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ugoslavya'nın 1 

aziyeti 
:Bulgaristan Alman krtaları tara
fından işgal edildikten sonra, 
\'ugoslavya tamamen muhasara e
dılrniş bir vaziyete düşmüştür. Fıı
kat, Bulgaristandaki Alman orJu
larınm vazifesi, karaya cıkaclik 
lrıgmz ordulariyle çarpışmaktır. 
nugun Yugoslavyayı askerlikte 
tazylka teşebbüs etmek, ordu
lann hedefini değ4tirmeleri de
lrıektir.Bu itibarla bugün Yugo:;
lavya cenuptan bir Alman ta.ı:yi
kına maruz değildir. 

bl. Zekeriya SERTEL 

5 K U R U Ş 
GONLUK SiYASİ HALK GAZETESi 

..-------------------------------------, 
iSLAM ANSİKLOPEDiSİ 

Maarif Vekilliği tarafından neşredilen bu eserin 2 inci 
fasikülü çıktı. 

Maarif Vekilliği Yayınevlerinden ve bütiin kitapçılardar 
arayınız. (1710) 

Fiyab: 100 Kuruştur. 

s Alman ordularının Bulgaris-
1 , tan topraklarına girdiği 
·ı. llı'ıdenberi vaziyeti merak edilen 
n ~letıerden biri de Yugoslavya

Ingiliz donanmasına yeni ve büyük harp gemileri iltihak etmektedir. Bunlardan har iç olarak 40 biner tonluk 4 zır/ılı daha inşa halindedir ve önümüzdeki senelerde /ıh. 
mete girecelderdir. Yukarıki resimde bugün lng_iliz donanmasuıda faal lıizmetle bulunan 1'Rod1Zey,, saffı harp gemisini görüyoruz 

ıı r. 
tl Almanya Bulgaristana girme

, en. evvel Yugoslavya ile uzun 
'i!tnaslar yapmıştır. Yugoslavya 
~-Şvekili ve hariciye nazırı, Von 
Lbbentrop'la görüşmüş,bu temas Yen•ı 

~ ~tine Yugoslavyanın müs!ak
~e.~ vaziyeti tetkik edilmişti. Bu 

8 Ula.kat hakkında o vakit veri-

Gemiler 
_,.__ 

~ ll rnallımata göre Almanya, Yu- S Z hl 4 T 
bstavyaya bitaraflığını muhafa- ır '· ayyare 

1 ~ etmek şartiyle, istiklal ve hu-
1 ~tlarını temin etmeyi vaadet
s· IŞti. 

·r ~ vakittenberi Yugos1avyanın 
r &zıyetinde bir değişiklik görül-
2 edi. Alman ordularının Yuli(os-

Gemisi, 15 Kruvazör 

iltihak Ediyor __ .,_ 
1 " topraklarından geçmesi muh-
'(. 'l!ıne1 olduğu hakkındaki rivayet- 40 Bin Tonluk 

l' de teeyyüt etmedi. Bunun se-
ıı· b! basitti. Yugoslavya siyaset Zırhlı da lnca 

4 

.e iktisadiyatını Alınan siyaset :f 

tl te ekonomisine uydurmayı kabul H d 
rı tniş, fakat istik1aı ve hudut1a- alcn e Bulunuyor 

tıa tecavüz vaki olduğu takdir-
1. e bunu silahla müdafaaya da Londra, 5 (A.A.) - Esasen 
1 ııtar vermişti. dünyanın en kuvvetli donanması 

_\'ugoslavyanın iyi teçhiz edil- olan İngiliz açıkdeniz filosuna il
f ış bir buçuk milyonluk bir or- tihak eden kuvvetler hakkınja 

~su vardır. Yugoslavyayı çiğne- bugün ifşaatta bulunulmuştur. 
1ll geçmek için bu ordu ilf' car- "Beşinci Kral George,, sınıfın -
~1~ayı li(öze almak ıazımdı. Hal-1 dan 5 zırhlı ile "İllustrius,, ti
~i Hitler Balkan devletlerini pinde 4 tayyare gemisi ve "Fiji., 

1 tatpsiz ve kansız fethetmek is- srnıhndan 5 kruvazörle "Dido,. 
!· t'cırdu. Onun için 150 bin kişi- sınıfından 10 kruvazör bu sene 
~~ C>rdusiyle müdafaa kabiliyetin- sonundan evvel donanmaya ilti
~ etı mahrum Bulgaristan Ü7erin- hak ederek İngiliz harp filosu -

.; /tı yürümeyi tercih etti. Bu su· nun kuvvetini 19 zırhlı, 8 tayya-
1' etle Yugoslavya çiğnenmek ve re gemisi ve 75 kruvazöre çıka
i· ~~;n sahası olmaktan kurtulmuş racak.tır. Bunlardan başka, İngil
ı ~u. tere, "Lion,. sınıfından da 4 zırh

* * 
:· simdi, Yugoslavyanın Mih· 
fi • vere ,gireceği hakkında bir 

itltırn rivayetler dolaşmaya baş
~clı. Hatta dün bazı aianslar Yu
~lav Kral Naibi Prens Paul'ün 
•1tlerle görüşmek üzere Berhne 
eceğini işaa ettiler. Fakat bu 

~berıer teeyyüt etmedi. 
~llgoslavyanın Mihvere girme

' demek Romanya ve Bulgaris
~llın akıbetine katlanması de
~ktir. Halbuki Yugoslav ricali 
ilırna memleketlerinin istiklili 
~rine titremiş, ve hudutlarının 
usuniyetini temin icin her tür-

~ müdafaa tedbirlerini almıştır. 
1 
eıe Moskovanın Bulgar başveki
ııe vaki olan ihtarından sonra 

1 
ll-'!osfavyanın böyle bir hata iş
l'eceği tahmin edilemez. 
1"ilvaki Bulgaristan Alman kı
ları tarafından işgal edildikten 

(Sonu: Sa 5; Sü 5 > 

lı inşa etmektedir. Bu gemiler 
40.000 tonluktur ve 16 pusluk 
toplarla teçhiz edileceklerdir. 
Bu zırhlı!ardaa ikisi 1943 te, iki
si de 1944 de hizmete girecek . 
lerdir. Gelecek sene iki tayyare 
gemisi daha donanmaya iltihak 
edecektir. Bıın lardan biri "İm
plecable,, diğeri de "1ndefati
gable., dir. 
Amerikanın inkşa edilmekte 

veya inşası tasavvur edilmekte 
bulunan zırhlılarına gelince, bun 
ların sayısı 17 den aşa.ğı değildir 
ve bu zırhlılardan bazılarının 52 
bin tonilato olacağı temin edil
mektedir. 

Balıriye Nazırının nutku 
Londra, 5 (A.A.) - Bahriye 

Nazın Alexander bugün bahriye 
bütcesini Avam Kamarasına ve
rirken bir nutuk söylemiş ve bir 
saat süren bu nutukta gecen se
neki hadiseleri gözden geçirmiş-

( Sonu: Sa 5; Sü 2 1 

oordinasyon 
eyefininKararı 

e 

Urk Bayrağını Taşıyan Vapurlarm Seyrüsefere 

evkedilmesi işi Münakalat Vekaletine Verildi -

Bulgaristan yoluyla Yun~istana bir hareket yapıldığı taktlirde. Almanların 
istikametini gösterir harita 

muhtemel taarruz 

l ugoslavya 1 

ihtiyatlı 
Davranıyor 

--· -, . 
Askerr Vaziyet 1 Eden. Ahna 

BiR 
Temaslarını 

MAKEDONYA 
Tamamladı 

~·~~ 1 

Bir Kısım Efrat Talim J 

Görmek için Silah 

Altma Alındı 
Belgrad, 5 (A. A.) - "Havas,,: 

Seferberlik halinde herkesin ken
disine tayin edilen yeri bilmesi i
~in, 1891 den 1919 a kadar doğum 
ı,, ihtiv;ıt smıf1arı bu günden iti
baren şubelerine müracaat etme-

" uaveL edilmişlerdir. Keyfiyet, 
Belgrad'da duvar ilanlariyle ha1-
ka bildirilmiştir. Bu bir seferber
lik tedbiri değildir. Maamafih 
memleketin her tarafından bir 
çok ihtiyatların kısa bir talim 
~örmek icin silah altma alındık
ları doğrtİdur. 

lngüiz sefiri döndü 
Belgrad, 5 <A. A .) - "Havas,,: 

İngilterenin Yugoslavya elcisi, E
dcn'le görüşmek üzere gittiği A-

• ( Sonu. Sa 5; Sü 6 J 

Diyanet işleri Reisi 

Rıfat Börekçi 

Vefat Etti 

CEPHESİ 

KURULABiLiR MI 7 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

2 Mart tarihinde Bulgaristanı 
işgal altına alan Alman ordus:.ı

nun ileri kıtaları, Yunanistaııın 
Garbi Trakya ve Makedonya hu
d•\tlarına yaklaşmak hususunda 
büyük bir istical göstermişlerdir. 
Bulgar payitahtından inen en 
yakın yol, Sofya - Dupniça • Cu
ma - Simitli - Menlik istikame
tini takip ederek, Yunan - Bul
gar hududu üzerindeki Kula'ya 
kadar uzanan ve takriben 200 
kilometre uzunluğunda olan şose 
yoludur. Bulgaristandaki Alman 
işgal Ôrdusunun dümdarları, rli.ın 
~abahtanberi Kula'dakl Yunı.ın 
hudut karakollarının kar;ıısında-

(Devaııı~; ~a. ıı, .')U. ı , 

\ ....................................... --..... ,.. ............. _~ .. .,; 

Bir il<az 
Yazan: Aka Gündüz 

iki muhterem nıes1ektaşım bir· 
biri arkasına birer makale yaz· 
clılar. Bu makalelerinde daima 
dostumuz ve müttefikimiz Yunan 
lılara, hayat ve is1ikla1 dü~man· 
lari~·le bir mütareke tevsiye etti
ler. 

Birdenbire ve niçin oltluğu an· 
laşrlmı)·aıı bu tavsiye daima dos
tumuz ve müttefikimiz Ynnanh· 

Ankara, 5 (A.A.) - Diyanet lan olduğu kadar bizleri de bay
işleri reisi Rifat Börekçi, bu ak· rete düştirmiiştür. 
şam saat 19,10 da bir hastalık ne- Bu gibi ya7ılar için hepimiz 
ticesi olarak vefat etmiştir. biliriz ki, bir takım salahiyetle-

--
Son Görüşmede Kral 

Başvekil, Gf. Papagos 

da Hazır Bulundu 
Atina, 5 (A.A.) - Ingiliz liari· 

ciye Nazırı Eden ile imparator -
Juk Genelkurmay Başkanı Ge -
neral Dill'in Yunan Başvekili ile 
yaptıkları konuşmalar bitmiştir. 
"Reuter., muhabirinin öğrendiği
ne göre, konuşmalar çok memnu 
niyet verici olmuştur. 

Bu sabah Eden Ingiliz elçiliği
ne yaptığı kısa bir ziyaretten son 
ra Başvekil Korizis'i ziyaret e
derek veda etmiştir. General Dill 
de bir Yunan hastanesini :liyaret 
etmiştir. 

* Atina, 5 (A.A.) - -B.B.C.· E-
den. dün Maliye Nazın Aposto
lidis il.e görüşmüştür. Ingiliz el
çilik binasında toplanan konfe -
ransa kral, hült'U.met reisi, Gene
ral Papagos iştırak etrnişt ~r. 

H alkm tezahüratı 
Atina, 5 (A.A.) - Dün biitün 

gün Atinalılar, büyük kütleler 
halincie, "Sintagma,. meydanın -
da, lngiJiz elçil:iği karşısında bek· 
lemiş ve Eden ile General Sir 
Dill'i, her çıkış ve girişmde ~id • 
detle alkışlamıştır. 

Meydanda toplanan halk, 

Reisicümhur I.~~et ~nönü mer- re ~ahip olmak ve devletin ali .. 1. 
humun vefatını ogrenı~~e başya- yasetini ~özönünde bulundurmak 
verleri Celal Uner'i go_nd.ere~ek ıerektir. 

sc.>fer eden", şileplerimizden biri ı ailes_ine taziyetlerini bıldırınl§ - ~ 
{Yazısı 4 üncü sa.yfamızda) le.rd.i:. · (Sonu: Sa 5; SU 5) 

"Grande BrPtatme otelinr ~it
mekte olan Türkiye sefirinı de 
hararetle alkışlamıştır Sefir, In
giliz Hariciy~ Nazın ile uzun ve 
samimi bir mülakatta bulunmuş
tur. 

(Sonu: Sa S; Sü 7) 
1 

ı• 

Bulgaristan Son Sovyet 
Nazi Ussü Tebliğine 

HalineGeldi NaziCevabı 
~--

17 AJman Fırkasından 

En Az 5 i Şimdi 

Bulgar T opraklannda 
.. ~--

·--<--.. -
Moskovanın Beyanatı 

Almanyada Soğuk 

Bir Tesir Yap+. 
---t'-

Antonescu Viyanada Bernnde Deniyor ki: __ , __ 
l!e Mareşal Göring 

Birlikte Askeri 

Meseleler Görüşüldü 
Belgrad, 5~(A. A.) - Alman 

kıtalan tren. kamyon, otobüs 
ve tE\yyarelerle dalga halinde 
Bulgarjstana girerek Yunan hu-
duduna doğru ilerlemekte her -
devamdıı:. Cenuba giden başlıca 
üç Bulgar vo1unun kilometre1er
ce tiılde makineli malzeme ile 
nrtülü olduğu bildirilmektedir. 
Tunanın öte kıyısında hazır bu
lunan 17 Cır kadan, en az besi, 
<>imdi Bul~aristana girmiş bu-
lun!l':ıktadır. "Junker 52,, tay
vareleri mütemşdiyen ct>nuba 
doğru nıalzPmP tasımakta, "Mt?s
c;erschmidt 110., lar da Cenup! 
Bulgaristandaki yeni üslerine 
yerleşmektedirler. 

Bulgaristanr kateden Alman 
kamyonları hava hücumlarına 
karşı maskelenmiştir. Vi.layet şe-
hirlerine yerleşen Alman polis 
memurları cenuba doğru seyrü-

_,,.--...... 

11Almanyanın Siyaseti 

Hiç Bir Tahdide 

Tabi Olamaz .. 
Berlin, 5 (A.A.) - Bir husus! 

muhabir bildiriyor: Sovyetler 
Birliği Hariciye Halk Komiser 
muavininin beyanatı, Berlinde 
bir soğukluk tevlit etmiş ve ya
bancı gazeteciler üzerin.de derin 
bir tesir husule getirmistir. Res
mi Alman mahfilleri, doğrudan 
doğruya bu beyanat hak.kında 
mütalaa beyan etmemekte, fakat 
yalnız su ciheti kayıt ile iktifa 
eylemektedir: 

Balkanlarda Alman siyaseti i
ki prensipten mülhemdir ve bu 
prensipler, cenubu şarkide "y~· 
ni nizam ve İngil tereye karşı 
harbin verdi~i mecburiyetlerdir. 
Sovyetler Birli~i bu sebepleri 
anlıyamaz ve kendi fikrini bil -
dirmekte serbesttir. Alman siya
c;eti hicbir tahdide tabi olamaz. 

1 ngiliz tasavvurlarına ait 
vesikalar varmıf 

seferi tanzim etmektedir. "Ges- Berlin, 5 (A.A.) - "Alman 
tapo,, merkezini Sofyada kur - kıtalarının Bulgaristana girmt:-
muştur. .. ı leri, Avrupanın Cenubu Şarkisi 

(Sonu: Sa S; Su 4) (Sonu: Sa S; Sil 3) 

r-.......... ".._....., ...... -~ 
'-.._GÜ~ER 

.. ~il ............. ltfl ... _____ lllMlll' 
_§,.!ÇERKEN .) 

EDEBİYAT ve TENEKE 
Yazan: Refik Halid 

Mc.>mlekette teneke yokluğu hissediliyor, bunu ele geçlr-

kı. mek için de dört tarafa başvuruluyormuş! Görülüyor 
harp, ~~ kı?metsizi bile mu~la aratan buhranlı bir şuursuz

luk devrıdır: ınsnm tenl'ke peşınde bile koc;turu,·or ve teneke 
balısi gazetelerde dddi bir yer alat'ak derecede ehemmivet kes
bediyor. Bu haber bana, cihan harbinden evve] fstanbuİdaki te
neke revacına hatırlattı. O devirde, di.inyanın hiç bir tarafında 
şehr~ıniz ka~ar. tenekeye .. düskü n, teneke meraklısı. teneke ma· 
mu]at bollug-u ıfo hem goz alan, hem göze bafnn bir baska sehir 
yoktu; Tenekecilik en verimli zenaat ve teneke en makbul' ma
den haline gelm_is~i. Halk gaz tenekelerini acıp keser, evirip bü
ker, kıv!rıp çevırır ve:va tenekccilere ~ötiiriir. :vüz tiirlü ev eş
ya:ı;ı halıne sokardı. Neler yapılmazdı ki? Bütiin e5ki ~üze1 <'&· 

nak çömlek. küp ve saksı. kavanoz ve kutu. bi1lasa demirden, 
hakırdan , .t~nctan, pismiş topraktan vücude ~etirilmis hoş şe~'
ler. yerlerını teneke edevata bırakmışlardı: ht>m c;anat, hem ze\'k 
mahvolmuştu. Sahne komikliği bile gaz tenekesinden kuvvet a
lırdı. 

Teneke yalnız hunların imaline mi yarı,·ordu? Ne !!'ezer! 
Kaplama~ından damına kadar tenekeden yapılmıs. "teneke e,·. 
ler,, hatta "tenek(.. mahalleler,, vardı. l\ledenin•t devirlerinin 
taş, demir, tunç devirlerinden sonra. fakat valm7. İstanbula n1:ılı
sus hir tenc.>ke devri hiiküm siirmekte:rdi. Niha~·et zaman hu 
madden~n köküne kibrit suyu ekti ve çok iyi o1du. Zira tenekt.? 
parlaklıgrnı çarçabuk kaybedip ufak bir hava ve kısa bir zaman 
değismesiyle paslanan, çürüyen, delinen, mııhvolan ve imalinde 
büyük bir Sanatkarlığa Jilzum gÖstermiyen adi bir mRdendi· kalp 
lıaydı . kntU !'leylPr icin teshth makammda da kullanılırdı. ' 

Teneke bu itibarla bazı eserlere pek henzer: as1I t!ii7e) ~er
lerin verini alır. parlak ~örünür, kapışılrr . harcıalemdir• )ikin 
çarçabuk pas tutar. de1ik desik olur. bir t'ukura atılır. un~ıtnlıır. 
Onun içindir ki hakiki sanat eserini zamana tahammülü nokta
sından da ölçmek lazımdır. EdebiyaH a da, muhakkak. bir tent.'
keden yazı, tenekeci ustası, tellekeet dük.kanı, hatta teneke evler 
ve teneke nıalıallelcr vardır! 
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Yazan: ULUNAY 

5 avoyans bunu çoktan anla-
mıştı. Fakat bir kaç defa 

tecrübe ettiği gibi bunun yalnız 
para biriktirmekle mümkün o
lamıyacağını takdir eylediği için 
masraf kısmını genişletti. Karno 
caddesinde bir konak kiraladı. 
Bölmeleri kaldırtarak geniş sa
lonlar açtırdı. En büyüğünün 
ortasına mermer havuzlar yap
tırttı. Konağın damını kaldırta
rak oraya bir kış bahçesi kurdur. 
du. 

Fakat bu suretle saymadan sar 
fetmek yüzünden bütçesinde a
cılan büyük rahneyi muntazam 
varidatla kapayamıyacağını an -
]ayınca günü gününe yaşamak 
zarureti başladı. Gitgide Klişi 
bankası kasalarında yüz frank 
bile bulunmıyan bir dekordan İ
baretti. Kona~ın masrafı dipsiz 
bir kuyu yahut müthiş bir iza
be fırını gibi mütemadiyen para 
yutuyor, eritiyordu. 

Savoyans'ın mükellef yazı o. 
dasında masasının üstünde altı 
vedi telefon vardı. Bunlardan ki
mi doğrudan doğruya Londraya, 
kimi bankasına, kimi hususi kati
bine, kimi evine, kimi de zilini 
kendi çalmak şartiyle kendine 
bağlı idi. Dalavereye düşürecei!ı 
paralı bir serma:vedar ile konu -
.surken zil çalar Savoyans hiç bir 
yere bağlı olmayan telefonu ahr: 

- Allo! Neresi? Londra mı? 
Donjur Mister Cenks .... 

Tefrika No. 4 
cak. Alacaklılara kim meram an
latacaktı? 

Bunu düşündüğü zaman soğuk 
soğuk terliyor: 

- Allah saklasın, büyük bir fe
laket olur! Diyordu. 

Bazan derdini dökmek ihtiya
cını hissediyordu. Bu ihtiyacı an
cak şoförüyle konuşmak suretiyle 
telafi edebilmisti. İzmirden Pa
rise kaçan Garabet isminde bir 
şoför, şarklılara has bir ferasetle 
efendisinin derdini anlamıstı. İlk 
zamanları kendisine gösterilen i
timada layik olduğunu isbat ede
cek derecede hazımlı görünürken 
bu yumuşak yüreklilii!inin kendi
sine, daha doğrusu alacağı maasa 
tesir ettiğini görünce o da kafa 
tutmaya başlamıştı. Usak. şoföre: 

-Otomobil haz1rlansm! 
Haberini götürdüğü zaman Ka

rabet, efendisinin karşısına çıkı
yor: 

- Arabayı cıkartamam. Garaj 
artık veresiye benzin vermiyor! 
Diyordu. 

