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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Hifler Cümhurreisimize 
Bir Mesai Gönderdi 

ı ~. Rusyanın 
Sofya'ya 

Mesai, İsmet İnönü'ne F. Papen T ara.fından 
Tevdi Edildi, Milli Sef Bu Dikkat ve Nezaket , 

Eseri Dolayısiyle Teşekkürlerini Bildirdi 
Ankara, 4 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönü Alman-] zır bulunmuştur. 

l'a büyük elçisi Ekselans Fon Papen'i Çankaya' daki köşkle- * 
tinde bugün öğle vakti kabul buyurmuşlardır. Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) - Alman Devlet Reisi Hitlert 

B'" "'k J • R · · .. h Al d l .. Ad lf Ciimhurreisimi:ıe şahsi bir mesaj göndermiştir. . uyu e çı, eısıcum ura manya ev et reısı ? Alman sefarethanesi bir kaç giin önce bir Alman kurye tavya-
lııtler'in şahsi bir mesajını tevdi etmiştir. Reisicümhur Is- resinin havalarımızdan gecmesi için mfüaade istemiş ve hiikfunct 
tlıet İnönü bu dikkat ve nezaket ese · dol · l teşekkür- hu müsaadeyi vermiştir. "Yunkers 52,. tipinde birta:v:vare diin İs
) . . . . . ,... ~ ayısıy e , tan bula varmıs,, bu sabah İstanbuldan hareket ederek 9 da Anka-
erırun Almanya devlet reısme ıblagıru B. Fon Papen den raya e-elmiştir. 
lica eylemişlerdir. .ö~leden s?nra Fon Pa!'en; Reisi<;_ümhurda~. ~ir miilakat rica 

B "l"k tt H . . v kili" Ş"kr"' s ""I d h etmıştır. Bu rıca kabul edılmış oldugundan müJakat vukubulmu~ u mu a a a arıcıye e u u araçog u a a- ve bir de resmi tt!bliğ neşrolunmuştur. 

Sovyetlerin 
auıgaristana 
ihtarı 

Moskovada neşredilen tebliğden 

anlaşılıyor ki, Sovyet Rusya har
bin Balkanlara ve bilhassa Bul
garistana sirayetinden memııun 
değildir. Bulgaristanın Milıvere 
iltihakı Moskovanm hoşuna gtt
memiştir. Yine bu tebliğden öl:
reniyonız ki Almanya ile Sovyet 
Rusya arasında Balkanlara ait 
bir anlaşma mevcut değildir. Bul
garistanm Mihvere iltihakı ve 
harbin Balkanlara slra,yeti kar$t
smda lakayt olmamakla beraber 
Sovyet Rusya bu ana siyasetten 
ayrılmamaya karar vermi~tir. 

1'1. Zekeriya SERTEL 

O• • tedenberi beynelmilel si
yaset aleminde Bulgaris

la.nın siyasi vaziyetini anlatmak 
l~in şu fıkrayı anlatırlar: 

Bulgar Kralı Boris Bitlerle gö
l'iiştüğü ıaman, Führer ondan 
~ulgaristanın Mihvere iltihakını 
istemiş. Kral Boris şu cevabı ver
ltıiş: 

"Bunu biraz imkansrz görilyo
~ın. Çünkü ben şahsen İngiliz 
taraftarıyım. Kraliçe, ailevi ka· 
~aheti hasebiyle, İtalyan tarafta· 
~•dır. Kabine bitaraftır. Zabitan 
~lınanyaya mütemayildir. Halk 
~ovyet Rusyayı ister. Ben de ki
lt\i memnun edeceğimi bilemiyo
l'u rn.,, 

Bu fıkra, Bulgaristandaki si
~a.si cereyanlan anlatması itiba
tiyJe dikkate şayandır. 

KANADA'LI Başvekil Yeni Yıl 
Bütçesine Dair Bir ·.· P!lotla~ 

'AT k S .. 1. k lngıltere de 
lVUfU oy l.lJeCe Köln- ·v:---ihur'a 

Bu Münasebetle Ahval Karşısında Türkiyenin 

Vaziyetinden de Bahsetmesi ·Muhtemeldir 
Ankara, 4 {TAN Muhabiri bildiriyor) - Geçen sene oldu

ğu gibi, bu sene de bütçenin Büyük Meclise sevkedilmesi do
layısiyle Başvekil Dr. Refik Saydam'ın bu mevzu üzerinde bir 
nutuk söylemesine intizar olunmaktadır. Başvekilin bu müna· 
sebetle bugünkii di\nya ahvalinin aldığı !l()n vaziyet ve bu 
arada memleketimizin bugünkü durumuna da temas edeceği 
muhtemel röri.ilmektedir. 

Somalide 1 O Bin Amiral Darlan 

Esir Allndı 

lngiliz Kuvvetlerinin 

ileri Hareketi Sür'atle 

inkişaf Ediyor 

Parise Gitti 
--··--

'şgal Makamları ile 

Tekrar Görüşmeler 

Yapacak 
Nairobi, 4 (A. A.) _Doğu Af- Vichy -4 <A. A.) - Başvekil 

rikası İngiliz kuvvetleri umumi muavini Amiral Darlan. bu sabah 
karargahının tebliği: İleri hare- Paris'te olacak ve orada i:;e:al ma
ketimiz devam etmektedir. Mo- kamları ile J!Örü.c;melerde bulu
gadiçiyo'nun 270 kilometre ka- nacaktır. Amiral Darlan öğle ye
dar batı şimalinde bulunan tsia meğini Laval ile vivecektir A
Baidoa ile Mogavişo'nun yine ians haberlerine göı:e. Amiral 
270 kilometre kadar simalinde Darlan, şimdi P::ıris'e sık sık se
kain Bulmo Burti kıtalarımJz ta- vahatler yapacaktır. 

Şiddetli Hava 
Hücumlar. Yapıldı 

Londra, 4 (A.A.) - Imparator 
luk planına göre, Kanadada yetiş 
tirilmiş olan tayyarecilerden mü-
rekkep bir kafile daha Londraya 
civar kontluklardan birindeki In 
giliz hava kuvvetleri istasyonuna 
muvasalat etmiştir. Bu kafile 
şimdiye kadar lngiltereye gelen
lerin en kuvvetlisidir ve bilhas
sa Kanadalılarla daha birkaç ay 
evvel İngilizce konuşmasını bil
miyen Kanadalı Fransızlardan 
mürekkeptir. Kafilede talim ve 
terbiyelerini Kanadada gören ye
ni Zelanda pilotları da mevcut
tur. 
Diğer taraftan Wellington'dan 

bildirildiğine göre, müdafaa na
zırı B. Jones 1 martta Londrada 
faaliyete geçen yeni Zelanda ha
va filosundan bahsederek, impa
ratorluk planının pek yakında ln· 
giltereye arka arkaya Ifiotar 
gönderilmeisne imkan vereceğini 
bildirmiştir. 

1 ngüizlerin H ücumlan 
Londra, 4 (A.A.) - "Tebliğ:,. 

· Bir İhtarı 
·--·-

Moskova, Alman1arm 

Girişini 

Etmediğini 

Tasvip 

Bildirdi 

Hiçbir Müzaharette 

Bulunmıyacak 
--r.--

Bu T ebliğ 1 Amerikada, 

ihtar 

Edildi 

Afmanyaya Bir 

Tefsir Gibi 

Sovyet Hariciye R.omiser 
Mua,·ini Vişinski 

Moskova 4 (A. A.) - "Tass,, 
1 Martta, Bulgar Hariciye Nazı. 
rının mümessili Altınof, Sovyet
ler Birliğinin Bul~atistandaki el. 
çisi Lavrişevi, Bu~ar hükumeti
nin, Balkanlarda sulhun idamesi 
maksadiyle Alman kıtalarının 
Bulgaristana _girmesini kabul et
mi!ş olrlııiYıından haberdar etmiş_ 
tir. 3 Martta Haricive Halk Ko. 
miser muavini Visinski. Moc;ko
vadaki Bulııar elC'ic;i Stamanof'a 
aşai'i"ıdaki cevabı vermiştir: 

"Bulgar hükumPtiflin Alman 
kıtalarının Bulgaristana ı?ir'11e · 
sine muvafakat ettiJl;i ve bu ha
reketin B~lkanlarda sulh hPdefle
ri gütmekte olduğu hakkında 

( Sonu: Sa 5: Sü 4 J 

ilk Alametler 

---
Yunanistanın 
Vaziyetini Berlin 

Beğenmiyor 
·---<ı--

SAMANYOLU 
Kerime Nadir 

Sürükleyici ve temiz bir üslupla vücuda ıetirilen bu 
büyük aşk ve hi.s romanı neşredilmiştir, 

Fiyatı 75 Krş. 

iNKiLAP KİTABEVİ. İstanbul 

İngiliz deniz kuvvetlerine mensu p bir destroyer Korent kanalında 

Yugoslavya ATİ NA 'DA 
Tazyike Baş TEMASLAR 
Eğmiyecek İLERLİYOR 

Tim es "Balkanlarda 

450 Bin Nazi Askeri 

Toplandı .. Diyor 
--o.-

Bir Telgrafa Göre : 

lngiltere Sof ya ile 

Münasebetlerini Dün 

Akşam Kesti 

Berlin, 4 (A .. A.) - Alman or
duları başkumandanlığı tebliğ e
diyor: Alman kıtalarının Bulga
ristana girişi sistematik bir su
rette cerevan etmektedir. 

Bulgar - Yunan 
hududunda 

_,_ 
Mısır' da ki Kıta atın 

Başka Üslere Nakli 

Mevzuu Bahistir -- • 
Times'e Göre: 

Ati na 

Vak'a 

--
Müzakereleri 

ve Rakamlar 

Üzerinde Y apıhyor 

Londra 4 (A. A.) - .. Reuter., 
Eden'in Atina ziyareti, Anka

ra ziyareti gibi, gazetelerin dik
kat ve alaka ile takip ettikleri 
bir m~vzu ol.muştur. "Times., 
gazetesi Atina seyahatinin de se
mereli olacağına delalet eden se
bepler bulundu~unu yazmakta 

Ankara, 4 (Radyo Gazetesi)- ve söyle demektedir: 
Son gelen haberlere göre bazı Al- "Bu nazik zamanlarda Eden 
man müfrezeleri Bul.ııar - Yunan ile General Dill'in Orta Şarkta 
hududuna varmış ve Menlik. bulunması gayet iyi olmustur. 
Paşmaklı, Darıdere ve Mustafa- Çünkü Alman kuvvetlerinin Bal
paşa mevkilerinde ver almıslar- kan yarım adac;ının kalbegahma 
dır. Hatta bu böl~elerde Yunan girdiği bu anda Bulı:!aristanın 
hudut miifrE'zeleri ile Alman ileri komşulariyle İngiltere için hava
müfreze kollan birbirlerinin el- ti ehemmiyeti haiz kararlar al
lerini sıkrnıslardır. mak zamanı gelmiştir. Bulgaris

Bu mevkilerden Menlik, Nev- tanı ele geçirdikten sonra Al -

Filhakika Bulgaristanda hal
~ın büyük bir ekseriyeti Sovyet 
~Usyaya mütemayildir. Bulgar
ar umumiyet itibariyle Sovyet 

llusyaya daima kurtarıcı sıfatını 
\ıerirler. Bu defa da Nazi tazyik 
\le istilasından ancak Sovyetlerin 
~ardımivle kurtulabileceklerini 
l.ıırıuyorlardı. Sovyetlerin Bulga
listanla alakadar olmasına büyük 
t!hemmiyet veriyor ve Alman 
tazyikine karşı Sovyet sempati
~ini bir miivazene unsuru olarak 
~ltllanıyorlardr. Harp basladık
lan sonra Sovyet Rusva da Bul
~aristana karsı lakayt kalmamıs
tı . Bulrzaristanla bir ticar~t anla$· 
tnası akdetmiş, Moskova ileVarna 
il.l'asıncia hava seferleri tPsis et
lı'ıiş, Sofyada ~eniş mikyasta 
bl'opa{!anda teskilatı vücuda {!e· 
~lrrnisti.Snfvadaki Sovyet kütüp
llaııpsi halka binlerce ucuz kitap 
dıığ>ıtıvor. Sovyetler tarafından 
l~ıetilen bir sinemada Sovvet 
1ilrnleri ııösterilivor. Moskova ııa
~eteleri Sofyada binlerce nüsha 
8atrvordu. 

rafından zaptedilmiştir. Mütema Vichy 4 (A. A.) - "B. B. C., 
diyen mühim silah, benzin, yiye- Alman kontrolü altında Pariste 
cek ve her nevi ihtiyat malzeme \ntiŞar etmekte olan Fransızca 
depoları ele geçirilmektedir. e:azeteler. Vichy hükumetine kar 

Mühim bir tayyare filosu sınai 
bir merkez olan Köln şehrine hü 
cum etmiştir. Fena hava ve al -
çak~a dolaşan kesif bulutlar uçuş 
net~cel~ri;rıin müşahedesini .ı:tüç
leştırınıştır. Fakat hedef şiddetle 

(~ODU. ~a 5; ~u b J 1 
(Sonu: Sa 5,· Sü 1 J (Sonu· Sa 5 su·· 3) ngiltere Menfaatleri i._ ______________ . __ ; __ _ 

için İleri Karakol ls_l_RA_ S_l_ G_E_LD_l_KÇ..%__E: Alınan harp malzemesi mikda- şı hücumlarına deva metmekte
rının tesbiti için uzun zamana 

1 

dir Bu gazeteler. Laval'in Vichy- s• s 
ihtiyaç vardır. Simdiye ~~.dar a- nin iktidar makamına avdeti hu- ır tafford Cripps 

( Sonu: Sa 5; Su 6 ) .<;Usunda ısrar etmektPdir]Pr v 'f . G .. .. 1 
• Moskovaya Dönüyor azı esı oruyormuş 

~ütün bu faalivetler Bulj:?ar 
halkını Sovyetlerdcn yardım gö
l'e<'Pklerine inandrrı:vordu. 

Onun icin bu defa Bııl{!ar hü· 
~tırnetinin Mihverıı iltihakı VP 

.\lman askerlerinin Bulgar top
~akıarına (?irisi. halk arasında 
biiviik hir hosnutsuzluk uvandır
l'rııı:: Rıı1rt,,,.l:oırın ıtfö•:lerini hiivük 
0

ll'ıitlerle Moskovaya ~evirmisti. 
liiıhassa B\.ıl~aristanda cok kuv
\ıı>tli teskilata malik olan komü
lıist tes1dlfıtr adeta Moskovadan 
bi't' ic;arct bekliyordu. 

Moskova nihavet evvelki f!eC'e 
l'tdyo vasıtasiyle fikrini bildirdi. j 

(Sonu; Sa 5; Sü 1) 

D h ., ·ye e M ,,. ~,~ Berlin, 4 (A. A.) - Yarı res-a 
' ' 

V 1 İngiltere Hariciye Nazırının mi bir surette tebliğ edilmiştir: 
Türkiyeyi ~iyare~.i~~en ist.~fade Almanya ile Yunanistan arasın-

M V k 
• 
1 

• ederek E~en_ le gor:ısmek "!lzere daki münasebetler bu aksam va-

e 
'' 

e ,' 
meml.eketımıze ,gelm~~ ~.lan Ine:~l: hancı matbuat mahfillerinde mü
terenın Moskova Buvuk Elcısı ı nakasava mevzu teskil etmüstir. 

• Sir Cripps dün Ankaradan şeh- Almanlar, iki memleket arasın. 

S h 
• • G ld ı rimize gelmiştir. Bu_gün tayyare da evvelce olduğu e:ibi diploma· 

e r'm 1 Ze e 
' 

ile ~oskovaya dönmesi muhte- tik münasebetler m~v~ut. b~lun· 
meldır. 1 ı Sonn Ssı " "" -. ........... """"' ...... _ ..... ~...,,_._,.. 

~ 

• 

• 

Edebi Tefrikamız 

Göl insanları 
Yazan: CEMALETTiN MAHİR 

Okumaya başladığınız zaman tereddütsüz inanacaksınız 
ki "Göl İnsanları,. hakkmda verdi~imiz hükümler. teamül 
haline ızelmi!' bir gazete reklamcılığının mübalağalı mah
sulü değildir. 
Bu eser, çok uzun bir tecrübenin, eok titizce bir itinanın, 
çok sağlam bir kültürün, çok derin bir görüşün ve cok 
hakiki bir istidadın en ol~n mahsulüdür. 

Yakında TAN Sütunlarında 
Faik öztrak ve Saffet Arıkan Haydarpaşa garından çtkarken 

. f d d ) ı ..,.- - - - - - ~ - ~ - - - -~-4"-- - - - - - ---.... {Yazısı !kinci say amız a ır. - ......W.$fo-4J4V~.->-•.x.•7..a.x.-.>.a.:c_.. ~ ~'4-~4.LJL&_'----
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ÜÇ DEFA 
KAHRAMAN 
LARİSA 

Yazan: Aka Gündüz 

G eçen sene zelzele lela
ketine uğnyan orta A· 

nadolu Erzincanına bütün Efon 
milleti kan ağladL 

Bugün ayni felakete uğrıyan 
orta Yunanistan Larisasına Türk 
milletinin yüreği yanıyor. 

Larisa Elen diyannm üç defa 
kahraman bir şehridir. 

Birinci kahramanlığı: Arna -
vutluk dağlannda koca bir inı
paratorluğu hallaç pamuğuna 
döndüren Elen ordusuna evlat 
yetiştirmesindendir. 

ikinci kahramanlığı: Harp sı
kmtılan içinde tabiatin en haio 
hışmına uğramasına karş. . ecda· 
dı gibi büyük bir tahammdl ve 
metanet röstermesindendir. 

Uçüncü kahramanlığı: Koca 
bi; zelzele sahasında uğradığı 
tayyare hücumunu yumruğu ,.e 
göisüyle karşılamasında ve be
şini birden parça parça cdi\'er· 
mesindendir. 

Dünya kurulduğu günden bir 
kaç gün önceye kadar, böyle 
bir hadise görülmüş müdÜl'? 
Baştan başa yıkılmış bir şe -

bir .. Çöküntüler altmda ı:el:ıehı· 
den can veren, can çekişen in
sanlar. Harabeler ortasında a<Y
laşan yaralı çocuklar, parçala~
mış kadınlar, bekleşen bir )·ı~ın 
insan evlidL Bu fırsattan isti • 
fade eden bir düşman, tayya .• 
relerini oraya gönderiyor, bom· 
bn yağdırıyor, tabiatin öldüre -
mediklerini o öldürüyor. 
Eğer Yunanistan başka bir 

düşmanla harp halinde olsa) rlı 
o düşman da Larisanm üstiiııc 
tayyare filolan gönderirdi. ı·a

kat. bomba yerine sargı, pamuk, 
ilaç paketleri, çocuklara sut },u
tulan yağdınrdL 

işte düşmanın böylesine kah· 
raman derler. Oylesine de ne 
denileceğini dünya ansiklopc -
dilerini karıştırdım , bir kol•nı~ 
bulamadım. 

Uç defa kahraman Liuisıı! 
Sana yüreğimden gelen bir tak· 
dis iJe ıeçıniş olsun diyorum. 

Dev düşmanım beklenmiven 
bir lldbete sürükliyen kahra -
man Elen milleti! Sana da .:t'ç· 
miş olsun. Kaybettiğin ve kay
bedecetJn ber evladın için bin 
bir zafer nasibin olsun. 

Meçhul pilotlar! Vaziyet Hlı· 
ruz, tarih sizi bir defa daha nef
retle amyor! 
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Yazan: ULUNAY 

İKİ GÜNLÜK HÜLASA 

Tefrikamızın dün ve evvelki gün 
n~redilen kJSımları Prens haz-

retlerinin konağmda verdigl zi
yafeti tasvir ediyor-. Bu ıçtımada 
Pansin kibar aleml denilen mu
hitinden bir çok tipler görü~o
ruz. lnkilap !Jrtınalariyle memic
ketlerlnden savurulan bu adanı
larrn arnsm<la, ufak bir seyahat 

etmediği halde herk.ese kendisini 
buyuK kıtalar kaşifi gıbi gösteren 
bır serseri var ki, haritada yerıni 
bile tayin edemediği Çad cıva
rındakl kabilelerin adetlerinden 
bahsediyor. Ufak kümeler te:;;kil 
eden davetUlerden, bu muhite so
kulan eski asil mLitereddiler, z~vk 
diye yaptıkları delilikleri bir <'&
lence gibi tasavvur ediyorlar. Bu 
meyanda karısını çırçıplak 1ans 
ettıren avukatlar, kadın davetli
lerıııe zencilel'i musallat eden ya
rı dehler hakkında dedikodtılar 

yapılıyor. Memleketinden kovu
lan, ayağına çorap alamryacak 
kadar parasız. bir Mihraca etra
fına bol keseden milyonlar dagı
tıyor. Biıyük harbin yıktığı ülke
lerin imarı bahanesiyle büyıik 
servetler yapan bir müteahhit, 
milyonlıınna rağmen yabancı kal 
drğı bu muhitte prensin daktilo-

sıyle flört ediyor. 
Daktilo davetliler hakkında ta!
sılat verirken, her sene zayıfla
mak uzere Parise gelen, beheri 
yuz yirmi beşer kiloluk karı ko
cadan bahsediyor. Bu sırada yan
larına bankerlik namı altında bir 
nevi meşru dolandırıcılık yapan 
ve ismini Savoyans'a tahvil eden 
bır ermeni geliyor. Savoyans h
tanbulda Mahmutpaşada eski hır
davatçı Sabuncuyandır, 

* * M arsilyada ahbap olduğu 
birkaç Fransız, karlı 

işler bahanesiyle Rüpen'in pa -
ralarını deve yaptılar. Gur
bette on parasız kalan genç 
ermeni, artık Marsilyadan Pa
rise kapağı atmaktan baş
ka çare kalmadığını düş\j.nerek 
pazar yerlerinde iğne iplik sat
mak suretiyle yemedi, içmedi yol 
parasını biriktirdi; kendini trene 
attı. 

