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O ENİZ 
Haritamızda, Almanyanın Roman yaya ı1evk ettiği kuvvetlerin tahş it edildikleri mıntakalardan. Ank ara radyo ıuetesinin verdiği 

tahmine müste Plt malUmata göre, akın yapmaları muhtemel olan noktaları gö rilyorsunus. 

Balkanlarda 
Tehlikeli 
Bulutlar 

Çoğahyor 
Almanyanm Bulgariıtanı elde et
medikçe askeri bir harekete teıeb

bUs edeceiini zannetmek pek müm
kün delildir. ÇunkU, bu takdirde 
kar1111nda Bulcariıtanla beraber di

ğer Balkan devletlerini de milşterek 
b.rcephe balind bulacatına ıiıph yok 

tur. Nitekim, Balkan devletleri ara
sında muıterek bir cephe tuiı te
mayullerınin de arttıiı corülüyor. 

Her halde Balkanlarda hava ka
rarmıştır. Bulutlar &Undcn ıiine 
kesafet peyda ediyor. İlkbahara doi 
ru Balkanlarda mühim hareketlere 
intizar lazım ıı;eldiiine ıupbe kal
mıyor. 

Yunan ordusuna ait traktör} er köprü m~lzemesi taşıyor 

JJ1. Zekeriya SERTEL 

Almanyanın Romanyaya kül
liyetli miktarda asker sevk 

etmekte bulunduğu artık teeyyüt 

Adriyatikte 

Asker Dolu 
iki ltalyan 

etmiş bulunuyor. Şimdiye kadar Gem·ıs·ı Batırıldı 
Roman'yanın muhtclü yerlerinde 

Roosevelt 

lngiltere 

Mümessil. 

de Harp 

nıevzi alan Alman kıtalarının 
miktarı hakkında yapılan tahmin
ler birbirıni tutmuyor. Fakat bu
kuvvetin her halde 200.000 den 
~şağı olmadığı anlaşılıyor. Bir ta
raftan da Macaristan tarikile her 
ıtün Romanyaya 25 tren dolusu 
asker ve malzeme sevk edildiği Malzemesi Gönderdi 
haber veriliyor. 

Bu sevkiyatın hedefi nedir? Atina, 18 (A.A.) - Bütiin Ar-
Şimdi herkesin cevabını araştır- navutluk cephesi boyunca Yunan 
dığı sual budur. Bu suale muhte- faaliyeti devam etmektedir. Yl\ğ
lif siyasi mahfiller muhtelif tnh- makta devam eden kar ve şid
minler yaparak cevap vermeğe detli soğuk, geniş mikyasta hare
çalışıyorlar. Bir kısmı Almanya- kata mani olmakta, fakat mahal
nın. Karadenize çıkabilecek olan li ilerlemeler Yunan mevzilerini 
İngilizlerin ani bir taarruz ihtima günden güne iyileştinnektedir. 
line karşı bir müdafaa tedbiri o}- Yunan resmi sözcüsü şu müteın
mak üzere bu harekete tevessul mim malumatı vermiştir: 
ettığini tahmin ediyolar. Halbuki Yunanlılar, hatlarını ilerlet
lngıltere gerek adalarında, ve ~e- mişler ve cephenin cenup kısmın
ı-ek Mısırda harple meşguldur. da mühim tepeler almışlardır. 
Şimdiki halde Romanyaya çıka- Aynı büyüklükte bir Italyan ke
rabilece.k fazla kuvveti mevcut de şif koluna rnstlıyan bir Yunan 
gildir. Boyle bir ihtimal ancak (Sonu: Sa 5· Siı 2) 

Askeri Vaziyet 

ITALYANLAR 

TAKViYE KITAATI 

GETiRDiLER 
(Askeri muharririmiz yazıyor:) 

ARNAVUTLUK CEPHESiN
DE - Klınunlnr ArnavuUuk kışı
nın en aiır aylarıdır: bu ıeneki kıı 
ise bilhassa fiddetlidir: battan baıa 
dailık mmtakalar ic;inden ceçen 
Yunan - İtalyan cephe hattmm bir 
çok yerlerinde yafan karın boyu 
2 - 3 metreyi bulmuıtur. Bu hava 
ıarUan içinde harp harckitmm 
süratle inkiıafı bittabi imkiıı hari
cindedir. lıte son günler zarfında 
cephedeki harekitm nisbeten cev
ıemesi, baılıca bu kötü hava ıart
lanndan ileri gelmektedir. Buııa 
raimen, ikl muhasım kuvvet arasın
da çarpıımalar hiç eksik olmamq, 
muhtelif cephe bölcelerinde stra
teji bakımından ehemmiyetli birçok 
mevzi ve tepeler etrafında tiddctli 
boğuşmalar olmuıtur. Yunanlılar 
Klisura'yı zaptettilrten sonra, bu
radan merkez bölceıinin ıarkına 
doiru uzanan Deınic;e mıntakaıile 
Glumaka dair etrafmdald mcvzile-