O zaman yeni bir enai avlamak 
icin randevuya mutlaka mükellef 
arabasiyle gitmek mecburiyetin
de bulunan Savoyans, bb gibi va
ziyetlerde derhal para bulmak i
cin ani çareler düşünmekte bir 
tane idi. 

Mesela hemen konağının civa
rındaki büyük çiçekçi dükkanına 
gidiyor; kartını vererek Misten
get'e yahut Sesil Sorel'e 400 
franklık ciçek gönderiyor ve ka-

)Anadoluda 
Fazla Ekim 
Yapddı 

---.n----
İmece ile Köylüler 

Çahşarak Ekilmemiş 

Yer Bırakmadılar 
Anadolunun muhtelif mır taka

larından alınan haberlere .ıı;öre 
bilhassa geniş hububat merkez
lerinde mahsulün ekim ve inki
şaf vaziyeti iyidir. Gerek hüku
metçe alınan tedbirler ve gerek
se halkın askere gidenlerin arazi
lerini imece ile sürüp ekmeleri 
büyük semereler vermiş ve ekim 
normal zamanlardan cok fazla ol
muştur. 

Anadoludan gelen muhtelif 
kimselerin verdikleri malumata 
göre bir cok yerlerde halk mev
cut ilsleri el birliğiyle yapmak 
yolundaki eski ananeyei geni~let. 
miştir. hemen her yerde imece 
suretiyle çalışmak yolunu tut· 
muslardır. 

Toprak mahsullerinin kıymeti
nin artması, köylünün hükumo'in 
arzu ve teşvik ettiği gibi sapan 
başına kosmasmda belli baslı a
mil olmaktadır. 

Seylaptcın zarar .ıı:ören Eskişe
hir havalisinin bazı kısımları müs 
tesna olmak üzere bütün Orta A
rıadoluda bilhassa buğdav am
barları sayılan Konva ve Polatlı 
mıntakalarında mahsul vaziyeti 
cok iyidir. 

Av derisi istihsaltitı 

TAN 

Almanga'ga ihraç 
Edilecek Malların 

Listesi Yapıldı 
Dün 

81 

ltalya1 Bulgaristan ve 

Bin Çift Torik Balığı 

Yunanistana 

İhraç Edildi 
Almanyaya ihraç edilecek olan 

maddeler, tacirler arasında tak
sim edilmiş, ve buna ait listeler 
mıntaka ticaret müdürlü,ğü tara
fından ticaret vekaletine gönde· 
rilmiştir. Bu listeye göre Alman. 
yaya 2 milyon liralık balmumu, 
koyun ve kuzu derileri, peynir ve 
konserveler gönderilecektir. 

Şehrimizde bulunan bir Alman 
ticaret heyeti bu mallan satın al
mak için, alakadar tacirlerle gö
rüşmektedir. Fakat her tacirin 
ne mikdar mal ihraç edece~i he
nüz Vekalet tarafından tasdik 
edilmemiştir. Bir kaç güne kadar 
ihracat listeleri Ankaradan gel
dikten sonra ihracata başlanacak
tır. 

Dün Alman ticaret heyeti aza
larından bazıları, mıntaka ticaret 
müdürü Sait Sarperi ziyaret ede
rek Almanyaya yapılacak ihracat 
hakkında izahat almışlardır. 

Dün Almanyaya 150 bin liralik 
hurda incir, 50 bin liralık tütün 
sevkedilmistir. 

Dünkü ihracat 
Dün muhtelif memleketlere 

438 bin liralık ihracat yapılmış
tır. En ziyade İsveçe koyun deri
leri, Amerikaya av derileri, İtal
yaya yumurta. Bulgaristana ve 
Romanyaya da zeytin, Norveçe 
ham afyon, Holandaya da kuru 
üzüm gönderilmiştir. 

Balık ihracatı 

Dün muhtelif memleketlere 81 
bin çift torik balığı ihrac edil
miştir. Bunun 55 bin çifti İtal
vaya, 13 bini Bulgaristana, 1 O bi
ni Yunanistana satılmış, şehrin 
ihtiyacı icin balıkçılara 3 bin çift 
verilmiştir. 

Harice satışlar. cifti 75 - R6 ku
ruş arasında yapılmıştır. Bu fi. 
atlar czecen seneye nazaran yüz
de elli fazla. fakat ihracat mikda
n da yüzde elli noksandır. BtJ su
retle satış azlığl fiyat fazlalığiyle 
•elMi edilmektedir. 

Dün Boğazda ve Marmarada 
her çesit balık tutulmustur. Pe
rakende satıslar, kefal 50-60 bar
bunya 160-200, uskumru 50. sar
dalya 50, hamsi 25-40 torik teki 
50 kurucıtan yanılmıstır. 

Kuru Kahveciler 
Dün Satışa 
Başladılar 

---()-
Piyasaya Yakında 

2000 Çuval Kahve 

Çıkarılacak Daha 
Şehirde mevcudunun tükenme

si üzerine gümrüklerdeki kahve
lerden 200 çuvalı çıkarılarak dün 
yüz çuvalı İstanbulun ihtiyacı i
çin kuru kahvecilere verilmis, 50 
çuvalı Trakyaya, 50 çuvalı da A
nadoluya sevkedilmiştir. 

Şehrimizdeki kuru kahveciler 
dün sabah satışa başlamışlar ve 
bunların çoğunda öğleye doğru 
tevziata nihayet verilmiştir. 

Haber aldığımıza göre güm
rüklerde daha 2000 çuval kahve 
vardır. Kahve ithalat birliği aza
larına ait olan bu kahvele_rin de 
piyasaya çıkarılması için vekale
te müracaat edilmiştir. Bunların 
da bu günlerde tevziine başlana
cağı ümit edilmektedir. 

Bundan başka bu günlerde 
memleketimize gelecek olan 10 
bin çuvallık bir parti kahve var
dır. Ayrıca muhtelif tarihlerde 
Brezilya ve Cenubi Amerikaya 
sipariş edilmiş 75 bin çuval kahve 
mevcuttur. • - -

Alakadarlar bu şartlara göre 
memleketimizde bir kahve darlı
ğına imkan kalmıyaca~ım ve bir 
ihtikara ise katiyyen meydan ve
rilmiyeceğini bildirmektedirler. 

r.--
\1UTEFERRİK: 

- Mümkün değil. Dono~o tah- saya bin franklık (hare) bir çek 
vilatı tamamen satılmıştır. vermek suretiyle altı yüz frank 

Bu sene Anadoluda halkın da
ha ziyade toprak işleriyle mesı.rul 
olması sebebiyle av derisi isÜh
salatı az olmuştur: Amerika pi
vasaları sansar, zerdeva, kun
duz gibi fazla yer tutmıyan mal
lara rağbet etmekte, bu mallar 
koli postal halinde Amerikaya 
sevkedilmektedir. 

PİYASADA: 1 Poliste : Kral Alfons için 

Ayini Ruhani Y apddı - .... 
- Tabii değil mi ya? Büyük 

bir tereffü muhakkak. Size kim 
soyledi? Jhon Block mu dediniz? 
Doğrudur. 

farkı da kendisi alıyordu. 
İşte Prensin davetlilerinden ban 

ker Rober Savoyans yahut Rüpen 
Sabuncuyan böyle bir adamdı. 

* * 

Satış Ucuz 

Mağazaları Açıbyor 

Bir Yankesici iş 

Üstünde Tutuldu 

Salonlarda bu kovan vızıltı-
- Ben bu tahvilatı elimden sı devam ederken Livreli İhracatcılar, sansar derilerini 

50-55. zerdevaları 55-65, kunduz
ları 15-20 liradan almaktadırlar. 

Ticaret Odası halka mahsus u
cuz eşya imali hakkındaki tetkik
lerine devam etmektedir. Bugün 
odada ucuz ayaklfabı komisyonu 
toplanacaktır. Komisyona Sümer 
Bank'ın Beykoz fabrikasının mü
tehassısları ve ayakkabıcılar ce-

Zabıta Celal Cici adında bir sa
bıka hyı yakalamış, adliyeye ver
miştir. Celfil bindiği tramvayın 
kalabalığından istifade etmis. Os
man adında bir yolcunun cebini 
jiletle keserek icinde 300 lira bu
lunan çantasını çalmıştır. Celal, 
paraları aldıktan sonra cüzdanın 
icinden çıkan nüfus kağıdı vesa
ireyi Kumkapıda bir posta kutu
suna atmıştır. Celal, bundaı:ı son
ra Benziyo ad!,nda birinin de ay
ni şekilde cebini kesmiş ve para
sını almıstır. Fakat bir tesadüf 
eseri olarak 10 liralıklardan biri 
ortasından kesilmiş, yarısı Ben
ziyo'da diğer yarısı da Celalde 
kalmıştır. Polis vakadan haber
dar olur olmaz, Celalin yarım on 
liralığı Merkez bankasına götü
rüp değiştireceğini tahmin etmi~ 
ve banka civarında tertibat al
mıştır. Nitekim biraz sonra Ce
lal bankaya gitmiş ve yakalanmış 
tır. Dün asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde yapılan duruşma 
sonunda, Celal.in tevkifine ve 
noksan sabitlerin celbine karar 
verilmiştir. 

Geçenlerde italyada vefat eden 
eski İspanya kralı 13 üncü Alfon
sun istirahati ruhu icin dün şeh
rimizdeki İspanyol konsolosluğu 
yanındaki kilisede bir ayini ru-

cıkaramam. Çünkü büyük bir uşaklardan biri Madam Ven den 
operasyon yapacağım. j Sen'e sokularak: 

hani yapılmıştır. - -""'"'-

- Evet. 
- Madam, dün size telefon e

den bir adam geldi. Kendisini bu 
akşam için ç.--. "'(ırttığınızı söylÖ

- Evet Fakat bu fiyata kabil yor. 
değil. - İsmi nedir? 

Buna mukabil tilki, oorsuk. ça
kal, ya ban kedisi derilerine rağ
bet edilmemektedir. 

Tavsan derilerini yerli fabrika
lar almı:ıkta. 20-30 kuruştan müş
teri bulmaktadır. 

miyetinden bir kaç aza iştirak 
edeceklerdir. 

UNLU MADDELER - Beledi
ye, ekmek, francala. çavdar ek
meği, pide ve simitten başka her 
türlü unlu gıda müstahzarları i
cin yalnız ekstra ekstra un kul
lanılmasına karar vermistir. Eks 
tra ekstra un kullanıldığı halde 
normal francala terkibine başka 
maddeler ilavesiyle hususi ekmek 
hazırlamak için de belediyeden 
müsaade istenecektir. 

- Bir iki saat sonra bir daha 
telefon ediniz. Söz vermiyorum. 
Belki... 

Sermaye sahibini bu kadar te
Jelon muhaveresi tavlamaya ka
fidir. Bu suretle bir tarafta unu
tulmuş kalmış olan tahvilat bin 
naz ve istiğna ile satılır. Bir kaç 
gün sonra yükselme yerine müt
hiş bir sukut sermayedarı şaşır
tır. Adamcağız bankere koşar. 

Savoyans sinir buhranları için
de perişandır. 

- Ah dostum! Büyük bir fe
laket. Donogo madenlerini su bas
tı. Bütün ameliyat tatil edildi. 
Ben şahsen tam yarım milyon 
kaybettim. Şimdi zararı cıkar
mak için yüz bin franklık Luba
na kromları alacağım. Size de ay
ni operasyonu tavsiye ederim.Fa
kat az mikdarda almayınız. Zira 
bu tahvilatın temevvücü ufak 
farklarla olur. İsterseniz sizin i
cin de yüz bin franklık alayım. 
Bunda kayıp tehlikesi yoktur. 

Lubana kromları ufak bir kar 
bırakır. Sermayedar bu yemle
meden cesaret alır, yeni bir ope
rasyona girer. Nihayet aklını ba
şına toplıyarak "zararın neresin
den dönülse kArdır., diyerek işten 
çekilebilirse kendini kurtarır, 
yoksa bugün Donogoyu su basar, 
yarın Lubanada yarıklar. öbür 
gün Niangide amele mühendisle
ri öldürür; ve bütün paralar bu 
suretle Savoyans'ın lüzumlu lük
süne sermaye teşkil eder. 

* * 
Savoyans, daha Zümrütyanla 

yo~urt ticareti yaptığı za
manlar, kiraladığı odada komşu
su olan bir kadınla evlenmişti. 
Orta halli ailelerde ascılık eden 
Katrin, bir türlü kocas~nın yaşa
dığı hayata alışam51dı. Karno'daki 
konakta verilen müsamerelerde, 
ziyafetlerde o kadar yabancı kal
dı ki, nihayet bir sinir hastalı~ı 
bahane ederek Fransanın cenuo 
tarafında bqlunan ailesinin yapı
na çekildi. Bu evli bekarlık ban
kerin cok işine y<trıyordu. Araıia 
alacaklılardan gizlenmek icap et
tiği zaman odasına kapanıvor ve 
uşaklar gelenlere efendilerinin 
madamdan aldığı telgraf üzerine 
satoya gittiğini söylüyorlardı. 

Bazan gece ı{Ündüz dalavere 
dü iinmek uı":trunda bu mütemadi 
didişmeden yorvld ığunu hissedi
yor, kendi kendine: 

- Ah! Divordu. Meğer cek çek 
arabasiyle yoğurt dağıttı<tım va.
hut bulvarlardaki kahvede tabak 
canak :vıkadığım zamanlar ne ka
dar mesutmu$um! $imdi virm.i 
dfüt saat bile din1enmekfüHme 
imkan :vok. Ancık vükün altın
dan c:ekiLo:;em, her şey birden gö
çecek ... 

Savoyan~ en zivrıde hastalıktan 
korkuvordu. Ufak bir _gripe tutul
sa sermayedarlara kim soz ıınla
tacak. veni membaları kim bula-

-:- Yanlış söylemiyorsam, Mös
yö Ifan olacak. 

- Kartı vok mu? 
-Hayır. İsminin sonu beyle ADT İYF.nR: 

bittiğine göre şarklı olacak zan-
nederim. M ·· d 

- Evet hatırladım. Arka mer- uzaye eye Fesat 

Karıştırmışlar 
divenden yazı odasına alınız. 

Davetlilerin bulunduğu salon
ları uzun bir koridorla ayıran bir 
daire Prensin kalem odalanm teş. 
k.il ediyordu. 

Bir çeyrek sonra Madam Ven 
den Sen maroken takımlarla dö
seli yazı odasına .girdi. Kapıyı aç. 
tığı zaman odada kimsevi göre
medi. Dışarıya doğru dönerek ses
lendi: 

(Arkası var) 

Komisyon reisi ticaret odas\ u
mumi katibi Cevat Düzenlinin i
fadesine göre, ucuz ayakkabı ge
niş mikyasta, halkın ihtiyacını te
min edet.-ek mikdarda imal edile· 
bilecek ve bunları beş liraya ka
dar satmak mümkün olacaktır. 

İthalat ve ihracat birlikleri u
mumi katipliği, halka ucuz eşya 
satılmasını temin için satış ma
gazalan açmayı düşünmektedir. 
Şimdilik manifaturacılar birliğJ. 
nin bir satış mağazası açmasına 
karar verilmiştir. Bu maf{aza 
Valde hanının alt katındaki sa· 
landa açılacaktır. 

Konvansiyonel Treni 

T eehhürle Geldi 
Dün konvansivonel treni altı 

saat teehhürle gelmiştir. Trenin 
teehhürü Bul,garistanda kontro
lün uzamasından ileri gelmekte
dir. 'P' 

Mustafa Bora ve Mehmet Tok· 
sal adında iki fırıncı. dün ücüncü 
icra marifetiyle satılan bir fabri
kapm miizayedesine fesat karıs
tırdıklarından yakalanmıs ve ad
liyeye verilmişlerdir. İddiaya gö. 
:-e. suclular fabrikanın nısıf hisse
sine malik olan ve diğer hiss~yi 
de kendisi almak isteyen Anar~i
losa müracaat etmisler ve kendi
lerine 300 lira verirse müzavede
ye istirak etmiyeceklerini bilciir
mişlerdir. Anargilos da bu teklif
ten müddeiumumili~i haberdar et 
tiğinden derhal tertibat alınmıs 
suclular parayı alırlarken cürmÜ 
m~şhut halinde yakalanmışlar
dır. Doğruca asliye 7 inci ceza 
mahkemesine verilen suclular 
hakkında, tevkif kararı verilmis 
ve avukat tutup müdafaalarıni 
yapmaları icin duruşma ba.şka bir 
güne bırakılmıştır. 

KOYUN DERİLERİ - Dün 
piyasada hükümetçe koyun deri
leri stoklarına el konaca~ı hak
kında bir şayia dolaşmakta idi 
Maamafih bunun stok mikdarları 
hakkında birer beyanname iste
nilmesinden galat olınası ihtimali 
de mevcuttur. 

BİR MANDA ÜRKTÜ - Dün. 

Dünkü konvansivonel ile Bul
garistandan yalnız İngiliz koloni
sine mensup ve çoğu kadın olan 
12 yolcu gelmistir "" 

Sir Cripps Gitti 
Bir kaç gün evvel tayyare ile 

Moskovadan sehrimize ~elen ve 
Ankarada İngiltere hükümeti Ha
~ici:ve Nazırı Eden'e mülaki olan 
In_gilte'renin Mo~kova Bi.ivük El
cisi Sir Cripp:ı, dün saat 7,35 de 
Yeşilköy tayyar~. istasyonundan 
Mo~kovaya hareket etmistir. Se
fir Ingiliz ve Sovyet konsolosluk 
erkanı tarafından uğu.rlanmıştır. 

Müthiş Bir Korku 

B ulgaristana giren Alman asker
leri Yunan hududuna varmı<;Jar 

ve orada Alman neferleriyle Yunan' ne~ 
ferleri birbirlerinin elJerini sıkmı~Jar. 
Bugün birbirlerinin eJlerini sıkan o 
insanlara, yarın birbirlerinin boğaLları
nı sıkmalarının eınrolunmıyacağını kim 
temin eder? 

Vaktiyle bir Fransız zabiti, kumanda
sında bulunan bir yahudi neferinin düş
mana aie!j etmediğini görmu~, \'e yanı
na sokularak sorm u~: 
"- Niçin ateş etmi)orsun? Yoksa 

karşımızdakilerin düşman olduklarını 
bi1miyor musun?., 

Musevi, siikunctic cevap vermiş: 

"- Daha )'fürlcrini bile görmediğim 
adamlar, bana niçin düşman olsunlar?,, 

Vakıa bugünün insanlan, o yahıı<li -
niu bu makul cc·\.'abıııı güldiiri.icü bir 
nükte sayınaktaclırlar. I<'akat simdi Yu
nan hududunda birbirleriyle ~hhabhğa 
başlıyan Yunan ve Alman neferleri hana 
mnumi harbin mc~hur bir vakıasını da 
hahrlattı: 

O zaman Verdi.in kalesini beklivcn 
Fran~rzlaı·la. o lrnleye hiicum <'dece!~ o
lan Alman lar , uıımı·a bir istirahat dev
resinde birbirleriyle ahbaplığı ilerlet • 
tikleri için, aldıkları emre r.ığnıcn hir
birlerint- ate!} açnıaımşlardı: Neticede, 
barhin devam edt!bilmesi için o Alınan 
ve Fransız fırkalarını başkalariyle <le • 
iiştirmekten bafka ~are bulunamamı~tı. 

Yahudinin cevabı gibi muhayyel bir 
f1krn olmıyan bu vakıadan da belli ki, 
şimrli Yun an 'e ı\ 1 mn n nd erit' Tİ ;ıra -
sında tec<>.,iisc- ha~lı) an ırhm 'et, elim • 
;ı.·ayı, unntmi hnrpt(•kine hcnzi~·eıı lıe~e
ri bir sürpd.ıe bir defa daha şahit l.ıla-

Bu şayia, piyasanın düşük ·za
manlarında külliyetli mikdarda 
mal toplayan tüccarları, ihracat
çılara müracaata ve mallarmı el
den çıkarmak arzusuna sevket
miştir. 

Sirkeci rıhtımında bağ"lı bir va· 
ourdan vincle çıkarılan manda· 
lardan biri ürkmüs. oradan ge
çen Mehmet Uyar ve İsak adında 
iki kisiyi yaralamıstır. Yaralılar 
tedavi altına alınmıs. t?ÜC hal ile 
ı:aptedilen manda dl)ğruca mez
bahaya gönderilmistir. 

lendigine göre yalnız bir firma 
bir milyon liralık deri stoku vü
cuda getirmiştir. 

Avrupa yolcularının Bulvaris
tandan gecmelerine müsaade e
dilmemesinin öi!re"lilmesi üzerine 
~erek memleketimize ve ı?erekse 
Yunanistana gelmekte olan yol
cular Bel~raddan Yunanistan yo
lunu tercih etmişlerdir. 

Türkiyeye gelenler Dedea1!aç
Pithion yoluyla gelmektedirler. 
';\1emleketimizden A vrupaya gi
denler de ayni tarikle hareket et
mektedirler. 

