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5 IC U R U Ş 

Düşüneceğimiz 
ve Yapacağmmız 

. Şey! 
Yapacağımız t ek vazife, hüküme
tin geceli, gündüzlü hazı:rltldarma 
tam bir itimat ve liyakatle, harp
te vaı.ife göri.ır gibi, yardnn et
mektir. Yarın, nasıl hepimiz l•r
dunun birer parçası olacaksak, 
bugün milli hazırlanma hükılme
tinin birer p-arçası, bütün mesuli
yetleri ile bırer parçası gibi ha
reket et.meliyiz. Harp olaca k mı
dır, olmıyacak mıdır, yakın mı

dır, uzak mıdrr? Bize hazırlık ve 
istihsal gayretlerimizin bir anım 
kaybettirecek bu türlU suallere 
kulak dahi vermiyeceğiz. Türke 
has karar ve Tilrke has şevk için
de, Şefe ve Hükümete bağlı, ~
mize bakalun. 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY 

A nkara, 8 (TAN Muhabirin
den) - Yarın (Bugün) çı

kacak olan Ulus gazetesi bu ser
levha ile şu mühim makaleyi 
rıeşretmektedir: 

"Türk vatandaşları bilhassa Is
tanbul ve etrafında oturmakta o
lanlar, fesatçı, bozguncu ve tah -
tikçi telkinlere karşı her zaman 
dan daha çok hassas bulunmak 
lazımgelen günler de yaklaşmak
tadır. Gerçi şunu bilmek kafidir 
ki, bizim milli politikamızda de -
ğişen veya değişecek hiçbir şey 
~·oktur. Davamız bu vatanı harp 
facialarından uzak tutmak için e
limizden geleni yapmak, ve onun 
hürriyet ve bütünlüğünü kayıt
sız ve şartsız her türlü suikasde 
karşı müdafaa .etmektir. Harp, 
Ren boylarında iken siyasetimiz 
bu idi: Hudutlarımızda solurken 
Yine budur. Bizim sulhümüzün 
devamı harbin sevk ve idaresine, 
ihtilat ve sirayetlerine hakim o
lanların elindedir. 

.GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

•kİEF 
~R~O\'e 

s. s. 

e:f·. 

Çocuğunuza verehileceğinlz en kıymetli hediye 
VA LN lZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
O labilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayatındı
izini bırakır. 

FIY A Ti ( 6) LiRADIR. 

DEMiAVOlU ....... 
OENiZYOLU .. ..... 
HU.OUT •••••••••• 
TUNA 80W~ 

c. 6. 

YUGOSLAVYA 
Yeni Kararlar 

Arifesinde 
---~ 

Belgrad, 24 Saatte 

Berlin'le Dostluğu 

Kuvvetlendirecek ___ ,, __ 
Bir Habere Göre 

Yugoslavya, ltalya 

ile Yunanistanın 

Arasmı Bulacak 
--c.-

Yugoslav Ordusu 

Şimalde Toplanıyor 

Londra 8 (A.A.) - "A. F. İ.,, 
Alrnanlann Bulgaristandaki ileri 
hareketlerini tacil etmelerine ve 
Yugoslavyaya yaptıkları tazyiki 
arttırmalarına işaret eden ı;raze-

ı telerin umumiyetle zannettikleri 
ne göre, Yugoslavya bitaraflığı
nı ilan edecek fakat Berlinle 
dostluğunu takviye eyliyecektir. 

Daily Tel~graph'ın Belgrad'da 
diplomatik bir kaynaktan öğ
rendiğine göre, Bel.e;rad'ın bu 
sıkı bitaraflığı ve mihverle dost
luğu 24 saat içinde ilan edilecek
tir. Almanya ile Yugoslavyanın 
ayni zamanda ve hemen hemen 
ayni mealde birer beyanname 
neşretmesi ve Berlin'in beyanna
mesinde Belgrad'a karşı sulhper
verane maksatlar beslediğµıi bil
dirmesi beklenmektedir. 

Bununla beraber topyekim 
~arp usullerinde, cephe gerisini 
'ıkmak, asıl taarruza bazan ay -
!arca takaddüm eder. Topyekun 
larplerde en büyuk mücadele 
kuvvetini milli ittifak. en acı 1.a-
9.fı da efkar kargaşalığı teşkil et
mektedir. 
Eğer cephemize karş-ı bir gün 

lecavüz niyetinde olanlar varsa, 
daha evvel milli ittifakımız üs
tünde gedik açmıya çalışacaklar
dır. Her birimiz, her Türk va -
tandaşı, hürriyet harbi cephesi -
nin bizzat kendisinden, kendi 
irade, karar ve maneviyatından 
başlamakta olduğunu, bugün her 
zamandan fazla düşünmiye mec
burdur. 

Bu lıaritada Alman yadan A vrupanM cenubu şarki.Bine ve or.adan A:s11a ve hatta Af rikaya kadar uzanan mulıte tıf mu vasata tıatlarüe i rti
bat noktalarını görüyoruz. Bu arada, Karade11z, Akdeniz ve Ege denizinden geçen deniz yolları, Karadenizdeki petrol yolu, yine Karadeniz. 
den başlı yarak Alman yaya kadar imtidat e.den Tuna yolu ve nüıayet bu kıta ve mın takalardan geçmek BUretiyle muhtelif kollardan Alman-

ya ya giden demir yollan ayrı ayn gösterümektedir. . 

Nihayet. gazeteler, Yu_toslav
vanın. mesuliyet kabul etmeksi
zin, Yunanistanla İtalya llrasifi'a.a 
mutavassıt rolü oymyaca~nı zan 
netmeğe mütemayildir. İtalyan 
taleblerinin iptal edilece~ ve 
Almanların Patras ve Selanikte 

Sizi milli politikanın dürüst -
lüğünden isabetinden ve big~n~ 
liğinden şüpheye düşürmek ıı;ın 
kulağınıza ilk defa fıslıyan adam, 
tiz kardeşiniz de olsa, bu memle
keti vurmıya başlıyan düşman -
dan, yahut, bu düşmanın şuur~u 
§uursuz bir fil.etinden ibarett1r, 
hemen siperdeki asker gibi bu te-
~avüzü önliyeceksiniz. · 

Türk vatandaşı yalnız politika 
tnızın dürüstlüğüne ve isabetine 
değil, onun kat'i ve yıkılmaz mü
dafaasına inanacaıktır. Bu vatan, 
içinde yaşıyanların .hürriyet _ v: 
~ereflerini koruyacak her turlu 
ınücadele vasıtaları ve teşkilatı 
ile cihazlanmıştır. Harbe zorlan ~ 
dığımız zaman, ne olac~ğını ~~ ~e 
yapacağımızı ancak bız bıltrı~; 
Türk mucizesini bizden başka hıç 
kimse ne tasavvur, ne de tahmin 
edebilir. 

* * 
Ş imdi yapacağımız tek va

zife hükumetin gece~i ~ü.n· 
dü:t.lü hazırlıklarına tam bır ıtı -
ınat ve liyakatle, harpte .vazifo 
görür gibi, yardım etmektır. :a
tın nasıl hepimiz ordunun bı.rer 
parçası olacaksak, bugün ı;nili 
hazırlanma hükiıınetinin bırer 
parçası, bütün mes'uliyetleri il_e 
birer parçası gibi hareket etmeli-
YiZ. 

Korku ve menfaat hastalarını 
saflarımızdan uzaklaş tıracağız. On 
lara kalsaydı, bu memleketi da
ha yirmi bir sene evvel hay!it sa
hası parçalarına böldürüp peı:işa_n 
etmişlerdi. Onlar bu vatana hıçbır 
ıaman faydalı olmadılar: Bu v~
tana her türlü hizmet onlara rag
rnen yapılmıştır. Bugünkü vazi
yetle asla kıyas edilmi~_en, .~de~ 
limitsiz devirlerde, bugunku mıl
li kudretimizle asla kıyas edihni
yen vasıtalarla, en çetin, e~ .kor
kunç tethiş ve imha harplerını t~p 
taklarımız ıçinde boğmuş oldugu 
rnuzu hatırlıyacağız. Türk mu -
cizesinin kaynağı, büyük . ~ti -
hanlarda her şeyi tek şey 1çı_n ~e
teddütsüz feda etmek azmımız-

dir. 
( Sonu: Sa..5; Sü 4) _ 

ilhalilcılar Basvekiliill 
1 Nezdinde Toolandılar 

l\fatsuoka 

Matsuoka 
Berline 

Çağırıldı 
--·--o--

J aponya Sovyetlerle 

Bir Ademi Tecavüz 

Paktı lmzalıyacak 
-,-

Nazır, Moskova ve 

Romaya da Gidecek 

1 

Berlin, 8 (A.A.) - "D.N.B .. , Al 
man hükumetinin daveti üzerine 
Japonya Hariciye Nazırı Matsuo· 
ka yakında Berline gelecektir. 
Matsuoka'nın Berlindeki ikameti 
esnasında Almanya, Italya ve Ja
ponya arasında mevcut üçlü pak
tın icaplarından olan ve araların
daki işbirliğinden doğan bütün 
neticeler görüşülecektir. Alman
va ile müzakere edilecek mPsele
leri !.{örüşhikten sonra Matsuoka 
Romaya gidecektir. 

• Tokio, 8 (A.A.} - Almanyanm 
Tokio Büyük Elçisi General Ott, 

( Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

. 
Başvekil, Bugünkü Şartlar 

Hizmeti Anlattı ve 

İçinde T acirlerirr,i!den Beklediği 

Kendilerine Direktifler Verdi 
Ankara, 8 (A.A) - Başvekil Dr. Refik Saydam, 

Büyiık Millet MP.clisinde 7 kanunusani tarihinde 
vaki beyanatlarında işaret ettikleri ithalat tacir
lerıy le görüşmelerini bugün Ticaret Vekaletinde 
yapmışlardır. Bu maksatla başlıca ithalat grupla -

mit birlikleri umumi katipler inin huzuru ile top -
!anmışlardır. 

Toplantıda Başvekil bugünkü şartlar içinde 
tacirlerimizden bekledikleri hizmetleri ifade bu -
yurduktan sonra her grupun dileklerini dinlemiş
ler ve kıymetli direktifler vermişlerdir. rını temsil etmek üzere davet edilen ithalat tacir

leri bugün saat 11 de Ba~vekilin reisliği altında 
v e Ticaret VP.kilimizle Ticaret Vekaleti müsteşarı
nın ve alakadar daire amirlerinin, İstanbul ve lz-

Müteakiben bu maksatla Ankaraya gelmiş olan 
ithalat tacirlerini Ticaret Vekilimiz şehir lokanta
sında öğle yemeğine alakoyrrıuşlardır. 

Fransanın Kararı 

-·-
INGiLiZ'LERLE 

Çarpışmayı 

Göze Ahyorlar 
-.r----

Fransız Donanması 

Ticaret Gemilerine 

Refakat Edecek 
Paris, 8 (A.A.) - "D.N.B ... 

Fransız hükumetinin işgal altın
da bulunan arazideki mümessilı 
Büyük Elçi de Brinon. buııün 
Pariste Amerikan gazeteciler ine. 
eğer İn~iliz kuvvetleri Fransız 
ticaret gemilerine hücumda de
vam ederse, Fransız filosunun 
Fransız ticaret ı;remilerinin mü
sellah himayelerini üzerine ala
caeını bildirmiştir. De Brinon. 
hllah;ı"e. Amiral nıı.rlı:ın'ın Ame
rika Birlı>sik devletlerinin Vi
chy Büyük Elçisi Amiral Lea
hy'yi bu vaziyetten haberdar et
miş olduğunu da tasrih eylemiş.. 
tir. Başvekil muavini, İngilizler-

( Sonu: Sa 5; S ü 4) 

-...ı. 

R eisi Ciimhur Ruzvelt 

Yardım Proiesi 
-·-

Harp Gemileri 
Kafilelere 

Refakat Edecek 
_,____ 

Sovyetlere Her Türlü 

Yardım Yapılabilecek 
(Yazısı 5 inci sayfada) 

Amerikalılara Göre --
Türk ve Elenler 

Korkuya 
Kapllmayacak 

- ·.>·-
Bu Defa Hitler'in 

Elinde 

Silahları 

Sürpriz 

Yoktur 
Nevyork 8 (A.A.} - Nevyork 

Post gazetesi yazıyor: Ne Yuna
nistan, ne Türkiye, korkuya ka
pılmıyacaklar ve Balkanlarda 
bir ordunun iaşesi gibi en kor
kunç meselelerden birisi ile kar
şı karşıya bulunan Hitleriri önün 
de teslim olmıyacaklardır. Cok
tanberi beklenmekte olan Alman 
iler i hareketi karışık şayiaları ve 
silah şakırtılarını takip eylemiş
tir . Fakat bu ııök gürültüleri 
bizi aldatmaz. Çünkü sunu iyi 
biliyoruz ki bu. Alman askeri ye
nilmezliği tezinin isbatma ya
rayan bir sahne ovunundan baş 
ka bir şey değildir, Bütün bu 
~rültüler arasında, Hitlerin 

( Sonu: Sa 5; Sü 4) 

. 
Haşvekil Korizis 

Atina'ya 
Ültimatum 
Verilecek ---

Yedi Alman Fırkası 

Hududunda Yunan 

Yer Almış Bulunuyor 
-~ 

Romanyaya da Yeni 

Kıtalar Geliyor 
Sofya, 8 (A.A.) - "Reuter .. 

Alman kıtaları mühim miktarda 
Bulgaristana !!irmekte devam e
derken. bugün buradaki intıba. 
bir haftaya kadar veyahut daha 
az bir zamanda Yunanistana bir 
Alman iiltimAtomu vnilmP~inin 
ı..eklenebilı?ceRi merkezindedir. 
<:;urası savanı kavıttır ki. bircok 
Alman harp muhabiri şimdiden 
Yunanist~n hududuna verlesmis
lerdir. Bu muhabirlerin hudutta 
mevcudiveti. bittabi sinir harbi
ne yardım gayesini istihdaf ey
lemektedir. Sanıldığına göre. İ
talya ile sulh yapmak, f n,giltere 

( Sonu : Sa 5; Sü 5 ) 

üsler elde edeceği söylenmekte
dir. 

Almanya ile işbirliği 

Budapeşte 8 (A.A.) - Stefani: 
Macar gazeteleri Yugoslavya ile 
fevkalade meşgul oluyorlar. Pes
ter Loyt diyor ki: 

Tzvetkovic, Markoviç ve !'.Ta
çek tarafından yapılan beyanat 
açıkça gösteriyor ki. Yugoslav,·a 
Balkanlarda sulhu avni zamanda 
da kendi istiklalini muhafaza et 
mek istemektedir. 

Bu gazetenin fikrine göre, Al
man - Yugoslav konuşmaları ile 
iki memleket arasında bir isbir
liği hazırlanmıştır. Çok y~kın 
da belki bugün veya önümüzde
ki haftanın başında bu tarzda bir 
beyanname neşredilecektir. Bu 
beyanname Almanya ve mihver 
harekatının Belgrad tarafından 
anlaşıldığına işaret eyliye~ektir. 

Magyarsag gazetesine .e;öı:e , va
ziyet, bir Alman - Yugoslav dost 
luk anlaşması yapılmasına müsa 
ittir. Ve karışık olan Balkanlaı 
vziyeti gittikçe vuzuh bulmakta 
dır. 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 8 (Radyo gazetesi) -

Balkanlardaki son vaziyet bütiır 
dünyayı alakalandıran en ehem
miyetli mevzu olmakta devam et· 
mektedir. 

(Sonu : Sa 5; Sü 3) 

Edebi Tefrikamız 

Göl İnsanları 
• Titiz bir itina ile yazılan .. Gö 

Insanları,. ru okumağa başla
dığımz zaman ''TAN .. ın bu e· 
serı övmek hususunda yaptı 
ğı neşrıyatın hıç te mtibalağa· 
lı olmadığını göreceksıniz. 
Bu eser temiz lisanı ve berraR 
uslUbiyle derhal sızi de tesır 
altında bırakacak ve muhak· 
kak, yeni edebıyatımızın en 
muvaffak eseri olduğunu size 
tasdik ettirecektir. 

Yarın TAN 'da 
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Yazan: ULUNAY Tefrika No. 7 

'Tramvaylarda 
,Yeni Tarife 

Y arm Sabhtan İtibaren 

Tatbik Edilecek 

TAN 

r 
\... GÜNÜN 

- Hastahanede ayağımı kese
ceklerdi. Bütün doktorlar hayatı
mı kurtarmak için başka çare bu
lamamışlardı. Fakat ben· "Hayır 
dedim, daha bu bacak ~atanıma' 

yoksa aldı götürdü. Buna rağmen 
kanaatine halel getirmedi: 
. - Kabahat bende oldu. 3 nu
maralı sistemi kullanacaktım. 
Yanlış yaptım. 

Yarın sabahtan itibaren tram
vaylarda yeni bilet tarifesinin tat 
biltine başlanacaktır. Kıta farkı 
olmaksızın birinci mevkilerde si
viller 7. talebe, er ve maluller 4 
kuruş; ikinci mevkilrede siviller 
5 kuruş, bütün talebe, er ve ma-ı 
liıller 2 kuruş mukabilinde bilet 
alacaklardır. Subaylar birinci ve 
ikinci mevkilerde 5 kuruş vere-ı 
ceklerdir. 

hizmet edecektir. Sezarof ya as
ker olarak yaşar yahut ta ölür 
.gider. 

Keyfine hizmet eden antrenöz
ler de güzel Petroya tutulmuşlar
dı. Bunların içinde Maryet ismin
de sarışın tombul bir kız vardı ki 
onu tamamen benimsemişti; her 
gece ne kazanırsa. zevk ve safası
na hizmet ettiği adamlardan ne 
koparırsa ona veriyordu. Delikan 
lı için artık gelen paranın rengi 
ve kokusu kalmamıştı. Genç kız 
Monmartr'ı bıraktı Petronun 
oturduğu otele taşındı. Mar
vet dostunun babasının bir 
General olduğunu ogrenince 
her ne pahasına olursa olsun 
genç aşıkını elinden kaçırma
mak için Petroyu dansör mon
denlikten vazgeçirdi. Baba oğul 
sınemalarda, yarış yerlerinde va
kit geçiriyorlar genç kadın sabah 
lara kadar barlarda, dnsiglerde 
surterek eve para taşıyordu. 
Kadınlardan para alarak yaşa

yan erkeklere Fransada "uskum
nı,. derler. Bu eti leziz balığın 
boyle fena bir şöhrete alem olma
sına sebep olarak uskumrunun 
yumurta dökümü mevsiminde di
şı balıkların arkalarından gide
rek onunla geçindiği si)ylenir. 

Prens hazretlerinin Sezarof'a 
bahsettiği güzel Petro Parisi dol
duran uskumruların en fentbaz
larından biri idi. 

Prens kendisini gölge gibi ta
kip eden yaverine döndü: 

- Miralay~ Dedi, Bu akşam 
Mihrace hazretlerini göremedim. 
Acaba rahatsız mıdırlar? Yaver 
bir makine süratile elini şakağına 
gotürerek: 

- Prens hazretleri profesör 
Busikof'la görüşüyorlardı, İşte ha 
kıpayinize tazimatını arzetmek ü-
zere geliyorlar, · 

Bandor mihracesi prens Tarin 
Doy. şemail itibarile Darvin naza
rıyesinin sağlamlığını isbat e
den kuvvetli bir burhan teşkil e
decek derecede dört ellilere yak
laşır, Dar alnının altında çukura 
v;ömülmüş mini mini gözleri, 
basık burnu. geniş ağzı, me
safeli ince dud;ltlan kısacık bo
yuyla tekemmül etmiş bir may
muna benzer ufak tefek bünyesi
ne daima bol gelen elbise içinde 
onu gören marifet yapmak üze
ı e sahneye çıkarılan Hintli bir 
şempanze sanır. 