Liyon garına çıktığı zaman ce
binde beş frank vardı. Kendi 
kendine: 

- ~koca P aris! Dedi. Küçük 
hemşiren Marsilya beni temizle 
di, hasır üstünde bıraktı. Şimdi 
bütün bu zararı sen .ödeyeceksin! 
Karşılıklı bir görüşelim. Bakalım 
kim kimi yenecek? 

Sabuncuyan Parise çıkar çık
maz, başkaları gibi ermenilerin 
toplu bulundukları yerlere gitme 
di. Yalnız Marsilyada iken mek
tuplaştığı İzmirli Zümrütyan is
minde eski bir arkadaşina müra
caat etti. Zümrtityan kimya t ah
:sili için gelmiş. fakat memleket
ten parası kesildiği için tahsilini 
ikmal edememişti. Bulvarlardaki 
büyük kahvelerden birinde calı
sıyordu. Belvil tarafında tuttuğu 
bir odaya Sabuncuyanı da misa-
fır etti. 

Bir kaç gün sonra çalıştığı yer
de arkadaşına bir iş buldu. 

Sabuncuyan Marsilyadaki per
hize burada da başladı. Bir sene 
sabır ve tahammül etti. Ufak bir 
sermaye edindi. İki arkadaş ilk 
defa olarak Pariste yoğurtçuluğa 
ba~ladılar. 
Fransızlar, evvela donmuş sü

te benziyen yoğurtun ne olduğu
nu anlıyamadılar. F akat şarkta 
bulunan bir. iki lokanta sahibi bu 
yeni gıdayı yemek listelerine so
kunca yoğurt yavaş yavaş rağbet 
gördü. 

K enar mahalleJerin birind e 
boş ve geniş bir nalbant dükkanı 
tuttular. Zümrütyan yoğurt ya
pıyor. Arkadaşı da üç tek! rlekli 
bir çek çek arabasiyle lokantala
ra dağıtıyordu. 

Sermayeleri biraz daha ziyade
leşti. Nihayet firmalarını büvük 
bakkaliye şirke~\"?rinden birine 
sattılar. Savoyans artık daha bü
yük işlere girişebilecekti. İki or
tak parayı taksim ettikten sonr a 
ayrıld ılar. Zümrütyan torba yo
ğurdunu tereyağı gibi paketlere 
koyarak (yoğurt esans) ı diye söz
de yeni bir şey icat eyledi. 

Savoyans borsaya sokuldu. 
İlk defa kocaman direkleriyle 

bir mabede benziyen binanın kar 
şısına geçtiği zaman bütün benli
ğini para denilen mabuda nezret
tı Bu mabudun kendisine ibadet 
etmesini bilenleri ilk posta ile 
cennete vardırac-.,(!·nı pek güze) 
tFıkdır ctmiştı Milvonların car 
1" 'ıği VPrlt>rde Savovans ufak 
s rmayesiyle bir şev vao<ımazdı 
Aylarca hiç bir spekülasvona re
saret edemiyerek borsayı te tkik 
etti ve anladı k i burada en lüzum 
h• c:Pr maye para d eail ciirettir. 

Ondan sonra büyük mabedin et 
rafında bulunan sokaklardaki is
lı vfü:lü asınmıs merdivenli 

Binaların kovuklarına sokulan 
brınkrı isimli dalavereci diikkan
hırından bir kacına devam ede e
d e bu mesru dolandırıcılıgın bü
t iin inceliklerini ö.ğrendL 
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YENİ BİR 
ELEKTRİK 
Fabrikas ı 
Lüzumlu Etütler 

T amamlamyor 
Savoyans bu suretle tahsilini 

ikmal ett1kten ve sta; 
devresini bitirdikten sonra yi
ne borsa civarında bir yazıhane 
si olan Polonyalı bir Yahudi ile 
ortak oldu. 

Altı ay sonra hesaplar öyle ka
rışık bir hale girmişti kı Yahudi 
"nikahım helal canım azad,. ka
bilinden bir tesvive suretine ra
zı olarak işin içi~den çıktı. Ya
zıhane muhayyel bir bankanın 
şubesi şekline girdi. Rüpen pek 
az zaman sonra iki ile İngiliz ser
mayedar buldu: Klişi de iflas et
miş bir büyük kahve dükkanı 
kiraladı. İçerisini bölmelerle a
yırdı. Klişi bankasını tesis et ti. 

Dün toplanan şehir meclisi bu 
devrenin 15 gün daha uzatılma
sına karar vermili. Üsküdar -
Kadıköv ve havalisi halk tram
vavları - sirketinin alacaklıları L 
le yapacağı anlaşmaya dair ha
zırlana nmütleayı tetkik ve ka
bul etmistir. Kabul edilen maz.. 
bata:va göre şirketten üc vüz kü
sur bin lira alacağı olan İş Ban
kasiy le bir anlaşma yapılmıs. bu 
borc iki yüz bin liraya indiril -
miş ve belediyenin kefaleti altın
da 15 senede ve faizsiz olarak ö
denmesi kararlaştırı1mıştır. Es
ki Elektrik Sirketinin iki yüz bin 
küsur liralık alaca,ğı yüz bin li
raya indirilmiştir. Bu para üç 
c:enede üç taksit ile ödenecektir 
Evkafın 468 bin 220 liralık his
sesi 200 bin lira mukabilinde ve 
faizsiz olarak 15 sene içinde be
lediye tarafından alınacaktır. İş 
Bankası ve eski Elektrik Sirke
tiyle yaoılan anlaşmalar derhal 
mukaveleye bağlanacaktır. Ev
kafla :•:apılan anlasma da bugün
lerdP kanuniyet kesbedecektir. 

Kanun Layihaları Hazırlandtğını Söyledi 
Dahiliye ve Milli Müdafaa Ve- deceğız. Bu seneden itibaren Si

killeri dün şehrimize gelmişler- yasal Bilgiler okuluna Vekalet 
dir. Vekiller istasyonda vali ve hesabına yüz talebe kovacağız. 
belediye reisi ile polis müdürü, Masrafı Vekalet tarafından de
askeri erkan ve komutanlar ta-

1 
r uhte edilecek olan b.u talebeler, 

rafından karşılanmışlardır. mezun olduktan sonra Vekalet 

Ankara. 4 (TAN muhabirin • ' 
Ticaret odasında teşekkül eden den) _ Nafia Vekaleti İstanbul. 

ve halka ucuz giyecek esyası ~e- da her sene artmak.ta olan elek· 
minı için tetkikler yapan komıs-, trik istihlakini karşılıyabilmel< 
yon. erkek ve kadın. kumaşlar( için yeni bir fabrika inşası mev· 
hakkında kumaş fabrıkatorları!lı zuu etrafında tetkikler yaptır 
bi:r: t~plantıya_ d.avet edec_ektır maktadır. Salahiyettar mühen 

lktısat Vekaletı de. fabrıkala- disler halen fabrikanın vaptırı
rın ima~at pr?gran;ıla_rı h· ,,!;kın- lacağı yer, enerji sarfiyatınır 
da, malumat ıstemıştır Bu h~- miktarı hakkında ayrı ayn etüd 
susta fabrikalara gönderilen bır ler yapmrıktadırlar. Bunlar ha 
ankette, fabrikaları:n uc:_uz mal zırl~yacaklan raporları bu ay i.. 
yapmak hususunda ımalat prog- cinde Vekalete takdim edecek 

Fransada "iş adamları,, dem
len bir sınıf vardır. Bu sınıfta 
yaşayan Stavisky'ler, Oustric'ler. 
Amar'lar, Madam Hanau'ların a
rasına Savoyans'da sokulmuştu. 

Dahiliye Vekili öğleden sonra kadrosunda vazife alacaklardır. 
belediyeye gitmiş, şehir meclisi- Mecburi hizmet müddeti talebe
nin içtimaında bulunmuş ve be- nin mektepte okuduğu müddetin 
lediye zabıtası talimat namesinin iki misli olarak tesbit edilmiştir. 
depolara müteallik h ükümlerini Bugüne kadar bu mektepten me
alak:a ile dinlemiştir. Vekil şehir zu n olanların çoğu maliyeye in
meclisinden çıktıktan sonra va- tisap etmeıkte idiler. Üniversite 
ii ile şehrin ihtiyaçları ve umumi Talebe birliği nizamnamesının 
vilayet işleri hakkında konuşmuş bir iki noktası Vekalet tarafın
ve muhtelif meseleler hakkında dan t ,..ttkik ve tadil edilmektedir. 
direktifler vermiştir. K endisiyle Yakında Üniversiteye gönderile
görüşen bir muharririmize Da-

ramlarında ne gibi tadilat yap~- !erdir. 
bilecekleri soru]muştur. Fabrı
kalar bu ankete cevap hazırla

Bu adamların kazanabilmeleri 
için ona göre de sarfetmeleri i
cap eder. hiliye Vekili şu beyanatı ver- cektir. Asker ailelerine yaı:dım 

miştir: işini tetkik icin muhtelif Veka-

"- İstanbulda vekaleti alaka- ~~~~rıin ko:~~~~laf :~~~~ti~~it~e: 
dar ed en işlerle meşgul olaca - vam etmektedir. BugÜnkü esas
ğım. Üç dört gün sonra Anka-

ları daha faydalı, daha az mah
raya dönece,ğim. Muhtelif kanun ıurh.ı bir hale ,getirmek icin ye.-

makladır lar. 
Bu sene kumaş fabrikaları, ba

harlık ve yaz kumaşlarını yapar
ken çeşide pek az riayet etmek
tedir. Fazla çeşitli ve muhtelif 
desende kumaşlar yapmak, ku
maşların maliyet fiyatını artır
maktadır. Mümkün olduğu kadar 
sade ve tek <;eşitli malların. ku
maş fiyatlarını ucuzlattıracağı 
tahakkuk etmistir. İktisat Veka
leti de fabrikalara gönderdiği an
ketlerde bu ciheti tavsiye et -

Fransız parayı çok sever, son 
derece muktesittir. İhtikar mü
cadelesi yapamıyan yegane mem
leket Fransadır Bakkal tereyağın 
kilosunu on franga alır, isterse 
yüz franga satar. Bu suretle bes 
sene çalışıp ufak bir servet yapa
rak ticaretten çekilenler vüzde 
üç, dört, beş faize kanaat etmez
ler. Bu tufeyli bankalara yüzde 
on beş hatta yirmi faiz hr. 1ı ~ı için 
bütün paralarını verirler. Banka 
bir kaç ay onları itma eder. 

Depolar talimatnamesi 

layihaları hazırlamaktayız. Bun- ni hük ümler kabul edilecektir. 
]ardan belediye memurları te-
kaüt kanun u şimdi meclis büt- Hususi müesseselerde cahsanlar-

dan .ıskere gidenlerin ma.asları
çe encümenin müzakere edilmek- nı alamadıklarını isitiyon z Fa-

mektedir. 
Yünlü kumaş fabrikaları, bir 

kaç güne kadar İngiltereden ge
lecek olan ipeklilerden tek çeşit
li kumaşlar vapmağa karar ver

Bir gün gazeteler müthiş bir 
Krack'dan bahsederler. Banka _ 
nın sahibi ya kaçar, yahut yaka
yı ele verir ondan sonra herkes 
öğrenir ki senelerdenberi pivasa
da bankerlik eden falan me~er 
vaktiyle kahve ı?arsonu imis. Hat 
ta dolandırıcılıktan iki defa mah 
küm olmuş. Falan sene de açtığı 
mali müessese iflas etmis ... 

tedir. Bekciler k anunu layihasını kat valinin alakası ve müessese 
adliye encümeni tetkik etmekte-
dir. Bu kanun ile bekçiler daha sahiplerinin vatannerverlii'iinin 

de bu hadi'>elere sa~ verecerrine 
esaslı şekilde zaptırabt altına a- k ·· "' anıım. Pasif korunma ekipleri 
lınacak, hakları korunacaktır. için bina vergisi nisbeti üzerin
Hazırlamakta olduğumuz mühim 

den evvelce alınması dü~iinülen 
bir . lay~~ da, hususi idarelerin iÜZdE' on miktarındaki vcrıri ye
v~zıyetını ıslah edecek olan va- rine veni bi rkanun hazırlıvoruz 
rıdat kanunudur. Bu layihayı Bu da yakında Meclise sevkcdi~ 
Bü~ük Millet .Meclisi~in bu dev- 1 kcektir. S~mdilik üzerinde dur
resınde heyetı umumıyeye ar ze- duğumuz layihalar bunlardır.,, 

Stışları 

BELEDİYEDE: 

Üsküdar - Beykoz 

Yolunda İstimlakler 

m;.,ı<'rdir. 

Kuma.şta ihtkar yapanlar 
Mercanda Çakmakçılar yoku

sunda Kamil Öztürk, Sultanha
mamında manifaturacı Leon Se
merci'den basma almağa gitmiş 
ve Leon basmaya 60 kuruş iste
miştir. Kamil bu basmaların baş 
ka yerde 45 kurusa satıldığını 
öğrenince zabıtaya malumat ver
miş ve bir cürmümeşhut tertip 
edilmiştir. Leon ihtikar suçun -
dan adliyeye verilmiştir. 

Bankanın önünde niimayisler 
yapılır. Gazeteler resimlerini ko_ 
yarlar. Mebusanda istizahlar o
lur, hükumet derhal "Bu gibi 
ahvalin tekerrür etmemesi için 
tedbirler alındığını söyler .. , Fa
kat nasıl olmuş ta bu adamın hal 
kın parasını dolandırmasına mii
saade edecek bir mtiessese nema
sına 1töz yumulmuş? Bunu kim
se bilmez. 

Fiyatları m ürakabe bürosu, i
polardan en az yüz metre uzakta ki günd enber i soğuk hav a depo-
inşa edilecektir. larındaki peynir satıslarını kont

Üsküd ar - Beykoz yolunıın Pa
şalimanı ile B~ylerbevi - Kı:ındil
Ji kısmının t<ınzimi icin i~timla_ 

Fiyatları mürakabe bürosu me 
murları dün Sirkecide Yünipek 
mağazasında kumaş ihtikarı tes
bit etmi~lerdir. Mağaza sahibi 
adliyeye verilmiştir. Galatada 
otomobil lasti,tti ihtikarı yapan 
iki müessese hakkında adli ta

rol etmektedir. Toptancılardan 
'fU. · TE'DVRRTI. { ;)Cynir alamıyan yan toptanc ı ve 

Bütün paralarını kaptıranlar- r,r r, · : perakendeciler. mür aka be büro-
dan bir k aç kişi de intihar eder. s u vasıtasivle peynir a lmakta -
Her zaman parasızlığa mahkiım Hayvanları Koruma dır. Bu kontrol ~avesinde oiyasa-
olan kopuklar bundan istifade e_ da peyn ir kıtlığına imkan ve-
derek rasgeldiklerine: Cemiyeti Faaliyette rilmivecektir . 

"Mahvoldum. Oustric Krack'ın . . DÜNKÜ İHRACAT _ Dün 
da bütün servetim ,gitti.,, diye Hayvanları koruma cemıyetı muhtelif memleketlere 300 bin 
sızlanırlar. Ve mesele yavaş ya- avlık topla_n~ısını .vapmı_ş ~e bir liralık ihracat olmuştur. F inlan
vaş un utulur. ay_lık m~saıyı tetkık etmıştır:. Ce-ı diyaya 33 bin li ralık tütün , t sviç 

Biraz sonra yine böyle bir do- mıyet. hır R'!( ~arfın~a 150 ko~?k reye 55 bin liralık susam . Ameri
landırıcı kumpanyası bankacılık v~ 1~~ ~edıyı fennı sure~~e ol.- kaya 14 bin liralık sansar der isi 
maskesi altında ayni kolpoyu vu- durmustur. 97 arabanın yuklerı- gönderilmistir . 
rur. Yine fe ryatlar.. makale- ni azaltmıştır. Hayvanlara !e
ler .. istizahlar ... Hükumette o na muamele yapan bes kisi hak
ense, orta burjuvalarda da bu kında ceza zabtı tutuumustur. 
para oldukça dolandırıcılar mü- . 
temadiyen şaplağı yapıştırırlar. Se~s~rı h.-ayvanları . topla -

Fransada her meziyet ancak r:ıak ıçın .Avrupada? ~ldr~en ve 
para ile, ölçüldüğü için dolan- lass? ~er~ıbat_ı getır.tılmıs _ ve 
dırıcıların cemazilevvellerini ı temızlik ışlerı amelesıne dagıtıl
kimse aramaz, sormaz. Hatta mıştır. 
böyle Krack yüzünden tevkif edi ZARARLI ÇİKOLATALAR -
lenler!n hepsi: Bazı çikolata fabrikaJarmda ka-

.--:-- !şte dağıtt!ğımız_ ~ermaye- kao yerine başka maddeler kul
'\lın karla a~d.etıne manı olundu. lanıldığı ve bu yüzden çocukla
Yoksa spekulasyon meşru değil rın sıhhati bozulduğu göriilmi' 
midir? Yolunda yüksekten de a- tür. Bir çok çikolata nümuneler i 
tarlar . Hatta kend~leriy~e. mül~- alınarak kimyahaneye gönderil _ 
kat ~apan ~~zetecıle~e ıflasın tı- miştir. Kaymakamlık1ıır~ _gön
caretın en luzumlu bır şubesi ol- derilen bir ta.mim ile kak;ıo i
duğunu sqylerler. malathanelerinin s ıkı surette 

(ARKASI VAR) kontrolü bildirilmiştir. 

Al~şir'in Türkçesine Dair 

B ay Zeki Velidi Togan diline dola
dığı şair Alişlr Nevai'yi bir tiir

lü bırakamıyor. Dün yine Alişir'rlen 
bahseden uzu n bir nıakah.•siude .,u cüm-
J~leri okudum: · 

ALTIN 24 LİRA - Altın fi
vatları yükselmiştir. Evvelk i ,gün 
Altın fiyatı 23 lir a 80 kuruştu . 
Dün 24 liraya kadar çıkmıştır. 

Reşit Galib'in Ölüm 
Yıldönümü 

T ürk inkılabı u~runda çok 
calışmış ve Maarif Vekilliği es
nasında çok büyük h izmetle r gör 
müş olan doktor Reşit Ga lib'in 
ölümünün yedinci yıl dönü mü 
münasebetiyle yurdun muhtelif 
yerlerinde bugün bir ihtifal ya
oılacaktır. 

İhtifalde bu Türk büyüğünün 
hatırası anılacaktır. 

kine karar verilen arsaların sa
tın alınmasına baslanmıstır. Üs
küdardatı K andiWve k11dar olan 
yol üzerinde dirsek teşkil eden 
çıkıntıların seyrüsefere manı 
teskil ettiği görülmüş ve istimla-
ki icin t akdir i kıymet komisvo
nu faaliyete ,ııecmistir. Fakat bir 
çok mal sahipler i verilen kara)"
lara it irazlar vaomıslardır. 

Şehrin muhtelif yerlerine di
kilecek ai!aclar icin kayma krım -
fara teblie:at vap1lmıstır. Mikta
rı tesbit edi1en ağaclar bu ay i
'"'İnde dikilecektir. 

kib;lta başlanmıştır. 

