 t.nihine kadar Vekilliğimize müracaat-
ları ilan olunur. (1137) (1511) 

4 . 3 - 941 :::;::; 

---------~----------------mE'~ Kendinize Beyhude 

Yere Eziyet 

Ediyorsunuz 

EVROZİ 
Varken İstırap Çekilir mi? 

laş, Diş, Nezlei Gri 
ve Üşümekten Mütevelljd Bütün Ağrı, Sizı. 

Sancılarla Romatizmaya Karşı : 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. -· Bursa Belediye Reisliğinden : 
Şehrimizin noksan kalan asgari 150, ~zamf 200 hektarlık bit kısnn 

arazinin haritasının y:ı"ılması 15 6\Hl müddetle açık eksıltmeye lton..ıl
muştuT, 

Beher hektar arazinin muhammen bedeli 13 lira 27,5 kuruş olup 'llU

vakkat teminat akçes1 tutarı 200 lıradır. 
İhalesı 10.3 .941 tarihıne tesaj·lf eden pazartesi l'!Ünü belediye encll

meninde ve saat 16 da yapılacaktır isteklilerın şartnameyı e;örmek uze
re her iş günü ve iş saatlerinde ~eıediyemiz muhasebesıne müracaat e
deceklerdir. 

Eksiltmeye girmek h:;tlycnler•n ehliyetname vesikalarile birlikte t
hale 2Ünii bf'lffiivp f'nC'İiTnf'ninP nıirar;ı;:ı•l:oır1 Jii711nııı ilan nlıın11r f13RR) 

Tf.amvay Ucre • 
erı 

Elektrik, Tramvay, Tüne) İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Tramvay bilet tarifelerinde, kıt'a farkı aramaksızın tek biletle seya
hat usulu kabul edıldiğinden, yeni ucret tari!esının birinci kısmmJııld 
fiyatlar 10 Mart 1941 tarihinden itıbaren tatbik edilecektir. 

Yeni tarife cetvelinin ikinci kı:smındalti aktarma biletleri l1e üçün
cü kısmında gösterilen aylık Ucretli paı;olar ise 4 Nısan 1941 tarihınde 
mevkii tatbika konacağmdan bu kı~ ımlara a.it tarıfcnın tatLik ıek.li ay• 
rıca bir izahname ile ilan edilece.<tır. 

BiRiNCi KISIM iKiNCi KISIM 
Adi seyahat Aktarmalı seyahat 

Kuruş Kurıı 

) Sivil 7,- ) Sivil ıı ... 
1. Mevki 

2. Mevki 

1, 2. Mevki 

) Er (ilk, orta, lise, 1. Mevki 
) yüksek) ialebe-
) ler ve ınalül 4.-
) Sivil 5,-
) Er (iJk:, orta, lise, 2. Mevki 
) yüksek) talebe-
) ler ve malül 2,-

) Subay 5,-

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Aylık paıo ile seyahat 

) Er (ilk, orta, llte. 
) yüksek) talebe-
) !er ve malül 5.-
) Sivil 7,5 
) Er (ilk, orta, lise, 
) yüksek) talebe-
) leı ve malül 3,-

Kurut 
J Sivil 8-iO ) Sivil 

Kurut 
1'100 

1. Mevki ) Talebe, ilk, orta, 2. MevkJ 
) lise, yüksek -130 

"Birinci sınu maluller her ıkı mevkıde de 
lacakları senelik kartlarla seyahat ederler.,. 

} 1'aleoe, ilk, orta, 
) lise yuksek 240 

50 kul·uş mukabilinde a-

l - Evvelce muayyen bir şebeke dahılinde seyahat eden talebeler 
bu tarife ile, yüksek t.ah:sil talebeleri gibı, butun §ebekede seyahat eder
ler. 

2 - 10. Mart. 1941 tarihinden ıtibaren SubJy ve Er abonman kar• 
neleri satışı ılga edilmış olduğunaan ve elde rıulunanlar da traınvayhır· 
da tedavül etmıyeceğinden, mezkur tarihten ıt.ıbaren uç a: muddet aır
fmda ellerinde bu kabil abonman oı.ılunan muhterem Subay ve Erierı
mizin abonman bedellerinı almak ıizere Galat.ada Tunelın arkasında 
Hcıynıman hanında Lramvay har~k~t da.ıres;ne muracaatları rıca olu-
nur. (1667) 

Ankara l\lıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden: 
Sıtma mücadele sıhhat memuru yetıştırilmek i.ızere 17.3.941 tarihin

de başlamak ve bir ay müddetle ~edrisatta bulunulma" ve tedrısatı mu
teakıp on beş gün köylerde tatbikatla ıştıgaJ olunmrık üzere mmt.an:ı.ı

ınız reısliğınde sıtma mücadele Kiıc.;<ık sıhhat ınemurlan yetl.J}tirme KUı
su açılacaktır. Kursa girt.'Ceklerin :.ışağıdaki şartlan haız olmaları Ul.wn
dı.r: 

l - Ortamektep veya eski rüşdiye mezunu bulunmak. 
II - Askerlığini yapmı~ bul:.ınnıak, 
lll - Sıhhatı taıı1 olmak, 
IV - Ti.ırk olmak ve ıyı ahrnk sahibi ouıunmaıt, 
Kursa girmek istiyenlerin .,~agıcl:ııti ve:.ıkalarıle birlikte nihayet 

martın on beşinci giınüne kadar re.slı.,ımıze mılı:acaat etınelerı iliın olu
nur. 

1 - Ortamektep veya eski rü~diye mezunu şahadetnamesi, 
2 - Nüfus hı.ivıyet cüzdanı mrcti, 
3 - AsJ{erlik vesikası suretı "t(jrhıs tezkeresi., 
4 - Slhhat raporu "memurin kanununun 5 ıncı maddesinin D. !ık" 

rasında yazılı olduğu ilzere,. 
5 - Hüsnü hal mazbatası, 
6 - Hali medenı beyannam~ı, 
7 - İaşesiyle mükelleı olduğu kımselere ait beyanname, 
8 ~ 3 adet 4 x 6 eb'adında totograt, 
9 - Tercümeihal varakası. (1157 - 15'lR) 

Sahlak Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Belkaraağaç deposunr:ta istifte mevcut 65 adet muadili 
21,660 M3 çam ve 2651 adet muadıJı 1044/412 M3 kciknar tomruğu a:;ıl< 
arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklarm ayrıca baş kesme paylan mevrut ve kabuklar1 50"" 

yulmuş olup hacim kabuksuz orta ıcutur Uzerlnden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara alt satış şartnamesı Ankara Ormarı Umum MUdür" 
lilğünde. İst.ıınbul. Ankara. Bolu çevirge müdiırliıklerınde ~örülebilir 

4 - Çam tomrukl~rının munAmmen bedelı 11 lira ve koknru ton'' 
ruklarmm muhammen bedeli 9 •ir.ıdır 

5 - 1steklilerın % 7.5 muva ıtıı:a ı pey akçesi ile 10.3 941 pa~artesi 
günü saat 15 de Anlurlakı Revir imırli)'? ın e mlıractıa tları C 1391 > 

Sahıp ve Neşrıyat muduru. Emin Uzman Gazetecıllk ve .Nc~rıyat 
T. L. Ş. TAN l\latbaası 