Yalnız 3 numaralı sistemi tat. 
bile için sermaye kalmamıştı. O 
zaman kahvelerde s~rmayedar a
ramağa başladı. Kazara birisi ken 
disine ertesi gün koşacak hayvan
lardan hangisinin kazanmak ihti
mali olduğunu sorsa Muvaffak 
derhal cebinden zait, nakıs isaret
lerile dolu bir ufak defter çıkara
rak başlardı: 

- Birinci yarı~ta (Sardanapa]) 
sağlam kazanır. Ikincide de (Jü• 
piter) kazandı mı? Artık korku 
yok. Ondan sonra Repor yapabi
lirsiniz. Yani bütün kazancı (Fin 
muş) a yüklersiniz. Şimdi koyaca 
ğınız atları sırasiyle sayıyorum: 
(San regre) (Abu dö sufl), bunla
rın kaybetmelerine imkan yok
tur. Bu suretle elde mühim bir pa 
ra var. Hepsini birden hatta ister
sen gömleği de beraber (Der.niyer 
atu) ya koy ... Yüzde iki yüz sağ
lam! 

Ertesi günü gazetelerden bu 
hayvanlardan birisinin kazandı~ı 
görülse Muvaffak iılimane bir te-
bessümle: ' 

- Nasıl? Gördün mü? Dedi
ğim çıktı mı? 
Şayet hiçbiri kazanamazsa: 

- İnşaallah oynamamışmdır. 
Ben seni görseydim söyliyecek
tim. Vanturettolar yeni bir hay
van koydular. Bu iki kardeş ma
lum a hırsızların ele başılarıdır. 
İşte dalavere vardı. 

-Fakat ... 
- Fakatı makatı yok beyim. 

At yarısları deyip geçmeyin. Ora 
da dönen fırıldaklar dünyanın 
hiçbir yerinde görülmemiştir. Bü 
tün kurnazlıkları göz önünde bu. 
lnndurmalı. Cokeyler, eküriler, 
antrenörler ... 

Bunların hepsini düşüneceksi
niz, hesap edeceksiniz. Şimdi din
leyin: (Sardanapal) ın babası 
(Pistaş), anası da (Ku dö van) ... 
(Ku dö van) ın büyük anası der
bey'de favori giden (Mon dezir) 
di.. (Mon dezir) i (Epinar) ın km 
diye solttular. Halbuki . değil.,. 
(Mon dezir), (Eglon III) den geli-
yor. O da güzel ha~•van tabii 
(Epinar) a benzemez ... İşte bu bir 
sahtekarlıktı .. Uzun uzun dava· 
lar oldu. Nihayet tMon dezir) in 
sahibi diskalifiye edildi. 

- Bunun meseleye ne tesiri o
labilir? 

- Anlatacağım. Sonunu dinle
yin: O zaman (Mon dezir) in sa
hibi Vanturettolarla bir itilaf 
yaptı. Şimdi anladınız mı? 

- Canım kumpanya yine o 
kumpanya. Yalmz adı değişti. 
Prijuvanlar gitti yerine Vantu
rettolar geldi.. ... 

Yarından itibaren subay ve er
lerin ellerinde bulunan abonman 
karneleri geçmiyecek, bu karne
ler üç ay müddetle hareket daire
since para ile değistirilecektir. 

Bundan sonra ilk, orta ve lise 
talebesi de üniversite talebesi ~i
bi aldıkları biletlerle her hatta 
seyahat edebileceklerdir. 

Aktarma biletlerle ücretli pa
solar 4 nisan cuma gününden i
tibaren kullanılacak ve yine bu 
tarihten itibaren birinci sınıf ma
llı.ller her mevkide 50 kuruş mu
kabilinde alacakları senelik kart
larla seyahat edebileceklerdir. 
Siviller icin aylık birinci mevki 
pasu 640 ikinci mevki 600, talebe 
için birinci mevki 480. ikinci mev 
ki 240 kurustur. Aktarma bilet
lerin tatbilt şekli 15 marttan son
ra halka bildirilecektir. 

PİYASADA: 

Paçavra 

Müsaade 

ihracına 

EdJliyor 
Paçavra ihracına müsade edil

memesi üzerine dahilde istihlak 
imkanları bulunmıyan paçavra 
stokları birikmiş burada İstan -
bul çöplerinden paçavra a
yıranlar da faliyetlerini durdur
muşlardı. Ticaret Vekaleti pa
muklu pacavraların ihracı için 
lisans vereceğini alakadarlara 
bildirmiştir. 

Dış piyasalardan paçavra için 
ehemmiyetli talepler vardır. Ev
velce kilosuna 30 - 32 kuruş tek
lif edilirken son zamanlarda 70 
kuruşa kadar fiyat veren firma
lar olmustur. Vekaletin bu kara
rı rağbetsizlik yüzünden ziyaa 
uğrayan paçavraların yeniden 
toplanmağ'a başlanmasını intaç 
edecek mahiyettedir. 

DÜNKÜ İHRACA'l' VE İTHA
LAT - Dün muhtelif memleket
lere 162 bin liralık ihracat ol
muştur. En ziyade Bulgaristana 
taze balık. Macaristana deri, İs
viçreye fındık gönderilmiştir. 

Dün Almanyadan 110 ton civi, 
900 adet virvaril, 158 ton si
j:?ara ka~ıdı, boya inşaat malze
mesi, kimyevi maddeler gelmiş
tir. 

Hintli prens Parise geldiği za-· 
man bütün servetini beraber al
mıştı, İsraf etmeseydi bu para ile 
uzun müddet hiç sıkıntı çekme
den geçinebilirdi. Fakat bu şehir 
kendisine para ile gelenleri pek 
az zaman zarfında soyup soğana 
çevırmek için bin türlü vasıtalara 
malıktir. Birinden korunulsa di
gerine düşülür. 

Muhatabı bu izahata kanaat e
derse mesele kalmaz. Etmezse 
Muımffak o kadar hayvan ismi 
sasep, nesep, secere sayar ki din
leyen mutlaka alkışlar ve elinden 
kurtulmak için ona hak Yerirdi. 

ALMANYA YA GÖNDERİLE
CEK MALLAR - Almanyaya 
ihraç edilecek 3 bin ton incirin 
fiyatı ve satıs sratları etrafında 
mutabakat hasıl olmuştur. İzmir 
ihracat birliği tüccarlar arasın
daki pay tevziatını yapmış ve 
her tüccara ihrac edeceği mikta
rı bildirmiştir. Yine bu memle
kete ihraç edilecek zeytinyağı sa
tışları icin konuşmalar henüz 
bitmemiştir. (Arkası var) 

Diyanoet işleri reisi Rifat Börekçinin cenaze meras1mının biitiin 
büyüklerimiz ile çok kalabalık bir halk kütlesinin iştirnkiy le ya
pıldığını dün yazmıştık. Resmimiz bu münasebetle yapılan djni 

merasimi göstermektedir. 

Yeni C1menfo 
Saf s Fiyatları 
Portland 1 ın Tonu 171 

Tonu 20 Liraya 

Süpersiman 1 ın 

Satılacak 

Ankara. 8 (A.A.) - İktisat Ve-ı 4. - Tatbikat teferruatına ve 
kaletinden tebliğ edilmiştir: çuvallar için alınac?11{ depozito-

1. - 3003 sayılı kanuxıun ver- lara mütedair hususlar vilavetle
diği salahiyete istinaden mem'.e- re ve mıntaka iktisat müdürlük
ket mamulatından bulunan çi- lerine tamim edilmiştir. 
mentoların toptan ve peşin satış 
fiyatları 2/ 7 940 tarihind~n iti
baren mer'i olmak üzere fabrika
da nakil vasıtaları icinde teslim 
Portland nevinin tonu için 17 ve 
Süpersiman nevinin tonu için 20 
lira olarak tesbit edilmişti. 

Fabrikalarca ilan edi ecek eb
ad ve mukavemette torbalar müş 
teri tarafından fabrikaya gönde
rilmek suretiyle mübayaa oluna
cak her iki cinsten çimento icin 
yukarıda yazılı mer'i fiyatlardan 
ücer lira tenzil olunur. 

2. - Asgari toptan satış mik
tarı bir tondur: 

3. - Ticaret maksadiyle kendi 
hebaplarından c:imento alan tüc
car ve müesseseler, Portland ııe
vi için 17. Süpersiman nevi için 
20 lira olan mer'i fiyata, tevsik 
ve belediyelerce kabul edilecek 
fabrikadan satış yerine kadarki 
nakil masraflarının ilavesiyle ha 
sıl olacak yekuna evvelce ton ba
şına ilave olunan 50 kuruş yerinr 
mağaza. depo ma!'rafı, zayiat ve 
kar karşılığı olarak azami yüzdr 
5 ilave edebilirler. 

5. - Yukarıda yazılı yeni sa
tış şartları 12.3.1941 tarihinden 
muteberdir. 

--- --">-- ---

Ekmek Yarından 

ltEcaren 20 Para 

Ucuzlatlldı 
Ekmek, yarından itibaren, 

şimdiki fiyatından 20 para daha 
ucuza olarak, yani 12 kuruş 30 
.)ara üzerinden satılacaktır. Diin 
belediye iktis~t mLidürlüğünden 
toplanan fırıncılar ve değirmen
ciler yeni narh ve çeşni üzerinde 
tenvir edilmiştir. Fırıncılar; ceş
ninin bozulmaması ve yeni un
larla kanştınlması ihtimalı kal
maması için değirmenlerde eski
den kalma un ve kepek bulıın· 
".lurulmamasını, bu un ve kepek
ledn değirmen anbarlarından 
':>aska yerlere nakledilmelerini 
istemişlerdir. 

Şehrin kurduğu para tuzakları 
na bir de Hintlinin siyaset mera
kı inzimam etti. Tacı, tahtı elin
den alınarak amcasının oğluna 
\ erilmesine bir türlü tahammül 
edemiyordu. Bunun için mühim 
bır teşkilat hazırladı. 

Vaktile Hindistanm balta gir
memiş ormanlarında kale gibi 
miıstahkem fillerle kaplan avına 
cıkan genç Hintli. şimdi girişece
gi mücadelede denize nisbetle 
bir katre bile olmıyan servetile 
hasımlarının istihbarat kaplanına 
meydan okuyordu. Bütün paralar 
bu uğurda eridi. Sıra mücevher
lere geldi. Bu sırada bir gün ya-j 
rışlarda Muvaffak bey isminde 
bır Türkle tanıştı. Muvaffak isim 
ile müsemma arasındaki tezada 
tam bir misal teşkil edecek bir a
damdı. 

Bir Köylüden 

istenilen Fazla Para r
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IKaırüOeırön lDüDelkUerröJ 

Ömründe hiçbir meslekte, hiç 
bır teşebbüste muvaffak olama
mış: memleketine küserek çıkmış 
kendini Sen nehrinin gönüllü ka
zazedeler zümresine ilave ettir
mişti. Pasaportu muntazam oldu
,ıru için ne zaman istese mem le
ketine, ailesinin yanına dönebile
cek veziyette iken sefaletle car
pışmağı bir nevi "spor., teliıkki 
eylemiş olacak ki senelerdenberi 
didine, didişe Pariste yaşıyordu. 

Bu adamın en büyük gıdası hul 
ya ve butün düşiındükleri de mu
azzam projelerdi. Bu projelerin 
kuv·veclen fiile çıkması ancak yi
n öyle muazzam paraya müte
\. kkıf olduğu i~in Muvaffak az 
zamanda servet yapmak çaresini 
aradı ve ... Buldu. 

Fikrince at yarışları bir sistem 
dahilinde oynanacak olursa bir 
kazanç temin edebilirdi. Bu siste
mi keşf için yarışlara ait gazete
lerin idarehanelerine giderek bil
mem lrnc senelik kolleksiyonları
nı tetkık etti. Nihavet bir değil 
b rcok sistemler keşfetti. Bu sis
kınlerden en emin gördtiıru ılk 
hamlede Mu\·affakın nesi var nesı 

"B en, Erdek'in Marmara 
nahiyesinin Ekinlik kö

yü ahalisindenim. Köyümde ge
çen sene benden 578 kuruş sal
ına parasa almışlardı. Halbuki 
bu sene 18 ı.ra almak istiyorlar. 
Kanunen salma parasa, devlete 
verilen vergi mıktarınm ~ üzde 
ellisini geçmez. Ben, sayım ,·er
gisi olarak devlete on beş lira 
vermekteyim. Bu hesapça, hen· 
den istcnile<·ck salma parasının 
yedi buçuk lirayı geçmemesi la· 
zını. Söylediklerine göre, köy 
ihtiyar heyeti, bu sene köyün is
kelesini yaptıracakmış: Bizden, 
kanunun tayin ettiği miktardan 
fazla salına parası istenilmesi
nin sebebi de buymuş. Fakat 
köy ihtiyar hcyet;nin bu mak · 
satla topladığı paraya tediye ede 
cek olanlann ihti~ arlarana bırak 
ması liızam değil midir? lhtıyar 
heyeti, iskele yaptırmak için top 
ladığı paraya, ödenmesi ınechu -
ri bir mahiyet ,·ermek hakkına 
sahip midir? 

Ve alakadarların müdahalesi, 
bizleri öd. yrmi~ ecertimiz hu pa 
rayı vermiye ınechu" tutulmak
tan kurtarama?. mı? 

Kö;\·ümüz köpı· istiz ya~ıyabi
lir, fakat bi71er gıd!}sız yaşıya -
mayız: Köy namlna, bu tıavati 
hakikati alak~darlara hatırlat -
manızı bekleriz!, , 

* * 1 pliksiz tezgahlar 
"B <'n A~ın nııhi~ t>'\inde,.,im. 

N'nhiycmi7.lle. iic 't' Ü •ii 
müteca\.iz el dokuma tezgahı 
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vardır. Bu tez~;i;,ıartJa dokunan 
yatak çarşaflan, masa örtüleri, 
çamaşır bezleri, ve renkli elbi
se kunıaşlan, mahalli ihtıyttcı 
karşılamaya bol bol kafi geliyor 
du. Bu tezgahlar, muhtaç bulun 
dukları ipliği ai\llatya fabrika -
sından temin ediyorlardı. Jlal
duklan ipliği :Malatya fabrika
sı bize iplik vermedi. Bu .vüz -
den gerek teıgah sahip!eri, ge -
rek halk, müşkül vaziyette kal
da. Acaba fabrika müdiriyeti, ö
tedcnberi pamuk dokuyucuJn -
guyla maruf bulunan nahiycmi
zin ihtiyacını tercihan temin 
edemez mi? 

Bu haklı istirhannnuzın yerine 
getirilmesine engel teşkil ede
cek ciddi ve makul hicbir sebep 
mutasavver değildir. Bu ıtihar
la, bütün bir nahiye halkı na -
mına ricamızı tekarlı~·oruz: Bi.ı:i 
ipliksiz btrakınasınlar!, , 

Kapıcılardan şikayet 

"B endeniz eskider nahiye 
k.atıoı idim. Muvazıaf 

askerlik hizmetıınc çağı ı'dı111 1 
ve vazifem~cn ayrıldım. :-'~.n"c.li, 
vatani vaz;icmi bitirisim üıerin 
den tam dört ay geç.ti. Fakat 
terhis olunduğum tarihten bu
giine kadar ne eski \'azi~eıne 
yerleşebildiın, ne de hnşk ı bir 
iş bulabildim. Yaptığım muhtc . 
lif ve resmi teşcl h ·, lcrdcn hir 
neti e alama;\·ınca. •'erdimi bir 
defa da valiıııi~c dinletmek İ• -

tedim: iyi yürekli valimizin he 
nim derdime bir çare bul:nak 
zahmetinden 1'.açınmıyacağandan 
emindim. Bu emniydin verdi~i 
ümi.le, muhtelif defalar vilaye
te gittim. Fak~: maaleıııef, herse 
ferinde boşu boşuna bir haylı 

bekletildikten sonra geri çevril
Üim. 

Bence uğradığım bu muame -
lenin mes'ulü, sadece vilayet 
makamının kapısında bekliyen 
odacılardır. Hemen her daireclc 
olduğu gibi vilayette de, odacı
lar, birer ali kıran baş kesen 
halindedir. Vali ile, istediklerini 
konuşturmak, istemediklerini 
savmak onlann ihtiyar ve ke -
yiflerine kalmıştı:r. Halbuki, va· 
Jimizin halkın dertleriyle alfıka· 
dar olmıya tahsis buyurdukiarı 
saatlerde, müracaatçılan hirer 
sıraya koymak daha adilane ol
maz mı? Herkese müracaat sı
ralarına göre birer numara ve
rilmiş olsa, birçok vatandaşların 
benim gibi müşteki mevkii ne gir 
melerine imkan kalmaz. Muhte
rem valimizin bu noktayı nazan 
itibare almasını istirham etmek, 
birçok vatandaşların haksızlı~a 
uğramaktan kurtarılmalarına ka 
fidir kanaatindeyim!,, 

Pahal.ı sinemalar 
"B iller. masum zevklerini, 

ha'tanın bir iki güuiinde 
"inemaya gitmek1 • tatmin eden 
Kadıköy 1 iilerdeniz. 

Kadıköyünde ''Opera,, isimJı 
bir sinema var. Bu sinemanın fı
yatlan, diğer sinema ann fiyat
larından a,.,gari l üzde otuz nis
betinde fazladır .. Fakat buna rağ 
men, halk bu fazlalığa ses çıkar 
makta bir fayda görmeınl!kt:!, 
ve mecburen bu sinemaya da 
devam etmektedir. Fakat bu 
mecburi rağbeti goren sinema 
sahibi; karını kafi bulmamış, ve: 

"- Bu iş daha su kaldmr!., 
demiş olacak ki, son zamanlar
da balkon kısmının bilet bedeli. 
ni beş kuruş daha arttudı. 

"Acaha bu cıhetın tetkik oluu. 
masanı, ve makul hiçbit" se .. ebı· 
ııi göremediğimiz bu fiyat yiik . 
sekHğinin normaJ hadde indiril
mesini istemek hakkımız <leğıl 
anidir? Biz de, bu arziıınu7un 
is'af olunmasına imkan ~ok mu
dur; diyoruz!,, 

Gardirop bahşişleri 

"8 ugiin, iki arkadaş, Jstan-
bulun birinci ve ik nd 

sınıf herhangi hir gazinosuna 
veya lokantasına gi~eniz, hava· 
dan ödemek mecburiyetinde l'a· 
lacağınız asgari para (40J kuruş. 
tur: Bu para, elinizi yıkamak 
için girdiğiniz tuvalette, ve şap
kanızı paltonuzu teslim etti·;i -
niz gardiropta Odediğiniz p.;ra
dı:r. 

Vakıa. dünyanın her yerindl' 
bu nevi müesse:scJerde tıirı•r 
ırnrdirop, ve birer tuvalet mcv -

Süt ve Yoğurt 
Satışları 

9-3-941 

---'>--- Bizim Davamıza 
Müf ettiş,eri Vekalet 

ihtikar 
Bu Değildi: 

Gördüler 
Yaz.an: Naci Sadullal 

Ticaret Vekaleti müfettişleri 
süt, yoğurt, yağ. krema fıyatları 
hakkındaki tetkiklerini bitirmiş
ler. bu hususta Ticaret Vekaleti
ne bir rapor vermişlerdir. Müfet
tişler Bursa ve Trakyada da tet
kikler yaptıktan sonra şehrimiz
de, yo~urt fiyatlarında ihtikar ol
duğuna hükmetmişlerdir. Bursa: 
da bir kilo yoğurt 16 kurusa satıl
dığı halde, İstanbulda 50 -- 60 
kuruştur. Toptan yoğurt ticareti 
yapanlar TrakyN1ın muhtelif yer 
lerinden yoğurdun kilosunu 12-
15 kuruşa almaktadır. Nakliye 
ücretleri de hesap edilmesine 
rağmen, yoğurdun bu suretle iki 
mislinden fazlaya satılmasında 
ihtikar cürmü görülmektedir. Süt 
yağ, krema da pahalıya satılmak
tadır. 

Dava bizimdi: 
Kimisi Romanyadan, 

misi Viyanadan, kimisi Macari 
tandan, kimisi Paristen gele 
ya bir gazinoya şantöz, ya b 
bara dansöz sıfatiyle yerle~ 
renk renk, boy boy kadınların h 
la istisna hepsine şüpheyle bak 
masını isti:ı·orduk. 

İstiyorduk ki, sanatin hiçb 
nevine vukuftan olmadığı hal 
birer yaldızlı konservatuvar di 
loması edinebilmiş bulunan 
şüpheli mahluklar. barlarda, g 
zinolarda başlan dönen geve 
vatanda!?lardan memleket sırlar 
nı aşıramasınlar. 