(Sonu: Sa S; Sü 3) 
) 

'l'rablus seferinin tasfiyesinden ' 
sonra akla gelebilir. Halbuki Trab --------------------------
!us seferinin birkaç gün, birkaç 
hafta, hatta birkaç ayda biteceği 
tahmin olunamaz. Binaenaleyh 
bciyle bir mütalaa bizce varit gö
runmüyor. 

Bazıları bu tahşidatın Sovyet
lere karşı olduğunu ileri sürüyor
lar. Halbuki daha birkaç gun ev
vel Sovyetlerle Almanlar arasın-

(Sonu. Sa .;, Su o, 

Bnlgar • Alman 
için Müzakereleri 

Aiansın Bir Tashihi 

Ege Tütün Piyasası 
Hızinı Kaybetti 

Ucuz Alınan Mallar lhrac; Edilmiyecek 
Lzmir, 18 (Tan muhabirinden) üriinler 2 milyon 700 bin, Türk 

- Tütiın pıyasası hararetini kay- Tütuı. Limited Şirketi 950 bin, 
beımiştir. Düşük fiyatla alınan Inhıc::arlar 800 bin. Amerikan 
tütünlere ihraç lisansı verilm,edi- şirkPti 1 milyon 50 bin. Geri Ta· 
ği haberi teeyyiıt etmiştir. Bilhas bako bir milyon, Menemen 500 
sa Amerikan firmaları rnüba- bin, Herman İsprirer bir milyon 
yaaıı azaltmışlardır. j 60 bin, Borval 700 bin kilo tü-

l\Iüstahsil en ziyade fazla ıs- tün almışlardır. Geri kalan kısım 
karta ayrılmasından müştekidir. da diğer tütüncüler tara.tından 
Bu sllretle tütünün cuz·~ bir kıs- satın alınmıstır. 
mı iyi bir fiyatla alınmakta. ı;ı;eri * 
kalan da yok pahasına istenmek
tedir. 

Hükumetin daha müessir ted
birler &lması bekleniyor. Bu tak
dirde fiyatların düşmesine mey
dan k~lmıyacağı kanaati vardır. 

Sofyada 
Büyük Bir 
Diplomasi 

Faaliyet Var 

Times,e Göre, Hitler 

Balkanlıları 

Korkutmak istiyor 

Tuna Konferansı 

Tekrar Toplanıyor 
Londra, 18 (A.A.) - "Afi - Ti

mes" ştazetesi yazıyon Hitler 
Balkan hükumetleri arasında 
korku yaymıya uğraşmaktadır. 
Alman propagandac·lan Dani
marka. Norvec, Hollanda ve Bel
çikanın istilasından evvel kullan
dıknn eski usul mucibince Yu
ı;ı;osbvlan ve Bul2arlan tehdit e
derek, şayet İngiltere Yunanista
na yardım etmiye devam ederse, 
mecıuliyeti İngiltereye ait olmak 
üzere Almanyanın bir defa daha 
memleketlerini istila mecburiye
tinde kalacağını söylüyorlar. Bu 
propaı;ı;andacılar, mutad rabıta
sızlı'A. ve hayasızlıklarivle Alman 
harp ı?ayesinin Avrupada "hakim 
millet" olmağı istihdaf etti~ini 
ve bin $ene için bütün Avrupayı 
teşkilatlandıracaklannı ve kon
trol edeceklerini ilan edivorlar. 
Bu plan mucibince Balkanlar 

(Sonu· Sa 5· S ü 1) 

Moskovanm Kanaati 

Japonya ile 
Bir Pakt 

·vapllamaz 

lngiltere, 

Ve Çin 

Amerika 

Üc;lü Bir 

Pakt Yapacaklarmış 
Moskova, 18 (A.A.) - Reuter: 

l\toskovada wnumiyetle halkın 
hissiyat, bir Sovyct - J apon pak-

Yardım Plam 

Hariciye 
Encümeninde 

Münakaşa 
Olunuyor 

Roosevelt, Tadilat 

r eklifl erini 
Hoş Karşılamıyor 

,. 