Şehrimizde mühim mikdarda 
koyun derisi mevcuttur ve söy· 

bilir. Eğer Alman şeflerinin Yunanis
tana giı'miye de niyetleri varsa, hu ih
timali düşiinmekten clerin bir endişe 
dııyacnklardır. Insanforın ne bale gel • 
cliklerini anlanııya da, böyle bir endi· 
şenin du~·ulacatım düşünınek bile kô. • 
fidir. Çiinkü bundan da anhyonız ki, 
arhk rnı;anlann birbirleriyle dost olma
Janndan, ve birbirleriyle döğiişmcıne
lerinden korkuluyor. Korkulann en 
korkuncu bu de~il midir? 

k . * ıı Te • tıp papuç 

1• ek tip ekmekten sonra, tek tip 
çorap, tek tiı> papuç la ç1katıla

cakmış. 
Şimdi ihtimal, bazı şıklık düşkiinleri 

giinün hirinde tek tiı> çorap, tek tip pa· 
puç giyileceğini düşüniince, endişe du
yarlar. Fakat onlara tavsiye ederim. Bu 
havadisi endi~eyle değil, sevinçle kar • 
şılasınlar; ve hallerine ,ukretsi:oler: E· 
ğer ara yerden "tip,, i de kaldın:rlarsa, 
halleri harapbr: çtinkü o takdirde or~ 
tada kalacak olan şey "tek papuç,, tur. 
Ve işte asıl o zaman fellkettir: Zira 
cümlemizin iki ayatı bir papuca girer? 

.. * Uçan hastahaneler 

U t:an kıılell'rclen sonra uçan hasta
neler cl<ı ~ apılmış. 

Belli ki, beşeriyet, her gün biraz da
ha ... yükseliyor. Yakında gökyiiziine 
tiren yollan döşendiğini de göriirsck, 
hiç şaşmıyacağız. TevekkeJi değil , bu 
harbin bir bu•a harbi olacağını söyle -
m.iyorlardı. Müstakbel halimizi görünce, 
bi~are kuşların gagaları açık kalacaktır. 
O takdirde yıkılan yuvalannın üzerinde 
acı acı düşünecekler ve birbirlerine bay· 
retle soracak1ardı: 
"- Acaba insanlar bizinı yurdiımuza 

niçin tecavüz ettiler? Bize hiçbir temi
nat vermemişlerdi ki!,, ...... 
Futbol hakemleri 

G azetelerimizden birisinde gözii· 
me çarpan tuhaf bir serlevha 

da şuydu: 
"Futbol hakemlerimizin eksikleri ne· 

dir?,, 
Bu serlevhanın altında taın iki bu· 

çuk sütunluk uzun bir de yazı vardı: 
Ve c> uzun yaıı. bu ıerlevhadaki basit 
ıuale cevaıJ vermiye çababyotdu. Hal· 
buki ben, bu basit ıualin cevabım öi 
renmek için, o makalenin bir tek satı· 
nru okumıya bile lüzum görmedim: 
Çünkii o cevabı bulmak için, c;tadymn· 
)arda ikide birde \'llkuhulan hadiseleri 
hatırlamak katirdi. Ei?er, o yazıyı ya.ıan 
meslektaşa rastlarsam, kendisine: 

"- Ayol, diyeC'eğim, futbol hakemle
rimizin neyi eksiktir?,, diye soruyor • 
sun. Bunu da bilmiyen var mı ki? On· 
larııı eksikleri... ZırWı birer elbisedi;:! 

* 
itibarları artıyor 

* 

E skiden gazetelerde tanınmış adam
lann gelip gittikleri yazılırdı. 

Şimdi mesela gazetenin biı· sütununda 
şu serlcvhayı okuyorsunuz: 
"- Vali Ankaraya gitti!,, 
Onun yanı hAşındaki sütunda da ~u 

cümleyi görüyorsunuz: 
"- Çivi, ve lastik geldi! 

Öteberi fiyatlarmın her aün biraz da
ha yükselmesi, bundan da anlaşılıyor. 
Gazete sütunlannda büyiik ~ahsiyetlcr
le yanyana gelmek, birçok matalann 
itibarmı arttıı·dı: itibarı bu derece artan 
o metaların kendilerini her gün biraz 
daha... pahalıya satmalarından daha ta
bii ne olabilir? 

Çilingir sofrası mı? 

Ş u satırları da, Halit Fahri Ozan· 
~o~·un bir yazısındaıı ahyoruın: 

" - iyi muharrir. masa5ınıu başına 
ıcçfiği zaınan, sanki kanatlanmıı, ba • 
fifleıuiş, ve ayaklan topraktan yukan· 
htra yükselmiştir!,, 

Üfitıtdın tarit t>tli(:i şekilde cökyfü:Ü· 
ne yhk:.elen muharrir "bulut,. ~ayılaca· 
~ma ıöre. o ci.iınlede bahsi geçen masa · 
du ... ~ituıgir sofrası olacak! .. 

'/\/ aci Sadullah 

Yazan: Naci Sadullalı 
~!. 

Su anda Alman ordusuıtll 
.;;# topraklarına kabul et~.if , 

bu1Uııan Bulgaristan, en büyıl1' , 
hatayı Dobrucayı Alman nıüı~· 
hereti:vle kazandığı gün işlemiş~1

1 

Cünkii bu müzaherete mukal>ı '• 
güniin birinde kendisinden ço~ 
biiyük şeyler istenıniyeceğirıe ı· 
nanması, gözden kaçmıyacak j(IJ' \ı 
dar büyiik bir gafletti. , 1 

Görii~·oruz ki, tıpkı insanlar gı· 
bi milletler de ekseriya batıl iııB' Q 
nışlarının seyyiesini çekiyorlsJ 
Ve Bulgaristanın bu giin1'11 

manzarası bu hakikati teyit t' .... 
den en taze vakıadır. KomsuJllıı 
zun bugünkü vaziyeti kars~sındl 
duyduğumuz teessiir, bittabi o-
nun kendi hesahmadır. n 

Çünkü biz kaniiz ki, Bulgaris· '; 
tanın bugiinkü yolunu tutmasııı a 
dan zarar gi.frcbilecek olanlar ]J11l· 
garlardan başkaları değildir. , 

Be11i kj, insanlarda, tezvirJetl <! 
kapılmak istidadı, hakikatler -<t 

kavramak kabiliyetinden ~ok iir 
tiin: Eğer böyle olmasaydı. Bı1 • 1 
garlar, on kiisur senedir Balt<ıı' 
vahdetinin liizumunu haykırıı~ 
sıcak dost seslerine kulaklarıfl1 ~ 
tıkayıp, hül~ a besleyici vaatler' Q 
kapılma:ılar. ve hu~iinkü akıbe1 il 
ferine uğramazlardı. . 4 

F~kat artık, Bulgaristan i~1~ 
i~ işten geçmiştir. Ve Bulı?ari'' ,11 

tan, durup dururken, kendi toP' d 
raklarını, kendi daval?.Tına yiiıd' 1 

yiiz avkırı kalması liızım gelt' 
kavgaların sahası haline sokrnıJf 

turN. t d"ft" k' 'k' · rl· ~il c acı esa u ur ı. ı ıncı 

han harbi, birinin hareketi, diğr e, 
rinin hareketinin her hakımd•d ~ 
yüzde :vüz tersi olan iki mille, ~ 
yanyana getirmekle, yaman bı1 

1 
u 

tezat şaheseri yaratıyor. e 
il 

Mazlum bir düşmanı çiğne111e' 11 
ye gidenlere yol açan Bulgar ı~U- g 
kfımeti ile, boyundan çok bü~·ıJ 11 
bir ikinci düşmanı sarsılmaz b11 g 
cesaretle kar~ılamaya hazırlans1~ il 
Yunanlılar arasındaki azamef I}·· 
rol fark, baş döndürecek kadııt 
derindir. · 

Alman kuvvetlerinin BulgariS' ı·ıt 
tan toınaklarında tuttukları ~:?' ta 
la bakılırsa. cok yakında, kiic1'~ ı 
Yunan milleti, ;\·aralı Yunan uıil· kil 
Jeti, zelzele~·e uğramış şehirle~ ı\ 
insafsız tayyarelerin bomba yııij 
muruna tutulan mazlum fak' '-' 
kahraman _Y•~naı_ı milleti, ik~ıı' dı 
\'e kanlı hır ımtihana daha gırt' 
cek. Ve şimdi 7 milyonluk Yıl' t{~ 
nan ntiJletinin karsısındaki Jıf ~ 
sımların yekunu, 200 milyon ill' ~ı l 
sanı huluvor. ll 
İstiklal lçin dövüşen kiiçiik bof ~i 

hı büyük Elen milleti ile, giiııii~ c 1 

birinde muradına kavuşturulnı'~ ~~ 
hiil;vasiyle ;vabancı kuvvetlere (!f' ~I 
çit veren Bulgaristan arasındıı~1 

fark, İtalyanın bu harbin başlnfl' ~a 
gıcındaki iddialarından bile bU' r 
yüktiir. h 

Bu şartlar i.;inde Yunan millt.' .;,, 
tini kıskanmamak, ancak hakli '' 
davalar uğrunda dövüştnenin şe' d 
r.-fini tanımayanların harcıdır: fı 

Bu şerefi <·ok iyi tanıdı~ımıı i· ~ 
çindir ki. sertiğimiz kahrp,•1110 
dostla biraz daha müftehirirz! ~ 

il 
{) 

Kocaeli Tütün la 
~I' 

Piyasası da Açıldı 
İzmit, 5 (TAN) - Bu.ıı:ün J{O' 

caeli tütün piyasası açıldı. İ~ 
mübayaayı İnhisarlar Vekaleti 
yaptı. 35 • 65 arası fiyat 'verdi 
Zürra vaziyetten memnundur. --- __, ____ _ 

Ankara Doğum Evi 
Ankara, 5 (TAN) - AnkaradS 

yapılma.kta ol~n doğum evınln i!l' \ 
sasının ıkmaH icin bu sene bütçe- ll' 
ve 400 bin lira konulmuştur. lı 
Bu para ile binanın bu sene ikmtı' 
!ine cahşılacaktır. Doğumevi, bil' ~ 
t.iin Orta Anadolunun ihtivacı?l 
karşılayacak bir halde olac,ktır. 

• Y cnicamiiıı etrafı açıldığı 
halde, camiin arkasına düşen 
Evkafa ait barakalar hali o· 
radaki manzarayı kirletmekte 
devam cdi:ror. Bunlar niçin 
yıkılmıyor? 

? ? ? 
• Akay idaresine bağlı olan 
vapurların i1;i pislikten geçil· 
miyor Kadıköy iskelc~i hiç !ıU 
yüzii görmüyor. Köpriideki 
merdivenler hiç yıkanmıyor, 
Niçin? 

'! • • . . 
• Tahtaknledf" ve Balıkpaza• 
rında her şey açıkta satılıyor. 
Niçin'! ., 

? ? 



ABONE BEDEL 
TUrklye Ecnt'bl 

N 1400 Kr. 1 sene 2800 Kr 
750 • 6 Ay 1500 
400 3 Ay 800 

nyanın 

Ya si 
Qnzarası 

'- Alınan kıtaları Yunan hudu
"lda harekete geçebilecek bır 

j'ete geldikleri gun, Alınan 
'<Urneti tarafmdan Yunanisl,ma 
tıota venlerek İngiltere ile ;nu
ebetıerlni kesmesi ve Yunun 
taklarının İngılız üsleri olarak 
'llanılmasma nıhayet "ermesi ıs

cege benz yor. 
'- Sovyetlenn Bulgaristan ha:~
:alti tebliği Berlinde pek :;o

karşılanmıştır. 

---·------------------
Vaziyeti: 

augünkii Alınan gazeteleri, 
'l'una boyundan Bulgaris

a akın eden Alman kıtaların
. bahsetmektedirler. Tuna ü-
11\de, şimdiye kadar tarihin 
,detmediği muazzam bir as· 
1 köprü kurulmu~ ,.e bura-
.ı\lman askerleri bir sel ha
e Bulgarlı.tana geçiyorlar-

~ll askerler. umumi kanaate 
e, Bulgaristanın cenubu gar
ltııntakalarına doğru yüri.i-
n tedirler. 

1 
ulgaristanda Alman askerle
!!~ halk arasında çarpu;malar 
lgut bazı mıntakalarda karı-

• 
1
•klar cıktığı, llitler taraftarı 
gar gençlerin kollarında ga
lı haç i aretleriyle. sokaklar· 
~ezmeye başladıkları haber 
~.;'1tektedir. 
t Un sabah İngiliz sefiri, Bul
. topraklarının Alman asker-
11.için har!'ket iissii olduğunu 
~Yerek, lngiltere ile Bulga
I n. arasında siyasi münase-
k·e~ın kesildiğini Bulgar baş-
tlıne bildirmistir. 

.. 
150 1 Ay 800 

~ 

si, yahut Yunan topraklarının 
ve adalarının İngiliz üsleri ola
rak kullanılmasına nihayçt ver· 
mesi istenecektir. 

* * 
Bu ültimatom karşısında 

Yunan hiikumetinio hattı 
hareketi ne olacaktır? 

M.r. Eden'in Atinayı ziyareti 
müna"iebetiyle halkın ,.e mathu 
atın kendine karsı gösterdiği 
çok samimi ,.e coskun hiisnii 
kabul hu suale. hi<- olmazsa kıs
men cevap \.'erebilir. Biitiin Yu
nan matbuatı bu ziyaretin hu· 
susi ehemrrıh·rtini tehariiz et
tirmisler, İn~ilterenin yardımı 
ile nihai zaferin kazanılacağı 
hakkındaki itimatlarını izhar et
ıni~lerdir. Baz1 gazetl"ler. İngi
Jizce makaleler nesretnıişler, Yu 
ııan lıların İne-ilizlere karsı borç
larını ödemekle mairur ve 
müftehir olduklarını yazmışlar· 
dır. 

İngiltere ne yapacaktır? 
Bulgaristanla siyasi miinase· 

betlerini kesmesi zaruri olarak 
bu memlekete ha~o ilan etmesi
ni icap ettirmez. İngiltere Bul
gari~tana harp ilan etmeksizin 
de -italyanlarm Mısıra yaptık· 
ları gibi- Bıılgaristandan geçe
rek Romanya petrollerini ve 
bizzat Bulgaristanda Alman kı· 
talarını ve asker nakli:vatında 
kullanılan trenleri ve ha~a mey
danlarını derhal bombardıman 
etmeye hashyabilir. İngilterenin 
bu işi, Selani*in işgalinden ev
vel yapması kuvvetle muhte
meldir. 

Yugoslavyanın vaziyeti ne o
lacaktır? 

Bu hususta esaslı malumata 
malik buhınnuyoruz. Pren<ı Po
Jiin Viyana veya Ahnallyada ol
duğu haber verilmektedir. Bel
graddan gelen bir habere göre, 
de, Yugoslav::vada 28 sınıf ihti
yat asker. şubelerine müracaate 
davet ediJmisler, bir cok ihtivaı 
lar da silah altına ahnmıslardır. 

Son So,•yet heyanatının. Vu
goslavyamn, Alman;\'aya karşı 
mukavemet icin kuvvet vermiş 
olması muhtemeldir. ı\.ırnan kavnaklanndan '\'eri-

ı., bir hP.b~re göre. İng-ilizler S T bf 
~1tdan ve Filistinden Suriye ovyef e İğİ ! 
lltlarınn mühim mikdarda 

!t,eri km•vetler göndermekte
a~fl'· Bundan gaye, Selanifre 
~ı tdilecek olan hu askerlerin 
~'hıu kısaltmaktır. Bu is icin 
,İlizll"rin derhal sc\'kedecek

~;d 200.000 den fazla askerleri 
\' ır. 
~J arı. resmi Alman kaynakları 
i~ garıstanın. hu bölgede yeni 

' ~llrtıı kurmak ,.e İngiltereye 
~ Şı harbi kazanmak gayesiyle 
t~I edildiğini söylemektedir-

• ~iğer cihetten Berlin mahafi
'f e, Yunani tanın İngiltere ta
~·ıdan bir hareket Ussii ola
e ullanılmasındnn dolayı iki 
llıleket arasındaki siyasi mii-

~l!hatın pek iyi olm~dığı be
() edilmektedir. 
la Yle göriiliiyor ki Alman kı
ttı Yunanistan hududunda 
ekete gerl"hilecek bir ''azive

e~·eldikleri giin, Alman hiiku
ıt 1 tarafından Yunanistana 
il nota ''erilecek ve İn -
~re ile münasebetini kesme· 

I• ngiliz matbuatı Sovyetler 
Birliği hüktımetinin be

yanatı hakkında ihtivatlı bir li
san kullanmakta, tekzibi davet 
edecek tefsirlerde bulunmama
ya gayret etmektedir. Uıımumi
yetle bu beyanatın manası şu 
şekHde izah edilmektedir: 

1 - Sovyetler, harbin yakın 
şarka sira:vetini istemiyorlar. 
Çünkü kendilerine de sirayet 
ihtimali hasıl olacaktır. 

2 - Bütün Balkanları eline 
geçirmek isteyen Bitler, Sov
yet dileklerini nazarı itibara al· 
maksızın haTekete ge1;mistir. 

3 - Bu beyanat. A vrunanın 
cenubu şarki bölgesine ait me
selt-ler icin bir dönüm noktası 
1eskil eder. 

4 - Bu beyanat. Sov:vetlerin, 
Bulgaristan hadiseleri karsısın
daki hattı hareketi hakkrnda hi· 
rinci işareti teşkil etmektedir. 

Sovyet rad:foları bu beyana-

(Devamı 4 üncüde) 

t!·Jrf 0 ~!ilifliiiBB 
dan yüzde 25 inin yağ olduğunu 
görmüşlerdir ... Hayvanları tetkik 
ederek insanlar hakkında hüküm 
\•ermek her vakit doğru olamazsa 
da, fazla yemekten şişman olan -
lann kalbi de az çok yağlanaca -
ğım düşünmek fence zaruridir. 
Yağlanmış bir kalb de mutlaka 
az çok zayıf olur. 

~ ŞiŞMANLARIN KALBi ••• 
tŞhur karikatiir tablosunun 
1~1 değilse de suretini - helki 

.. Uşsünüzdiir: Şöhretli bir şair 
"t ed.Id' - · b" • f 1~ ı ıgı ır zıya ette yemek 
~ ten sonra, sofrada bulunmuş 
b~ llarin endamlı, zarif \'Ücut
~i•t. genç kıza !iiİr hakkında 
~illı sorar. Narin vi.icutlü kız: 
'ı ltıdi hazmediyorum, efendim, 
e 2:ih • • !.)· nmu ~ oramaın ... 
~?e şairi başından savar ... Şa
ı{ d~ yusyurnrlak, şişman bir 
~.?ın üzerinde kiiçücük kal
~ ltzlü bir genç kı'Ldan ayni şe 
'-ta.~· Şişman kız derhal: 
tl Şııri pek senrim büyük şa
l e~. bu akşam sizin o giizel 
~ e~ınizdcıı birini kendi ağzınız 
~tnlescın. hayatımın en ınutlu 
~ Ilı olacaktır ... 
~~tablo ~nsanın ~issiyatı ı.·i~cu
t tl şcklıne baglı olınadıı~ım 

lb~~ir. Şişmanlar arasında kötü 
\ tlı , rncrhamet iz olanlar da 
~ eğildir. Şişmanlardan çoğu -
~11 kalbi yufka olur ... 
~i ~at, madüi kalbe gelince iş 
4l§ıt. Laboratuar hekimleri in
ı~ <il) hayvanlarla mükayese et

i! alışık olduklarımlnn şişman 
,1tı~l\rın kalbi ne halde olabile-
~~tı~ nnlaınnk maksadi)·le - ne

tı tınutnrnk - çok bcslcnmi~ 
t \Unların kalhini tetkik ctıniş

\o onlarda kalbin ağırlığın -

Ondan dolayı şişmanların kal
bi çabuk yorulur. Şişman insan 
biraz yoJ yürü;\·i.ince yahut bir 
iki kat merdiven çıkınca nefes 
nefese kalır. Şişman adam genç 
olursa bunun pek te büyiik ehem 
miyeti olmaz: Yol yürümeden, 
merdiven çıkmadan, kendi oda· 
sında, -sporcuların yaptıkları gi
bi- geniş geni~ nefes alarak te
ncff i.is mi.iınaı·esesi yaparsa akci
ğerler, kalbclc yer tutmuş fazla 
yağlan eritmiye çok hizmet eder .. 

Ancak şişman adam yaşlı olur 
da pek çabuk nefes nefese gelir
se o vakit teneffüs miimaresesi
nin faydası olmaz. Çünki.i o vakit 
nefes darlığı sadece kalbdeki yağ
lardan değil, böbreklerln bo7.ul -
ma<:ından. karaciğerin yorulmuş 
olma-smdan gelir ve geçirilmesi 
giicleşir. 

ilerlemiş \lir yaşta şi~mnn kal
mak hosa gidecek bir ~ey değil -
dir. Yaş-ilcı·lcmcd<'n sbınanlıktan 
kurtulmak iyi olur. 