Ve istiyorduk ki, casusluk v 
zifesiyle mükellef bulundukla 
her vesikalarından. her halleri 
den, her sözlerjnden anlaşılan 
renk renk. boy boy kadınlar, T" 
kiyede faaliyet meydanı bulam 
sınlar. Evet bu dava bizimdi. 

Bu mevsimde halkın en mühim 
gıda maddesi olan yoğurdun u
cuzlaması için. tedbirler ittihaz e
dilecektir. 

ADLİYEDE: 

1 İhtikcir Davasında 

Şahit Tevkif Edildi 
Mahmutpaşada toptan manifa

turacılık yapan Türksever şirke
ti mensuplarından Yervant'la 
Nubar, ellerindeki kadifelerini 
satmak istemedikleri iddiasiyle 
yakalanmış, adliyeye verilmişler 
di. Dün bunların duruşmalarına 
asliye ikinci ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Maznunlar ge 
çen celsede şirketin baş serma -
vedarı Kirkor'un, mağazada bu-
1 unmadığı sıralarda toptan satış 
vapmağ"a mezun olmadıklarını id 
dia etmişlerdi. 

Dün Kirkor şahit olarak din
lenmiş ve ortaklarının iddiaları
nı teyit eder mahiyette şehadet
te bulunmuştur. Fakat. üc ortak 
arasında yapılmış olan mukave
lename okununca Kirkor'un ya
lan söylediği anlasıldığından der 
hal tevküine karar verilmiştir. 
Yervant'la Nuh:ır'ın üç yüz lira 
kefaletle tahliye edilmelerine ka
rar verilmiş, dava; başka güne 
bırakılmıştır. 

DİÔER V AKALAR - Fiyat
ları murakabe bürosu memurlan 
Marpuccularda makara ihtikarı 
yapan üç kişiyi adliyeye tevdi 
etmiştir. Bundan başka toptancı 
bir peynir tüccan da, müşteri
ye peynir olmadı.i:tını söylemiş 
yap1lan araştırmada mal'!azasın
da 14 teneke peynir olduğu an
laşılmıstır. Mağaza sahibi adliye. 
ve verilmiştir. 

MAHKÜM OLDU - Bakırköv 
emrazı akliye hastahanesi labo
ratuvar şefi doktor Halil Neşeti 
ölümle tehdit etmekten suçlu 
mezkur hastahane hademelerin -
den Muhsin Karadumanın duruş. 
masına dün iltinci ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 
Mahkeme, suçlunun 3 gün müd
detle hapsine karar vermiş~ir. 

cuttur. Ve oralarda yapalan hiz
mete m~kabil bir bahşiş öde -
mek adettir. Fakat müşterileri
ni zaten kafi deercede istismar 
eden bu kabil müesseselerin gar 
diroplarını ve, tuvaletler:ni de 
birer gelir kaynağı haline sok -
malarına mahal bı:rakıhnaması 
miimkün değil midir? Ve o mıi
ess~seleri, aldıkları para muka
bilinde yapmak mecburiyetin -
de bulunduklan hizmetlere hu 
iki basit işi de eklemiye mecbm 
tutmak, halkın lehine olmaz mı? 
Dünyanın başka yelerinde de 
mevcut bir adet olması, im m.'.i . 
ııasızlığın bizde de devanı etme
si için ciddi bir sebep değildir 
ya? Hem biz daima, Avrupanın 
zararb adetlerine mi tevariis e
deceğiz? işittiğimize göre, bu ka 
bil müesseselerde mevsjmliği iiç 
dört bin liraya kiraya verılen 
gardiroplar, ve bin beş yüz, iki 
bin liraya kiralanan tuvaletler 
v~rrnış: Birer küçiik apartımau 
parası değil mi? 

Ge~enlerde bir vatandaş, (8) 
liraya satın aldığı şaı>kaya (500) 
liradan fazla gardirop parası ö
dediğini söylüyordu: Bu garip 
hesap bile fikrimizin ne kadar 
doğru olduğunu göstermez mi? 
El yıkamak için öde<liğimiz pa
ra ise, çarşı hamammda yıkan -
nııya bedel değil mi? 

Bazı nesnelerin b1rer kuruş 
pahalılaşrnalan karşu;ında gös
terdiğimiz çok tabii has~asiyct
le, mecburen boşu hoşuna ve hol 
bol ödediğimiz gardirop ve tu
valet bahşiışlari karşısında gös. 
terilen miisamaha arasında, or
tadan kaldırılması farz olan va
man bir tezat f>ezmez misini.ı?,, 

Ve biz, meramımızı anlatınc 
ya kadar iddiamızda israr efme 
ten usanmadık. Bu sayededir k 
günün birinde. ellerine pasapor 
ları verilen bu şüpheli mahliıkl 
rın hudut haricine siirülüşleri 
seyretmek zevkine de kavuştu 

Fakat şimdi teessürle görme 
teyiz ki, Belediyenin Taksimd 
ki gazinosu yeniden Macar kızl 
riyle, Rurnen kızlariyle dolma 
tadır. Ve bizim yaptığımız kavg 
nın neticesi, Belediye gazinos 
programının, rakiplerini c.atlat 
cak bir tefevvuka kavusma~ında 
ibaret kalmak üzeredir. Halb 
bizim gayemiz, gazino sahipler 
nin, bar sahiplerinin karların 
Belediye gazinosu lehine kes 
vurdutmak, ve vaktiyle biitü 
eğlence müesseselerinin mütes 
viyen sahip bulundukları bir ha 
kı, Belediye gazinosu miistecir 
nin inhisarı altına soktu:rtma 
değildi. 

Fakat şimdi teessürle görme 
teyiz ki, bir memleket davası ol 
rak benimsediğimiz o mevzud 
yaptığımız neşriyat. bir gazin 
miistecirinin gayesirıe hizmetka 
olmuştur. 

Evet ... Bu dava bizimdi. 
Ve biz istiyorduk ki, eğleneli 

derken aldanrnıyalım. Hora tep 
lim derken milli menfaatlerimi 
tepmiyelinı. Çıplak kadın seyret 
mek keyfini. memleket sırla.riyl 
ödemek tehlikesini göze almıya 
hm. 

Ve bu dileklerde bulunurken 
her hangi bir müessesede <;alıştı 
rılacak ayni meslekten, ve ayn 
neviden kadınları, kafamızp n;ill 
bir endişe voren s,üpheden miis 
tesna tutmuş değildik. Faka 
şimdi teessürle görmekteyiz ki 
neşriyatımızın verdiği netice, bi 
müessesenin her bakımdan zarar 
h bir imtiyaz kazanmasından i 
baret kalmak üzeredir. 

Bunun içindir ki, akıllarda hu 
lunması için ilan edelim: Bizi 
davamız bu değildi. 

Ve bu dava bizim değildir! 

VIUTEFERRİK: 

Hatay'da Yap.tan 

Arkeoloiik Tetkikler 
Hatayda arkeolojik tetkikler 

yapan Ankara yüksek tahsil genç 
!erinden bir grup tetkiklerini bi 
tirerek Ankaraya dönmüşlerdir 
Yapılan tetkiklerden iyi netide 
ler alınmış ve bilhassa Silpiyi.ı 
eteklerindeki mağaralardan esk 
Romalılara ait yeni malumat c 
dinilmiştir. Fransızlar zamanın 
da yapılan hafriyat neticesindf 
bir çok kıymetli Hitit ve Yunar 
heykelleri çıkt1ğı, bunlardan. mi 
him bir kısmının Fransa ve Ame 
rikaya ~ötürüldüğü tesbit edil 
miştir. Antakya müzesine konu 
lan mozayık eserlerden dör 
mevsimi tasvir eden Yunan tab 
!olarının fotoğrafileri alınmıştır 
Arkeolojik tetkikler yapan he 
yet. bu tetkiklerin neticelerinı 
Maarif Vekaletine mufassal bir 
rapor halinde vermiştir. Vekille· 
bu rapora ~öre tedbirler ittiha2 
edecektir. 

KOPERA TİF Y AÔLARI -
Belediye Kooperatifi yağlarınır 
muhtelif zamanlarda yapılan tal 
lilleri neticesi anlasılmıştır. Biı 
buçuk sene içinde 61 nümune a 
lınmıştır. Bunlardan 41 inin mu 
ayyen formüle uvmadığı, faka 
hepsinin de vemeR'e salih olduğı 
ı?öri.ilmüstür. Belediye ile koa 
nerııtifin hukuki hiı RJakası ol 
madığm<lan mahlut yağlara ko 
nulan etiketlerin üzerindeki bi" 
vük harflerle yazılı "İstanhııl Bf' 
ledivesi., kfü"si küdilmüş di 
ğer yazılar büyültülmiiştür. 

Zindankapısındaki mahltit var 
cı Opiyosun vağlarının tahli 
neticesinnP zehirli oldu~u anla 
şılmıc;tır. Suçlu mahkemeye ve
rilmiştir. 
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l - Yugoslavyanm vaziyeti ve 
ll'ıihver tdzyıki karşrsındaki kararı 
lıak.Kında mutenakız haberler gel
ltıektcdır. M..ıcar kaynaklarına gı.i
te, Yugoslavyanın mihvere ilti
lıakı bır gün meseledir. Reut~r·e 
&ore, Yugoslavya Yunanistanla 
llalya arasında mutavassıt rolünü 
ilormcyı kabul etmiştir. Diğer bir 
tıvayete göre, Roosevelt, Yugos
lavyaya mihver devletlerine Hti
lıak etmemesine mukabil, faal bir 
surette yardım edeceğini vaadet
tniştir. Diger taraftan silah altına 
alınan Yugoslav askerleıi şimal
de talışit edilmekte olduğu sôy
lııniyor. En son bir habere ~öre 
de Almanya, Yugoslavyadan Al
lllan krtalarr Yunanistana karşı 
taarruza geçtikleri zaman, hiçbir 
harekette bulunmamasını istediği 
töylcnJyor. 
2 - Uzak Şark ve Balkanlarda 
lıcliren tehlike, Ayanda yardun 
lırojeslnln tasdikini süratlendiren 
Sebepler arasındadır. 

alkanlarda : 
-------~ 8 ugün bütün dünya efka. 

1
, rı umumiyesini şiddetle 
akadar eden meseleler, Yu. 
arı hududunda tahşit edilmek
e bulunan Alman ordusunun 
_ııreketi ve Yugoslavyanın va· 
l'etidir. 
llu iki mühim mesele hak .. 
nda birbirine zıt haberler ve. 

ilmekte, birçok şayialar orta. 
a dolaşmaktadır. 
bir habere göre, Alman kıta

atı 48 saat içinde Garbi Trak
a:ya ve Makedonyaya girerek 
lUıanlstnna taarruz hareketine 
ilşlnmak üzeredirler. 

1 ltalynn kaynaklarından ge
~tı ve Atina ajansı tarafından 
~til etle tekzip edilen diğer bir 
{~here göre, Yunan hükumeti 
@'ltidc gitmiye hazırlanmakta. 
it. 

~ \' unanistana ait mevsuk kay
~ akıardnn gelen diğer haberler
b~tı, Yunan milletinin büyiik 
l't siikiın ,.e azimle istiklalini 

• 
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tana karşı taarruza geçtikleri 
zaman, hiçbir harekette bulun
mamasını istediği, fakat bu ta. 
lehe Yugoslavya hükumetinin 
ne cevap verdiği henüz malum 
olmadığını bildinnektedirler. 

Bundan başka Yugoslavyada 
muhalefet liderleri bir beyan. 
name neşTederek, hudutların 
ve istiklalin korunmasını iste
mişler ve milletin vaziyetten 
Jıaherdar edilmediğinden şika
yet etmislerdir. 

Bulgaristanın Alman kuvvet
leri tarafından isgalinden sonra 
her taraftan mihver devletleri 
tarafından cevrilmis olan Yu • 
goslavvanın, çok tehlikeli ve 
nıfükijJ bir vaziyete girdiği mu
hakkaktır. 

Almanyanın muhtelif memle
ketleri işgal edip kendi hakimi
yeti altına almak için kullan
dığı taktik malumdur; memle. 
keti içinden fethetmek, haric. 
ten yardım göremiyecek suret
te etrafı sararak, hareket ede
miyecek bir hale getirmek, son 
ra harhetmeksizin ve zayiat 
vermeksizin memleketi teslim 
almak. 
Almanyanın, Romanya ve 

Bulgaristan icin tatbik ettiği hu 
planı. Yuı?osla,-ya için de tat
bik etmemesine sebep yok gi
bi görünüyor. 

Bunun içindir ki, Almanya • 
nın Yunanistana karşı taarruz 
hareketine · geçmeden evv~ı, 
Yugoslavr" ..... ~~--lesini hallede-
ceği tahmin . 

Ancak YuJ.!oslavya boyun eğ
mediği takdirde, bu taktiğin 
değişmesi icap edecektir. 

Yardım Projesi : 

U• • ç haftadanberi Ayanda 
müzakere edilen yardım 

layihasının bugiin tasdik edile
ceği tahmin edilmektedir. A. 
yan Meclisinin 28 reye karşı 62 
rey ile, Amerika harp gemile
rinin yabancı memleketlere gön 
derilecek harp malzemesini ta
şıyan ızemilcre refakatini mene
den tadil teklifini reddetmesi, 
hu tahmini kuvvetlendirmekte
dir. 

Japonyamn Uzak $arkta git
tikçe tPhditkar bir vaziyet al. 
ması, Vichy hiikfımetinin, Hin
diçini • Siam ihtilafında Japon 
yaya bovun eğmesi ve Balkan. 
larda Almnn tehlikesinin coğal. 
ması. hu layihanın fasdikini sü
ratlendiren sebeplerdir. 

M. Anten 
orumak için sonuna kadar mü 
tııdele etmiye karar verdiğini, 
~tınan ordL;sunun İtalyan kuv· 
;·eu~rine karşı ;\·eni bir muvaf. ,...,---------------
ilkıyet kazandıklarım öğreni- Meclise Verilen 
hl ruz. 

Yugoslavya : Layihalarla Geri 

Y ugoslnvyanın vaziyeti ve 
mihver tazyiki karşısın

~aki kararı hakkında da müte
lıııkız hnberler gelmektedir. 

l\f acnr kavnaklarıııa göre, 
~.lıgoslavyanı'n mihvere iltihakı 
•r gün meselesidir. 
biğer bir rivayete göre de. Al
lııanyn, Yugosla\'yadan mih,·e. 
~e · · · · t · k de gırmesını ıs emıyece • sa -
ıl! mih\·ere karşı dostluğunu 
~~ldiren bir beyanname neşrini 
"<ıfi görecektir. 

lteuter ajansının Belgrattan 
-ldığı - teyit edilmiyen - bir 
habere göre de. Yugoslavya, 
~esulivet kaJ:ml etmeksizin, 
t unanistanla Itah•a arasında 
~uta\•assıt roliinü görmeyi ka
~1.tl etmi tir. Bu tavassut me
'ııle.,<;inde Almanların ileri sür
dükleri şartlar sunlardır: ital. 
>a, Yunanistandan arazi tale -
hinde bulunmıyacak. fakat Yu
~anistnn Almanyaya Patras ve 
~lllimikte \isler \'erecektir. 

Fakat bu haber. hem Yuna -
~ktan, hem de İtalya tarafın -
dan fokzip edilmektedir. 
lliğer bir rivavete göre de, 

ltnoseve1t Yugoslavvaya, mih. 
\er devletlerine iltihnk etme -
lrıesine mukabil. faal bir suret· 
le yıırdım edeceğini \'aadetmiş, 
1e fngilterenin Yumrnistana 
1 erdiği teminatı Yugoslnv,·ava 
\·"rmiyc hazır olduğunu bildir
lı1iı:tir. 

Alman mntbuah hu miinase
heue Amcrikaya hiicum etmek. 
1e \·e hu garantinin fuzuli \ 'e 
hicbir kıvmeti olmadı~nı yaz. 
ll-ırıldadır1ar. 
h 'l'ccyyiit etmiyen di~er . h_ir 
.ahere ~öre de. mane,•ra ıcın 

g1lah altına alınan ve 500,000 
~adar tahmin edilen Ymzoslav 
~skerleri simal mmtakasında 
1%1anmaktn~ır. 
~iman Taktiği : 

istenen Lc1yihalar 
Ankara, 8 (TAN) - Kırklare

li mebusu Fuat Umay. on beş ya
şını bitirmemiş çocukların sine
ma, dans salonu ve bar gibi yer
lere kabul edilmemeleri hakkın
da Büyük Millet Meclisine bir 
kanun teklif etmiştir. 

Şark halı ve kilimleri ve em
salinin serbest mahal rejimine 
tabi tutulmasına ve hariçten sa
tın alınan buharlı ve motörlü 
gemilerin meYJ).lekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek eş
yanın gümrük resminden istis -
nasına dair kanuna eklenecek hü. 
kümler hakkında da hükumet 
Meclise birer kanun layihası ver
miştir. 

Bunlardan başka 1932 yılından 
itibaren tıp fakültesinden neşet 
eden talebelerin mecburi hizmet
lerinin lağv ve leyli tıp talebe 
yurduna alınan talebenin tabi o
lacaklan mecburiyet hakkında 
hazırlanan layiha ile müesseseler 
baremine tabi bütün müessese -
lerde tekaüt sandığı kurulabile
ceğine dair layiha da Meclise sev
kedilıniştir. 

Ankara şehir su tesisatının ha
zine uhdesindeki mülkiyetin An
kara belediyesine devri ile mua
hedeler mucibince memleketimi
ze gönderilecek müttefik askeri 
kuvvetlerin devlet demiryolları, 
denizyolları ve devlet limanları 
vasıtalarından istifadelerinde alı
nacak ücretler ve Türkiye -
Fransa dostluk muahedesi ve 
müsterek beyanname ve protoko
lun tasdikine dair olan layihala
rın geri verilmesini hükumet bi
rer tezkere ile Meclisten istemiş
tir. 
Kadın Çorapları Standardı 

Nizamnamesi 

TAN 
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~ıTAKYi DE 
~~İ•YAPRAK Mu~©llhl©llb>~sn j . 
Şişmanlar 

.L H©Jftc§lnon 

Unutulmağa Yüz Tutan H er zaman yazılarını lezzet-
le okuduğumuz üstat oğlu 

üstat, hazakati galip, ata ve ke
remi yüksek Lokman HekHiıni
miz birkaç gündcnbed şişman
lıktan bahsediyor . 

Bazı Hoşça Fıkralar 
Şişmanların yağ tabakalarının 

kalınlığını. bumbarlanrun ısekille 
rini, barsaklannın faali~etini, ka
raciğerlerinin yorgunluklarım \'Cl 

hasıl doktorluk lıakımıııdan bü
tün bünyevi tahlillerini ehillerine 
bırakıyorum. 

H erkesçe maruf Nasreddin 
Hoca fıkralariy le sıkıla 

sıkıla posa halını alınış çok "ha
yide,, yani, ağızdan ağıza dola
şarak müptezel olmuş tUhaiça 
hı.kaye ve sözlerden gazeteler 
bizı, son senelerde epeyce ..ısan
dırdılar. Böyle gider, yazılar 
hep bildiklerimizi, söylene söy
lene artık giılümsetmek ve dü
şündürmek hassasını kaybetmiş
leri tekrarlamakta devam eder
se dilimizin hikaye ve fıkra zen
ginliği fakrüzaruret manzarası 
alacak, yeni nesillerin dinde 
Türk folklorunun, gıdalı tanele
ri değil, kupkuru, yavan ve çıp-
1 :> lr k()('ant kalacak! 

~ 
M esela acemıce yaplliiu ve 

acemi eline düşen işler 
hakkında bazı hoş fıkralar var
dır ki, gitgide unutulmıya baş
ladı. Işte misali: 

• Bir papas çömezi, nası1sa yo
lunu bulmuş, kendisini bir 
köye papas tayin ettirmiş. Fa
kat ömrübillah vaftiz nedir 
görmemiş, öğrenmemiş, yap • 
mam.ış imiş. Talihsizliğe ba
kın ki, köye vardığının hafta
sında önüne, vaftiz edilmek 
üzere yeni doğmuş bir sürü 
çocuk dizmişler. Yeni papas 
eline bunlardan birisini almış, 
evirmiş, çevirmiş, nihayet sı
cak suya baş aşağı daldırı
vermiş. Çıkarmış ki, yavru
cak haşlanıp boğulmuş... Hiç 
istifini bozmamış, çocuğu a· 
nasına uzatmış: 
- Bunun işi bitti, demiş, bir 
hqcıkasını verin! 