Vaşington, 18 (A.A.) - lngil
tereye yardım projesi, Vaşıngto
nun bütün siyasi fanlıyetıne ha
kım olmaktadır. Knox'dan sonra 
infiratçı muhalefetin lideri Whee
ler, munakaşalara ıştirak etmış
tir. Wheeler, harpten evvel A
merikanın Londra ve Parıs se
firlerı Kennedy ve Bullıtt tara
fından gönderilen raporların ııeş· 
rinı istemiştır. Hariciye nazın 
Stımson istenilen geniş snliıhiyet. 
lerin Roosevelte tnm bir ıtımntla 
verilebileceğini söylemiştir. lnH
ratçılardan Tinkhans, yardım e. 
dilecek milletlerin ısimlermın 
tasrihini istemiştir. 

Mebuslardan Jonkmar, Ingil
terenin mağlUbiyetine mfıni ol
mak için bu projenin zaruri olup 
olmadığını sormuş, haricıye na
zırı buna: evet, zaruridır, de
miştir. Demokratlardan Annold: 

- Şayet Ingiltere mağlfıp o
lursa, biz harbe gırece.k nııyız? 
diye sormuş, haricıye nazırı şu 
cevabı vermiştir: 

- Evet! Ben bu fikirdeyim. 
Stimson cumhurreisine verile

cek. salahiyetlerin iki sene nıud
detle temdit edilmesi zımnında 
serdedilen bir teklüe muhalefet 
etmiyeceğini söylemıştir. 

Daha sonra "Carter Glas" ver. 
diği bir mülakatta şunları söyle
miştir: "Ben Almanyaya derhal 
hnrp ilan edilmesine taraftarım. 
Benim şahsi fikrim budur." 

Roosevelti'n Gazetecilere 
Beyanatı 

Vaşington, 18 (A.A.) - Roose
velt dünkü gazeteciler toplantı

(Sonu. Sa 5; Su 41 

ltalyaya Alman 

Yardımı 

Heran Artıyor 

Almanya, Fransanın 

Yardımına 

Hissetmiye 

ihtiyaç 
Başladı 

Aııkara radyosu, dün akşamki 
neşriyatı arasında şu malıirnatı 
vermiştir: 

A D E A L B 0 R O 
Yazan : tktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: .. Aı masrafla lyı tş yapmak. para kazar 
nalı ısuyorsanız. ''İDEAL Bllao .. yu okuyunuz.. .. 

Satıs verl : TAN • İstanbul 
Ftah ~n KT 1 ........................................................ 

Wi helmo:hnfen \'C SiciJyava l'e
ııidcn sidi!etli hiicumlarda bulu
nan 1ngilİ7 hava kuvvetlerine 
mensup bomhardıman tay~·uele
rine U(t\ tan önce bomba yerl~-

tirili~·or .. 

AKDENIZDE 

4 Gilnde 50 
Tayyare 
Düşürüldü 

12 

Bir 

Adaya Yeni 

Akın Yapıld ı 
Londra. 18 (A.A.) "Afi" - Bu 

sabahki ı;ıazeteler. Alman "Stu
ka" tayyarelerinin Akdenizdeki 
fanlivetleriyle Sicilya boıtazı mu
harebesı safhalarından bahset
mektedir Bu arada Times di
yor ki: 

"İtalyan filosu Akdenizde u
(Sonu. Sa 5. Sü ~J 

Chu~chill Dedi ki: 

Tam Emeli 
Hitlerizmi 

Avrupada 
Atmaktır 

Hitler Güzergahında 

Britanyayı Süpürme 

ihtiyacını Hissediyo 
Londra, 18 (A.A.) - Başve 

Churchill dün akşaın Glasco 
d ~ şehriı. müdafaa t~şkilnt 
tefti~ ettikten sonra beklenil 
yen bir nutuk irat etmiş ve 
cümle demiştir ki: 