Medrese Binaları 

Tamir Ettirilecek 
Vali ve belediye r eisi Lutfi 

Kırdar Fatih m"' 
ran Üniversite talebelerinin va
ziyeti ile meşgul olmaktadır. 
Medreselerin ıslahı için beş bin 
liralık tahsisat ayrılmıştır. Ma
arif. Sıhhat ve Nafia müdürleri 
dün mdereselerde tetkikat yap
mış ve alınması lüzumlu olan 
tedbirleri kararlaştırmışlardır. 
Vali medreselere bir poreje ha-

Sarayburnu ıta:dnosu vanında- zırlanması için tetkikler yapıL 
ki çamlı{!ın noliE!on olarak be- masını istemiştir. Her sene en 
den terbivesi İstanbul bölııesi az üc medrese ıslah edilecek ve 
başkanlıfüna kiralanması ka~ar_ bunlar derhal çocuk esirgeme 
last1rılmıştır. kurumuna, üniversiteye ve sıh-

ÜN hat müdi.irlüğü emrine verile -
T EL SEFERLERİ - Tram- cektir. Fakir üniversitelilerin va-

vay idaresi tünel seferlerinin 
tahdidine l üzum ~örmüs ve va- ziyeti ile sehrimizde bulunan Da-
7.iy"!ti Nafia Vekaletine bildir - hiliye Vekili de meşgul olacak-

tır. 
'llis.tir . Tramvay idaresinin Ve- _ _ ..,, ___ _ 
'<alete yaptığ'ı teklifte tünPl se- İaşe Müsteşar Muavinliği 
ferlerin in sabahlan saat 9 30 ile 

Ankara, 4 (TAN) - Ticaret 
12, ak~a17l~rı 13. i!e 16.30 a k_a- Vekaleti iaşe müsteşar muavinli
dar ;adıl edılmesı. ıstenmektedır ğıne Samsun vali muavini Edip 
Vekalet bu . taleb~ kab~J ederse 1 Kutayın tayin edilmesi takarrur 
derh al t atbik edılecektır. etmiştir. 

gidermek ı çin, içtiğin şaraba tuz kattın !,, 
" - Hayır ... Dedi, ve gülerek ilave 

etti-
- " Fakat eğer ahrette içtiğim şara

bın tuzlu olmadığını iddiaya kalkısırlar
sa , evelallah aksini isbate hazınm::; Çün
kü ben şarabı ... Taksim belediye gazi
nosunda içtim! "- REserlerind en açıkça anlaşılıyor 

ki, Alişir bütün edebi faa liyetinde bil
h:lssa Türk dilini ~·aşatmıya çalışmış
tır. Ayni şairimiz , o devr in klasik İı'an 
edebiyatmda ya~ıyan hakik atleri, T ilrk 
münevver lerine, farsçal a muh l.a~ <>1 -
madan öğrenmek imkanım bab!5etmek 
gayesini gütmü~ti.ir! ,, 

ğırı aç ılsa da, ediplerimiz foyalarını çı
karmak işini başkalarına. bırakmasalar, 
ve hangi eserlerini hangi yabancı müel
liflerden aldıklarını güzellikle itiraf et -
seler! Bir "edebi tövbe,, ile kapanmasını 
temenni ettığim b u "Edebi günah çı

karma,, çığırını açmak için, itirafa ben 
başlıyorum: Bundan bir hayli zaman ev
vel "Ulus,, gazetesinde kendi imzamla 
neşrettiğim bir uzun hikayeyi, b ir Fran
sız romancısının escrınden aşırmıştım!,, 

Bir müjdeni11 fena tarafı 
• • Bir yanlışırı tashihi 

Bay Zeki Velidi Togan, bu iddia)an
nı, şair Alişir'in şu kıt'as iyll• isbat ed i
yor: 
"Türk n azmida çu tartıp men kalem, 
Eyledim ol meleketni yekalem, 
Tört te Divan birle nazm-i pene-i gene 
Dest-i herdi çekmeyin enduh-u gam!,, 

Acaba bizim radyo spikerleri tiirkt:e
y: Ali~ir'in cı-.erlcrinden mi öğreniyori:.ır 
dersıniz '? .. .. 
l sabetli bir teklif 

-
Eli meş'a]eli şairJerimİ7.den Bay Ya-

şar Nabi, hir yazısında diyor ki: 
" - Tanınmış edip lerimiz arasında he-

men hiç kimse yoktur ki, bir ecnebi mu
harririn hiç değilse birk ac eserini be
nimsemiş olmasın. 

Fakat bu muharrirlerimızin f<ıynl~rı 
günün birinde nası l olsa meydana çıkı
yor. Bari bir "edebi günah çıkarma,, çı-

Bence bu teklif hi~ te isabetsiz değil. 
Fakat ~eklini biraz değiştirmek liztm: 
Çünl..:ii cdiplcrimi:r.in yabancı muharı-ir
lerdcn adapte edip imzalar il le neşret -
tikler i bütün eserleri saymaları hem 
çok uzun, hem ele çok zor hem de pek 
acı olur. 

Bu itibarla, i şin çok daha kolay olan 
~·olunu tutalım: Ediplerimiz, imzala • 
rmı taşıyan eserJerde n hangilerinin ken
dilerine ait olduğunu söylesinler! .. Hem 
ediplerimizden bir t&lepte bulunduğu • 
muz takdirde. <:ok şiitdt'tli münakaşala
r a yol acma<;ı ku\'\'et le mııhteıııeJ bu
lunan hu netameli bah o; i de ta tlıya bağ
lam~ olun1.1.: Çunkü 6öyle bir talep 
kar~ısında ,mecburen ... Susacaklardır! 

Y akında piyasaya tam 1600 r,m·al 
halis kahve çıkanlacakmış. Tir

yakilere teselli verecek olan bu mlij -
denin alakadarlara endişe duy uracak 
bir ciheti de var: Çünkü bu havadis 
doğruysa, piyasada arpa buhranı ba~b
yacak demektir! 

* * Haram olmayan şarap 

B izim imanı bütün • meslektaıılar
dan birisi vardır ki, ağzına hara

mın damlasını koyduğu görülmemiştir. 
Evvelki akşam Beyoğlu caddesinde 
ona rast geldim, ve ağzının kokusun • 
dan, hara~na karşı perhizi bozduğunu 
hissedince hayret duymaktan kendimi 
alaınıyarak sordum: 
"- Hanola: Şeytana uyup günaha 

girdin galiba? 
O: 
•• ...... Tahminlerinden biriııi doğru, de· 

di, şarap içtim. Fakat tahminlerinden 
birisi :'\'anlaş: Çiinkü günaha girmed im!,, 

Güldüm: 
"- rıllliha . dc.>dim . mekn1hivf>t ini 

D ün, bu sütunda çıkan ilk flkra
man son cümlesi, yaman bir tas

hih hatasına kurban gitmiş. Bazı oku
yucularım , fıkranın bu yüzden anlasd -
mıyan nüktesini merak etmişler. Onl;nn 
arzulannı yerine getirmek için, müsaa
denizle o fıkrayı hüli.saten tekrarhyo
rum: 

" Hür Fransızlann naşiri efkan olan 
ajansın ismi, telgraflarda şu harflerle 
hülasa ediliyor: 

''A F.i.,, 
Evvelki g ün içine bindiğim taksinin 

tanıdık ve külhani şoförü: 
"- B(.•o , dedi, gazetelerde bir yeni 

ajans keşfettim: Daima onun havad is
lerini arıyorum. Fa.kat maalesef her za
man bulamıyorum! 

"- Mutlaka o ajansın havadislerini 
okumak isteyişinin sehebi ne?,, 

Sevimli l stanhul külhanisi: 
" - O ajanıs bizden olacak t~ ondan!,, 
Dedi, ve rfilerek iliv~ etti: 
" - Görmüyor musun ağabey: V~r

diği b ii t iin havadisler ''Afi,, li!,, 

Naci Sadullah 

Memur Talebenin 

Vaziyeti İçtn Henüz 

Karar Verilmedi 
Ankara, 4 (TAN muhabiri biJ.. 

diriyor) - Memur talebenin bun 
dan sonra fakültelere devam e· 
demiyecekleri ve bunun için bir 
kanun projesi hazırlandığı hale· 
kında yapılan neşriyat üzerine 
salahiyettar makam şu malıimatl 
vermektedir: 

"Bu hususta verilmiş heniiZ 
kat'i bir karar mevcut değildir. 
Alakadar Vekalet mümes~illerin· 
den mürekkep bir komisyon btl 
mevzu üzerinde tetkikler yap • 
maktadır. Bu komisyonun vere· 
l.'.eği rapor üzerine muamele ya• 
uılacak ve lüzum ıtörülürse ha· 
zırlanacak kararname Vekillet r 
Heyetinin tasdikine arzedilecelc· 
tir . ., 

Poliste : 

Üsküdarda 1 Çocuk 

Babasını Vurdu 
Üsküdarda Tabaklar mahalle· ~ 

sinde oturan Tosyalı amele Re· 1 

cep Coşkun ile oğlu Sabahaddirı 
arasında kavga çıkmış, Sabahad· 
din, bıça,ğını çekerek babasmırı 
üstüne yiirümüş ve sağ bacağın · 
dan yaralam1ştır. 

Sabahaddin yakalanarak üs· 
küdar müddeiumumiliğine veril· 
miş, amele Recep tedavi altına a· 
lınmıstır. 

ÖLÜ BULUNDN - Kumkapı· ~ 
da Çiftegelinler caddesinde bit 
fırında çalışan 50 yaşında AraP 
Hacı Abdullah ölü olarak bulun· 
muştur. Ölüm şüpheli görüldü· 
_ğünden tahkikat yapılmaktadır. 

CEZALANDIRILANLAR -
Belediye zabılası dün şehrifl 
muhtelif semtlerinde bir çok fı· 
rınları teftiş ederek ekmekleri 
kontrol etmiştir. Bu arada Kadı· 
köyünde Yasa caddesinde Lok
manın fırınında 54, Süğütlüçeş.. 
mcde Mehmedin fırınında dıı 
176 kilo noksan ekmek bulun -
muş ve müsadere edilmiştir. 
Dünkü kontrollar esnasında sey· 
rüsefer nizamlarına aykın hare· 
ket ettikleri v,örülen 12 so!ör 
hakkında da ceza zaptı kesilmiş· 
tir. 

--~---"---~-~-
Mersin Cmumi Meclisi 
Toplantılarını Bitirdi 

Mersin 4 (A. A.) - Vilayeti. 
miz umumi meclisi daimi encü· 
men azalarını seçtikten sonra 
toplantısına nihayet vermiştir 
Bu münasebetle valimiz Türle 
milletinin Milli Şefi İsmet İnöni.ı 
etrafında bölünmez birliğini va. 
tan ve milletimizin yükselişi ug 
runda sarfedilen büyük gayret
leri tebarüz ettirmiş ve umumı 
meclis büvüklerimize derin sev~ 
ve ı:;aygıs~nı izhar eylemiştir. 

İzmirde Kır Koşusu 
İzmir 4 (A. A.) - Halkevi spor 

kolu tarafından tertip etliler 
7.500 metrelik kır koşusu kala 
balık bi ratlet ,ıırupunun iştiraki 
le dün yapılmıştır. Halkevindeı, 
hareket eden atletler Atatürl J 
caddesini takiben İtfaiyenin ö / 
nünden geçerek Basmahaney, 
gelmışler ve buradan da fuarır 
Lo"ın kapısının önünden Gün 
do .... ya çıkmışlar vP do_ğruca Al. 
sancak sahasına gelerek üc tur 
yaptıktan sonra varıo;ı bitirmiş · 
lerdir lnönü koşusunun yapıla 
cağı yerler üzerinde icra edilen 
bu yarısta 28. 22. 7 / 10 da Ra 
sim· Çetin birinci Hamit Önayak 
ve Yakup dn ikinci ve ücüncll 
~elmi'>lerdir. 

Kayseride Kaçakçılık 
Kayseri 4 (A. A. l - Erzunırrı 

k~v~k kıırsıından mezun öa et 
!'l"! .. ı lıar bue-ün KııV'Jf»-;,,,. ı<telmif 

ve ilk olarak kırk kisilik bir ka· 
file halinde Ercivese ttidilerek ilR 
kavak kursunu acmıslardır Ka· 
va{!a genelik kliihu ve halk da 
:c;tirak etmictir Bu kurs iki av 
d vam edecektir 
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JSKova taralından neşredı.~1. 
Jlıg, Sovyctıerıe Alm.ıııya al'a
aa BalKan meselesı hakkuıct::ı 

t nnııışma olmadıgını gosterm1;si 
ltırnml1an son dt.:rcı ce ehem:nı
lıdır . .Bu beyana tı Sovyetler 
tlgı hukümetlnın Almanyadaa 

~ua çevırınesı, Ingıltereye yakla~
,_ası şeklinde tefsir etmek te dog
'Q olmaz.. Bunbnla beraber bu be
•natm Almanları, SovyeUtoı:ın 
lııınıyet sahası telaklG ettikleri 
~adeniz scıhıllerı mıntaka::;ınclııo 
~lara se\kctmesı ır:imali z,ya 

r. 
...... 

vyet Tebliği: 

' ~ iinün en nıiihim hadisesi, 
~ hiç şüphesiz Sovyetler 

.. 
150 1 Ay 300 

./ 

bu beyanat bize, Sovyedcrie 
Almanya ara~ında Balkan nıeso 
Jcsı hakkında hir anlaşma ol · 
madığını göstermesi bakımın
dan son derece ehemmi~ etüdir. 

* * Muhtelif Tefsirler: 

S ovyet radyolannın , al
manca da dahil olduğu 

halde, birçok liı.anlarla oe~rct
tikleri bu beyanat, bazı l ngiliz 
gazeteleritie ~öre, Türki) enin 
şimali şarkı hududtları ı çin bir 
teminat teşkil etmektedir. Dt· 
ğer gazetelere göre de hu beya· 
natm, Almanyaya karşı b ır ih· 
tar mahiyetinde olmasa ıhtiuıal 
haricinde değildidr. Diğer bazı 
gazeteler de, bu beyanalm, Sov
yetlerin BuglarJara yardınıda -
ki aczlerini mazur göstermek 
maksadiyle yapıldığı fikr inde -
dirler. 

Amerikan gazeteler ine gör e 
ise bu beyanat, Ti.ırkiyeye \ 'C 

Boğazlara dokunmanıalan için 
AJmanyaya yapılmış bir ihtar • 
dır. Bununla ber aber, Alman -
lar Yunanistana hücum ettikle -
ri takdirde, Sovyetlerin faal bir 
surette müadh ale etmeler i ihti
mali pek azdır. 

v. Church ill 

İngilizler Diyor ki: 
1 • tngiltere Artık Hü-

cumdan Korkmaz, Is-
tila Tehlikesi de Geç-

miştir. 
liği hükumetinin: Bulgaris -

~.a Alınan askerlerinin girmc
ırı sulbü tnk\'iye etmiyeccği· 
~ilakis harbi yayacağım, Bul-
tıstanı da harbe sürükliycce
·, Bulgar hükumetinin bu 
eledeki hattı hareketini tas· 
etmediğini ve mezkur hükıi

tin Sovyetlerden hiçbir ~u
le yardım görmiycccğini bil

ten beyanatıdır. 

Bu beyanatı Sovyetler birli · 
ği hükumetinin AlmanyaJan 
yüz çevirmesi, Ingiltereye yak -
!aşması şeklinde te fsir etmek te 
doğru olmaz. Mücb ir bir 'ichep 
olmaddcça, yakın bir istikl>alde 
böyle bir vaziyet hasıJ olacağını 
sanmıyoruz. Bu tarzd a bir tef -
sirin, Tas ajansının tekzibini da- 3 
vet edeceği muhakkak gibidir. 

2 • 

• 

lngiltere Müdafaada 

Kalmıyarak Tecavüze 

Geçecektir. 

Harp Uzun Sürecektir, 

Fakat Zafer Bizimdir. 

lngiliz Sulhü Bütün 

Dünya için Bir ihtilal 

Olacaktır. 

takat, beynelmilel mcscle
t hakkındaki noktni nazarını 
tı.ya efkarı umumiyesine bir 
1rn -tek:t.ıplerle bildirmeyi iti· 
~ edinmiş olan So\'yctler Bir-
1 hiikiımetinin Bulgarıstan 
iseleri dolflyısiyle ynptığı he· 

tıaı. bir tekzip mahi:retini aş
ktadır. Bu beyanat, mczkiır 
kunıetin bu mesele hakkmda
tı.oktai nazarının sarih bir ifa· 
İdir. 
lıu b('yanatın yapılmasına sa
olan amil, Bulgar ınatf)uatı· 

• 

Bu beyanatın Balkanlarda ce
reyan edecek olan askeri hare
k~tler üzerinde de, büyük mik· 4 
yasta, müessir olacağını, Al
manları \'e Ingilizleri planlan -
nın tatbi.IHnden \•azgeçirecc~ini 
zannetmiyoruz. Bununla bera
ber, Almanlan, askeri hareldtı 
Sovyetlerin emniyet sahası ola· 
rak etlakki ettikleri Kar adeniz 
sahilleri mıntakasmdan uzaklfl·· 
ra, Bulgaristamn garbin e in ki -
sar ettirm iye sevketmesi iliti -
mali ziyadedir. 

1 - Jngiltere artık hücumdan kork
·maz, istila t ehUkesi de geç
miştir-: 

• So\ yetlcrin noktai nazarını 
den yanhş olarak aksctlir • 

tsi keyfiyetidir. 
htacar radyosu da, ncı·lin 
~afiline atfen, Bulgaristana 
llıan askerlerinin, Sovyetle.ö·· 
ı\lınımlar arasında bir anla-.
~ neticesi girdiklerini söyle·-
1Ştir. 

llUtün mihver propaganda 
~kilatı buna diinvn'-'ı mandıı- • 
1 • " 
~a çalışıyorlardı. 

Mahiyeti ve tesirinin ~iimnlü 
hakkındaki mütalealarımız ne 
olursa olsun bu beyanat, bii
yiik. kuvvetli ve yıpranmamış 
bir de vle tin ir adesini teveccüh 
ve istikametini göster mesi iti -
bariyle. harbin başlangıcından -
beri vukua gelen siyasi hadi'ie· 
lerin en mühimlerinden birıni 
te~kil etmektedir . 

Büyük bir sürprizle haştıyfln 
bu harb in yine böyle b ir ~lir · 
prizle sona ermesi, uzak bir ih 
timall değildir .• 

M . Anten 

lşte Sovyetler Birliği hi.ikıi • 
~ti bu beyanatla, Sovyetlere 
tşı biiyük bir sempati ve iti
~t hissi bcsliyen Bulgar hal • 
da, hatta Yugoslav efkarı u· -----------

lttrıi~·esinclc bu işgal hadise .1 · 
lllünasC'betiyle uyanan endi . I HALKEVLERINDE: 
1erj izale etnı,ek. bu mcnıle · 
llerdeki nüfuzunun sarsılnıa
ll mani olmak istemiştli·. 
ŞÜphe~izdir ki, bu b,•vanat 
~ . 
. tıan - Bulgar muhadenet <'~· 
1~eti reisi! olan Ba~\·ekil Fi
t ltn, takip ettiği siyaseti Soı·· 
ttler Dirliği hükumetinin tas· 
1
11 ettiği hakkında - :Uathuat 
~'ltasi,> le - efkan umumiycdc 

•l etmi~·e çalıştığı kanaati 
~sacak, meselenin iç yiiziini 
li.in açıklığı ile ortaya kO)'a -
lttır. 

Fatih Halkevinden: Evimizde veril
mekte olan fotoğraf derslerine devnm 
eden talebelerimi7Jn çalışmaları içın 
yeniden teknik bir fotoğraf atölyesi 
tesis edilmiştir. Bu atölyede çalışmak 
isteyen fotoğraf amatörleri bu iş ıçh 

ayrılan gün ve saatlerde fotoğraf ho
camızın nezaret ve yardımı altında 

serbestçe çalışabilirler. Arzu edenle
rin her gün evimiz direktörlüğüne mü 
racaatlarL 

* Eyüp Halkevinden: Evimizin resim, 
afiş, mulaj ve her nevi tabeUicıh&: 

kursları açılacaktır. Bu kurslara dl:-

Sov)·ctler Birliği hükumeti: 
harbin başlangıcındanbcri, 

lllanyanın hiçbir hareketini bu 
ltar açık bir surette takbih vrun etmek isteyenlerin nihayet 10 
emişt;r. Marta kadar Ev kAtıbıne müracaatla 

~uhakknk olan bir şey varsa kayrtlarmı yaptırmaları lazımdır. 

lbümin Çıkaran Şişmanlar ... 
~il' istatistiğe göre. ~~man1a-ı yemeklerin, kanda ve vücudün 
~·üzde kırktan zi~·adesi idrar- başka sulu ınaddelerlnde ek silik 
llhümin çıkartrlar. Fakat bu ve alkalenlik muvazenesine nasıl 
~·aşın büyük tesiri vardır: tesir edeceğini hiç hatırına getir
~Üzde kırkın dörtte biri elli mez. Halbuki h u muvazenevi bo-
1tıdan aşnğı, dörtte üçü elli zulmaktan korunmıya en ; iyade 

v?dan :nıkarıdtr. ralışan uzvumuz b öhreklerdiT. O. 
llkıa, <:ıkan albiiminin mikda- nun İ l'İn cok vakitsjz yi)·enlerde 
~k te hiiyük olmaz. Çok defa höbrekler dsıh~ çabuk b ozulmaya 
lllun müddet- tahlil ranorla- istidatlı olurlar. 
1 tı. tabirile- an<'ak esir mikdar- Şisman adam cıkardıib albiimi-
llazılarında hinde 10 nihayet ne ehemmh"et ver mPz de cok ve 

~'ılntigram mikdarında. • karısık ye~ekte devam ederse. 
llkat albüminin az mikdarda ~erci yüzüniin ve ~özlerinin şiş
as1 böbrekteki iltihabın ehem mesine az ihtimal vardır, fakat 
~~tsiz olduğuna delalet etmez. damarlarındaki tansiyon ~ittikçe 
i Utnin çık:ırnn şişman böbı·ek artar, böbreklerden ~ıkamıyan 
~ahına tutulmuş demektir. Bu üre kanına karısn. Bunnn da ii
~er vakit olduğu gibi ta hii remi ye götüreceğini, tabii, b ilir-
~ ne de\'am eder, :rnni ilerler siniz. 

