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illet Meclisi Yugoslavya 

azartesi Günü a :ü;0:::i;. 
Toplanıyor 

~--

Yugoslavya, istiklal 

ve Bütünlüğünü 

Mu haf aza Azmindedir 

8tıyiı1t Millet Medisl Rei.sl 
Abdülhalik Renda 

Parti Grupu da 
Sah 

• • 
lçtıma 

Günü 

Edecek 
Ankara, 7 (TAN Muha

birinden) - Büyük Millet 
Meclisi pazartesi günü öğle
den sonra toplanacaktır. 

llükfımet .Meclise tatil 
devresinde 941 mali yılı 
~ütçe projesinden başka ba .. 
zı kanun layihalan da tevdi 
etmiştir. Bunlar alakalı en
cümenlere havale edilmiştir. 

Bir Habere Göre: 

S. Rusya ve Mihverle 

Dostluk Pakt& 

imzalaması istenecek 

-·-------·---ıSalı günü Parti Grupu top· 

Beigrat. 7 (A.A.) - Kral Nai
bi Prens Paul dün Başvekil ile 
Hariciye Nazırını kabul ederek 
uzun bir mülakatta bulunmuş -
tur. Bu mülakattan evvel, Hari
ciye Nazın Sofyadan malumat 
vermek üzere ı;telen Sofyadaki 
Yugoslav Elcisi Milanoviç ile gö
Tüsmüstür. Basw•ldl mrnwini ve 
Hıi-vat Lideri Macek ile devlet 

u9oslavyanın 

aziyeti · 
azikleşli 

l'ugoslavymım snllı.v~ girmesi 
demek. bile bile öUlma. kabul et
bıesi demektir. Halbuki Yugoslav
~anm istikW ve tamamiyetin! bo-

1 r' lan böyle bir vaziyeti kabul et-
1 tnesı ihtimali ez.dır. Başvekilin 

2lırvat lideri Maçek ne beraber 
tazetecllere ,.aptığı beyanat ta bu 
ba.ıomdan tevkaltıde ehemmiyeti 
~. Anlıişılan Yugoslavya Al-

ı ~ ı:ıwımwı eLı:niye ~ 
11 ttıakla benıber, ist:iklltl ve tama
~ ~etini de feda etmcmenlıı. yo
r-' ~u aramaktadır. 

' 

lanacaktır. Hükfunet; dün
yanın bugünkü siyasi vazi
yeti hakkında Grup azalan
ın tenvir edecektir .. 

Müstahsilden Günde 

3 Bin Kilo Hububat 
Mübayaat Yapılıyor 

N azrrı Ulav~ te Naip tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Başveküin beyanatı 
Belgrat, 7 (A.A.) - "Stefani,. 

"Avala,, aiansının bildirdiğine 
nazaran, Yugoslavya Başvekili 
Tzvetkoviç ve Başvekil mıiavini 
Maçek, gazete mümessillerini 
kabul ederek Yugoslavya harici 
vaziyeti hakkında birçok taraf
tan işaa olunan heyecanlı ha -
berler hakkında beyanatta bu -
lunmuşlar ve Yugoslavya hüku
metinin hAdiseleri dikkatle takip 
ettiğini ve bütün kararlarında 
daiına devletin ve milletin yük
cıek menfaatlerini ve Yugoslav 
devletin tamamlıh~ ve istiklitli
.,i J?Özctece~ni söylemislerdir. 
Muhtelif şayialar dolaşıgar 

Ankara, 7 (TAN Muhabirin
den) - Toprak Mahsulleri Ofisi 
müstahsil elinde bulunan ye
meklik ve tohı.unluktan tazla hu
bubatın mübayaasma devam et
mektedir. Bu husustaki kararna
me meriyet mevkiine girmeden 
önce, müstahsilden günde ancak 
otuz ton mübayaa yapılabilir

M. Zekeriya SERTEL ken, bu~n bu miktar 2500 -

Belgrad, 7 (A. A.)- "Reuter,, 
Yugoslav hüklımetinin, kararla
rında, daima devlf'tin ve mille

( Sonu: Sa 5; Sil 7 ) 3000 tona yükselmiştir. 

Londra kaynaklarının verdiği 
haberlere göre Yugoslav-~ ....... ~_......._...._.... -

\ılın vaziyeti nezaket kesbet-
Edebi Tefrikamız tir. Londranın :kanaatine gö-

Alınanya, Yunanistandan ev-
~ Yugoslavyayı kazanmaya 
ar vermiştir. Bu maksatla 

-lgrad üzerinde tazyikini arttır
lştır. Yugoslavyadan istediği 
, sadece Mihvere iltihakıdır. 

BOL iNSANıA.Rl 
li'ilhakika bir kaç gündenberi • 
l.gradda büyük bir siyasi faali-

"Göl İnsanları,, isimli yüzde yüz yerli eserin sayfalarında ha
yalin yeri yoktur: Fakat siz bu eserde tahayyül olunamıyacak 
vakıalarla karşılaşacaksınız. Bu memle'ket eserinin savfala
rında edebiyat yapmak gayretinden doğan bir üslup ~i:iftliği 
yoktur. Ve siz, bu eserde. tıpkı yurdun pınarları gıbı akan 
tertemiz ve berrak bir lisan bulacaksınız. 

ınüşahede edilmektedir. Prens 
uı, başvekil ve Hırvat Partisi 
fi Maçek'le ;J:?örüşmüş, kabine 
itnalar akdetmiş, bir takım 
~Zakereler cereyan etmiştir. Ve 
ayet dün Yugoslavya başve· 
· Tsvetkoviç gazetecilere be-
atta bu)unmuştur. 

~aşvekil yabancı matbuatta 
lıRoslavyanın harici siyaseti et
lnda işaa edilen rivayetleri tek 
etmiş, ve hükumetin bu~nkü 

diseleri yakından takip ettiği
. kararlarında daima devlet ve 
ııUetin yüksek menfaatlerini ve 

- lıRoslvyanın istiklal ve tamami-
i tini gözönünde bulundurduğu

d ~söylemiştir. 

·n * 
·ıf. * 

Pazartesi Günü TAN Sütunlarında -
186 Körlünün 

Actıgı Bir 
Tooral< Davası 

b \l'ugoslavya hakikaten pek 
~t r nazik bir vaziyettedir. 
,p ~vvelce bir devleti müdafaa Filyos 
tı biliyetinden mahrum bir hale 
~r <tnak için etrafında siyesi bir 

Çiftliğinde Köylünün Tapu 

Bulunduğu ve Parasım 

ile 
her çevirirlerdi. O devletin 

~dutıan üzerinde bulunan dev
·8 tler kendi aralarında siyasi bir 
~tl tant akteder, ortada kaian dev
ı:C' 'i kımıldayamaz hale getirirler
bt' İtalya harbe kadar Yugoslav· 
d l'ı böyle bir çember içine sok· 
{t istemişti. Arnavutluğu i~a! 
,111 ltıiş, Macaristan ve Romanya i-
0 ltlünasebetlerini ilerletmiş, Bul 
.9$ l'istanla da dostluğunu ilerlet
f' eye çalışmıştı. Maksadı, Yugos 
]( ~ayı her tarafından sarmak 

1 
, sonra Dalmaçya sahillerini 

,: elan istemekti. 

Mutasarrıf 

Aldığı Araziyi Bir Başkası işgal 

Verip 

Etmiş 

~ıı· ltalya ma~lup oldu, İtalyanın 
.ifl ~ Planları suya düştü. Fakat 
:e- lndi Yugoslavya hem siyasi hem 
• tl 

1 
askeri bir çember içine düştü 

b<t •Vaki Macaristan, Romanya ve 
~f lRaristanla siyasi dostluklaT 
1 is ederek. komşularından ge
J~ ~ilecek tehlikeyi bertaraf etti 
,~! ~at her tarafından Alman ve 
ııı l:van ordulariyle.. ve Mihver . _ _ • - d 
·ıf. \.ı t1 · ın p ·ı,f'~~ ~ SikAvetcı koylulerden bır kısmı matbaamıun onün e 
~· c erıy (S~n~~1S~-5; 3itj~f ~ {Yazısı dördüncü sayfadadır) . ..·\~ .. ~ 

.. ,.. '' - . . . . ~: . ' ... . ' :• 

.., 

Yugo!iilavyanın istiklalini ve bütünlüğünü müdafaaya hazır vaziyette hulnnım Yuı?oslav ordusunda motörlü kuvvetler 

Berline Göre 
-o---

Yugoslavya 
Üçlü Pakta 
Girmek Üzere 

Başvekilin 

Gideceği 

Viyana'ya 
Söyleniyor 

Berlin, 7 (A.A.) - Doğruluğu. 
na ihtimal olan bir habere göre; 
Yugoslavya başvekili Tzevetoviç 
bu hafta sonunda üçlü paktı im
za etmek üzere Viyanaya gele .. 
cektir. Bu haberi teyit edecek 
resınt xnalfunat yoktur. 

Londradakikanaat 
Londra, 7 (A.A.) - "Times" Yugoslav Ba~vekili Zvetlcovic; 

gazetesinin istihbaratına göre; Al 
manlar Yugoslavya üzerinde taz- -

yiklerini arttırmışlardır. Prens YUNAN 1. STAN 
Paul'ün Hitler tarafından tekrar 
davet edildiği söylenmektedir. 

TEHDİTLERE 

,-
1 Cenubi Afrikc 

Başvekili de 
f!denle Görüşti 
--

Balkan Vaziyetine 

Dair izahat Aldı 
Kahire, 7 ( A. A.) - ''Rcu

tcr,,: Cenubi Afrika Birliği 
ha -"·ekili General Smuts. \'8· 

nında cnıuhi Afrika birliği 
Genelkurmay başkanı Gene
ral Sir Pierre Van R)·nevelıl 
olduğu halde diin Kahire~·e 
gclmi~ ve bu !'labah hareket 
etmiştir. General Sumts, Ka. 
hiredeki kısa ikameti esnasın
da. Eden ile General Sir John 
Dili ,.e lreneral Wavell ile 
J?Örüşmelerde bulunmuştur. 
General Smub, Eden'den ve 
General Dill'den, Balkanlu· 
daki diplomatik ve askeri gö
rfü;mel.-dnin neticelerini öğ
renmiştir. 

* Kahire, 7 (A. A.) - Irak 

Bulgaristanda 
---J-

Askeri Bil 
Konferans 
Toplandı 

-c.-
S. Rusya Romanyadan 

Üs istediği 

Haberini Tekzip Etti 
Sofya, 7 (A.A.) - B. B. C. : 

Dün buradaki Alman umumi ka
rargahında askeri bir konferans 
-aktedilmiştir. Konferans bir sa
at devam etmiş ve Mareşal List
in riyaseti altında cereyan et
m işti'r. 

Popof izahat verdi 

B.B.C.'in neşriyatına göre, Bel 
grad'taki bitaraf mahfiller, Yu
goslavyanın yakında üçler paktı
na iltihak etmiyeceği kanaatin
dedirler. 

Berlinin talepleri 

llarki:ve Nazın Te\'fik Suudi 
Bey dün aksam tayyare ile 
Bağdattan Kahireye gelmiştir 

Cevap Veriyor \.. .J 

Sofya, 7 (A.A.) - "D.N.B ,; 
~obranya Mecfüindeki hiikıimet 
rartisi ekseriveti buııün toplana
rak ~nü:ı meselelerini müzake
re etmistir. Hariciye Nazın Po
pof, bugiinkü vaziyet hakkında 
reyanatta bulunmustur. Basta 
Raşvekil Filof oldu~u htilde hE'
.men hemen bütün N:ı:ı:ırlar içti· 
maa iştirak etr:"lerdir. -·-C' 

* Belgrad, 7 (A.A.) - Teyit edil
meyen bazı haberlere göre;; AI- "Kat'i Zafere Kadar 

Singapur'da Büyük 
Sofya. 7 (A.A.l - "D.N.B .. ~ 

Resmi gazete. 5 mart tarihinden 
ıitibaren Bulgar demiryollan ve 
limanları idaresine mPnsup bii
tün memurların seferberlitiini 
i1an eden bir kararname neşret-, 
•Mistir. 

manyanm şimdiye kadar ileri sür 
düğü talepler, oldukça mutediL 
dir: 

1 - Gıda maddeleri istihsala
tınin arttırılması; 

2 - Yugoslavya matbuatı neş.. 
riyatının tamamen mihver lehin. 
de olması; 

3 -Mihver aleyhindeki bütün 
düşman propagandasına müsaa
de edilmemesi; 

Resmi mahfillerde bu hususta 
büyük bir ihtiyatla hareket edil
mektedir. Bu arada Yugoslav 
halkı hayret edilecek derecede 
az korku göstermekte, fakat Al
man kıtalarmın hareketlerine ait 
şayialar doğru olduğu takdird.e 
Yugoslavyanm her an çember ı. 
çine alınabileceği fikrile endişe
dedir. 

' 
(Sonu: Sa 5; SU 7) ·----

Askeri Vaziyet 

1941 BAHAR 

TAARRUZU 

ARiFESiNDE 

' 

Askeri MuharTirimiz yan yor ı 
Bir taraftan Romanyadakl Al

man fırkalarının M~kedonya Yu
nan hududuna sevk ve tahşidl, 
Sofyada Alınan işgal ordusu Baş
kumandanı Maresal List'in riya
seti altında bir askeri konferan
sın toplanması, bir kısım Alman 
hava kuvveUerinin Orta Akdenlz 
bölgesindeki Sicilya adasmia 
toplanmala.rt; diler taraftan de 
t~liz Amiralllğinln Orta Ak
deniz bavzasmda bir kapalı saha 
vücude getirmesi, Orta Şark oJr
duları umumi karargAhı Kahire
de lnılli.ı ordusu erkAnrharbiyı' 
reis! General Dill ile Hariciye 
Naz.ırı Eden ve diğer salahiyet 

(Devamı: Sa. 4, Sü. J 

Döğüşmek Kararımız 

Değişmemiştir 11 

Manevralar Başladı 
Nevyork, 7 (A.A.) - "Asso

ciated Press'e Singapurdan bildL 
rildiğine göre, ordu; donanma ve 
hava kuvvetlerinin manevrası 

başlamıştır. Bu manevralara ln
giliz, Avustralya; Hind ve Malez 
ya muntazam kıtala.rı iştirak et
mektedir. 

Rendell'in temaslan 
Londra. 7 ( A.A.) - "Tim es.: 

hl diplomatik muharriri vazıyor: 
f'ofyadaki Sefirimiz Rendell, son 
defa olarak v ..... 1 ~Mic:i zivare-

( Sonu: Sa 5: Sil 6 ) 

Atina, 7 (A.A.) - Dün, Yunan 
hükiımetlıı.in tehditler karşısın -
da kati azmini değiştirmemesi 
dolayısile hadiselerin içinde bo -
i{ulmak tehlikesine maruz bulun
'.iuğu hakkında bir ya lan haber 
vayan İtalyan propagandası, bu- ====:~~~~=~===::=::;:==::=:=::=:::==::;:~== 
!{iin de. ayni Yunan hükumeti - ( .. 7r"~ N ) 
nin İtalya ile bir mütareke mü- G U N L E R G E Ç~-K E 
!akeresinde bulunmak arzusu 

iolayısile değistirilmek tehlikesi s A y 1 L 1 D A K 1. K A L A R 
1<arşısında bulunquğu hakkında 
ilk yalan habere tamamivle zıt. 
fakat ayni dE;!~ede yalan bir h:ı
ber neşretmddedir. 

( Sonu: Sa 5; Sü 3) 

Şarki Afrikada 
-J--

İlalyan'lardan 
10,000 

Esir Alındı 
Ankara, 7 (Radyo gazetesi) -

Afrika$ Binı;tazi'nin zaptındun 
~onra Libya'daki İn~iliz ordusu
hun taarruz harekatına şimdilik 
rihavet verdiğine hiikmedilebi~ 
1ir. Bu ordunun şimdi deha mü
him bir cephede kullanılmak ü
n~re hazırlandığı tahmin edile-
bilir. .._ 

Eritre'de süldinet vardır. Bu
r •ı Keren önünde İn~iliz taarruz 
1 ızırlıklanna hamletmek müm-

11ndür. Habesistanda vatanper
' erler muvaffakıyetle ilerliyor
lar. Somali'de harekat simale 
ı 1 oğru teveccüh etmiş ve iki mev
Vi zaptedilmiş, bin esir alınmıs, 
J-irçok ganaim elde edilmiştir. 
Bu suretle Şarki Afrikada alı
ınan İtalyan esirleri simdiye ka
dar on bini bulmuştur. 

Yazan: Refik Halid 

Telaş etmeyiniz; bahis büsbütün başka: Rad~·o gazetesini 
hepimiz pek ehemmi~·etle dinliyoruz; hatta çoğumuz, 

akşamlan eve dönüşlerimizde saatimizi onun saatine uydurmaya 
bile çalışıyoruz. Neden? l\liitehassıs bir heyetin \·ukufla ha7.ırlıı
dı~ı bu siyasi ,.e askeri hiilasa hem esasta özlii. kıvmetli olduğu 
için. hem de söylenişteki eda, ses ve "ton'' un kulağa ho ~elme
sinden ... Fakat ekseriya -hele son günlerde- neşriyata dikkat e
denler görlil•orlar ki, spikerin ga,·et ağır ai:ır, tane tane ha~ladığı 
konuşma. zaman daraldıkça. a~·an en yiiksek haddine cıkanlmış 
bir gramofon gibi insan sesine uymıyan bir siirat all\·or, !!nhhe
tin ahengi. zevki tamamen bozuluyor. Avrıca mtı,.ahabe, eksiklik 
hissini veren, ~öyle hir ma7.el'etle de hith·or: "Sıra simdi Tiirk 
E?n1etelerinrlen makale. miitalea ve iktihaslara l!eldi; fakat hi7e 
aynlan vakit sona ermiş bulunduğ1mdan nec:ri"sıtımızı bur~tla 
keser. heoinize sen. a,·dın ve rahat geceler dileriz!,, 1 

Acaba bu otuz dakikalık zaman, neden dolayı, nasıl mtıhim 
sebeplerle kırk dakikaya cıkarılamıyor? Arkasmdan. kontnrntla 
getirtilmiş, her saniyesi altın bahasına ,.e Caruso f\,·arındA hir 
tenör mii mikrofonun öniine j!ecerek ve,·a her saati hesAnlı hir 
devlet adamı mı nutuk \'Pl'P«'ek? Hayır! l\lodası geçmiş plnklnrla 
c;ıız. yahut davul dümbelekli caz! 

Diğer taraftan yanm saate bir kac daktkarık daha 7.ammedil-
11esf için Millet Meclisinden kanun. Vekiller He~·etinden knrar, 
koordina!!yondan izin ı:ıkacak da değil. Bütün ka",bnnız utla tın 
tın tın, uyutucu bir taksimden veya zilli maşalı bir zenci cnrcn
nasından ibaret! Rağbette ve fayd'1h olan c;11 nec:•i"ata on dnkiko 
ekliyelim de hu suretle hem zavallı spikerin dilini ·mnsnmba 
perde ile giinesli cam arac;ında kalmıs an kanatları t?ihi. rırpın· 
maktan kurtaralım; hem de "ilah, vakit hiti)•or, yetiştiremiyccek, 
yine söziinü ,·arıda kesecek, aman. bir dakika kaldı. mühlet, ,.fide 
~ona erdi., gfhi senedini ödeme telası icindeki borclu caroınhsın· 
dan kendimizi halas edelim! 



2 TAN 8 • 3 - 941 

Piyango (ekildi A:1manya ile 
Fıyatlarda 

a~dbinlerle 

Yazan: ULUNAY Tefrika No. 6 

ithalatçllar 
Ankarada 
Toplanıyorlar 

Dün Her Birlikten Bir 

Mümessil Gönderildi 

130235, 56720, 42077, 1~5644, Anlaşddı 
175648 ve 260679 No. lu Biletler r·ft"k 0 -.-L. t 1 . NikbinlerinGörüıler • • ı ı ve erı ıs e erı 

15 şer Bın Lıra Kazandllar T d"k G"" d ·ıd· Yazan: Naci SaduUah İrfan bey konaktan çıktıktan kuvvetli bir cinnet haline geldi 
sonra yeleğinin cebindeki parayı ki hakikaten Bulgaristanın bütün 
hesap etti: giriştıği harplerde kendisinin de 

- Yetmiş beş santim! Metro- mühim roller oynadığına inanma Memlekete hariçten ithal edi-

as ı a on erı ı 
Milli Piyangonun 5 inci tertip yet bulan 30 numara 200 er lira Eğer hadiselerin sathi göril 

2 nci çekilişi dün Ankara sergi Son dört rakkamı 0829 ile niha- Almanyaya satılacak 1 milyon nii.şüne göre bedbin tel 
ya mı binmeli? Yoksa altı tane ya başladı. Kulaktan kula;;.a ya- Iecek maddelerin ne gibi şartlar 

l 1 • 1 "" dahilinde arttırılması ve bunun i-
evinde saat 17 de yapılmıştır. Bu yet bulan 30 numara 200 er Jiru 200 bin liralık tiftik fiyatlarında kilere kaJ>ılnınk itiyadında ola 
keşidede kazanan numaralar şun- Son dört rakkamı 0597 ile niha- da anlaşma hasıl olmuştur. lara sorarsanız, Alınan ordus sigara mı ama ı? Buradan ta vı an harp hikayelerini sanki ba-

Vandom meydanına kadar hayli şından geçmiş vakalar gibi anlat- çin hangi tedbirlerin lüzumlu gö-
yol var. Aç karnına çekilmez ... Si- maktan zevk alıyordu. rüldü~lı hakkında ma!Cımatlarına 

!ardır: yet bulan 30 numnra 200 er lira Fiyatlar cinslerine göre 185 çelik bentlerle hızı kesilemiy 
15,000 lira kazanan No. [ar; Son dört rakkamı 1991 He niha- kuruşla 265 kuruş arasındadır. ıniithiş bir seldir. 

z1 müracas~ edilmek üzere İstanbul 
g~br~sıldı!: ta kötü. Başım kazan -1912 Balkan harbinde Gene- ve İzmir ithalat birliklerinden bi-

12077 56720 130235 yet bulan 30 numara 200 er lira Tiftik ve yapak ihracat birliği Fakat eğer \'akınlar hakkın 
115618 195611 260679 Son üç rakkamı 003 ile nihayet tüccarların ihraç payları listesini lıiiküm \'erirken tesir altınd gı ı o u... l S h t A 

İrfan bey birdenbire önüne çı- ra avof'un maiyetinde bulunu- rer eve nkaraya davet edil-
kan elektrik ziyalan içinde bir yordum. Edirneyi muhasara et- mMerdir. 