TAN 

Bir Kurt Masall 

Vahşileri de dahil olmak §ar· 
tiyle hütiin hayvanları se 

verim. Sırf ncizlerini görerek eğ· 
lenmek için, insanların hay,·anat 
bahçelerinde dar kafeslerin arka 
larına, ıniiebheden hapsettikleri 
azametli aslanları, he)·betli kap· 
lanları seyrederken onların son· 
suz çöllere. bakir ormanlara mii· 
tehassir güzel gözlerinde o kadar 
derin bir acı. o kadar manalı bir 
hüziin okurum ki, hemcinsleri
min hu mantıksız zulmiinden a
deta utanırım. Zaten za\•albların 
coğu uzun miiddet biı müebbet 
hapishane hayatına dayanamaz· 
lar, \erem olurlar. 

Dün "TAN,, da bir haber O· 

kuduın: 

Alman istila üslerine karşı son günlerde hücumlarını sıklaştıran İngiliz hava kuvvetlerine mensup Hurricane tipi tayyareler 

Silifkenin Güzeloluk köyündt' 
bir köylü ormana bir kurt kapanı 
koymuş. Bir ka<: giin sonra kapa· 
nm olduğu yere uğramış, bir kur· 
dun tuzağa yakalandığını gör· 
müş. Tam bu sırada fundalıklar
dan bir başka kurt köylüye hü
cum etmiş. Yakalanan canavarın 
eşi olduğu anlaşılan kurttan köy
lü giic;be:ia kurtulabilerek kanlar 
içinde köye kaçmış. Köylünün 
cesur bir kızı \'arınıs. llemen ba
basının intikamını d> almak irin 
kurtların olduğu yere gitmiş ·,-e 
ikisini de öldürerek sürükleye sü
rükleye köye getirmiş. 

lngilterenin Havadan 
• • 
işgali imkansızdır! 

Tiirk kızının gösterdiği cesaret 
takdire ~ayandır. Fakat ben -mii· 
saadenizle- kurtları müdafaa e· 
deceğiın. 

Tabiatın o vnh!?i ıtiizellil?'i i~in· 
de, maişetlerini ancak cesaret ,.e 
ciiretlerine medyun bir çift kurt 
hür,müstakil \'e mesut ~·aşıyorlar. 
Fakat bir gün sakin bir orman
dan geçerken, birdenbire erkek 
kurdun a) aklarının üzerine, iki 
çelik parçası kenedleniyor, kurt 
kemiklerini ezen kapanın tazyi
kinden kurtulmak için çabalıyor. 
Tuzağı ısırıyor, fakat sivri dişleri 
çelikte bir iz bile bırakmıyor. 
Gözünün önünde kanlar icinde 
debelenen erkeğinin etrafında 
dönen zavallı dişi kurt, aciz ,.e 
ı>erişandır. Ate~ler içinde yanan 
erkeğini bırakmıyor. 

A merikadan gelen bir ha· 
berae, Alınanların bır u

çuşta ikı yuz eııı bın asker taşı
yacak on sekiz bın tayyare ile ın 
gılterenın ışgaııne ncuırl:ındık-

ıarı bildırilmektedir. 

Ingilterede ve Ingiltereye 
dost memleketlerde kötu bir ha· 
va yaratmağa sebep olan bu 
haber, HiUerın nutkundan son
ra günün mevzuu olarak kıy • 
metleniyor. 

Ilk olarak şunu söylemeliyiz 
ki, Almanya, bu maksatla kul- . 
lanmağa mecbur olacağı, hı:r -
biri ikı, üç motörlü olm:ık ıca
beden nakliye tayyarelermelcn 
on sekiz bin tanesme, harp dev· 
resiyle çerçevelenen devre içın 
de malik olabilecek mali ve tek· 
nik. bır kudrette değildır. Al -
man serveti ve encıustrısı bir, 
bir buçuk senede on sekiz bm 
tayyare, elli dört bin tane 800-
1, 000 beygirlik motör yapamaz. 

Bununla beraber fan\!delıro 

ki, "olmaz!,. kabul etmey':!n ve 
baştan başa "olmazları tahak • 
ku.k ettirerek'> yapılan bu harp· 
te bu imkansızlığı Almanya yt!n
miş, on sekiz bın nakliye tay • 
yaresi inşası gibi bir planı da 
tahakkuk ettırmiş bulunsun. Ve 
bu on sekiz bın tayyare ile bu· 
nun içinde yer alacak 250 bin 
hava piyadesi el altında oısu.n. 
Iş bunlarla biter mi? 

* * 
B u işgalde hava piyadesi 

kuııanılacağına gora boy
le bir teşebbusu başarmak içın 
on sekiz bın biıyük tayyareye 
Ingilterede meyuanlar, arızasız 

diızlükler bulmak lazımdır. Hal
buki Ingilizler duşman tayyare
lerinin muhtemel bu gibi hare
ketlerine kar~ı, tayyare meydan 

ları ve muayyen bir genişlik ve 
uzunluktakı btitün araziyi, tcır

laları tayyareler için inilmez 
bir hale çoktan koymuş bulun
maktadırlar. 

Fakat bir an için bu meydan· 
ların ve düzlüklerin de inilebi • 
lecek bir halde olduğunu kabul 
edelim. Acaba bu on sekiz bin 
tayyarenin aynı mıntakada, ay-

Bir Çocuk Ailesi 

İçin Ne Düşünür? 

On bir yaşında: - Benim 
ailem fevkalade mükem

mel insanlardır. 
Onlar her şeyi bi
lirler. 

On altı yasın
da: - Doğrusunu 
isterseniz ailem 

eskiden sandtğım ~ibi sadece şe 
ker bal de~il. Muhakkak ki her 
şeyi bilmiyorlar. 

On dokuz yaşında: - Her ne· 
kadar ailem daima doğru olduk
larını, her şeyi bilip anladıkla
rını sanırlarsa da benim malu
matım daha şimdiden onları 
bastırır. 

Yirmi iki yaşında: - Annem 
babam yeni nesli hiç anlamıyor 

------ YAZAN: ---
ziyettir. Ingilizlerin tanıdığı, heı 
havada uçulmıya musait, beton 
kalkış yollarına malik meydan· 
lar, ne bu kadar tayyareyı ala
bilir, ne de bu kadar tayyareyı 
buralarda toplamıya ve barın · 
dırmıya imkan vardır. Alman -
ların ağırlıkları dokuz on tonu 
geçen bu tayyareler için bir ta
kım düzlüklerden bu kış mev
siminde ve onu takip edecek 
yağışlı ilkbahar günlerinde ıs -
tifade etmelerine de ihtimal 
yoktur. 

L!_~kir Hazım Ergökmen 

Görülüyor ki, esasen bir "cid
di olmaz,, olan iniş meselesi gi
bi, kalkış da - hiç olmazsa mev
sim dediğimiz yağışlı devreler
de - kolayca kabul edilecek bir 
im.kAn değildir. 

* * 
O rtada tek bir ihtimal ka

lıyor: Almanların bu iki 
yüz eJli bin kişilik orduya ta
mamen havadan paraşütlerle 
lng il tereye indirme lcri! 

Bu ordunun bu tarzda bir 
iniş için ihtiyaç hasıl edeceği 

250 bin paraşütü değil Alman
ya veya Avrupa, bütün dünya 
elbirliği yapsa birkaç sene ıçin
de meydana getirmek kudretin-

Bir bombardıman tayyares inde, pilot. vazıfe ba~ında 

de değildir. Acaba bu ordunun 
ne kadarlık bir kısmı paraşüt -
!erle indirilirse, işgal gayesi 
tahakkuk ettirilebilir? Biz böyle 
bir hesapla uğraşmanın mantık· 

sızlığına kaniiz; çünkü çoluk ço
cuğuyla siıahlanmış, köy köy 
harbederek ölmeyi göze aldır -
mış bir halkı, bol motörlü va
sıtaya malik dört milyonluk hir 
orduyu seferber etmiş, denizlere 

çevrilmiş, üstelik denizlere de 
hakim bir memlekete taarruz 
edilebileceğini bizim aklımız bir 
türlü alamamaktadır. Ve b•ın -

dan dolayıdır ki, Amerikadan 
gelen haberi VP. bunun gibi di -
ğer taarruz haberlerim ciddi 
saymamakta devam ediyoruz. 
Böyle bir hareket mutlak suret
te bir cinayet ve balıklarla az
raile iş çıkarmaktan ibaret olan 
neticesiyle de bir cinayet ola

caktır. 

nı harekat sahasmda gafletle renin selametle inebileceği kat
serbest bırakılmış bu kadar çok iyyen düşünülemez! 

düzlüğü bulabilmesine ihtimal * * 
ve imkan var mıdır?. 

On sekiz bin tayyareyi kulla
nacak on sekiz bin tayyarecinin, 

hiçbir yanlışlığa ve karga~alığa, 
yerde ve havada kazaya sebep 

olmadan kendilerine tahsis edi-

len düzlükleri eliyle koymuş gi
bi bulması ve muayyen vakitte 
oraya iniş yapabilmesı kabil mi

dir? 
On sekiz bin tayyarenin bfy

le bir inişi harpsiz, gürültü!:>üz, 
p~ırdısız yani imkansız bir ~art 

altında yapacakları kabul edilse 
bile, mahdut bir mıntakada yer 
hazırlığı olmıyan, tanınmamış 

bir araziye bu kadar çok tayya-

E n mükemmel tedbirlerin 
alınmış olduğu sulh dt!v

resinde birkaç yüz tayyarenin 
inişi bile ciddi kazalara sebep 
olmak istidadını gösteriyor. Bu -
nun gibi harp tazyiki aJtında 

kendi meydanlarına iniş dahi, 
kısa zamanda yapılmak mecbu

riyetıyle tayyarecilik için hava 
harplerinden daha büyük bir 
tehlike olmaktan geri kalmıyor. 

Bu ıslak mevsimde, Fransa, 
Hollanda ve Belçikada on sekiz 
bin tayyareye havalanmak im

kanını verecek müsait meydan 
ve arazi bulunması ihtimali de 
ayrıca dikkate alınacak bir va-

Yazan: Sevim SERTEL 

Yerli - Sayın profesör. Ta
rihle uğraştığınıza göre belki 
benim bu merakımı da yenebi
lirsiniz. Size bir sey soracağım . 
İşittim ki gecen Dünya Harbin
de sayısız insan ölmüs. Bu ka
dar insanı yemeğe nasıl muvaf· 
fak oldunuz? 

Profesör - Aman ne yapıvor 
sunuz? Tabii ki biz o insanları 
yemedik. 

lar. Aramızda müşterek olan 
hiç bir bağ yok. Onlar eski ve 
geri kafalı insanlar ... 

Otuz yaşında: - Do~rusunu 
isterseniz annemle babamın bir 
çok şeylerde hakları varmış; ne 
de olsa onlarm tecrübeleri var. 

Elli yasında: - Annemle ba
bam mükemmel insanlardı. İyi 
düşünmesini bilirlerdi ve daima 
zamanında yapılması icap eden 
tarzda hareket ederlerdi. ah be
nim scv,gili anneciğim ve baba. 

cığım. 

Yerli hiddetle - O halde bu 
kadar hayata kıymak günah de
ğil mi? Made!Tl kı onları vemek 

Drofesör Malinowski tarihi niyetinde değildiniz su halde ne 
• asar aramak üzere yaptı- diye canlarına kıydınız? 

* 
Niye Canlarına Kıydınız? 

ğı Afrika seyahat-ı-; 
!erinden birinde TOPLANTILAR: 
bundan bir iki se. ---------
ne evvel yerliler
den biriyle tanış
tı. Aralarında şöy 

le bir muhavere geçti: 

Yeıllay Gençlik Şubesinden: İkinci 
aylık toplantımız 9.3.941 tarihinde sa
at 14 de Eminönü Halkevindedir. A-
zamıım tesri!ini rka ederiz. 

- Göriiyorsun ya eşim. Benim 
için kurtulmak ümidi yok. Na
file burada kalma. Git! 

Dişi, erkeğinin hiunmalar için
de yanan pizünü yalayarak: 

- Seni bu halde bırakıp bir 
yere gitmem. Senden sonra bana 
hayatın lüzumu yok. 

Dişi, kadınlığa has bir isabet
le erkeğınin uğradığı belanın in
san denilen o ebedi düşmandan 
geldiğini anlıyor. Fundalığa sine· 
rek bekliyor. 

Bir ayak sesi! Biri tabiatm ver
diği silahla, diğeri aklın verdiği 
hiylelerle, asırlardanberi birbir
leriyle uğraşan iki düşman karşı 
karşıya kalmışlardır. Köylü kan· 
h ağzından bir karış dili sarkan 
kurbanını gururla seyrediyor. Bi
raz sonra elindeki sopasiyle dö
ve döve onu öldürecek! 

Dişi kurt, şim~ek gibi atılıyor, 
boğuşma ba~hyor. Dişi kocasını 
terketınemek için kanlar içinde 
kaçan köylü~·ü takip etmiyor. Yi
ne bekliyor. Kocası can çekişe-
rek: " 

- Beni bırak, git. Şimdi bal
talarla gelecekler. Seni de öldü
recekler! 

- Ölüm öliim, bir ölüm! Ha
yatta olduğu kadar, ölümde de 
eşin olacaaıın. 

Bu sefer gelen eli baltalı bir 
genç kızdır: 

Biri kinini, diğeri eşinin haklı 
intikamını giiden iki dişi birbir· 
lerine saldırıyorlar. 

Dişi kurt mağlUp olmuştur. Ce. 
sedi kanlar içinde erkeğinin ya· 
nına uzanmıştır. 

Fakat bu mağlUbiyetle, insan· 
ların dişisine ,·erdiği vefa dersi 
genç kı7.ın cesareti kadar büyü!, 
değil mi? 

Takvimcı 

Çukurovada Akalc 

Pamuğu Üretiliyor 
Ankara, 5 (TAN) - Ziraat Ve

kaleti Çukurovada akala cinsi pa· 
muk ekmek icin büyük bir faalı· 
yete ,geçmiştir. Şimdilik yuz ton 
kadar akala tohumu bu mmtaka
ya sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Bunun 50 tonu Adanada. on to
nu Mersinde, geriye kalanı da 
Hatay ve diğer mıntakalarda tev
zi edilmektedir. 

Diğer taraftan vekalet. yai:'..tınur 
dan hasar gören fakir çiftçilere 
t.ohumluk tevzii işine başlamı~ 
tır. Pamuk işlerinin Hatayda te 
sis ve tekamülü icin Revhanı) 
de bir çırçır fabrikası açılmasın 
karar verilmis ve derhal hazır 
lıklara başlamıştır. V ı.>kalet Amik · 
ovasının kuvvei inbatiyesinin 
çok fazla ve verimli olduiZunu 
düşünerek bu mıntakada aelecek 
senelerde. daha geni<: faalivett.n 
bulunmak için tetkikler yaptı.-
maktadır. · 
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1 et k ika ta Başlan dl ~~.!~~~~sındaki fotb~l· li~ Türk Bayrağını Taşıyan Vapurların Seyrüsefere 

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

18.03 Orkestra 
18.40 Şarkılar 
19.15 Konuşrıı• 

19.30 Haberler 
19.45 İncesaz 
20.15 Radyo 

. maçlarına dun devam edılmıştir. 
İlle maç Muallim mektebi ile S k d'f ' I ' M"' k f"'t V k"'f +· V 'fd' Bu Tipte Una Mısır Karı tırılacak Yüce ülkü t8:kı:mlan arasında ol- ev e 1 mesı şı una a a e a e me erı 1 

Ş muş ve her ikı takım da sayısız 
Ankara, ~ (I'AN Muhabirin - ded H ten 25, hatta otuza çıkarıl olarak berabere kalmıştır. · 

d~n) - Yenı tı? ekm~k hakkında dığı takdirde ekmeğin yumuşak- İkinci müsabaka, İstiklal fle 
kı kararnamenın tatbıkatına Istan lığı uzun zaman devam edebile _ Sanat takımları arasında yapıl
bul, İzmir ve Ankarad~ başl3n- cek ve fiyatı da şimdikine naza- mış ve İstiklal takımı 2-1 galip 
~ış bulu~maktad!r. :renlen ma -ıran biraz daha aşağı olacaktır. gelmiştir. 
lumata gore, yenı tıp ekmekte . . . Bundan sonra ııtünün son mı.isa 
çavdar nisbeti az olduğundan 24 Dığcr taraftan, rıne te~.tıp.ek- bakası Pertevniyal ile Işık liselerı 
s~atte kurumakta olduğu ve eski mek kararnamesıyle . ~ozetılen arasında olmuş ve Pertevniyal ta
fıyatına göre de az bir tenzilat ya maksadı temın etmek tçın mısır kımı üç golle maçı 3-0 kaz~mış
pılmış bulunduğu dikkati çekmek ~arıştırılma~ su.retiyle y~ni bir tır. 
tedir. Bu mesele üzerinde ileri tıp ekmek ımalı maksadıyle tet
surülen mütalealara göre, yeni kikler yapılmakta olduğu haber 
tip ekmekteki çavdar nisbeti yüz veriliyor . 

ASKERİ VAZİYET 
(Başı 1 incide) 

lnönü kşusu 
Türkiye kır koşusu birinciliği 

ayın yirmi ücünde İzmirde yapı
lacaktır. İnönü koşusu ismi veri
len bu yarışa her bölgeden dörder 
kisiUk takımlar iştirak edecektir 

Atletizm federasyonu teknik 
müŞavere heyeti azası kosuvu ter
tip etmek üzere müsabakadan 
bir kac .;in evvel İzmire hareket 
edecektir. 

Ankara, 5 (TAN .Muhabiri bil-1 masına mani olunacaktır ki, bu 
dirir~r~ - Koordin~s~on hel:'_eti suret!e eşya ~iyatlarını~ nak!iyat 
yem ikı karar vermıştJr. Bugun- resmı pahalılıgından muteessır ol
lerde tatbik mevkıine konulacak masına imkan verilmiyecek ve do 
olan bu kararları bildiriyorum: layısiyle müı.tehlikin iştira kabi-

l - Deniz nakil vasıtalarının liyeti temin olunacaktır. 
seyrüseferleri ve ücret tarifeleri 2 - Maden istihsalatını arttır-
hakkındadır. mak maksadiyle hazırlanan bir 

kararnamedir. Bu kararname, 
bilhassa Linyit istihsaline aittir. 

Yeni karara göre ellerinde Lin 
yit taharri rııhsatnamesı olanlar, 
muayyen şartlara riayet c:tmek 
şartiyle, iki bin tondan fazla is
tihsalde bulunmıya salahiyettar 
olacaklardır. 

1 ............................................... . 
: TEPEBAŞI ORAM K18M INOA 
: . Akşam saat 20,30 da 

M E Ş A L E L E R 

Muhtelif cins çantalar 60 
.. ,. çamaşırlar 20 

Kadın ve erkek için çift ve tek 
eldivenler 105 
Kadın ve erkek için çift ve tek 
çoraplar 
Kadın ve erkek için çift ve tek 

3 

ayakkabı ve lastikler ıo 

Kndm ve erkek için şemsiyeler 32 
Kadın ve erkek için şapka, bere 
ve kasketler 13 
Bastonlar 2 
Rop kemerleri 4 
Yün at.kılar 10 
Erkek için pantalon 1 

.. .. kol ve cep saatleri :? 

.. .. muşambıı 1 
Kitap ve evraklar 27 
Gfü:lük 2 

Dolma kalemler 4 
Eşarplar l 
Yün başlıklar :ı 

Hırdavatlar 45 
Sefer tasları 14 
Yiyecek maddeler 

' 
14 

Rontgen filimi 1 
Bir miktar para 

tesi 

* 12.30 Program 
12.33 incesar: 
12.50 Haberler 
13.05 lncesaz 
13.20 Müzik ( Pi.) 

* 18.00 Program 

zctcsi 
20.45 AkordeOll 
21.00 İstekler 
21.30 Konusın• 
21.45 Orkestra 

iRTiHAL 
Felsefe muallimi Mustafa 

mık'ın refikası Muallim Ba 
Rabia Cangı evvelki akşam 
yata gözlerini yummuş ve ce 

ki Bu]gar mevz.ilerfne yerleşmfşlcr
dır. Diğer taraftan Bulgaristan Si
lengrad dedikleri Ccsri Mustafapaşa
dan Yunan - Bulgar hududu boyun
ca Ortaköy, Mestnnlı'wn cenubunda 
Makaz::ı, Darıdcre, Paşmaklı, Nevro
kop Bulgar hudut mmtakaları, yani 
Arda nehri ile Mesta suyu arasındcl
ki Bulgar hudut karnkolları, Tunu
dan cenuba doğru sarkan Alman kı
talıırmın eline geçmiş bulunmaktadtr. 
Bu tııhıildat t.ablycsine göre, Yuna -
nıstana karşı beklenilen Alman taar
ruzu, ncnbn nasıl bir plan tatbik ede
cektir? Rodop dağ geçitlerinden Yu
nan Trakyasmın Uzerlne yürüyerek 
Dedeağaç, Lagos koyu ve Kavaln'ya 
yi.iklcnrnck mi? Yoksa, Garbi Trakya 
sahasını şlmdillk "Sulh ve sükO.u,, 
içinde bırakarak, Bulgar hududunun 
en garptaki ucundan Kula - Rupel -
Screz istikametinde doğrudan doğru
ya Scltınlğe sarkmak mı? 

ylalara rağmen, sonuna kadar muka
vemete karar vermiş gibi görünüyor. 
Hattfı son zamanlarda Arnavutluk 
cephesindeki harekfıtm topçu faalı
yeUerlne inhisar etmiş olmasına ba
kılrrsa, Yunan ordusunun külU :cıs
mının Makedonyaya sevkedilmiş ol
nuısma da ihtimal verilebilir. İngiliz 
kıtaları henüz SelAnlğe çıkmam~tır. 
Fakat Girit, Midilli ve Limnos ada
larında mühim İngiliz kuvvetlerinin 
bulunduğu söylenmektedir. 