()k ~·emekten sismnn olanın Halbuki alhiimin çıkarmaya 
~~ek iltihnhına tutulması .taac- l}aşlayınca hunun mannsmı anh

edilccck şey değildir. lnsan 'arak ~·emeklerini azaltır, sis
l eıne:!e alısınca. yediği ye- manlıi!~ da derece derece ge<;İrir 

~lerin höhrcklcriııi ~·orup yor· .;) böbrekler i rahat eder , .e has· 
~acagına dikkat l'tıncz. Hele talığının ilerlemesinden kurtulur. 

1. ngiltere, Almanyanın harbi kazan· 
mak için, lngiliz adalarına doğrudan 

doğruya hucuma mecbur olduğuna kani • 
d ir ve büttin Ingiliz milleti bu hücumu 
emniyetle beklemektedir. 

Ingiiiz gazetelerinin müşterek görüşü 
_-şöyle hüıasa edilebilir: 

''Almanlar Ingilterenin mukavemet 
merkezine, yani Ingiliz adalarına kat'i bir 
darbe indirmiye çalışacaktır. Bunun ıçin 
şimdiye kadar kullandığı tayyarelerden 
daha mükemmel tayyarelerle geceli gün
d üzlü hücumlar yapacaktır. Bundan sonra 
da Ingiliz adalarını istılaya te~ebbüs ede-
cek t.ir.,. 

Fakat bazı gazeteler Almanya istila işi
ni başaramıyacağına kanaat getirdiğini, 
onun ıçin harbin siklet merkezini Akdeni
ze nakletmesi ihtimalı bulunduğunu iddia 
ediyorlar. 

İngilizlerin en tanınmış gazetecilerinden 
Ward Price bu fikirdedir. Bu cesur Ingi
liz muharriri Daily Mail gazetesinde fik
r ini şöyle hülasa etmektedir: 

"Yakında Akdeniz ve cC'nu bu şarki Av
rupanın mihver tarafından büyük askeri 
harekata sahne olması ihtimali çoktur. Bu
rada sisli ve bulutlu havalara bakarak bir 
Alman istilası bekliyen bizler, bir g-ün 
Akdeniz planının tatbikine başlandığını 
öğrenebiliriz., , 

* * 2 - lngiltere müdafaada kalmıga-
·rak tecavüze geçmelidir: . ı ngilterenin en meşhur askeri müte-

hassısı Liddl Hart Ingilterenin müda
faada kalmıyarak tecavüze geçmesi fik
rindedir, ve bu fikrinı Daily Herald gibi 
Ingilterenin en büyük gazetelerinden bi· 
rinde müdafaa etmektedir. Bu tecavüzün 
yalnız askeri sahada kalmıyarak siyasi ve 
psikolojik sahaya da teşmilini istemekte
d ir. 

- Biz, diyor, İngiltereyi bütün millet
lerin dikkatlerini çeken bir merkez haline 
getirmelıyiz. Bunun için de, Ingiltcrede, 
Alman yeni nizamını gölgede bırakan, ye
ni bir nizam kabul etmeliyiz. İnsanlara 
yeni ümit ve hayal ufukları açmalıyız. In
giliz milleti daha şiddetli bir harp siyase
ti ve daha açık bir maksat takip edilmesi
ni ister. Bu maksatla Daily Herald gaze
tesi ortaya "bir adam ve bir plan,, :;.ıarını 
atmıştır. 

* * 3 - Harp uzun sürecek. Fakat zafer 
bizim olacaktır: 

B u husmıtaki Ingiliz düşüncesini yine 
W ard Prıce Daily Mail gaı;etesinde 

şöyle hülasa ediyor: 
"H arbin nazik saati yaklaşmıştır. Onü

müzdeki altı ay içinde ya kazanacağız, 
ya kaybedeceğiz. İtimadımızın temeli ne
dir? Her şeyden evvel denizlere hakim 
bulunuyoruz. 1941 de mutlaka hava üs
tünlüğünü kazanacağız. Nihayet domın -
yonların v~ Amerikanın gittikc_:e genişli -
ven yardımına mazhar olacağız. Almanya 
kuvvetinin azami huddine varmıştır. Biz 

(Devamı Sa. 4 tc) 
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ICıl<an Netice 
' Sudur: , 

Harhin son safhasına girmek üzere 1 
bulunduğu şu ı>ırada. lngiltere, Alman- ı 
ya ve Amerikada ne düşünüldüğünü biı· 
lasa eden bu yazıları dikkatle okuyunuz. 

Bu yazdan okuduktan ~onra \'arac:ai;,rı· 
nız netice aşağı yukarı şu olacaktı.r: \ 

1 - l\1 uhari pi erden hiçbirinde harp 
ı azmi zayırlamamıştır. . 
1 2 - Afrika ,,.e Akdcnizdcki har p ikin-

i ci derecede ~heınmiyeti haizdir. Asıl 
harp sabası lngiltf'redir ve harbin mu-

1 
kadderatı buarda kararlaşacaktır. 

3 - Sulbten sonra diin:vada hü;viik 

1 
bir deği~iklik husule geleceğinde herkes 
müttefiktir. Harp, umumi bir cidal ol- · 

1 duğu gibi, umumi bir ihtilalin başlan- ! 
ı gıcıdır. i 

Adolf Bitler 

Almanlar Diy r ki : 

1 -

2 • 

3 • 

Harbin Mukadderatı 

Ne Afrikada, Ne de 

Akdeniz de 

Edecektir. 

Amerika 

Yard~mda 

caktır. 

Taayyün 

lngiltereye 

Geç Kala· 

'- --· - .. , __ ,) 4 • 

Biz 1941 de Harbi Biti

receğimizden Eminiz. 

Bizim Zaferimiz, Hu

dutlardaki Haksızllk

lara ve Açllğa Karşı 

Bir ihtilal Olacaktır. 

Amerika Diyor ki: 

1 • lngiltereye Yardim 

Fakat 

2 • 

Edeceğiz, 

Harbe Girmiyeceğiz. 

Zaten Buna Hazır da 

Değiliz. 

Almanya Harbi Kay· 

betmeğe Mahkumdur, 

Dünyaya Diktatörlü

ğün HCikim Olmas=na 

Müsaade Etmiyeceğiz. 

1 - JJıgıltereye yardım edeceğiz, f a
kat harbe girmiyeceğiz. Zaten 
buna hazır da değliz : 

B ütün Amerika. kongrede !ngiltereye 
yardım için açılan münakaşa ile 

meşguldür. Roosevelt'in yardım projesine 
taraftar veya muhalif, herkesin 1ttifak 
ettiği bir nokta var: Ingiltereye yardım 
edilecektir, fakat bu yardım ancak birkaç 
ay sonra müessir şeklini alacaktır. 

Amerikan gazetelerinin büyük ~kseri
yetı Ingiltereye yardım taraftarıdır; takat 
hemen herkes Amerikanın harpten uzak 
kalmasını 'tstemektedır. Amerıkanın en 
büyük gazetesı Nevyork Times gazetesı 
bile, "Amerika. lngılterenın maruz kaıdığı 
hava harbıne, on gi.ın mukavemet edemez.,, 
diyor. Bilhassa ekalliyette olmalar:na 
rağmen infirat taraftarları Amerikanın 
harbe gırmemesı ıçın şiddetle mı..icadele 
etmektedirler. 
Maamafıh bazı Amerikan gazeteleri. bu

günku şartlar ıçinde Amerikayı harb.-: 
girmiş telakkı etmek lazım gel<.ıığini ıddıa 
ediyorlar. Bunlar, 

- Zarlar atılmıştır, diyorlar .Biz, harp 
ilan etmeksizın,· harbe girmiş bulunuyo
ruz. Harp, Amerika veya Almanya lüzum 
gördüğü zaman ilan edilecektir.,, Fa
kat Amerikan ekserıyeti bu fikre iştiralt 
etmemektedir. 

* * 2 - Almanya harbi kaybetmeğe mah 
kumdur: 

A merıkada en ziyade efkarı umurni
yeyi me~gul eden meselelerden bı

ri de. Ingiltereye yapılacağı bildirilen Al
man hücumudur. Gazetelerın onda doku
zu bir istila teşebbüsü yapılacağı fikrinde
dir. 

Nevyork Herald gazetesinin askeri mü
tehassısı diyor ki: 

"Bugünkü harp stratejisinde bir. noktayı 
unutmamak lazımdır. O da şudur ki, Al
manya harbi kazanmak içın lngıliz adala
rını işgal etıniye mecburdur ve bunu A
merikan yardımı yetişmC'den başarmak 
mecburıyetindcdir. Ne Afrikadaki muzaf
feriyet İngiltereye harbi kazandırabilir, 
ne de mih\'erin Arnavutlukta mağlubiyeti 

(Dernmı Sa. ·1 tc) 

1 - Harbin mukaaeratı ue ~ııriku
da, ne de Akdenizde taayyün 
edecektir: 

A lm.an matbuatı lngilizlerin Afrika
dakı muvaffakıyetlerini gizlemi -

yarlar. Fakat bu muvaffakıyetlerin harbin 
seyrini değiştiremıyeceğini söylüyorlar . 
Kat'i netice ancak garpte alınacaktır. Vol
kishe Beobachter gazetesı bilhassa bu hu
susta gayet sarihtır. Nazı Partisinin resmi 
organı olan bu gazete diyor ki: 

"General Wavell 'ın Afrikada kazandığı 
muvaffakıyeti dostlarımız Italyanlar da ın
kar etmiyorlar. Fakat muhakkak olan bır 
şey vardır: Bu muvaffakıyetler kat'i bır 
mahiyeti haiz değildir.,, 

Frankfurter Zeitung gazetesi meseleyi 
daha etraflı ve daha bitaraf tetkik edıyor 
ve diyor ki: 

"Kat'i netice garpte alınacaktır. Afrika
da bir kısım arazının kaybedilmesi ItaJ -
yanların harp üslerıni değiştiremez. Çün
kü İtalya bu harpte müstemlekelerinden 
asker çekmemiştir. bilakis müstemlekele
rine asker göndermıştir. Hatta Ita lyanla
rın Afrikadan çekılmesi dahi Ingilizlere 
harbi kazandırmaz. Çünkü Ingilterenin 
hezimetten kurtulması k in A!manyamn 
elinden kurtulması lazımdır.,, 

* * 2 - Amerika l ngitereye yardımda 
geç kalacaktır: 

F olkcshe Beobahter gazetesi Amerika
nın sanayi kudretini inkar etmiyor. 

Fakat Amerikanın vaktinde yardım edert>k 
·Alman zaferim önliyeceğinden şüphe edi
yor. Amerika geç kalacaktır, diyor. 

Bu gazeteye göre, 
"İngilizler de Amerikanın ancak :-ıltı aya 

kadar miıessir surette yardımdc. bulunabi
leceğıni ıtiraf edıyorlar. IngiJ ızler' b izım 
bu altı ayı boş geçirıp kat'i neticeyı almıya 
çabşmıyacağmnzı zannederlerse aldanırlar . 

"Sonra Ingiltereye yardım yalnız bir is
tihsal meselesı değıl. ayni zamanda bir 
nakil meselesidir. Almanya denizaltı har
biyle bunun önüne geçecektir. Vakti ge· 
lince Almanya Dünkerk hPzımetinden son
ra nic;in Ingiliz adalarını işgal etmediğinı 
de gösterecektir.,, 

* * ,'J - Biz 1911 de harbi bitireceğimiz-

den eminiz : 

F ü~rer son nutkunda böyle söylemiş
tır. Alman gazetelerine göre l"ührer 

dedığini yapnr Onun için harbm bu yıl 
içinde biteceğıne şüphe yoktur • 

* * 4 - Alman sullıu hudut haksızlikla-
rına ve açlığa karşı bir ihtilal 
olacaktır : , 

A lman matbuatı harpten ve zaferden 
bahsettiğı kadar sulhten de bahse

der. Bu münasebetle Das Reich mecmuası 
harpten sonra ne olacağını anlatan uzı..ın 
bir makale neşertmıştir. Gazete d iyor Jd : 

" B iz dahilde açlığa karşı ihtil5.li , herke
se ça lışmak hakkı vermek suretiyle ta hak

(DeYamı Sn. 4 tc) 
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~\TAKYillDEN 
l~~iaYAPRAK 

Sadullah Ağa ile 
ltri'nin Mezan 

Dünkü gazetelerden birinde 
garip bir haber okudum 

En büyük musikişinaslarımızdan 
Sadullah ab ile ltrilnin me'larla· 
rı. bclt-diyece kaldırılacakları 
sırada Hacı Şeref isminde hayn 
sahihi bir musiki merakhsını 11 
teşehbiisii iizerine kaldırılmak . 
tan kurtarılmış. 

Demek bu zat kendisine "eref 
' 'eren bö~·le ha~·ırh bir i~e delfı 
let etmese imis eserleriyle kendi 
ı erin~ ölmez abideler diken h ı 
iki biivük mu ikisinasın mezar· 
ları hile ~·ok olacakmış. 

Df'nill'cek ki bu adamlar eser. 
!eriyle kendilerine birer ahidr 
dikmi~lerdir. O halde mezara ne 
liirnm \'ur? 

Böyle değil. Bizde memleket 
vaktiyle taassubun saı;;ma tahak· 
ki.imiinden kurtulmuş olsaydı hic 
'iÜpht'siz Itri gibi adamlara birer 
heykel diki1irdi. Buna imkan ola· 
madıi'rı kin heykel yerine mezar 
ta~ları ikame edilmiş. O halde 
ltri 'nin mezarını yıkmak demek 
onun he\ kelini yıkmak demek • 
lir. 

Snn'ate karsı hüviik bir mu· 
hahheti olduğuna siiphe etmedi· 
ı!iıni7 heledi:venin orada Itri'nin 
mezarının me\•cmlh·etinden ha. 
herdar olmadı!nnı kahul etmek 
istemem. Bövle olsa bile bunun
la aliikatlar ~lan şubenin bu hu
sustaki lakaydisine de hayret e
di;vorum Sonra bu mezarlık hu
susi hir mezarlıktır. Sahipsiz bir 
ınal defrildir. J\lal sahipleri göz
leri riniiıı~f cerevan eden bu mu. 
ameleye karşı ·hiç seslerini çı
karmam ıslar mı? 

Ben şahsım itibariyle Itri'nin 
m<'zarını ziyaret ettim: 

Parmaklık icinde mazbut bir 
mezardır. Ve ~·i~e bir başka ka
dirşinasın himmetiyle adeta ufak 
bir abideyi andıran, muntazam 
taşlarla yapılmıştır. Kenarda ol
duğu için yoldan geçenlerin ko
layca okuyabilecekleri tarzda 
bir de kitabe vardır. Bundan an. 
hışılır ki Yahya Kemalin kesret
le ilham aldığı o meşhur tekbi
rin bestekarı olan Itri orada med 
fondur. 

Bu mezarı kaldırmağa teşeb
biis edenler kitabeyi görmemiş
ler mi? Görmföslerse vicdanen, 
manen mes'ul olmamak i~in ala
kadarlara bir haber ,·ermek bi. 
le hatırlarına gelmemiş nıi? 

Şiarımızın "Çchrci eh-anisi,, o
lan Nedim'e ait diye gösterilen 
mezarın hakikaten ona ait olup 
olmadığı hakkında bir çok dedi· 
kodular vardır. Bu büyük adanı. 
ların mezarlarını adamakıllı tes 
bit edememişiz. Fakat hiç ol • 
mazsa tesbit edilenleri muhafaza 
etmesini bilelim. 

Haydi Fuzuli Kerbeiada defne. 
dildiği için bu büyük Türk şai
rinin mezarını yapmağa elimiz 
ernıi~· or. Fakat İstanbul da buJu
nanl.ıt da böyle birer birer orta. 
dan kalkarsa bizim en kuvvetli 
~ianmız olan kadirşinaslığımız 
ncl'ede kalır? 

Takvimci 

SPO R: --- - -
Edirne l\lckteplilerl 

Arasında 

Spor Hareketleri 

Edirne (TAN) - Şehrimiz o. 
k ulları arasındaki spor müsa ba
kalarına ougün de devam edil. 
ı mştır. Pro,gram mucibince öğle
den evvel "Kır koşusu,, yapılmı~ 
ve 52 atletin i ştirak ettiği bu 
varışta liseden N ihat birinci, Sa 
nat okulundan Nusret ikinci, F e 
rıdun iicüncii ve erkek ö~retrnen. 
den Mehmet dördüncü ı?elmiş 
!erdir Puvan t asnifinde 62 say 
tle Sanat oku! u birinci ve öğret. 
m~ı:ı okulu da ikinci olmuştur. 

O_ğleden sonra Erkek öğretmen 
okulu sahasında lise ve Sanat o
kulları A ve B takımları arasın
da "bnsketbol.. müsabakaları ya
oı lmış ve 1ise B tak1mla,.ında 
24 - 4 A takımlarında 54 • 4 
sayı ile galip gelmiştir.' 

Edirnede Bir Sergi 
Edirne (TAN) - Kız sn'at ens 

titüsü tarafından Iialevinde, ta
lebe 'lelilerine bir cav tertip e. 
dirmiştir. Bu vesile ile t alebenin 
hazırladığı islerle bir serg i acıl
mış ve enstitü nün mesaisi hak 
kında davetlilere izahat verilmiş 
tir. 

Bir Müsamere 
Darüşşaf .. ka mezunları kurumun

dan: 
6 .Mart Perşembe ı:;ünü Em'n'in:ı 

Halkevınde saat 20.30 da bır m•ıs~
mere verilecek \"e S· adet adlı .. r 
oynanacaktır. Bütün DJrılc: afaka n 
zunlıı rı ailclC'rı ıle bırlikte bu mu -
mL''"CYC gelebilirler. 



" TAN 

INGİLİZLER DİYOR Ki: 
(Başı Sa. 3 te) 

ise h"nüz ilerlemiye başlamış bulunuyo
ruz. Geçen sene Majinoya gtiveniyorduk. 
Bu sene de Amerikaya güvenmiyelim. 
Harp uzun siırecek, fakat harp uzadıkça 
zafer bizim olacaktır.,, 

AMERİKA DiYOR Ki : 
(Başı Sa. 3 te) 

mihverin mağlubiyeti sayılabilir. Buraları 
ikinci derecede ehemmiyeti haiz harp sa
halarıdır. Harbin llibeti İngiltere üzerin
de ıkararlaşacaktır.,, 

ALMA NLAR DiYOR Ki: 
"•~ (Başı Sa. 3 te) 

kuk ettirmiş bulunuyoruz. İngilizler bu ih
tilali henüz yapmadılar. Avrupanın kur
tarılması, Avrupa milletlerine kendi tabii 
inkişaflarına uygun daha sıhhatli bir iktı
sat verilmesi ihtilfüine gelince, bu Alman 
zaferiyle tahakkuk edecektir. Almanyamn 
harp gayesi de budur., , 

1
, Alevler arasında bir memleket.~ Feveran ha.unae bır' 

volkan ... Tehlike karşısında kaçışan vahşi hayvanlar 
ve gizlendikleri balta girmemiş orman ... Ateşler ara-

R. A · .. D .y \ C 
olJl..IUl'\ı.~, .... , , ,Ah. • 

8,00 Program 19,15 Çocuık 
8,03 Haberler 19,30 Haberle 1 sında beyaz bir kadın... r 

İşte bütün bu tüyler ürpertici sahneleri; 
BUCUMAMATI NELERDEN iTiBAREN 

* * <.1 - /11giliz sulhü de bir ihtilô./, ola-

Amerikada muhaliflerin kullandıkları 
bir silah da şudur: "Demokrasiyi kurtar
mak için onu öldürmek mi lazımdır?,, Bun
lar harp yüzünden Ameri.kada da dikta
törlüğün teessüs etmesinden korkuyorlar. 
Bunun için de harpten galip çıkacak Jn
gilterenin alacağı şekli misal olarak gös
teriyorlar: 

Deutche Allegemaine Zeitung gazetesi 
de açlık ve hudut ihtilAlini şöyle anlatıyor: 

TAKSİM SiNEMASINDA 
. caktır: 

1. ngilizler de harpten olduğu kadar 
sulhten bahsediyor, ve sulhün dünya

ya siyasi ve içtimai sahada bir ihtilal ge
tireceğini kabul ediyorlar. 