5000 lira kazanan No. lar bulan 300 numara 100 er lira hazırlamış ve tasdik edilmek ü- kalmıyan aklı selim sahipleri 
Son üç rakknmı 198 ile nihayet zere Vekalete #!Öndermiştir. sorarsaınz, Alman ordusun 

tutüncu dükkfını görünce daya- miştik. General bir gün beni ga- fc:t.,nhul neri ith~lat hirli~in
namadı. yet ehemmiyetli bir vazifeye den Ahmet Kara, Albert Kamhi; 

34533 100855 164747 172884 
bulan 300 numara 50 şer lira Almanyaya 730 bin liralık ku- ku\'\eti, ezdiği milletlerin z 194579 238384 Son iki rakkamı 76 ile nihavet zu derisi ihrac edilecektir. Mınta- fından ibarettir. 

_ Adam sende! Dedi. Baba İr- gönderdi. Bu vazifenin ne oldu- madeni esya ithalat birlii!inden 
fan, sen böyle ne kilometre'erle ~unu sormayınız. Çünkü askeri Kaznroz Nisan . Çuval ve kanavi-

2000 lira kazanan No. lar bulan 3000 numara 10 ar lira~ ka ticaret müdürlüğü ihra~ edi- Birincilere göre Alınan ord 
4726 28943 79317 107394 Son rakkamı 4 ile nihayet hu- lecek deri mikdarını ihracat ta- su, iiç milyonluk Leh ordusun 

esra .. dır so·· ... 11·yemem B gu·· s "0 
; ..... .,ı.;t h;.·HO>ı'nrlo., 'Ri'ırha.,"'t-yol yürümüş adamsın. Bir karış- • · J • • u n ır- ~· 

lık mesafeden mi yılacaksın? Si- tımda general üniforması olmasa tin Tantavi: çay ve kahve bir_ 
134037 149885 263214 269811 aln 30.000 numara 3 er ira cirleri arasıpda taksim etmiştir on beş glinde yere sermiştir. fi 

1000 lira kazanan No. lar Son rakkamı 1 ile nihayet bu- Buna ait list~ dün Ankaraya gön- kat ikincilere göre, gayri me 
garayı yakar, geze geze giderim.. da ben bir askerden başka bir ~iğinden Azmi Tozan. manifatura 

Dükkfina girdi, tezgfıhın üstü- şey değilim.. . Evet. Ne diyor- birlil7inden Refik BPunen. Su-
680 10223 16457 29107 lan 30.000 numara 3 er ira kaza- deri1miştir. nun ve satılmış unsurlarla dol 

47487 47530 51989 'ı'OOOO nırlar. DÜNKÜ İHRACAT _ Dün olan Leh ordusu, Alman tnarr 
ne altmış santimi koydu: dum? General Savof beni ehem- raskiden Rı>vtan, kai!ıt ithalat 

_ LCıtfen bir paket parizien! miyeUi bir vazifeye gönderdi. Va- birliğinden Kemal İren ve Hora-
75052 76729 76896 83133 Keşidenin talilileri muhtelif memleketlere 288 bin zunun başlayaşından çok evv 
85126 93799 94581 95094 15 bin lira kazanan 6 numara- liralık ihracat olmuştur. En zi- miinhezim olmuştu. 

Kibritlerini iktisat için sigara- züe yerine getirildi, fakat döndü- sancı. otomobil ve lastik acenta
yı tütüncünün herkese mahsus ğüm zaman nasılsa bir Türk müf- lanndan Mehmet Rifat Yalman. 
hrikesinden yaktı, yola çıktı. rezesinin üzerine düştük. Esir e- Tevfik Yılmaz, Marsel Franko. 

dildim. Bizi arkadaşlarımla ka- kauçuk fabrikası müdürü Alber 

989!l2 99237 101684 102375 dan beş tanesi Istnnbulda, 2 tane- vade cenubi Amerikaya fındık, Birincilere göre Alman ordus 
109689 118278 124622 127262 si Kayseri, bir tanesi Afyon, bir İspanyaya kenevir tohumu sev- Belçikaya, Holandaya ve Fran 
128570 128897 131974 136434 tanesi Emirdağ ve Sivasta satıl _ kedilmiştir. ya, önünde durulmaz bir taun gi 
136738 138606 143267 145925 mıştır. bi girdi. 

1f 'f rargfıha naklettikleri zaman ka- Abo İsak. Vitol kompaniden Dik-

prensin konağındaki müsa- rargiıh kumandanı olarak karşım lafonden, Beyker Umitetten Ed
da vaktiyle Sofyada Gimnas'da vard'dan miirekkep on bes kisilik 

165172 166522 174569 179498 5 er bin lira kazanan 6 numa- Sahya Ekmek 12 Kş. Fakat ikincilere göre, Belç· 
179515 187107 192824 193123 ranın ikişer parçası Jstanbul ve ve Holanda orduları Almanya 

merenin civcivli zamanıy- ber be t h ·1 tf;;.' · B ı bir hevet dün Ankarava hareket dı. Genic holden birinci kata rı- . a r ~ sı e ı,.ımız u ga- J 

195932 195940 208424 214995 Tarsus, bir parçası Ankara, J:G _ 30 p S t 1 k çin nisbetsiz birer hasımdı. 'V 
223572 228899 230223 230ôl8 mir, Afyon, Aksaray, Antakya araya a 1 aca ekseriyeti doyurulmamış işit 

~ "' rıstanlı Turklerden eski bir arka- etmiştir. Heyetle birlikte birlik-
kan mermer merdivenin sahan- ler umumi katihi ve Takas Iimi-
Iı<rında eski Çarın zabitlerinden daşımı görmiyeyim mi? Onun 

245069 247681 251914 258026 ve Boluda satılmıştır. den miiteşekkil bulunan Frans 
Buı?ünden itibaren bütün de- d 1\1 • f 262478 263042 266854 276586 2 şer bin lira kazanan 8 numn- w or usu, agınot a yonununu 

" h' t ' 1 · ted şirketi müdürü Salih Ban-oldunu herkes"e malüm ünifor- ımme ıy e esır muamelesine ma-
girmenler toprak mahsulleri ofi- · ı ıı k ki ~ · · d 29265f\ 294508 298791 299306 ranın parçaları Ankara, Istanbul, · :rırm yı 1 uyuşu ugu ıçın 
sınin hesabına cahşacaklar ve ki- 'd' 

t-o '" ru k l d y l ~uoğlu da Ankaraya gitmictir. 
malı bir uşak, yüksek sesle hay- z ama ım . anız bir cihet t " 
kırdı: beni pek müteessir ediyordu zmir ithalat birlii?inden gön-

Dı·g-er ı'kramı'yeler Burdur. Erzurum, Dörtyol, Gire- 1 ' 1
• o başına 70 santim öğütme para- J>" • ·1 ·· A t 

Son dört rakkamı 3226 ile niha· sun, Kahta. Eskişehir ve Zongul- sı alacaklardır. >ırıncı ere gore. vus ur 
Me d"ld·- · derilecek murahhasların iştira-Son Altess le Prens. mur e ı ıgım vazifenin veri-

t . ·ıd· - · · kiyle bugün ö~leden evvel Anka-Prens hazretleri arkasında hu- ne ge ırı ıgını baş kumandanı-
Yet bulan 30 numara. 500 er lira dakta satılmıştır. Çekoslovayka, Danimarka, No 

Ofis şehrin ihtiyacı olan bu_ğ- M · t R 
Son do··rt rakkamı 4626 ile niha- l .000 lira kazanan 60 numnrn- "eç, acarıs aJ, omanya, 

h b rada Ticaret Veka1etinde bir top-
susi katibi Jan Dldie ve yaveri ma a er verememiştim. Bir ak- lantı yapılı:ıcaktır. 

dayı mevcut üc değirmene dağı- n ıJ · t · ·1 • l Al 
Yet bulan 30 numara. 500 er Jir-a nın 36 parçası Istanbul. 8 parça- t l garıs an ıs ı a an, m acak ve bütün değirmenlerin d b'' ··k k d t• 

o'duğu halde göründü. ş?m nasılsa elime bir fırsat geç- Deri itlıalii.tı Son do .. rt rakkamı 4805 ı' le niha- sı Ankara, 7 parçası lzmir ve di- or usunun uyu u re ıne vapması lazım J?elen stoku Ofis h d d ·· t ı ·ı · k l-41 

yet bulan 30 numara, 500 er lira ğer parçaları dn yurdumuzun re- kendi ambarlarında yapacaktır. a et e en mu ese sı va ıa ıv Prens kırk yaşlannda vardı. tı. Kaçtım. ileri karakolların a- Hariçten ağır sı_ğır derisi ithal 
Arkaya do"'nı taranan sacları çı- rasınchın l!f't'meye muvaffak ol- cd - " dtı F k t k erek deri sanayiinin ihtiyacı-

Son dört rakkamı 9495 ile nıha- men her tarafına isabet etmiştir. De"irmenJerin ofis tarafından dı. "' Fakat ikincilere göre, istikli 
kıntılı alnının genişliğini mey- m. a a arşımda bizim kuv-

ı Vetl · · rd nın karşılanması maksadiyle ye-
dana rıkarıyordu. rin rengine erımız va ı. Benim kim ol-.. niden bazı tedbirler alınmıştır. 
\aklaşan simasında teressüm eden du,qumu bilmiyorlardı. Onlara Bu maksathı ilk olarak cenbi A-

PİYASADA~ 

Piyasaya 

Poliste : 
isletilmesi ve koruma veruisinin terini, mukavemet cephelerin 
bir lirava indirilmesi ekmek nar- harcanacak bir kilo kandan. b 
hı üzerinde 20 para tesir vanmış- dirhem baruttan ve bir tek f 
tır. Fırıncıların 146 kurııs koru· şekten bile değersiz bulan büf. 
ma verJ?isi üzerinden aldıkları un bu de\'lctler, Alman ordusunu 

Bir Kız Pencereden siyah kaşlarının fazla kılları cım- B.~lvarc~ ~itap etsem. arkadan merika ve dieer dolar reiimine 
hızla alınmış; ölü bir balık na- Turkler ışı anlıyacaklar, üzer!me tabi memleketlerden deri ithaline 
?'lnna benziyen fersiz ~özlerin- ateş açacaklardı. Söylemesem bi- karar verilmis ve 80 bin f n,ı:?iliz 
den birine taktığı tek ,:?Özlükle bu zimkilerin kurşunlarivle öldürü- liralık bir akreditif acılması · hak 
mat çehre, tek camı kın'mıs bir lecektim. Düşündüm: Her şeyden kında Ticaret Vekaletince aliıka-

Kahve 

Yeniden 

Çıkarırdı Düşerek Yaralandı lar pazartesi !?Ününe kadar işlen- kuv\'etine değil, kendi yürekleri 
miş olacni!ından veni ekmek nar- nin zaafına yenilmişlerdi. 

otomob!l cephesini andırıyordu. evveJ vazife dedim... 1Icrledı'm . d 1 Dün ,:?Ümrüklerden 749 cuva1 Kücıükpazarda oturan Halil 
B l .. b ar ara emir verilmistir. kahve daha cıkarılmıştır Bunun Ergin'in kızı 17 yaşında Kfımnc 

hı pazartesi ı?iinii dRimi enciimen 
+., .. .,ç,,...,:ı,,., tn .. l.it Pr'lilPt'e~ vP snlı Ve )'İne ikicinlere sorarsanı 

A \'rupa kı tasının kısmı azamı 
askeri iııgal altında bulundur 
Alman ordusu, dünya pazarları 
paylaşma ka,•gasının hnşladı 
nenhus tarihten bu eüne kadat 
kuvveti hakkında isabetle bir rr 

Fersiz gözlerin birbirine yakın u gar no etçisi beni gördü: Deri ithalat birligi uzun bir 349 cuvalı tstanbula. 100 cuvalı evin ikinci kat pencerelerinin 
pmarlarındnn, budaklı bir tahta - Kimdir o? müddettenberi muhtelif firma- Ankarnva. 300 cuvah dieer viliı- camlarını silerken muvazenesini 

günü ekmek bugünkü narhtan 20 
oara ıır.uza satılacaktır. 

perdeye banziyen iri, keskin bir _Diye bağırdı. Cevap vermedim larla temas halinde bulunciuP.un- ıere taksim edilmistir. Cil! kah- kaybederek sokağa düsmüc;. muh 
hurun başlıyordu. Şekil itibariy- Bır kurşun vızladı Yuvarlandım dan. akreditifin açılması üzerine venin fivatJ 14!'i rekilmis kahve- telif yerlerinden ağır varP'::m- 1 UTEFERRIK: 
ıe b. ;;. h tı l t b u İki · b' derilerin süratle memleketı'miz0 t Adi' d k ıı·k ır papaı;anı a r a an u - ncı ır ses isitildi: ~ · nin fiyatı da 180 kuruştur. Kah- mış ır ıye o toru ı met 
7UV o kadar miitebariz t!Örünü- - Kimdir o? eetirilmı>si mümkün olabilecek- ve birliiii. kahve fiyatlarını ucuz Tümer tarafından muayene ~di-
yordu ki, sanki çehredeki bütün y . tir. 8 . ~ lastırmak icin knhveyi doerudan len Kfımile bavE?ın bir halde Ha-

Ceza Gören Esnaf kir edinmemizi mümkün kılabi· 
diğer aza, bu uzvun bir istinat nıe ses çıkarmıyordum. Bir ır magaza açıldı seki hnstnhanesine kaldırılmıstır Beyoğlunda 20 dükkanın pa_ 

kurşun dah 1 d H • 'loeruya kuru kahvecilere vere-noktası olması için hn1k edilmiş .. a vız n ı. Tekrar duş- ususı surette tesf'lcltül eden "ektir YEMEKTEN ZEHİRLE~Dt - zarlıkla satış yaptıkları görülmüş 
zannolunurdu. tum. Yaralarımdan kanlar akı- manüatura ~irketinfn Vnlde Ha- Taksimde oturan Mehmet Simıar ve hepsi de ağır para cezasına 

Bir ynnındaki et beni ile bu Y?rdu. Tekrar sürünerek iJ~rlf.'. nının altındaki satıs mal!a'nıc;ınm Hl.CELİ 1PEKI..;İLER - ipek Karakövde bir lokantada yedi~i snrpı~tş, üç dükkan da üçer gun 
budaklı tahta perde, çehrede kuv dım ... Bu suretle tam yirmi iki ~Un küc:at resmi vanılmıstır Va- Ciyatlarının yükselmesi üzerine yemekten zehirlenmiş. Bevoğlu müddetle kapatılmıştır. 
vetli bir hail teşkil eylemiş E?ibi kur.şu? yarasiyle Bul.ııar hattına 1 İ muavini J?;ıc:it D<>mirt:ls tfcarc• hileli ipekli kumaş imaline baş- hastahanesine kaldırılmıstır. EKALLiYET MEKTEPLE
Prensin yüzünün bir taraf şekli yetıştım. General Savof, beni ku- mıntaka müdürü Sait. Sıı.roer ti- lanmış ve piyasaya sürülmüştür. CEZALANDJRLANLAR- Son RiNDE - Ekallyet mektepleri 
ile diğer taraf şeklini birbirinden caklarken. gözlerinden yaslar a- "aret ocl:tsı umıımi katibi C'evat Bu mallar afürlık itibarivle İk- 24 saat zarfında 83 esnafla 28 muallimleri dün bir ttoplantı yap 
ayırmıştı. ~ı7ordu. Size bir fikir edinmek Düzenli ve gazeteciler ne davPtli tısat Vekaletinin tesbit etmiş oL şoför ve otobüs biletçisi hakJun- mışlnrdır. Bu toplantıda ders pla 

ı~~n yar~larımdan yalnız birini 'Pr m_evnnında hıtlıınuvorlardı . dug~u forma uynun deXıı'ldı'r . Ve- rb muhtelif heledivı> •m~larıııdan nı yapma not verme· talebe ı· 
Sanki tabiat maniin diğer tara- ı;tostereyım.. ... "' · · · 1 • • ve ı-

f b d · d' l'i-i • • h p kalet memleket dahilinde satışa dolayı ceza zaptı tutu muş, tram- leriy~e temas ve okunulacak mes 
ını urun an ~oreme ıı;• ıcın er General hemen pantalonunu sı- osta Tavin]eri d tl 28 k ' . b l ·k· ak afl b. b' · · ., cıkarılacak ipekli kumaşların be- vay an a ıyan ısıden irer eki eserler meseleleri üzerinde. 

ı ı yan tar arını ır ırıne Y.ırarak, .v~ktı·yıe. Bulaar ko"vle- Ankara 7 <TAN) S h h ı· . ' 
b · • ,., • - ev an er metre murabbaının en az73 ır:ı ..... ,.,.,,,., ""''"" " 0

'' .. "" ., ,,.,.,..., .. fı.. konuşulmuş, kararlar alınmıştır. 
enzetememış zannolunurdu. rınden bırınde hu"suz hı'r katır- post ··d·· .. S ki G"k 
Y ı ı kald ,.1 bo ·lıı ' a mu uru a n •O dağın ~ram olmasını karar1astırmış ol- nı1makta oldu°'undan bu mal1-r Ekalliyet mektep1eri muallim-

a n z ıı:; zaman :Y da~ yediği tepmenin yerim nös- terfian teleraf işlt>ri reis mua _ "' m zannediliyor, halbuki bir kac kişi- terıuordu. " . ı·-· M duğu halde simdi oiyasada 65 dayanıksızdır. Avni zamanda ku · leri ayda bir defa böyle mesleki 
J vın ıaıne. nras mi.idu"ru" Fahrı· o k d · kl' k J t J t J k k nin yanında ufak tefek aörünü- "' rama a ar ıpe ı umas satı - masların en az 90 gram olması ta op an ı ar yapma ararı vermiş 

" Seyhana ve şube müdiirlerı'nd".n maktad B t · · · · f J k il b to l t ı h lam vordu. Sırtında. ufak bir pot gö- (Arkası \'ar) ,_ ır. unun emını ıcın ena zımJZe ir en bundan da 5 santim er ve u p an ı arı azır ak 
runmey~~~kwrdı. ~--------------S_e_v_~_i_ı_1_ar_a_ş_a_t_ay~ı-·n_e_d_i_lm_~~i-~-·-~k~a-li~t=~=e=n~i=n=c~e~ip=e=k~i=p=li:ğ:i~k:u:l:J:~_:~:s:i:ll:il:m=iş:t:ir~.------ üre~bir~mi~~~~~~ 

Biraz öne mütemayil vücudiy- _ 

lecek tek ciddi harp yapmıs dt' 
ilildir: Ve bu görüşlin sakatlığını 
iddia etmek te, ancak içinde ~·r 
adığımız h.ııdiselere, birer esrar 
keş iirkekliği \'e birer e\'hanı* 
viireksizliğiyle bakmakla miiJ11' 
kiindiir. 

Alman ordııc;unun hmhır111 mtC 
hul kudretini de\' aynasında gcW 
terenler arasında esarete dlişmiif 
milletlerin ukalf.larını da sayabi· 
tiriz. 

Polon)•alılar, hezimetlerini ın•• 
zur göstermek için Alman kud• 
retini iiğdülcr. 

Çekoslovakyayı ''e A vusturys• 
yı Almanya)·a satanlar, bu reza• 
!etlerini makul saydırmanın gii• 
liinç çaresini, Alman kudretini, ö• 
niinde mukavemet edilemiyecelf 
derecede üstiin tanıtmakta aradı• le ağır ağır merdivenleri indi. Bü Bayan 

tün davetliler, iltifatına nail ol
Belkıs BenUcıül' e 

Mektup 

meşhur simaları arasıncla bir miişahe 
bet humuslar. 

- lar, -

mak için bekliyorlardı. 
- Bonjur kontes? Bu aksan: 

her zrunand'l.n daha ı?üzolı:ini7 1 

Oo! Mösyö Savoyans! Sizi gör
mek, işlerin iyi gittiğini anlamı
ya kafidir! .. General! Yüzünüz
den kan damlıyor. Mahdumunuz 
Petroyu görmedim.. Beraber 
getirmediniz mi? .. 

Prensin böyle gruptan grupa 
dolaşarak sağa sola iltifatı o ka
dar sahte, o kadar yapmacıktı ki, 
oütün buraya yığılan adamlar 
kibarlık dekoru içinde rol v•ın· 
acemi aktörlere benzetiyordu. 

İşlerinin iyi gittiği söylenen 
banker Savoycıns bu iltifata ce
vap olarak ~ıJraki bir tebessüm 
etti. Sanki: 

- İşlerin iyi gittiğine bir di
yecek yok. Dört gün sonra av ba
sı geliyor. Banka memurlarının 
aylıklarını nasıl vereceğimi bile
miyorum ... 

Düşüncesi yüzünün çiz_gilerin
de teressüm etti. 