P apasa aıt hikayeıercıen bır 
tanesi de göz görmeyince 

uzaktan nasihat vermenin kolay 
olduğunu pek vuzuhla anlatır: 

YAZAN:-- ı 
Refik Halid J 

hikaye söylenir: 
• Başka bir kadın da ölen koca

sının cenazesi başında, adet. 
olduğu üzere, hafıza (Yasin) 
suresini okutturuyormuş; fa
kat her durak yerinde bir, Al
lahın kelamını keser: 
- Hocafendi, dermiş, bu sıire 
de bir "tiırceıin,, vardı, oku
madın! 
Hafız cevap vermez, taham -
mülü tükenmekle beraber sı
rasını beklermiş. Nihayet süre 
nin sonu ve (türceun) un yeri 
gelmiş. Hoca kur'ana devam
la ve türkçe cevabını arapça
ya karıştırarak usul ve tecvit 
ile şöyle okumuş: 
- "Acele etme be hatun! Iş· 
fp l!PJrJi till"f'P;ın 1 

ğına kıyafetine, gösterişine ve 
kendisini satışına bakarak ba§ 
köşede yer göstermişler, izaz 
ve ikramda bulunmuslar. Mec 
liste, bermutad, dini, edebi 
mübaheseler olmuş. Yeni mi
safir dinler, ağzını açmazmış. 
Nihayet ev sahibi sormuş: 
- Zatı fazilaneleri bir şey bu
yurmuyorsunuz? 
Yabancı adam cahil, fakat ze
ki imi~; şekline bakarak ken
disinden mm ve irfan bekle
nildiği halde zahiri mehabe
tinin altında "ecvef,, bir cer 
mollasından başka bir şey 
saklı bulunmadığını kısaca 
anlatmak için kavuğunu, divi
tini kitabmı işaretle demiş ki: 
- Mehabe ya Seydi, benim
kiler mehabe! 
Bu "Mehabe. ya Seydi!,, sö
zü, bir zamanlar, o kabil dol
gun kıyafetli, fakat boş kafa-Y ine içınde tecvit ile okun- lı adamlardan bahsedilirken 

. ması ~zı~ gelen bir cüm- kullanılan bir tabir idi; unu-
leyı muhtevı diger fıkra da şu- +nlmıva , iiz tuttu. 
dur: 

• für köylü çocuğu medres" tah- ''!"" ~· ~· '!" sılı yapmak ıçın şehre gıtmış ~c;'&~~ 
ve sıla mak3adiyle köyüne . 
döndüğü zaman artık türkçe- H ayatta ıke;rı hıçb.~r ınezı· 
sıni küçük görüp hep arapça . yet ve f_azı~;t .. g~s~erme-
kelimelerle ve tecvit ahengiy- mış ol~nl~a bıle k~~ .?ıur, ba
le konuşmıya başlamış. Bir d em gozlu olur, kel olur, sırına 
gün oturduğu odaya bir köpe- saçlı,, fehvasınc~ vefatı~dan son 
ğin girip kenarda duran ha- ra ~uha_k~a~. hır mar_ıfet at
mu.ru yutmıya koyulduğunu fedılmesı ustune de bır fıkra 
görünce -yerinden kalkmayı uydurulmuştur: 
softalık azametıne yediremiye • Agop ağa isminde birisi öl-
rek - anasına uzaktan birkaç müş. O memlekette ölünün 
kere seslenmiş: değerliliğinden bahisle cena· 
- Ya Ummi vahid kelp da- zesi arkasından ağlamak ~-
hilen derunen ekleyleyor detmiş. amma Agop ağanın 
hammuri! hiç kimse bir meziyetini, ma· 

ne uygun bir kısa fıkrayı da u
nutmıyalım: 

• Köylünün eşeğini kurt parça
lamış. Adamcağız kurdun ar
kasından şöyle söylenirmiş: 
- Bir gün sen de öleceksin 
amma neyliyeyim ki, ben ya
va kıılrlırrı' 

Ben şişmanlığın karakter iizc
rine olan tesirinden bahsed~ce . 
ğim: Bu itibarla şi~nıanl:ır elbette 
zayıflara tercih edilirler. 

Şişmanlarda abus, ters, neşesiz 
adamlara pek az tcsadiif edilir 
Zaten öyle olsalnr hile bunu çeh 
relerinde tecessiiın cttirmİ:\ c 

D :-W ~-::><:: • ~--: nıüktedi~ ~lnıı~azlar .. ki .. Tahiat 
_ ~ ~~ fazla eth hır sıma uzcrıne so-

l ınurtganlık hatlarını kolay ko · 

G ere.k polıtika, gerek ah- lav resmedcmez. 
Hık bakımından, zaten Ablak bir çehrede kaşhr gÖz. 

ziyankarlığa müsait bulunanla- ler çekik, ağız daima aralık du • 
ra küçük bir yol gösterme ve a- rur. Bu şekil onlan bize her za
kıl öğretmenin büyük bir fela- nıan gi.iliiyorlarnıış gibi gösterir. 
kete sebep olacağına dair şu Halbuki zayıf bir simada ufal, 
keçi hikayesi, yerli ve ecnebi bir infial ve hosuutsuzluk derhal 
düşman propagandasının bfl~hın hcJirir, kendini· gösterir. Bu ho~. 
gıçta ehemmiyetsiz gibi görü - nutsuzluk şişmanm yiizünde ~ ac. 
nen tesir ve neticesini de mey- tabakaiarım geçerek derinin sat. 
dana koymak itibariyle pek hına çıkıncıya kadaı· zaten öfke-
değerlidir: si geçmiş olur. 

b Şişmanlar, hoşa gitmek i1;in sn-
• Bir fakir köylünün azgın ir rahi cndamdaıı ınahrumluklannı 

keçisi varmış; kasabaya gider·. ekseriya tatlı dil ve giilcr "Üzle 
ken hayvanı sağlam bir kazı· telafi ederler: çok dda a:;:anıış 
ğa bağlıyarak kulübesinin i· ;rüzli\ bir zayıfa hu sakin silfıh
çinde bırakırmış. Bir gün dön· Jariyle galebe çaldıkları da olur. 
müş ki, keçi kazığı sökmliş. Şişmanlık, servetin, refahın 
odada ne varsa kırmış, yemiş senbolü gibidir. Eskiden dükk:"in
içmiş, dökmüş, dağıtmış. hü- Iarda veresiye \'erenle peşin alış 
lasa yangın yerine çevirmiş. veriş eden esnafa ait bir resim 
Köylü bu manzara karşısın- varaı. Peşin aksata eden kapısı 
da: aralık duran kasasında kor gibi 
- Hay şeytan hay, bak ne liralar istif ed.lmi~, gerdan ger -
yapmış? dan altında, kucağına karnını o
Diyecek olmuş; şeytan hemen lurtmu~ ke~ iflc nargıll!siııi içen 
köşeden görünmüş: bir şışmandır. Veresi~e vererek 
- Valiahi, demış, ben keçi- iflas eden de boş kasasında sıçan
ye ne yapacağını öğretmedim, lann cirit oynadıkları sıska bir 
vı:ı 1nı7, ksn:1P'ın1 p-evse.ttiııı 1 adam şeklinde gösterilir. 

B utün bu hikayeler aşağı yu
karı malüm olmakla be

raber herhalde çokça zikredi
lenlerden değildir; bilenlere ha
tırlatmak yine faydalı sayılabi
lir. Son olarak, şimdi size her 
zaman tekrarlayıp ta çoğumu -
zun aslını bilmediğimiz meşhur 
"öp babanın elini:,, fıkrasını 
nakledeceğim: 

Vaktiyle şarkta şişmanlık gii -
zelliğin miyarı gibi idi; hala bir
çoklarının şimdiki pedavra tah • 
tasına beııziyen göğ"üssiiz, onıuz
suz, kalçasız ince bacaklı hiisün
Ierin karşısında: 

- Bu da kadın mı? Çekirgeye 
benzi~or. Kadın dediğin bir dö
~ek gıbi olmalı ki, insan bir şey 
anlasın~ Der gibi bakışları 'ar
dır. 

• Yeni evlenmiş bir genç kadın 
köyün papasına başvurmuş ve 
kocasının kendisine fazla düş
kunlüğünden, gösterdiği mu
habbet çokluğundan şikayet -
te bulunmuş. Papas da herifi 
çağırmış, imsak, perhiz tavsi· 
yeleri vermiş; adamcağ1z da 

Anası sanmış ki, oğlu ders o
kuyor ... O perde perde yüksel
tip seslendikçe kadıncağız da 
içinden şöyle söylenirmiş: 
- Rabbim kem gözden esir
gesin, hele bakın gürül gürül 
ne de güzel okuyor! 

rifetini hatırlıyamıyormuş. Cö 
mert, güzel, cesaretli, bilgiç, 
işgüzar, iyi yürekli, hülasa 
bir şeycik değilmiş. Karısına 
sormuşlar: -• Eskiden - bugünkünden başka 

şekilde bir kul alını satımı hü 
küm sürdüğü sırada, zevkine 
düşkün yaşlı bir zat, 1kide 
bir, esır pazarına gider, en 
seçme güzellerden bir tanesi
ni alıp beraberinde eve döner 

Eski saraylarda, konaklarda 
sıhhat meselesi kilo ile ölçüldiiğii 
cihetle çocukları semirtmek için 
bazı dadıların onlara her sahalı 
bir tencere soğuk pilav yedirdik· 
!erini bilirim. 

bu tavsiyelere riayet -etmiye ~ ~~ ~ 
çalışacağı vaadiyle çıkıp git- - ·~==== , 
miş. Fakat delikanlı ertesi gü- ~~~ ~ 
nü, seher vakti, papası yaka- K ıyafette hır mehabet ol-
layıp acele evine götürmijş; duğu, kıyafete aldanıla ·-
mevsim yaz imiş, yeni gelin bileceği, lakin kısa bir imtihana 
bahçede, bir yeşil çardak al- tabi tutulunca foyanın meyda
tında, üstünden yorganı at· na çıkacağı hakkında bir fıkra: 
mış, saçlar darmadağınık , gö· • Vaktiyle irfan meraklısı, bir 
güs bağır meydanda uyuyor- zatın konağı edebi, ilmi, siya-
muş. si mübahaselere merkez imiş. 
Papas manzaraya şöyle bir Fikir erbabı orada toplanıp 
müddet bakmış, bakmış ta sohbetler eder, hem yer, içer, 
kocaya dönmüş: hem hoşça vakit geçirirler-
- Karının yanına girecek mi- miş. Bir gün mec1ise, başında 
sin, demiş, yoksa ben gireyim kocaman kavuk, belinde di-
mi? vit. koynunda kitap, kerli D'?1 _ ~~ felli bir yabancı girmiş. Kılı-

- Ne diye ağlıyalım? 
Kadın da düşünmüş, taşın • 
mış, kocasının tek fazileti, me
ziyeti, marüeti yok ki, söyle
sin ... Birden hatırına gelmiş, 
lisanının hususi şivesiyle de
miş ki: 
- Eve döndiyse merdivenle
ri dörder dörder atlaridi! 
Ağlayıcılar hemen bir ağız• 
dan tutturmuşlar: 
- Ah, Agop ağal Vah, Agop 
ağ'al Merdıvenleri dörder dör
der atlıyan Agop ağa!! 

B ugunıK.u ve her zam:ınkı c.:ı
hangir siyasetine kurban 

giden devletlerin perişan hali-

~ =~~ı 
.. !n~~;~~~~"t~&:i1~~E 1 ., ... ( ... , ]~i·f ..... 0 ..... ,ıP"~.,!P""~YiF •• "?T~":l!r"i"J~r-ll.,r,.,inn~P"W'i,__r:=:tı, ~:r,-· -~-
kında hocalık taslayan gençler ---- ----~ 
- Bilhassa edebiyat aleminde -
pek çoktur. Bu "hem kel, hem 
fodul,, dediğimiz karakteri za
rafetle tebarüz ettiren bir fıkra 

İçerden Gelen Şişmanhk ... 
hatırıma geldi: 

• Kadının biri oğlunu kebeci çı
raklığına vermiş; oğlan hem 
pek haşarı , hem de ukala düm
beleği imiş; bir hafta geçme
miş, evine dönmüş. Anası 
sormuş: 

- Neye geldin? 
- Zenaati öğrendim de on~ 
dan geldim. 
Usta dükkanda meraka düş.: 
müş, kadını bulmuş: 

- Yahu, demiş, senin çocuk 
artık gelmez oldu! 
- Gelip te ne yapsın, artık 
zenaati öğrendi. 
- Allah Allah, nasıl öğren -
miş hah.alım, anlatsana! 
- Direğe yünü sararsın, tek
me ile yuvarlarsın, olur bir 
kebe ... 
Usta gülmüş: 
- Hay piç kurusu hay, de -
miş, kendisi öğrendikten baş-
ı.. .. ""''"'.,.," il., XX.rot,....,ic:I 

!l§#i1Ullf 

Dışardan, yani çok yemekten 
gelen şişmanlığın geçirilmesi la
zımdır. Yemeklere çok dikkatle 
ve büyük sabırla -kısa bir zanıan 
değilse de - uiunca bir mü<iüet 
sonra o türlü şişmanhk geçırilir 
de .. 

içeriden gelen şişmanlıkta da, 
şişman insanın kendi hatası ola
bilir. Şişmanlık bir hastalık neti
cesi olduğu vakitte de iştahı ar -
tınr Fakat bu ti.irlüsünde şiş-
manlık sadece çok yemenin ne
ticesi değildir. !çerden gelen şiş
man lak, vücudüınüzdcki yağ ni
zamına karışan uzuvlardan birin
de bozukluk bulunması neticesi -
dir. Onun için bu türlü şişmunlı
ğa, hastalıktan şişmanlık derler. 

kanşan uzuvlar çokça olduğun -
dan onların bozulmasından i!eri 
gelen şişmanlıklann sayılması da 
biraz uzun sürecektir. 

Onlardan önce, bugünlük, ana 
dan, bahadan ve atalardan gelen 
şişmanlığı SÖl'liyeceğim. Bazı ai
lelerde hemen herkes soyca şiş • 
man olur. Bu şişmanlar da çok 
yemeği severler, fak at çok yeme
seler d(f şişmanlıktan kurtulamaz 
lar... Şişmanlığın bu türlüsüne 
şimdilik - maalesef - bir çare de 
bilinmez. Bazılannda şişmanlığı 
geçirmiye çalışmak tehlikeli bile 
olur ... 

Kara hiimma gibi ateşli ve u
zun süren hastalıklar gcçtıkten 
sonra, çok defa, insanı şişman ya
parlar, bu türlü şişmanlık, has -
talık içinde kaybedileni telafi et
mek için tabiatin kurduğu bir 
tedbirdir. O tedbire hürmet ede
rek şişmanhktan şikayet etme -
mek daha doğru olur .. .,. 

ve akşam işinden avdet eden 
genç oğlunu işaret ederek ta
ze halayığa: 

- Op kardeşinin elini! 
Derll!iş. Zavallı genç karşısı-
na dizilen bu sayısı tükenmez 
nazenin kardeşlere, yetiş"me
den kardeş oluverdikleri için 
sataşmıya cesaret edemezmiş. 
Bir gün efendi baba, yenı sn
tın aldığı halayığı, nasılsa, 

kendinden evvel pazardan e
ve yollamış. Genç, hüsni.i te-
sadüf, evde bulunuyormuş, 
fırsatı kaçırmamış ve biraz 
sonra kapı çalınıp ta aksakal
lı peder, çehresinde neşe, zi
yafete hazır, içeri girince he
men halayığı öne sürmüş ve 
ona şu emri vermiş: 
- Op babanın elini! 

Hükumet Havagazi 

Kazaları için 

Tetkikler Yaptırıyor 
Nafia Vekaleti Şirketler komi

serliğinde havagazi ile zehirlen
me hadiselerini tetki kiçin bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Ko
misyon son dört havagazi hadi
sesini incelemiş ve bunlarda şir
ketin suçu olmadığını görmüştür. 
Zehirlenme hadiselerinin sifon
suz halaları bulunan evlerde vu
kua geldiği nazarı dikkati ce)
betmistir. Toprak çöküntüleriylc 
ezilen boruların mesam.atının bil· 
yümesi ıı;azin intişarına sebep ol
maktadır. Bunun için toprak 
örtme ve baca açma isleri müte
madiyen kontrol edile;.ektir. 

Fenerbahçe Voleybol 
Şampiyonu Oldu 

l\feı·hum Ali Eıniri kalemen 
münakaşa ettiği bir nıuarızın: 

" ... Sen beni ne :.ıannediyorsun? 
Annem öldüğü zaman o kadar 
şişmandı ki, cenazesini dört ki~i 
taşıyamadı. Herkes: "Bu ne i~ i 
evlatmış ki, anasını bu kadar i~·i 
beslemiş te scmirtmiş! .. diye beni 
takdir etti .. .,, Ciiınlcsiyle sw.turu 
vermişti • 

lstanbulnn en manı{ ve en be
şuş şahsiyetlerinden merhum Re· 
şat Fuat bey yiiz kilodan fazln 
olduğu halde imzasmı insanların 
en zayıfı manasına gelen "ez'afii) 
ibad Keçeci zade Reşat Fuat,, <li. 
ye atardı. 

Şişmanlar o kadar rind adam
lardır ki, şişmanlıklan yüziinclcn 
başlarına gelen acıklı hadiseler -
den bile etrufındakilere ne~e çi
çekleri koklahrlar. Fatihli Oıner 
Bey isminde biri bir gün nasılsa 
bir kupa arabaya girmiş ,·e çıka· 
madıih için arabanın kapı cerçe· 
velerini des ere ile keıımiyc 
mecbur olmuşlardı. Arabanın ka· 
pısını büyiiltmi~·e uğraşan ma . 
rangozun gi.ilmeclcn çal şınıya eli 
varmıyordu. 

Pariste "yfü kiloluklar klübü, 
en neşeli adamları bir araya top. 
lıyan bir miic scscdir. Açlıktan 
şimdi ne halde olduklarını bilmi· 
yorum. 

Yalnız bildiğim hir şey var.sa 
güzel memleketimizde bizim şu 

zamanda şişmanlıktnn bahsede -
bihnekliğimi7dir. 

Bir yiyip bin ~iikredelim \'C ... 

Şişmanla~ alım! 

Takvimci 

Gülhane l\lüsanıcreleri 
Gülhane tıbbi müsameresi pcr 

şenbe günü saat 17,30 da Profe. 
sör Doktor Nüzhet Şakir'in Re· 
isliğinde toplanmıştır. 

n son gelen bir hah<'"'de. 

Ankara, 8 (TAN) - Mer1 ni
zamnamenin yerine konulmak ü
zere ipek ve sun'i ipek kadm ço
rapları standardı nizamnamesi H avva cinsinin aceleci, ay-
neşrolunmuştur, Bu nizamname- ni zamanda ce t:n içinde 

Böyle şişmanlıkta insan yedi • 
ğini haylıca azalttığı halde der
dinden kurtulamaz. Ondan kur . 
tulmak için şişmanlığın nereden 
geldiğini anlamak ve şişmanlığa 
sebep olan hastalığı tedavi etmek 
lazımdır. Bu da, tabii ancak beki. 
rnin işidir .• Zaten bu türlü şiş
manlıklardan bazılannı geçirmek 
değil, aksine, bir dereceye kadar 
muhafaza etmek lazundır. lıunu 
ayırt edecek gene ancak hekimi
niz olabilir ... 

VeremlUerinJişmanlığı da içer 
den gelmiş say abilir. Bu da ta
biatin hastalığa karşı bir muka • 
vemet tedbiridir. Bu türlü şişman 
lık verem hastalığının biishütün 
geçtiğine delalet etmezse de hun
da da şişmanlıktan şikayet et • 
mcmek iyi olur. 