"Sizlert: üzerinde vürüdü~" 
müı yolun kolayca ı?ecİlebiJe 
ği ııı;ibi bir vaatta bulunmıy 
ğım. Karşımızda bi~k tehl' 
ler '!Örüyorum. Bunların. a 
Ja.rır·dan s;?ectiklerimiz kadar 
yük olacaklannı iddin etmiv 
~im. Fakat ne olursa olsun. b 
lar da mühim tehlikelerdir 
nerhanıti bir i)lmnl yÜZÜnd 
bizler için öldürücü bir ma 
yet alabilir Önümüzde avlar 
müd:iet sehirlerimb:in. sınai m 
tak~lanmızın bombardımanı 
marıız kalacai!'ını bir hakikat o 
rak kabul edebiliriz. Bir haki 
ki aynı şekilde mukabele 
m~ksizin tah11mmül etmek iz 
rarındayız. Önümüzde ıstıra 
lar ve ailır imtihnnlarla dolu 
ati vsr. Bu atiyi düz yollarla 
tur a:örenlcr ve hayatlarımı 
çok müthis dakikalarla kat's1 
sac:ıılını inkar eclPnlerle avnı 
kirde dc>ltilim Fakat netice 
ne olacslh hakkında en kiiriik 
siipht: biJe beslernivorum. İki d 
tatör de millc>tlerini bir~k n 
bin maultarla beslemive çal 
vor. Fakat biz burada karar v 
mis bir mıllet halindeviz. Bu 
da hadiselere acık bir 2özle 
kıyoruz Burada kendi davamı 
d~iln· oldul?una kani ve bura 
bescriveti bu dönüm noktns 
da. ne pabava mal olursa ols 
ve ne büvük ıstıraplar tevlit' 
dPr.e etsin. kendi haline terk 
memiv,. ı:ı7:rn"'tmiııı hnhmuvoru 

A~rikan r an1wıı 
Churcsilı nutkunun bu n 

tasırıa t7Pldi~i vaklt. dinleviel 
-ini'l dikkat mııı:arlı:ırım ke 
vanında oturmı:ıkta olan Roo 
vPlt'in mümessili Fonld,,s'ftı il 
?"ine celbetl""h: vı> demistir ki: 

<Sonu: Sa 5; Sü 7) 

Sakarya Elektri 
Santralı kurulugo 

Santral 75 Bin Kilovat istihsal 
"İtalyaya Alman yardımı her Ankara, 18 (Tan muhabırın- etmiştir. Santral Polatlının şi 

linde Sakarya nehri üzerind 
Çağlayan boğazında kurulacak 

an biraz daha artmaktadır. Son den) - Nafıa Vekaleti elektrık 
ı;ıün!erde. gönderilen tayyareler- ışleri etüd idaresı yurdumuzun 
den başka trenler dolusu silah ve muhtelif yerlerinde tesis edıle
müihmmat sevkine başlanmıştır. cck olan eneıji şebekeleri etrafm
Mütcnddint Alman trenleri cenu- dakı tetkiklerıne devam etmek
ba cioğru hareket halindelirler." tedır. idare, Sakarya nehrı uıe-

Bu santral Ankara ve civa 
elektrik ihtiyacını tamamen 
min edecektir. Santralın isti 
kabiliyeti 75 bin kilovat saat 
lacaktır. ilk tesis edilecek 
15 bin kilovat saattir. 

Amerikadan bildirildij?ine ~ö- rinde kurulacak olan elektrik 
re, tütün İtalyan subaylarının 1 santralı projesi hazırlığını ikmal 

(Sonu:Sa5;Siı3J --------------------------------------~~~ 

Bildirildiğine göre beş gün 
zarfında 13 milyon kilo tütün sa
tılmıştır. Şimdiye kadar yerli 

İzmir, 18 (Tan) - Manisa va
lisi Failt Görel Akhisar , Kırka
ğaç, Somı. kazalarına ı;ı;iderek bu 
tüt.ir1 müstahsilleriyle temaslar
da bulunmuş ve şikayetlerini 
dinlemiştir. Hükumet aldı~ı ted
birleri izah etmiştir ve kendileri
ne kati teminat v~tir,. 

tı akdedilmesinin artık bahis 
mevzuu olmıyacağı merkezınue
dir. Geçen teşrinievvelde yeni Ja
pon büyük elçisi General Tate
kava Moskovaya geldigi zaman, 
Sovyetler ile Japonya arasında 
süratle bir "ademi tecavüz" pak
tı aktedileceği kanaati mevcut 
bulunuyordu. Gerek Molotof, ge
rek J apon Hariciye nazın Matcu· 
oka, iki memleket münasebetle
r inin normal bir hale ı(C~~m~si 
için sebep olmadığını bıldırmı:ş
lerdi. Büyük elçi Tatekova'nın 
Moskova'ya her iki tarafın üze • 
r inde mutabık bulunduğu bir 
plan getirdiği sanılıyordu. Gene
ral Tatekova, Molotof'la bir çok 

(Sonu; Sa 5; Siı 5J . J 
ı" 