Prens, yüzünden kan damlıvan 
Bul_gar ,Jı'!eneralına: "Yüreğinizden 
kan gidi,!'or... Dese daha doaru 
hir söz söylemiş olacaktı 

* * 
H er kese kendisini general di

ye yutturan bu Makedon
valı mülteci, o,i!lu Pf"tro ile bera
ber senelerdenberi Vagram bul
variyle Karno caddesi arasında 
dar bir sokRkta nek mütevazi bir 
otelde oturuyordu. 

Kinıbilir nasıl bir mF>churivet
}(' memleketini terk ederek Pari
se geldiği zaman evvela Lünıı 
Park'ta garsonluk etmeye başla
mıştı. Burada nedense herkes o
na "general,. diye hitap ettikleri 
kin, ömründe askerlik ile hic bir 
n1Ukası olmadığı halde hüvivet 
varakasını venilerken meslek ha
nesıne "sabık general.. kelimesini 
v,zdırıvermiş, ondan sonra ken
d <;1 bile hakikaten ı:eneral oldu
iuna ınanmıştı. 

Gitgide bu iman onda o kadar 

S a~·ın Bayan Bclkis Benligiil; bi-
Jıyorsunuz ki, kağıt buhranı ha~

lıyalıdanheri, gazetclt"rinıizirı kalitele;i 
haylı ylikscldi,. ve kaliteleri haylı yiik
selen gazetelerınıi7, sayılı siitunlanna 
mevzu seçmekte. adeta ince bir kadın 
müşkiilpcsentliği gösteriyorlar. Bizde 
hu sa~·ede Holi\'ut yılclızlannın hususi
yetlerı hakkında malümnt eclini;vor. han
gi ~eşit iskarpinle boylıınnm:ı oJdu~nn
dan uzun gösterebileceğimizi anlıyor, 
hangi salataya limon, hangi ı-alataya 
sirke sıkılacağını öğreniyor, \'e külhiru
müzü arttıran matbuatımıza ağız dolusu 
rahmet okuyoruz. YaJ>ıln bu yiiksek l..ı
ratlı neşriyat hepimizi inandırmaktadır 
ki, yüksek kaliteli gazetelerimi7.in •nah
dut sayfalarında yer bulabilen her ınev
zuun mutlaka hususi hir chemmi~·eti 
vardır. Ve işte bu imanı beslediğimiz 
içindir ki, nüişkiilpesent ellerde hulu
nan çok ince kalburlardan ge~irilerck 
gazete sütunlanna yerleşen bütün ha
vadisleri, bizlerde huı.usi bir alaka u
yandrnyor. 

Faraza gazetelerimizin havadis sfi -
tunlannda, Kasımpaşada bir horoz dö
ğüşünden bahsolunduğunu okusak hile, 
derin bir tefl'kkiire dalıyor, \'e: 
"- Bu ha\'adiste mutlaka hir kera

met \'ardır: Çünkli öyle olma a, yüksek 
kaliteli gazetelerimizde yer bulamazdı!., 
diyoruz. 

Faraza gazetelerimiz, sütunlannı, 
timarhanedeki meczuplann hususi ha -
yatlanna miiteallik hezeyanlarla dol -
dursalar: 
"- Bunun ıahhnrla sivasi bir niikte 

mesturdnr: Çiiııkü ö,·ıc olınasrı. vükı-ek 
kalih'li ga7.ctcleriınizde ~er bulamazdı!., 
Diyoruz. 

Ve faraza gazetelerimiz, sarı çizmeli 
Mehmet ağadan bahsetseler, bizler hu 
me\'ZUda bile ince bir mana, derin bir 
sehl'p, biiyiik bir isabet anyor, ve zihin
lcrimh:i wrlıyn zorlıya gazete k5!!ıdı 
gibi inceliyoruz. 

Bö) l<' olrluğıı i• indir ki , hirkaı' t:iin 
evvel bir gazct.!dl· giizlime ili~en kos 
koca resminiz, beni uzun uzun (lü~iin -

dürdii. Evetıı .Sizin kos koca bir re;;ını
nizi hasmışlar, altınızı da iiç buçuk ~ii -
hınhık uzun bir yazı ile beslemişlerdi. 
Diişiiniin bir kere: Yeryiiziinde ateşe 
girmemiş. yıkılmamış, esir olmamıs, sa
tılmamış pl'k az milll't kaldı. Bir buçuk 
yıl içinde, insanlık, bir buçuk aı;ırda ye
ri doldurulmıyacak zararlar gördü. Bü
tiin dünya ınillctleri gibi, Tiirk millNi 
de, beşeriyeti bekliyen akibeti kestirmi
ye çabalıyor. Cepheler ordularla dolu. 
Hudut boylanndan bilenmiş kıhçlann 
şakırtıları geli~·or. Çesit çeşit buhranlar, 
çeşit çeşit muhtekirler türetiyor. Ve bü
tiin hu hadiselerin aynası olmalan Ja • 
zım gelen yiiksek kaliteli gazetelerimiz
den birisi, uzıın slitunlannı ~izin resmi
niz, sizin bahsinizle süslüyor ... 

Bu vaziyet karşısında, sizinle alaka -
dar olmamak mümkün mü? Nitekim ben 
de, hu tabii tecessiise kapılmaktan kur. 
tulamadım. Ve sizden hahseden uzun 
yazıyı derin hir dikkatle son kelime!'line 
kadar okudum. Fakat ne yalan siiyliye
yim: Bu zahmeti göstermek, beni ıe -
cessiisiinıdcn kurtaramadı, bilakis, da
ha derin bir merak gayyasına yuvarladı. 

Adresinizi bilseydim, size bir hususi 
mektup yazacak, ve beni, zihnime bi -
riken cevapsız suallerin sıkıntısından 
kurtarmanızı rica edecektim. Zaten bu 
imkansızlıktır ki, beni bu mektubumu 
neşretmek mecburiyetinde bırakıyor. 

Sizden bahseden uzun yazıdan öğren
diğime göre, bir tarihti.' Mısıra gitmi~
siniz. Orada, GaJlini Başa adında ihti
yar bir zengiıı]c tanışmışsınız. Fakat 
Camiiilezher, kendi rızanıza rağmen, o 
zatla evlenmenize müsaade etmemiı: 
Çünkii siz miisliimanmısc;ınız, o zat ise, 
hir başka din" meno;upınıı~. Jo;tifrat ka
bilinden anerleyim ki, o zatı dinden 
imandan cıkaranıayı >ını7.a. kt•ıuti l1e<ıahı. 
nıza şiikrettim: Çiinkii reculiyetten ('()k
tan tekaiide ~e\'kedinıis buundu&u. üze-

rınden binlerce yük arabası geçmiş ça
murlu bir dağ yolu gibi birbirine kans
~.1'! derin dzgilerle dnlınus yorgun yi.i
zunden anlaşılan Gallini Başa, koluna 
iftiharla girebileceğiniz bir ha,·at arka
daşı değildi. Onunla yanyana ~çektirdi
ğiniz resme uzun uzun bakınca Camiü
lezherin kurulduğundanheri e:ı hüyilk 
ııavabı, o izdivacı bozmakla islediğine 
inandımı Çünkii çirkin ve ihtiy~r Galli
ni Başa ile, genç ,.e güzel benli Relkıs-
tan teşekkiil edecek bir canlı tablodaki 
acıklı tezad, sade sızı fteğil, bedii 
şekil imtizaçsızlığın(lan hoşlanmıyan se
yircilerinizi bile taciz edebilirdi: Geçmiş 
olsun. 

Gallini Başa vartasını atlatmak taliine 
kavuştuktan sonra, bir Alınan baroniy
le ka11ılaşmışsınız: ve e-aliba ikinci bir 
tesadü( sizi bir Alman baroniyle ev
lenmekten de korumuş. Sonra, geç • 
kin kısmetlerden kaçar gibi Istanbu
la dönmii~sünüz. Şimdi, bir mecmuaya 
hatıratınızı yazmakta bulunmanızdan 
başka her hareketiniz meçhulümUzdiir. 
Yazdığınız hatıralar, ve sizden bahis Ya
zılar ise, bize bildiklerimizden fazl;sı
nı öğretmiyor. 

Vakıa, bütün bunlar, sizin hususi ha
yatınıza mütealik safhalardır. Fakat ih
tiyannizle ortaya koyduğunuz günden
beri, mahremiyetlerini kaybetmişler. 
artık bizlere de mal olmuşlardır: Bu iti: 
barla, onlardan bahsedişimizi mazur. 
tabii, hatta makbul bulacağınızı umuyo. 
rum. Maamafih, bendenizin asıl niye • 
tim, herkese okuttuğunuz hatıralannızı 
tekrarlamak değildi. Ve bendenizde 
merak uyandıran noktalar büsbütün 
başkadrr. Sizden bahseden mesektaş
lanm: "Saba Melikesi .. sıfatını kullan -
mışlar. Ve onlar si7.inle, tarihin ·'Mari 
Antm·anı-t. i t.?İhi. "~Tarlam de Pompa
dor,, gibi, "Klcopatra,, gibi, ''Elizahet, 
ıibi, "Ojeni,. gibi, "Jorj Sand11 gibi 

... --- . ··-

DiinyaO'm bu ana baba giiniinde ga
zetelerimizin size verdikleri bu büvük 
eheıni~·ete, c;izde gösterdikleri hu bü;·iik 
alakaya bakılırsa. bu müşabeheti bu -
lanlar haksı:ı değidirler. Sizin bu ehem
miyetli şah-;iyetinizi yaratan hadise, 
herhalde, Gallini Bn~a veya Baron Von
kof macerası dcı!ilc1ir. 

Fakat büyük cehaletimi af buyurun: 
Size hu şahsiyeti kazandıran hiiyiik nıe
zi~· ctinizi maalesef bimi\'orum. Vakıa 
büyük insanlardan. kendi marifetleri' 
ve kendi eserleri hakkında malumat is~ 
temek teşrifata uygun diişmüyor. Fa -
kat beni mazur görün: Çünkü o mali'ı
ınatı başka yolardan edinmek için gös
terdiğim her gayrette sukutu ha~·ale uf:· 
radıktan sonradır ki, bu kabalığı yap -
mak çaresizliğinde kalıyorum. Bu kaba
lığı yapışımın hikmeti de, yann, her
hangi bir mecliste sizin yüzüniizden 
rezil \'e rüs\'a'' olmak korkusudur. 

Oylcya ... Diişiiniin bir kere ... Günün 
birinde kazara bir bilıtiçler meclisine 
düşe<'eğim: Orada, Kleopatralar, l\lari 
Antuaııetler, Kraliçe Ojenier, çapında 
büyük ve tarihi bir 'şöhret,. ten bahso
lunacak. Ve yıllanmış bir gazeteci, saç
lan ağarmış bir muharrir olduğum ha}. 
de, mensubu bulunduğum matbuatı c-iin 
lerce oyalamış bir şahsiyet hakkında ba
sit iki maceradan faza hiçbir şey bil
miyeceğim. insaf buyurun: Ayıp düş . 
mez mi Bayan Belkis! 

Bu vaziyete düşmek korkusiye soru
yorum: Siz kimsiniz? Maruf bir san· 
atkıi.r mı? Beynelmiel bir artist mi? E
serlerini bilmediğimiz bir dilde bastır
mış, ve kendisine yabancı memleketler
de geniş bir şöhret yaratmış büyük bir 
Türk şairi mi? Madam Kiiri çapında 
bir ilim kahramanı mı? Aklita Gai Giir· 
çi ayarında bir soprono mu? "Yoksn 
Bellen Vils., derecesinde bir şampiyon 
mu? 

E\'et... Tevazu ıröstermeyiniz, ve 

Bel<;ikalılar, Holandalılar, vı 
Fransızlar, biitiin cihana, mllJİ 
haysi)•etlerini büsbütiin yıkacalı 
derecede cıl.:.z giiriinmek korku· 
si)•le, Alman kudretinin harikıı• 
1 iır1eliğine tellallık ettiler. 

Ve bu telkinlerin de tesiri al• 
tında kalan bacaksız Danimarka. 
talisiz Nonec.. miitereddit Maca• 
ristan, kurnaz Romanya, ve ni· 
hnvet komsu Rulımristan, henUıı 
voklamndıkları Alman pazısınıJI 
muhayyel dehsctine şehadet e· 
denler arasına katıldılar. 

Alman ordusunun en korkunç 
o;iJahı, hasımları tarafından yapı· 
lnn bu devamlı ve garip "telkin,,· 
dir. 

Bu telkin dca-il miydi ki, Fiıı 
harbinde Sovyet ordusunu. bü· 
tiin diinyaya bir tek mangaylıı 
teslim ıılınahile<'ek korkak bir 
.;ürii şeklinde göstermişti. 

Ve şimdi hu telkin değil mi· 
lir ki. bir tek Alman mangasını 
hiitiin dünyıı~·n boyun eğdirecek 
esatiri bir kudret gibi tanıtıyor? 

l"alnız unutulmasın ki bu tel· 
kin, aklı selim sahipleri»in yut· 
ınadığı bir miisckkin. bir miinev· 
\'İm \'e bir zehirJi haptır. 
Vaıka hugiinc kadar hir düzi· 

ne~·e yakın millet bu ... hapı yut 
hı. Fakat artık yer ~·fö:Unde 
"1.aaf,, ların şişirdiği "kudret 
!ere ~·enilecek kadar zayıf ınillc4 
kalmamıştır. Tıpkı kendi yarat 
tıkları putların muhan·el heybe 
tinden iirken ilk eni! insanları gi 
hi, mnnao;ı7 hir e\'haın içinde e 
o;arete teslim olnnıs gafil millet 
ter bilsinler ki. önilndl' muka\'r 
met olıınnn11Yıu·:ıi'••..rı sandıkla• 
•nıv\'f•fi .. h.,t,"k; tfpı;.p .. j rmrak hr 
··=lıi hir ka\'ga sonunda öğrenfü 
bilir 

~-~~----·-~-

Lice Kızıla~· Kongresi 
lütfen hem bendenizi bend~niz gibi dü. 
şünenleri, yann cümlemize derin bir hi· 
cap \'C'rehilecek olan bu cehaletten kur. 
tarınız: Siz ne)·inizle meşhursonuz 
muhu•rcııı Ba.ran Belki.; Benliglil! 

Naci Sadulloh 

Lıce (TAN) - Halkevı salo 
nundn Kızılny cemiyeti kongres 
yapılmış, cemiyete yeni azalar 
kaydedi1dikten sonra halkevı 
gençlerinin hazırlRdığı "Kanun 
adamı .. oivesi temsil cdilmi~tir 
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SovyeUerin Romanya ve Bul
ndan kendi emnıyetlenyle 

ar garant ler isteyıp iste-
lennı bılm yoruz. Ancak 
al Antonescu'nun Mareş:ıl 

ile yaptığı göruşme ıle btı 

ara ında bir münasebet 
k mümkündür. 
A tınada neşredilen tebliğde, 

ade nazan dikkati celbeden 
Balkanlarda harbin genış

ni önlemek için ıayret '8.1'
eği keyfıyetıdır. 

Almanyaya iktısaden bağb 
l'e har el dunya ile alAkası 

hemen tamamlyle kesilmiş 
\'ug05lavyanın çok buhraııb 
geçırd ği muhakkaktır. 

Son h berler, Berlln ile Vl
arasmdaki münasebetlerin 
gerginleştiğinı ve Berlinin 

ya ile Fr nsa arasında i$
nln sembol!l olarak telAkki 
Laval' n kabineye almma
ısrar ettillni bildirmektedir. 

Birliğinde 

ka~ cila evvel ajanslar, 
General Antonescu'nun 
Goerinı ile bilhassa as

llıeseleler üzerinde ıöriit· 
· ni haber vermişlerdi. 

ü ve bugünkü ajans ha-
. de, Sovyetler Birliği bil

in Bomanyadan bazı 
istediiioi bildirmektedir-

llz mahafili, Sovyetlerin 
izde kafi derecede üs

ulunması dolayısiyle bu 
inanmıyor görünilyor-

11 mahafile göre bu şayiayı 
Almanlar, Moskovayı tek 
ecbur etmek ve Romanya 
man himayesinin kıyme

barüz ettirmek maksadiy
ışlardır. Bu, ayni za-

Bulaaristan meselesin
yetlerin vaziyet alma~an
ı bir mukabele teşkil e-

·r. 
r mahafilin kanaatine ıö· 
vyetler, bütün Romanya 
i değil, yalnız Kınmın 

sahillerinin emniyeti i(in 
lu gördükleri Tunanın şi

deki Unlirma'da Dranova 
iyorlar. Esasen bu Sovyet 
, Bulgaristan meselesinde 

vaziyetin devamından 
bir şey değildir. Çünkü 

tiler, Bulgarlstanın tesll
· cesi hasıl olan stratejik 

kendi aleyhlerine de
olması dolayısiyle, ce-

tarki hudutlannı emniyet 
almak maksadiyle ıaran
temeleri tabiidir. 
etler Blrllği hüktlmeti
mandayan ve Bulgaris

100 

resmi ajanslannın SelAniie İn
giliz a.<ıkeri (lktıiı hakkındaki 
habedcri mütemadiyen tekzip 
etmeleri hadisesini de buna ila
ve edecek olursak, lnıilizlerin 
yakında Balkanlara asker (lkar· 
mak niyetinde olmadıklan neti
cesine varmak lazım geliyor. 
Kabildir ki tnııtilizler, Yunan 
zimamdarlariyle görfüıtükten 
ve vaziyeti yerinde tetkik ettik
ten sonra. hu ştiln i(in bu hare
keti tehlikeli bulmu!f olsunlar ve 
ırittikçe (Oğaluak olan mevcut 
t uvvetlerinl. daha müsait bir 
zamanda ve daha ehemmivetli 
sahalarda kullanmak ıravesiyle 
bu hareketten muvakbte1a VRZ

gecmiş olsunlar, ve bu ıriinlilk 
sadtte Roman:va petrollerini 
bombardıman etmek ve on iki 
adayı ellerine ,-e('lrmek itin ha· 
rekete başlasınlar. 

Yugoslavya' da: 

Yugoslavya batveldli ile 
Ma(ek'in gazetecilere, 

efkan umumiyeyi t~skin maksa
diy le verdikleri beyanat, bu 
memleketin büyük bir tazyik 
karşısında bulunduiunu göster
mektedir. 

Gelen bazı haberlere ıiire, 
Yuıoslavya, ehven şartlarla, il
(Üzlü pakta iltihak etmek üze· 
redir. 

Diğer haberlere göre de, Yu· 
goslavya, istiklalini ve tamami
yetini muhafaza ve müdafaa 1-
(İn icap eden askeri tedbirleri 
almaktadır. 

Almanyaya iktisaden bailı o
lan ve BulpristaJMn is~linden
beri Mihvel' memleketleri bari· 
ci dilnya ile ittisali hemen he
men tamamfvle kesilen Yaıos
lavyanın, (ok huh'Mlnlı lrilnler 
ge(irdiği muhakkaktır. 

Berlin - Vichy: _____ .._. ___ .. ~ 
Son gelen haberler, Berlin 

ile Vl~by arasmdaki mü
nasebetlerin tekrar gel'JÖnles
tiiinl ve Berlinin, Almanya ile 
Fransa ara"ında tam i11 hiTliii
nin sembolü olarak telakki et
tiği Laval'in kabineve alınma· 
sında 1UU ettiilm ltll4irmekte
dlr. 

Vichv hDkılmf'tl. "Almanya i
le beraber vevahnt Almanyaya 
kanı., urih bir cephe alınması
na d11vet olonavnr. demektir. 
Bu iki vazivetin ·de bir t"O\ teh
likelerle dolu olduiunu bi'en ve 
mütareke .-rtlanna riayetıdzliii 
Fransanın seTef ve havı-lvetl i· 
le kabili telif Pönneyew. Ma~I 
Petain, bu sefel' de, eski vaziye. 
ti İff ıtmeye muvaffak olablleeek 
midir 

Vichy hfikftmetinln, Taylan
Hindi(int lhtilAfında Japon tek
lifini. Almanyanın mfitfeflkl o· 
lan Japonyaya karş1 tnıiltere 
ile beraber hareket etmemek 
ıav"ivle, kabul ettfii tahmin 
edilebilir. 

M. Anten 

kendi emniyetleriyle a-rı-------------
• bazı ıarantiler isteyip D • 1 1 1 
iklerini bilmiyoruz. An· 1 J aft et § e r 

neral Antonescu'nun Ma-
Goerinı'le ıe(en ıün yap- Reisi Merasimle 

bildirilen görüşme De bu 
e arasmda yakin bil' mil- Defnec61dl 
t bulmak mümkündür. 

bin bqlan1t1cından heri Al 
la Sovyetlerin Polonya 

manyadaki hareketleri, az 
lbuvad ptmiştlr. Alman
istili ettikleri her memle
ınukabil, Sovyetler. esasen 
erine ait bulunan yerleri 
etmişlerdir. 
anyanın Alman ordusu 
dan istilisa Besarabyanın 
ovinanın iki Ü( ıün ic;in

vyet ordusu tarafından iş-
takip etmiştir. 
t, stratejik büyük bir. e

beti olan Bukovlnanın ış· 
bir emri vaki şeklinde vu
telmiş ve Almanya bunu 
iyi kar111amamıştı. 

di Bulpl'istanın Alman 
n tarafından işgali de 
bir emri vaki teskll et
ve Sovvetter tarafından 
şılanmamaktadır. 

yetlerin de hol(iin Balkan
muvazeneyi kendi aleyh
hozan hu emri vakie kal'Şı 

vet tPdhir1PTİ alm11k iste
i tabii ıörülmektedir. 

Temasları: 

Ankara, 7 (A.A.) - Diyanet 
işleri reisi müteveffa Rifat Bö
rekçi'nin cenaze merasimi bugün 
yapılmıştır. Merasimde Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, ~aşvekil Doktor Refik 
Saydam, Vekiller, Parti Genel 
Sekreteri Fikri Tuzer, Parti 
Müstakil Grup Reis Vekili Rana 
Tarhan, Mebuslar, Temyiz Mah· 
kemesi, Şurayı Devlet ve Diva· 
nı Muhasebat Reis ve halan, 
Afgan Büyük Elçisi, Ankara Va
lisi, Vekaletler erklnı ve sayısı 
on bini aşan bir halk kütlesi bu
lunmuştur. Reisicümhur adına 
merasimde • Riyaseticümhur U
mumi Katibi Kemal Gedeleç ile 
Başyaver Celil Uner hazır bu· 
lunuyordu. 