Klüpler arasında yapılan vo -
leybol musabakalarına dün Ga
latasaray klübü salonunda son 
final musabakası oynanmış ve 
Fenerbahce, Galatasarayı mağ
llıp ederek birinci ve ikinci ka
tesıoride sampivon olmuştur, _ 

Henoh Piirpürast Prof. Kema 
Hüseyin, Nadir İhtilfı.tlı bir ko
lit Ulserenz Gırav vakası Prof 
Kemal Hüseyin. İsnaaşerde biı 
iğne Prof. Murat Cankat. Sempa 
tektomi lomher ile iyi olmn' 
sakda atomik 'c!!rhn Profec;C:r Mu 
rat Cankat. Röntgen teda\ isilc> 
iyi olmus bir krC'mPa kanc-<>~i Dr 
Şücacdrlin. Şark Cihar. ı Dok•or 
Hakkı Salman. Bir Eritme annti
ler s:mti~ifiij \'ak::sı Dr. Hakkı 
tarafından takdim edilmiştir, 

Almanvnnm Ynıro<ilnv
)adan Alma~ kıtaları Yunanis-• 

nin t~tbikinc bir ay sonra başla- yarım yamalak mallımat satmı
nacaktır. , :Ya meraklı olduğuna dair de bir Vücudümüzdeki yağ nizamı.na 
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İktisadi Haf fa l ...., _____________ ,,../ 
Siyasi Hadiselerin Dış Ticarete Tesirleri -

Haftanın lthalCit ve ihraca+, 
B u haftanın iktısadi haya-

tında, siyasi hadiselerin 
tesirleri daha bariz bir surette 
göze çarpmaktaydı. Alman or
dusunun Bulgaristanı işgal et -
mesi üzerineı harbin sahası ge
nişlemşi, bu yüzden İngiliz ab
lokası bu memlekete de tesmil 
edilmiştir. Bir iki gündenberi 
Bulgar mallarının İngiliz kon
trol sahasından geçmesine imkan 
kalmamıştır. 

İngilizlere göre Bulgaristan, 
düşman memleketi olarak tanın. 
dığt için, şarktaki İngiliz kontrol 
makamları, kontrol işlerinde 
daha hassas davranmaktadır -
lar. Bu arada Türkiyeye gelecek 
malların kontrol muamelesi u
zamaktadır. 

Nitekim çay ve kahve birliği 
tarafından satın alınan 30 bin 
cuval kahve de Portsait'de kon
trol muamelesinin bitmesini bek 
!emektedir. Bundan başka Bas
rada Türkiyeye gönderilecek 
muhtelif mallar bulunmaktadır 
ki, bunların da kontrol muame
lesi uzamaktadır. Türkiyeye it
hal edilen malların başka mem
leketlere sevkedilmesine imkan 
yoktur. Bilhassa dışarıya kahve 
satışı 933 senesinde çıkan bir ka
nunla menedilmiştir. Böyle bir 
kanuni memnuiyet olmasa bile, 
memleketimizde kahve buhranı 
en had bir şekle girdiği bir dev
rede. dışarıya kahve satışına se
bep kalır mı? Bu itibarla bu gi
bi malların kontrollerinin sürat
le ikmal ve memleketimize it
hallerine bir mani bulunmamak 
icap eder. Maamafih bu hafta 
ithalat bakımından pek sönük 
geçmemistir. Bulgaristandan 40 
ton. Almanyadan da 110 ton çi
vi, 900 demir varil, boya, insaat 
malzemesiı 158 ton sigara kağı_ 
dı ve kimyevi maddeler gelmiş
tir. 

müzakereleri de devam etmek
tedir. Yeni Macar anlaşmasın -
dan sonra, iki memleket arasın
daki ticari münasebetlerin daha 
ziyade inkişaf edeceğine şüphe 
yoktur. 

İthalat tacirleri, İsviçre ile de 
bir ticaret anlaşmasına olan ih
tiyaçtan bahsetmektedirler. TL 
cari ihtilafların halli. iki mem
leket arasındaki ticari mübade
lelerin genişlemesi icin bir an
laşmaya lüzum görülmektedir. 

* * Esham Ye Tahvilat 

H afta içinde esham ve tah
vilat hareketleri pek dur

gun bir devre geçirmişti. Hatta 
hafta başında bazı tahvillerin fL 
yatlarında da düşkünlük aiamet
leri görülmüştü. Bu arada altın 
fiyatı 24 liraya kadar yükselmiş
ti. Fakat son birkaç gün içinde 
altın fiyatı 23 lira 50 kuruşa ka
dar düşmüştür. Diğer taraftan 
esham ve tahvilat piyasası dur
gun bir devreden canlı bir dev
reye girmiştir. Bilhassa son ~n
lerde Cümhuriyet Merkez Ban
kası tahvillerine karşı talepler 
çok fazla idL Esham ve tahvilat 
satışlarını daha ziyade arttırmak 
için, İstanbulda esham ve tahvi
lat borsasına olan ihtiyaç art _ 
maktadır. Borsa acenteleri, Ma.. 
liye Vekaletine müracaat ede
rek, İstanbulda esham ve tahvi
lat satışlarının artması için bir 
borsa açılmasını istemişlerdir. 

sPOR: 
----
Galata sarayla· 
F. Bahçe Bugün 

Karşdaşıyorlar 

J. A N 

Bütün seanslar dolup taşıyor! 

Harikulade nefis 2 film: Dünya 
Dans Kralı 

FRED ASTAIRE'in 
ELEANO R Heyecan ve sabırsızlıkla bek-

lenm~kte olan milli küme maçla- PO W EL L' le 
rı başlayıncıya kadar. bu maclar 1 
İstanbuldan ayrılmış olan dört 

1 

Bu yıl istanbulu ha~an eden 
klübün aralarında tertip ettikleri mutantan eserı · 

"Dörtler kupası . na buıtün Şe- 8 R O D VA y 
ref stadında başlanacaktır. 

Ekseriya olduğu gibi. garip bir 
tesadüf neticesi en heyecanlı ad- M E L O D Y 
dedilecek karşılaşma olan Galata ı 

---•HER SEANS DOLU=----, 

Harikulade bir 
muvaffakıyetle 

KAN L 1 
BA.LALAYK A 

Devam ediyor. 

Ayrıca: Mi Ki (Komşunun Horozu) 

Bu ilk GALA filmim iz şerefine ilave olarak : 
saray - ~e:_ner~ahce r:ta~ı turn.~-ı 1 9 4 Q 
vanın bıdayetınde, yanı bugun 
yapılacaktır. ve DİKKAT 

Galatasarayın ]i_g maçlarıniha- Dünyanın en meşhur ı : 
Yunan Jurnalı: En son harp 

haberleri gelen Rumca 
Yunan Jurnalmda yetinde pek te tatmin etmiyen Polis Hafiyesi 

oyunlarından birini bugün oyna- CHARLI. CH A N' 1 n '-~:::::::::::::':::w:M::::::::~.--:-..-•.:::::~ maması için en bariz sebep takı- • - ._ 
mın son günlerde yeni bir me
nacer tarafından çalıştırılmakta 
olmasıdır. Mehmet Leblebi son 
mağlUbivetler üzerine futbol iş
lerini eline almış ve söylendiği
ne göre takımı hayli düzeltmiş
tir. 

Fenerbahçe takımı her zaman-

Heyecandan nefes nefese 
seyredilen son eseri : 

M AS UM 
KAT İL 

ki derdi olan beksizliğe rağmen Devam ediyor! 
maneviyat ve oyun bakımındar. ı \. · -
Galatasaraya faiktir. Üç kuvvet- ..... .............. ............ .. ............... . 
li hafbeke, iy_i m_uhacimlere .ve TEPEBAŞI ORAM KISMINOA ! 
memlekette şımdıye kadar eşme Giindüz saat 15 30 da 
tesadüf edilmemiş bir kaleciye Akşam saat 20 30 da 
malik olan Fenerbahçe takımının ' 
bugün sahadan galip çıkması nor M E ş A L E L E R 

mal bir netice olarak karşılana- iSTiK. CAD KOMEDi KISMI 
caksa da, Galatasarayın dillere Giindüz saat 15,30 da 
destan olan enerji ve azmi şim- Akşam saat 20,30 da 
diye kadar Fenere karşı elde et- K 1 R A L ı K o o A L A R 
ti,ği bir çok galibiyetlere bir ye- i .............................................. .. 
nisini ilave edebilecek kudrette- , '

1 

dir.. Çölün Gangsterleri kimlerdir? 

Şeref stadında turnuvanın ilk 
maçı Beşiktaş ile İ.>tanbulspor a
rasındadır. Fenerbahçenin eski 
sol içi ve yeni hakemlerimizden 
Muzafferin idare edeceği bu maç 
ta hemen hemen Galatasaray -
Fenerbahçe karşılaşması kadar 
çetin ve heyecanlı olacaktır. 

Kahlrenin Esrarengiz haydudu 
kimdir. 

B U G Ü N 

SARA Y 
sinemasına 

Bekarlığın azabını ... Evliliğin sürprizlerini... Çılgın bır .ıhtı
rasın zaforiııi ıtörmck istiyenler? 

Bugün L A L E' ye Koşs~n 

SACIIA GUİTRY - ELVİRE POPESCO - MARGUERİT MO
RENO - BETTY STOCKFELD - ANDRE LEFAUR ve daha 

dokuz ytl dızın yarattığı 

BEKARLAR KLUBU 
Hayatın bir muamması. .. Ömrün bir sahifesi... San'atın bir 

zaferidir. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

Dikkat: 2 Harp Jurnali Birden: ~ 
2 - «Rumcal) Yunan Jur- \ I 
nalında Türk - Yunan ku. j 
rumu - Harp ganaimi - Za-

ı 1 - «Türkçeıı Britiş Para-
J munt'da Sicilva sahillerin-

i 
de karşılaşan İngiliz do•\m
masiyle tayyarelc-ri arasın
daki harp - General de 

1 Gol'ün Afrikada ilerleyişi -
4-'\mprfka i<; basına. 

fer şenlikleri - Kadın erkek ı 
bütün Yunanistan harpte 

, __________ mll!I ______ _ __ ,, 

BUGÜNKÜ PROGRAl\f 

9.00 Program 
9.03 Haberler 
9.18 Marşlar 
9.45 Yemek Hs-

tesi 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
13.05 Şarkılar 
13.25 Orkestra 

* 18.00 Program 

18.03 Orkestra 
18.!50 Peşrev ... 
19.30 Haberlet 
l9.45 Kftğrtha ,, 

havaları ~ 
20.15 Sonatlar de 
20.45 Şarkılar 0rtaı 
21.15 Konuşıt evın 
21 30 Temsll Çok 
22.30 Haberle!~ uzi. 
22.50 Dans m ap 
23.25 Kapanlf dı 

p 

------------ıee c 
Mustafa Asım Hepgül ter 

Vefat Etti ı~~lc 
Eski fırka kumandanlar Bı 

dan ve avukat İclal As ~ıyci 
topçu okulu talebesinden HJ 
ııeyit Hepgül'ün bahRsı e~ ~an 
li kurmay Alhay Mustafa Çek 
'>lm Heoıtül dün Allahın Yü 
-netine kavusmustur. Cena «ıı:ı.d 
'1uE!'ün öğlPnPn sonra saat " lık 
t{adıköv Sekercibakkal so1' 
14 num'aralı evinden kaldırıla 
0smırn;ı_ğa camiinde namazı 
ımdıktan sonra Karacaah 
-nezarlığında ebedi istlra tab 
tevdi kılınacaktır. Uar 

Ö -L Ü M den 
ler· 

Divanı Muhasebat tiav 
rnuavinliğinden mütekait K acı. 
Batuk uzun zamandanberi C en, 
rnekte oldui!u hastalıktan ku Oi · 
lamıyarak gözlerini havata e da,n 
iiyen kapamıştır. Ceıı· ·si bir 
crün öğle namazında Bevaz1t lan 
rniinden kaldırılarak Edirne !uy 
'11 SPhitlie-indeki aile mezar ııu 
n;:\. bir miiddet evvel kaybet llld 
!"Ok sevdiili kızının yanına 
mülE>rek Allahın rahmetine 
'l i kılınacaktır. 

ÖLÜM - Samsun mıntaı:l~ 
mülkiye başmüfettişi Hilmi Ye 
rid Göztepedeki köşkünde bır 
"'ıastalığından vefat etmiş tli 
Sahrayıcedit kabristanına def · 
'ıınmnstur. bir 

, "'" . 
Bir Haftalık İhracat: 

Maliye Vekaleti nisanda İs
tanbulda bir borsa açılması için 
tetkikler yapmaktadır. Borsacı. 
lar, borsanın Galata tarafında a
çılmasına taraftardırlar. Henüz 
bu mesele hakkında kati bir ka
rar verilmemiştir. Borsa Galata
da veyahut Bahcekapıda. nerede 
açılırsa açılsın, her halde İstan
bulun bir ihtivacını temin ede
cektir. Bugünkü şartlar altında 
esham ve tahvilat almak istiven_ 
ler, sarraflara müracaat etmek 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Lig maçlarında hiç yenilme -
mek bahtiyarlık ve şerefine e
rişmiş olan Beşiktaşın bugün 
karşısında, son zamanların en 
kuvvetli takımlarından biri ha
line gelmiş olan İstanbulsporu 
bulması her halde zevkle seyre
dilecek bir maca vesile olacak
tır. Hülasa bugi\nkü maçlar cok
tanberi hasretini çekti~imiz fut
bol heyecanını bize duyuracak 
bir hava yaratacak ve mil1i kü
me maçlarına iyi bir basamak o
lacaktır. 

' gidiniz ve (PEl"ER LORRE) 
Mr. M O T O 'yu en bUyU1-. 

ve lhtiraıılı Zabıta Romanı 

k· 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı fi lm . Açık Teşekkür ı~r 

PEK YAKINOA: RPvoO-lıuıun "" hii"iik •ki .,;.,,. ...... ., ... ,t., ı 1 de 

H aftanın ihracatı yekun iti
bariyle üç milyon lirayı 

tecavüz etmektedir. Satılan mal- * * 
İthalat Hareketleri: 

Mr. M OT O 
ŞEYTAN El' 
DÜŞÜNÜYOf 

~---•llE•••••••••••••--•·ı.ım•••rll"' Müptela olduğum böbrek t l r 
# ••••-••••••lill• • •••••••••a' talığını itina ve ihtimamla t 1 

B • M E L E K ı f vi eden kıvrnetli Prof. Be as 

• ların başında tütün, tiftik bu _ 
lunmaktaydı. Bu her iki madde 
de en :ziyade İngiltere ve Al -
manyaya gönderilmiştir. Bu ara
da Finlandaya da mühim mik
tarda tütün, tiftik ve yapağı sev
kedilmiştir. 

UCJUn e Sabit ErdÜran'a. candan a18: luı 

Y 
NEDFİS ~O·e ŞAC,1NEABİR RFİLl\IK E N. ~~~~~!~:~~:. ı?.i~~~~ ~1 

filminde görünüz. 

İllveten: FOKS JURNAL son 
dünya ve harp haberleri 

Bugün saat 11 de ten:tllatlı matın 

Harpten sonra Norveçe de ilk 
defa olarak afyon, Holandaya da 
kuru üzüm gönderilmiştir. Al _ 
man işgali altı.ndaki memleket
lerin Türkiye ile ticari münase
betlerini arttıracağına dair ala -

i thalat hareketleri hakkında 
yazımızın bas tarafında 

kısaca izahat vermistik. İthalat 
imkanları gün geçtikçe azalmak 
tadır. Bu imkanları genişletmek 
için ne gibi çarelere ihtiyac var
dır? Bunun icin de Ba~ekilimiz 
Refik Saydam'ın ithalat tacirle- · 
riyle yaptığı görüşmelerin neti
cesine intizar edeceğiz: 

F.T. \. .,_, j Senenin en muhteşem ve büyük m iıansenli şaheseri. BAŞ ROLLERDE: 

J E AN ETTE Mac D.O NAL D 
il\ 

GENÇLİK .. MUSİKİ.. SPOR.. NEŞ'E.. ve BÜTÜN YAŞA-
MAK ZEVKİ.. Bütün bunları: İkinci DEANNA DURBİN 

namı verilen yeni yıldız 
N Av~ca:LEn ~n ~en~ O X ~ün~ h~erl!i 1 

1 Bugün saat 11 de tenzilatlı matiN •••••'• 

metler belirmektedir. · 
B üseyin Avni GLORiA JEA N ,------------------~ Güzelliğiyle Hollywood'u çıldırtan İsveçli yıldız 

İkinci derecede ihracat mad
deleri arasında. fınd1k. deri. ba
lık ihracatı ,ielmektedir. Fındık 
en ziyade· İsveç, Macaristan, İs
-yiçreye, taze balık Bul~aristan, 
Italya, Romanya. deri İtalya ve 
Macaristana gönderilmiştir. 

Rüştü Saraçoğlunu 
Kaybettik 

Bu Hafta SÜMER Sinemasında ! SIGRID G URIE 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle gösterilmekte olan ! BASIL RATHBONE ile VİCTOR MC. LAGLEN 

Hariciye Vekili Şükrü Sara
coğlu ve Limanlar İşletme U
mum müdür muavini Hamit Sa
racoğlu'nun kardeşi Ödemiş eş
rafından tüccardan Rüştü Sara
coğlu dün vefat etmiştir. Rüştü 
Saracoğlu bundan bir müddet 
evvel tedavi maksadiyle İstan
bula gelmiş bulunuyordu. 

AÇILMAMIŞ KONCA 
Bü!~ musikili filminde seyircilerine sunuyor. Sinemacılıh 1 
tarihınde müstesna bir inkılap ... Hem gülecek, hem de mü 

ile beraber harikuliıde bir tarzda yarattıkları ve Parisin ~n 
büyük mali rezaletini... Paris salonlarından R İ Y O cenne
tinden geçerek GÜYAN hapishanesine ... Gidişini tasvir ~den-

* * 
1 -, 

J\.1manya İile Ticaretimiz: teessir olacaksınız. 
'R1u•n1n r-"""'4 1"' ~ ..... f.,.....,._.:ı~41,. ..-".'t•;,,t"ı RiYO YI LDIZI 

Y akında Almanyaya 730 bin 
liralık deri ihraç edile

cektir. Bu miktar deriyi kimle
rin ihraç eçieceğine dair bir liste 
hazırlanmış, Ticaret Vekaletine 
gönderilmiştir. Bundan evvel de 
balmu.rnu, konserveler, peynir 
ihracatı icin Vekfilete listeler 
gönderilmişti. 

Cenazesi bugün öğle üzeri A
yaspaşada Mehmet Bey apartı. 
manından kaldırılarak namazı 
Beyazıt camiinde kılındıktan 
sonra şehitlikteki aile kabrista
nına defnedileçektir. 

,-----------------~' Emsalsiz fil mi R U S A L 1 akşamı 

SÜMER SiNEM ASINDA 

1 
s A K A R v·A da· G~zel ve cazib 

ı bır .tırogranı : 

t:Brodway Melody:t den il' Fransız kahkaha KRALI 
GEORGES MURPHY R E L L y s 
DANS voMEL ôôf Si ' NoNl,:u:.:~~~~~h~'" MAV 

ı-• Bngün A S R j Sinemada __ , 

Bu listeler tasdik edildikten 
sonra, Alrnanyaya bu nevi mal
lar üzerine 2 milyon liralık ih. 
racat yapılacaktır. Macaristanla 
aramızdaki ticaret anlaşması 

Cenaze merasiminde bulun -
mak üzere Hariciye Vekilimiz 
Ankaradan hareket etmiştir. Bu 
münasebetle Hariciye Vekilimi

·,tusiki dans ve mükemmel bir ZORLA TAYYAREC i. 
macera filminde. Bu film 1 O K A D 

1 
N /' rou~'fBEu··LLMu·· ı·s1MAŞI.LJ 1 Herkesin görmek istediği , ıT 

kuvvetli ve hareketli dram. ı Türkçe sözlü ve şarkılı gayet 
Gladvc:; Geor!!ec:; • .John Real ı ı e:ülünrlü ve eğlenceli bir filır> ze ve Hamit Saracoğluna 

mi taziyetlerimizi sunarız. 

İSTANBULDA İLK DEFA 
GÖSTERİLMEKTEDİR. 

İlk heyecan anlarından sonra karı koca yan yan& 
kanapeye oturdular. 

- Beni cidden seviyor musun, cidden affettin 
mi Şermin? 

- O günlerin korkunç bir rüya olduğunu söyl~ 
miştim Nejat. 

- Fakat ben çok alçakça hareket etmiş, seni çok 
üzmüş, izzeti nefsini çiğnemiştim. 