Ödemişte iki Tarafll 

Bu karara göre, kime ait olur
sa olsun, Türk bayrağını taşıyan 
ve 150 ve daha yukarı hacimde 
bulunan bilumum makineli tek
nelerin memleket karasuları da
hil ve harıcinde seyrüsefere sev
kedilmeleri işi tamamiyle Müna
kalat Vekaletine bırakılmıştır. Bu 
işı tanzim ve idare etmek üzere 
MünakaJAt Vekaletinde bir ko
misyon kurulacaktır. Nakliyat 
yapmak istiyen eşhas ve devlet 
müessese ve daireleri bu komis -
yona müracaat edeceklerdir. 

Gemilere verilecek ücretler de 
koordinasyon heyetince bir liste 
halinde tesbit edilmiştir. 

* iSTiK . CAD KOMEDi KISMI 
Akşam saat 20,30 da 

KIAALIK ODALAR 

Bu eşya sahiplerinin Galatadn, Tü

nel arkasında Tramvay İdaresi hare
ket dairesine milracaatlarL 

zesi dün Kuzguncuktaki evind 
kaldırılarak mahalli mezarlı~ 
defnedilmiştir. Bayan Rabia b 
lerce talebe yetiştirmiş, şehri~ 
zin en eski ve kıymetli illan 
tep hocalarından idi. ı:;>aha b 
kaç hafta evvel bir birader 
bu defa da refikasını kaybed 
Bay l\lustafa Namık'a ve ked 
ailesine taziyetlerimizi bildir" 

Feci Bir Cinayet 

işlendi 

. ................................................ . Müdüriyet 

Yukarıda saydığımız şartlar dahi
linde bir "Makedonya cephesi., nin 
kurulabilmesi için, vakit henüz geç
memiştir. Fakat acele hareket etmek 
şartiyle! 

İzmir, 5 (TAN) - Odemişin 
Kurucaova köyünde bir kadın me 
selesi yüzünden Ali oğlu lbrahim 
Ozkan tabanca ile Ali oğlu Isma
ili öldürmüştür. Kavgaya müda -
hale eden diğer famail Ozdemiri 
yaralamıştır. 

Ucretler yevmiye esasına da -
yanmaktadır. Bu kararla ayni za
manda nakliyat ücretlerinin art- Aşka hasret çeken ... Saadete erişrniyen kadın hayalleri ... ,.____ ----· 

Günah rüyalarile ömürleri geçen ... 
Bir Kısun Traversler 

ihraç Edilebilecek 
BEKARLAR KLUBU 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 üncüde) 

tı Bulgarca olaı:ak tekrar etmiş
ler ve Sovyet gazeteleri. ''Hari
ciye komiserliğinde,, başlığı al
tında neşrederk hiç bir miitalea 
yürütmemişlerdir. 

Maktulün kardeşi Mehmet, e -
tindeki baltayı katil Ibrahimin ka 
!asına indirmek suretiyle Ibrahi
min başını iki parça etmiştir. İb
rahim ölmüş, Mehmet yakalan -
mıştır. 

HALKEVLERINOE 

Ankara, 5 (A.A.) - Ticaret Ve
kaletinden tebliğ edilmiııUr: 

Ellerinde, diğer maddeler meyanın
da her nevi kerestelerin de ihrncıuı 
meneden 2/ 11869 sayılı kararname -
nin neşredildiği 8/9/1939 tnrlhlnrlen 
evvel ihzar edilip tc evsafının veya 1 
fiyatının uygun olmaması bakımından / 
devlet devairince mübayaa edilemı
yeceği anlaşılnuş bulunan norm:ıl 1 
boydaki traversler mevcut olup ta 

Bu Akşam L A L E de Açılıyor 
Sacha Guitry - Elvire Popesko - l\farhuerite Moreno 

Betty Stockfeld - Andre Lefaur ve daha 5 büyük yıldıı 
OMRUN BiR l\IUA l\fl\IASI OLAN BU ŞAHESERi YARATTILAR 

................................ DiKKAT: iki yeni harp jurnah birden ............................... . 
1 - "1'ürkçe,. Biritiş paramunt jur- 2 - "Rumca,, Yunan jurnalında harp 

nalda: Sicilya sahillerinde ilk de- harekab - Türk. Yunan kurumu. 
fa kar. ıla .• an lngiliz filosile Al-
man tayyareleri arasındaki harp- Cepheden gelen ganaim • Kadın 
General De Gol'un Afrikada iler- erkek bütün Yunanistan iş ba-
le~·işi - Habcşistanrn ayaklanması. şmda. 

.................... ;.Numaralı yerlerinizi hitfen evvelden kapatmı7 111 ·™-·-.· __ .. _llP!l 

Alman harp nazarlyeclsi Clause
wftz'e göre, "Muharebe, siyaseUn 
- başka vasıtalarla - bir devamın
dan ibarettir.,, Şimdi hen muharel>e, 
hem siyaset yapmak lstiyen bugüntln 1 Alman kumandanları, belld - Bul -
garlara alt bazı siyasi mullıhazalar
la - evvela Garbi Yunan Trakyast
na sarkmak lstlyeceklerdlr. Belki de 
uksi yolu tutarak evveıa SelAnıge 
doğru kendilerine bir yol açmak isti
ycccklcrdlr. İşin bu taraflarını anla
mak için, daha birkaç glin beklemek 
kAfidir.Binaennleyh kab!W hüküm ve 
görüşlere lüzum yoK; belki zaman 
da yok. 

So\'yetlerin bu beyanatı Ber
linde pek soğuk karşılanmıştır. 
Resmi Alman mahafili bu hu· 
susta mütalaa beyan etmeme.k"
le beraber, şu t:(lktayı k11yde lü
zum görmüşlerdir: Bulgarista
nın işgalinin iki esas hedefi, bu 
mıntakada yf'.ni nizamı tesis ve 
İngiltereyi mağlôp etmd<tir. 
Sovyetler birliği bu stbepleri 
anlıyamaz. O, kendi fikirlerin ; 
bildirmekte serbesttir. Fakat Al
man siyaseti hiç bir tahdide ta
bi olamaz. 

EmlnilnU Halkevlnden: Cuma ak~a- bunları yabancı memleketlere ihrııç 
mı saat (20.30) da Konya mebusu Dr. etmek istiyenlerln, bu talepleri tet -
Osman Şevki Uludağ tarafından l Is- kik edilebilmek üzere, bu nevi mal- r 
~nbuWa dilencll~in zuhur~ mil~- ~rmın nerede bu~nduk~nnı ve mık ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~~~~~~~~-~~~~~~-
delesi ve Akıbeti) mevzuunda projek- tarlarının işbu tebliğ tarihinden iti- 'I••••••••••••••••••• 

Muharebccillk bakımından asıl e
hemmıyeW o'lan mesele şudur: 

- Alman taarruz hareketine karşı 
bir Makedonya cei;:'besi kurulabilir 
mi? 

IJl. ANTEN 

slyonlu bir konferans verilecek ve baren on iş günü içinde mahallin en , 
Temsil Şubemiz (Saadet perdesi) pı- büyük mülkiye amirine bildirmeleri 
yesini temsil edeoekUr. ve: 

Cumartesi akşamı saat (20.30) da 1 - Mevzuu bahis malların 8/9/ 
Dr. Osman Şerafettin Çelik tarafın- 1939 tarihinden evvel hazırlanmış ol
dan (Yaşamak zevki) mevzuunda bir duğuna dair Ziraat VekAletinden, 
konferans verilecek ve Temsil Şube- 2 - Traverslerin mübayaasma irn
mlz (Saadet perdesi) plyeslnl temsil kln aörillmedliine dair Devlet Dı:-

edecektir. miryollarındnn, 
Beyoğlu Halkevlnden: Per~be gü 3 - Mallarm maden direği olarak 

r.U saat 18 de Evimizin Tepebaşmdakl veya başka bir maksatla kuJlanıla
merkez binasında Prof. A. Hamdi mıyacağına dair İktısat Vekflleiln:ieı, 
'fımpınar tarafından "Mlthat Pa~a,. . Alacakları vesikalıırı talcpnamele
r;1evzuunda mühim bir konferans ve- rine ekllyerek Ticaret Vekaletine 

Bu Akşam 

SARAY SİNEMASINDA 
PETER LORRE ( Mr. MOTO) 

KAHiRE MUZESININ ESRARINI iFŞA EDECEKTiR. 

Saba Kraliçesi Belkis'in meşhur definesinin çalınışı ... 

Çöle doğru gangsterlerin takibi. .. Heyecanlı, helecanlı ye 

korkulu sahneler .... Aynı zama nda biiyük bir aşk romanı. 

Mr. MOTO Şeytanet Düşünüyor 

Ortnda olan vaziyete g5re, Yunan
lıların Garbl Trakyada mukavemet 
etmeleri güçtür. Halbuki Yunan Tra:C 
ynsiylc Şarkt Yunan Makcdonyası a
rasındaki saha, yine bu dakikada cr
lada mevcut vaziyete göre, bir Yu
nan mukavemeti için hiç te Umitsız 
olmıyan bir takım ~rUarı haizdir. 
İlk şart, bu 5llhanm bütün saı cena
hını örten Yugoolavyanın - hiç de
ğilse - bitaraf kalması, yani Vanlar 
yolunu Alınan kıtalarına açmaması

dır. İkinci şart, Selftniğin takriben 
60 - 70 kilometre şarkı şlmallsinde 
\•e Doyran - But.kova - Ahinos göl
leri arasında bir müdafaa ' hattının 
kurulmasına kifayet edecek kadar 
kuvvetlerin tahşlt edilebilmesidir. ü
çüncü şart ta, İngilWerin. milmkiitı 
olduğu kadar süraUe hareket ederek,... 
SeUınlğe takviye kıtalnnnı çıkarabll
melcrldir. 

!'ılecektir. Herkes gelebiUr. müracaatları lUzumu bildirilir. ı 
ı- ==================================~ 

trtık tereddüt etmeyiniz.••••••...._ •awa "Ierkesin göreceği meraklı ve kuvvetli bir film -

Dahi;:ki~:linin r ş A R K s 1NEMAs1 N D A , , __ B_U_G_U_N-----·-----------·· 

dü~a;u~~-e~ek~~dJ;~~ü~~~S:~ Güzel filmler serisi . ... Yann akşam- I Matinelerden itibaren İ PEK'te 2 BÜYÜK FiLM Bf RDEN 
Belediyede meşgul olmuştur. Be- Tam zamanında gelen bir film 1 - 1''1eşhur Polı"s Ilafı'ycsı' _. 2 B A H A R 
lediyede heyeti teftişiye reisin- ' u • 

den, teftiş kadrosundaki memur- B A L p A R E C H A R L 1 C H A N 
lann vazüe ve salahiyetlerini j

1 ! 
gösteren nizamname etrafında i- K A T • 1 ? 
zahat almıştır. Şehrin ağaçlama Asrın en güzel kızı: ILSE VERNER l 1 L K M • ÇİÇEKLERi 

Yunanlılar, ortada dolaşan aksi şa-

programını planlar üzerinde tet- Bu balonun kraliçeBi ..... 
kik etmiştir. Vekil yarın Fatih 
medreselerinde tetkikler yapa- PAUL HARTMANN da ona kul olan şovalyesidir .... 

caktır. 1 ~---••••-------------• 

Gençliğin zaferini gösteren 
Musikili büyük komedi Heyecarılı, meraklı büyük bir macera 

·'--------------·-··------------------· 
nutur ve mes'ut olur. 

- Zcınetmiyorum, bilakis daha ziyade bedbaht 
olacak. 

N<.•jat cevap vermedi. Düşünüyor, Şerminin bir 
gün ona: "Eğer babamın hayatı mevzuu bahsolma
saydı ölür de size bu teklifi yapmazdım!,, dediği
ni hatırlıyor, o sahneyi yeniden yaşıyordu. 

- Baba kalbiniz sizi evhama düşürüyor. Şer
min artık beni unuttu bile; buna emin olabilirsi
niz. Onu kendimden soğutmak ve ayırmak için ne 
lazımsa yaptım ..• 

- Kızımı iyi tanıdığım için bu sözlerine inana
mıyorum. Diğer taraftan, ya sen? Sen onu sevmi
yor musun? Onunla görüşmek istemiyor musun 
Nejat? 

Genç adam büyük bir tehlike karşısında imiş 
gibi ellerini uzattı. 

- Allah rızası için beni onunla karşılaştırmayı
nız. Buna tahammül edemem. Ona, her istediğini, 
bütün şartlarını kabul ettiğimi, her şeye razı oldu
ğumu söyleyiniz. Fakat Allahaşkına bana onu gös
termeyiniz. 

Bu ümitsiz sözler Muhtar Beyi müteessir et-

mişti.Demek her şey bitti! Beliti de şimdilik böyle 
olması daha hayırlıdır; lakin son kararı henüz ver
miyelim oğlum, biraz bekliyelim. Bugün hiçbiri
miz vaziyeti soğukkanlılıkla muhakeme edecek 
halde değiliz. 

Yalnız senden bir şey rica edeceğim oğlum, bunu 
reddetme ve projelerinden beni haberdar et! 

- Meralk etmeyiniz, yaptığım hatayı mümkün 
o1rluğu kadar tamire gayret edeceğim. 

S nın sözüne itimadım var. Allahaısmarladık 
; "'1 

ı;p dan ç•kacağı sırada tekrar dönerek şu söz-
leri ilAve etti: 

_ Birbirimize karşı çok büyük kabahatlerimiz 
var Nejat, bunları unutmıya ve affetmiye çalışmak 
hepimize borçtur. 

_ Evet, fakat evvela kendi kendimizi affetmi-
ye muvaffak olalım. 

_ Hakkın var çocuğum, fakat vicdanımızın se-
tini dinlersek ona da muvaffak oluruz. 

Nakleden: Muazzez Tah ın Herkıuıcı 

Bu son sözlerden sonra damadına şe.fikatle 
karak kapıdan dışarı çıktı. 

XXI 
Zincirler Kopuyor 

ba-

'.l .t.l' .H.11\A ~ o. 7 5 

Şermin babasının yanında yürürken, birkaç 
hafta evvel kocasiyle son defa karşılaştığı claki'ka
ları hatırladı : "Çok geç kaldınız, artık sizin aşkını
zı istemiyorum!,, 

O zaman bu sözlerin asabiyet ve ümitsizlikle te
laffuz edildiğini zannetmi~ti. Halbuki şimdi bu -

Muhtar Bey salona girdiği zaman, divan üze- nun teyit edildiğini dehşetle görüyordu ... Bu va
rınde bozulmuş oturan ve ellerini asabiyetle birbi- ziyet karşısında ne yapabilirdi? Kocasının kendi
rinin içinde sıkan Şermin hemen yerinden fırlaya- sine karşı duyduğu hi<;ı::in mahiyeti onu tereddüde 
rak ona koştu. düşürüyordu. Birkaç ay evvel Giresunda, bir gece 

- Ne var baba, ne oldu? ona ateş ve aşkla gelişi acaba sadece gözünü ka-
- Yavrum, kocan müthiş bir buhran geçirmek- rartan bir ihtiras mıydı? Bunun imkanı var mıydı? 

tedir. Scnelerdenberi kalbinde yaşattığı intikam Kapıdan çıkmadan evvel bila ihtiyar durup tek
hırsı bugün sona erip bizi yere çarptıktan sonra, rar arkasına baktı. O anda babasının müşfik eli 
bu silahın daha ziyade kendi şahsı aleyhine te - elini tuttu. 
veccüh ettiğini anladı ve sevinecek yerde azap _ Yi.ırü kızım ... Biı·k~ç gün bekliyelım, sükünet 
duymıya başladı. Çok asil ruhlu, vicdanlı ve has- bulalım... O !stanbuldan uznklaşmıyacağını bana 
sas bir adanı olduğu için yaptıklarına pişman olu- vadetti. 
yor. İhtiyar a'1am bu sözleri söylerken kendi keneli-

- Şimdi ne olacak baba? ne de, biraz evvel Nejadın teklifinin en iyi hattı 
_ Her şeye rağmen ben pek ümitsiz değilim hareket olup olmadığını, Şerminin yavaş yavaş o-

kızım. nu unutabileceğini düşünüyordu. Onun ya~ında 
- Çok mu muztarip? bir insanın kalb yaraları çabuk kapanıp savar ... 
- Evet. Bu düşünceler onu tatmin etmediği halde yine iki 
_ O halde onun yanına gitmeliyim. gencin bir müddet için birbi.ri~d~.n .. uzak kalmasıı:ı 
Bunu ~yliyerek kapıya doğru bir adım atmıştı. ihtiyatkarane bir hareket gıbı goruyo:~u: Şermı-

Babası yetişerek kolundan tuttu. . nin vakitsiz bir karar alması doğru degıldı. 
_Şermin yavrum. şimdi onun yanına gıtmek . . . . ·-· 

d 
,. ı ' Se · g .. rmek istemediğini birkaç ke-[ Şermıne gelınce, bırkaç saattenberı çektıgı he-

ol!'ruk 0 matzt.. nı 0 yecan 0 kadar kuvvetliydi ki, daha uzun zaman 
re te rar e ı. h ··ı d · ,,. l ş ve yorgun Gen kadın derin bir acıyla babasına baktı. ?una :a ammu. e: emı~e~e~ını an amı . 

_ Jeni görmek istemediğini mi söyledi? Aca- a~iz bı~ ç?Cuk gıbı kendısını babasının ellerı.ne tev-
b cidden beni istemiyor mu? dı etmıştı. .. . . 

a E t k b"r müddet icin seninle karşılaş- Ondan sonra gelen gunler zarfında Şermın b.ır 
- v~. 1.z1ı:1•. 1 

d hayırlı olur Haydi eve gi- saniye rahat edemedi. Nejadın yalnız ve muztarıp 
ma!11ası ınız ıçın e · olduğu' fikri onu atestcn bır gömlek gibi sarıyordu. 
delım. :ı: 

Ne yapıy~~~~~. Neye kar~r .. vermişt~_? .!fasıl yaşı-, B U L M A C } 
yor, ne duşunuyordu? Butun bu duşunceler Şer-
mine bir an rahat yi.izü tattırmıyordu. j 

Dördüncü günü artık sabır ve tahammülünün : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
son hadde geldiğini, Nejadı görmemiye ve bu azabı! 
içinde yaşamıya daha fazla zaman razı ol.amıya -
cağını anladı, kocasının evine gitmiye karar verdi. 

Hayret! Apartımanda Nejadın yerinde Refik Mü
nir Bey vardı. • 

- Siz burada mısınız Refik Bey? Nejat nerede? 
- Dün gitti. Nereye gittiğini, ne kadar zaman 

gelmiyeccğini bilmiyorum. 
Şermin büyük bir ümitsizlik içinde Refikin eli

ne sarıldı. 
- Bütün bütüne gitmedi değil mi? Söyleyiniz, 

yine gelecek değil mi? 
Genç adam onu teskine çalıştı. 
- Tabii dönecek .. Müsterih olunuz ... 

- Artık hiçbir şeye inanamıyorum; her şey 
etrafımda dönüyorr dünyayı karanlık görüyorum. 

Gözlerinden akan yaşları göstermemek için ya· 
vaşça başını çevirerek sözünü değiştirdi: 

- Tekrar niçin geldiniz Refik Bey? Geçen va
kayiden haberiniz var mı? 

- Size hakikati söyliyeceğim Şermin Hanım: 
Ben buradan gittiğim zaman, Nejadın Kurtoğlu 
müessesesiyle birleşip babanızı iflasa sevkedeceği
ni anlamış, bunu dürüst bir hareket telakki etme
diğim için yanından ayrılmıya karar vermiştim. 
Bunu yine tenkit ediyorum. Ancak İzmire gitmek 
üzere sizden ayrıldıktan sonıa uzun uzun düşün -
düm ve Nejadı iyi tanıdığım için bu tarz~ hare
ketinde herhalde benim bilmediğim bir amil oldu
ğuna hükmettim. Diğer taraftan sizinle k.-muştuk
larımız da zihnimi bulandırıyordu. Gün geçtikçe 
böyle büyük bir dostu belkı de nahak yere gücen
dirdiğimi düşünmiye, vicdan azabı duymıya baş
ladım. Lakin tekrar avdet etmek için bir fırsat bek
liyordum. Bu defa lstanbula gelişimde, ne olursa 
olsun onu görmek istedim, ilci gün evvel buraya 
geldim. Nejat beni garip bir tavırla karşıladı ve 
ille suali şu oldu: 

(Arkası Var) 

Soldan sağa: 1 - Denizde bıT 
lunur - Kasmaktan emir 2 - J31 

millet - Bir renk 3 - Şeriata uf 
duran - Usanmaktan emir 4 / 
Halk - Ince değil 5 - Çare, i18Ç 
Utanmaktan emir 6 - Ters o1'11 

nursa : Tahta - Bir harf değişirsl 
Bir Amerikan Nazırı 7 - Metil 
Bir harfi değişirse: Erat olur 8 / 
Ters okunursa: Bir rum ismi O' 
lur - Bir harf değişirse : Bir besıı 
ameliyesi 9 - Fakat. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Bir TüP 
adası 2 - Ilave olarak 3 - # 
ker yemek kabı 4 - Asyada b 
dağ 6 - Başa giyilir 7 - Bir ,; 
ker silahı 8 - Bir nakil vasıt' 
sının cem'ı 9 - Zannedenler. 