Alman tayyareleri tarafından hücuma uğrayan Mal tada Valletta limam 



• 

Yazan: Alfred Fabre - Luce Çeviren: Ulunay 

Göç Alayı 
Pek Acaip 
Bir Şeydi 

Kaf:lf'de: Parisin taksileri, it1aiye 
arabalıır1, tabu.tlarda öli.ıler var
oı. Bu meyanda timarhane de 
unutulmamıştı. Fransa delilerini 
~ever. Alkol sayesinde adetlerını 
art;.? ır ve onları vergıye tfıbi olan
laruı himmetleriyle semizletir. Za
teu nüfus istaüstiklerlnde adetleri 
Jerde yukselen yalnız delilerdir.) 
Evlerde kalan işe yaramaz ne 
vnr:;a ı..nutulmam.ıştı. Ka!ile, ta
rihın e:;kı bilyilk göçlerine benzi
yordu Kfırvanda kocaman kam
yonların arasında mekanik mü
badt-lesi, duraklarda toplantılar. 
Va:ı:ıyet üzerıne görüşmeler, has
talananlara yardım gibi müşterek 
tri heyet baiilamıştı. Belli, insan
lıın bı;; araya toplıyan kuvvetli 
bir Amildir. 

le.r vardı. Bu meyanda timar
hanede unutmamıştı. (Fransa 
delilerini sever, alkol sayesinde 
adetlerıni arttırır ve onlan ver
giye tabi olanların himmetleriyle 
semizletir. Zaten nüfus istatıstik. 
lerinde yükselen yalnız delıler
dir. 

Evlerde kalan işa yaramaz ne 
Vursa unutulmamıştır. Jean Re
nouard, tiki dunya mecmuası)n
da bunlardan şöyle bahsedıyor: 

Ihtiyar ahırına hasret çeken 
iki gözü kör ihtıyar eşek, seneler
denoerı dam altında bekliyen 
yayları tıknefes bir göğı.is gıbi 
hışıltrar çıkaran araba paslar 
içınde çürümüş rer tarafından 
hala öriımcek ağları sallanan uç 
tekerlekli bisiklet refah :zam.a. 
nında düşünülmiyen bütün bu 
mütekait yadigarlar feliı.ket za
manda derhal hatırlanmış, on
lar da beraber alınmıştı." 

Kafile tarihin eski büyük göç
lerine benziyordu. Karvanda ko
caman kamyonların arasında ka
tık mübadelesi duraklarda top-

30 - lantılar, vaziyet üzerine görüş-
Ondan sonra paraşütçülere k:.ır'>l ~ele~~ hastalar:anlara yardım gi
kıt'alar teşkil etmek üzere yaŞ- bı muş.te~ek bır ha;rat başla.mış
lılar çağrıldılar. Bir tane paraı?Üt- tı .. Beliı. ınsan~ar~ b~r ~ra_ya top
çu yoktu. Fakat herkes her taraf- lı)an kuvvet.lı hır amıldır. Ara-
t ·· t .. .. ·· k k ı baların tabelalarında Rouen, Reı-a para§U çu goruyor ve or u- V · ıı al · · · 
dan tir tir titreyordu. ~s, ersaı. e~,. V ~ncıenne gıbı 

A k hal · · · .. bırçok şehir ısımlerı okunuyor; 
."'l.rtı o e gelmıştı .ıu gokten b d .. - ı·· k" 11 

d .. h d " d ve un an goru uyor ı yo ara 
uşen er şey uşm tn e- d "k"l b "t" I h' ı · 

mekti. Daha emin olmak icm ? u en u un ransız şe ır e:ı-

t el k . l "F , dır. 
ras g ene sopa çe ıyor ar ran- E luld L · 'lil · 
sızım" diye bağırsa da dayaktan Y . e oraıne erın, ma~s: 
kurtulamıyordu. Evvela dayağı t~. Belç~alıları_n muhacer~tmı 
vesin, ondan sonra hüviyetini tes- g?re~, Lımo.us.ın .Y~Ut Poıtou 
Öit etmek kolaydır. Bunun gihi şun?ı de Parıshlerın fırarını sey
biraz sıveli konuşan herkes ca- redıyorlar: Artık merh~et ed.e 
!>US addediliyordu. Mademki her. e~e, e.d~mıy:cek hale gelmışlerdı: 
kes gibı giyinmiyorlar bir papaz- Şımdı ?nl~rınden geçe~ bu sefa
la bir rahibe de casusdurlar ves- let kafılesıne çatk~ bır sure~l~ 

,ı: 
1 

bakıyorlardı. Benzm, ekmek gıbı 
o:oe am. daima bir şey isteyen bu aç sürü-* * sü sinirlerine dokunuyordu. Di

lencıliklere karşı cevaplarını an
cak cesaret kırıcı tabelalarla ve. 
riyorlardı. Böyle olmakla bel'nber 
yol üzerinde çevrilen bu filim 
kordelasını seyrediyorlardı 

Köylülerin hayreti: 

H aziran seması, ihtima1at 
sahnesine döndü. Ufak 

toplu beyaz bulutların her birlSl 
tayyare dafi topların patlatıığı 
obüslı>r oldu. 