Giresundaki o geceyi hatırlayor musun? 
Şermin eliyle kocasının ağzını kapadı. 
- Sus! O gecenin yalnız iyi dakikalarını hatırlı

yorum. 
- O akşam lkendiıni kaybetmiştim. Kendi ken

dime, sana karşı, bütün kainata karşı harp açmış
tım. 

Bunları söyliyerelf; karısına sarılmıştı. Şermin 
iettan bir gülüşle sordu: 

- Benden nefret etmediğini ne zaman anladın 
Nejat? 

- Zannediyorum ki, sana karşı hiçbir zaman 
istediğim kadar düşman olamamıştım sevgilim .. 
Fakat sana yaptıklarımdan dolayı ömrümün sonu
na kadar mahcup ve nadim olacağım. 
· - Onları bırak ta şimdi bana her şeyi itiraf et, 
bir daha bundan bahsetmiyelim. 

- Tam manasiyle ıztırap çekmiye, evlendiğir,ı.it 
akşam benimle olan münasebetini tamamiyle kes
tikten sonra başladım. Ondan sonra aklımı kaybet
tim. Sen de bir taraftan bana "Kendini aşka bı
rak!,, Diyordun. Bundan kasdin Jale idi değil mi? 

NakJedeıı: Muazzez Tahsin Berkano 

- Evet, o bana birbirinizi sevdiğinizi söyle -
mişti. 

- Bana da senin Mithatı sevdiğini söylediği için 
duramadım, hemen vapura atlayıp arkandan koş
tum. 

- Evet arkamdan geldiru Bu saadeti jaleye med 
yunum. Onun sayesinde senin aşkından emin ol
dum. 

Nejat karısını daha çok kendine çekerek ateşli 
bir sesle yalvardı: 

- Şermin, çok rica ederim, tekrar eski Şennin 
ol, yani beyaz duvağiyle bana yaklaşan masum 
genç kız ... Onu ben evlendiğimiz gece öldürmüş
tüın, tekrar dirilmesini istiyorum. 

- O ölmedi Nejat, yanında duruyor ve seni o 
günden daha olgun ve derin bir aşkla seviyor ... 

·- Ona karşı olan kabahatlerimi bir gün affettire 
bilecek miyim? 
Şermin başını kocasının göğsüne dayayıp cevap 

verdi: 
-Her şey unutuldu Nejat ... Benim ailemin sana 

Fransızca sözlü 
Eğlenceli ve şen bir film 

'~----------------••wı-. __ .-r, 

-
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karşı kabahatleri vardı. Senin de aileme karşı suç
ların vardı. Ben şimdi aranıza girerek senin kini
ni, onların husumetini ortadan kaldırdım. Artık 
maziyi unut Nejat ve beni sev, saadetip'ıiz geçen 
günleri bize unutturacaktır. 

- Bu kuvvet yalnız sende var Şermin. 
Dudakları birleşti. İkisinin de kalbi heyecanla 

fakat üzüntüsüz çarpıyordu. Aşkın göz kamaştırıcı 
ışığı nihayet ikisinin de kalblerini aydınlatmıştıı 
Birbirlerinin kolları arasında iken mazinin müthiş 
günlerinin her saniye biraz daha uzaklaştığını gö
rüyorlardı. Tıpkı uyanınca silinen bir kabus gibi.. 

- Bana ikinci defa hayat verdin Şermin. Kin 
ve intikam hırsı etrafımda hapishane duvarların
dan daha yüksek duvarlar çekmiş, beni öldür
müştü. 

- Bu kurtuluşu aşka borçlusun Nejat. 
- Aşka ve sana Şermin ... Onların ikisi kalbimde 

birleşiyorlar. 
Şermin birdenbire saadetin kanatlarına takılıp 

uçtuğunu zannetti ve hafifçe gülümsiyerek sordu: 

- o halde burada kalmaklığıma mani olmıya
cak mısın? 

- Artık bundan sonra seni bir saniye için bile 
kollarım arasından ayırabilecek kuvveti bulacağım.. 
da şüpheliyim. • 

Maamafih, bu sözlere rağmen Şermin bir iki 
dakika sonra kocasının kolları arasından sıyrılarak 
elektrik düğmesini çevirdi ve Nejat başını kaldır
dığı vakit karşısında genç ve güzel bir kadın gördü . 
Bu kadın ışıktan kamaşan gözlerini heyecanla açıp 
kapıyordu. 

- Ne güzelsin Şermin! Seni her gün daha gü -
zel görüyorum. 

- Güzelliğimi arttıran senin aşkındır Nejat. 
Genç adam gülerek karısına yaklaştı. 
- Haydi babana telefon edip barıştığımızı söy

liyelim. O kadar mes'udum ki, bütün dünyanın be
nimle beraber mes'ut olmasını istiyorum. 

Şermin, sarı buklelerini dalgalıyan bir baş ışa
retiy le bu teklifi kabul etti. 

El ele telefona doğru giderlerken Nejat karısınırı 
yandan büsbütün inceleşen ve çocuklaşan profiline 
baktı ve onun, evlendikleri akşam söylediği biı 
cümleyi hatırladı: 

Bu düşünce ile bilAihtiyar ağzından şu kelimeleı 
döküldü: 

- Ben bir çocuktum, hiçbir şey bilmiyordum! 
- Küçük bir kız ... Az bir farkla, hakikaten ku-

çük, sevimli ve masum bir genç kız; fakat ne kadaı 
metin ve azimkar ve ne kadar mağrur Yarabbi! 

SON 

..Ü _ hastanenin nazik ve m .. 
0lemanlarına şükranlarımı 8 
-!Prim. 

Teşvikive Sağhkevi'nin. i. 
ııe tama~en intibak eden bit' 
f'a müessesesi oldıığuna şahit 
lıım. Sahibi Dr. İbrahim Ostl 
'1ticer'i tebrik etmeyi vazife 
'ılkki ederim. 
Belediye Daimi Enciimen 9.1 

ve 
Beyo*'lu Halkevi Reisi 

Ekrem Tur 

N i ŞAN 
Eski komiserlPrden Saim A..l 

~ıc kızı Bavan S;ımime Ardı( çı 
·., ressam Nuri Egenero~lu tu 
"Rm Avni Egener nişanlanJf. \."e 
':ırdır. Her iki tarafa saadet bo 
'c-meırni PdPriz. ile 

ile 
KONSER ili 

Yeni Üsküdar musiki cenıt de 
'i brafmdan bugün saat 14 Ya 
-la Üsküdar HRlkevi salonurı l'i 
ı...;,. "'"'''"'"'" v,.,.,.;ıp,..nlrtir. ~t 

BULMAC A.. 

·) 

~---••• -----.---t] ı----ı ı- -
Sonldan sağa: 1 - Oyun, 

z1kçıhk - devam eden 2 - RU 
nun bir eseri- İskandinavyada 
'>ehir 3 - İsvicrede bir şehi 
•ers okunursa: Rayeden 4 - 5 
at - cefa • siz 5 - Anıt 6 - 13 
1<anlardadır 7 - Eseri - baş S 
Cehre - musibet 9 - Emmek! 
fail - meşhur mabet. 

Yukarıdan aşağı: 1 Bo' 
'ınzım uzvumuz 2 - MamCır 
'l'lak - dölen, cezm 3 - Frans 
bir şehir - inanc 4 - Bir uı' 
muz - kabile - arz 5 - Ters o 
nursa: Sıra 6 - Bir nota - 'l' 
ıkunursa: Hücre - manasız 
1 Uız 7 - İsyan eden - bir h 
'ltılırsa: boyunun arka tarafı 8 li 
Vaymak. neşir - aslanda bulotl 
Q - Yunanistandadır - blr neıı 

Evvelki bulmaca - Sölrları 
'!a: 1 - Pipo - mora 2 - Theıı' 
'lam 3 - Rav - ani 4 - Ez -
. an 5 - İk~me 6 - Müzak{ 
7 - Seza - asar 8 - Melv -
ve 9 - Aria - !':tar. t i 
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i'NİN TEVKİFİ ••• 
& •••••••••••• Pierre Very'den Çeviren: Ha-Ça ........ . 

C anı uzun zaman, yabani fından kovalanan bu sessiz ada • 
otlar ve havuçlar ıç:ın- mın, önundc şımdı rahat rah&t 

gızlenmı tı. Orada, tarlaların nefes alabilecegı uç uzun saat 
rtasında yapayalnız duran bır vardı. 
vın bahçesıne atladıgı zaman Bır dolapta bir miktar ~arap, 
k yorgundu. Elinın tersıyle bir parça peynır ve yuvaı·lak bır 

uzunun terını sildi, ensesıne köylü ekmegi buldu. Yavaş ya -
apışmış otları teker teker temiz- vaş yedı ve ilıdalle içtı. Bkıne

ı. Uzun ve çeşıtli otlar, aca- gini köyliı usulu ba~ parmagında 
ıp bır koku çıkarıyordu. Scssız- kesti, peynır kırıntılarını bıç.ığı -

eve doğru yurüdu, ve bır pcn- nın ucıyle agzına goti.ırdü. Za -
reden ıçenye baktı. Oda boş- manla, ıçinde bulundugu sık.ntı

u. Kapıya dokundu. kolaylıkla l lı halden sıyrılır gibi oldu ve 
ıldı. 1 mes'ut bır nısyana gomüldu. 
Bu, alçak tavanlı bir köylü e- * * 

ıycti. 

Hıçbir canlı mahluka rastlamı
an cani, ağır acır bir ıskemleye 
ktu, ve rahat bir nefes aldı. 
uzu bır rençber yi.ızi.ıyd4. ve 
da gaddarlıktan fazla bezgin -

ve yorgunluk okunuyordu. 

* * E vet öldürmüştü. Fakat bir 
ınsan kafasının bır fındık 

a abuğu gibı, çıpak bir yumruk 
bcsıye kırııverecegini nere -

en kestirilebilirdi! 
"Şarap şarabı davet eder!,, der-

ler; hır gun bir bardak şarabın 
şk avetıne dayanamadı, diye, basıt 

<lamlar içın, o kadar ağır ge-
len, adaletın huzuruna çıkarıldı. 
ili tutulmuştu, tek bır kelime 

i konup.madı. Onlar ise, onun 
i bır keçi kadar inatçı ve bir aırt-
ıt lan kadar tehlikeli olduğunu soy

uyorlardı. Şarap, bır defacık o
u yere vurdu, diye onun ayyaş 
lduğunu iddia ettiler. 
Insaniyetperver bir jüri, onu 

)\llarca kureğe mahklım etti 

K arnını doyurduktan sonra, 
tabağı, bıçağı ve ckıııcgi 

kaldırdı. Şarap şışcsını ıhtımam
la tıpaladı ve masanın uzcrm.de 
bulduğu kirlı bir kaseyi temızle
di ve yerine koydu. 

Cani her şeyi temiz tutmıya a
lışıktı. Tam kalkacağı sırada is
kemlesinin bır ayagının çoktüğu
nü hissetti. Baktı, tahta çura -
müştı..i; onu çivilemek, bir daki
ka bile siırmedi. Böyle küçük 
işler görmiyc bayılırdı. Gevşemiş 
bir kapı mandalının vidalarını 
sıkıştırdı, oynıyan bir tokmagı 
duzeltti. 

* * B ahçeye çıktı, bakımsızlığına 
acıdı. Rençberlık usulleri

ni, otların halini ve sebzelerın 
yerlerini biç uygwı bulmadı. Ken 
di kendine; "agaçlar, çok sık!,, 
dedi, "Gölgeleri, patateslere do
kunacak!,, 

B u münzevi köylü, nasıl ol
duğu pek lazım değil; Ka

en adasına surgün edilmeden 
bır hafta evvel, nasılsa kaçabil

ş eli 
d~ 'ş· . b d h' 1 .. 

Bahçede dolaşırken, guya gô
rünmez bir ahbaba lıitap ediyor 
gibiydi; yuksek sesle: "Bu fasul
yaların sınkları eksik .. Bu marul 
lar, bağlanmak ıster ... ,, diye 
söylendi. 
Şurada burada durakladı ve 

bahçeyi zararlı otlardan temizle
di. 

Biraz sonra dört polis, ayak 
parmakları ucuna basarak, ta -
bancaları tetikte bahç:.:ye girdik
leri zaman, cani bunun farkına 
bıle varmadı. 

ımdı ura a, sa ıp erının, 

btr gun içın terkettıkleri bu 
lı.oylu evinde bulunuyordu. On -
lar çarşıya gitmişlerdi ve herhal
de yatsıdan evvel dönmiyecek -
rdı. 
Gunlerce gün ormanlarda do

lasan, polisler, jandarmalar, köy
Uler ve onların kôpekleri tara -

Akdenizcle 
·--

MiHVERiN 
Faaliyeti Arttı 

- --v --

Bahçenin harikuliıde . s~lata -
lıklar yetiştirrniye elverışlı, fa -
kat hiç çapa yuzu görmemiş bir 
yerinde, kazma, kürek ve toprak
la fazla meşguldü. 

Anto,escu Kabinede 
izahat Yerdi 

Bükreş, 8 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Nazırlar Meclisi dun General 
Antonescu'nun riyaseti altında 
bir toplantı yapmıştır. İçtimada 

Bir İngiliz Muhribi. General Antonescu, Mareşal Go
ring ile Vıyanada yaptığı müla
kat hakkında kabıneyi tenvır et. 
mıştir. 

si 
Bir ltalyan Gemisi 

Milli İktısat Nazırı General 
~e Denizaltısı Battı Potopeanı, Almanyayı ziyareti 

'ı esnasında Alman hükumeti erki.. 
Ankara, 8 (Radyo gazetesi) - nı ile yaptıgı temaslar ve gezdi

.\lmanların İngıltereye taarruz ği Leipzı.e: panayırı hakkında ka
dıC in hazırlandıklarına şüphe yok- bıneye izahat vermiştir. 

u tur. Almanların birkaç .ı;cün ev. ..- -
n el İn.ı;cılterenin Manş sahillerini Milli Müdafaanın 
de hornbardıman etmeleri de bunu Te-kkuru·· ·· 

deUdidır. Yalnız bu teşebbiısün -s-
ııe zaman yapılacağı belli deAiL 
dir. Almanlar şimdilik sadece 
denizaltı ve uzun menzilli tay
}'arelerle İngiliz ticaret gemile

u l'i kafilelerine taarruzla iktüa 
~tmektedirler. Buna mukabil, 
.\lmanlann Akdenizdeki faali
l>etleri çok artmıştır. Bilhassa 
~alta adasına yapılan taarruz. 

8 lar sıklaştırılmıştır. Bundan da 
.\lrnanların Akdenizdeki hakimL 
}'eti ellerine almak istedikleri an
laşılmaktadır. 

Akdenizde iki türlü hakimiyet 
mevzuu bahistir: Hava ve deniz 
hakimiyetleri. 

İngilizler, Akdenizde İtalyan 
donanmasına kati bir darbe indi
l'ere)t burada kati hakimiyeti 
~sis etmiş bulunmaktadır. 

İngilizler, İtalyan tayyareleri
tıe her gordükleri yerde saldır. 
inak suretiyle hava hakimiyeti. 
ili cebren ellerine alm.ş bulun
tnaktadır. 
Şimdi Almanların sadece hav~ 

harbiyle, İngilizlerden buA ha.~ı
b\ivetleri almalarına imkan gor
lnüvonız. 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
tebliğ edilmiştir: Mem"eketin 
her tarafından orduya kışlık he
diye olarak verılen tlokuz bin 
yün fanile, yirmi bin yün kazak, 
üçyüz yirmi beş bin yun çorap 
yüz yirmi bin pamuklu, yetmiş 
beş bin yun eldiven ve elli bin 
muhtelif eşya ordu birliklerine 
taksim ve erata tevzi edilmiştir. 

Bu teberruata tehalükle işti -
rak eden ve bu vesile ile d or
duya karşı derin alaka ve muhab 
bet gösteren sayın yurddaşlara 
ve bu işte kıymetli yardımları 
sebkat eden Kızılay ve diğer ha
yır cemiyetleri başkan ve işyar
larına teşekkur olunur. 

Londra. 8 (A.A.) - "Tebliğ,, 
6 martta Anfitrite İtalyan de
nizaltı gemisi, Ege denizinde bir 
İnl{iliZ ~emi kafilesine hücuma 
teşebbüs etmiştir. Bu denizaltı, 
himaye j(emilerimiz tarafından 
derhal batırılmıştır. 

3 Jnglliz harp gemisi 
hasara uğramış 

Yugoslavya 
(Başı l mcide) 

Bir tarftan Almanların Bulga
rısıam ı~gaıı oevam euerKen <.lı~cı· 
taraftan ua mıhverm Yugosıav
ya ııe cıaaı şekllde meşguı oıdu
gu geıen haoer.ıcıaen an.a~ıımuk
~auu·. 

ımhvcrin nüfuzu altında bulu
nan memıckeııcruı gazeteıeu, ın 
gııızleıın Yugos1avyaC1a bır ta -
Kım emellerı oıauguııu ıl~rı sur -
ınt:KLcuıu~r . .ou ıuuıaıar hoile1n
da, Beıçıka ve Norveç ıçin ışgaı
den evvel ortaya atılan ıddıaıara 
Lamamen oeıı;t,cuıgı ıçın ~ayanı 

UIB.Kattır. 

Macar gazeteleri, Yugoslavya
ııın w;ıu paKta gıı me:.uun uu· 
gun nıcscıesı oıuugunu yazma.k
Lauırıar. l: ınc aynı ~a;l.eteıenu lle 

TAN 

Düşüneceğimiz ve 

Yapacağımız Şey ! 
(Başı 1 ıncıde) 

Bizi vazifeye davet edecek o -
lan şef, tehlike çanını çaldığı za
man herkesin tek düşüncesi bu 
olacaktır ki, hayat memat ikav
gasının biıtı.in şartlarını kabul 
etmemizden gayri yapacak hıçbir 
tedbir kalmamıştır. .... 
H arp olacak mıdır, olmıya

cak mıdır, yakın mıdır, u
zak mıdır, bıze hazırlık ve ıstih
sal gayretlerimizin bir anını kay
bettirecek bu türlü suallere kulak 
dahi vermiyeceğiz. Türke has ka
rar ve Türke has, şevk içinde, 
Şefe ve hükumete bağlı, işimize 
bakalım. 

rı suraukıerı haoeııcre nazaran, Amer·ıkalılara Go""re 
l'. ugosıavyanın uçiU pakta gu.ınt!-
me:.ı ıçııı, .tuneı·J.A.a '--wnnuırcısı tRaşı 1 ınrırt•• 
Rooseveıt, lngılt.erenın Yunanıs-
tana veruıgı ~ın.uıaLa nıu~aı..ıın Yunanistana, Boğazli\t'a ve Türk 
t>1r garantı vcrllll§tır. arazisine karşı tehditlerinin ha-

kikatta nereye kadar varabile-
Aunan gazeteleıı bunu ele ala- ceğini çok sarih surette .ııörebi

ra.k .tUnelU\aya hucum eımeı<.te - lecek vaziyetteyiz. Yunanistan ve 
ouıcr. ıngıuzıere gore, Amı;:n - Türkiye korkmıyacaklar ve tes
Kanın :x u~u:sıavyayd veımeyı ıek- lim olmıyacaklardır. 
lü eLtıgı garantı haberlerı Alman Yunanlılar, şimdiden. mihve
gazeıeıcrı taraıınaan uydurul - rin yenilmezliği hürafesini mü
maktaaır. kemmel muvaffakıyetlerle kır-

r aKat Yugoslavyanın nasıl lıa- mışlardır. 
reket cdt:c<;gı Jıax.ırnıda henıız Türkiyenin. tehditlere ve dip
kaı ı hır haoer venımış degudır. lomasilere dayanan Alman isti
Yainız daııu.de bazı karışıK:uklar Iasma karşı mukavemet hususun
o1du~u anlaşılmaktadır. Muhale- daki azmine gelince, bu. Nazile
let .uuenen oıı· ueyanname uq- rın çıkardığı bütün gürültülere 
rederek Yugoslavya hudutlarının j ve planlarını pençelemek için 
korunmasını ıstemışlercıır. !Vıuha gösterdikleri bütün gayretlere 
lefet !ı<icrıcri hükumeıın takıp e-ı rağmen malum ve müsbettir. 
decegı hareket hattı hakkınaa bır Hitler, ve onbeş fırkası, en 
kararsızlık olduğunu uerı sur - korkunç bir mesele, iaşe mese-
mektedırler. lesi karşısında bulunmaktadır. 