* EVVELKİ BULMACA - ~ol 
dan sağa: 1 - Adamsmith 2 ~ 
Zola - Ali 3 - Barut - Ri 4 - /. 
Klasik 5 - Mi - O - Hata 6 / 
Acip - Al 7 - Saro - Raca 8 -" 
Al - lten 9 - Aynok - Art 



6 - 3 . 941 
...., __ ,_.................... il .......................................... ____ 

Hı KAV~ 

Liverpul Cinayeti 
- Carel Capek'ten - Çeviren: Ha- Ça ........ 

Son Sovyet Tebliğine 

Nazi Cebabı 
(Bap 1 incide) 

hakkındaki İngiliz plan ve ted
birleriyle allkadar bulunmakta-

Avusturyalı orkestra şefij mitsizlik içinde, "Ah!,,dedirn. Siz dır. Almanlann elinde mevzuu 
Herr Kalina, şöyle başladı: davranıncaya kadar iş işten geç- bahis İngiliz tasavvur ve tedbir

- Li'Verpul'daydım. Oraya bir miş olacak! Onları gidip kendim lerine dair malumat ve vesika-
Otkestra konserini idare etmeye bulaca~ım.,. lar vardır.,. 
~~rılmıştım. İngilizce tek keli- Bunun delilik olduğunu bili- Yukarıdaki sözler, Alman Ha-
lrıe bilmem; fakat biz musikişi- yordum; fakat takdir etmelisiniz riciye Nezaretinde bul{ün bir ya
lasız, çok likırdı etmeden birbi- ki, bir kadın tehlikedeydi. ben hancı gazetecinin sordu~u sual
linıizle anlaşmasını çok iyi bili- bir şeyler yapmaya macburdum. lere cevap olarak söylenmiştir. 
tiz. Bilhassa , insanın elinde bir • • Buranın siyasi mahfillerinde söy-
Or1 kerstra şefi isaret deRneRi de Bütün gece Liverpul sokak- lendiğine göre, Alman kttaları 
0 ursa, ı, ~k daha kolaylaşır. larında bir aşajtı bir vuka Bulgaristana, bu memleketin 
.. _istasyonda bir k~c kişi tar~.fı!,1- rı ko~t~~ .ve ~izlice bir eve gi- emniyetini temin ve İn(iltere 
~n ~arfılandım, bır otele gotu- ren bırısını bulmak için her yanı tarafından alınacak tedbirleri 
~ldımı. Dı.k bir banyodan sonra, j(Özetledim, durdum... (inlemek maksadiyle llirmişler -
~erpul nehri kıyısında şöyle bir Ertesi sabah kaldınm taslarına dir. Böyle bir vazife deruhte e
~laşayım dedim. Nehir kıyısın- oturup, yorJ!unluktan aaladJm den bir ordunun ona göre teçhiz 
~-do~ak, ~aima .h?fllIDa Ri- Poli.s beni orada buldu; "YÖorvai,, ve teslihi icabetti~ini de. avni 
~· çünku nehirler, ıçinden geç- dedı. ve beni (>telime ~ötürdii. mahfiller ilave etmPktedir. Bazı 
~leri şehrin bütün musikisini O gün provayı nasıl yaptı~ımı ecnebi gazetelerin. Bul~aristana 
t.eırıar ... Adını bilmiyorum, Li- bilmiyorum. Sonunda işaret dert· gönderilen Alman kıtalarının a
\>erı>ul nehrinin renıi sarıdır. ve neJtini yerine kovun sokağa lelade emniyet tedhrileri icin lü
o, vapurlan, takaları. ma~azala- fırladığım zaman, · akşam ga- 7.umlu olan miktardan fazla ol -
l'ı: doklan ve vinçleriyle daima zeteleri henüz çıkmıstı. Bir .e,a?.e- dukları ve cok iyi teC'hiz edildik
~rler .havlar, .. bö~ü.rür. }\av~ırır. t~ aldım; ilk sayfada beyaz saçlı leri hakkında ileri sürdükleri id
~ şışman ıobeklı takalar, ıster hır kadın resmi ve üzerinde de dial~~ +,..ı ... ;n .,;ı;ı .... ,,lrtprlir 
IUlün gibi nirin yolcu gemileri en kalın harflerle bir tek kelime lngUiz gazetelerinde 
~n. bütün vapurlara bayılırım. yazılıydı. Bu kelimenin manasını Londra, 5 (A. A.) - fnıtiliz 
:--yanusun buralardan -pek uzak- anlamak için İnJ(i:lizce bilmeğe matbuattnın neşriyatı, Balkan
t. olmıyacağını düşündüm ve iki lüzum yoktu. O, kıeaca "Cinayet .. larda nihai patla~ın yaklarnıak-
laate yakın hızlı hızlı yürüdüm. ti.. ta olduilu intibamı vermektedir. 

Hava balık. terli at, i~ki, kene- 1 "Daily Tele~raphe., gazetesi şun 
L~.' bu~day, kömür ve demir ko- ngiliz Harp lan yazıyor: 
~iyle bukulanmıştı. Karan- "Alman kuvvetlerinin Balkan. 

basıyordu; bir kumluia var- Filosunda lara JZirişi münasebetiyle Rusva-
'-'ıetım. Ti uzaktan deniz fener- nın vükselttiiH takbih sözii. bü-

lflldıyordu. Görünen belki de f8afl ı nıl'idel tün Slav kulaklarını istihdaf et-
Okyanustu. Bir kereste yılını ü- tir. Nazır, mezkur sene zarfında mektedir. Bu milletlerin harp 
lıerine iliştim . Fevkalade tatlı bir Fransız hezimetinin tevlit ettiği halinde ne stibi harikalar yana
alııızlık i~indeydim. Suların mı- müthiş zorluklar karşısında do- bilecekleri bi~k defalar ııörül-
tısmı dinledim ve gar.ip bir nanmanın kazandığı muvaffakı- müstür. Rusva. nazililin Balkan-

TAN 

Bulgaristan Nazi 

Ossü HaRne Geldi 
(Bap 1 incide) 

Dün Belgrada hareket ettiğim 
zaman, Alman demiryolu me -
murları Sofya ıarında horozla
narak geziniyorlardı . Sofyada.ki 
resmi binaların etrafına kum 
torbalarının konulmasına başlan
dığını gördüm. Orta halli Bul -
~er, Alman işgaline nefretle bak
makta ve Alman propagandası 
kendisine bir şey ifade etme -
mektedir. Zannedildiğine ~öre 
Sovyet Öeyanatının metnini ihti~ 
va eden kağıtların tevzii küçük 
bir mikyasta mümkün olacaktır. 
Zira komünistlerin ekserisi tev
kif edilmiştir. Birçok yabancılar 
Bulgaristandan ayrılmak teşeb
bii.,iinded irler. 

Sovyet beyanatı Sof yada 
neşredilmedi 

Belgrat, 5 (A.A.) - Bulgar 
siyasetini takıbih eden Sovyet 
b.eyanatı Sofyada nesredilmemiş
tır. Fakat Bulgar komiinistleri 
bu beyanatın metnini ihtiva e -
den kağıtları süratle tevzi et -
mektedirler. HAdiseler zuhuru -
na mani olmak üzere hafta tati
linde birçok komünistler hapse 
atılmıştır. Sofya hapishaneleri 
şimdi hıncahınç doludur. 

Köyler halkı sakit bir halde 
Alman kıtalannın gelişine ba
kıyorlar. Köylüler. Alman kıta
lannın mevcudiyetiyle yiyecek
lerinin azalacalmı ve harp teh
likesinin çoğalacatmı anlamak
tadırlar. Memlekette hasıl olan 
yeis İngilterenin münasebetleri
ni katetmesiyle daha ziyade ar
tacaktır 

S. Gripps Moskovada 
üsssıla ile :gözlet!_m ya~rdı. yetleri hatırlatarak şöyle demiş- larda kendisi icin nasıl bil' teh-+ "T" tir: like teskil ettie-ini geç anlamış- Moskova, 5 (A.A.) - Dün tay 
~ aonra oraya iki kişi gel- "Bu~n 9 ay evvel söylemiye tır. Fakat simdi bunu tAmamiy- yare ile İstanbuldan hareket e-
~ dı; biri kadın, biri erkekti.. cesaret bile edemiyeceğim kadar le anlam1s bulunuvor. Bu. fev - den İngiliz Büyük Elçisi Sir 
'b_ni gömıemişlerdi, oturdular. iyi bir vaziyetteyiz. Halen deniz kallde mühimdir. 'cünkü Tiirki- Staffer Cripps'in bugün Mosko
~ arkalanm dönm\i4lerdi, ga- üzerinde bulunan birçok gemi ve kendi menfaatlerinin müda - vaya muvasalat ettiği bildiril-
~eı yavaş sesle konu"1)'orlardı. nevileri, bilhassa torpido muh- faasında elleri serbest bulun- mPktedir. 
ter İn«flizce bilseydim, hafifçe ripler, bugün harbe girdiğimiz maktadır. Londra gazetelerine göre 

0kaürür, onlara yalnız olmafiıkla- zamankinden daha fazladır. 1941 "News Chronicle,. gazetesinin Londra, 5 (A.A.) _ Daily Te-
l'uıı anlatmak isterdim. ve 1942 de hizmete girmiş ve gi- diplomatik muharririne eöre de, legraph,, gazetesinin Belgrad mu 

Adamm sesi yavaş yavaş yük- recek gemiler yalnız başına di- Bulgaristan hakkındaki Rus teb- habiri diyor ki: Alman ve Bwgar 
~lıneye ba.fladı. Söylemek istedi- ğer bütün deniz devletlerinin li~i. sadece Sovyetlf"J' Birliiinin kıtaJarı Ynan hududunda mevzi 

bir şeyi bir türlü söyliyeme- kuvvetleriyle mukayese edilince Balkanlarda olup biteceklerden almışlardır. Mihverden gelen ha
iı belliydi. Nihayet boşanıver- müthiş bit kuvvet teşkil edecek- mesuliyetini kurtarmak arzu - berlere bakılırsa, Türk hududun _ 

~~· Kadın, dehşetle haykırdı; fa- tir. Pek yakında başlıyacak olan sundan daha baska bir seyi ifa- da Bulgar kıtalarmdan başka kı
qt erkek elini o kadar insafsız- Atlas muharebesi karşısında iş- de etmektedir. Bu intiba dün talar y~k~ur. Türkleri bir emniyet 
d sıktı ki, kadın inledi; erkek çilerirnizin her J{ram enerjisine aksam kuvvetlenmı.ıır. havası ıçınde uyutmak teşebbusü 
b illerini «ıcırdatarak ürpertici ve daima artan bir istihsale ih- "Sovyetler tarafından yapılan l§ikArdır. "Daily Herald,, ın dıp-

11' tes1e konuşmaya başladı. Bu tiyacımız vari•r. beyanat, Almanya ile ortaklık lomatik muharriri de şOyle yazı-
'b~ aşk fısıltısı de~ldi. Lisan bil- "Düşmanın söylediklerine inan vaptıklanndanberi cıkan hAdise- yor: Almanlar bütün kıtalarını 
iniyordum ama. musikiye alışan mak lizım gelseydi, yalmz düş - lerin en mühlmmidir. Suna emin Yunanlılara karşı tahşit edemez
~ pek kolay yanılmazlar. man resmi tebliğlerindeki ra- olmak icabeder ki. Rusya Bulaa- ler. Çünkü gerilerini ve muv .. s ;.
~m sesi böyle de~ildir, ihen:i kamları esas alarak harbin bida- r:istanın hattı hareketini takbih la yollarını tutmak ve Türklerden 
~a başkadır. Derin bir viyolon- yetinde mevcut zırhlılarımızın, için her halde haklı sebeplere yüzde yüz emin olmadıkça da -ki 
lel sesi j(lbl toktur. Halbuki bu,. tayyare gemilerimizin ve kruva- ~,.~Ildır.. bu imkinsızdır - Tral,kya hudut -
"kıcı bir kemençe sesi idi. Sanki zörlerimizin iki mislini kaybet - BufiiTiatıın, iaterae Jarını doldurmak mecburiyetin -
~·daima ayni şeyleri tekrar- miş olacaktık. Hakikat şudur ki, aefer'berlik gapabUir dedirler.,, 
~rdu. Şüpheli bir işti bu; ada· 1939 ağustosunda malik bulundu Kantıkl kla ol, ' ~ niyeti kötüye benziyordu. ğumuz filo "'heyeti umumiyesi ile Berlin, 1 (A.A.) - "D.N.B.,. ı r mUf. 
·~ın -Alamaya ba'1adı. Erkeğin olduğu gibi durmaktadır.,, İn~iliz p~eandası Almanlann Londra, 5 (A.A.) - -B.B.C.- ıti-
löyıemek istediklerine mani ol- Nazır sözlerine devam ederek emri üzerine Bulearistan ahRlisi- mat edilir kaynaklardan verilen 
'1ak istiyormuş gibi, bir kaç defa son 6 ayda donanmanın mühim nin anearva isleri icin seferher malUınata göre, Bulgaristanın ba 
clehşetle h.aykırdı. Erk. e.~n. hır- işler başardıg~ ını, gemi kafileleri Pdildi~ini ·iddia etmektPdir. Sa- zı mıntakalarında halk ile Alman 
'11\d k 1 b d K lahivettar Alman mahfilleri bu askerleri arsında hadiseler ol -
~ an se~ı ısı ı_vor .~ı ıy ı. . a- bahsinde taarruza uğrayan bir ka iddi~nın İnnilizlerin Balkanlar _ muş, karga-laklar çıknu!':tır. 

ın sesı acı bır urperme ıle fileye mukabil 20 kafilenin rahat- '"' ... - 7 

J~varma~a baş]adı. Erk~, bir sız edilmeden geçtiğini hesaba daki vaziyeti bilmediklPrini is - * 
~ .edisı~le ~ınlda.ndı, sonra katmak lazımgeldiğini, düşman bat eden yeni bir delil olduit11nu Londra, 5 (A.A.) - -B.D.C.-
~ yıne ~ldı, in~ı; daha son yüzünden kaybedilen Ingiliz va- hevan etmektedirler. Bu PaflPt. Ajans haberlerine göre, Sofyada 
"" korkun~ b tehd d perd 1 f fn,ıiliz prooa~andasmın karak- Bulgar Hariciye Nazın Popof'un 
,.._,_ • • ~ 1 ı e e- pur zayiatının üçte ikisinin tela i terı·stik nokt1tsıdır. Bnlsıaristanda istifasına ı'ntı'zar edı'lmektedı'r. -=-. ıster ııbı yumuşadı. ve en edildigini söylemiştir. llllı1 ayet so~k bir fısıltı ile aca- Man•ta hava faal.iyeli amme işleri irin mecburi hizme· Söylendiğine göre Başvekil Fi-
D ıualler şormaya bqladı. Kadı- •-y tin daha 1920 senesinde kabul loff, Hariciye VekAletıni de üstü-
~ın a~hmıası yavaş ve teslimkir İngilterenin doğu - cenubun- edilmis olduğu hRt1rlat1lmakta- ne alacaktır. 
vır hıçkınb çevrilmi,ti; bu o- de bir yer: 3 (A. A.> - İngiliz ha- dır. Alman mahfilleri. üclü pak- I U' f. lıuıı mukavemetinin kınldığına i va kuvvetleri bugün öğleden son- ta dahil millPtlerin müsterek d:ı- ng ız 8e ıri ayrılıyor 

Hitler'in Mesai• 

Etrafında ---·--
Londra Gazetelerine 

Bu Hitler'in Göre, 

Endiıesini Gösterir 
Londra, 5 (A.A.) - "A.F.İ.,, 

Hitlerin. lnönü'ne ıönderdiAi ve 
emniyet vermeyi istihdaf eden 
mesaj, o kadar safdilanedir ki, 
Türk diplomasisi onu, bir mu -
kavemet kovalisyonuna mani ol
mak ve cenuba karşı yapacakla
rı bu tecavüzde asgari mahzurla 
azami istifade temin etmek hu
susundaki Alman arzusunun ye
ni bir delili olmaktan başka bir 
suretle tefsir edemez. Türk mah
filleri, Ankara tarafmdan tesbit 
edilen sivasetin Eden ve Gene
ral Dill -ile yapılan konuşmalar 
esnasında tayin edildiğini ve d~ 
ğişmiyecdini temin ediyorlar. 

"Daily Telegraphe,, gazetesi 
şöyle diyor: 

"Hitlerin Von Papen vasıta
siyle Türkiye Reisicümhuruna 
alelacele Rönderdiği mesaja ge -
lince. bu, simdiki vaziyet karşı
sında Hitlerin endişeler duydu
ğunun bir itir?fıdır.,, 

* Nevyork, 5 (A.A.) - Müst:ı-
kiJ Fransız aiansının Nevyork 
muhabiri Pertinax yazıyor: Hit
ler, Türkiye Reisicümhuru İnö
nü'ne gönderdi~ mektupta Tür
kiyenin bitarafhğını istemiştir. 
Öyle bir bitarafiık ki. Türk - İn
ı{iliz ittifakının feshini tazam
mun edecektir. Bunun sebebi ise. 
Türk ordusunun çok kuvvetli 
müdafaa hatlarında yer almış 
olmasıdır. 

Yugoslavyanın 

Vaziyeti 
(Bafı 1 indde} 

sonra. Yugoslavya tamamen mu
hasara edilmiş bir vaziyete düş
müştür. Bu sebeple Yugoslavya 
Almanya ve İtalya ile dost geçin
meye ve onlarla beraber çalışma
ya mecburdur. Fakat bu vaziyet 
onun Mihvere ~rmesini zaruri 
kılmaya kili de~ldir. 

BulJ(ari:;tanla YuSloalavya ara
sında ebedi dostluk paktı vardır. 
İki komşu hükumet arasında hic 
bir hudut ihtilafı kalmamıştır. 
BinaenalPvh Alman yardımından 
istifade ederek Bulıaristanın Yu
gosl:wyava karsı bir taarruza geç
mesi beklenemez. 

Bulgarlstandaki Alman ordu
larının vazifesi ise büsbütün 
başkadır. Onlar karaya çıkacak 
İngiliz ordulariyle t:arpışmak ü
zerf' aşağı inmektedir. Buızün Yu
goslavyayı askerlikce tazyika te
sebbüs etmek, orduların hedefle
rini değiştirmeleri demektir. Bu 
itibarla bu'Jliln için Yu~oslavya 
cenuptan bir Alman tazyikine de 
maruz değildir. 

Binaena'eyh, Yu~slavvanın 
vaziyetinde bu günlük ddismis 
hıc bir şey yoktur. Balkanlarda 
harp başlamazsa YuJ(oslavya, Al
manya ıJe beraber r:alııtmak üze
re. belki harbin sonuna kadar da 
bitaraf kalabilir. 