"Bugün gördüğümüz Avrupa birliği, 
yarın tahakkuk edecek olan ve bütün hu
dutları ortadan kaldıracak olan birliğin 

{ yarımda bir gölge gibidir.,, 

Gösterilecek olan dünyanı ı 3 üncü macera süper filmi 

Bu mevzu hakkında Taymis gazete<>in
de çıkan bir makale bilhassa dikkate şa
yandır. Bu yazının dünyanın en muhafa
zakar bir gazetesinde çıktığını Qa unut -
mamalıdır. Taymis diyor ki: 

"Bu harbin icap ettirdiği ekonomik de
ğişiklikler İngiltereyi ya Faşizme, ya 
Kommünizme sürükliyecektir, diyorlar. 
Eğer böyle olacaksa, demokrasiyi kurtar
mak için harbe girenler, yarın lngilterede 

se halka nasıl hesap verecekler?., 
Maamaiih bu uzak tehlike Amerikalıla

rı şimdilik o kadar rahatsız etmiyor 

"Artık arkaya bakmak zamanı geçmiş
tır. Avrupada ve dünyanın her tarafında 
harp, yaşayış ve düşünüş tarzında bir in
kılap yapmıştır. Biz Ingilizler de sulhün 
zaruretlerine cevap vermek için bu ihtila
li kabule mecburuz.,, 

ı bir Faşist devlet teessüs ettiğini görürler-

Filminde göreceksiniz. Baş rollerde: 
Ve İngiliz nazırlarından Bevin mütema

diyen şunu tekrar eder: 
olacaktır. Aristokrasi kalkacak, sınıf 1mti
yazlart lağvedilecek, yaşamak, okumak 1 

ve çalışmak hususunda herkese müsavi \. 
LOLA LANE JAMES GRAIG 

"Harpten sonraki dünya, bütün içtimai 
adaletsizliklere nihayet veren bir dünya hak tanınacaktır.,, 1 •••••-ıı. ve binlerce figüran ·-.. -... 
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B · · E • .. • = · '

11# Saba krali~esi BELKIS'in Kahire müzesinde gaıp otan'-
Ug Un ; M 1 L L 1 ive j AL E M D A R irla MEŞHUR DEFi NESi ARANIYOR 

& ......................... : :.-............ ..................... ..... : Arayıp bulmak vazifesi; 

v E F A T 
Piyasada dürüst.lü,ğü ve namus

karl~ğı ile tanınmış ve herk.esin 
sevgi ve saygısını kazanmış olan 
tüccardan 

i L A N 

OSMANLI BANKASI 

Aile Sandlğı Piyangosu: 

Dünya Dansı Kralı PETER LORRE { Mr. MOTO) ya 
Fred Ast aire'in Bu Sene Eleanor Powel ile / tevdi edimiştir Bay Yorgi Teodoridis 

1 
Bunu yarın akşamdan itbaren dün rahmete kavuşmuştur. Ce-

Baş Döndürücü Muazzam Bir Harikası Olarak Çevirdiği S A R AY 5 ı· N E M A 5 1 N D A naze merasimi bugün 5 Mart 
1941 çarsamba ı:ninü sı:ıat 15 de 

1 1
1 
'Feriköy Rum kilisesinde icra o-

Osmanlı Bankasınca ihdas e
dilen 'Aile sandiğ't., piyı:ıng-osu
nun keşidesi 25 Mart 941 tari
hinde tstanbulda icra edilin ati
deki ikramiyeler tevzi edilecek
tir: 

1 adet 1.000 - lik - 1.000 
4 adet 250 - lik - 1.000 
5 adet 100 - lik =- 500 BRODWAY MELODİ 

1 9 4 o 
Başlamıştır. 

Ayrıca: 
Filmleri Dünyaya Büyük Heyecan Yaşatan Meşhnl' 

CHARLİ CHAN'mRİCARDO CORTEZle Yrattıkları 

MASUM KAT 1 L 
L ....................................... , 

, ' Her hafta, heyecanlı, meraklı, helecanlı b üyük sergüzeşt filim-
Jerini sayın lstanbul halkına taktim etmekle müftehir: 

A L K AZ A R SiNEMASI 
BUGüN MATi NELERDEN İTİBAREN 

Ozen filmin Basra tarik.ile Amerikadan getirmiş oduğu sene
nin en harikulade havacılık filmini taktim eder. 

Sema devlerinin .•. Hava Kartallarınm ... 
meraklı sergüzeştleri .•• 

Heyecanlı ve 

1- ŞEYTANİ ŞUA 
CHARLES FARREL - JACQUELlNE WALLS 

FRANSIZCA sozı:u 
i 

,. Her genç kız hayatta bir mucize bekliyor •••• 
•t, . w BU MUCİZEYİ 

ŞARK StNEMASININ 
KARNAVAL MüN ASEBETlLE sizin için hazırladığı 

B A L PARE 
~-.. filminde bu cuma akşamı göreceksiniz --• 

:_ Bırak onu kızım, böyle dakikalarında bir er
keğin yalnız kalmıya ihtiyacı vardır. Haydi siz Mit· 
hatla dışarı çıkıntz, birazdan ben de gelirim. 
Şermin babasının yüzüne evvela anlamıyan göz· 

!erle baktıktan so~ra: 
- Peki... Diyerek kapıdan çıktı, salona girip di

vanın üzerine kendini attı. 

M r. MOTO Şeytanet Düıünüyor ıunacaktır. 
Kederdide ailesi. \. ____ .. ..,. fiminde göreceksiniz # ı 

i, Bugün matinelerden itibaren 
______ , 

·ılk f Beyoğlu si.nema- 1. LK 
De a larından evvel VİZYON 

Büyük filimlerden birrinci şahesere başladı 

Programda: BU iKi GALA şerefine 1 - MALEK PEHLiVAN 
ayrıca 

25 adet 50 - lik - 1.250 
50 adet 25 - lik - 1.250 

R5 adet ikramiye için 5.000 
İşbu kesideye İlk tesrin 940 • 

Mart 941 altı aylık müddet zar
fında "Aile sandığı,, (tasarruf 
cüzdanı) hesabında matlubu T 
L. 50.- den asağı olmayan her 
mudi iştirak edecektir. 

KAYIP - Samsunun Terml' 
nüfus memurluğundan aldığım 
ve içinde askeri muamelem ka
y1tlı nüfus cüzdanımı kaybettim 
Yenisini alacağımdan hükmü kal
mamıo;tır. Terme kaza!':ının F.saı:l 
niftliği karivesindE>n 1322 doğum 

ı ' _______ .. 2 - 1Ul K1 (-Komşusunun Horozu) • .._ _ _____ l j lu Emin oğlu Ali Şen. , \, ................................................ . 
HER SEANSDA DOLU OLARAK 

Gösterildiği halde daha gö remiyen birçok kim.sele,. tarafından vaki oları 
müracaat üzerine 

ARABACININ KIZI 
CENBERLİTAŞ 

DUNYAŞKA Filmin 
S i NE M A S 1 N o· A 

11 Mart salı gününe kadar gösterilecektir. 

Yalnız büyük 

~ SINEMASINDA !ilimlerde rol alan 

JEANETTE MAC DONALD 
VE 

NELSON EDDY 
tarafın dan ibda edilen senenin en nefis ı\ŞK - MUSİKİ 

. ve G UZELLIK ŞAHESERi 

AY DOGARKEN 

TEPEBAŞI ORAM K ISMINDA 

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

iSTiK. CAD KOMEDi KISMI 
Gi.irırl;~.. 14 tP r ... A .. lr n .. ,1nu 

Akşam saat 20,30 da 
Kl rt A L I K ODALAR 

···············-···--························· 

ıan Fivatlarr 

flaşlı!' mnklıı ,,ınrak 15lı 

ı tncı sayla ısanlimı 50f, 

• • • 

sürdüğünü gördükçe benim için dünya haramdır. 
Nejat kayın babasının yüzüne baktı . 
- Ona serbestisini iade edeceğim. Tekrar sizin 

yanınıza dönüp mes'ut olur. Bizimki gibi bir izdi
vacın bozulması güç bir iş değildir. 

- Yani ona boşanma talebinde bultmrnası için 
bir sebep mi göstereceksin? Kızımı tanımadığın ı;e 
kadar belli! O ölüme razı olur da guı..ı.runu alçalt-İçeride Muhtar Bey damadının karşısında ayak

ta durmuş, derin bir teessürle ona bakıyordu. O
nun kısmen sükunet bulduğunu anlayınca yavaş· 
ça yaklaşarak elini delikanlının omuzuna koydu. 
Bu temas Nejadı canlandır:mıya kafi gelmişti. La
kin Muhtar Bey onun söz söylemesine mani oldu. 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkand TEFRİKA No. 74 maz. 
- Yanlış anlamayınız, evlenmemiz manasız bir 

Muhtar Bey sükunetle cevap verdi. yamıyorum. Galiba şuurumu, müvazenemi kay - merasimden ibaret olduğuna göre ... 
- Yahutta her şey yeniden hayat buldu. betmıştim. Beş sene hapiste yattıktan sonra kafa- - Bana doğrusunu söyle Nejat, erkekçe, mertçe 

- Bana itimat et oğlum, içinin acısını babana 
Nejat a~abiyetle başını çevirdi. sına sahip olmak pek kolay değil! Yaptıklarımı cevap ver! Şcrmın senin zevcen midir, yoksa sa-
- Bilmiyorum, anlamıyorum ... Artık intikamın başka türlü tefsir edemiyorum. Yahutta · şimdi bir dece ismini taşıyan bir kadın mı? 

söy)e! 
- Ben sizi gitmiş biliyordum. Niçin hala bura

da duruyorsunuz. Hayır, kimseye ihtiyacım yok, 
beni yalmz bırakınız. 

Bu haşin sözlere Muhtar Bey ehemmiyet ver
meden ayni müşfik sesiyle tekrar etti: 

bence kıymeti kalmadı ... Bilakis kendi kendimclen deliyim ... İntikam projemi tasarladığım zaman - Kanun nazarında Nejat Çınarın karısıdır Iste 
nefret ediyorum. İşte hakikati size de itiraf edece- bunun çok haklı olduğuna kanidim, Şermini an- o kadar ... Aramızda başka bir rabıta yoktur. size 
ğim: Ben Şerminle sadece sizden intıkam almak ı cak bir silah gibi görüyordum. Bu yüzden tevel- biraz evvel bu mel'un ve müstekreh projemde asıl 
için ,Mithatı nişanlısından ayırmak için evlenmiş- lüt edebilecek neticeleri tahmin edememiştim. büyük işkenceyi çeken benim olduğumu söyleme
tim. Belki de bunu öğrenince biraz evvel duydu- Şimdi bunun cezasını kendim çekiyorum. miş miydim? Fikrimce, izdivacım en büyük bir in-
ğunuz vicdan azabı haiiflenir. Eğer baba kalbiniz için ufak bir teselli olursa şu tikam olacak, beni muzaffer edecekti. Halbuki, 

Muhtar Bey hayretle sordu: itirafımı da dinleyin: Şermine çektirdiğimden bilakis bütün muvaffakıyetimi kökünden koparıp 
çok ben azap çektim ve Mla da çekm:k~eyim. . yer~ serdi. 

- Derdini bana söyle oğlum, bira.z açılır, rahat 
edersin. 

Sonradan düşününce Nejat, nasıl olup ta birden - Onunla sade bu sebepten mi evlendin? 
f k b ·· - Onu tanımadan evvel planlarımı hazırlamış-

bire altüst olduğuna, ömründe ilk de a olara u- tım. Ona itimat telkin etmek, onu kendime bağ-
Bu son cümleyi telaffuz ederken NeJadın sC>sı Sizın dediğiniz gibi, ŞP.rmin başka kadınlara 

kırılacakmış gibi titredi, gözlerinin yaşını göster - benzemez. Ounn nazarlarına tahammül edemedim, 
memek için başını çevirdi. elimle inşa ettiğim kuleyi baltaladım ve ilk. gün

Bir iki saniye sustuktan sonra teknr Muhtar den kendisine hakikati söyledim... O, evlendiği 
tün çektiği ıztırapları nasıl bu yabancı ihtiyara an-
lattığına şaşmaktan kendini alamamıştı; fakat ha- lamak için her şeyi yaptım. Evet, onunla sadece 
kikat şuydu: Şefkate susamış ve bütün öm.rün.ü intikam hırsımı tatmin için evlendim. Sizden, he
ana ve baba kucağından mahrum olarak geçırmış pinizden nefret ediyordum, sizi onun vasıtasiyle 
olan -adam kendisine bir baba yakınlığı gösteren vurmak istiyordum. 

Bey söze başladı. gece, kocasının kim olduğunu ve onunla niçin ev-
- Ne söyliyeceğimi bilmiyorum Nejat; fakat lendiğini öğrendi. 

Muhtar beyin karşısında çocuklaşmı~, ~na büt.ün. a- Kızının maruz kaldığı hakaret zavallı babaya 
cısını dökmüştü. O kadar ki, bu fecı hilclyeyı dı;ı· her şeyden çok tesir etmişti. Kırık bir sesle ona 
ledikten sonra Muhtar Bey damadına hak vermış, cevap verdi: 

ben de senin bu intikam planını hazırlar ve tatbik Muhtar Bey dam~dına doğru bir adım atarak 
ederken biraz şuuruna halel gelmiş olduğuna ina- elini onun koluna koydu ve heyecanlı bir sesle: 
nacağım. Başka türlüsünü havsalam almıyor. - Nejat, dedi. Bu sözlerin, yaptığın müthiş gü-
Şimdi ne yapacağız Yarabbi!.. Zavallt yavrum nllhı bir parça olsun hafifletiyor, sana "alçak!., 

onun vahşi intikam arzusun.u bil~ ~fed.er.ek ~en- - Onu bu faciaya nasıl sürükledin Nejat? Ona 
dl·sı·nin bu vakadaki manevı mes uliyetını ıtıraf bu üzüntüyü, bu işkenceyi reva görmek iç_in· o sa-

kimbilir ne kadar azap çekiyor! demekten beni menediyor, senin vicdanlı ve na

t ? ? H · ı r belkı d h r - Bilmiyorum. Kendimi size teslim ettim, ne etmek mecburiyetinde kalmıştı. na ~e yapı;nış 1 • • er şeyı an ıyo um, . e ~ d 1 d k 
Ni in onun feryadına cevap vermemiş, bir genci ş~yı aifedıyorum, fakat o çocuk kalbmden te ıs- isterseniz yapın! Artık ne müca e e e ece , ne de 

m
adJi ve manevi ölüme nasıl sürüklemişti! tıyordun ? Onu ~altp kırmakla ne ~az~ndın .. Evet yaşıyacak k uwete malik değilim. Biraz evveJ si

Vah oğJum vah Nejatçığım! Bu faciada his- bu planın muvaffakıyetle tatbik edıldı, ona ışken- zi avuçlarJmın içinde zanederken şimdi her şey 
- düşen me'~uliyeti takdir edemediğim i~in ce ettin. Şimdi zavallı yavrucağı~ın ne kadar ız- uçtu , serap oldu . Artık benim için dünyada hiçbir 

semenefesı·me kadar kendı·mı· aifedemı·yece~i..... tırA"' ,.ektiğiıti anlıyorum. Halbukı ben, bana karşı §ey yoktur. Hatt! ist~seniz ~.urtoğl~ ~~ketint~ 
son 6 m ı- ~ h.dd t ğ u hisse senetler ini de sıze verınm. !kı muesseseyı 

Bunu söylerken damadının saçını, alnını okşu- duyduğun büt~n gayz ve ı e e ra men on sev- bı"rleş•ır· ı'n, yaşatın, öldürün, Umurumda bile de-
t N · d ·· ler· aş getirdi digw ini zannedıyordum. • 

yordu. Bu e~as CJa ın goz ıne Y : · b" ö lememi ti. ğil! Ben ebediyen ortadan çekilip gidiyorum. 
- Ne oldugumu anlıyamıyorum. Tamamıyle - Dem~k :ıe~'~ o~~'&~~~ hi bir ~aman bana - Lakin Şermin ne olacak ? Bu kararın onun 

:-nuzaffer olmuşt~m. b':1nd~~ ~emn~n ~lmıya ha- .. - Hayı cll g ç vaziyetini değiştiremez. Kurtoğlunun serveti onun 
_ır1anıyordum. bırdenbıre ıç.ımı ~erın bır atcıkı kap- ıtıra.f ~tmede. bütün bunların nasıl olduğunu anh- ıztırabını avutamaz .•. Kızımın ümitsiz bir hayat 
:."ldı, her şey mahvoldu. Sevınemıyorum ar ... - en 

muslu bir genç olduğunu anlatıyor. 
Nejat acı acı güldü. 
- Ben kendimi nasıl tavsif edeceğimi biliyo -

rum. Şimdi bu sözlerı bırakalım da beni elinle . 
yin: Boşanma muamelesı bitinciye kadar burada 
kalarak ondan sonra Istanbuldan uzaklaşacağım. 
Bir daha benim ismimi işitmiyeceksiniz. Ve iı;ıiniz
lt• gücünüzle meşgul olup rahat bir ömre kavuşa -
caksınız. 

- Şermin buna razı olacak mı? 
- O gençtir. Önünde bütün bir hayat var .. U-

.(Arkası Var) 

8,18 Müzik (Pl.) 19,45 Geçit p 
8,45 Yemek listes 20,15 Radyo 

12,30 Progra;:n 20,45 ince s 
12,33 İnce saz 21,10 Kon 
12,50 Haberler 21,25 Oyun 
13,05 Şarkılar havaLer 
13,20 Orkestra 21,45 Riya*ti 
18,00 Program hur ban 

1

18,03 Oda müziği 22,30 Haberi 
18,30 Konuşma 22.45 Dans m 

1

18,45 Çocuk saati 23,25 Kapanış 

1 Ati•.. Şehzadehaşı -< • 

FERAH 
Sinemada: Tel. 21359 

1 ~at~W~n ~ba~ 
Senenin fevkalade süpE: 

filmi. 

1 
LONDRA 
KALESİ 

BORlS KARLOF 
BAZ1L RA TBON 

Özen film 
İngiliz tarihinin haşmet 
ve azamet dolu saiaha
tı. .. Kralların harbi... Sal 
tanat Hırsı ... Londra ka 
lesinin merhametsiz gad· 
dar ve esrarengiz cellfı 
dı... Büyük ve hazin bi 
aşk faciası... Tüyler ür· 

perten sahneler .•. 

2 
HUDUT 
ÇETELER. 
Maskeli 12 ler filminin 
kahramanı Aslan yüreklı 
~<ovboyu BILL ELIOTun 
"'rıısalsiz maceralar filmi , _. 
1 

Bu muhteşem prog-

1 ;;aJ~~~~ 
1 Halihazır harp ha

vadisleri gazetesi 

3 
BRlTlCH 

P ARAlIUNT'da 
ı\kdenizde İngilizleri11 
Taranto limanının honı· 

bardımanı ve 

EDEN 'in 
'(akın Şark seyahati 

(Türkçe) 
Yalnız ve münhasıran si
nemamızda Büyük feda
karlıklarla İstanbulda ilk 

defa 
Yakın Şark Jurnal'da 

İngilizlerin sonAfrika za 
feri SİDİ BARRANİ · 

1 
MASA VA. BARDİA-KA
PUÇO'nun Kara, Deniz 
ve havadan bombardıma· 
nı ve işgali. Alınan sayı
~ir ve harp gan~imi 
-.._T"ÖRKÇE .. 