Cenaze namazı Hacıbayram
da kılındıktan sonra müteveffa
nın tabutu eller üzerinde Adliye 
Sarayı önüne kadar getirilmiı ve 
burada cenaze otomobiline ko
nularak şehitli~e Rotürülmüş 
ve defnedilmiştir. 

Cenaze alayının geçtill bütün 
yollar üzerinde de kesif bir halk 
kütlesi bulunmakta ve bir polis 
müfrezesi ile bir jandarma kıta
sı da alaya refakat eylemekte 
idi. 

ister Eden ve General 
DUi ile Yunan hilktlmeti 

da cereyan eden müzake
en sonra neııredl1en res-
bllğde en ziyade nazan dik TOPLANTILAR: 
~eken nokta. " iki hiikume- AL TINORDULULARA - KlilbO
"e Balkanlarda harbin ıe· müzce müseccel biıtün baların q 3. 

~ini önlemek için biitiin ı MI Pazar gunü saat ı ı de Kızıltop
etıerini sarfa devam ettik- raktnkı klup bınasına ıe~rınerı r.ıca 

Wldlıcn kısımdır. Yunan olunur, 

TAN 

İtalyan • Yunan harhl ha~ladıtın danhui sık ıtık bahsi l(f!('en ve s evkül<"evş bakımından büyük eh emmlyeti olan Korfudan görtinüş 

~ 1 J '" Strateiik Ehemmiyeti Büyük 1 ki Ada 

Girit Adası: 

ltalyanın Yunanistana teca
vüzünden sonra Giride 

İngiliz kıtalarınm ihracı bu mü
him ada üzerine dikkati celbet
miştir. Esasen Girit adasının 
sevkülceyş bakımından ehemmi 
yeti pek büyüktür. Girit şarki 
Akdenizi ikiye bölmüştür. Bu· 
raya hikim olan kuvvetli bir 
donanmaya da sahip olursa, 
garpten şarka doğru yapılacak 
münakal.ita istediği gibi mani o. 
la bilir. 

ln~liz kıtalarını, Giritliler 
büyük bir şevk ve heyecan ile 
karşılamışlar. Bunun da sebibi 
Giritlilerin hürriyetlerine son 
derece bağlı olmalandır. Onlar 
için 1ngili%1er istiklilini muha· 

devletlerin hırs ve tamamı çek
miştir. 

Korlu devir devir Bizansın . 
Türkleriiı. Rusların. Fransızla· 
nn, İngilizlerin hakimiyetleri 
altında bulunmuştur. 

İki bin altı vüz iiç senf' evvel 
Corinth ve Corcyre galerileri 
arasında vuku bulan tarlhın ilk 
muharebesi Korlu'da cereyan el 
miştir. 

Korlu. Akdenizin cenneti ~i· 
bi adalarından en güzelidir. Bir 
çok hükümdarlar orada saray 
lar. şatolar yaotırmışlardır. 

1916 bidayetinde Sırbistan 
Korlu adasında öldü ve yine o
rada dirildi. 

fazaya uğraşarak müstevliyi de- lncmz kuvvetleri Glride lhrac ed ildikleri zaman halkm istikbali 

fetmeye ça~ Yunanlıların 1 rf nJ d h 1 b 1 nakalita mani olması tribi. Kor-

1923 te Arnavutlukta hudut 
tahdit eden hevetten birinin 
katli üzerine f talvanlar Korlu· 
yu i~al ettiler ... Mesele diplo
masi müzakerat ile halledildi. yardımcılandır. yare e o an er a u uvor- ,... t 

Girit yahut Kandiye, Akdeni· lar ve o zaman gerek tayyare fu da vaziyeti itibariyle talya 
zin ortasında 140 kilometre u· kuvvetleri ve gerek filo i.3i bi· ve Arnavutluk arasındak; mü· Simdiki İtalya. Yunan harbı 

adanın ehemmiyetini daha ziva· 
de tebarüz ettirmiştir. Kodu, 
yalnız Arnavutluk ve İtalya a
rasındaki münakalata bir mani 
teşkil etmekle kalmıyor, ayni 
zamanda kuvvetli bir filoya da 
melce olabilecek kabiliyeti haiz 
olması itibariyle de ayn bir e
hemmiyet kesbediyor. 

zunluğunda bir adadır. Her me. tiriveriyorlar. nasebatı güçleştirir. hatta tama-
nabii kontrol edebilecek bir va· * * men felce uğratabilir. 
ziyettedir. Korlu Adası: İtalya. vakit vakit bu adayı 

8618 kilometre murabbaı sat. İtalyan çerçevesine almava ça-
hı mesahası ve Elen ırkma men· K orlu'nun da sevkülceyş iti· lışmıştır. Geçen harpte ln~iliı 
sup olmak şarliyle 400.000 nü· bariyle ehemmiyeti Gi· ve Fransu: kuvvetleri Korfu'· 
!usu vardır. ritten aşa~ de~ildir. Gir!din On dan çok istifade etmişlerdir. Bu 

Cenup sahiline muvazi ola· iki ada ile Liby,a arasındaki mü. itibarla daiına bu ada bir çok 
rak bir dal silsilesi uzanır. Bü- __ 
tün Balkan da~lan gibi Girit ,- 1 Korfu. tayyare faliyetl bakı

mından da f talyaya do~ yapı. 
lacak uçuşlar için son derece 
müsait bir hareket noktasıdır. :;;;:;"~;u; f!•l3~~!:Dii8 

yanlar, 'm\\tadelelerden ı10nr. 
1913 senesinde resmen Yuna· 
nistana ilhak edilmiştir 

* * Giridin Tarihi: 

lktisaden Girit adası fakir· 
dir. Büyük şehirleri Ha· 

niya, Kandiye, Spakia'dır. Ta· 
bii servet menabii. demir made. 
ni, sünger ve pek az hayvan sü· 
rüleri vardır. Zi"'at, yalnız Ü· 
züm ve zeytincilikten ibarettir. 

Giridin tarihi pek eski zaman
lara kadar çıkar. Bu ada tarih· 
ten evvelki devirlerde, bütün 
İyonien adalanna hlkim ve hl· 
li Wrı bulunan yüksek bir m• 
deniyete sahipa. 'Bir çok devir
lerden sonra 300 sene Türk ha· 
kimiyeti altında yaşamıştır. 

Giritte İngiliz hava ve deniz 
üslreinin bulunması, İtalyanın 
'8I'kJ Akdenizdeki müstemleke
lerine yaptığı irsalita büyük bir 
darbedir. 

İtalya - Yunanistan harbine 
kadar Yunanistarun bitarafiıjı· 
İngilizlerin abloka çemberini 
daha ziyade sıkıştırmalarına bir 
mani teşkil ediyordu. İngiliz W.
leri QOk uzak olduju için filo ve 
tayyareleri her tarafa yetişemi. 
yorlardı. Düşman ıemileri iste
dikleri gibi erzak ve ıilih tatı· 
yorlardı. 

Bugün ltalyan taşe ~milen 
Girit sularından ıecmeve mec· 
bur olduklan için İngiliz tay-

V enezüella'da 

Clark Gable ÖlmÜ§tilr. 

Harbin en mühim siJAhların
dan biri de propaıanda 

filmleridir. Dünya -
nan her tarafında 
film sanayilne ve 
bu filmlerin etrafa 
dağıtılmasına son 
derece ehemmiyet 

verilmektedir. Fakat doğrusu bu 
kolay bir iş değildir. Bir defa 
birçok memleketlerde muayyen 
filmler üzerine sansör konmuş • 
tur. Bu yetmıyormuş gibi bir de 
memleketlerin kendilerine malı· 
sus &det ve tellkkileri de bu iti 
güçleftlrmektedir. itte l1ıe bir 
misal: 

Amerikalı bir sinema ajanı, 
Venezüella'dald sinemacılardan 
birine Clark Gable'ın en son 
filmlerinden birini satmıya uğ
raşıyordu. Aralarında şöyle bir 
muhavere geçti: 

Sinema sahibi: :_ Klart 
Gable öldü. Parneyl filmini ha· 

Y ENi N EŞ&l'Y AT; 

ŞIŞMANLARIN KARACIGERI (1~~Gn~ıha~~Rl~~i :a~a~?~n~ 
Çok yemekten pşmanlıyanlann 

düşünmeleri ve kend sine acıma
ları lüzumlu olan uzuvlanndan 
biri de karaciterdir. 

Karaciğerin gördiliü işleri vak 
tiyle burada yazmıştım, belki ba
tlrlal'llDIZ ki, yedijimiz yemek
lerde bulunan gıdalardan - \'Ü• 
cudün tabii hararetini m\WafaQ 
edecek kadar yağdan başka • 

hepsi barsaklardan ilkin karaci
tere gider, orada vücudiln işine 
yarıyacak bale gelir. ondan sonl'a 
vilcudiln her tarafına yayılırlar. 

Şu halde çok yiyen bir insanın 
karaclteri ne kadar çok 'şliye • 
cejini tahmin edebilirsiniz. Şif-

man vtlcut saten kaim bir yaj 
tabakasiyle kapah oldutundan o
nun tabii hararetini muhafaza i-
çin karaciierden ıeçmekslzin ka
nına k81'1§8D yal, ıl§man olmıyan 
lara nisbetle daha u olur. Bu ka
dar yatdan sonra tipnan adamın 
yediji yatb, şekerli ve albilıninli 
maddelerin hepsi karaciterine rıi· 
der ve ne kadar çok olurlarsa ka
raciteri o kadar çok yorarlar •. 

Bundan bafka titman vüt".utta 
biriken yatlardan bir bma ka
raclterin üzerinde ve arasında da 
birikerek onun işliy~ek hiicre • 
terini sıkıştınrlar ve bir kat da
ha yorarlar. 

Yazan : 

wlıyor musunuz? işte Gable o
rada öldü. 

Ajan: - Evet Gable o filmde 
çok muvaffak olmuştu. 

Sinema sahibi: - Efendim, 
fakat Gable o filmde öldü. 

Ajan: - Canım, öyle iş olur 
mu? 

Sinema sahibi: - icabında o
lur. Gable bir kere öldü. Eh o-
lur a .. Az sonra Gable'ın bqlu 
bir filmini göatermiye bqladık 
Daha ilk ıece, Gable perdede 
görünür görünmez bir kıyamet· 
tir, koptu. Halk ölü dirildi, diye 
birbirine girdi. Onlara vaziyet> 
anlatmak mümkün olmadı. Size 
mi inanalım, gözümüzle gördü
ifunüze mi? Diye ısrar ettilerı 

. . fes blr baskı, &O den fazla karikatür 
Onun ıçın titmanlann karaci • ve kroki. yüze yakın m!zahJ hlk~ye 

ieri hem yatdan büyümüş, hem ve fıkra Ue çıktı. 
de az çok yorulmuş bulunur. Şiı Fiyatı 1almz 25 kuruştur. Kıymet
man adamda karaciğerin büyüdü 11 ve san'atklr arkadaşımızın, i.;lııe 
tünü f arketmek hekim itidir, fa- memleketln en değerli imzalarını da 
kat onun yoruldqunu şiımanın toplıyan bu rQzel e~erlni okuyucu\a
kendisi de hisseder; fitmanlann runıza tavsiye ederız. 
ber &ilnldlnden fazla remek fi • BiLGi YURDU -:- Beş senedir faın-

• • • !asız olarak, neşredılmekte olan Rl)jri 
yınce karacıtenn bulunduğu yer Yurdu mecmuasmın 43 üncü sayısı 
de duyduklan atalık, hafif ve O· fikir ve san'ate ait çeşitli yazılarla 
muza doiJ'u çıkan sızı, biraz bu • İstanbulda Hüsnutabiat matbaası ta
lantı daha sonra bira. ishal ve rafmdan basılmaktadır. 
erte;i günlerde gözlerin akında ÜLKÜ - Halkevlerl ve H.alkorta
bir arılık karaci•rin fOrglla· ları De~slnl~ 9? inci sa;yw özlü )B-

az s •- zılarla neıredılmıştir. 
IQfunu anlatır. iDARE - Dahiliye VekAletinin a;y-

Arada ıll'ada gelen bu bal, şiş- ıııı: mecmuasldır. 2 inciteırin 152 in
manın kendi kendine çektiii, ya- el sayısı çıkmıştır. 
hut davet üzerine kabul etti(i zi- ORTAOKUL - tzmir ötretmenle
yafetler ıaldqtıkça karaciğerin rl tarafından derslere ;yardımcı ola
yorgunlup Adeta bir hastalık ha- rak çıkanlan bu mecmuanm 4 ün~ü 
line gelir: En zaif tekli şeker sayısı neşredilmiştir. 

hastalıtı... HALKEVLERİNDE -
Çok yemeli seven pşmanca ba : 

yanlarda . k~cijerde kum san- fehremlnl Halkevlnden: Cemaled
cılan geld•ji de vardi!'. Bunun din Server tarafından verilecek olan 
karaciterin yorgunluğundan gel- (Türk temaşası, tiyatro ve edebiyat 
dili söylenilemezse de kum san- dersleri) ne temsil kolu Azasının ve 
cıları yatlardan kimyaca bir dn- hariçten ıel.en ortamektep mezunu 
i · eritilememesinden geldiği asll talebenın deva~ı mecburldır. 

s ?"' k ldiM Ortamelttebi bltirmemıe olanlar da 
içın gene fazla ;yeme ten ge 6 " dinleyici alfatlyle devam edebilirler. 
anlaşılır .• • ve (Kur) sonunda imtihana tlbi tu-

Karaciğerln yorıunlutuna ve tulmazlar. Yazılı talebe ile kayıUarı
ti~man vucutta kum s\ncılıınna nı henüz yaptırmamq olanların Ud 
klU'SI yapılacak şey ant"ak çok ye- fotoeraf ve hüviyet cüzdanlarl;yle E
mekten çekinmc.(t olur. vlmiz kAUpllğine müracaat etmeleri. 

Baktık olacak gibi değil, o gün
den itibaren Gable'ın filmlerıni 
göstermedik. Onun için bu ka· 
sabanıP nazarmda Gahı,,. nlmüs
tur. • • 
B. 19 Douglas Tayyareleri 

A merikada bugün fabrika· 
lar ~ni sistem bir tayya-

dur; 

re imaliyle meş -
RUidürler. ismi B. 
19 Douglas bom
bardıman t.ayyare
leri olan bu siste
min hususiyeti şu

Bu uçaklar tamamiyle mü • 

cehhez 125 askeri 1500 kilo -
metre mesafeye kadar gött.ire
bilmektedir. 

Bu tayyareler, Ingilteretıin en 
büyük uçaklan olan meşhur 

Witney'lerin bile iki misli bü -
yükliifünc:le ejderlerdir. 

Mürettebat. on kişi olup hep
sinin hususi yatacak yerleri mev 
cuttur. Tamamiyle dolu olduğu 
zaman sikleti 80 tondur. Taşıdı
jı 28 tonluk eşyanın 18 tonu 
bomba, 10 tonu muhtelif mühim 
mat eşyası, benzin vesairedir. 

Taşıyabildiği izaml benzin 
11,000 galondur ve bu, kanatla
rın uciyle benzin deposuna yer
leftirilmektedir. içindeki sillh-
lar öyle kuvvetlidir ki, hariçten 
hiçbir yardım gelmeksizin bu 
tayyareler tek başlmna ayni 7.a
manda birkaç tayyareyle bir -
den mücadeleye müktedirdir -
ler; ve hepsinin Jiyıkiyle h3k!a
rından gelmektedirler. Süratlerı 
saatte 400 kilometre (200 mil) 
kadar olacaktır. 

TAKYillDEN 
i•YAPRAIC 

Sulha Dair 

Bir iki gün evvel, Yunan bil· 
kemasından Ezop'un yo 

tunda yürüyen ve bazı eserlerin 
den Türklere muhabbeti olduğ 
anla'1lan büyük Fransız şairle 
rinden La Fontain'den baseyle 
miştim. Bir c;oklan ıtibi ben de b1 
harikulade laikayelerin bayram· 
vım. Diin, her başa, her ya~. heı 
~sra. her devre uygun gelen bu 
~heseri kanştınrken şu hikaye 
ıtözüme ilisti: 

Aynen. fakat nesren tercftme e
diyorum: 

"Binlerce sene. binlerce harp· 
lerden sonra, kurtlarla koyunla• 
sulh yaptılar. Kurtlar sürüder 
ayrılan kovunları yedikleri, ço 
banlar da öldürülen kurtların de 
rileriyle kendilerine ji?OCuk diktir 
dikleri icin zahiren bu sulh he 
iki tarafın da menfaatlerine mu 
vafık ızöründü . Zira ne koyunla 
için otlaklarda h ürriyet, ne dr 
kurtlar icin a~z tadivle kann do 
vurmak imkanı kalmıştı. Herke 
malından. mülkünden ancak bir 
korku ile istifade edebiliyordu. 

"Sulh imzalandı: Şartlara ria 
veti temin için iki taraf birbirle 
rine rehineler verdiler. Kurtla1 
koyunlara yavrularını. ko,nlaı 
da kurtlara kooeklerini bıraktı 
lar. Mühadele mallım me:-asimle 
icra edildi. 

Biraz zaman Jtecti. mini mini 
kurt yavru!arı büyüdüler, her bi
risi kocaman birer canavar oldu. 
Bir gün ağılda cobanların bulun
mamalarından istifade ederek en 
semiz kuzuların yarısından ziya
desini boğdular. Ormana ~ötür
düler. Yapacakları bu hareketten 
ormandakilere de haber gitmişti. 
Onlar da emnivetle kıvnlıp uyu
van köpeklere ansızın hücum e
derek heosini parcaladılar. Bir 
tanesi bile kurtulmadı .•. 

La FontaJn, bu hikayeyi anlat
tıktan sonra şöyle söylüyor: 

"Bundan çıkan netice ~dur: 
Yırtıcılara karşı daima harbet
meli. Sulh. haddi zatında çok i
yi şeydir. Bunu kabul edivorum. 
Fakat niyeti kötü olan düşmanla 
sulh etmek neve yarar?,, 

La Fontaln'den imT'endlfim i
çin bir ufak hikaye de ben yaza· 
vım: 

"Akrebin biri bir su kenanna 
gelmiş, yüzme bilmedi ti i(ln su· 
yu nasıl «eçecdini düşüntlrken, 
hayıl' sahibi bir kurbaia: 

- Gel! Demis. Sırtıma hin de 
seni karşıya gecirivereylm! 

Akrep kurbabnın sırtına yer
leşmiş. Tam ırmağın ortasına gel
mişler kurbağa sırtında bir acı 
duymuş. 

- Aman akrep ağa ne yaptın? 
- Soktum. 
- Niye soktun? 
- Ne yapavım? Elimde delil. 

lluv etmMm. Sokmadan edemem. 
Kurbab hemen dalmı,. Bu se

fer suvun vüziinde kalan akrep, 
feryada başlamış. 

- Aman yetiş. Bofuluyoram. 
BITdenbire niye daldın? 

- Ne yapaytm? Sen sokmadan 
edemiyorsun. Ben de dalmadan 
yapamıyonm! Simdi canınla be· 
raber huyun da çıkar, rahat eder
sin.' 

Takvlmd 

ÜNİVERSİTEDE: 

için Tıp Bayramı 

HGZ1rlıklar Yapılıyor 
14 Martta kutlulanacak Tıbbi· 

ve bayramı için Üniversite ida
resi, bir kutlama programı ha
zırlamışlardır. Tıp fakültesi tale. 
heleri de bugünün layik olduğu 
ehemmiyetle kutlanmasını temin 
ıçin kendi aralarında yardımcı e
kipler teşkil etmişlerdir. Bir müd 
det evvel Tıbbiyeliler rektörlüğe 
müracaat ederek Milli Şefin de 
bu bayrama ve Tıbbiye balosuna 
şeref vermesini istemişlerdi. Rek 
törlük. ,lt'ençlerin bu ricasını Mil 
li $efe ibla~ etmiştir. Bayram 
programı pazartesi RÜnü tesbit 
edilecektir. 

KİTAP MESELESi - Kimya 
enstitüsü asistanlarından ikisi
nin tabettirmek istediği bir yar
dımcı kitap için talebeden onar 
lira istedi.ti ve bu parayı vermi· 
yenlerin sınıf .st'eçemiyeceklerinin 
söylendigi bildirilmiş ve Univer
site rektörlüğü hadiseyi tahkika 
başlamıştır 
Rektör bu,st'Ün asistanları dlnliye
cek ve şikiyet yapan talebeleri 
iddialarım tevsika davet edecek 
tir. 

ECZACI TALEBESi - Sıhhaı 
Vek&leti. bir kısım eczacı talebe 
sinin Tıp talabe yurtlarına alına 
rak Vekilet hesabına tahstllerine 
devam etmelerini ve bunların me 
zun olduktan sonra resmi daire 
ve muesseselerde mecburi hiz
mete tabi tutulmalarını temin e
decek bir kanun layihası hazır
lamaya başlamıştır. 
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SPOR: 

Beşiktaş ile 
1. Spor Yarın 
Karşdaşıyor 

l AN 

1186 Köylünün 
Belediye şehir meclisi alev a- 1634,50 122,59 Karaağaç 

lan maddelere mahsus depolara 875,00 65,63 KAğıthane 2 el yatı okulunun yıllık ihtiyacı için almn-

Acııgı s ·, milessesalı için yaptırılacak 62 adet Damga 

Milli küme maçları başlayın-, 
::aya kadar dört kulüp arasında ı 
tertip edilen turnuvaya yarın Şe. 
ref stadında başlanacaktır. 