Goky üz ünde ufak bir kırmızı 
lık görulse her tarafta canavar 
dudükleri ötüyordu. 

Bir gün böyle bir hadise pazar 
kurulduğu bir güne tesadüf etti. 
Alıcı, satıcı herşeyi meydanda 
bırakıp kaçıştılar. Köyün bu ha.. 
Jini gören eğer kapalı pancorlaıın 
arkasında fıkır fıkır güliışleri 
ışitmesc bütün köy halkının bir 
peri kızı tarafından uyutulmuş 
olduğunu zannedecekti. 

Tehlike geçtik.ten sonra ar~ ·:.C a
lış veriş devam edemiyor. Pa.:ar
cılar küfrederek mallarını toplu
yorlar. Şikayetlerine kulak veri
lırse harbin memleketin mevcudi
yetini tehlikeye koyduğunden 
bahsetmiyorlar gayet meyus bir 
tavırla homurdanıyorlar: 

- Harp ticaretimizi durdurdu! 
Şimdi artık her şey hatta man

zaralar bile değişiyor. Yüksekı;,.e 
bır tepeden yola bakıldığı zaman 
otomobillerle dolu olan yolda a
rabaların üzerindeki şilteler ko
yun sürıilerine benziyor. Şiltele
rin böyle bir yagmura maruz kal
masını muktesit köylü kafası an
lamıyor. Zaten başladığındanberi 
bu harp onlara daima böyle ipzar, 
israf sahneleri göstermekten bili 
değil. 

Eylıllde ordu lüzumsuz yere 
koşturarak oldürmek için en gü
zel atlarını musadere etmiş tam 
zamanı çukurlara gömmek için 
en kuvvetli gençleri sililh al
tına almlştı. 

Simdi de bu müsrif Parisliler 
bır"çok nesiller için kapalı odalar
da muhafaza edıl.ıneleri lazımge
lcn bu güzel eşyayı böyle ziyan 
ve zebil ediyorlar. 

Toprakçılar bôyle bir otomobi-
ün bu kadar eşya nakledebilece
ıne birtürlü inanamıyorardı. Bir 
ok benzin tenekeleri, benzin bi.. 
erse kaçabilmek için bisikletler, 
ı;esip yemek için tavuklar, iç sık
:nak için kanaryalar! .• 

Fakat, koylülerin en :ziyade 
ıayret ettikleri şey bütün bu me
~lelere onların da karıştırılmış 
,lmalariydi! 

Zirai traktörler bu insan dal
sını ağır ve gürültülü bir yürü
uşle takip ediyorlar. Arkalarına 
kılan "kırık dökük zırhlı ote>

nobiller,, içinde çok efratli aile-
r saman yığınlarının ortasında 
allanıyorlar. Köylüler önlerin
en geçen bütün bu acayip şeyle
e hayretle bakarak alay ediyor. 
r fakat, baka baka nihayet fi

ar illeti onlara da sirayet edi
~r ve yavaş yavaş onlar da kafi
ye katılıyorlardı. 

• * Göç Kafilesi Arasında 

Geçen alay acayip bir şeydi. 
Kafilede: Parisin taksileri 

,faiye arabaları, ~abutlarda ôlü-

* * Mülteciler Kafilesi 

A yni sahne yirmi defa te
kerrür etti. Bu muhacir 

sürüsünün arkasından bir de 
mülteciler kafilesi sokün etti. 
Benzınsiz otomobiller atlı araba
lar sefalet zincirleriyle birbirinz 
bağlanmışlar süri.ıkleniyor lardı. 
Hu sefaletm mümessıli olarak iç
lerinden biri meyus bir feryat 
şeklinde bağrıyor: 

- Allah için bize birer yatak 
bulun! 

Merkezini ölüler abidesinin 
önündeki sahanlığa nakleden 
belediye azasının arasından bele
diye reisi kısa ve sert bir sesle 
cevap veriyor: 

-Yok! 
Mülteciler rep bir ağızdan la

net okumağa bedduaya başlıyor
lar. Şehrin aç kalmasını, üzerine 
bombalar düşmesini temenni edi
yorlar. 