BiR iKAZ 
'-rettL ra Manş üzerinde büyük bir faa- valan ui(runda. yeni Avnmada LOndra, 5 (A.A.) - lngiltere 
.. Nihayet ayrıldılar ve her ikisi liyet gostermişlerdir. İki küçük Yeni Nizamın tesisi icin. Bulaa- i~eBulgaristan arasında diploma- (Baeı 1 in"i~l 
İ..e_ aksi istikametlere dotru uzak- filo Boulogne istikametine uç- ristanın milli kuvvetlerini nPkA· tık munasebetlerin kesildiği bu Daima dostumu• ve mU•tefiki-
°""tılar. muştur. Hareket eden diğer mü- 18 sef Prber edebileceği mütal3a- sabah Londrada resmen bildiril· miz Yunanistana bir mütareke * * him filolardan biri deniz üzerin- ~ındadır. miştir. Maamafih Ingiliz elçisi ve hir sulh tavsiye etmek, ne ka-

l
e h' ik bl 

1 
k 

1 1 
de "Messenmcmitt 109" tayyare- _,. Sofyayı henüz terketmemiştir. dar hususi ve ••hsl bit' du,unce 

• 
n ıss a e vu u ara nan- ıe · d .. ekke b. d' Yunan"ıstan Harb"ı * r-rın en mur P ır uşman ile- oluna olsun, bizim l•imiz de-

L marn ama, muılkişinas ku- f lo t d" f t · h Sof 5 (AA ... -.~1 pek kolay yanılmaz; ben se- i suna esa u e mış ve are- ya, . .) - "Stefani,, iildir. 
ıf,. rd ,_

1 
"thi ketli bir muharebeden sonr..,dÜf-

9 1 
° -- Bulgarlar, lngiliz sefareti erki - Bunu etse etse, Y•••anlıtanın 

h 
.. o um .ıu mu ş bir eir.1yet 1 · F --'-il f 1 "t " k l .... •-•ı.n rd man tayyare erı ransız lHUl ine a y a ft nını go urece o an hususi treni ha:v. at ve istiklAI dü--anla.:yle 
-- ıyo u. Bu, konuşmala- ecı ·ım· ~ı rd' h ı ak ı .,.... •• tın lh ıind dQb'u takip ı ı~e ır. azır am taclırlar. ngılız sefiri- bir1e,enler tavsiye eder. 

eli 'ae e~ en, renginden belliy Batan müttefik gemiler T • nin diplomasi münasebetlerinın Bizim varifemiz batkadll'. Biz 
~~ ~~ı:ı~~~~~=n ~ Londra, 5 (A. A.) - Amirallık a y y a r e S 1 inkıtaından sonra da birkaç gı.in her vaı:1mızda . her sözümüzde mil rna hassastır: Kadın herhangi dairesinin, düşman faaliyeti neti- Du··şu··ru··ıdu·· ~~yada kalacağı söylenmekte - li m.-nfaat'erimi:ıi ve ıİkitler:mi-
ır ~i tek başına başaramıya- ceshıde ve 23-24 Şubat ge~ ya- · zin ımr.ıılnıaz şartlannı dikkatin 

tak kadar zayıftı. o ancaık bir a- nsı nihayete eren hafta içinde Atina, 5 (A.A.) _ "İn'"liz teb- MültecUer de ayrılıyor 1 ha!llsas terazisinden ıeçinniye 
~tar atabilir, yahut bir kapı a- kaybolan ticaret gemileri hakkın- liği., : İngiliz bombardırı;;an tay- Belgrad, 5 (A.A.) - "Havas,, mecburuz. 
~bilirdi. Asıl cinyet, onun korku daki tebliği: Bulgaristanda Almanlar tarafın - Kahramanhfl. fedakirhfl nis -
·~ d heet f lam 13" İn,{iliz ticaret gemisi: Ce- yareleri, dün Himara açıklarına dan işgal edilen mıntakalarda bir betinde aM v1ik1erl de omo~ı,.n-
Jlı; e ten ır •• göderi ö- man 53.834 toru·ıa·to. 1 mu"ttefik düşmanın harp gemilerine taar- k . ltec 1 1 k 1 k 1 1 it k .... ilde erke~n kanlı elleri tarafın . Bo b ço mu ı er mem e eti terket- na a ımş omsu anmızı nr mP -
"llll i'1enecekti. ticaret ıemisi: 7J)34 tonilito. mec ruz et~işttr. m ardıman ta~- mek i.ızere hazırlanıyorlar, Mü • ten rekinelim. M~le1cta•f!ınmdAn * * mu 14 ticaret gemisi· Ceman yarelenne refakat eden "Hurrı- teaddit eski Çek-ve Polonya dıp- bu ik•7.1m idn özür dHerim. 

Ş 60.868 tonı'lito. · j cane,. ve "Gladiator,, tipindeki 1 tl 1 bir k ehre dolnı kottum. Nihayet av t 1 · "C 42 oma any e ço Belçikalı, Oğleyln Mar ..... ı Gôringle "'ene -
b Bu hafta içinde Almanlar, .. cı ayya:e. erı, r - " ve H 11 d b Ro 1 N -y- • 1ts ir J>Qlü buldum. "Bay po-
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t.onill .. - hacmın· de, İtal- G - SO., .tıpındeki }talyan a~cı lilo ~ a ' manya 
1 

ve orveç ral Antonescu arasında Belvedc!r 
'''l'ıı ay polisi,, di- havıkırdım: ı.u tayyarelenne tesaduf tmi-+ er unanlstan veya Türkiyeye •atosunda bir konferans aktedil-

o .T.. J yanlar da 6.500 tonillto hacmin· e .... ır. k · · .. d · te · le ... ~ u '8hirde müthif bir cinayet de, ceman 75.528 •-nUA•- hac- Vukua Relen . m~~r!~.e 9 ttal- ldir~mBe. ıçkınım'::!la e ıbes mış r - miştir. 
~lanıyor.,, minde tı'caret .,.omıs· ı~batırdı.uıklan- yan tayyaresı duşurulm1 uş ve ba- · ırço ng İız ve yaz Rus- Askeri meaeleler göriifüldü 
rolia omuz silkti ve anlama- l d h ıı... lar Selanik ve stanbula rritmcll .. lh_ b'ldir . 

1 
. Gö' .. 1.. k' zı an ıt asara Uııı:· Ph mtştır. . h 1 1 ,.. Berıın· 5 <AA) Yarı resmi ~ıwıı bir şeyler homurdandı. İş- nı .. ı ~ mış eıuır. ru uyor ı, Yunan tebliği uzere azır anıyor ar. • · · -

t~ 0 
zaman Usan bihnedi~i ha- mubala~a, mutattan çok defa u- * bir kaynaktan bildiriliyor: Siyasi 

lrladım. faktır. Atina, 5 (A.A.) - "Teblii., Sofya, 5 (A.A.) _ ''Havas,, mahfillerın yaptıkları tahmınlere 
O sanki sa~rmıs -1bl "Bir ci- Norveç aahilleri.nde İyi netice veren merkez mınta- Bulgar Hariciye Nazırı bu sabah göre Mareşal Göring ile Rum,n 

~Yet! Mtithiş bir cinayet!,, diye Londra, 5 (A. A.) _ Amiral- kasındaki mahalli harekat sonun Belçika, Polonya elçileriyle Hol- devlet reisi General Antonescu 
~•ha hızla baiırdım. "Kimsesiz lık dairesi, bu sabah aşaiıdaki da kıtaatımız bir tank tahrip et- landa maslahatgüzarına vazifele- arasında bugün Viyanada yapılan 
~- r kadını öldürmek istlvnrlar! tebliii neşretmiştir: Dün sabah. m~,t~e 5ikit talnkı da biğtinam et - rinin nihayet bulduğunu ve son m~!llkat els~asdında ~iyasıd· ve ikk' tırf· 
01ırnet<:i de b · te · 1 t Norveç açıltlarında Lofoten ada- mış ır. ta yan su ayı ile 160 .cünlerde tahaddüs eden vaziyet sa ı mese e er en zıya e as ~ 
eli} ı u emaye a e e- İtalyan esiri aldık. Külliyetli dolayısiyle memleketı ter:·"etmek meseleler konuşulmuştur. Gayet 

ıvor , larındaki Alınan tesisatına karşı n hd h P ı· ·•b il d 
1 

fak tl harp malzemesi ietinam ettik. üzere hazırlanmalarını bı'ldir _ ma ut şa siyetler ara1111da ya -
~~ o ıs aıınnJ !'la a ı ve ya nızca muvaf ıye i bir hücum vapıl- l b r ._ BunlaFan arasında bircok otoma- micttr. pı an u göriifmeye Almanyanın 

oorvai dedi mıştır. Bu hususta diğer tafsilat -... s··k Müthic: .. bı"r hı:dd~t 
1
·ei,,n•, ''Ba· 

1 1 d h 1 tik si i.hlar. tanklara karşı kul- u r~kı hava ataııesi Albay 
)l. ., a ınır a ınmaz er a neşreğıle- tanılan üe top, üç tayyare c!afi General Antonucu ınarqal Gerstenberg'in de iştirak ettiği 
\. ,rn! .. diye haykırdım: 'O aavallı !ektir. to üh' • t b 1 kta G.sr.rl.nfl''- · h b .. n ....... -'-ted ,,._ ı A 
111°P.l'nPtci kadın s~eilisintt kıtn1vı * * pu ve m ımma u unma • u R" görll•'ü a er veı-wueA ir.U"llluera n-... d•r. . J tonescu'nun malvetl arasında rto-
t- 111'•1' •1'nrı dı hanım1 Mfa7lııı- Berlin. 5 (A. A.) - "Tebliit •. : Vıyana, 5 CA.A.) - O.N.B ... manya iktıaat müatepn B. Di-
~~.~k. Buna müsaade edemezsi- 4 Mart sabahı İnri'iz hafif deniz kaybolmuş ve bir kac Alman ve Mareşal C-..öring bugtln saat 11 de mitriu ilf'Generılin huıuıl kalem 

kuvvetleri şima'i Norvec sahil- Norvecli balık~ı esir olarak tötü- Viyanaya gelmış ve do~ruca Al- müdürü Albay Eleftenkunun bu 
tı Sonra kadını tammadı&1m1 ta- leri civarında müdafaasız bir a- riilmü,tür. Mukabil Alman tf'd pem tayyare meydanına 'Jİdf' rE'k lundultu söylenmektfı.dir General 
~:-~t~~;:d~~~u anlatamıyacaiı - daya baskın yapmak teşebbı.isi.ın birleri alınmadan evvel dü911'1ın saat 11 .20 de tayyare ile Bükreş- Artonescu Ronıanvava ::ıvdet et-

,.... de bulunmuşlardır. Bu harekat harp ji(emileri alelacele Norvec ten gelen Romanya Başvekıli Ge- mek üzere bugün saat 16 da tay-
ı-oJis beni dikkatle süzdu. ""- es sınd bi k r balıkç k ğ hill · · t 1

- t · 1 d ' 1 u na a r a"< ı ayı ı sa erını er ... e mış er ır. nera Antonescu'yu karşılamıştır. vareye binecektir. 

Afrika Harbi 
------

Habeşistanda 
Burye de 

1 şgal Edildi 
Kahire, 5 (A. A.) - "Tebliğ.,: 

Habeşistanda, Gojjam mıntaka
sında Habeş vatanperverleri dün 
İtalyanların mühim kalelerinden 
biri olan Burye'yi i~al etmistir. 
Şimdi Habeş kuvvetleri Marcos'a 
çekilmekte olan İtalyan kolunu 
hırpalıyor. Bu mıntakada İtalyan 
çetelerinden 1500 kisilik bir kuv 
vetle 200 İtalyan askeri silahla
riyle beraber Habeş vatanperver
lerine iltihak etmistir. 

Esirlerin kat'i yekünu 
Kahire, 5 (A .A.) - 62 gun sü

ren Trablus seferi esnasında İn-
11tilizlerin 133.295 esir aldıkları ve 
1200 den fazla top iğtinam ettik
leri resmen bildirilmiştir. 

Şarkt Afrikada vaktiyle İtal
yanların is2al ve idare ettiklerı 
ve şimdi İngilizlerin eline eeçen 
topraklar bir emirname ile, şarki 
Afrika kuvvetleri baş kumanda
nı General Cunnineham'ın askeri 
idaresi altına konulmuştur. 

Yugoslavya lhtiyatll 

Davranıyor 
(Başı 1 incide) 

tinaden Bel.grada dönmüştür. 
Belgraddakı ~.,~iliz konsolosluğu 
bütün İ~iliz tebealanna gönder
di~i bir tamimde, müstacel işler 
dolayısiyle Yugoslavyada kalma
ları mutlak surette :ı;aruri olmı
yanlann Yugoslavyadan ayrılma· 
larını tavsiye etmiştir. 

* Londra, 5 {A.A.) - Belgrat-
tan gelen haberlere göre. Ati
nada İngiliz Hariciye Nazırı E
den ile görüştükten sonra Yu -
goslavya payitahtına avdet eden 
Yugoslavyadaki İngiliz Elçisi 
Ronald C";ımpbell, Yugoslav Baş
vekili Svetkoviç ve Hariciye Na
zın Cincar Markoviç ile derhal 
görüşmek talebinde bulunmuş

5 

Amerikada 

Bahriye Askeri 

Çoğaltılıyor 

Yardım LayihaS1 

Hafta Çıkıyor 

Bu 

Vaşington, 5 (A. A.) - Mü
messiller meclisi bahriye encü
meni reisi Vınson, Amerika Bir· 
leşik Devletleri bahriye askerı 
mikdarının derhal 232 bine çıka· 
rılması ve milJi müdafaa i~in 200 
bin tonilatoluk muavin gemi al· 
mak için reise salahiyet verllmesı 
hakkında dün bir kanun projes 
tevdi etmiştir. Bu proje, ayni za 
manda, reıse, istedıği zaman bah 
riye askeri mıkdarını 300 bine 
çıkarmak saliı.hıyetinı de vermek 
tedır. 

Yardım projesi 
Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) -

Yardım projesinin AmP.rik~ a 
yanından bu hafta sonunda çıka 
cağı anlaşılıyor. Evvelce avlndar 
projenin iki haftada çıkacaı; 
zannedilmişti. Fakat bu gibi mu 
tacel meselelerde kararın sülüsa 
ekseriyetle verilmesi lazımdır. 
Şimdiye kadar 52 azanın reyi te 
min edilmi~e de hu kafi değildiı 
Ekalliyet obstruction yapmay. 
devam ettijti için müzakere uza 
mıştır. Bir kısım ayan azalan IDl 

h~lefeti . ~bstruction'dan vazge 
çırmek ıçın projede bazı tadiller 
yapmayı teklif etmişlerse de 
muhalifler bunu da kabul etme
mişlerdir. 

Japonya, Fransaya 

Bu Akıama Kadar 
Mühlet Vereli 

Tokyo, 5 (A. A.) - "D. N. B.,,: 
Hariciye Nazırı Matsuoka, Fran
s~~ ~efirinden nihayet perşembe 
({unune kadar Siyam meselesi 
hakkında cevabını vermesini iste
miştir. 

* Londradaki kanaat Saygon, 5 (A. A.) - Japonya 
. .. namına beyanatta bulunmaya 

tur. 

• Bem, 5 (A .. A.) - İngilız hu- mezun zat, şunları söylemiştir: 
~umet merke~ınde hikim olan Tokyodaki Fransız murahhas
ıntiba 'udur kı, Yugoslavraya ta- lannın bugün veya yann sulh 
alluk eden ~esele~er harıç, artık 
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m~ahedesini imza edeceklerine e. 
~al.kan vazıyetı sıyaset çerçeve- mınim. Fransa, Hindiçini toprak
sınde!l .çıkarak . askerlerin eline larından küçuk bir kısmını kay. 
geçmıştır. Eden'ın de sayahati yi- I bedecektir. 
ne askeri bakımdan mütalea olun: 
m,lubr. Cunkü Eden her ihtiına
le karşı son hazırlıkları tamam
lamaktadır. 

Bu haberi veren "Gazette de 
Lausanne" ın Londra muhabirı 
şunu ilave etmektedir: 

"Yugoslavyanın vaziyeti çok 
naziktir. Çünkü muhariplerden 
her iki taraf da onu kendi hesa
bına kazanmaya çalışmaktadır. 
Maamafih Yu~oslavyanın askeri 
vaziyetinin çok müşkül oldu_ğu 
Londrada kabul edilmektedir. ln
gilizledn niyeti Yugoslavyayı bi
taraf kalmaya ikna etmektir. 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) -

Almanlar Yunanistana karşı bir 
taarruz halinde "Var<iar.. istika
metinden de istifade ederse mo
törlü ve zırhlı kıtalan en mües
sir şekilde kullanarak çabuk ne
tice almayı temin edebilir. 

Çabuk netice almak Balkanlar 
için muhimdir. Çünkü Balkanlar
da yapılacak harekattan seri ne
tice almamak, İn~iliz yardımının 
çoğalmasiyle, vaziyetin aleyhleri
ne dönmesini intac edebilir. 

Vardarla alikadar Yugoslavya
dır. Bul.raristanın l~aJinden son
ra Yugoslavyanın askeri durumu 
b.üyük bir ehemmiyet kesbetmış
ur. 

Yugoslavya kar~dan, denizdeq 
dört bir tarafı Almanya ve ltal
va ile çevrilmiş bir devlettir. Al
manya Selaniği alırsa Yugoslav
vanın denizle yegane muvasala 
volu olan Belgrad - Üsküp - Ma
nastır - Selanik yolu da kaybe
dilmiş olur ki. o zaman Yugos
lavyanın vaziyeti çok daha ziyade 
nazikleşir. Maamafih Yuaoslav
ya, yeni askeri tedbirler ·alıyor 
ve 1891 den 1919 a kadar ki do
tumlu ihtiyat sınıfları ,ubelerine 
davet ediyor. Vakıa bu, bir sefer
berlik de~ldir ve ça~ınlanlar si
lih altına alınmıyor. Sadece se· 
ferberlik halinde herkesin ken
di yerini bilmesi için yapılıyor 
Fakat. Yuıoslavyanın diğer lü
zumlu askeri tedbirleri de alaca
lı anlaşılıyor. 

Gecen Büyük harpte de büyük 
muvaffakıyetler J(ÖSteren Yugos
lavyanın bu kararlarını alkışla
mamak kahil delildir. 
Yu~lavyanın muhtelif kol

lardan vukubulacak A1.man taar
tıızlannı hatU bir İtalyan taamı
ıunu karşılavabilecek tedbirler 
'llmtaı llzımdır. 
e~nupta Yunanlılarla müşte

rek bir ceJ)hf' kurarak Almanlara 
karsı durmak mümkündür Hat
tl Arnavutlukta İtalyan vaziye
tini tasfiye etmek ve Almanyaya 
karşı müttehit bir vazivet te al
mak kabildir. 

General Weygand 

Yichy'ye Döndü 
Vichy, 5 (A. A.) - General 

Weygand'ın Mareşal Petain'e ra
porunu vermek uzere yann Vi
chy'ye mı.,asalat etmesı muhte
meldir. 

Bir ziyaret 
V~chy, 5 (A. A.) - Birlişek A

m~rik~ devletleri büyük dçısi 
Vısamıral Leahy dün Mareşal 
Petain'i ziyaret etmiştir. 

Eden'in Atino 

Temasları 
<Başı 1 incide) 

Londramn cevabı 
Londra, 4 {A. A.) - "A.F.İ.": 

Berlınde neşredılen yan resmi bir 
notada Yunanıstanın lngıltere ta 
rafından bir konak yeri olarak 
kullanılmasından Almanyanın 
memnun olmadığı bildirilmekte
dir. 

Londrada hikim olan fikre gö 
re, Almanya bu nota ıle Yunanıs 
tana Ingıltereye uymadığı takdıı 
de bır Alman - Yunan harbinir 
önune geçebıleceğini, aksi takdir 
de netıct!nın muhakkak bır çar 
pışmaya muncer olacağını hatıı 
!atmak ıstemıştir. Fakat bu Al 
man notasının, her türlu tecavi.ı 
ze mukavemet etmek hususund 
ki sarsılmaz Yunan azmıne çat 
pacağı ve her ıhtirnalin Ankar. 
ve Atinada evvelinden diışünul 
miış olduğu kat'i bır hsanla sö~ 
lenebilir. 
"Yenmek yahut ölnu?k,, 
Atina,3 (A.A.) - Atina Ajan 

sından: "Katimerini .. gazetesi ya 
zıyor : "Yunanistan, son ltalyar 
neferı Arnavut uğu terk edinceyı 
kadar harbetmıye karar vermış 
tir. "Yenmek, yahut ölmek! 
Bu parola, Yunan ruhuna ılk de 
fa olarak nakşedılmiş olmuyor 
yenmek, yahut ölmek parolas 
1821 tarihindeki mukaddes cida 
lin parolası olduğu gibi, şımdık 
mukaddes cıdalin de parolasıdıı 
Başka bır parolamız da vardır 
onu da unutmıyacağız : "Zafer §' 
re{in fevkindedir ... Cenabı Ha~ 
mukaddes. hır dava ıçm mücadı 
le ede~Jerı hımaye ettiğinden v 
cesur ınsanların mücadelelerınıı 
muvaffakıyetle neticelenmesi ta 
bil olduğundan , Yunanııtan, şiJT1 
d~~ ve ls~ikbaldeki bütün müş . 
kulata ve ıstiklAl ve hürrlyetı ı~in 
açmış olduğu cıdale vAkı olacak 
her türlu mudahaleye rağmen ga 
lehe çalacak\ır 

,. 
1 
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Bat, Dif. Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji. l.ınklık Yf! Büıöo A~rılarıoızı Derhal Keser 
icabında ronoe 3 ka1e alınabilir T AKl ITI.ERINDEN SAKININIZ. 

HE.R YERDE PULLU KUTUI ARI ISRARLA iSTEYiNiZ 

ve 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Hanyerl deposunda fııtlfte me\•cut 4 adet muadili 1,272 
M3 çam ve 1601 adet muııdlli 7ti0:614 M3 köknar tomruğu açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş !~esme payları mevcut ve kabuklan so
yulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartııamesi Ankara Orman Umum Müdllr
lQtOnde, İstanbul, Ankara, Bolu ~virge müdürlüklerinde 'görUlebilir. 

4 - Çam tomruklarının muhammen bedeli 11 lira, koknar tomruk
larınuı muhammen bedeli 10 Uradı:r. 

5 - İsteklilerin 3 7,5 muvakkat pey akcesi ne 11.3.941 salı günü 
saat 15 de Boludaki Revir Amırtiğlne muracaatlan. (1390) 

Mühim Bir ilan 
İstanbul Blediyesi Memurlar Koo.İ>eratifi (Yağ 

İşletmesi) Müdürlüğünden: 
Bazı Tilccar ve esnaf elinde mUessesemizln dört aydan evvel isti

mal ettiği etikeUere benzer (Kurşuni renkte ve lAclvert yazılı) eU
keUeri havi yemek yağı tenekelerine tesadüf edilmekte ve bunların 
taşraya gönderlldıği görülmektedir. Müessesemiz, :mezkur etiketlerin 
taklit edildiğini anlıyarak mü~ecnsirleri hakkında takibata girlıımls 
ve bunları dört ay evvel iptal ederek piyasaya yenl etiketle teneke
ler çıkarmıştır. 