BULMAC 
1 2 3 4 5 6 1 8 

~\-T--- .ı-
~ ·=.=ı-ı=•= El --.-.---
~ -===-ı=ı=-· 
ıL}=-·ı __ _ 
Solrlan sağaj: 1 - Bir İng 

ıktisatçısı 2 - Bir Fransız 
mancısı - bir Arap halife 3 -
Bir infilak eder madde - Rize'ıı 
bir hecesi 4 - Sanat - mode 
olmıyan sanat eseri 5 - Bir ıı 
ta - bir zamir - yanılma, yan 
6 - Tuhaf - bir renk 7- Mesh 
bir Fransız politikacısı - Hind 
tanda hey 8 - Bir renk - itme 
ten fail 9 - Ters okunursa: t 
vilayet merkezi - peş. arka. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Çı 
değil - bir vilayet 2 - Arnavı 
lukta bir şehir 3 - Mükemrnt 
cok iyi - bir İslam devleti 4 · 
Meşhur bir seyvah ve kaşif 5 · 
Bir edat 6 - Meşhur bir cas 
7 - ViJavet · vemekte istiha 
"'ar 8 - rocuk ve ihtivar ,.erıı 
ği • sürüklemek işletrr.ek g 
Vukua getirmek _ vemrn 

Evvelki bulmaca: Solaan S 
ı:?a 1 - Pazartesi 2 - Arabistı 
3 - Yakın _ iri 4 - Abaza 
mac 5 - M uraz - ah 6 - Ars 
iflas 8 - Yümn - oto 9 - Sı.ı 
ta. süt - İsi 
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Nişan Yüzüğü 
- Knut H amsurı - dan,,, ........ . 

8 ir gün bir çayda genç bir vakıt bırakmalıyım, bır ay haki
kauın görmuştum. Genç katen çok kısa oır zaınancıır.,, 

11ın cıeııce aşıktı. Gözler.ına~ O, ··ha, evet, yüzük ... ,. Dedi. 
\bir mavi ışddayış yanıyor ve "Korkarım, o ÇOIK kötü şansıı oı
erini saklamıya kat'iyyen mu sa gereı~. Bır yere bıraktım, kay-
fak olamıyordu. boıau.,, 

.\.caba kimi seviyordu? Fence - 8ustu ve cevabımı bekledı. 
n yanında duran şu uzun boy Vicdanının hıç rahat oımcıdıgı 

&enç adamı mı; yoksa ev sahı- belliydi; ilave ettı: 
ın ktiçük oğlunu mu? Hayır, "Bana kırıldınız mı'!,, 
ki de şu unıformalı, gi.ır sesli "Hayır!,, Dedim. 
eği seviyordur. Bak! GöLıeri Ah! Kırgın oımadığımı öğre -
~ adam üzerinde nasıl bir hay nince, ne kadar rahat ayrılaı, bir 

la duruyor; iskemlesinae bilseniz! 
kadar da rahatsız... Bütün bir yıl geçti. Tekrar a
. gece eve dönerken, "Ne fev- şina yerlere dönmuştüm, ve bir 
de bir gi.ın!,, dedim; çünku akşam kendime çok yakın hisset· 
çok iyi tanıyordum: "Bu ge. tiğim, tanıdık bir yoldan geçıyor-

Yi eğlendiniz mi?., dum. 
e bir müddettenberi onda sez Baktım, o; bana doğru geliyor· 
~ başladığım gizli bir arzuyu du. Gözlerinde huduLsuz mavi 
.. için parmağımdaki nişan bir pırıldayış vardı, fakat dudak-

A tina Temasları 
{Başı 1 incide) 

manlann Yugoslavya., Yunanis
tan veya Türkiye aleyhine hare
kete geçmeleri muhtemeldir. Al
manya, Yugoslavya milletinin 
muhabbetini hibbetini hiç bir za. 
man kazanmamıştır. Bundan baş 
ka Yugoslavlar tehdit karsısında 
boyun eğecek karakterde bir 
millet te değildir. Yugoslav or. 
dusu sağlam muhariplerden mü
rekkep bir ordu oldnğu l!ibi. Yu
goslav genelkurmayı da Bulgar· 
larınkinin aksine olarak dürüst 
askerlerden mürekkeptir. Yu -
l!oslavyanın. hudutlarına doğru. 
vüze mukavemf>t etmesi beklene
dan doğruya yapılacak her teca. 
bilir. 

Türkiyenin davası ile Yunanis
tanın davası ayni davadır. Müs
tevli Almanlar tarııfından Yu· 
nanistana indirilecek hic bir dar. 
be Türkiyeyi masun bırakamaz. 
Bu ıki memleketin davası ile İn
e-ilterenin davası ar:ısındı:ı da 
hic bir fark yoktur. Hitler Bal
kanlarda bir darhe indirmet!'e vatığünü çıkardım: ları büyümüş ve solmuştu. 

niliyor musunuz!,, dedim, "Si Bana ta uzaktan bağırdı: 
Verdiğiniz bu yüzük, parma- yüzüğün - Nişan yüzüğün!,, 
a fazla dar gelmiye başladı. 
?a onu biraz genişlettir~bilir 

''İşte kit bulmadan İngiliz ordulariy
le dominyon kuvvetlP .. inin Afri. 
kanın şimali şarkisini İtalyanlar-* * dan temizlemeğe muvaffak oL 

llliz?,, 
l.ini uzattı. 
Olur!,, dedi, "Alayım, yakın
genişlettiririm., , 

O nu tekrar buldum sevgi- j ~a~~ ve bu mıntakanın kon~ro-
lim ı v · 1 tt• 0 par lunu ele alma"ı cok memnunıyet . e genış e ım. . . b. h ld. 

mağına artık hiç dar gelmiye - verıcı ır a ır. 
cektir.,, lJlısırdan asker nakli 

"Yapa yalnız kadına, onun bü- meselesi 
yük, solgun dudaklarına ve yüzü-

ıh:üğü verdim • 

na tekrar ancak bir ay 
sonra rastladım. Yüzüğü 

cak oldum, fakat kısa bir dü
eden sonra vazgeçtim. Ken
kendime, "şimdilik acelesi 
~., dedim, "Ona daha biraz 

ğe baktım. Londra 4 (A. A.) - "Times,. 
Hürmetle eğildim. "ne yazık! gazetesinin diplomatik muharriri 

Dedim, "Büyük herhalde, haki~ ı va~ıyor: "Edeı:ı ve Sir John Dill 
katen kötü şanslı olsa gerek! Şim 1 Atmaya gelmış olduklarıı:1dan. 
di de parmağıma çok fazla ge- Yaptıkları seyahat daha zıvade 
niş.. tebarü.z ettirilebilir. Müttefik 

" stateiisinin başlıca üç merkezi sı 
•"'~======================== ra ile ziyaret edilmistir. Evvela 

goslavya Tazyike 

Baş Eğmiyecek 

münasebatın kat'ını zaruri olarak Kahire'ye gidilmiştir. Cünki.i 
harp ilanının takip etmesi lazım baska üslere asker nakledilip e
_gelmediği tasrih edilmektedir. dilemiyeceğine ve bunun ne mik
Almanya, Balkanlara huzur tarda olaca_ğına ancak Kahire'de 

{Başı 1 incide) ve refah getiriyormuş! karar veriJP.bilirdi. Eden ve Sir 
John Dill Kahire'de bu hususta 
n.ldıkları kat'i malumat ile An. 
karaya giderek İngiliz proieleri
nin ne olduğunu acıkca söyleye· 
bilmisler ve Türk1ere en k1sa bir 
müddet k:inde İne:ilterenin harp 
malzemesi itibariyle ve sair şe
killerde yapabileceği yardımı bu· 
'!Üne kadar olduğundan daha va. 
zih bir tarzda izah edebilmisler 
dir. Bövlece Türkler. bilhtı<:s;ı 
Ege sahillerine teveccüh edecf>~ 
tehdit takdirinde sava sa ata bi 
leceğ'i kuvvetlerin bir bilancosu 
nu yapabilecek bir vazivette bu
lunmuşlardır. Bu sa~tıar altın
dadır ki. Eden ve General Dill 
Ankara'yı ziyaretten sonra ve 
ı,utun stratejik imkaniara ait mcı 
lt'.ımatı hı:ıiz olarak Atinaya git 
mislerdir. Binaenaleyh, Atina mü 
zakerE>leri her halde nazari as
keri olanlardan zivade vı:ıkıala" 
ve rrıkkamlar üzerinde cereyan 

oı>'un 30 kilometre ilerisinde Berlin, 4 (A. A.) "D. N. B.,.: 
ar - Yunan hududuna 16 ki- "Correspondance diplomatique e~ 
tre mesafede Ustruma vadi- politique,, gazetesi şunları yazı-
hakim bir yerdedir. yor: 

aşka bitaraf bir memlekete te "Alman kıtalarının Bulgar top-
"z etmeden Alman ordusunu raklarına girmesinden dolayı Bul 
Yakın bir istikametten Se1ani- gar halkının sevine ve ferahlık 
Rötüren en iyi yoldur. Pa~mak duyması kolayca anlaşılacak bir 
e Yunan hududundan 10 ki- haldir. Çünkü Bnlgaristamn Üç
etre içerdedir. Garbi Trakya- ler paktına iltihakından bir kaç 
hakimdir. Darıdere de Yunan gün, hatta bir kaG saat evveline 
lldundan 10 kilometre uzakta kadar, İngilterenin, karşılığını 
tıçaya bakim mevkidedir. Balkan milletlerinin ödcdi,qi, o
lrnanlar bu üç noktava el at- yunu oynamaktan hic bir veGhile 
la Garbi Trakya ve Selaniğe vaz gecmedi_ğini !!Österen emare
ll üc mühim ağıza yerleşmiş ler çoğalmıstrr. Bilhassa F.<len ile 
or1ar. General DiJl'in yakın sarkta vap
tıstafanaııa ise Selaniğe ve tıklan sevahat vasilesidir ki. bu 
i Trakyava inecek Alman gibi proielere ait haberler daha 
!arının yanlarını korumaya sarih bir şekilde vaprlmrstır ... 
ar Bu yan resmi ııazete. İngiliz 
\ia~mafih, Yunan müdafaa devlet adamlarının rPc;mi beva
ibatı gerek: Garbi Trakvada, natı ile bu mevzu etrafında gaze
~erek bilhassa Halikidikyada telere yapılan beyanatın birbiri
ltuvvetlidir. Almanlar, bura- ne uy~n olduğunu hatırlatmak
a motörlü kıtalarınt serbest- tadır. 

hareket etiremf'zler. Ancak, 1 Ingiltere tarafından cebren ka 
anların hu tahsidatı Selanik-1 b~l ettirilen Neuilly muahedesi
ıi:vade Garbi Trakyanm isga- nın kurban olan Bulgarlar. Bal-

i daha kolay yapacak mahi- kanlan ve bilhassa Bulgaristanı 
ir. harekat sahası ve karıs!klık vu-

llnanlılar ırnrbi Trrıkvavı da- vası yapmak için sık sık tesebbüs 
evvelden tahlive etseler bile. lerde bulunan tarafın hangi taraf 
'niğ1 ellerinde tutarak İngil-1 olduğunu biliyorlar. 
\>ardımiyle Alm:ınlara karşı Fakat Bul~garistan, ke~di:>i gibi 
)~emmelen durabilirler. karanlık ~el~et se~elerı ya~an~ış 
saspn S<>l~nii1e inen ,.,., ivi i~- olan ve şımdı kendı kuvvctı ıle 
tnet "Vardar,, dır. Fakat bu müttefiklerinin teşriki mesaish1 -
arnet Yugoslavyava aittir. 1 den emin buluna.n büyük mill~~i 

ı:ıı.ı kullanmak için Yugoslav- de tanıyor. Bu mıllet çok cefa go-
~ln bitaraflığını ihlal etmek ren bu mıntakada, diğer mınta -
l'tıidır. kalarda yaptığı gibi, bütun karı -
\1ugoslavya ise, böyle bir seve şıklık unsurlarını ebediyen tem_iz· 

9 ~lnadıkça bu yol da kapalı lemiye ve buraya da hu:tur, refah 
tıııoktir. ve emniyet getırmiye hazırl .. n -
llalk d k. Al maktadır. anar a ı man .Yugoslavyayı tazyik 

--flı>bilmistir.,, 

TAN 

S. Rusyanın Ahtarı 
f Başı ı nıcideı 

Bulgar Hariciye Nezaretinin mi.ı 
messili Altınof'un Sovyetler Bir. 
liğinin Bulgaristandaki elcisine 
1 martta yaptığı tebliğata ceva
ben, Sovyetler Birliği hükumeti 
asağıdaki tebligatta bulunmağı 
lüzumlu addeder: 

1 - Sovyetler Birliği hükume
ti, Bulga1· hükumetinin bu mese
lede hattı hareketinin doğruluğu 
hakkında görüşlerine iştirak et
memektedir. Çünkü l:ıu lıattı 
hareket, Bulgar hükumetınirı ar. 
zusundan mustakil olarak, suL 
hun takviyesine değil. fakat harp 
sahasının genişlemesine v~ Bul 
garistanın harbe sürüklenmesinf> 
sebebiyet verir. 

2 - Sulh siyasetine sadık bu· 
lunan Sovyetler Birliği hükfıme
ti, bu sebepten dolayı, Bulgar 
hükumetine, bugünkü siyasetinin 
tatbiki hususunda hicbir müza
herette bulunamaz.,, 

Sovyetler Birliği hükumeti. 
lJilhE1ssa Sovyetler Birliği hüku. 
metinin hakiki hattı hareketini 
tamamiyle yanlış bir tarzda 
gösteren şayiaların Bulgar gaze. 
telerinde serbest~e intişar etmek 
te olması dolayisiyle, bu be
\'anatı yapmağı lüzumlu bulmuş. 
tur. 

* Moskova 4 <A. A.) - "Reuter. 
Bulgaristan harekatı hakkında 
Sovyetler Birliğinin hatt1 hare
ketini bildiren ve dün akşam 
Moskova radyosu tarafından ve· 
rilen tebliği bu sabahki •·ütün 
ıtazeteler "Hariciye Komiserli -
ğinden., baslıı; altında nesredi. 
vorlar. Maamafih l!azeteler h11 
hususbı hiç bir mütalea yürüt
miiyorlar. 

Londra 4 (A. A.) - Bulgar hü. 
kiı.metinin rızasiyle Alman ordu. 
lannın Bu1garistana girmeleri Ü· 
zerine hadis olan vazivet hak
kında Moskovada nesredilen be. 
vanat, Londrada alaka ile tetkik 
ı>dilmektedir. Bu hadise burada 
büyük bir dikkat celbetmistir 
\ılo~kova'nın bu kararı beklenme 
mekte idi. 

Londra 4 (A. A.l - "A. F. t 
Bulgaristana Alman kıtalarının 
dirisi münasebetiyle Sovvf"'tler 
Birli~inin nesrettiği resmi tebliğ 
İngiliz mahfillerinde hic bir tef. 
sir tevlit etmemiş ise de. bas
ka mahfillerde bir cok tefsirlE>re 
vol açmıstır En ziyade ra{tbe1 
gören tefsir. Rusvanın Balkan· 
!arda cıkacak ihtilatlarm mes'ıı 
liyetini deruhte etmek istemedi 
11i~i~ 

Londra gazetelerinde 
Londra 4 (A. A.) - "Reuter •. 

Alman kıtalannın Bulııaristana 
~irişi hakkında dün Moskova rad 
yosunun nesrettiği deklarasyon 
bütün Londra ,E?azetelerinin bi
rinci sayfasında büvük baslıkhı" 
altında nPsrediJmektedir. 

"Dailv Eksnres., gazetesi "Sta 

askeri 
~Ondra, 4 (A. A.) - İyi haber 

ınahfiller, halen Balkanlar
buınan Alınan kıtalarmın 250 
kişiye baliğ olduğunu tahmin 

Resmi Türk ricali başlıca me- lin, Bult1ar hükumetini takbih e 
selenin Yunanistan için olduğu diyor., başlığı altında vı:ızdığ• 
kadar, Türkiye icin de, Ege deni- ınakalede sunlan yazmaktRdır· 
zi sahillerine karşı yapılan teh. "Bu hadise, Balkanların artnn 
dide müttefiklerin ne suretle mu- kısmını ele j!ecirnıek istiven Hit 
kabele edeceğini öğrenmek oldu- lerin Sovyet dileklerini nazarı i. 
ğunu söylemtekedir. Bütün cesa tibara almadan harekete ı:recme
retlerine rağmen, Yunanlılar bu "inden dolayı Stalin'in ı?ÜcenniiJi 
ketdar geniş bir cephede tutun- ni göstennektedir. Kremlin'ir 
mağı ümit edemezler. Bunun i- kullandı~h lisan, Sovvetlerin Al
cindir ki, Türkler kendi emniyet man metodlannı takbih Pttföni 
sahalarına karsı yapılacak bir meydana cıkarmaktacfır. 1939 da 
tehdit karsısında Jakavt kalamt- imzalanan Alman - Sovyet pak. 
vacaklarını alenen söylemekte - tındanberi. bu sahada görülen 
dirler. Salı günü Ege denizine <:!n m~nidar hareket budur ... 
karşı yapılan tı:>hdit, henü~ yak- "Dailv Telegraph .. rıazete,i 
lasmış bul11ndu_ğu sırada Türkler Rus teblii!ini "Avrunanın cenubi 
bütün aı::keri meseleler üzerinde "arkisine ait mec;eleJerde en mü
mutabık kalınıslardır. Bu hu- him dönüm nokta<:ı., olarak te
susta henüz tafsilat alınmamış lfikki Ptmekte ve sövle demekte 
ise de, elde edilen mutabakat dir: "Bu haber. Türkivedc bu 
her halde Yunanistanla iş bir- mP.m lekPtin sim ali sa.,.'l{i hudndıı 
liği icin müttefikler tarafından l-ıı:ıkkında verilen miihim ve vP.. 

Londra, 4 (A.A.) - Nazi mat- tesbit . edilen yeni bir esas ma- ni bir temimıt olı:ırak kabul e 
buatına göre, Bulgaristanın ışgali diler.ektir. Filhakika Türkiyf> 

, ektedir. 
'I'iınes,, gazetesinin diploma
lbuharriri, Almanların Bulga

la Romanyada 450 binden 
askere maille olduklarını 

~aktadtr. Sofyadan gelen ha
·1 ~lere göre, orada bir çok heye-
o ı..~l haberler dolaşmakta, fakat 

'illan işdali hakkında müsbet • qJ• r. 1 lltnat alınamamaktadır. Sof-
henüz Alman kıtaları mev

o t değildir. Yalnız kurmay su-
1 ~1arı görünmektedir. Trenle 

ahatler tamamiyle kontrol al
alınmıştır_ Bazı yerlerde bu 

Ankara görüşmeıerine bir cevap hiyetindedir . ., ınezkur hudııdun emniyeti hu-
teşkil eylemektedir. Almanya ha Eden,in temasları c;usunda P.nni~ beslemE>kte idi 
riç olmak üzere, bütün dünya Atina 4 (A. A.) - Atina, dün Dikkat edilecek nokta, Sovyet-

Yunanistan Harbi 
-"---

Cephede 24 
İtalyan Fırkası 

Bulunuyor 
Larisa'ya 

Eden 5 

Hücum 

İtalyan 

Tayyaresi Düşürüldü 
Londra, 4 (A. A.) - Yunan 

matbuat nezaretinin dün akşam 
Atina radyosu ile neşredilen ha
rekat hakkındaki beyanatında de 
niliyor ki: 

Cumartesi günkü zel:releden 
sonra pazartesi günü ikinci defa 
olarak Larisa'vı bombardıman et
meye gelen İtalyan tavvareleri
nin hepsi di.işürülrnüştür. 

ltalyanların Arnavutluktaki 
kuvvetlerinden bahseden bu be
yanat, bu kuvvetlerin 450.000 ki
şi raddesinde olduğunu bildir
mekte ve simdiye kadar Yunan
lılara esir vermiyen ihtiyat kuv
vetlerin bu mikdara dahil bulun
madığını ilave etmektedir. Cep
hede 24 İtalvan fırkası bulundu
ğu tesbit edllmiştir. Yunanlılar 
bu fırkaların hepsinden birer 
mikr.,.,. hal"'n <>c;iri almıslcırdır. 