AnıaşııUıgına göre, Naip rens Bundan başka. şurası malumu 
Paul'un gayesi, gelecek eyluıde muzdur ki Balkanlarda bir te-
18 yaşına basacak olan Kral Pı- cavüz. Yakın Sarktaki İngiliz 
rre'in tahta cülusuna kadar vazi· kuvvetlerini gafil ııvlamavacak· 
yeti olcıugu gıbı ıuare etmek ve tır. Çünkü bu defa, Bitlerin e
memleketı teslım aldığı şekılde linde sürpriz silahı mevcut değil 
krala teslim eyliyecektir. dir. Balkanlardaki İf4?iliz kud· 

. . . • reti. Dunkerque'de ve Narvik'te 
Eldıven l(inde demır gösterilen cesaretten gayri bir 

yumruk şeyle kullanılmaktadır. Balkan

Belgrat, 8 (A.A.) - "Reuter,, 
Şüphesız ki, Yugoslav milleti, 
Almanyanın "Eldiven içinde de
mir yumruk,, politikasının Bal
kanlarda kazandığı muvaffakı -
yete şaşkınlıkla bakmakta ~e 
Yugoslav hükumeti çok nazık 
bir vaziyette bulunmaktad17. 
Son 48 saat ıçinde Belgratta bu
yük siyasi ve diplomatik fa~li: 
yet kaydedilmiş ve Kral Naıbı 
Prens Paul, aralarında Yugos -
lav Genel Kurmay azası da ol
mak ı..izere pek çok mühim zeva
tı kabul eylemiştir. 

Mesul Belgrat mahfillerindeki 
kanaat Yugoslavyadan üçlü pak 
ta dahil olmasının talep edilmi.. 
yecegi ve eğer talep edilirse Yu
goslavyanın bunu yapmıyaca~ı 
merkezinde olmakta berdevam
dı.r. Fakat, Yugoslavyanın mih
vere karşı aleni bir dostluk dek
Iarasyonu yapması ihtimali kal
maktadır. 

Bclgradın mühim gazet~leri~
den bıri olan Politika, bugun dı-
yor kı: . 
· Hudutlarımızdaki son hadıse-
ler muhakkak ki, memleketimi.. 
zi fena ve fevkalade bir vaziye
te sokmuştur. Balkanlarda sul
hün idamesi şartlarının halep 
daha güç olmasına ra~men Yu: 
goslavya, sulh ve harbe ademı 
iştirak siyasetine sadık kalmak
tadır. Ve bu hatlar üzerinde ~Ü
rümekte devam edecektir. Cun. 
kü bu. Balkan devletleri için ye
gane hakiki siyasettir. 

Diğer gazetelerin bul(iinkü baş 
makaleleri de ayni mealdedir. 
Bütün gazeteler Yugoslavya ile 
Almanya arasında mevcut iyi 
münasebetleri tebarüz ettirmek
tedir. 

Ayni zamanda. şu cihet !1'1a -
lumdur l;i, asgarı yarım mılyon 
Yugoslav halen silah altı~~adır 
ve bilhassa şimalde tahaşşut et. 
miş bulunmaktadır. Lüzumu tak 
dirinde memleketi seferi bir h~ 
le koymak için lüzumlu tedbır
ler halen tetkik edilmektedir. 

Vaziyet, şu iki nokta üzerinde 
hüİasa olunabilir: 

ı - Alman boyunduru~una 
inkiyat etmekten ise çarpısmıya 
tamamiyle hazır olan milletin 
İngilızlere derin sempatisi, 

lardaki İngiliz kudreti, Tobruk 
ve Bin~azi'de kendisini göstermiş 
ve sabit olmuş bulunan deha 
il" lc:ııllanıllT'"kt:.dır. 
Eden ve DiU'in temasları 
Londra 8 (A.A.) fneiliz 

matbuatı. Balkanlar rneslesi ve 
Edn ile Dill'in Kahir seyahatleri 
ile meş,e;ul blmağa devam etmek
tedirler. Times'i ndiolomatik mu 
habiri şöyle yazıyor: 

"Eden ile Dill ağlehiihtimal 
Mısır'da General Wavell ile bu
luşacaklar ve Cenubi Afrika bir
liği Basvekili Smuts ile bütün 
meseleleri müzakere edecekler -
dir. Vaziyetin unsurları meydan
dadır. Aylarca en müşkül şart
lar altında kahramanca çarp1st;ık 
tan sonra Yunanlılar şimdi da
ha büyük tehlike karşısında bu
lunmaktadırlar. 

Almanların şimdi, Bulırnristan 
da 150000 kişilik, hatta daha 
büyük bir kuvvetleri olduğu 
muhakkaktır. Alman pişdarları 
daha simdiden Yunan ve Türl 
hudutlanna yakl~smıslard•r. Al
manlar ayni zamanda fena tan
zim edilmiş Ölan Bulj?ar hava 
meydanlarına ellerinden .r..~ldi
~i kadar cok hava filolan ge
tirmektedirler. Yunanlılnr bu 
yeni vaziyeti kat'i azimle kar
şılamaktadır. Dağlık olan Yunan 
hududu taarruzdan ziyade mü
dafaaya elverişlidir. Biz Yunan 
lılara elimizden j(elen bütün 
vardımı vadetmiş bulunuyoruz. 
Bir taraftan da kuvvetlerimiz bir 
çok Afrika cephelerinde Trablus
ta motörlü Alman kıtaatı ile tak
viye edilmiş olan İtalyanları ta
kibe devam edivorlar. Türkive. 
hadiseleri dikkatle takip etmek
tedirler. Memleketleri taarruza 
u~adığı takdirde Türklerin sila
ha sarılacakları teyit edılmekte
dir. 

Fransanın Kararı 
(Başı 1 incide) 

le çarpışmalar pahasına dahi 
Fransız ticaret gemilerinin hima
yesini temine kati surette az -
metmiş bulunmaktadır. 

Almanlar son zamanlarda Si
Cılvaya 500 tayyare getinnisler 
\re bununla sadece küçücük MaL 
la adasına bile hakim olamamış-

Londraı 8 (A.A.) _ "Reuter,, 2 - Almanların musir ısrarı 
Akdenizde İtalyanların bir kru- karşısında hükumetin çok nazik 
vnzör. bir destroyer ve diger ge- vaziyeti. 

Fransanın maruz bulunduğu 
sıkışık gıda vaziyetinden bahse
den de Brinon. bütün İn.e:iliz 
hattı hareketinin mesul olduğu 
fikrinde bulunmuştur. Amerika 
Birleşik devletlerinden yeni yi. 
yecek hamulelerinin beklenip 
beklenmediği sualine, Amıral 
Leahy menfi cevap vermiştir. 

1 rdır. 
Denizlere gelince; bir buçuk 

ıenelık hava harpleri tayyare ile 
donanmaya hakim olunamıyacağı 
tı• ~o tel'Tllis bulunmaktadır. 
lıir Jtalvan nemisi ue birde 

denizaltısı battı 
Roma. 8 (A.A.) - İtalyan teb

l"i7i. 
Orta tonaida bir harp IPE>misi 

/.. denizde benuz tesbit edileme
~en bazı sebepler dolavısile bat
b\ıstır Müretebatının büyük bir 
ltı ml kurtarılmı~tır. 

B tan haro l'"TTI si miirl'tteba. 
ak{ t n 1 C'lcrine Bahriye Nezareti 
t • t ,. f•ndan kE'vfivetin haber ve 

miler hasara uğrattıklarına dair Şimdiye kadar, hükumet sıkı 
dünkü İtalyan tebliğinin verdiği durmaktadır ve Yugoslav mille-
haber Londrada teyit edecek hiç tinin karakterini pek i.yi bilen 
bir malıimat yoktur. Maamalih, Almanyanın, Yu.e:oslavvadan her 
bu gibi iddiaları derhal İtalvan hanıri askeri talenlr>rde bulun
zayiatını itiraf eden İtalyan ha. maflnn Yunan - İtalyan anlas
berlerinin birçok defalar takip mazlı~mı tasfiveye ıesebbüs et-
ettıi!i hatırlatılmaktadır. mesi daima mümkündür. 

Bir /ngiliz muhribi battı 1 Muhaliflerin evleri arandı 

Londra, 8 (A.A.) - "Tebliğ.. Belgrat, 8 (A.A.) ~ "~-~-B ." 
Daintv torpido muhribi batmış-· Polis. demokrat nartısı reısı Mı
tır 1932 de denize indirilmis ve lan Groll ile dii!cr b_azı muha-
1375 tonilato hacminde olan bu liflerin evinde taharrıvat vap -
muhrip saatte 36 mil katetmekte mış ve gayri m~şru ~ir t~rzda 
ve> mürPttebatı 145 kişiden mü- dağıtılmak istenılC'n bır 1!1~~t~r 

· I ngiltere ablokayı 
gevşetmiyor 

Vaşington, 8 (A.A.) - "Reu. 
ter .. : İngiliz hükumeti Ameri -
kadan Fransaya ,e;önderilmek is
tenen yiyecek maddelerinin geç
mesi için ablokavı ~rvc:PtmPvi 
reddetmiştir. Binaenalevh önü
müzdeki hafta Marsilyaya hare. 
ket edecek Exmouth vanunı :vu
laf unu nakletmiveeektir. Ame
rikan K1zılhacı Fransız rocukla
rına ııönd,.rilen bu maddenin va
otıra tahmili için müsaade iste. 
mişsı> de. fnıtiliz makamları bu. 
nu reddetmislı=>rciir V"ln11rıın ha
mulPsi arac;ında süt tozu. elbise 
ve ila vardır 
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Afrika Harbi Yunanistan Harbi Yardım Proiesi 
~~o-~- ----·---- ----<-----

ltalya Somalide Mukabil ltalyan Harp Gemileri 
• Hücumları • 

250 Bın Km. p .. k .. t .. 1 d .. Kafilelere us ur u u 
Arazi Kaybetti lngilizler 9-;;- Günde Refakat Edecek 

Londra, 8 (A.A.) - ltalyanlar 
Somalide halihazırda 250,000 ki- 53 ltalyan Tayyaresi 
lometre murabbaı genişliğinde 

Sovyetlere Her Türlü 

Yardım Yapılabilecek 
bir sahayı kaybetmişlerdir. 

lngiliz kıtalarının durmadan 
Habeşistanda ilerlemeleri netıce -
snide İtalyanların İngiliz Somali
sini tahlıye etmek mecburiyetin 
de kalacakları zannedilmektedir. 

ltalyan somalisinde düşmanın 
zayiatı ölü ve yaralı olmak üzere 
21,000 kişiyi bulmuştur. 

Malt aya hava taarruzu 
Malta, 8 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Müteaddit düşman bomba tayya
releri Malta üzerine ayrı ayrı ha
reket ederek taarruzlarda bulun
muşlardır. Hükumete ait binalar
da hiçbir hasar olmamıştır. Dün 
öğleden sonra avcılarımız Mes -
serchmid 109 tipinde bir düşman 
filosuyle çarpışırken ikinci bir 
taarruz daha olmuştur. Hükumet 
binalarına ve evlere keza hiçbir 
hasar olmamıştır. 
Habeşistandaki harekat 
Ankara, 8 (Radyo gazetesi) -

Ingilizlerin, Afrikada Habeş va
tanperverleriyle birlikte yaptık -
ları taarruzlar inkişaf etmekte -
dir. Son gelen haberlere göre de 
somalideki harekat inkişaf halin 
dedir . 
Habeş vatanperverleri de on 

koldan Adisababaya ilerliyorlar. 
Yeniden 300 esir birçok malzeme 
ele geçirmişlerd~·ir_. __ _ 

Atinaya Oltimatum 
(Başı 1 incide) 

ile münasebetlerini kesmek, BuL 
garistanla hududunu Bul,e;aris
tan lehine de~iştirmek, Selanik 
ve Patras ,e;ibi üsleri Almanyaya 
vermek ve İtalyaya karşı bu de
rece mükemmel surette mücade
le etmiş kahraman ordusunu ta
mamiyle terhis eylemek talep
lerini kabul için Yunanistana, 
muhtemel olarak 24 saat müh -
let verilecektir. 

Takriben yedi Alman fırkası, 
malzemesi ile beraber, halen Yu
nan hududunda mevzi almakta
dır. Yeniden iyi hava şeraitin
den istifade eden Hitler, ordusu
nu, arazinin j(Üçlüklerine rağ -
men, süratle ilerletebilmiştir. 

Suitefehhiimlerin ve fena va
ziyetlerin önüne gecmek üzere, 
Bulgar makamları, Alman kıta
larına yiyecek ve yatacak ve. 
rilmr ·i hakkında radyo ile bir 
seri talimat nesretmiştir. 

Bu esnada Romanyada, Bul. 
garistana ,ıteçen kıtalann yerine 
venileri gelmektedir. Birisi ta
mamiylc motörlü olmak üz~re 
iki fırka, bu son haftanın ilk üç 
günü icinde Romanyaya gitmek 
üzere Viyanadan trenle hareket 
-•TY'lic:tir. •. .. 
Bulqar parldmPntosu huk"· 
metin siyasetini tasuip etti 

Sof va 8 ( A.A.) - "Bulırar a
iansı.: bildirivor: Parlamentoda. 
ki hükumet rkseriyet partisinin 
diinkü toplantısında Basvekil FL 
lof ile diğer Nazırlar da hazır bu
lunmuslardır. 

Hariciye Nazırı Popof. Rulıta
ristanın üclü pakta iltihakına 
müteallik hadisE>lPri anlatm1ctır. 
H::ırhive Nazın General Daska -
lof Bulgar ordusunun vaziveti 
hakkıncfR izahat vermidir. Ru 
;.,ahat ittifakla tasvip edilmiştir. 
Mebuslar, hükumetin harici si
vasetinin. Bul~ar mil1Ptinin ha
kiki menfaatlerini takip etmiş 
ve etmekte oldut?una ve milli or
dunun da Bulear menfaatlerini 
müdafaa edecPk kudrette bulun
duğ'una itimatlarını beyan eyle
mic-1 - -rHr 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 8 (Radyo eazetesi) -

Almanların Bulızaristanda vap
hklan hazırlıklara muk::ıhil Yu
ıı::ınistnnda hiivük hil' sükiı11 hii
küm sürmektedir. Vunanlılard::ı 
karar vermis insanl::ı,.ın inanlı 
hu.,uru pilze caromaktadır. 

Yunanlılar bütün kuv,.tleriyle 
Arnavutlokbl camısmakta ve 
veni muvaffakıyetler kazanmak
t::ıdır1ı>r 

Yuna,., ve lngiliz 
görüfmeleri 

Londra. 8 (A.A.) - Times ea
zetesinin Atina muhabiri bildi
riyor: Askeri mevzular hakkın
daki Yunan ve ln~iliz eörüsleri 
avnidir. İnLYiliz birmU hakkında
ki Yunan hissivııtı her zaman -
-ian dah.ıı kmrvPtliıiir Her sınıf 
V11nan hı:ı lkı f naili7lor11 "" idPa L 
ı,,.rine kal'sı ::ıvni birlik imic nihi 
~ı>rin bir şefkat izhar etmekte.. 
dir. 

Alman t~bliği 
Berlin, 8 (A.A.) - Resmi te'b-

1flt: Alman kıt.ıuıhnm Bnlstaris
tandaki harekfltın:ı veri.len e. 
mir mucibince vP d::ıha müsait 
hnva s::ırtları kinde devam edil
mektedir. 

Düşürdüler 
Atina, 8 (A.A.) - Yunanlılar, Vaşington, 8 (A.A.) - Ayan 

bugi.ın Arnavutluk cephesinın de- meclisı 28 muhalif reye karşı 62 
niz bölgesınde birçok Italyan mu reyle demokrasılere yardım ka • 
kabil hiıcumlarını piıskürtmuşler nun projesinin garp nısıf küre -
ve düşmana büyük zayiat verdır- sinden yapılacak harp malzemesı 
mişlerdir. Ikı taraf hatları arasın- sevkiyatında Amerikan harp ge -
da arazi, Italyan ölu ve yaralıları milerinin kafilelere refakat etme 
ile doludur ve Yunanlılar, di.ın a- sine mfını olan tadilatını reddet
lınan 1.050 esire ilaveten yeniden miştir Tadılat teklifı Mahoney 
birçok esir almışlardır. tarafından yapılmıştı. 

Di.lşman yenıden tanklarla mu Reıldedilen teklifler 
kabil taarruza geçmıye teşebbus Vaşıngton, 8 (A.A.) - Ayan 
etmiştir. Bu mukabıl taarruzlar - meclısı, Amerıka donanmasının 
dan birıne başlanmak üzere iken garp yarı kunesı harıcınde kul · 
vazgeçılnıiştir. Italyaıı hatların - lanılınaması hakkında Taft'ın 
dan çıkan bırinci tankın parça yaptığı teklifı reddetmıştır. 
parça edılmesı ı..izerıne dığcr tank Ayan meclisı mustakbel tah -
lar mevzilerinden çıkmamışlar • sısatın Amerika askcrı kuvvetle -
dır. Alınan esırler ltalyan zayia - rınin garp yan kurresı haricınde 
tının ehemmıyetını teyit etmış - veya Roosevelt tarafından tayin 
!erdir. edilecek harp mıntakalarında bu 

Diifürülen tayyareler lundurulmasında kullanılmasının 
Kahıre, 8 (A.A.) - Ingilız avcı men'ine dair Johnson'un teklıfını 

tayyareleri birbiri ardından beş de 35 reye karşı 56 reyle reddet
gün içinde Arnavutluk cephesin- miştir. 
de 53 İtalyan tayyaresi düşürmüş Bu iki teklifin reddi, demokra
lerdir. Bu mıiddet zarfında In -1 silere yardım kanununun kabu -
giliz zayiatı 3 tayyareden ibaret· ı liıne doğru mühim bir adımdır. 
tir. Şuba~ ayında ~avacıl~k bakı- Kanunun Kabulü Bekleniyor 
mından dıkkate deger netıceler a-
lınmıştır. Yine bu ayın 28 günü 
içinde 338 düşman tayyaresi yanı 
günde 12 den fazla tayyare dü
şüriılmüştur. -·- -

Matsuoka 
(Başı 1 inl'ide) 

bugün Siberya yolu ile Berline 
hareket etmiştir. General Ott 
üçlü paktın imzasındanberi U · 
zak Şark hadiseleri hakkında 
Hitler ve Von Ribbentrop'a ıza· 
hat verecek ve pek muhtemel ola 
rak Berlinde üç hafta kadar kala· 
caktır. 

Beı linde göriifülecek 
meseleler 

Vaşington, 8 (A.A.) - Reuter: 
Japon Hariciye Nazırı Matsuoka
nın Berline gidip gitmiyeccgi me 
selesi çok büyük bir alaka uyan
dırmaktadır. .Matsuoka .Berline 
giderse bu seyahat Hitlerin em
riyle değil, fakat Japonyanın he. 
sabına yapılacaktır. 

Vaşingtona gelen haberlere gö
re, bu seyahatin başlıca sebebi 
Alman - Japon muahedesinin 
tatbikatına ait meselelerın muza 
keresidir. Filhakika mezkur mu
ahede, Almanyaya başka bir dev 
let taarruz ederse, Japonyanın 
Almanyaya yardım edeceğini tas 
rih etmekte ise de Japonyaya baş 
ka bir devlet taarruz ederse Al· 
manyanın da Japonyaya yardım 
edeceğine dair hiçbir kayıt ıhtiva 
etmemektedir . 

Cenubi Çin sahillerinde bazı 
yerlerin Japonlar tarafından ge· 
çenlerde işgaline ehemmıyet ~e-
rilmemektedir. • 
Matsuoka imparator tara

fından kabul edildi 
Tokio, 8 <A.A.) - Hariciye Na 

zırı Matsuoka, bugün imparator 
tarafından kabul edilmiş ve Tay
land - Hindiçini Tokio sulh kon -
!eransının neticeleri hakkında i
zahatta bulunmuştur. 