İ§bu illin tarihinden itibaren Azamı on bes gün zarfında elinde 
eski etiketli tenekeler bulunan bilumum tüccar ye esnafın milessese
mlzln İstanbul Balıkpezan Taşçrlar caddesinde 9 No. lu satı& depo
suna tebdil için mQracaatlan ve bunların müessesemlzre tahlilinden 
sonra hemen yen! tenekelerle tebdil edileceği aksi takdirde tevcln 
olunacak biletimle mes'ullyetlerJn işbu iltına riayet elmiyene raci ola -

' cağı ehenuniyetle illı.n olunur. •••••••r 
1 s tanbul Belediyesi lanlar 

Şekerli, tuzlu vesaire namlarıyle ekmek ve francala kabilinden pi
yasada satılan muhtelif lfiks e!<meklerin imal, ihzar ve satışı hakkında 
Dalntl Encümenin 12/2/941 tarihli ictlmamda kabul buyurulan 3 madde
den ibaret tenbihi beledi aşağıya rlcrcedilmiıı olduğundan alfıkadaranın 
malCımu olmak ilzere ilAn olunur. 

Tenbihi beledi: 
1 - Belediyece vasınarı tesbit edilmiş olan francala, ekmek, çav

dar ekmeği, pide ve simit haricinde olarak ekmek ve trancala kabilin
den yapılıp muhtelif isimler altmd:ı satılan her tiırlil büyük ve kUçuk 
unlu gıda müstahzırlarmm imalinde yalnız ekstra ekstra evsafında un 
kullanılır. 

2 - Ekstra ekstra un evsafından daha aşağı vasrrta unlar kullanıla
rak veya ekstra ekstra un kullanıldığı halde normal francala terkibine 
başka maddeler ilAvesiyle hazırlanan husust ekmekleri yapmak için ~e
lediyeden izin alınmasr mecburidir. 

3 - Ekmek ve francala kabılı:ıden imal edilen unlu gıda milstah
zırlan üzerine belediye mühürünu ve fırmcınm adı ile dairenin ve fı-
rının numarasını gösterir etiketleri konulur. (l 723) 

Singer ı~--::;;~~-::- lstanbul 
Saat Eminönü 

Mağa- Cad. 
zaları P 

UKliiViilıo ...... lllMJ."-Lll..ll.IM:'l.M.:ıl,Qja..Q,g,.ıUJııWJ! 
No. 8 

. 
Satdık Çam ve Köknar Tomruğu 

Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
1 - Bolu Hanyerl deposunda tstltte mevcut 1690 adet muadilı 

'176/378 1143 köknar tomruğu açık arturma Ue saulacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kP.sme payları mevcut vt- kabukları so
yulmuı; olup hacim kabuksuz orta ıı:utur üzerinden hesaplanmııtır. 

3 - Tomruklnra alt satış şartnamesi Ankara Orman Umum MUdUr
lOtQnde, İstanbul, Ankara, Bolu cevirie müdurlUkler!nde görüle!'ıllir. 

4 - Köknar tomruklarırun muhammen bedelJ 10 liradır. 

5 - İsteklilerin 3 7,5 muvakkat pey akcesJ ile 12.3.941 çarşamba 
eünil saat 15 de Qoludaki Revir Amtrliğım: müraraatları ( M119l 

Devlet Demiryollart ve Limanlan ;şlefme idaresi ılan/arı 
Muhammen bedeli (1484) lira (39) kuruş olan muhtelif eb'atta 109 

metre bezli lAsUkten Tran misyon kayışı (24.3.1941) Pazartesi ifinü saat 
(10,45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usuliyle sıttm alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerln (11 t) lira (33) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin etiği vesaikle birlikte eksiltme günü saaUne kadar 
komisyona müracanUarı lfızımdır. 

Bu i~ alt ı;artnameler Komisyondan parasız olaak dağıtılmaktadır. 
(1718) 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz Bir Kuruşluklann Tedavülden 

~{aldırılması Hakkında İlin .--
Dantelıiz bir kuruşlukların yerıne dantellı bır kuruıluldar darp ve piya

saya kafi miktarda çıkarılmı, olduiundao dantelıız bır ıruruıluldarm 31 
Mart 941 tarihinden ıonra tedavu!den kaldırılmaı lı:ararlaştırılmıttır D•n
telaiz bir lı.uruşluklar 1 N11an 941 tarih nden itibaren artık tedavül etmıyc
cek ve bu tarihten ıtibaren ancak b.ı sene müddetle yalnız malıandıklarıle 
Cumhurıyeı Merkez Bankası tubeıtrince ve Cumhuriyet Merkez Bankuı 
ıubeıı bu'nnmıyan yerlerde Ziraat Banlıaaı şubele-rınce lıabuJ edilebılecelı:tn 

Elinde dantel11z bir lı:uruılulı bulunanların bunları malsandıklanle Clim· 
buriyet Merkez ve Ziraat Bankaları ıubelerine tebdıl ettırmeleri ilin olunur 

"~03S~ •t2S23 •. 

Satıllk Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliği~den: 

ı - Bolu Belkaraağaç deposunda lstifte mevcut 85 adet muadllı 
21.660 M3 çam ve 2651 adet muadili 1044/412 M3 köknar tomrutu acılc 
arttırma ile saulacaktır 

2 - Tomrukların aynca ba$ lceııme paylan mevcut ve kabuklan so
yulmuş olup hacim kabuksuz orta ııı:utur üzerinden hesaplanmıstır. 

S - Tomruklara alt satış şartnamesi Ankara Orman Umum MUdQr-
10 unde tsı.anbul Ankara, Bolu çevırge müdürlakJermd1t ~örillebiUr. 

4 - Cam tomruktarmın muhammen bedeli 11 lira ve köknar tom
tuklarmm muhammen bedelJ 9 tirada. 

5 - tııteklilertn "7o 7,5 muvaklt&t pey akc~I ile 10.3.941 pazartesi 
~nu aat 15 de Boludaki Revir tımirliğinc müracaatları. (1391) 

TAN 6 - 3 • 941 

~..ııııı••• Eminönü Halkevi Sosyal yardım kolu tarafından -

8 Mart 1941 Cumartesi akşamı 

fi.ansız gene anne! 
Yavrusunun sOtOnO, ona yetecek miktarda, veremez r 
DEŞYEN kan kuvvet şurubu kanın noksanını tamam• 
ladıkca hayatın bu can kaynaOından kendi sıhhati 

kadar yavrusunun biricik gıdası oıa,,..,sütO de fayda 
görUr. Anne kuvvetlenir, Yavru gOr.bOzlenir ••• Bu yu• 
va •••detinin kendisidir •••• 
Emzikli annelere. OESYEN'ın kan kuvvet turubu. 

~ 
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HER ECZANEDE BULUNUR. REÇETESiZ SATlllR 

A N K A R A 
Anonim Türk Sigorta 

Şirketinden: 
l l:sLanbuJ Levazım Amır

liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaat1 ilanları , ı 

J 200,000 kilo sığır eti alınacak
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10/ 

Şirketimizin 1940 senesi alelMe 3 941 Pazartesi günü saat 16 da 
hissedarlar Umumi Hey'eti aşağıda Ardahanda asker.i satın alma ko
yazılı maddeler hakkında görüşmek misyonunda vaoılacaktır. Tah
ve karar vermek üzere 31 Mart 19U 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat min tutarı 46,000 lira ilk temi· 
on bir buçukta Ankarada Türkiye Jş natı 3450 liradır. Evsaf ve şart
Bankuı Umum MUdUrliljü binaaınJa namesi komisyonda ~öriilür. Ta
toplanacaktır. Şirket dahill nizamruı- tiplerin kanuni vesikalariyle tek
mesi mucibince Umumi Heye'te iştı- lif mektuplarını ihale saatindt?ıı 
rak edecek olan en aşağı on hisse se- bir saat evvel komisyona ver -
nedine sahip hissedarların hAmil bu- meleri. '1978 - 1274! 
lunduklan hisse senetlerini veya bu- * 
nu müsbit vesikaları toplantıdan bir Beher kilosu 40 kuruştan 
hatta evvel An.karada Türkiye iş 
Bankasına ve İstanbulda Yeni Post'\- 40,000 kilo sığır eti pazarlıkla 
ne karsısmda Erzurum hanındaki satın alınacaktır. İhalesi 13 / iP 
Şirket MuamelAt Merkezine tevdi e- 941 perşembe günü saat 11 de 
derek m\lkabllinde duhuliye kartları Çanakkalede askeri satın alm:ı 
almaları lftz.ıındır. komisyonunda yapılacaktır. Tah-

MOZAKERE RUZNAMESİ • m~n tutan 16.?00 lira. ka~i te. -
mınatı 2400 lıradır. Talıplerın 

1 - 1940 senesine alt İdare Mec- I belli vakitte komisyona ııelme-
lisi ve murakipler raporlyle bilAııc;o ler!.. '""':18 - 1650) 

ANADOLU 
Anonim Türk Sigorta 

Şirketinden: 

ŞirkeUmizln 1940 senesi alelAde 
hissedarlar Umumi Hey'eti aşağıda 
yazıh maddeler hak.kında göruşmek 
ve karar vermek üzere 31 Mart \':Hl 
tar!hine musadif Pazartesi günü ~a.-ıt 
On buçukta An.karada Türkiye Iş 
Bankası Umum MildUrlüiU blnasm
da toplanacaktır. Şirket dahili nızanı
namesi mucibince Umumi Hey'ete iş
tirak edecek olan en aşağı on hisse 
senedine sahip hissedarların hfımıl 
bulundukları hisse senetlerini veya 
bunu müsblt vesikaları toplantıdan 

bir hafta evvel Aııkarada Türklye 
İş Bankasına ve İstanbulda Yeni Pos- ı 
tane karşısında büyük Kınacıyan ha
nındaki Şirket munmelAt merkezine 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
karUnn almaları lazımdır. 

Hi.ssadarlarm muayyen gün ve sa
atte Ankarada buluıunaları ilAn olu
nur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ ve kAr ve zarar hesaplarının okun - 11-
ması ve bunların tetkik ve tasvibi ıle Mütenhhit mıu• ve hesabına i- 1 - 1940 senesine ait İdare Mec-
İdare Meclisi Azaları ve murakiplerın 

ki insaat açık eksiltme ile ihale lisi ve murakipler raporiyle bilAnı:o 
ibrası, edile.cektir. Kesü bedeli 364 195 ve kir ve zarar hesaplarının okun-

2 - 1940 senesi kAr ve temettüü'l lira 42 kurus ilk teminatı 18.318 ması ve bunların tetkik ve tasvibi !le 
tevzii hakkında karar itası ile tevzi liradır. Kesif ve planlan 1820 idare Meclısı azalariyle murakipl~rin 
tarihinin tesblti, kurusa komis,•ondan alınır. Ta- ibrası, 

3 - İdare Meclisi tız:ısı iken vı>Cat liplerin 21 / 3/ 941 Cuma günü sa- 2 - 1940 senesi ktı.r ve temettüün 
eden Sezai Söker ile Refi Bayar ın =it l 4 rle r.orluda aıoıkeri satın al- te\·zil hakkında karar itası ile tevzi 
yerlerine int!hap olunan Zekeriy:ı ma komisvonuna ~ı-ln-1nleri. tarihinin tesbiti, 
Bayur ile Cemaleddın Ostünay'm 
Şirketin dahill nizamnamesinin 27 in- (2048) '1714) 3 - Şirket dahili nizamnamesinın 
ci maddesine tevfikan keyfiyeti int.i- • 12 nci maddesine tevfikan kur'a ~e-

. • • kilmek suretiyle cıkan üç Azanın ye-
haplarırun tasdiki, Evsafı dahı1ınde 10.000 hra l 1k ı rine diğerlerırun intihabı, 

4 _ Şirket dah!ll nlzamnamesinın sabun alınacaktır. Taliplerin 7 / M k. 1 . .lm i 
26 acı maddesine tevfikan kur'a ~-e- 3/941 Cuma günü saat 16 ria 4 - ura ıp erın seçı es' 
kilmek suretiyle çıkan Uç Azanın ye- Kırklarelinde Hükumet cadde· 5 - Ticaret kanununun 323 ve 324 
rine diğerlerinln intihabı, sindeki askeri satın alma komis- ncil maddelerine tevfikan İdare Mec-

5 - Mu~klplerin seçilmesi, yonunda bulu,.,mAları. lisi balarının gerek kendi namlarına 

8 _Ticaret kanununun 323 ve 324 (2050) (1716) ve gerek ba,ıta Şirketlerin İd:ıre 
nen maddelerine tevfikan İdare Mec- Meclisi Azası veya müdürü sıfatlyle 

tisi Azalarının gerek kendi namlarına 91ıır6ii T Şirketimiz.le muamele yapmaları.ıa 
ve gerek başka Şirketlerin İdare Mec- ••IC&:Nı~İ:IJCi müsaade verilmesi. 
lisl Azası veya müdurii sıfatiyle Şir- iDARE MECt.ISI 

keUmlzle muamele yapmalarına mu

saade verilmesi. 

İstanbul Belediyesi 
Memurlar Kooperatifi 

İdare Meclisinden: 

Kooperatifimizin hissedarlar Umu
mi Hey'eti 31 Mart 941 Pazartesi gu
nü saat 18 de Türbede Kooperatıf 
Lokantası salonunda adi surette s\?
nelik toplantısını yapacağından saym 
ortaklarm mez.kür giln ve saatte te~
rifieri rica olunur. 

RUZNAME: 

ı - İdare Meclisi ve muraklp ra
porlannın okunması, 

2 - 940 biltınco, kiruzarar hes.ı
bının tasdiki ve İdare Meclisinin ıb
rası, 

3 - Yeniden 3 Mürakip intihabı, 
4 - İdare Mecllsine intihap edilen 

Azaların tasdiki, 
5 - Müddeti blten İdare Meclisi 

yerine yeniden intihap yapılması, 
6 - Eski hesaba:m tasfıyesl icın 

ldare Meclisine salAhiyet itasL 

Sahip ve Neşriyat mildUrQ Emin 
UZMAN. Gazeteclllk ve Netrt1at 

T. L. Ş. TAN .Matbaası 

İstanbul yüksek İktisat ve 
Ticaret Mektebi Mezunlar 
cemiveti idare heyetinden: 

22/ 2/ 941 tarihinde in'ikadı 
mulfarrer yıllık alelade kon~re
rte ekseriyet hasıl olmadı_ğından 
8/ 3/ 941 cumartesi gününe te-

Türkiye İş Bankası A. Ş. 
Müdüriyetinden: 

Bankamız İstanbul, Galata, 
Beyoğlu şubeleriyle Kadıköy, 
Üsküdar ve Beyazıt Ajansları
mızın gişelerinin 10 Mart 1941 
Pazartesi ~ününden itibaren a
şağıdaki saatlerde acık bulun:ı
cağını muhterem müşterilerimi
ze arzederiz. 
Her gün 9,30 - 12; 13,30 - 16 
Cumartesi günleri: 9,30 - 11,30 

hir edilmistir. Muhterem azanın KAYIP: İstanbul Üniversitesi 
ictimada bulunmak üzere mez - Tıp Fakültesinden aldıktm 3222 
kur ~iin sa:ıt 15 de Bevoğlu Hal- 1 h'' · t ak ·ı 
kevine teşrifleri rica olunur. nt umara 1 buvkıye var as~ 1 e 

ramvay şe e e pasosunu ~av -
- ------ _ bettim. Yenilerini alacağımdan 

, iHTiRA ILANP ' 1 hükümleri kalmamıştır. 
Galip A.-1t• ,------· ·+teş silAhlan için sulp nazım

lı kama,. hakkında alınmış olan 
30 Mayıs 1931 günlU ve 1191 1 Doktor Hafız Cemal 
sayılı lhtira berııtı bu defa mev- D h-ı· M'" h 
kil fiile kon.mık ilzere aheıe a 1 ıye ute assısı 
dev:'uferağ veya icar edileceğin- Pazardan başka her ciln saat 
den talip olanların Galatada, fZ - 6) ya kadar lstanhul 
İktısat hanında. Robf>rt Ferriye 1 Divanyolu No. 104. 

\. mura<'natları !\An olunur.-.# , ' Tel. 2239P ••••• 

Taksimde KRİSTAL Gazinosunda 
M U A L L A.- ve 18 Kişili~ 

Saz Hey'eti 
25 Kişilik KEREM • ASLI 

Aynca: MEHTAP REVÜSÜ 
Büyük Revü 

güzel müzikli 
Şehrimizin en kıymetli Alaturka sanatkarla'rından mürekkep 
büyük heyet tarafından ince saz ... Sololar... Sürprizler... Gece 
geç vakite kadar devam edecek olan bu neşeli ve müstesna 

alaturka musiki ~ecesinden isti ade ediniz. 

•••• .. Duhuliye yoktur. Telefon: 40099 4 •••• ... ı 

lstanbul Defferdarhğından : 
Hocapaşa Maliye Şubesi mükelleflerinden Hubyar mahallesi 4 lln· 

cü Vakıf Han 11 No. da Kadir Zade Hamide : 
931 takvim yılma ait kazanç defterlerinizin Cağaloğlu Mahmudlyı 

caddesinde İstanbul Bir No. lı ıtlrazları tetkik komisyonuna bir ay için· 
de getirmeniz iti.zumu il4n olunur. (l 704) 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden: 
Sıtma mücadele sıhhat memuru yetıştırilmek üzere 17.3.941 tarihin· 

de başlamak ve bir ay muddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı mu
teakıp on beş gun kôylerde tatbik:ıtla iştiial olunmak üzere mmtaka· 
nıız reisliğinde sıtma müradele kiıc1ik sıhhat memurlan yetiştirme kur
su açılacaktır. Kursa gireceklerin ı.şağıdakl şartları haiz olmaları lAurn• 
dır: 

I - Ortamektep veya eski rüşdiye mezunu bulunmak, 
il - Askerliğini yapmış bulunmak, 
Ill - Sıhhatı taın olmak, 
IV - Türk olmak ve iyi ah14k sahibi bulunmak, 
Kursa girmek istiyenler'n ıaııağıdaki vesikalarile birlikte nihayet 

marun on beşinci gi.ınüne kadar reislığiınJze müracaat etmeleri llln o~u
nur. 

1 - Ortamektep veya eski rüşdlye mezunu ıahadetnameai, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı ıure ti, 
3 - Askerlik vesikası sureti "terhis tezkeresi" 
4 - Sıhhat raporu "memurin kanununun 5 lncl maddeslnln D. :tık• 

rasında yazılı olduğu üzere., 
5 - Hüsnü hal mazbatası, 
6 - Hali medeni beyannamesi, 
7 - İaşesiyle mukellef olduğu klmselere alt beyanname, 
8 - 3 adet 4 X 8 eb'admda fotograf, 
9 - Tercumeihal varakasL (1157 - 1586) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kulelı Askeri Usesıne girmeye istekli olup ta taşralarda subelere, f9' 

tanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan sınıflarında dö
nekliğı olmayan bütün ilrme şartlaruu baiz bulunan ve ayni zamanda 
iirııı evrakını tekemmül ettlrmtş olan isteklilerin imtihanları yapılmak iı· 
zere 7 - Mart • 941 cuma iilnü saat 9 da Kuleli lisesınde buJunmalan " 
bu tarıhte mektepte bulunamayanların bak.larııu gaıp edecek1eri llln olı.ı· 
Dur. (1443) 

ÜSKÜDAR - KADİKÖY VE HAV ALİSİ 

Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi: 

Hissedarlar Umumi Hey'etl :?7 Mart 1941 Perşembe gilnil nat on· 
da Şirketin Üskildardaki Merkezinde adi surette toplanacaktır. Eaas mu• 
kavelenameye göre en az bes h!ssesi bulunanların hisse senetlertnf lcti· 
ma gününden bit hafta evveline J.;adar Şirket Veznesine yatırmaları ,.e 
duhuliye varakası almaları ilAn olunr. iDARE M~Ct.ISI 

GÖRÜŞÜI .. ECEK İŞLER : 

1 - İdare Meclisi ve Murakip ra porlarınm okunması, 
2 - BHAnçonun tasdiki ve İdare Meclisinin ibrası, 
3 - Esas mukavelenamenln otuz dördilncü maddesine ıf're 

Meclisi Azalığı için intihap icrası ve otuz beşinci maddesine &ö.te 
intihabın tasdiki, 

4 - Murakip seçilmesi. 

MIELLE SÜT MAKINALARI 
Mevcudu vardır. 

Düngamn. en sağlam süt makinalarıdır. 
Beş sene garantidir ve yedek aksamı dalına bulunur. 

Satıl} deposu: Tahtakale No. 51 J. Dekalo ve Şsi. , _____________ .., 
TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu• ı'arihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
71..,.f •• tlnrf h~r nf'vf hanka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

ı:ırıat Bankaa•ndı kumbaralı ve lltbaraıa ta11rruf fleupıarında aft H IO 
ırııı Duıunınlırı aenede 
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JIKKAT: Reııaplanrıdıkt paralar otr sene tcinde 50 ltradan •satı dO~ 
•Pnlere tkramıye cıırtıtı talldtrd• ' ZO razıuı1ıe •erflet-eıntr Kuralal 
.enede t defa. 1 !ylQl 1 Btrtnd lı:lnun. 1 Mart n 1 BaziraO 

tartlıl~ celrtlecft1tr. 
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