Üç pazar devam edecek olan 
bu maçlann yarın oynanacakları 
epey heyecanlı geçecektir. 

Tooral< Davası ait belediye zabıtası hükümlerini cak kuru erzak, sadeyağı, zeytin yağı, peynir vesaire. 
tetkik ve kabul etmiştir. Yeni 
hükümlere göre, benzin ve em-

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 
ayrı temdldcn nı;ık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mu
amelAt Müdürlüğü kaleminde gön.ılebllir. İhale 19/3/941 Çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve 941 yılına ait Tıcaret Odası vesikalariyle ihale günil 

sali maddelerin perakende satışı-
11 na mahsus tanklar) en az bir Filyos Çiftliğinde Köylünün Tapu 

Yann ilk maç Beşiktaş ile İs
lanbulspor arasında olacak, bun
dan sonra Galatasaray ile Fener
bahçe karşılaşacaktır. Bütiın 
maçlan hususi bir hava içinde 
cereyan eden ve had bir derecede 
heyecanlı olan bu iki kulübümü
zün yarınki karşılaşması da me-
rakla beklenmektedir. . 

Birinci maç 14,30 da başlıyacak 
ve Muzafferin idaresinde oynana. 
caktır. 16.30 da başlıyacak olan 
ikinci maçı Samih Duransoy ida
re edecektir. 

Atletizm hakem kursu 
İstanbul bölgesi bir atletizm 

hakem kursu açmaya karar ver
miştir. Kursa atletizmle bilfiil 
meşgul olmuş bulunanlar kabul 
edilecektir. Badema atletizm ha· 
kemleri de lisanslı olacak ve mü
sabaknlan yalnız bunlar idare e
decektir. 

Askeri Vaziyet 
<B~ı 1 ıncide) 

sahibi İnglUz asker! ve siya!!l şefle
rinin luUraki ile bir konferansın dkdi 
ve buna benzer birçok vakalar ve 
ht'ıdlseler, yakla~akta bulunan 19'1 
ilkbaharında, Akdenlzln, Balkan Ya
rımadasının - ve belki do Şimali 
Alrikanın - mühim harp harektıtıua 
sahne olacağıha ve iki muharip tara
fın bu pek yakın harekAtı karşıla -
mak için lüzum gördükleri tedbir \"e 
hamlıklan icra ve itmam etmekle 
meşgul olduklarına hiç şilphe bırak
mamaktadır. Ve öyle anlaşılıyor ki, 
Alman umumi karargtıhmm bir takım 
yenı taarruz pltınları kruıısındayız. 
Bu pltınların esasları ve hcdetlerl, 
acaba nelerdir? Ve bunlara karşı İn
giliz umwnl karargtıhının hazırla
mak.ta olduğu mukabil müdafaa ted
birleri no gibi esaslnra istinat etmek
tedir? 

Mutasarrıf Bulunduğu ve Parasını 

Aldığı Araziyi Bir Başkası işgal 

e metresi toprağa sızıntı yapmıya_ 
cak şekilde gömülü olacaktır. Bu 
maddeler tanklara hususi boru
larla doldurulacak ve yalnız tu- ' 
Iumba vasıtasiyle alınacaktır. Tu
lumbalarda, sahip ve müstah-

Verip 

Etmiş 

muayyen saatte D.:ılml Encümende bulunmaları. (1785) 

ımttrı.ı;t.ı 1 •1:,ııı::•:ttt:mat;1111mm 
Dün Yedinci Hukuk Mahkeme. Böyle tasarruf davaları kolay demlerinden başka kimselerin Cinsi 

sinde 186 köylü tarafından açılan kolay halledilemiyeceği, işin için kullanmasına mani tertibat bu. 
bir toprak davasına bakılmıştır. de varis aramak; tapu kaydı çı- lunacaktır. Benzin ve benzerle
Mahkemede davacı yerinde ellL karmak, hudut ölçtürmek; göste- rinin a1ınıp verilirken dökülen 
den faz:la insan bU!unuyor, bunun rilen vesikaların sıhhat ve tarih- kısımların umumi mecralara, bod 
iki misli bir kalabalık ta davayı lerini tetekik etmek ve saire gibi rumlara veya sair yerlerle akma
kapıdan dinliyerek takip ediyor- bir sürü iş olduğu için bittabi sına mani olacak tedbirler alma

Mlktan Muha'TI-
men B. % 7,5 teminatı Eksiltme Saati 

lardı. Bu davacıların hepsi de dava muhtelif safhalara intikal caktır. 
Bakırköyüne bağlı Şamlar köyü etmiştir. Bundan sonra da yine =-=======~--=--=--=---== 
halkından idi!er, Resneli Osman muhtelif safhalara intikal ede-
ismnde büyük toprak sahibi bir cektir. lslanbuJ Levaı.un AnHJ'· ı 
adamı dava ediyorlardı. Mesele bundan ibarettir. Fa. liğinden Verilen: Harici 

Kariler için Resneli Osman - kat, tapu senedi He sahip oldu- Askeri Kıtaatı İlanları 
Şamlar köyü halkı davası pek tc ğtı; araziye bir başkasının ta-

Kosele çi7me 
muhtelif 

(10) çift 

Lira Kr. Lira Kr. ıekll 

300.- 22.50 Pazarlık 

Hırdavat levaznnı (84) kalem - ·- ,. 

15,30 

16 
1 - Şartname ve müfredat :ist.eleri mucibince yukarıda cins ve 

miktarları yazılı malzeme pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Çizmenin muhammen Dedeli, muvakkat teminatı hizasında ya

zılıdır. 

3 - Pazarlık, 24/3/!l41 pazart<'Si günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta levazun ve mubayaat ıiubesindeki alun komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Liste, şartname sllzO geçen şubeden parasız alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ,.e saatlerde % 7,5 
güvenme paralar!ylc birlikte mcz.lcô.r komisyona müracaatları. ( 1778) bilinmeyen bir mevzu değildir. sarruf iddiası neticesi olarak köy- Beherine 185 lira tahmin edileu 

15 - 20 yıldanberi zaman zaman lü bu sahadan bu sene istüade 100 adet çüt atlı nakliye arabası 
nüks eden bu dava bu sefer de edememiştir ve edemiyecektir. pazarlıkla satın alınacaktır. Iha. M it Askeri 
bir başka şekilde ortaya çıkmIŞ- Yine bu yüzden bu yıl İstanbul !esi 11/ 3/ 941 salı günü saat 10 G epe Lisesi Müdürlüğünden : 
tır. Her zaman kah Şam!ar köyü da en azdan 2 milyon kilo az za. da lzmir Lv. Amirııği satın alına 
halkı, kiıh bu köy halkı namına hire istihsal edile~ektir. Çünkü komisyonunda yapılacaktır. Tah. 
hazine Resneli Osmandan dava. bir dönümden en az 200 kilo m.in tutarı 18,500 liradır. Takar
cı olurlar, hakimler bu dava ile mahsul alınmaktadır. 10 bin dö- rür edecek fiyat üzerinden % 15 
uğraşırlar; hükümlerini verir- nümden alınacak mahsul de 2 teminat alınacaktır. Taliplerin 
ler, temyiz hükümleri tasdik e- milyon kilodur. belli vakibte komisyona gelme-
der; Resneli Osmana davayı kay- Yedinci Hukuk Mahkemesi leri. (2060) (1770) 
bettiğine dair tebligat yapılır; davayı lazım gelen ehemmiyeti * 
hadise bitti sanılır. Fakat birkaç ile tetkik etmektedir. Dünkü du- 3000 liralık portatif kamacı tn-
yıl sonra Resneli Osman ile Şam- ruşma ce!.sesinde bazı tapu sahip- kımı sandıgı içlerindeki aletlerile 
lar köyü halkı yine mahkemeye lerinin tapularını kaybettiklerini, birlikte pazarlıkla satın alına. 
düşerler. bazılarının veraset muamelelerL caktır. !halesi 11/3/941 salı gü-

Iş bu sefer de böyle olmuştur. ni yapmadıkları görülmüş, muha.. nü saat 15 de Edirnede askeri sa
Dün matbaamıza kadar gelip keme; yeni 1apu çıkarılması ve tınalma komisyonunda yapıla
dertlerini yanan köylülein anlat. icap eden muamelelerin yapılma- caktır. Taliplerin belli vakitte 
tıklama göre bu davanın hikaye- sı için başka güne bırakılmıştır. komisyona gelmeleri. 
si şudur: I (2064) (17H) 

kinci Ağırceca Reisi * 
1926 yılında Resneli O:Jman, Beher metresine 310 kuruş fi-

Şamlnr koyu halkının işlettıği Dün Defne dildi yat tahmin edilen 200.000 metre · 
F'ilyos çittlıği arazisini işgal et- kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf. 
miş, ''Burası benim malımdır; ben la eksiltmeye konmuştur. 25.000 
ekip biçeceğim" dem.iş. lşe hazL metreden aşağı olmamak şarlile 
ne kanşmi~, Resneli Osman aley. ayn ayrı teklifler de kabul edL 
hine bir dava açmış ve dava Z4 lir. !halesi 26/3/ 941 çarşamba 
mayıs 1926 tarihinde Resnelı Os- günü saat 11 de Ankarada M.M. 
manın aleyhine neticelenmiş, ka.. V. satın alma komisyonunda ya-
rar temyizden tasdik edimiş, kat- pılacaktır. lstekilerin teklif ede-

Topkapıda Maltepe ııskerı lisesi için saat başına veya aylık ücreUe 
kimya ve :fizik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. İsteklilerin &ariları ögren-
mck üzere mektep müdUrlüğune müracaatları. (2065 - 1775) 

Ankara Mıntakası Sıtına Mücadele Reisliğinden: 

Sıtma mücadele sıhhat memuru yetiştirilmek üzere 17.3.941 tarihin
de başlamak ve bir ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı mil
teakıp on bes gun köylerde tatbikatla ıştigal olunmak üzere mıntnka
mız reisliğinde sıtma mücadele kuçi.ik sıhhat memurları ycti{itirme Kur
su açılacaktır. Kursa gireceklerin aşağıdaki şarUarı haiz olmaları liu.ım
dır: 

I - Ortamektcp veya eski rllşdiye mezunu bulunmak. 
lI - Askerliğini yapmış bulunmak, 
ııı - Süıhatı taın olmak, 
IV - Türk olmak ve iyi ahlttk sahibi bulunmak, 
Kursa girmek lsUycnlcrin hşağıclaki vesikalarile birlikte nihayet 

martın on beşinci gününe kadar rcislığimiz.c müracaat etmeleri Utın olu
nur. 

1 - Ortamektep veya eski rüşdiye mezunu şahadctnamcsi, 
2 - Nufus hüviyet cüzdanı surcu, 
3 - Askerlik vesikası sureti "terhis tezkeresi., 
4 - Sıhhat raporu "memurin kanununun 5 inci maddcslnın D. fık-

rasında yazılı olduğu üzere,, 
5 - Hilsnü hal mazbatası, 
6 - Hali medent bcyannameııı, 
7 - İaşesiyle mlikellef olduğu klmı;elcre ait beyanname, 
8 - 3 adet 4 X 6 eb'adında fotograt, 
9 - Tercümeihal varakası. ( 11~7 - 1586) 

iyet kesbctmiş, hazine de 1175 cekleri miktarlar üzerinden kn-
dönüm tutan çiftlik arazisini köy nuni kat'i teminat ve teklif mek- , 8 LJ GÜN 
lülere satmış. Ellerine de bir ta- tuplarını ihale saatinden bir saat İPEK SİNEMA-SINDA 

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

tesi 

* 13.30 Program 
13.33 Şarkılar 
ı3.50 Haberler 
14.05 Şarkılar 
14.20 Rıyaset!cOm 

hur bandosu 
ıS.00 Muzik (Pi.) 
15.30 Konser 

18.00 Program 

18.03 Ork 
18.03 Orke 
18.40 Saz 
19.00 Konu 
19.15 Köy 

!eri 
19.30 Haberi 
ı 9.45 İncesaı 
20.15 Radyo 

zetc~i 

20.15 Şnrkıl 
21.15 Konu 
21.30 Orkcs 
22.30 Haber 
2250 Cazb 
23.25 Kapa 
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lstaııbul Asliye Mahkem 
kiziııci Hukuk Dairesinden: 
kaddema Arnavutkoy Sucu 
çesı sokak 4 numaralı hanede 
ıdm ıken halen ikametg• 
meçhul bulunan Elehi, 1 
Zoiçe; Todorı; Aleko; Yorgi; 
liki'ye. 
ıDavacı Mümtaz Korle vek 
vukat Ahmet Samıh taraf 
aleyhinıze müvekkilinin 117 
hissesine mutasarrıf olduğU 
navutkoyünde Sucu Bahçesi 
kak 4 numaralı hanenin esa 
mırntından dolayı 2168 r 
maa faiz ve masarıfı muh 
ve ücreti vekalet tahsili 
açılan davada: 1'arafınua te 
muktezi davetiyenin ikamet 
nızın meçhul olmasına binae 
sulün 142 inci maddesi muci 
ilanen tebliğine karar ve 
olduğundan muhakmenin m 
yen olluğu 11/4/941 cuma 
saat 14 de mahkemede bizza 
ya bilvekiıle hazır bulunma 
aksi takdirde muhakemenin 
bınızda devam edeceği ve da 
yenin bir nüshasırpn da mahk 
divanhanesine talik edildiği 
Uınliğ makamına kaim olmak 
zere ilfın olunur. 940 

Türkiye İş Bankası A. 
Müdüriyetinden: 

Bankamız İstanbul, Ga 
Şeyoğlu şubeleriyle Kadı 
Üsküdar ve Beyazıt Ajans 
mızın gişelerinin 10 Mart 1 
Pazartesi ,gününden itibare 
şnğıdaki saatlerde açık bul 
cağını muhterem müşterile 
ze arzederiz. 

Her gün 9,30 - 12; 13,30 -""' 
C'umartesi günleri: 9,30 - 1 

İşte ild başlıca sual ki, bunlara 
verilecek cevaplar, yahut bunlar et
rafında ortaya aUlacak tahmin ve 
duşunccler, şu önümüzdeki ilkbahlr
da btlt.tln hızı ve dehşeti ile kopacak 
olan bUyilk fırtınanın btikameUer.ni 
&imdiden aeçmlye, yakın vaz.lyet hak
kında az. QOk &arih bir umwnl mü
talaa yür{itm.i7e, sebep ve mesnet o
labilir. Bir taraftan Almanlar, 1941 
senesinin kaU harp senesi olacağlnı, 
diğer taraftan İngWzler ise, harbin 
çok uzun süreceğini ve kaU harp se
nesinin daha çok gerilerde olduğunu 
iddla etmektedir. Amerikalılara 6·!
lınce, onların tez.ı de oudur: İngiliz
ler 1941 senesini de sarsılmadan at
latmıya muva!fak olurlarsa, demok
rasiler, yalnız harbi kaybetmemekle 
kalmıyacaklar; fakat, biz.im yardmu
mızla, kazanmıya doğru emniyetli n
dmılar atmıya başlıyacaklardır. 

pu senedi vermiş. evvel komisyona vermeleri. 2 Büyük film birden 
15 yıldır köylüler bu toprağı 2058 - 1749 -

ekip biçerler, vergisini de verip * 1 • Me§hur Polis Hafiyesi 
dururlarken bikaç ay evvel Res.- Beher kilosu bir kuruş 40 san- c HA • ı • 
neli Osman birdenbire meydana timden 2250 ton meşe odunu ka- j' R L 1 C H A N K A T L K 1 M ? l o••;f;;~·~·;:ş·; .. ··~·~·;:;· .. ~·,•;;;, ı N 

Akşam saat 20,30 da 
MEŞALELER 

Demek oluyor ki, Almanlar için 
muharebe, 19U senesi içinde muhak
kak bitmelidir. İngilizler için ise, şu 
1941 senesi de, geçen diğer iki sene 
gıbi, alelfıde bir harp senesinden 
farksızdır: Muharebe, bu sene zarfın
da bitmiyecek; ancak 1942 den ve 
hattA 1943 ten sonra kati bir şekil 
almıya doğnı yürüyecektir. Şu iki 
taraflı zıt ve mütenakıs iddia çerı;e
vesi içinde, 1941 senesi Almanlar i
çin bir taarruz senesi, İngilizler için 
ise yine bir müdafaa senesi olacak
tır. Alınanlar, taarnız plAnlannı, 
umdukları katı neticeyi verecek ee
kilde ve derecede, Uıtblk ve tahak
kuka muvaffak olacaklar mı? İngl
Uü.cr, şimdiye kadar hayrete şayan 

bir cesaret ve metanetle idare ettik
leri müdafaayı, 1941 senesi zarfında 
da idnmeye muvaffak olacaklar :nı? 

çrkmış, yine gelmiş; köylünün palı zarfla eksiltmeye konmuş.. : • 
tapu ile mutasarrıf! olduğu ve tur. Tahmin tutan 31,500 lira ilk 1 İstanbulda ilk defa olarak gösterilen bu filmi 
parasını verip aldığı bu araziyi teminatı 2362 lira 50 kuruştur. Müthiş ve heyecanlı bir maceradır. 
işgal etmiş. Şartnamesi komisyonda görülür. 

Köylüler- !Jlerfıum Remzi Tür eci ihalesi 25/ 3/ 941 salı günü saat 2 • BA H A R Ç İ Ç EKLER İ 
" - Aman demişler, bu işte Evvelki gün Cerrahpaşa has- 15 de Çanakkalede askeri satın 

bir yanlışlık var. Burası bizim t h . d . f t ede kı tıı· alma komisyonunda yapılacak. I Nefis dans ve <:arkılarla gençfü?"in zaferi çok 
t 1 . . a anesın e "e a n vme T 1. , · · · · ':I ~ apu u arnzımız. dl" .1 . • d .k. . ·ğ tır. a ıp.erın kanunı vesıkalarıle y] 1. b" B ll d 

işte elim.izde tapumuz var." a ıy~~ıRerımı~T~!l ı .ı,n~ı a ır cee- teklif mektuplarını ihale saatin- eg ence ı ır mev1.u. aş ro er e: 
R 1. o d za reısı emzı urecı nın cenaz - d . . Ml.CKEY ROONEY JUDY GARLAND esne ı sman a, . d .. C h h tah nesin en hır saat evvel komısyonn • 
" Gidı"n buraV1 size satan sı un erra paşa as 8 - vermelerı· j 

- "· • den kaldınlmış, Beyazıt camiin- · ~ Bugün saat 1 de tenzilatlı matine dan dava edin. Benim elimde de (2062) (1772) 
mahkeme iltımı var. üçüncü Hu. de namazı kılındıktan sonra Mer-
kuk mahkemesinin elime verdiği kezefendi mezarlığına de!nedil-

. miştir. ,------------------• ._ hudutname bugün bu arazınin Cenazede Vali L(ıtfi Kırdar ile ' 

bana ait oldugğunu gösteriyor. Muavini Ahmet Kınık. İstanbul BUGu·· N TAKS ·ı M sı·NEMASINDA 
Bu ilam varken ben tapu mapu aıilivesi ve baro erkanı ile biitün 
tanımam." adliye mensuptan ve noterler ha-

Ve köylüler, ellerinde ta- zır bulunmuşlardır. Cen~zeye, ad
pulan plduğu halde Resneli Os- liye, baro ve noterler tarafından 
manın tasarruf iddia ettiği bu a. muhtelif çelenkler ~önderilmiş
raziye girememişler. Nihayet hak tir. Cenazede bir polis müfrezesi 
lannı istemek için mahkemeye ile bir jandar~:ı kıtası da hazır 
baş vurmuşlar.. bulunmuştur. Müddeiumumi mu. 

Fakat işin garibi §U kin Resne- avinlerinden Feridun Bayana ile 
li Osman bu sefer yalnız 1175 Orhan Tığrak merhumun kabri 
dönüm miktarındaki araziyi iş- başında birer nutuk sövliverek 
gal etmekle kalmamış, köylünün bu kıymetli adlivecinin hizmet
babadan dededen kalma arazisi- ıerinden mezivetlerinden bahset
ni de zapt~tmiş. B~ sure~le ~~ ~e mişler ve ölümünün adliyemiz i

Esrarengiz memleketin harikalarını... Alev saçan 
Volkanları. .. Balta girmemiş Ormanın Cehennemi 
m11hitinrlP "hovaz bir kadın ... Şaharıo k::mbnl::ır ve 

timsahların gölü ... 
CI 

~&~(gO~&lR? 
Dünyanın 3 ncü süper filmi, Asnn en büyük 

macerasını görünüz. 

lSTIK. CAD. KOMEDi Ki 

Gü'1diiz 14 te Corıık Ov 
Akşam saat 20,30 da 

Kl~ALIK ODAL-
···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BUGÜN KADIKÖY 

slnemasmda 
Türkçe Sözlü, Türkçe 

- EYL 
ile 

V1ECNU 

B 

Filmini g6rUn0z. 
l\'lecnun'un şarkılarını s6yl1 

MÜNiR 
Leyltmın şarkılıırını söyliy-

M ÜZ EYY EN SENAı 

u L M A c 
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1941 ilkbaharından sonra başlamak 
üzere bulunan yeni harp devresinin 
strnteJlk problemi, işte buradadır: Bu 
ıki suale, hlidiselcrin vereceği cevap
larda." 

fer zaptcdılen arazı 10 hın donu- çin telafisi vi:: hir ziya olduğu- \ 
me çtkınıştır. 'nu kaydetmişlerdir. •••••••-•••••• .. ~ Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ·--# 1 

Şennin çekingen bir tavırla ona doğru birkaç 
adım attı. Yaklaştıkça kocasının yüzünde üzün
tünün çizdiği çizgileri görüyor, metaneti artıyor
du ... Birdenbire kalbini sıkan müthiş sıkıntı orta
dan kalktı; genç kadın, gözlerinde ve dudaklarında 
müşfik bir tebessümüle kocasına sordu: 

- Beni seviyorsun değil mi Nejat? 
Nejat bir adım geriledi; fakat kar.ısının gözleri 

karşısında yalan söylemiye kuvveti kalmamıştu }fa 
fif bir tereddütle: 

- Evet... Dedi. 
- Ben de seni seviyorum. 
- Ben seni, senden vazgeçmek lazım olduğunu 

anlıyacak kadar çok seviyorum. 
- Ben de seni, dünyada hiçbir şeyin bu aşktan 

beni ayıramıyacağı kadar çok seviyorum. 
- Ben öyle şeyler yaptım ki, bunu affetmene 

ve unutmana imkiln yoktur. Bunları hatırladıkça 
müthiş bir kfibus geçirdiğimi zannediyorum. Bel
ki de sen şimdi bunları unutup beni affedeceğini 
zanediyorsun amma ben böyle bir şeyi imkAn ha
ricinde görüyorum. 