(DEVAMI VAR) 

Maroken 

Şahadetname 
" B iz, Bursa maarif li.ıesin-

den mezun olduk. Imti· 
hanlarımız yapılırken, bizler
den şahadetname bedeli olarak 
ikişer buçuk lira istediler. Güç 
halle terarik edip verdik. Gün
lerini bir dilim ekmek, bir lok.. 
ma peynirle geçirebilen bizler 
için, bu para adeta servetti. Me
ğer, bu para mukabilinde bize 
verilecek olan şehadetnamele
rin kapları maroken olmayacak 
mı imiş? .Müı-acaat ettikleri yer
lerde, ancak birer amele vazife
si bulabilen zavallı lise mezun. 
larına, bu maroken kabın ne 
ka%&DdlJ'acağını kestirmek ko
lay değildir. Ustelik biz, maliyet 
fiyatı 100 ile 120 kuruş arasın
da bulunan bu maroken kaplara 
iki buçuk lira ödemekle, kim
leri zengin etmek istediğimizin 
de farkında değiliz. Fakat gelin 
görün ki, bunlara rağmen, bize 
şahadetnamelerimizi kapsız ola
rak verdiler. Sebebi bugünlerde 
maroken buhranı se:.dlıniş i
miş: Acaba ma.ru.k.enler yerine 
paralarımızı iade etseler de hiç 
olmazsa birkaç gun müreffeh 
yapsak, çok daha karlı çıkarıl· 
JlllŞ olmaz mıyız aefSi'n.iz?" 

* * 
Karanlıktan Kurtarın! 

" B en, Gedikpaşada, Tiyatro 
caddesi bitişiğinde, E

sirci Kemaleddin cami sokağın· 
da oturmaktayım. ve bu mektu
bu~ bu sokakta otu.ra.n bütün 
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Darülôcezedeki 

;Kahraman Ordumuza Yem Katılan Gen<; Subayla;-ımız And l<;hler ! 
' = Münevverler 

Ankara, (Tan) - Harp okulu
nu bitiren talebelerin Ankaradan 
ayrılışları dolayısiyle merasim 
yapılmıştu:. 

Baronun Dün 
Yaptığı İçtima 
Avukatlar Hakkmda 

Yeni Kararlar Verildi 
İstanbul barosu dün sant 15 te 

Eminönü Hajkevinde toplanmış 
ve şu kararları vermiştir: 

Badema her avukatın mutlaka 
bir yazıhanesi olacaktır. Bu yazı
hanenin 2 odalı olınası ve avu
katlı(!m şerefi ve haysiyetile mü.
nasip bir şekilde tefriş edilmiş 
bulurunasr şartdır. Her yazıhane
de umumi ve hususi kanunları 
ve nizamnameleri ihtiva eden bir 
kitaphanesi bulunacaktır. Her 
avukatın muntazam dosyalan bu
lunacak ve bunlar kasalarda ve
ya saç dolaplarda hıfzP.dilecek
tir. Ayrıca bir dosya çantası ile 
bir yazı makinesi bulunması da 
muvafık görülmüştür. 

Yeni subaylarımız bu müna- dır. Ve yarının kumandanları 
sebetle evvela Ulus meydanın. müteakıben ebedi Şefin muvak
d~\i Atatürk abidesinde and iç- kat kabrine giderek mane' i su
mişler ve bir çelenk koymu~lar· rette tazim ile eğilmişlerdir. 

Eroin Kaçakçı1arı 
Mahkiim 0 1du1ar 

Birer Seneden ·. Fazla Hapis 

107.772 Lira da Verecekler 

Herbiri 

Yatacak, 
Zı:ı.bıta A11met Altan, Mehmet ödemesine, Ahmedin 1 sene, 7 

Uluborlu, Mustafa Neş'e, Ali Os- ay, 10 Riir. hapsine ve onun da 
m::ın. Neşet Yılmaz ve Ahmet 28,000 lira para cezası ödemesine, 
T'1hakçı adında altı kişilik bir diğer ahmedin 7 ay hapsine ve 
eromci şebekesi yakalamıştır. 13,772 lira para cezası ödeme1ine, 
Kaçakçıların üzerinde bulunan Mehmedin 1 sene, 2 ay hapsine 
eroi>ılerin değeri yarım milyon 28,000 Jira para cezası ödemesi
lira kıymetindedir. Evvelki gün ne, Neşetin de 1 sene hapsine ve 
Besinci Ceza Mahkemesine veri- 13,772 lira para cezası ödemesine, 
len suçluların yapılan duruşma- karar verilmiştir. Diğer suçlu 
ları ~onunda bunlardan Mustafa- Ali Osman beraet etmiştir. Nak
mn 1 sene, 6 ay, 20 gün hapsine ti cezaların mecmuu 107,772 li
ve 28,000 lira ağır para cezası ray::t baliğ olmuştur. 