Tayland - Hindıçini hudut mın 
takasından gelen haberlere göre, 
mütarekenin ilk günü olan dün
denberi bu mıntakada sükun hü 
küm sürmektedir. Bütün hava 
müdafaa tertibatı, Saygon ve Ha
noy şel:tirlerine nakledilmiştir. 
!Watsuoka Jloskovaya da 

gidecekmif 
Nevyork. 8 (A.A.) - "Havas,. 

Amerikan radyolarına göre. Ja -
pon Hariciye Nazırı Mat_suo_ka, y al 
nız Berlin ve Romaya gıtmıyecek 
fakat Moskovaya da gidecek ora
da bir ademi tecavüz paktı ımza
lıyacaktır 

Kral Carol Amerikaya 
Gidecek 

Nevyork 8 (A.A.)- Dün Liz
bonda dolaşan savialara ve Ame
rikan radyosunun vP.rrlibi bir 
habere göre. sabık Kral Karol ve 
'Javan Lı10e~cıı Amerikaya git 
111ek nivetindedirler. 

Mektep Futbol 
Müsabakalan 

Mektepler arasındaki futbol 
musabakalarına dün Seref stadın 
da devam -edilmiştir. İlk musaba 
ka Boılazicı lisesi ile Hayriye ta· 
kımlan arasında olmuş ve 1 - 1 
~rabere bitmistir. 

İkinci musabaka Galatasaray 
ile İstanbul takımları arasında 
cereyan etmiş ve Galatasaraylı· 
lar 2 - O galip cıkmışlardır. 

Son musabakayı Haydarpaşa 
ile Kabataş takımları yapmışlar
dır :reticede Havdarpaş~lılar mu 
sabakayı 4 - 1 galip bitirdiler. 

Vaşington, 8 (A.A.) - Ayan 
meclisı, demokrat Reynol<hı un 
Sovyetler Birlığine her turlu yar 
damı yasak eden teklifıni 35 reye 
kar~ı 56 rey ile reddetmiştir. 

Sovyetler Birliğine Y arbım 
Edllecek 

Vaşingto11 8 (A.A) - "Reuter,. 
Hükumet liderleri, ödünç ve kı
ra kanununun ayan meclisinde 
bugün pek büyük bir ekseriyetle 
kabul edılecegini tahmın etmek
tedırler. 

Dun gece ayan meclisinde tek
lif edilen kanunda infıradçılar ta
rafından yapılması ıstenilen bu
tun tadılatın büyük bir ekserı -
yetle reddedilmesi üzerine bu 
kanaat izhar edilmiştir. 

Roseuelt lngUtereye Şahsi 
Bir MümeBSÜ Gönderiyor 
Vaşington 8 (A.A.) - Roose

velt. İn_gılız İmparatorluğuna A
merika tarafından yapılacak yar 
dımın tesriine memuren İnJZilte
reye şahsi mümessil olarak go~
dennek üze,,. bulundufıu Harrı
man'la di.ın ~orüşmüştür. Harri
man önümüzdeki pazartesi gunu 
Clipper deniz tayyaresiyle Liz
bon'a ,e;idecek ve oradan da Lond 
raya geçecektır. Roosevelt, bir 
mektupla Harriman'ı İngiliz hü
kumetine tavsiye etmektedir. 
Roosevelt bu mektubunda Harrı
man'ı şahsi mümessil olarak gon 
derdiğini ve vazifesinin İngi
liz İmparatorluğuna yapılacak 
yar\ mı kolaylaştırmak ve Ame
rikadan yapılacak sevkiyatı tes
ri etmek olduğunu tasrih eyle
mektedir. 

Havacılık imalatında ve plan
larının hazırlanmasında ihtisas 
sahibi olan Edvard Warner ile 
Harbıye Nezareti topçu istişare 
komisyonu reıs muavıni albay 
Greer vazifesının üası esnasında 
Harrimşn'a refakat edeceklerdır. 

Meksika Amerika ile Bir 
Gizli Muahede Yaptı 

Meksico 8 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Meksika Hariciye Nazın Pa

dilla, ayan meclisinde yaptıgı 
beyanatta Mcksikanın Birleşik 
Amerika ile gizli bir mı.1ahede 
akdetmis olduğunu soylemiş ve 
'.!emiştir ki: 
Şayet bu harp esnasında. Mek 

sikanın enternasyonal taahhütle
rini ifa eylemesini icap ettirecek 
hadiseler olursa o zaman Mek
sika Amerika ıle askeri bir itti
fak akdinde tereddüt etmiyccek
tir 

Padilla. Meksika'dn deniz ve 
hava üslerinin tesisine lüzum ol
duğunu ve bütün bu islerin Mek 
ıka parası ve Meksıka ışçilerı ta
rafından vapılacattını. Meksika
nın asla hakimivetinden vazgeç
mivecej?ini beyan etmiştir. 

Donovan Jrlanda'da 

Dublin 8 (A.A.l - Roosevelt'
ın Avrupada bulunan şahsi mü
messili albay Donavan. bu sa -
bah Londra'dan tayyare ile Dub 
lin'e muvasalat etmis ve İrlanda 
Haricive Nazırı tarafından kar
sılanmıştır Donavan öl!'lP ve
mPeini de Valera ilf> ... ,..,,.dil' 

lrla.nda Müdafaa Nazırı 
Lizbon 8 (A.A.) - İrlanda mu 

dafaa nazın Alken dün Cintra'v~ 
muvasalat etmiştir. Aiken eslı 
ha mühavansı ıcin J?Örüsmeıerd 
bulunmak üzere Amerıkaya gıt
mektedir. 
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BİR HAKİKAT! Sayın müşterilerimizin 
nazarı dikkatine: 

TAN 9 • 3 - 941 

Taksim Belediye Gazinosu Müdüriyeti 
Her akşam saat 9.30 da İstanbuldan geçen büyük Enternasyonal · REVÜ-LER Turneal tara!mdan 15 tabloluk 

•• TA!XIM MELLODY REVOE .. yii 
Takdim eder. BALETLER w KOSTÜMLER - Göz kamaştı- .., Her PERŞEMBE saat 18 de ve her CUMARTESİ ve PA

ZAR saat l7 de MATİNE 
-

• ', . . .... ! . 

1 .t>ırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile 8 1 N G E R S A A T 1 demektir. Çünkil: ı 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru alem olan S 1 N G E R saatlerlnde toplan-
mıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tcreddütstlz S 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üzerindeki & 
S 1 N G E R markasına, müe;ısesemi7Jn ndresine dikkat etmenız lazımdır, ,. 

ncı Dekorlar - Fevkalade Temaşa 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymeUl taşlarile ve nefis işlemeslle hakikaten nazarı dikkati celbe
den böyle bir harikultıde s 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir, 

SİNGER SAATİ Hoşa gidecek~~ makbul HEDİYELİKTİR 
ve en guzel 

No. 82 - A 200 elmas ve 11 prrlantalı 500 lira EM SALLERt GİBİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 
Dlkk_!lt : Singer saatleri istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır - İstanbulda şubemiz 

\ıı yoktur. Adres: S!NGER SAAT Mağazaları İstanbul. Eminönü No. 8 ~ 

COCUGUNUZA VE CEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

ÇocµkAnsiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat hu hediyeyi 1 

seçmekte güçlük çeker. B~ sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: r 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonrıl muh
taç olduğu en kıymet
li eserdir. 

4 Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
büttin dünya çocukla
nna yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok. verilen eserdir. 

Çünkü: Her hediye kll'ılı:p kay
bolabilir, veyahut u
nutu.1abilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopoou,t, ço
cuğun hayatı tizerınde 
tesir yapacak ve bti-

Çünkü: Çocnk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Orıa boş 
saatlerinde hocalııt ve 
arkadaşlık eder. 

Adres: 

tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

lstanbulda · TA N Matbaası 

m• 

rnn111111111111111111111n111m ... '941 ikramiyeleri ~·11 
- A : = T ı~ Bankası l ade1 2000 WraUk =2000.-Llra = = • s • . 1000 • =3000.- • = = 1 • '150 • = 1500.- • -

- 1941 Ku·· ~u··k • • 50
c • =ıooo.- • = = ~ 8 • 250 • =2000.- • = 

- ~5 • 100 • =3500 - • = = T f H 1 so • 110 • =4000.- • : : asarru esap arı ıoo • 20 .. =sooo.- • = - -E 'k • Pi,... ı :<e~dcler 4 $ubat. 2 Mayıs,1 A~" : 

§ 1 ramıye anr T ~~:;r 8 tkincltesrio tarihlerinde YB· : 

l'I. ııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.ıll 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1 - Kılosunn bir kuruş tahmin edilen azami 50 ton matbaa bıçak 

artığı kırpıntı kağıdı idaremizde m!lleS<!Kkil komisyonca 26.3.941 Çar
ş..ımba gumi saat 16 da açık arUrrma fle satılacaktır. 

2 - Taliplerin mezkur gtin ve saatte temınat akçes.ivle komisyona 
milrac::ıatlan. 

3 - Kagıt ve ~ rtmıme hC'r giln gBrUlUr. (1794) 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 

cilttir. Mükemmel şekildt 

teclit edilmiş olarak iki cU
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlert 
tenziUitlı (/;) lirauo verilir 

İstanbul Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı hanlan 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı 

zarfla eksiltmeleri 17 /3 /941 gü
n Ü hizalarında yazılı saatlerde 
Çorumda askeri satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Talip
lerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplannı ihale saatlerinden 
bir saat evvel kanuni vesikala
rile teklü mektuplarını komis -
yona vermeleri. Sartnameleri ko
misyımda göriilür. 

Cinsi 

Arpa 
Kuru ot 
Bulgur 
K. !asulye 

Mlk· 
tarı 

Kilo 
150.0110 
100,000 

75,000 
30,000 

Tutarı Temi· 

* 

nah i lıale 
Ura Lirıt Sa'l11 
9.nrıo 675 ıo 

5 o•ıo 375 ıı 

12 750 956 12 
6,000 450 15 

(1984 - 1336) 

Beher kilosuna 42 kuruş tah-
min edilen 1000 ton sabun top
tan veyahut yüz tondan aşağı ol
mamak üzere ayn ayrı talipleri
ne ihale edilmek suretiyle yapı
lan eksiltmesinde bin tondan se. 
kiz vüz tonu satın alınmış, mü
tebaki 200 tonu ayni şartlar da
hilinde 12 Mart 941 Çarşamba 
günü saat 19 da İzmirde Kışlada 
İzmir Lv. Amirliği satın alma 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin edilen tutan 84000 lira-
dır. Takarrür edecek fiyat üze-

1 

rinden teminatı katiyesi alına
caktır. İsteklilerin kanuni vesi
kaları ve teminntlariyle birlikte 
saatinden evvel Ko. na müraca-
atları. (2066) (1805) 

Bolu Sulh Hukuk Ilakimlii?'i
ne: Bolunun $emerkant mahal
lesinden Devrekli Hasan usta ta
rafından Bolunun Yenicami ma_ 
hallcsinden helvacı Numan oğ_ 
lu l\frhmet aleyhine açtığı ala
cak davasının icra kılınmakta o
lan durusması sırasında müdde
aaleyh Numana cıkarılan daveti
yenin tebliğ edilmediği ve ika -
metgahının meçhul kalmış bu -
lunduğundan davacının talebi 
veçhile davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebligat ifa
sına karar verilmiş olduğundan 
bermuclbi karar duruşmanın kal 
dığı 21-3-941 cuma günü saat 10 
da Bolu Sulh Hukuk mahkeme
sinde isbatı vücut etmesi ilan o
lunur. 

İstanbul Belediyesinden: 
Maliye şubelerine ait muhtell! ebat ve cesamett.e 600 defterin ye

niden teclidi işi 27/3/941 perşembe günü saat 14 de Milll Emlak Mü
dürltiğl.lnde toplanacak olan komi.;yonda açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Muhammen bedeli 1200, teminat 90 liradır. Faz.la izahat için Milll 
Emlak 4 üncü kalemine müracaal (1811) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık İstanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

10. Mart. 941 pazartesi günQ saat 15 de açık eksiltme suretile ve 
5000 lira muhammen bedelle 400 takım kışlık er elbisesi alınacaktır. 

İlk teminatı 375 liradır. Evsafıle şartname ve nümunesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuz
ları ve kanun! vesikalarile Galata - Mumhane caddesinde İbrahim Rl-
f;.t hanmda satın alma komisyonuna gel.melerl (1321) , • 

TIMOFUJ 
(Abdest Bozan) dedifimiz banak lmrtlarmm devasıdır. Banlar ıtğtr etile 
yapılmış pastırma ve ıucuklan yiyenlerde lıbıl olur. Uzunluklan dört 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli bastahldara yol acar 
T 1 M O F U J bu kurtların en bil'incl .:levasıdır. Sıhhat VeUletlnirı 

müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. Rec;ete ile ıatıhr. 

.............................................. 
Devlet pemiryolları ve Limanlan işletme idaresi ılanlan 

Muhammen bedeli (1484) lira (39) kuruş olan muhtelif eb'atta 109 
metre bezli lAstikten Transmisyon kayışı (24.3.1941) Pazartesi günü saat 
(10,45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komjsyon 
tarafından açık eksiltme usuliyle sı:ı tm alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (11 \) lira (33) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin etiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu ~e ait ı;artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1718) , _____ _ 

l LAN 

1 İS'.tANBUL taraflnda 
lık 

B. 
oturan MÜŞTERİLERİNE 
yapma maksadiyle 

K N A P P 

bir kolay-

1 1 boyahane ve kimyevi temizleme fabrikası 1 I 
ÇEMBERLİTAŞ KARŞISINDA 

'- Yeni bir şube açtığını bildirir. 1 ı 
.-...-. ................................... 1 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
1 

ZiRAAT BANKASI : 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

7.iraf ve tic-ari hPr nevi hanka muameleterl 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankag•ndı kumbaralı ve lhba ,..,z tasarruf heaıpıa,.ında en az !IC 
lirası bulunanlara aenecıe 4 defa r,;ı kllecek 1<ura ile a,aı'jıdakl p llna gOrt 

ikramiye da(lıt ııacaktır, 

4 ~det 1.000 Lir alık 4.000 Lira 

• 
4 

40 
ıoo 

120 
160 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

600 
250 

100 
60 
40 

20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

e.ooo 
1.000 
4.000 
6 .00t' 
4.800 

a .200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

oı K KAT: Hesaplarrndakt par11la1 ofJ' sene içinde 50 llradan asatı dOsmı 
venlere ikramiye çıktııtı takdırde ~ 20 razlasiyle verilecektir K.uralaı 

.enede 4 defa. 1 EylQl l Bh1nd kAnun. 1 Mart ve l Haziraı 
tarftı1Prirıdt> cek111"<'ektlr 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

Ofiı::imlzce sahlacak unların fırmlara gidecek çuvallarını toplıyarıık 
kabili istimal bir halde dilediğimiz fabrikalardan birine teslimi işi pa
zarlık suretiyle ihale edileceğinden alakadarlarm Martın 11. inci salı 
günü saat 15 de Liman Han dördüncü kattaki Ofisimize müracaaUarı. 

(1817) 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diuor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kuruş. 

İDEAL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz .•• 

Satış yeri: TAN • 1 stanbııl. 

Fiatı 50 Kuruş. 

BANKASI 
TURK ANONiM ŞffiKETI 

TESİS TARiltt 1863 
St.atUlerf ve Türkiye CUn\bunyeti ile mllnalıdt mulravelena.m~l 2292 

tı.:umaralı 10/6/1933 tanbli kanunla tasdik edilmtıtiı 
(24/6/1!133 tarihli 2435 Nıımaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası lhityat akçem : 

~~~~~ 

Türtpyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KlBRlS. YUNAN IST AN, 1RAN, IRAK, FILISTII't 
ve MAVERAYl ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
iUGOSLAVYA. ROMANYA. VlJNANlSTAN, SURIYR, LUBNAJ'o. 

Fil:valleri ve bütürı Oünvada ıt.cent1> <>f' Mubabırlen vardır 

Be.r nevı öanJuı ı•ıuame.ıe.ıen yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari k.redile.r ve vesaikli krediler küşadL 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerıne keşide senedat b. 

kootosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilit. altın ve emtaa Ozerine ava.ar 

Seoedat tabsilah t'!!~!!~!!~!!· .. !! .. iiiiiiiiiiiiiii!!!!!!~~~ 

En yüksek emnıyet şartlarını ba12 kiralıl 
Kasa.l.ar Servtsj vardır . 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır . 

,11111111 UU UJJ l IU 111l.llU11IJ111111111111 U l l l l l il il il l l l il llLlıU 11 

~AŞKIN TEMİZİ ... -... :::: -.. 
--

Milli, Hissi 

Yazan: 
ve Aşki Roman 

Aka Gündüz -E Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 
~llllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111 

A d 1 Ç• t 1 KAYIP: Kırklareli askerli na o u ımen o arı şubesinden aldığım terhis tezkC"' 
remi kaybettim, yenisini alaca~ 

Türk Anonim Şirketinden: ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Salamon oğlu 314 doğuınl 

İSAK BAIIAR Şirketimiz hissedarlar umumi he-
yeti asağıda yazdan sek.ilde 31 Mart 
1941 Pazartesi günü saat 10 da Gala
tada, Voyvoda caddesi Agopyan hanı 
3 ncü kattaki dairesinde toplanacak
tır. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 

1 - 1940 hesap yılma alt idare 
meclisi ve murakıp raporlarının o
kunması ve tasbivi, 

2 - Me:ııkür yıla ait bilAnço ve 
kar ve zarar hesabının tetkıkl ile ka
bulü, idare meclisinin zimmetini ida
resinden dolayı ibra ve geçen hes.ıp 

yılı neticelerine dair idare meclısi 

teklifl:eri hakkında karar verilmesi, 

3 - Vazife müddetleri biten idare 
meclisi Azalariyle murakibın intihap 
veya tekrar intihabiyle aidat ve hu
zur haklarının tayin ve tesbiti, 

4 - Ticaret kanununun 323 rıcü 

maddesine göre idare meclisi azala
rına şirketle muamelede bulunma

larına izin verilmesL 

Umumi heyette hazır bulunmak is
tiyen hissedarlar asaleten veya ve

kaleten hamil bulundukları esham.J 
veya esham yerine kalın evrakı ıçti
ma gününden bir hafta önce şirketin 
Kartaldaki merkezine veyahut An-

vers'te Avenue de France 95 numa
rada Cim!ina Şirketine teslim etme
leri icap eder. Karşılık olarak ala
cakları makbuzlar içtiınadan önce 

ibraz edilecektir. 

KAYIP: Eminönü yabancı e
sas askerlik şubesinden almış ol
duğum 320 - 45/ 5 F. vesikarP1 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 320 d~
ğumlu Konyalı Burak oğlu Si.ı
leyman Zagıl. 

KAYIP: 29 numaralı tecrübe 
otomobil plakasını kaybettirn· 
Yenisini yaptıracağımdan hük
mü kalmamıştır. Eftad Ö.ıil)er 

latanbul C. MUddelumumtllftlnden· 
İstanbulda bulunduğu anlaşılan Na
T.imlye C. Milddeiumumisi Mustafıı 
Cirayın acilen memuriyeUmlz.e ınil
racaatı . 

İstanbul Dördüncü İcra l\of e· 
murlnğundan: Bir borçtan dola
yı mahcuz bulunan bir adet ŞeV· 
rule markalı otobüs açık arttır· 
ma suretiyle ve peşin para jlr 
Eyüpte Kaptanpaşa camii önüfl· 
de 15-3-941 cumartesi ,ı?ünü saat 
11 den itibaren satısa çıkarıla -
cağı ve teklif olunan bedel nıtı
hammen kıvmetinin % de yet· 
mis beşini bulmadığı .surette 0

8 ııünkü satıs geri bırakılarak 1 
Mart 941 salı günü aynı yerde ve 
avni saatte ikinci arttırma sure
tiyle satılacağı ilan olunur. 

(940/ 4471) --
• ' i)'t 
Doktor Hafız Cemal ) ., 

Dahiliye Mütehassısı ReNıcd 
Pazardan başka her &ün saat ( ,,fi' 
( 2 - 6 ) ya kadar Istanbul t 11 

Oivaoyolu No. 104. KLİSE. 
' Tel. 2239f _ ... 

Sahip ve Neşriyat müdUrU Emın 
UZMAN, Gazetecilik ve Neı;rtya1 

T. L. Ş. TAN Matbaası 