Şermin heyecandan kısılan bir sesle cevap verd:i 
- Farzedclim ki, seni affettim, farzedelim ki, 

"itün bu geçen şeyler bir korkulu rüya, senin 
dığin gibi müthiş bir kabustu. Binaenaleyh, 

..ıyandığımız zaman ortada aşkımıza set çeken hiç 
bir mania bulunmadığını gördük... Bu şerait da
hilinde her şey değişmiş olmaz mı? Esasen mevcut 
olmıynn bir kabahat için "af,, kelimesi mevzuu 
bahsolamaı değil mi? 
- Şimdi vaziyeti hn veni safha dahilinde tetkik 
mırlf'>bilir misin? 

Nakleden: Muazzez Tnhsin Berkand 

Ncjat kansının bu sözlerini reddedecek bir keli
me sarfetmedi. 

- Babanıza, maziyi size unutturmak için elim
den gelen her şeyi yapacağıma söz verdim. Bina
enaleyh size benden uzaklaşmanızı, serbest olmanı
zı teklü etmek mecburiyetindeyim. 

Şermin sert bir sesle tekrar sordu: 
- Beni cidden seviyor musun Nejat? 
- Evet ... 
- Böyle iken bana nasıl ayrılık teklif edebiliyor-

sun? 
Nejat metanetini muhafaza edebilmek için tır

naklarını avuçlarına geçirmişti. 
- Evet Şermin, seni, senden ayrılmıya razı ola

cak kadar çok seviyorum. 
- Beni, yanında ala.koyacak kadar da çok sevi· 

yor musun Nejat? 
Nejat bu cazip levhayı itmiye çalışarak kekeledi: 
- Yanımda alakoymak mı? Bütün olan biten 

şeylerden sonra ... 
- Evet. .. 
:- Sen galiba benim artık eskisi kadar ıengin 
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olmadığımı, sana yaptığım fenalığı tazmin için Kur
toğlu şirketinin hisse senetlerini babana devretti
ğimi bilmiyorsun! 

- "Kurtoğlu ve Denizci müessesesi!,, ne gfizel 
ve cazip bir şirket ismi .. Ben her zaman bu iki 
rakip firmanın birleşmesini ve senin bu şirketi ida 
re etmeni tahayyül ederdim. 

- Çocukça bir hayal bu! Baban hiçbir vakit be
ni şerik olarak kabul etmez. 

- Babam bu faciada istcmiycrek bir rol oyn::ıdı
ğını anladığı için bunu memnuniyetle kabul eder. 
Nejadın kararı yavaş yavaş sarsılıyordu; fakat a

rada hiçbir suitefehhüm bırakmak istemedi. 
- Böyle bir şey farzetsek bile benim servetimin 

pek az olduğunu nazarı dikkate almak icvap eder. 
- Ne çıkar Nejat? Çok zengin olacak yerde çok 

mesut olacağız ... 
Bu sözler genç adamı fevknlAde sarsmıştı. 
- Bundan maada, sen benden daha zengin ola

caksın ki, bunu da istemem. 
- Öyle mi zannediyorsun? Annemden kalan 

seı·vetin mühim bir !kısmını babama verdiğimi unu-

tuyor musun? 
Nejadın kaşları çatıldı. 
- Ben bunu ciddi telakki etmemiştim. Senin ba

na karşı cephe alacağını zannetmiyordum. 
- Sana karşı mı Nejat? Hayır sevgilim, saadcti

min mevzuu bahsolduğu bir mi.ıcadelede senin ga
lip geldiğini istemiyordum. 

- Ben babnnı iflasa sürüklerken seni de onunla 
beraber sürüklüyordum. Bu da aramızda başka b1r 
mfinia! 

- Paranın bu kadar cesim bir kudreti \'ar mı? 
Biliikis, ikimizin de servetimiz azalınca birbirimize 
müsavi olduk. 

N~jadın kuvveti her saniye biraz daha kırılıyor-
du. Önüne bakarak: 

- Mukavemetimi kırıyorsun Şermin ... Dedi. 
Genç kadın kollarını açarak kocasına yakla~tı: 
- Bana karşı çok kuvvetli olmayı neden bu ka-

dar çok istiyorsun Nejat? 
Nejat cevap veremedi. Bir hamlede koşarak ka

rısının önünde diz çökmüs. onun dizlerini kollarıvle 
dolamıştıı 

- Şermin! Şermin! 

Genç kadın eğilerek onun sa~larını okşadı ve 
tatlı bir sesle onu teskin edecek sözler söylemiye 
başladı. Bu sözleri Nejat ömrünün sonuna kadar 
unutmıyacaktı. 

(Arkası Var) 

Soldan sağa: 1 - Tütiın ç 
ğu - Bir Yunan yarım ndası S 
~snasında - asmak 3 - Dem· 
lu - ansızın olan 4 - Ezm 
emir - fasıla - lahza 5 - Te 
kunursa: Vazetmek, koym 
- Görüşmeler 7 - Ters ok 
sa: Layık; şayan - ters okun 
Eserler 8 Bir harf değişırse 
olur _ bır kasaba 9 - Bir 
değişirse arka olur - umde 
tur prensip. 
Yukarıdan aşağı: 1 - Bır 

nan limanı - çocuk yiyeceği 
Dürtmek, tenbih - uzmekten 
zari 3 - Ayak - peşin yatı 
para • başı evveli yok 4 -
sayı - bir şehir 5 - Bir kra 
- Bir nota - ters okunursa: 
taklar 7 - Hücre - Iranlı 8 
Ters okunursa: yad eder • bır 
ra parçası 9 - Duadan sonra 
lenir - bir harf değişirse: 
lur. 
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16 Küçük Lehimci 
............ !tlalachi Vhitaker'den Çeviren: Ha. Ça .... _ .. 
l lık bır ıJkbahar sabahıydi. I taşını nereye saklıyabilirdi Şim-

18 yaşlarında bir lehimci çı- di? .. Etrafına bakındı. Mas mavi 
t:o· .......... - •• &.. ·•ut1.............. -s--· ••. bir gök, köprünün çı p'!.ak. taşları 
llnda porselen bir abde.sc;nane ve pıs kara sular .... 
1 taşıyor ve ıslıkla "Fidan boy- Utancından kızardı. Patti ve ~u 
.. ,, ı.urkustinu soyıuyoıau. pis apdesthane taşı? Hayır, asla! 

•1ıavı goğe baktı. ıçı ıçıne sığ- Çok değil, daha on dakika evvel, 
!Ordu, çunku bu akşam sevguı onu gündelik işinin ehenuniyetsiz 
ÇUk l'aı.tı'sını gorecektı. Bera- bir parçaçığı gibi görürken, şim
ce kol kola do.ı.aşmaga söz ver- di o feci beyaz aleti nehre bıra
lerdı. Amma nereae gezecek- kıverdi. Alet suya müthiş bir 

teli? Caddede mi, kırlarda mı? gümbürtüyle düştü. 
Çuk leh!lllcı bunların nıç oırını Patti başını kaldırdı, o çok he· 
tnıyordu. Her haide buralan ğendiği küçük delikanlı ona doğ-

k kalabalık olurdu; halbuki o, ru geliyordu. Bu akşam beraber 
tlerce oturup ona bakmak ve gezmeğe gideceklerdi. Annesi de 
e tarafından rahatsız edıl- eline, ne diye bu eski zerzevat tor 

1" istemiyordu. basını tutuşturmuştu; ne diye bu 
Bugün, kım bilir, bel.ki de elini eski çocuk ayakkabıarını giym.iş
tabilecekti. Başkaları bir tokat ti sanki? .. Mavi tulumuyla deli

ek pahasına da osa, tanıdık- kanlı ne kadar da cana yakındı. 
kızların bellerine sarılıp on- Kafasından bir duman büklümü 
opebiliyorlardı; fakat ne o, kadar hafif bir fikir geldi, geçti; 

ıe bir çocuk, ne de Patti öyle belki bir gün onun elbiselerini 
.kızdı. Onun için Patti, bu kur yıkayacaktı! Çekinerek: "Nasıl
ı kirli şehrin biricik neşesiy- sın Lesli?,, Dedi. 
Mavı goz.lü, sarı saçlıydı ... O- - Sen nasılsın 
dünyalar dar geliyordu. Yü- Biribirlerine baka kaldılar. 
ü sırtına yeni baştan iyice * * 

tleştirdi, bozuk kaldırım taşla-
ı.izerinden sert ve mağrur a- p atti, "suya bir şey düşer gi-
larla yürüdü. bı oıuu, ışıtnı.. .. -uın nu. 

Çok yıkanmaktan solmuş lAci· Dedi "Her ha.ide, ya bır kopek, 
11 tulumunun ütü yerleri, yer ya bir kedidır . ., 
parıldıyor, dizinde büyücek .Bwıu su-ı .un olsun diye söyle
Yama gözüküyordu. Lacivert yivermışti. Fakat nemt!u p~111an 

lu.ın onun pembe sıhhatli yüzü- oıd.u. ".h..eşk.ı, navao.an, suuau, oa
çok yaraşıyor, ve onu oldu- hardan bansctscydım .• ,, JJıye cıu
dan çok daha çocuk gösteri- şundü. 

l'du. Koyu saçlıydıı Kasketini Lesli "Hayır işitmedim, hiç bir 
İften sola eğmişti .. Nereye şey işitmedım ben ... ,, Dedı. Git

trneliydi? Onuııla kalabalık meğe mecbur olduklarını hatırJa
tlerde dolaşmak hiç işine gel- dılar; fakat yine bırıbirlcrıne bak 
1Yordu. "Olmaz!,, diye düşün- makta devam ettiler. . 
· Ya şöyle yanlanndan geçer- Kız; "Annem patates beklıyor; 
• mesela birisi P.-tti'ye doku- gitmeliyim.,, l>edi. Fakat yıne 

Verirse! - bu ihtimale doğrusu ayrılmadılar ve güliımsedier. Ve 
k kızdı; "hele bir dokunsun, sonra kendi sesinden 'utandı ve 

gösteririm ona .. ,, diye söy- kızardı. 
?idi. Nihayet gidilecek münasip - Unutmam ... 
l' yer hatırlıyabildi. Şehirden Yan yana yürümeğe başadılar. 
Uzaktaydı. Oraya bir kaç sene _Ah benimle geıme. Unutma 
el mantar toplamağa gittiğini ki sen ç~lışıyorsun. Halbuki ben 

tırlıyordu. Oradan bütün şehir sadece anneme yardım ediyorum., 
l'i.inürdü. Patti isterse şehre ha- Dedi PattL 

abilir; O da doya doya Patti'ye Delikanlı istemeye istemeye 
labilidi. geri döndü. Ara sıra, mavi-beyaz 

• f entarisi ve to.~~ı>~z çocuk .pa-
' • . .. 1 puçlarile Pattı yı gorebı~ek. ıçın 

O nu seviyorum!,, Dıye du- 1 arkasına bakıyor, ve kendısı:ıı her 
.şundu. Nehre yakıaşmı~tı. zamankinden çok daha hafıf .. ve 

~ı taş koprünün üzerindeydL rahat hissediyordu. Fakat kop-
1\caba o hiç bır zaman beni se- rünün ortasına geince, iki elini ba 
biiec~k mi? Acaba şu dakikada sına vurdu ve dehşetle korkulu
reıerdedir? Ne yapıyordur şiın· ğun üzerinden koşar ~ibi akan 
.. ,, diye mırıdandı. sulara baktı, ve uzun muddet ha
'iUkü biraz yana kaymıştı. Dur- ceketsiz kaldı. 

l, kopriınün korku1UğW1a da- * 
* andı ve onu sağ omuzundan sol 

'nuzuna geçirdı. Ne mükemmel K ız çarşıya doğru ilerledi. 
l' ilkbahar günüydü. Nehrin pis GoL.ıen parııaıyor, uuoa.t'i.-
ııta suları bile bu yanan ilkba- ları tutamadığı garıp oir gulwn
r gtineşinde ona adeta güzel gô- ~eme ile açılıp kaparuyorau. lçten 

•%yordu. içe: "Ah, zavallı Lesıı! şımdı ona 
Gozü birdenbire karşıkI kaldı- ne yapacaklar!?,, Diye urperdi. 

1~a kaydı. Genç bir kız, elinde- Çünkiı o Patti'yi gormeden çok 
orme erzak çantasını iki yana daha evvel, Patti onu gormuştu. 
Uıyarak ona doğru geliyordu. On:.azu üzerinden geri baktı, 
!'tında mavi-beyaz bir entari, ve köprünün ortasında onu yapa 
Jağında kısa mavi çoraplar ve y~lnız ve har<:_ketsiz ?uru:r.o.~ gör
l>uksuz papuçlar vardı. Patti du; .t~tamadıgı aca~p ?ulum:e
cluğunu tanıdı; fakat kız henüz mesının arkasında, ıçlnın acı. ıle 
tıu görmemişti. Şimdi ne yap- burkulduğunu duydu, ve onu ışte 
lıydı? Şu biçimsiz apdesthane o anda sevmeğe başladı. 

'rugoslavyanın 

~ azi'yeti Nazikleşti 
(Başı 1 incide) 

ihver devletlerinin Yugoslaya
ı da Mihvere almak için Belgrad 
U~erinde günden güne artan bir 
~ir yapmakta olduğu haber ve
tliyor. 
Unutmamalıdır ki. Almanya 

(nelerdenberi Yugoslavya için-
e çalışmış, bir çok Yugoslav ri
~lini elde etmiş, dahilde geniş 
\' atj teşkilatı vücude getirmiştir. 
~ llgoslavyayı içinden fetih için 
l ıç bir fedakarlıktan çekinmemiş 
it.il'. Eski başvekil Stoyadinoviç'in 
~ lrnanlarla olan münasebatı da 
enüz unutulmamıştır. 

* * 
Yugoslavyanın Mihvere gir· 

mesi demek, bile bile ölü
~ti kabul etmesi demektir. O va-
ıt, Romanya ve Bulgaristan gi

~- · Alman askerlerinin Yugoslav 
"-lPraklanndan ,geçmesine müsa· 
~e etmesi ve memleketin bir 
·ıarp sahası olmasına razı olması 
1Cap edecektir. Halbuki Yuı?os
~vvanın istiklal ve tamamivetini 
"Ozan böyle bir vaziyeti kabul 
i;rnesi ihtimali azdır. Başvekilin 
•lırvat reisi Macek'le beraber ga. 
~tecilere yaptığı beyanat ta bu 
h akımdan fevkalade ehemmiyeti 
<ı.izdir. Anlaşılan Yugoslavya 

Alihvere iltihakla, istiklal ve ta
lt'ıarniyet mefhumlarını evlendi-
itı bir tarz aramakla meşguldür 
ııni Almanyayı memnun etmc

~e calısmakla beraber. istiklfıl ve 
nrnamiyetini de feda etmemenin 

)otunu aramaktadır. 
Fakat şimdiye kadar gorünen 

Amerikadaki ltalyan 

için Diplomatları 

Tahdtdat Vazedildi 
Vaşingtonı 7 (A. A.) - "Reu

ter,.: Amerikan hükumeti Ame
rikadaki İtalyan konsolosluk me
murlarının Amerika dahilinde se
yahatlerinin yalnız kendi mınta
kalarına tahdit edilece~ini İtal
yan hükumetine bildirmiştir. 

İtalyaya verilen nota dün ha~i
ciye nezareti tarafından neşredıl. 
miştir. Vaşingtonda bulunan İt~l
van diplimatıarı bu hükümden ıs
tisna edilmişlerse de, Amerikan 
hükumeti İtalyanın Vaşington 
Büyük elçiliğinden. büyük elçili
ğe mülhak askeri memurlar Va· 
şington şehrinden çıktıkları tak· 
dirde. keyfiyettenAmerikan hüku 
metinin haberdar edilmesini rica 
etmiştir. 

Hull'ün İtalyan büyük elçisi
ne tevdi ettiği notada bu tedbirin 
niçin alındığı izah edilmemekte· 
dir. Böyle bir tedbir, Amerika 
tarafından sulh halinde bulundu
~u ve diplomatik münasebetleri 
kesmediği bir memlekete karşı 
ilk defa tatbik edilmektedir. 

* 
Vaşington. 7 (A. A.) - Hükü

met. İtalyadan. bu memleketin 
Nevyork ve Detroit konsol6sluk
larının kapatılmasını istemistir. 

misaller bunun imkansız oldu~u
nu gösterdiği için. Yugoslavya sı. 
kı bir imtihan devresi geçirmek
tedir. 

Fransız 

Hakiki 

işbirliğinin 

Manası 

Üzerinde 

Tayyare Düşürdü 
Berlin, 7 (A.A.) - Yan res- Kahire, 7 (A.A.) - Hava ka. 

mi bir membadan bildiriliyor: rargahının tebliği: 
Berlinde. gerek resmi. ~erek ya- Maltada, düşmanın 5 martta 
rı resmi surette, Vichy'deki si- yaptığı ağır hücum esnasında 16 
yasi inkişaf karşısında ihtiraz düşman tayyaresi düşürülmüş.. 
kayıtları ile.ri sürülmekte devam tür. Avcılarımız, iki "Junkers -
olunmaktadır. Alman Hariciye 88", "Junkers - 87"; bir Dornier 
Nezaretinde şu cihet bildirilmiş- - 2115, iki "Messerschmitt - 109" 
tir ki, Alman - Fransız siyase- duşürmüşlerdir. Geri kalan 9 tay 
tinde iki merhale vardır. Birin- yare de hava dafi bataryaları ta. 
ci merhale, Fransaya karşı kaza- rafından dü~ürülmüştür. Diğer 
nılan ve dünya tarihinde daha bir çok düşman tayyaresi hasara 
mütaiaaya misali bulunmıyan uğratılmıştır. Bunların üslerine 
yüzde Yüz zaferdir. İkinci mer- <1onebildilderi ştiphelidir. Yuz
hale, Montoire merhales:dir; ya. <1en faza duşman ı.ayyarcsinin ı~ 
ni Führcr ile Fransız devlet re- tırak ettığı bu mu11areoede bır 
isi Mareşal Pctain arasındaki ~ö- te.k lngılız avcı tayyaresı kayboı
rüsme ile başlıyan merhaledir. nıuştw·. Binalarda baı.ı hasar vu--
• Berlin ~iyasi !"ah~il!erinde . i- kua gelınıştır. l:!'nkat Ingııız hava 

laveten soylendıği gıbı Montoıre kuvvetJcrı muretteoatı ara:.ında 
n:ülakatı ile baslıyan. s~fha, . 13 ıuçbır .kayıp yoktur. 
kanunuev~~l 1940 ~adıse:e:ıvle Alman tebliğine göre 
başla~ak uzere~ malum hadıs~ - Bcrıuı, 7 (A.A.J _ ·· ıeoliğ" 
lerle ınkıtaa. ugramıştı~. Bu ın- "StUka" tayyarclerinden murt!JC
kı~a~ sırf Vıchy_ sebebı"ı'.et ver- kep bır Aıman hava uıosu <1un 
mıstır. Dah~ dogrusu Vı~hY; ~u aK am Malta adasında La Valette 
safhavı nıhayete erdırmıştır. il . 
Ç .. k-:. h k'k. b" Al F n lımaıu tesı.satını muvaffakıyetle un u a ı ı ır man - ra - . . 
sız i birliğinin mümessili La- bombardıman etnuştır. Halfar 
val'Ai:. tayyare meydanı uzerınde yapı-

Veygand'ın temasları lan keşıf uçuş~ esnasında tayy~ 
Vichy. 7 (A.A.) _ "Havas .. re meydanı te~ısatı~ın. genış mrK. 

ajansın'ın bildirdiğine göre. Ge- yasta hasar<ı: ugrad~gı,_ uç ~uhare 
neral Weygand dün öğleden be ~ayyıı:resınuı; buyük b~r at~l
sonra Mareşal Petain ile uzun Y~ı:ın; bıı: barakanın tahrıp edıl
bir mülakat yapmıstır. Mareşal, dığı ve hır ~k hangar_~r1:° da 
itimadını General Wevgand'a te- hasara ugradıgı gon~~uştur. 
vit etmistir. General Wey~nnd'ın Jtalyanlara gore de .• 
Afrikadaki vazifesi ve tatbik et· Roma, 7 lA.A.) - ···ı·ebliğ'' 
mek istedii{i muhtelif idari ted- Şarki Akdenizde hava filoları. 
birler hakkında daha birçok ko- mız, refakatinde mühim miktarda 
nuşmalar yapması bekleniyor. harp gemileri olan kafile halin-

deki düşman vapurlarına taarruz 
YUNAN 1 S TAN etmiş, bir kruvazöre; bir torpi. 

do muhribine ve 3 vapura isa
betler vaki olmuştur. Cevap Veriyor 

(Başı 1 ıncide) 

Aşağıdaki hususatı kati suret
te tekrar ediyoruz ki: 