Resmi Y u.nan tebliği 
Atina, 4 <A. A.) - Basknman

danlığın 128 numaralı tebliği: 
Kücük piyade müfrezelf'l"i fa

aliyette bulunmuşlardır. Topcu
muz muvaffaikyetli neticeler ve
ren büyük bir faaliyet göstermi!$
tir. Hava kuvvetlerimiz t:ır::ıfn
dan iki düsman tayyaresi düşü
rülmüştür. Tayyareleimi7 hic bir 
hasara ui!ramamıstır. Emniyet 
nezaretinin tebliğinde, Larissavt 
veniden bombardıman eden 5 İ
talyan tavyaresinin düşürüldüğü 
riü bildirilmekt.edir.Preveze yeni
den bombardıman edilmi~tir. 
Liksuri, Kefalonya ve Lefkas a
da1arının Jorlık mmtakaları u
zerine bir kac bomba atılmış i
se de, zayiat ve hasar yoktur. 
rıdi lmmrlouhü dsdlardü,-Li-k 

ilk Alametler 
(Başı 1 incide) 

duğuna dikkati cekmişlerdir. Bu
nunla beraber Yunanistan, İngi
liz menfaatleri kin bir ileri ka
rakol vazüesi görmeye başladı
ğındanberi "iyi., kelimesiyle tav
c:if ,.~;1°me7 

Bir mülakat şayiası 
Berlin. 4 <A. A.) - Yarı res· 

mi surette teblii? edilmistir: Ber· 
!in siyasi mahfilleri, Atinadaki 
Alman elcisinin Yunan basvekili 
ile uzun bir görüsme yaptığına 

dair olarak vabancı ~azeteler ta
rafından verilen haber hakkında 
Berlinde hic bir malumat mev
""t ,..ı,.,.,"..:ı.,.,n• \..ilrlirrnok-tonir 
Sulh ihtimalleri etrafında 

Berlin, 4 (A. A.) - Yan rpc;. 
mi bir kı:ı~naktan bildiriliyor: 1-
t::ılyan " Yunan ihtilafında ~1va 
bir sulh tavassutu olduğuna da
ir ecnebi memleketlerde Gtkarı
l::ın haberler Berlinde, her ihti
lafta arasıra cıkması mutat olan 
tertipler arasına konulmaktadır. 
C::orulan hir suale hariciye neza
retinde. İtalvan harbi hakkında 
Yunan hükumetinin sivasi müza
kerelere giristiifine dı:ıir Berlin
~e hic bir SPV hilinme<lit!i cevabı 
verilmistir. Diğer bir devlPtin va 
srtasivle de bu banta hic bir ha
ber alı.,.-·~ ,:ı"'";ı,:ı~ .. 

Atinanın tekzibi 
Atina. 4 fA. A.) - "Atin::ı. .. a

iansı bildirivor: "Giorn?:ı d'I
~ıı lia .. ı:razetesinne Gavn::ı bugün 
Blg-ariı::trınm Mfhvere i1t.ih'.'lk1rırn 
c;n7nf' son ı:rünlerne Selarıii?e İn
.,.ili7 kıbı l?~ın ilır::ıcına bir mu
lr::ıhf'l"' teskil ettiğini vazrnakta
dır. tlırac hakkınoaki bıı hııberi 
..,,., lı-..,t•~ c;11rotto tok7in Pnı:>,.iz . 

nota manasının tamamen sarih 
olmadığına delalet etmektedir. 
Evenin.g Standard gazetesi şöy
le diyor: 

Kanadall Pilotlar 
(Başı 1 incide) 

bombardıman edilmiş ve bilhassa 
Rhin nehrinin şark sahilinde bir 
çok yaııgınlar çıkarılmıştır. Rhur 
mıntakasında diğer bazı hedeflere 
de daha ehemmiyetsiz hücum -
lar yapılmıştır. 

Diğer bombardıman tayyare1e
ri Boulogne ve Ostande'de dok -
larla rıhtımları bombalamışlar -
dır. Bazı bombalar bentler dva
rında paltamıştır. Brest dokları 
yeniden bombalanmıştır. Işgal al
tındaki memleketlerde bulunan 
birçok tayyare meydanlarına aa 
hücum edilmıştir. Hamsteed'de 
çok memnunıyet verici neticeler 
elde edildiği görülmüştür. Tay -
yarelerimizden biri kaybolmuş -
tur. 
Uçuşu yapan avcı tayyareleri 

Fransanın şimalindeki hava mey 
danlarına gece hücumu yaparak 
bir çok düşman tayyarelerini talı 
rip etmişler veya hasara uğrat
mışlardır. 

l stilii üslerine taarruz 
L

0

ondra, 4 (A.A.J - Hava neza 
retinin tebliği: Sahil bom bardı -
man servisine mensup tayyare
lerimiz dün gece Calais'de dok -
ları ve tren garaj yollarını muvaf 
fakıyetle bombardıman etmişler
dir. Bugün devriye gezmekte o
lan sahil servisine mensup tay
yareler Brest civarında bir hava 
meydanına taarruz etmiş ve bir 
düşman avcısı düşürmüşlerdir. 
Bugün de son harekat esnasınd:ı 
4 düşman tayyaresinin tahrıp e
dildiğini teyit eden mallımat alın 
mıştır. Dün öğleden sonra D~
vons Hire sahili açıklarında bır 
düşman bombardıman tayyaresi 
düşmüştür. Gece de iki ta~~r~ 
düşürülmüştür. Bunların hırını 
Cardüf dafi bataryaları, diğerıni 
de şimal Fransasındaki bir ha~.a 
meydanı üzerinde avcılarımız du: 
şürmüşlerdir. Bir avcı t~yyaresı 
olan dördüncü tayyare ıse 1/2 
mart gecesi Al.manya üzerinde 
bombardıman tayyarelerimiz ta -
rafından düşürülmüştür. 

----~ 

Somali' de 
(Başı 1 incide) 

lınan esir adedi "10.000'' e yak
laşmıştır. Cuba nehri üzerinde a
lman bu ganimetler ve düşman 
teşekküllerinin uğradığı bu zayi
at, İtalyan Somalisinin tahliye e
dildiği hakkında İtalyanlar tara
fından yapılan beyanatı tekzibe 
'~f~i~ • 

Roma'mn itırafları 

Londra 4 (A.A.} - Bugün Ro
ma radyosunda konuşan askeri 
bir konferansçı şöyle demiştir: 
Doğu Afrikasında cereyan eden 
muharebe fevkalade şiddetlidir 
ve bundan böyle de fedakarlık -
tarda bulunmarruza zaruret ha
sıl olınası mümkündür. İnı;?iliZ
ler doğu Afrikasında üç yüz bin
den faz1a asker kullanmaktadır
lar. Bunlar en .r:nodern silahlar
la, tank ve zırhlı otomobillerle 
mücehhezdirler. Bu sartlar al
tında muharebe İngilizler için a
Fik:.- ?":>rıt::ıil:>.,. ;:ırzetmplrtpı4İr. 

Afrikada Alman kıtaatı 
Berlin 4 (A.A.) - "Tebliğ., Ak 

denizde harekatta bulunan Al
man hava kuvvetleri Aızebadia 
civarında motörlü kuvvetlere mu 
<ıffakıyetle hücum etmislerdir. 
Bombalar bir cok kamyon kafi
lelerine ve asker ko1larma isabet 
otmistir. Bir motörlü Alman ke
c;if müfrezec;i Trablusgarn sahil-
1erinde ilerliverek bu gece bir 
tngi1iz tankı iiltinam etmiş ve 
.,".,...: ..J,...,., l'\.e;,.. ~1""""''c::t.1r. 

C arabub düşmek üzere 
Roma 4 (A.A.) - "Tebliğ,. -

Düsman. yeniden Carabuh'a şid 
-'!etle hiicum ve şehri teslim 01-
ınağa davet evlPmistir. Garnizo
•ııımuz. hatarvalannın atesi ile 
""lUk::ıhelP P.tmistir Sark1 Afrika
-ta kıta.atımız. Gondar'ın !!arp 
"Tlınfakasında nfümıanın hir fa
'1TrUzunu püsldirtmüşlerdir. 

* Nairobi 4 <A.A.) - Cenubi Af 
..ika B11ı:vekili General Smuts 
1111.,.iirı N-"irohi've vasıl olmustur. 

"Rusyanm harbin Yakın Sarka A ILA" N 
siraye~~ni .~rzu etımediği aşikar- ' , · HTlR · 
dır. Çunku bu mıntakada çıka. 1 "Rota hatlarını temin etmek 
bilecek yangınlar yüzünden ken- için mürsile tertibatı" hakkm-
di evinin ateşe tutulması tehlike. deki 6-3-939 günlü ve 2697 ı:a-
si mevcuttur. Stalin, notasının ytlı ihtira müTacaatı bu de!a 
Türkiyevi harbe sokabilecek ve mevkii fiile konmak ü:ıere ahe-
bu su.reiıe Boğazlar mukaddera- re devrüfe~ağ veya icar edilece-
tını aJakadar edebilecek olan bü- ğinden talıp olanların Galatada 
vük mikyasta bir sefere llirişme- İktis8:~ hanında Robert Ferri-

SOVYETLERIN 

Bulgaristana İhtarı 
(Başı 1 mcide) 

Gece yarısına doğru Moskova 
radyosundan üç lisanda tekrar e
dilen bu tebliğ ile Sovyet Rusy .. 
Bulgar hükumetinin Mihvere il· 
tihakıru doğru bulmadığını bildi 
rerek noktai nazarını şöyle tes 
bit ediyordu: 

1 - Bulgar hiikumeti. Balkan 
larda sulhü temin maksadiyle 
Mihvere iltihaka liizum g-ördiiğii · 
nü bildirdi. Halbuki Bulgarista· 
nın Mihvere girmesi ha:rbi yal 
nız Balkanlara da yaymakla kal 
mamış, Bulgaristanrn da harp sa. 
hası olmasını intar etmt_odir. O 
nun ıçın Sovyet Rusya Bulga 
hiikumetinin bu noktai nazarın 
istirak etmez. 

2 - So,•yet Rusya, harbin baş 
lan~cındanheri ilan ettiği, bita 
raflık ve sulh sh·asetinden ayrıl 
mamak kararında olduğundan 
Bulgaristana hiı; bir yardmıd. 
bulunamaz. Bulgaristan hiikiıme 
ti. ''erdiği kararın mesuli:vetin 
bizzat taııımak mecburiyetinde 
dir.,. 

* * Bu tebliğden anlıyoruz ki 
Sovyet Rusya harbin Bal 

kanlara ve bilhassa Bulgaristan 
sirayetinden memnun değildir 
Bul,E?aristanın Mihvere iltihak 
Moskovanın hosuna gitmemişti 

Yine bu tebliğden öğreniyo 
ruz ki. Almanva ile Sovyet Rus 
va arasında, Balkanlara ait b. 
an lıısma mevcut değildir. 

Fakat Sovyet Rusya, harbi 
başlangıcında Stalinin tayin et 
tiği siyasetten kat'ivyen ayrılma 
mak nivetindedir. Bu siyasetin a 
na hatları sunlardır: 

1 - ~ovvPt Rusva bu ikinc 
emperyalist harbine karışmıya 
cak ve harp müddetince atesi 
kendi hudutlarına sirayetine ma 
ni olmava cahsacaktır. 

2 - Sovyet Rusya kendisin 
karsı avni iyi niyetlerle hareke 
eden bütün devletlerle müsav 
sartlar icinde siyasi ve iktisad 
münasebetlerine devam edecek 
tir. 

3 - Sovvet Rusva komsulari. 
le sulh münasebetlerini idame e 
decektir. 

Buluaristanın Mihvere iltiha 
ve harbin Balkanlara sirayet 
karsısında lakavt olmamakla be 
raber. Sovyet Rusya bu ana si 
vasetinden avrılmamava kara 
vermiştir. Bni~enalevh Bulgaris 
tan hareketinin cezasını çekme 
ve mahkumdur. 

Amerikanın Yardımı ___ ,. __ _ 
İn9iltereye 
Harp ve Ticare 
Gemileri Verilecek 
Londra4 (A.A) - "Daily Mail 

gazetesinin Vaşington muhabir 
nin bildirdiğine göre, Birleşi 
Amerika hükumetlerinin İng· 
tereye en ameli ne şekilde mu 
venet edebileceği hususu dün y 
niden Vaşingtonda müzakere 
dilmiştir. Muhabire nazaran, R 
isicümhurun yeni kanun çık 
çıkmaz aşağıdaki tadbirleri tat 
bik t-+ınek niyetinde olduğun 
söylı.. .. ıektedirler. 

1 - Amerika tarafından ver 
len harp Jevazunının Ingiliz li 
manlarına naklini temine kifay 
edecek nisbette ticaret gemiler 
ni Büyük Britanyaya terketıne 
bu tedbiri tatbik için daha şlın 
diden birçok vapurların listes 
hazırlanmıştır. Ve bunlar kanu.ı 
çıkar çıkmaz Ingiltereye devro 
lunacaktır. 

2 - lngiltere tarafından ve 
rilecek iki zırhlıya mukabil kaf 
derecede kruvazör ve destroye: 
vermek, 

3 - Ordu ve donanmaya ai 
stoklar arasında ne miktarının Ii 
ıriltereye, Çine ve Yunanistan, 
t ~slim edileceğini karar altınc 
almak üzere bir komisyon teşkl 
etmek. 

lltrol Alman makamlarının e
'I! geçmiştir. Hitlcr taraftarı 
r~ar gençleri dün ilk defa o-

o ~k kollarmda gamalı hac i~a
~ l taşıyan bazubentlerle meyda-

Ankara görüşmeleri derpiş edil - de Eden ile General Dill'e karşı lerin Romanya Almanlar tarafın
meden evvel Almanyanın Bulga - muhabbet ve hürmet hissiyatını dan ic;~al edildiği zaman bövle bir 
ristaru işgal için hazırlıklar yap - izhar etmekte devam etmiş ve ihtarda bulunmamış olması
makta olduğunu bilmektedir. Bul coşkun nümayişler yapmıştır.,, dır . ., "Daily Mail,, gazetesi, Mos. 
garistanın mutavaatı mihvere ma "Büyük Britanya otelinin önü- kovanın mevzuu bahis beyanatın 
lıim olduktan sonra, Almaalar ne toplanmış olan kesif bir halk resmi bir mahiyet alması için djk 
Yugoslavyaya karşı maskelerıni kütlesi saatlerce beklemiş ve ni- kat sarfetmiş bulunmasını ~h~m
atarak Bulgaristanın üçlü pakta hayet saat 12,30 a doğru General miyetli bir nokta olarak telakki 
imza etmesi keyfıyetinin henüz Dm, peronda görünmüstür. Halk etmektedir. Meşhur siyasi ,'u
mihvere iltihak ctmiyen yegane kendisini siddetle alkıshımıs ve harrirlerden ve parlamento aza
Balkan devleti olan Yugoslavya- bu alkışlar, muamileyh halka sından Vernon Barlett "News 
da akisler bırakacağını ilan etmek tebessümle mukabele ederek o- Chronicle., gazetesinde şunlar• 
tedirler. Yugoslavlar daima mı.ite tomobile bininciye kadar cfevam yazmaktadır: "Harbin şarka is· 
yakkiz bulunmaktadırlar. F::ıkat otmistir. Eden. otele geldiği za- tikamet aldığı bu zamanda Mos
Almanların evvela Bulgarist,ını man alkıslar ' biisbütün artmıst1r kovanın vaziyeti kolayca anlaşıL 
işgal edip Yµgoslavyayı tama- Eden. otomobilinden indiği za- maktadır. Moskova beyanatının 
miyle tecı·it ettikten sonra bu man halk. oolis kordonunu ya- Sovyetlerin şarka doğru yürüyü. 
memleketi tazyik edecekleri öte - rarak tezahürııtta bulunmus. bir şünü önlemek iktidarını göster
denberi mallımdur. Vardar v·idisi "Ok kimseler F.rlen'in elini sık- medikleri icin takbih edilmekten 

. · · · H·tı b. ·1 t ye muracaatları Ufın olunur. 
mesı ıcın ı ere ır vesı e e- , 
min n-ieC'f~'1-i ümidinıif' nhhilir.,. 

e ~lkmışlardır. Talebeler yeni
/ 

1 
Sokaklarda gürültülü nüma

/ 1r..,. vanmıc;l;ı.-,.:fır. 
11 .tf.iltere münasebeterini 
f. 
, kesti .. 

yolu Yugoslavyadan Yunanısta - mak ic+<>m;.,1"',.oir. çekinerek yaptıkları bir beyanat-
na giden en iyi doldur. tan ibaret olmadığım isbat ede. Vaşington 4 <A. A.l - 'Reuter, 

Yunanistamn azmi cek her delil. İngilterede hususi Sazı Vac;ington mahfilleri. Sov 
Romanyadaki Yabancı L<mdra 4 1 A A. ı _ "Times bir memnuniyetle karşılanacak. vet hükfımetinin Bull!aristanl' 
Mallarına El Konuyor 11azptı:>c;irıin Ati na muhı:ıbiri VRZt- tır . ., 1<artm hakkındaki hattı h•reketi 

B .. k 4 (A A) "D N B vnr· R,,1,,.::ı,.ic;tımın mihver dfl!v- "Til"ies., )ilazetesi divor ~i "li bildiren dekl!tasvonu, belk 
u reş, · · - · · .,. • ,...., d kl S tl s· 1 d 

Nes:rıı-nilen hir ı:.mirn~mevf> ı?Öre. ' 0 tlerine iltihakı ve Alman kıt::ı PU e arasyon, ovye er U'- de. Türkiyeye ve Bo~az ara o 

Almanyaya bir ihtar 
p Dr. Horhoruni 411 

l mınönQ Nimet Abla glşesl kar-
Hsında)tj muayenehanesinde 

hastalarıru ltabul eder. 1 . , 
- m. T'elefo" : 2413 " 41 1 

ANAPİYOJEN •~ DR IHSAN SAMI 

Istreptokok, İstafilokok, pnO
mokok. koli. piyosiyanlkleriıı 
vaptıeı çıban, yara akıntı ve 

rilt hastalıklarına karsı cok 

- tesirli taze aŞldı -.-<\rnsterdam 4 (A.A) - "D.N. 
ı.ıL.İ:ı.giliz radvosu, İn~ilterenin 

B ~•tistan'la diplomatik müna-
f. ~ tleri kestiğini bildirmekte. -

'l<t ~lGi eldeki işlerin tasfiyesine 

hic bir ecnehi Ro,.,.,anvaclaki ı:>m. ..hnın rı>c:men Bıılıtı:ıric:tınHı ı7i.,. liğinin Bulcr:tristan hadiseleri 1<unmamak için Almanyava bil· 
val ve eml~kinF> ikti~::ıt rıeı~reti- ...... 01,,.,.; hıoh,,.ri Vm.,., ... ;.,f>ı>.,.,;ı~ hav karsısındaki hattı harelreti hak ·asıta ya-oılrtı.ış bir ihtar Eibi tef. Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 
,.,i,., müc;aane<:ini almaksıvn iste- -.,t ınr,.,-,rh~...., ... +....,. t:ı~;t;ı.,., v.......... '-ınna birincı işcµ-eti teş.kıl etml!'k ;,. etn1ektedir. Ma.aına.fih iyi tmar müdürlüğü kadrosunda ınünlıa! 170 lira ücretli üç fen me.mur-

' tar Sofyada kalacaktır. 
' j()tıdra 4 tA .A.) - "A.F.L 

~ i(aristanla sivasi münasebet-
24 saat zirfında kesilrrın.,; 

~kün e:örülmektedir. Bu 

diili gibi tasarruf ederni•:ecekti.,. '•hr V11rıı:ı,.,;..t.,.,..,., ı,.ı>l"<;l tPv<'i'h "- edir.,. .,ber alan mt>nh~ııı.,. Alma.n1ar ıutu ile 140 lira ücretli bir ressamlığa memur alınacaktır. Bu ücretler 
Romanyada bulunan bütün ecne- -iilecek veni tehı4in<> muk<>°hPl,. ft 'iYer Yunanista,.,a doğru bir ile. kadronun Azamisi olup alınacak memurlarm ücretleri 3656 numaralı ka-
biler ellerinde bulunan esham ve <>tmeye ha.zır oldııkl~"rnı c;Övlii- Londra 4 <A A.) - SovvPtle .-j harekette bulunurlarsa. Mos. nuna göre tesbit edilecektir. Harita ve kadastro işlerinde c;al~rş olan, 
tahvilat ile Rumen kıymetlerini vorlar. Bu hattı harekPt. Yuna- rin Bulgaristana yapmış olduk- kovanın milsbet bir tarırdı:ı miidfl l(adııstro veya fen okulundan meı:un tlıllplertn diploma. tılzmet vesikala-

h · l t kd. hakk d İ il. t h l ede en· den şu" he e le ek r v,. hı· ı· p. nil
0

hAl k'"""'tlaTı "··:va bun:arn musaddnk birer <uretlerl ıle Aıı-on gün icinde iktisat nezaretine rıi<:tanın harpcuvane ru unun tı - an e ır ın a ng ız ma - a e c r.ın p y m - ~ .. ,.. ~-
bildireceklerdir • pik bir~~Jlll-·lil!Ü!ıdJ.ıÜL _____ ub~u~a~tı~n~d~a~.!;!ık~a~n~bı.::a~m~a~k~a~le~l~ei.r ..!b~u:!..L.ı:ıte~d:i.!i~r:.... -----------....L...::k:.:::a~ra::.:d:.:a:.....:.İ:.:.ma=:..r ...:m=ü.::.d=ür~l.;;;ü~ı;ün~e;.....;.;m ... u ... · r ... a ... ca...,:::ı ... u ... ar-.L--.. _____ .... < ... ıo ... 2 ... 6...___. ..... ı3 ...... 9_,4..._ 



dOnve "'edlseıerın•. musrıdvı ve cok fl'ltr1 .. ll nesrıvetı 

oı.~ııvorıar Sizde - A G A - tecrCıbe edın tıer bl'\l<ımoan 

kusursu7 buıuo mutıaı< beQenPCPksınız Hakıketen 

tavsıye savan muı.cemmeı bir •aovodu•. 
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BİR HAKİKAT! Sayın müşterilerimizin 
nazarı dikkatine: 

__ , 

S A A T 1 dernektir, CilnkQ: 
S 1 N G E R saatlerinde toplan-

nazarı dikkaU celbe-

Aşağıda yazı~ mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı ,;in, saatlerde Siirt askeri 
sat~ alma ~omısyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslltalari~ teklif mektuplarını ihale 
s~atı.nden bır saat evvel komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonda görülür. 
Cınsı l\liktarı Tutarı 1"cminatı İhale günü ve saati 

Kilo Lira Lira 

Buğday 
Un 
Arpa 
Un 
Arpa 

200,000 
100,000 
120,000 
100.000 
210,000 

14,500 
21,000 

7,200 
21,000 
12,600 

1088 
3900 

720 
3900 

945 

22/3/941 
24 .. ,, 
24 •• .. 
22 .. " 
22 .. u 

10 
10 
10 
10 
10 

(2002) (1415) 

* ,, * 1 A ~ 
' Beher kilosu 18 kuruştan 1 şag•da yazı_lı bak_ır kap1ann 
250,000 kilo sıt{ır eti kapalı z.arf-; p~z~_rlıkla cksıltmesı 10..3-941. 
la eksiltmeye konmuştur. Tuta-! gunu saat 14 te Konyada askcrı 
n 45.000 lira, ilk teminatı 3375 satın alma komisyonunda vanı
lfradır. Evsaf ve şartnamesi ko- lacaktır. Pazarlıktan sonra fa
misyonda görülür. İhalesi 7131 karrür edecek fıyat üzerinden 
941 Cuma günü saat 16 da Kars- <'"t 15 teminat alınacaktır. Talip
da askeri satın alma komisyo . lerin ~elli vakitte komisyona gd-

Aeağıda yazılı erzakların pa-
zarlıkla eksiltnıeleri 10-3-941 pa
zartesi günü saat 14 te Çorluda 
askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli va
kitte komisyona ızelmeleri. 
Cinsi Mikdarı Teminatı 

Kilo Lira 

nunda yapılacaktır. Taliplerin m_ele.rı. 
kanuni vesikalariyle teklif mek- Cınsı adet Bulgur. 