Çin, Nihai 

Zafere Kadar 

Mücadele Edecek 
1 - Korizis'in riyasetindeki 

hüküı:\'et, yalnız her zamandan 
daha ziyade hükümdarın itima
dına malik olarak kalmamakta. 
fakat milli siyasetinde Yunan Çunkin.g, 7 (A. A .) - Mareşal 
milletinin ve Yunan erlerinin Çan - Kay - Şek, halk milli siya
mutlak, tam ve münakaşa kabul si konseyi delegelerine hitaben 
etmez birliği tarafından da tam bir nutuk irat etmiş ve ez.cümle 
müzaheret ,görmektedir. demiştir ki: 

2 _ Bu siyaset, tamamiyle Sovyetler Birliğinin, Amerika 
ma~IU.p edilmeden evvel kendi- Birleşik devletlerinin, İngiltere
siyle ne mütareke, ne de sulh nin Çin'e karşı hattı hareketleri 
yapılacak, İtalyan mütecavize her ne olursa olsun, ben eminim 
karşı zaferin tam olarak alınma- ki. bu büyük devletlerin hattı ha
sını bütün kuvvetiyle istihdaf et- reketi Çinin mukavemetine za
mekten bir dakika fariğ olmamış rar vermiyecek, Çine yardım ede
ve olmıyacaktır. cektir. Sovyetler Birliğinin ve ya· 
Bütü~ tehditlere ve ihtilatla- hut Amerika Birleşik devletleri

ra rağmen, bu siyasette en ufak nin harbe iştirakini ümit etmi
bir değişiklik dahi bahis mevzuu miyorum. Biz. kendimiz, nihai 
olamaz. Hükumetin asil hattı ha- zafer için mücadele edecek kadar 
reketinin değiştirilmesini düşü- kuvetliyiz. Di,ğer taraftan bizim 
nebilen bir tek Yunanlı dahi zaferimiz, Sovyetler Birli~inin. 
yoktur. İngilterenin ve Amerika Birleşik 

Bir tekzip daha devletlerinin menfaati lehine ola. 
Atina, 7 (A.A.) _ Atina ajan- caktır. Zira. bizim mağlubiveti

sı bildiriyor: İtalyan propagan- miz, bu dcvle~leri harbe yaklaştı
dası, Yunan hükümetinin Diride racaktır. Ben, bu devletler tara
yerlcşmiye hazırlandığı hakkın- fından Japonyayn karşı hic bir 
daki şayiaları tekrarlamakla mcs hakiki kompromi siyaseti yapıl
guldür. Bu manasız haberi yalan- mıyacağından eminim. Janonya 
lamayı bile lüzumsuz addediyo- bütün Cini hiçbir zaman tamami. 
ruz. Mağlup İtalyan hükum~ti le abloka altına alamıyacaktır. 
hala Romada dururken, muzaf- :Mareşal, Çinin nihai zafere kadar 
fer bir memleket hükumetinin mücadele edeceğini bildirerek ve 
merkezini değiştirmesini icap et- nihai zafere tam emniyetini bir 
tirecck hicbir sebep yoktur. kere daha kaydederek sözlerini 
Azami mukaremeti temill =bı=·t=ir=m=i=ı;=ti=r·========== 

Londra~ 7 (;;~) - "A. F. t.,,• DfJ:W:fJ.JJ:J!IJ:· 
İngiliz gazeteleri. İn~iliz ve Yu- iSPANYADA: 
nan azmini ve Türkiyenin uya- - ---
nıklı~ını tebarüz ettirmektedir· • Llzbon, 7 (A.A.) - Bayan Lu· 

F- peaeu ile İ&panyadan buraya gelen 
ler. "Times,, şunları yazıyor: eakl Romanya Kralı Karoı bir dos· 

"Yunanistanın dağlık hududu. tuna yorgun olducıunu ve birkaç r.ıın 
hücumdan ziyade müdafaaya el- kimaeyi kabul etmemek niyetinde b11-

verislidir. İngilizler Yunanlılara ıunduğunu ıöylemlftlr. Kral Karol 
miimkiin olan yardımı vapacak- Bayan Lupeacu ıehrln merkezine üç 
lnnnı vaadetmislerdir. Bir taraf- kilometre mesafede dostları olan t-ir 
tan da İn~iliz kuvvet1rri Afrika- doktorun kötkünde ikamet etmeKte· 
da bircok cephelerde İtalyanları dir. Eıkl Kral Flcalho'ya muvasalat 
takip edivorlar. Simdi İtalyanlar edince otomobili hududun İspanyol 
TrablusJ?orota bir Alman motör- tarafında bırakmıı ve yarısı lıpanya, 
\Ü kuvvetiv}e takviye edilmistir. yarısı Portekiz tarafında bulunan Dır 
Eden ı'le General Dill imkfın da- çiftliğe glrmlftlr. Kralın eıyaaı üç 
- aydanberl Portekizde idi. 

hilinde bulunan azami mukave- AI.l\IANYADA: 
meti temin etmek niyetindedir-
ler... e Berlln, 7 (A.A.) - Finlanda ile 

Diğer taraftan naziler Yuna- Almanya arasındaki lktıııadl müzal<e· 
nistanı tehdide devam etmekte reler neticesinde 11<1 memleketin t i 

cari mUbadelelerlnl arttırmıya matuf 
ve bir boZ(?lın hava~ı yaratmak bir ltlllfname imza edllmlttir. 
icin. propagandalarının biitiin İTALYADA: 
valanlarını ortava dökmektedir- -----
lc>r. e Roma, 7 (A.A.) - B. B. C : 

Hitlerin Tiirkive Reisiciimhıı- Adliye Nazırı Kont Grandi, cepMve 
ru fsmet İnönU'ne aöndPrdiai hareket etmiştir. Nezareti muvaktta
mesaiın muhtevivatı hakkında ten Musaollnl deruhte etmiştir. 
ifsaatta bulunıılmamı~tır. Fnkat 
Hitlerin. mutadı olduf!u vechilP 
henüz tehdit etmek istemedi~i 
bir memlPkf'te verdil!i teminat 
kabilinnPrı to ..... niat ,,Pnııicı olma-
en ,.... •• ı..."",..,,Pl,ı; .. 

Slefa11i ajansına göre 
Roma. 7 ( A.A.) - "Stefani., 

Yunanistan ile İtalva arasında 
muhtE'mel bir mütareke vanıla
r.al'h hRkkTnnııki c:avialar Roma
da kRti sıırnUF> v;ı lan 1ı:ırı,,..ı:ıkta
dır ftı:ılvRrı • Vmıf!rı intilıHı c;i .. 
lahla hnıJedil"<'<'k. Vunarıic;t:m 
hatalarını ödevecektir. Yunan 
ordusu, haln re"na hava zırhın•n 
muhafazası altındadır. Fakat bu 
himaye uzun sürıniyeccktir. 

Gelen haberler, Arnavutluk 
cephesinden bir tek Yunan aske
rinin ve bir tek Yunan topunun 
dahi cepheden cekilmerr.iş oldu
~unu teyit etmektedir. 

İtalyan .. Yunan ihtilafının 
tasfiyesi lehinde Seriinin Romu 
üzerinde sanki bir tazvikte bu
lunduğu hakkında yabancı mcm 
leketlerde vav1lan savialan, İ
talvan · Alman tıım fikir bt:'ra
he;lii!ı VP karrlnc;li§:ı hakk·ntia 
hichir fikri olmıvan m;:ı,.,Fillr·r 
rıkarmııktaclır 3 eyl\ıl H1~9 dan 
vani ıınlııo:nı:-.,ı.ın.., illr ,.iinn.,,.:ırn 

fimdiye kadar, Almanya: rnüttefi. 
ki üzerinde hiçbir seb"ple. hiç
bir tesir icra etmemiştir. 

Yardım Proiesi 

Ayan Meclisi 
Gece Celseleri 
de Aktedecek 

Adriyatikte Bir 

ltalyan Nakliye 

Gemisi Batırlldı 
Atina, 7 (A.A.) - Bahrıye ne

zaretinin tebliği: 23 şubat gece 
yarısı Korvet kaptanı Brasidas. 
rotas'ın kumandası altında bulu

Vaşington, 7 (A. A.) _ "Reu- nan "Nereus" denizaltımız, Adri. 
ter,,: Roosevelt, bugün gazeteci- yatik~e de~~iye g~zerke~ torpito 
ler konferansında, Demokrasile- muhrıplennın hırnayesı altında 
re yardım kanunu projesinin tas- ilcrliyen iki büyük nakliye vapu. 
vib.inde kaydedilen her bir gün- runa rastlamıştır. Yunan deniz
lük teehhürün Demokrasilere altısı düşmana hücum etmlş ve 
harp malzemesi teslimatı üzerin- nakliye vapurlarından birini im. 
de biraz sonra tesiri olacağını ha etmiştir. 
soylemiştir. H h ·· l 

Gazeteciler, Roosevelt'ten bu- ava. ucum arı 
günkü teehhürün ciddi bir tesiri Atina, 7 (A.A.) - Ingiliz hava 
olup olmadığını sormuştur. Ro- karargahının tebliği: Ingiliz bom
osevelt. evvela buna cevap. ver- bardunan tayyarelerı perşembe 
memesinin daha şayanı tercıh ol- günü Tepedelen mıntakasında Lu 
duğunu sö):lemiş faka~ bila~a:e cati'nin şimalinde Italyan topçu 
Şub~t ayı ıle M~rt bıdayetın~.n mevzilerine hücum etmişlerdır. 
be~ı de Demokr<ı:sılere. yardım u- Atılan bombalar topçu mevzilerL 
ze:ındc derhal b.ır tesıri olmıy~- ne düşmüştür. Ingiliz tnyyarelP
cagaını, fakat bıraz sonra teslı- rinin hepsı üslerine dönmüştur 
mat üzerinde tesir icra edecet{ini, • 
kanun projesinin kongreye tevdi-
indenberi daima söylemiş olduğu- Bu I CJ a r .1 s tan d a 
nun gazeteciler tarafından bilin-
diğini ilave etmiştir. 

Demokratların Lideri Barkley. Askeri Konferans 
ayan meclisinin nihai kararını 
tesri etmek maksadiyle, :Ş?ece cel
seleri akdedimlesini teklif edece
ğini söylemiştir. 

Gönderilen tayyareler 
Vaşington, 7 {A. A.) - Resmi 

beyanata nazaran İkincikanun a
yında !ngiltereye, 19.340.590, Ka
nadaya ise 7.190.717 dolarlık tay
yare gönderilmiştir. İngiltereye 
ayni ay zarfında 459 tayyare, 8 
deniz tayyaresi. 54 ihtiyat tayya. 
re motörü ve külliyetli yedek ak
samı gönderilmiştir. 

* Vashington, 7 (A.A.) - Tica. 
ret nezareti tebiğ ediyor: lkinci
kanun ayı zarfında lngiliz Ma. 
lezyasına 2. 708.644 dolarlık tay
yare gönderilmiştir. Bunar, bü
yük bombardıman tayyarelerldir. 

* Vaşinı?ton, 7 (A. A.) - Dahi-
liye nazın İckes, evvelce ilmi ve 
tıbbi maksatlarla kullanılmak ü
zere Fransaya satılmış olan 500 
bin metre miknbı helyum gazının 
Büyük Britanyaya teslimi için 
mezuniyet vermiştir. 

------l>--------
İngiliz Hava 
Filosunda Yeni 

Tayyareler 

(Başı l ıncıdcJ 

linde Kral, hadiselerin takad -
düm ettiğini söylemekle iktifa 
etmiştir. Kralın Bulgaristanın 
Alman t<:eavüzüne iştirak et
meksizin bir nevi bitaraf müşa
hit vaziyetini muhafaza edebile
ceğini samimi bir surette iimit 
ettiğine şüphe yoktur. 

Yeni Delhi, 7 {A.A.) - Hin
distan hükümeti neşrettiği bır 
kararname ile Bulgaristanın düş 
man memleketi telakki edilece
ğini bildirmiştir. 

Sovyet gazeteleriııde 
Moskova, 7 (A.A.) - "Kras

naya Zvezda,. gazetesi, ilk defa 
olarak Bulgaristanın Alman iş
gali altına girmesi hakkında doğ 
rudan doğruya mütalaasını neş
retmiştir. Kızılordunun nnşiri ef
karı olan bu gazete, dünkü nüs
hasında diyor ki: 

"Bulgaristanın üçlü pakta il
tihakını müteakıp hemen derhal 
Alınan k:rtalarının Bulgaristana 
girmesi, Sofyada "Bulgaristanın 
sulh davasına en büyük yardı
mı,, diye tavsif edilen 1 mart ha
disesinin hakiki manasını pek 
güzel gösterme'ktedir.,. 

Tass'ın tekzibi 
Moskova, 7 (A. A.) - "Tass,, 

ajansı aşağıdaki tekzibi neşredi-
Londra, 7 (A.A.) - Havacılık yor: 

mahfilleri, yeni gece muharebe Yabancı matbuat. Sovyetler 
tayyareleri hakkında enteresan Birliğinin Romanyadan Karade
tafsilat vermektedir. Bu yeni ge- nizde bahri üsler vermesini iste
ce muharebe tayyareleri, gerek diği hakkında şayialar yavmış· 
İngiltere üzerinde, gerek Boğa- tır. "Tass .. ajansı. manasız uydur 
zın öbür tarafında vukua gelen malar olan bu haberleri yalanlıı· 
gece muharebelerinde şimdiye maya salahiyettardır. 
kadar bireok mühim muvaffakı-
yetler kazanmıslardır. Diğer ta- Times'e göre 
raftan, İngiliz hava kuvvetleri Londra, 7 (A.A.) - "Times,. 
ile birlikte servise giren son mo- in diplomatik muharriri Sovy.et 
dclleri de "Tornado - Hawker,, Birliği hükumetinin Balkan me
"Spitfire • 3,. "A vre - Manches- selelerine karşı aldığı vaziyet 
ter., "\Vhirlwind,, ve "Sterling hakkında şunları yazmaktadır: 
Court., tayyareleri teşkil eyle- Bulgar Nazır ve Generalleri 
mektedir. "Tornado., iki bin bey Alman işgalini sadece kabul ile 
sıirlik bir Rollsroyce motörü ile iktifa etmemişler, bu işgale a
icıliyen tek kişilik bir tavvaredir. ~eta iştirak .etmi~lerd.ir .. ~lman
"Spirtfire - 3., tayyaresi, ilk '\r, her. S~)_' !stedık.lerı hıbı ~ere
"Spitfire,. den daha serl ve daha ;-s'an ettığı 1cın s.evınmekte~ırler 
kuvvetlidir. Rollsroyce motörü ı Fakat Sovvetlerın Rulgam;tana 
ile mücehhezdir ve kanatlan kı-ı e:önderdi~leri . protestoyu hic 
saltılmıstır.. Bunlardan bir kıs- bekle.mediklerı muhakkaktır. 
mma obüs atan "toplar y<Tlestj Sovyet beyanatı birkac hafta 
rilmiş bulunmaktadır. "Avre evvel yapılmıs olsaydı. hic şüp-
Manchester., iki motörlü bir bom hesiz. daha büyük bir tesir va
bardıman tayyaresidir. "Stir- pacaktı. Hele Bulgaristnna değil 
ling • Court., dÖrt motörlüdür ve de. Almanyava hitaben yapıl -
cok kuvvetli büvük bir bombar- saydı. tesiri büsbütün fazla olur
dıman tayyaresidir. "Whirl du. Bu teahhur e:österivor ki. 
Wind,, e J?elince; bu. iki motör So\•yetler Birl!~i . Almany~. i.le 
lü bir muharebe tayvaresidir. harbetmek nıyetınde deınldır 

. • · • Beyanatın kıymeti. Almanların 
Bır Alman geml8l batırıldı Bulgaristana. Macaristann ve Ro-

Londra, 7 (A.A.) - "Tebliğ., 
Sahil muhafaza servislerine men 
sup tayvareler. bugün öğlederı 
sonra. Holanda sahili acıkların· 
da bir düsman iase vapurunu 
batırmıstır. Tayyarelerimiz. bun
rlan baska. Denhelder limanı ilP 
Ockenbure'da düsman i~aali :ı.l· 
tında bulunan bir hava meydanı
nı da bombardıman etmistir. 
TayyarPlerimizin hepsi üslerinP 
.:ıönmiicıtür. 

f.ngiltere üzerinde 
· Londra. 7 (A. A.) - "Teblijt,,: 

Ekserisi İngilterenin şark vP. ce
nubu şarki sahillerinde olmak ü
mak üzere buJZünkü eün avn avn 
ucan düsman tavvarelerinin hÜ· 
vük faaliveti olmıı~ur F.stanglia 
ile Kent eyaletinde ve Lonıire 
mıntakasında müteaddit yP.rlere 
bombalar atılmıstır. tnsanca za. 
viat azdır. Mans df'nizinde bir 
"liicmıan bomba tavvaresi avcıla· 
·ımız tarafındıı"' rlilsürülmüştür 

* Londra, 7 <A A.I - l'erre-Neu
ve'den e:c1en 14 linrü bahriyeli 
grupu Büviik Britnnvaya muva· 
salat etmiştir. 

manvava n ldul!u uihi. Ruslarııı 
rızasın1 almadıın girnieini eös
termekten ibarettir. Almanların 
'RulJ?aristanın iı:ıl'al Pdilmesi lizc
rine bu memlf'kl'tin h;ırhe süriik-
1enecel!i h;ı'lckındaki Rus n.oktaı 
nazarına istirak etmediklerin i 
hildirdikleri zannedilrnrktedir 
J.falbı•ki harp tekniği bakımın -
rlan Buluaristanın harp sahası 
l'))mRSı (!;ıha kUVP'7tlİ bir ihtimal 
dahilindedir. Vakra Alm;ınlar 
Balkanlarda istedikleri scvleri 
harbetmPk mPcburivetinde kal
madan elde edPrPk]F>rinl ümit 
PtmPktedirler. Ve Bu1'.1ari!>hm;> 
c;ulhü korumak tem eirdikler 
hakkındaki iddialıırım bu ~ :,.:ı, 
lı:;tinat ettirmektedirler. 

Bir Tcbernı 
Framız - İran Ticaret Odası lkincı 

reisi ve tarihi kumaşlar mütehassısı 
Bay Hasan Şebistcrlı tarafından Tüt'k 
\'t: İsllm Eserleri Müzesine üç asır
lık ipek ile nescedilmlş gayet kry -
n.etli bir ~eccııde teberru edilmiştir. 

Bu hamlyeill zat, geçen sene de 
müzeye bazı eserler hediye etmiştir. 
AlAkalarmm temadislnden dolayı M!i-
7.. mudürlüf:O l<"ndisinc alenen · e
;ıckkur etmektedir 

Belgrat'ın Resmi 

Beyanat. 
<Başı 1 lDcİde) 

tin yüksek menfantlerini ve ayni 
zamanda Yugoslav devletinin is
tiklalini ve tamamiyetin! gözö
nünde tutacakı hakkında dün ak
şam Belgrad'da neşredilen resmi 
deklarasyon. son 48 saa tzarfında 
artan diplomatik faaliyetler hak
kında bir çok birbirine zıt şayia
ların dolaştığı Yu~oslav hükumet 
merkezinde cok iyi karşılanmış 
ve rahatlık tevlit etmiştir. 

Bazı emarelere bakılırsa. üçlü 
pakta ~irmeye hic te mütemayil 
bulunmıyan Yugoslavyadan, bel
ki pek yakında, Mihvere ve Sov
vetler Birliğine karşı ayrı ayrı 
birer dostluk deklarasyonu imza
laması talep olunacaktır. 

Birbirine zıt haberler arasında 
teyit olunmıyan bir habere göre • 
Yugoslavyaya, Yunanistan ile İ
talya arasında mutavassıt rolünü 
oynaması teklif edilecektir. Her 
hangi bir teyit mevcut olmamak. 
la beraber. başkaca söylendiğine 
göre Almanların ileri sürdüğü 
şartlar arasında İtalyanın arnzi 
taleplerinden vazgeçmesi, fakat 
Yunanistan'dan Almanyava Sela
nikte ve Patrasta üsler istemesi 
mevcuttur. 

Bu esnada, manevrelar için sı
nıfların silah altına cajVrılması 
devam etmektedir. Silah altına 
alınanların büyuk rkseriyeti şi
malde tahaşşüt etmektedir. Bun
ların mikdarı. pek muhtemel ola
rak yanm milyonu geçmemekte
dir. 

Alman elçisinin Zağreb'i ziya
retinin hic bir müsbet netice ver
mediği hakkında umumiyetle i
vi haber alan mahfillerin aldığı 
mallımat. Bel.J?rad'da itimadın 
yeniden tesisine yardım etmekte
dir. 

Times'iın bfr yazısı. 
Londra, 7 (A.A.) - "Times., 

in Balkanlar muhabiri şunları 
yazmaktadır: 

"Türkiye İngiltere ile bir 
dostluk muahedesi yaptı~ı hal
de, Yugoslavya "muhteşem infi
rat,, siyasetinde bugüne kadar 
ısrar etı;nstir. Yugoslavya bu si
vaseti. Isveç gibi. rahat bırakı
lnca~nı ümit ederek takip eyle
miştir. Balkan sulhünü tehdit e
den yeni Alman tesebbüsündi'n 
sonraı İngiltere. Yunanistan ve 
Ttirkivenin vaziyeti gözden ge
cirmC'leri tabiidir. Bueün askeri 
imkanlarda bir dei?isiklik olma
mıstır. Hadiseler süratle inkisaf 
ıııttii?i takdirde Türklerin muhte
mel taarruz hareketleri, mühim 
bir nisbctte mevcut İnı?illz mal
zemesine ve bilhassa fnttiliz tav
varelerine bağlıdır. Bu itibarla 
Atina müzakerelerinde de, diğer 
mesPleler arasında. el altındaki 
malzemP ve membalar meselesi
nin bilhassa tetkik edildiğini 
zannetmPk yanlış bir tahmin ol
maz .. 

Bir suikastçı gı·upu 
BP.lgrat. 7 (A.A.l - "Avala., 

~ıH!ren polisi. Split'de 8 kisiden 
.,,ÜrPkken bir grupun tevkif e
"'1lmis ol<luirunu bildirmekt<>dir. 
Bunlar. Adrivatik sahili bovun
·hı kain ~nebi devletlere ait ge
milere ve Yul!oslav devletine 3it 
rnüecısesata suikast vapacaklar
rıı. Zabıta. bunların bir deposu
rıu da mev•:lana cıkarmıştır. Bu 
ı-ll'nodn mühirn miktarda ağır fi
cıekler ve vanvın bombalan bu
lunmustur. Mevkuf eshas. Zag
.. eo haoiı:;hanesinoe bulunmakt:ı
<iırlar. Tahkikatı an sonra mah -
kemeye verileceklerdir. 

Yugoslavya Pakta 

Girmek Üzere 
<Başı l ınridc) 

Londra, 7 (A.A.) - "Daily Te
legraph" gazetesi bnşmakale5inde 
şöyle demektedir: Alman ve ltal. 
yan gazeteleri üçlü pakta girme
d iğı takdirde Yugoslavyanın ba. 
şına neler geleceğini ileri süre. 
rek, bu memleketi tehdit husu
sunda birbirlerile rekabet etmek 
telirler. Yugoslavyada bir beşin. 
cı kol yaratmak için mutat usul· 
lere müracaat edilmekte ve gay. 
retler sarfolunmaktadır. Yugos. 
lavvaya tahakki.ım. Yunanistana 
karş1 yapılacak bir Alman 
taarruzunun maruz kalabileceği 
bazı zorlukları izale edecektir. 
Fakat. Yugoslovlnr Aman milito· 
rizminden ve Alman ırkçılığın. 
dan haklı olarak nefret etmek
tedirler. 

ANAPİYO.JEl'\ 41~ 
OR IHSAN SAMI , 

ııu-eptokok. lstafilokok. pnO- . 
'Tıvku~ koli plyostvanlklerln 
~ .. puğ çıban vara akıntı ve 
~n , hastalıklanna kel'Sl cok ' 

~ tesırli taze asıd• wra:{l 
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Emlak ve Eytam Bankasından 

E•aa 
No. 

Yeri Kıymeti ClnaJ 

J929 EminönO Yalı mah. Kum- 50.- Ahşap evin 
sal Sok. Es. 82, yeni 229, 2/8 His. 
pafta 210, ada 840, parsel 
77 

1944 Em1nönQ Kumkapı Bay- 333.
ram Çavuş mah. Eski ha-
tap iskelesi sokak yeni 
Kumkapı iskelesi yeni 
5 - 7, pafta 51 ada 780, 
parscl 6 

1945 Faüh Aksaray, Guraba 437.
Huseyinağa mah. Nalıncı 
FeVZi sokak Es. 3, Ye. 27, 
pafta 184, ada 890, parsel 
3 

Ahşap 

dllkktuı 

Evin 
2/6 HiA. 

1948 EminllnQ eski KAtlp Ka- 70.- Arsı 
srm, yeni Yalı mah. eski 
Hamam, yeni Mabramacı 
.. Peşkirci sokak, yeni 1, 
pafta 209, ada 827, parsel 
17 

1951 .EmIMnO e«kl KAtip Ka- 98.- Arsa 
sım, :ren! Yalı mah. Lan
ga bostanı orta BOkak 
"Namık Kemal,, sokak 
eski 35, yeni 45, patta 
210, ada 992, pa~ 2 

1952 Eminönü Yalı mah. eski 18.- Arsa 
Langai kebir, yeni Lan-
ga bostanı orta aokak 
"'Kule boyu" eski 13, yeni 
27, pafta 207, ada 993, 
parsel 8 

1954 EmlnönO Kürkç{lbaşı Ah- 22..- Arsa 
met Şemsettin mah. yeni 
Yalı mah. eski Yeni ma-
halle, yeni Atmaca Sok. 
eski 157 mükerrer 161, 
yeni 28, pafta 210, ada 
1118, parsel 29 

ıa55 Eminönü Yalı mah. es- 2t.- :Arsa 
ki Yeni mah. Bostan de-
runu yeni Atmaca 90kak 
eski 165 mükerrer 165, 
yeni 20, pafta 21 O, ada 
1118, parsel 28 

1956 EmlnönQ, eski KAUp Ka- 78.- Ana 
srm, yeni Yalı mah. eski 
Küçük Langa, yeni At-
maca sokak eski 157 mil-
kerrer yeni 38, taj 38, 
pafta 210, ada 1118, par-
sel 35 

1961 EmlnönO, e5ki K4tlp Ka- 29.- Ana 
nn, yen! Yalı mah. eski 
bostan derunu, yeni 
Kumsal Sok. yeni 193, 
pafta 210, ada 840, par-
sel 58 

1985 Kadıklly Osmanağa mah. 191.- Arsa 
eski Rrzapaşa çeşmesi ve 
Pin Çavuş, yeni Serasker 
ve Pavlonya Sok. eski, 
yeni 44, pafta 15, ada 
18, parsel 27 

Z060 Fatih Koca Mwta!apap 1157.- Hanenin 
Hacl Tlmfir mah. eski 2/3 hissesi 
Atlamatası, yeni Ktnmlı 
Al.iz Sok. eski 69 

20615 EmJnllnil Kum'kapı Bay- !515.
ramçavuş mah. İskele 
cad. eski l53 - l5l5 - 55 
milkerrer yeni 53 - 55 -
58, taj 53 - 55, pafta 51, 

Maa oda 
KArgir 
dükklnm 
10170/195840 
hissesi 

ada 185, parsel 4 
2068 Emlnllnil eS'kl Molla K~- 38.- KArgfr 

tel, yeni Kemalpaşa mah. 
Fethlbey caddesi Tat 
Han alt kat Es. Ye. 20, 
patta 188, ada 913, par-
8el 48 

odanın 

1 /2 b.isaesl 

2070 EmlnllnQ, Kumkapı, Ha- 183.- Arsa 
cı Ferhat mah. eski Çık-
maz ayazma, yeni Azlm
klr Sok. Es. 43, taj 45, 
ada 28, harita 842 mü-
kerrer 

2088 Fatih, eski Şahuban ye- 68.- Bahçe?ı 
nl HCisambey mah. Z('y- ahfaıı 
rek caddesi eski i3, yeni hanenin 

'1/64 htsseSl • 
23, pafta 245 ada 1944, 
parsel '1 

2090 FaUh, Ed.lmekapı, Atik- 54.- Hane 
allpaşa mah. Çıkmaz Sall. 
odalan sokak eski 2 

20915 Fatnı Sehzadebası. Cam- 31- Bodrumlu 
cı Ali mah. ettkl Beya
zıt, yeni KO~nter So'·. 
eski 9, yeni 11, pıı!ta 106, 

arsanm 
111 hıssesi 

ada 584, parsel 33 
2098 Fatih. eski GUlcami, yr- 1550.- Arsa 

ni KQçük Mustatapaşa 

mah. HisarllnO Sok. t"Skl 
23, pafta 258, ada 2208, 
parsel 30 

2182 EmlnllnO, Snteymaniye 200.- Klrgfr 
mah. Dökmeciler Cad. es- •' d UkkAn 

•üzerinde o.
ki, yeni 31 - 33, taj 31 -
33, pafta 97, ada 377, par
sel 41 

dası vardır .• 

2168 Eminllntı, Beyazıt Çadır- 75.- D!lk'ltlnm 
cılar Sok. eski 90, yeni 1/3 hi&. 
92, pafta 109, ada 1512, 
parsel 117 

2170 EmlnönQ, Dlvanyolu, 3o.- Arsanın 
Molla Fenarl mah. Vezir V2 hissesi 
han meydanı Sok. numa
ra 8. pafta 34, ada 296, 
parsel 145. 

2171 Ernlnl5nil, Beyazıt, eski 119.
Eminbey, yeni Beyazıt 

mah. Okçularbağı Sok. 
e!!kl 19, yeni 17 - 19. taj 
17, ada 615, parsel 41 

2172 Eminönü, eski Emin- 327.
bey yeni Beyazıt mah. 
Kilç!lk Çalat hanı içi ve 
Okçularbaşı Sok. eski 55, 
taj 55/19, pafta 133, ada 
615, parsel 9 

2173 Eminönü Beyazıt eski 500.
Sekban başı Yakup a~a 
yeni Tavşan tqı mah. 
«"Ski Hasanpaşa kanıkolu, 
yeni Cumhuriyet cadde-
s nde Hasanpnsa hanı 
ki. eski, yeni 19, taj 9, 
~ 625, parsel 34 

DnkkAnm 
192/23().l 
hissesi 

Albnda dük
kAnı olan 
kArgir evin 
14/128 hissesi 

KArglr oda 

25 M2 10.-

17.50 M2 156.60 

70 M2 87.40 

58 M2 14,.-

48 M2 19.20 

9 M2 3.60 

22 M2 4.40 

111 M2 4.80 

'16 M2 15..:?0 

24,50 M2 5.80 

63,75 ::M2 38.20 

89 M2 33.40 

39,50 M2 11.20 

50 M2 7.60 

32,50 M2 32.60 

155 M2 13.60 

24,20 M2 10.80 

'12,50 M2 11 .20 

325 M2 130.-

25 M2 40.-

7,50 M2 15.-

20 M2 8.-

215 M2 23.80 

34 M2 65.40 

40 M2 100.-

TAN 

iNKIBAZI defeder 
i ŞTAHSIZLll< 

HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiNLiK, 
BULANTI ve GAZ'e Kar§ 

Faydası Vardır. 
fer yemekten sonra bir tatlı 
aşığı yarım bardak su içinde 

<iipürterck alınabilir. Hasan 
mine ve markasına d ikkat 

Şişesi 30, İki Misli 50, 
Dört l\1isli 80 Kuruş 

TF.R ECZANEDE BULUNtrr 

, s-..., 
!Radyonuz 1 

Bozuldu mu? 
RADYO • TEKNIK'e 

T elefon Ediniz : 41284 
Radyonuzu f!Vinlzden aldıracak 
ve cOsclllographe• sayesinde 
yeni bir hale ifrağ edecektir. 
FİA T VE İŞÇİLİK rekabetslz

dir. TAMİRAT BİR SENE 
teminatlıdır. 

RADYO TEKNiK 
P. Perrin ve V. Komtilt (Mü
hendis) Beyoğlu İstlklAI Cad. 

________ 28•5-~_in_d_e ______ _ 

1 LA N 
Sultanhamammda Havuzlu ha
nındaki V. KORNFİLT Raı'ty~ 
atölyesi, RADYO - TEKNİK 
Ş. tine nakletmisUr. Mezkı'.lr 
atölye tarafından vaktlle temin 

edilen garantilere şirketçe 

,_ taahhüt edilmiştir.-1 

1-• Dr. Horhoruni • 

l ı!'mlnönQ Nimet Abla ıtlf'st kar
sısındaki muayenehanesinde 

hastalannı lı:abul eder. 

-· Te lefon : 24131 ·--~ 

COCUGUNUZA YERECEGINIZ 
eN GÜZEL HEDİYE 

8 • 3 - 941 

1 
Bayılanlar, Çarpıntı ve Sinir Buhranı Çekenler 

. ":! ~ .. Y. .!. 2eri ~'~~ ~~ ~ .. ~, ~ 
bulundurunuz. ••••••••• 

1. GENÇL 
2. GÜZEL 

lfte yOkaek bir k 
de aranan bu mezl 

lerJn hep•lnl 

KREM 
PERT 
T emin edeblll 

1 - KREM PER 
Bir tuvalet m!lsta 
rıdır. ince bir itin 
yapıhliındakl husu 
yet itibarile yQ 
çizgi ve buruşuk 
lann tesekkOIOne 
ni olur. Deriyi 
ve gergin tutar. 

Çocuk Ansiklopedisi ~.\ ... ~"'-> 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi \ · 

2 - KREM PER 
Bir güzellik vası 

dır. Genişlemiş m 
mab sıkıstırarak 
teki pilrtük ve ka 
cıkları giderir. Cll 
lekeleri lzale eder. 
nl mat ve sef!af 
haJe geUrJr. 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir ... 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

S - KREM PER 
Bir cild devasıdır. 
ri guddelerinin 1 
zatını dOzeltlr Si 
ve siyah nokta! 
tezahilrOne mani o 
Cild adalesini besli 
rek kuvvetlendirir. 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedis1 
çocuğun mekkpte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonrı\ muh
taç olduğu en kıymet· 
li eserdir. 

Çünkü· Her hediye kırı! ı p kay· 
bolabilir, veyahut u 
nutu1abilir Faırnt Ço· 
cuk AnsiklopMl!>t, ço· 
cuğun bayatı ı.izerınde 
tesir yapacak ve bı.i-

tün hayatınca iz bıra-

~ Çünkü: Çocu k A nsiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Çocuk AnsiklopE'disi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaf va
zifesini görür. Ona boş 
saatlerinde hocah:t ve 
arkadaşlık eder. 

kacak bir eserdi r. • 

TAN Neşriyat "Evi l 
Çocuk Ansiklopedisi ikı 

·ilttir. Mükemmel ,ekildt 
tecUt edilmif olarak iki cil· 
rl.i birden (7 ) liradır. 

. . . . ' 
. · I s t a n b u l · ,,, · · .· 

Adres: lstanbulda TA N Matbaası 
•w• 

Talebe ve muaUimlert 
f~nıUlitlı f 6) lirnua r•erilir 

K uru ciltler için yajjlı ve yajjlı clltler için y•O•ız 

hu•u•I tOp ve vaz,,ları vardır. 

Mühim Bir ilan 
İstanbul Blediyesi Memurlar Kooperatifi (Yai 

İşletmesi) Müdürlüğünden: 
Bazı Tüccar ve esna! elinde :müessesemizin dört aydan evvel is 

mal ettiği etikeUere benzer (Kursuni renkte ve !Ac!vert yazılı) e 
ketleri havi yemek yağı tenekelerine tesadüf edilmekte ve bunl 
taşraya gonderl!diğl görillmektedir. Müessesemiz, mezkur etıketle 
takllt edildiğini anlıyarak mil~<.'t esirleri hakkında takibata gir 
ve bunları dört ay evvel iptal ederek piyasaya yeni etiketle tene 
ler çrkarmısur. 

İşbu il.an tarihinden itibaren Azamf on beş gOn zarfında e 
eski etiketli tenekeler bulunan rıilümum tüccar ve esnafın müesses 
mlz.in İstanbul Balıkpazarı T:ışçılar caddesinde 9 No. lu satış d 
suna tebdil için mOracaatları \"C bunların müessesemizce tahlilind 
sonra hemen yeni tenekelerle tehdil edileceği aksi takdirde tev 
olunacak bılcilmle mes'ulıyetlerm işbu nana riayet etmiyene raci ol 

. . 
.. .. \ 1 ... • .. ' • ' 1 • 

Çanakkale C. Müddeiumumiliği1tden: 
1 \. cağı ehemmiyetle illn olunur. •••••• 

ı - Kapalı zarf usuUle eksiltmeye konulan i:ı (38387) otuz sekiz bin 
Qç yüz seksen yed! 1 ra l kuruş ı<eşıfli Çanakkale vUfıyeU dahilinde Ba
lıkcsır - Çanakkale şose 1 ü.zerındc ve Jandarma kışlaları karşısında 
yapılacak ceza ve tc~ ktf evi ınş.ıatıdır 

2 - Bu işe ait euo şunlardıl": 

A) Plfm, 
B) Eksiltme ş::ırtnamesi, 
C) Yapı işleri umum!, fenni şartnamesi, 
D) Bayındırlık ıslerl genel sartnamesı, 
E) Mukavele projesi, 
G) Metraj, 
F) Keşlf hulAsası, 
H) Hususi ve fenni şartname. 
3 - İhale 17 Mart 941 pazarte!-1 gOnil saat 15 de Çanakkale Adliye 

binasında C. milddeıumumllıği dairesınde toplanacak komısyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (2880) iki bin sekiz yüz 
seksen liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gOnilnden tatil gün
leri hariç olmak Qzere üç g!ln evvel Çanakkale vilAyetlne müracaatla 
alacaktan ehliyet vesikaları ile 941 yılı Ticaret Odasına mukayyet bu
lunduklarına dair vesıkalarmı komısyona vermeleri lAzundır. 

5 - İnşaat müddeti on aydır. 
6 - Talıplerin bu ise aft evraltı keşfiyeyi bedelslz olarak Çanakka

le C Müddeiumumtllğlnde göreblllrler. 
i - Teklif mektuplarının ihale gunil saat: 14 de kadar komisyona 

makbuz mukabilinde verilmesi ve r"lsta ile gönderilecek mektupların 
ihale gUnil saat: 14 de kadar komısyona ııelmlş olması şarttır. Postada-
ki gecikmeler kabul edilmez. (1292) 

2187 Eminönil, Büyükçarşı As- 154.- Kllrglr oda 
tarcı han alt knt eski 23, 
yeni 20, taj 20, pafta 141, 
ada 2812, parsel 99 

2611 Eminönü, Kumkapı, Bay- 655.- İki dük
ramçavus mah. Çapariz 
Sok. eski 3'1 - 39 - 41, 
yen! 35 - 37 - 39, pafta 
51, ada 185, parsel 9 

kAnlı kArglr 
e•Jn 2/6 his. 

2665 Üsküdar, Yeni mah. eski 450.- Bahçeli evin 
Vangm bağı, yeni Ando- 4/24 hissesi 
naki "Trablus,, sokak es-
ki 31, yeni 22 

14 M2 30.80 

123,50 M2 131.-

' 
644 M2 9().-

Yukarıda adres ve tafsf14tı yazılı gayrimenkuller pesfn para ve a
çık arttırma u ulil ile satılacaktır. 

İhale, 27 /3/1941 perşembe günü saat ondadır. 
verilen bedel mukadder kıymeti geç Uği takdirde 
nı yfü:de yirmi nlsbeUnde arttırmala n ve müh!lr 
lerlnJ noterden tasdik ettirmeleri 1A zımdır. 

MUzayede sırasında 

taliplerin temlnatlan
kullananlarm mühür-

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tez keresi ve Qç kıt'a totosmına blrllkte 
bildirilen g!ln ve saate kadnr subem iz emlak servisine gelmeleri. 

(864) (1676) 

Sahip ve Neşriyat müdurü: Emin Uzman. GazetP";ı;ı, vo Noc:rıv~t 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

SELANIK BANKASI 
Alelade heyeti umumiye 

içtiınaına davet 
Selanik Bankası hissedarları, 

ticaret kanu nunu n 361 inci mad. 
desine ve esas mukavelesi hüküm 
lerine göre, 1941 senesi martının 
31 inci pazartesi günü saat 11 de 
Isıtanbulda Galatada Voyvoda cad 
desinde, Assikürazioni cenerali 
hanındaki idare merkezinde su.. 
rcti adiyede içtimaa davet olu 
nurlar . 

MUZAKERAT RUZNAMESi 
1 - idare meclisi ve mürakip 

rapor lannm kıraati, 
2 - Bilanço ve ki r ve zarar 

hesabının tasdiki ile m eclisi ida
renin ibrası, 

3 - .Müddetleri hitam bulan 
meclisi idare iularının yerler ine 
yeniden aza intihabı; 

4 - Meclisi idare basına, şir. 
ketle icrayi muamele edebilme. 
leri için, ticaret kanununun 323 
üncü maddesi mucibince; ; lazım 
gelen mezuniyetin itası, 

5 - Mürakiplerin intihabı ve 
ücretlerinin ta yini, 

6 - Meclisi idare basına, ve
rilecek hakkı huzurun tesb it i. 

Li akal 8.29 Türk liralık 125 
adet "A" tertibi h isse senedine 
malik olup ta heyeti umumiyeye 
iştirak etmeyi veya tem sil edilme 
yi isteyen h issedarlar, hisse se
netlerin i; heyeti umumiyenin iç· 
timaından liakal bir hafta evvel 
yani 1941 senesi martının 24 ü \ 
cü gününe kadar. 

lstanhulda- Şirket merkezine 
ve 15 gün evvel , yani nihayet 

1941 5enesin martının 17 inci gU. 
nüne kadar: 

Seli nikte: Seli nik Bankası şu
besine, F ransada: CREDIT FON
CI ER D'ALGERIE ET DE TUN. 
ISIE've tevdi Ptmelidir ler. 

M Arlici J,fgpo 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT BANK ASI 

Korul us t"arihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Aıaııs adedi : %65 

7.iraf vtt tlt"11rf hPr nf'vf hanka muameteterf 

28,800 Lir~ 

VERiYOR 
Para Biriktirenlere 

iKRAMiYE 
Ziraat BankH•nda ku,,.ııeralı ve ıtıtıa ren taH rr ut hnaplarında ett • 
tıraaı ııuıunan ıara senede • defa oe kltecelc ıc u ra ile aıaOıdakl plAna gO 

4 
4 

• 
• 
• 
e 

• 

fkra'"IY• daC•tılacaktır. 

1.000 Lira h l& 
100 
H O 
100 

so 

• 
• 
• 
• 

4.000 
1.000 
1.000 
4 ()()(. 

1.00< 

Lir 
• 
• 

120 • 40 • 4.800 1 

tlO • IO • 1 200 • 
oı K K A T: ResaptanndaJd paraıaı t>tr ııme tçtndf 50 liradan asal> dft 
,enlere lkramıye çıkuğı takdlrdf .. 20 raz.lası7le verflecekttr. lluraı 

ienede 4 defa. l Eylıll. 1 Blrtnct klnun. l Marı • • 1 Ha 
ta1'Dıler1nde ~lrllecelltlr. 