Mercimek. 
Fasulya. 
Patates. 
Soğan. 
~aciP va,ğı. 
Nohut. 

5000 165 

tuplarını ihale saatinden bir sa- -------
at evvel komisvona J?Plmeleri. Kapaklı biivük kazan -bakır- 40 

5000 173 
5000 173 

(1970 _ 123C) Kapaklı kii,.iik kazan -bakır- 100 
Karavnrıa -bakır- 200 

2000 27 
2000 18 

J * Kapaklı bakrac -hR kır- 200 3000 584 
2000 45 

Aşa~da yazılı mevadtn kapalı 
2:arfla eksiltmeleri 17 /3 941 ,J!il
nü hizalarında yazılı saatlerde 
Çorumda askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip
lerin kanuni vesilfalarile teklif 
mektuplarını ihale saatlerinden 
bir saat evvel kanuni vesikala
rile teklif mektunlannı komis -
yona vermeleri. $artnameleri ko
misvonda R:örülür. 
Clnıl Mlk- Tutarı Teml-

'Arpa 
Kuru ot 
Bulgur 
K. fasulye 

tarı natr lhııle 
Kilo Lira Lira Saati 

150.000 
100,000 

75,000 
30,000 

Jtl.. 

9,000 675 10 
5,000 375 11 

12.750 956 12 
6.000 450 15 

(1984 - 1336) 

' 4000 çift er fotini pazarlıkla 
s::ıtın alınacaktır. Tahmin bedeli 
32.000 lira kati teminatı 4800 lı
rndır. İhalesi 7/~ 941 Cuma l!Ü
nü saat 10 da Ankarftda M. M. 
V Hava satın alma knmisvonun
dA yapılacaktır. İsteklilerin belli 
vakitte komic:vnna gpJnı<>lpri. 

(201? - 1490) 

• 
240 000 kilo Un pazarlıkla sa

tın alınacaktır İh lesi 20-3-941 
günü Urfada askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerın belli vakitte komisyona 
gelmcl rı. 2034 - 1614) 

(2036 - 1648) 

• (2044-1686) 

* Beher kilosu bir kurus 40 san- 250 adet binek eğer takımı alı-
timden 2250 ton meşe odununun nacaktır. Pazarlıkla ihalesi 10/3 
kapalı zarfla eksiltmesi 22-3-941 941 Pazartesi günü saat 11 
Cumartesi Jıiinü saat 10 da Ça- de Ankarada M. M. V. Satın al
nakkalede askeri satın alma ko- ma komisyonunda yapılacaktır. 
misyonunda vanılacaktır. Tah- Hepsinin tahmin bedeli 22.500 li
min tutan 31.500 lira ilk temina- ra teminatı 3375 liradır. Nümune 
tı 2~62 lirndır. Tııliplerin kanuni ve şartnamesi komisyonda görü
vesikalarivle teklü mektuplarını lür. Taliplerin belli vakitte ko
ihale saatinden bir saııt evvel ko- misyona gelmeleri. 
misvona vermeleri. (2046-1688) (2022 .- 1557) ,., ............................... ~ 

TiMOFUJ 
(Abdest Bozan) dedifimlr ba rsalr kurtlannm denııdrr Bunlar ııftr ettle 
yapılmış pastırma ve ıucuklan yiyenlerde lılsıl olur. Uaanlalrlan d6r• 
metreden on metreye kadar olur iri bir c;olr rehlilreli haıtahlrlan pol ac;ar 
T J M O F U J bu kunlann m birinci ;:levasıdrr Sıhhat Veklletinirı 

.,,üsaadesini haiıdir Her eczanede balunar Recete ile •hlrr .............................. ~ ... 
Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılan ları 

Zonguldak istasyonundan :vagon içinden tahliye edilerek vapura tah
mil ve Köstenccde Cü teslim edilmek $artiyle 1000 ton pik demiri naklet

tirilecektir . 
Bu isin pazarlığı 10-3-941 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

T hm n cd l 'l bedel 10675 lir dır. Pazarlık Ankarada İdare binası içinde 
Malzeme d iresınde toplanan komisyoca yapılacaktır. 

Taliplerin yani gun ve saatte teklü ve kanuni veslkalarlyle birlikte 

Bu ise a t artnamcler parasız olarak Haydarpaşa Tesellüm şefiltin
dcn ve Aru, r d l\inlzcme daıresinden d ... ğıtılmaktndır. (1691) 

T AN 5 - 3 - 941 

DAVETNAME 
Hali Tasfiyede 

Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi ı 
23 Şubat 1941 tarihinde ilan edilen davetname yerine kaimdir. 

İstanbulda hali tasfiyede Sark Demirvollan Türk Anonim 
Şirketi hissedarları Sirkecide Şirketin Merkezi İdaresinde 1941 
senesi Martının 31 inci günü saat 9 da alelade olarak içtima e
decek olan heyeti umumiyeye davet olunurlar. 

RUZN AMEİ MÜZAK ERAT 

1 - 1940 senesine ait Likidatörlerin Raporu. 
2 - 1\.-fürakip raporu. 
3 - 31 KAnııl"uevvel 1940 tarihinde kesilen Bilançonun 

tasdiki ve Likidatörler zimmetlerinin tebriyesi. 
4 - 1941 senesi için Mürakip tayini ve bunlara verilecek 

tahsisatın tesbiti. 
5 - Likidatörler Koleiine verilecek salahivet. 
Esas mukavelenamenin 49 uncu madriesi ahkamına tevfikan 

heyeti umumiye gerek asaleten ve ızerPk vPkaleten asgari 20 his
seye malik olan hissedarlardan mürekkentir. 

Heyeti umumiv~nin beher azası ;ısaleten perek~e vPkitlPten 
as'?ari her 20 hisse icin bir reye malik bulunmaktadır. Maama
fih 10 reyden fazla reyi nefsine cemedemez. 

Reye hakkr olan hissedarlardan işbu alelade ictimaa işti
rak etmesini arzu eden kimselerin. Esas mukavelenamenin 54 
üncü maddesine tevfikan nihayet ~elecek 22 Mart 1941 tarihine 
kadar hisselerini aşa~ıda gösterilen yerlere tevdi etmeleri la
zımdır: 

T1.rn.KİYEDE: İstanbulda, Sirkecide, Şirketin İdarei Mer
keziyesi. 

A VUSTURYADA: Viyanada, Oesterreischische Kreditans
talt Wiener Bankverein. 

BELCİKADA: Brükselde. Namur sokağında, 48 numarada 
"Societe Generale de Belgique" Bankasında. ' 

HOLANDADA: Amsterdamda, MM. TEIXEffiA DE MAT
TOS Müessesesinde 

FRANSADA: Pariste, 9 Boulevard M:ılesherbes'de. R. de 
LUBERSAC Müessesesinde. Pariste. Bd des It:cı liens. 16 nıımara
da "Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie,. Banka
sında. 

İSVİÇREDE: Blle'de MM. Speiser, Gutzwilter ve R~;i. Mü
essesesinde. Hale'de. Banaue Commerciale de Bale. Müesspc:e
sinde. Zürich'de, Bale'de, Geneve ve St-Gall'de, KREDi SÜİS 
Müessesesinde. 

Semti Mah. 

Hlili Tasfivede 
ŞARK DEMİRYOLLARI LİT<İDA'T'ÖRLERİ 

MÜMESSİLLERİ 

Caddesi 

MÜZEYYEN SENA~ 
AZİZ 5ENSI 

ODEON PLAKLARINDA 
N0270lt2a 

No.su Cinsi Ayhgı 

Li. Kr. 

Pangaltı Kocatepe Cumhuriyet 85 Ev 45 00 
Yukarda yazılı ev 31-5-941 günQ sonuna kadar kiraya verilecektir. 

İhalesi 15-3-941 giinil saat 10 da yapılacağından isteklilerin mezkur gün 
ve saatte Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat mümeyyizli(:ine %7,5 pey 
akçeleriylc birlikte müracaatlarL ( 1670) 

=-------------------------..,. Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
91 Afyon lhrac; sandığının pazarlık suretiyle yaptırılması takarrür et

tiğinden taliplerin 6-Mart Per~embe günü saat 15 de Liman han,;1da su
be rnerkezJnde hazır bulunmaları. (1668). 

Filorya Pilaj ve Gazinosu Müştemilatile 
· Kiraya Veriliyor. 

Teslim tarihinden itibaren 944 senesi Martının 15 inci gününe kadur 
devam edecek muddet iç:n kira bedeli m1.ahammenl 69.000 lira olan FloryR 
plAjları, gazino ve rnilştemllAtı kiraya verilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya kinulınuştur. İlk teminat mikdarı 4700 liradır. Şartname 173 
kuruş mukabilinde Beledıye emllık müdürlüğünden verilecektir. İhale 
12.3.941 Çarşamba günü saat 15 de daimi encümende yapılncaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve imzalı şartnameleriyle 2490 
numaralı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü sa
at 14 e kadar daimi encümene vermeleri lAzımdır. (1401 l 

· s+a~t»~i"~ ··v ~k-;tı~~-: .. ~ Direktörlüğü ıaa~ıarı 
J • .1ıo ....... • ..... :· .. ..... ·, •• - ....... ............. ,..,_. ~-~~:·:~..,_..;""'. • ' • - ..t-·: . ...... . 

Semı., mahalle Cad. sokak. .No. Cın: Lı. ~-..r. 

Eyüp Kızıl Mescit, İskele 3-11 Ev H 00 
Eyup Kızıl Mescit, İskele 23 Ev 14 00 
Eyüp Sofular, Sofular Yokusu 12 Ev 3 00 
Süleymaniye, Dökmeciler 67 Dülc. 1 <ıO 

Yukarda yazdı mahaller 9~2 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla 
kiraya verıleceğinden istekliler 7-Mart-941 Cuma iÜnü saat 15 e kadar 
Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüiünde Vakıf Akarlar kalemi
ne müracaat etmeleri. (1693) 

İstanbul Defterdarlı2uıdan: 

Beyoğlunda İnönil Mh. Babll Sk. 81/83 No. 28, 

Muhammen Teminat 
Bedeli 

75 M. arsa 150 11, 25 
Beyoğlunda Bülbnl Mh. Vişne Sk. 22 No. 19, 25 
M. Arsa. 120 9, 
Beyoğlunda BhlbUl Mh. Karpuz Sk. 6 No. 28, 25 
M. arsanın tamamı. 100 7, 50 
Kadıkoy Osmanağa Mh. Piri Çavuş Sk. 33 No. lu 
evin tamamL 1200 90 
Beyoğlunda İnöiln Mh. Babil Sk. 75 N. L ve 
172/50 M. arsanın tamamL 180 13, '50 
Beyoğlunda Bülbül Mh. Büyük Ziba Sk. 54 N. b 
29-25 M. arsanın tamamL 65 4, 88 • 
Beyoğlunda İnönü Mh. Küçük Bayır Sk. 29 N. lı 
ve 213-50 M. arsanın tamamı. 120 9, 
BOyOkdere Mh. Mandıra bağlan 13 eski 15 yeni 
N. lı (30) ar mikdarındnki arsanın 7 /16 hissesi 8, 7!1 O, 66 

Yukarda yazdı gayrimenkullerin ayrı ayrı ııatışı, 4-3-941 tarihinden 
itibaren bir ay müddeUe pazarlığa kalmıştır. İsteklilerin hizalarında ya
zılı muvakkat teminatla haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri saat 14 te 
Milli EmlAk MO,dilrlilğilnde toplanacak olan Komisyona ve !azla izah t 
içın Milli EmlAk 4 üncü kalem.ine mürncaat. (1695) 

Baş, Di,, H ezle, Grip, 
Nevralji, Kırık1ık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keseı: 

lcabtndıı eunct. 3 kaşe ııınablliı. TAKLiTLERiNDEN SAKl~rNU 
HF:R n;ıror. f'LF'I LU KUT(Tl,l\RI ISRARLA ISTEYl-.Jll 

GAYRI MENKUL SATIŞ ILANI 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipllğinden: 

Lokantacı Abdullah Varisleri Hikmet Aşöz ile Lutfiye A 
Nimet Asöz, Nuriye Aşöz, Hatice Makbule, Mutia Tokluoğlu ' 
Naciye Tokluoğlunun ve firari olup hisselerıne Milli Emlak rıı 
dürlüğünce vaz'ıyed edilroış olan Vahan, Horopsima, Marya 
Emi Kasapyan ve Serkis oğlu Agobun ve Armenak karısı Arpi 
Şekcrciyan ve Bedros Gonca Gülyanın şayian ve müştereJ<e 
mutasarrıfı bulundukları Galatada Kemankeş Karamustafapa 
mahallesinde Top<:ular ve Yüksek kaldırım caddesinde kain ' 
Tapu kaydına nazaran eski 31, 33. 35 ve 37 Yeni 25. 27, 29, 11 
119/1, 95 97, 98 No. !arla ve Belediye 25, 27, 29, 115/1, 115 
115/3, 115/ 4 No. tajla murakkam heyeti umumiyesi kargir b 
bodrum ve zemin katından başka üç katlı olup zemin katınd 
Yüksek kaldırım caddesinde d~rt küçük dükkan ile Topçuls 
caddesi tarafında biri küçük ikisi büyük üç dükkanı müşteJ11 
ve birinci katınd& tavanı toloz ve zemini çini bir büyük salon 
bir hela ve ikinci ve üçüncü katlarında ayni taksimatı haiz 
hanı taş yedi opadan ibaret tamamı 190 metre murabbaı me 
hai sathiyesinde ve (55,100) Elli beş bin yüz lira kıymeti I1l 
hammenesinde ve ayda üç yüz lira kira bedeli teminine müsa 
Değirmen hanı ııamiyle maruf han ve diikkanlar şuyuunun iı 
lesi zımnında açık arttırmaya konulmuştur. 

Bu gayri menkulün taksimatı ve evsafı sairesi vaz'ıyed ı 
bıt varakasında ve takdiri kıymet keşif raporunda mufassalıı 
yazılıdır. 

Birinci acık artttrması 1-4-941 tarihine tesadüf eden S 
günü saat 14 ten 16 ya kadar Bc>yoğl-'Sulh mahkemeleri kale 
odasında ve başkatiplik nezdinde val taktır. Arttırma bede 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bul dı~ı takdirde en son ar 
tıranın taahhüdü baki kalmak üzer~-ikinci açık arttırmanl 
11-4-941 tarihine tesadüf eden Cuma pünü saat 14 ten 16 ya k 
nar icra edilerek en çok arttırana kat'i olarak ihale cdilecekt 
Birikmiş ve ihale tarihine kadar birikecek bina. belediye ve 
gilerivle Evkaf icaresi hissedarlara ve dellalive rüsumu ile 2 
senelik taviz bedeli, ihale pulu ve tanu harclarr müşteriye a 
olacaktır. Arttırmaya iştirak edC'cek kimselerin gavri menkulll 
kıvmeti ınuhllmmı:>nesinin yüzde yedi bucuğu nisbetinde pe 
akcesini veya Milli bir bankanın bu nisbette teminat mektıl e 

J 
bunu vermeleri şarttır. Attırma bedelinin kendisine ihale ol e 
nan tarafından ihale güniinden itibaren verilPcek mühlet ici11 t 
de mahkeme kac:;ı,.sına ödenmesi mecburidir. Ödenmediği takdi 
de ihale feshedilerek kendisinel.'n (>Vvel en yüksek teklifte b 
lunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona 
hale edilecek ve o da razı olmaz veva bulunamazsa hemen yed 
gün müddetle attırmaya cıkımlncaktır. Yapılacak ilan alakada 
lara tebliğ edilmiyecektir. MiizayPde sonunda en cok arttırat1 
ihale edilecek ve her iki halde birinci ihAle edilen kime:,., ı 
ihale arasındaki farktan V<' zarrımnn mesul tutulacaktır. İhB 
farkı ve l!Pren _E!Ünlerin vüzrle ~ faizi avrıca hi"kmc hacet k 
maksızın tahsil olunacaktır. footek sahibi alacaklılarla di~er 
liıkadarl&r'n _gavri menkul üzerintfeki hı:ıkl~rmı. husııc:h•lP f 
ve masraf ve saireye dair olan hak ve iddialarını evrakı müıı 
teleriyle 15 gün icinde satıs memuru o1an mahkeme bas kat 
bin~ bildirmelPri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilleri' 
le sabit olmadıkca satıs bedelinin pavhısmasmdan haric kalaca~ 
lardır. Müzavedeve istirak edenlerin biitün şeraiti kabul etnı 
ve evvelden ö/!rPnmiş ve bilerek ı?ayri menkule talip bulunmıJ 
oldukları addedilerek sonradan itirazları mesmu olanıavacaih11 
dan sahs ırüni.inden evvel ıravri nıPnknlii gezip görmeleri ve faı 
la mAllımat almak istcvenİerin 940-29 No. ile mahkeme baş kj 
tipliğine miiracı:ıat etmeleri vP hic:c:Pdarlardan Vahan. Horom;inı 
Marvam. F.mi Kasapvan ve ~"'rldc: n&lu A(!obun ikamPtııahtafl 
meçhul bulunması itih;ıriyle de tebliğ makamına kaim olmak ıJ 
zere ilan olunur. <S:!56) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kulelı Askeri lisesine ıirmeye istekli olup ta taşralarda subelet"e, fi' 

tanbulda da doğruca mektebe müracaat etmıs olanlardan sındlarında dlY 
nekllğl olmayan bütun girme şartlarını haiz bulunan ve ayni zamand1 
giris evrakını tekemmül ettırmis olan isteklilerin ımtihanları yapılmak ~· 
zere 7 - Mart - 941 cuma günü saat 9 da Kulell lisesinde bulunmalan ~ 
bu tarıhte mektepte bulunamayanların nnklarıru gaıp edeceklerı UAo :>l.Y 
ııur. (1443) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhk İstanbul .. 
Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

10, Mart. 941 pa:ıartesı Onu ant 15 de açık e sıltme uretıle 1 

5000 lira muhammen bedelle 400 takım kışlık er clbl esi alınacaktır. 
İlk teminatı 375 liradır. Ev f le artn me ve numun i her gün ko-° 

misyonda goı-ülebilır. f ste dılerın be Ilı gün ve saatte temınat ma ı: u ' 
ları ve kanuni ve ikalarile Galata - Mumhane caddesınde İbrah m t{' 

t11t hanında satın alma komisyonuna gelmclerı ( 1321) 

Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşrı)' ~ 
T. L. Ş. TAN Matbaası 