Okul Kitaplarındaki ljçiler için 

Yanhşlar Düzeltildi Tekaüdiye Usulü 

Pavyonu 

Alakadarlar İzahat 

Veriyorlar 
Belediyenin Darülacezede te

sis etmek istediği "Münevverler 
Pnvyonu" ,gazetelerde bazı müta
lealı:ıra sebebiyet vermiştir. Da
rülaceze Müdürü Doktor Bekir 
Zılfir, bu hususta demistir ki : 
"- Devlet müessesesinden ve 

yahut di~er herhangi bir mües
seseden tekaüt olınuş içtimai se
viyPsi yüksek. fakat kimsesiz ba
zı sahıslar vardır ki. bunlar isti
rahatle geçirmek istedikleri ha
vatlanmn sonunu otel köselerin
dc. yahut bakımsız yerlerde fe
na sartlar içinde geçirmek mPc
buriyetinde kalmaktadırlar. Bu 
ar~da Dul maasları alan kadın1ar 
da vard?r. Bunlar bize müracaat
la maaşlarını terketmek şartiyle 
Darülacezede bakılmalarını iste
mektedirler. Halen müessese
mizde bu gibiler mevcuttur. Bu 
müracaatlerin çoğaldığını gördü
~ümüz için Darülacezenin etra
fındaki geniş sahaya ormanlıklar 
içiI'de yeni pavyonlar yaptırarak 
bu gibilerin ve bu arada eğer 
varsa himayeye muhtac kalem 
erbııbı veya yüksek san'at erba
bmın da banndınlması için Be
kdi:ve Reisine bir teklifte bulun
mu!ftum. Vali, bu teklifi tetkik 
edeceğini vadetmişti. Mesele 
bundan ibarettir. Dünyanın her
yerinde bu kabil ~üesseseler 
vardır." 

Belediyede matbuata söz söyle
mPğe salahiyettar bir zat ta bu 
mevzu üzerinde şunları söyle
mistir: 

'·Belediyenin bir "Münevver
ler Pavyonu" tesis etmek kara
rınıia oldu~ hiçbir kimseye ha
karet sayılınaz. hatta Hükumet, 
Parti ve Belediye bugüne kadar 
bu kabil münevverlerden pek 
ço.'Cunu himaye ve tedavi etmis 
ve ihtiyaçlarını karşılamıstır. 
ı Dokuzuncu Hariciye Kovuşu) 
ted:wisi bundan başka bir şey 
midir?" 

Hava Denemesi 

Günü Yaklaşıyor 
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lstanbulun 

Ve Yeni 

Esti 

Zihni e i 
Yazan: Naci Sadullalı 

A dresi bende sakh bulunıu: 
bir "atandaş anlatıyor: . 

Hatay'lı bir memur. vnzifcS 
basında rahatsızlanmış. Vazi:re* 
mensup hulunduğu vekalete bil 
diri1mi~ . Bir aydan fazla siircr 
muhahcrat neticesinde. vatanda 
şın vekalet hesabına tedavi edil 
mesine karar verilmiş. Vatan 
das Hatavdan İstanbula gönde 
ri!mis. Ve tstanbulda ev,,elf 
Guraba Hastanesine, sonm Cer· 
rahpasa Hastanesine. ve nihayet 
Haydarpaşa Hastane.,ine müracn 
at Ptmi~. Fakat, biitün bu hns 
taneler, vatandası. aylarca hasre 
tini cektiği ihtimama, ,.e teda,•i 
ye kavusturamamı,lar. Kimisi 
nin ;\'atağı kimisinin o hastalık 
tan anlıyan mütehassısı, kimisi 
nin o hastalı~a mitptela \•atanda 
lara mahsus şubesi, kimisinin de 
o hastalığın tedavisinde kullanı· 
lacak aleti yokmuş. Uzun miid· 
det tedavisiz kalmanın, ve teda
viye kavuşabilmek için şehir şe· 
hir, hastane hastane dolaı,manın 
zararını, şifaya kavuşmak iimidin 
den hergiin bir parça daha uzak
laşmakla çekmis bulunan o vatan 
da!), şu anc!a, - kelimenin her iki 
manasiyle - intizar etmektedir. 
Fakat, miitevazi bir mevki, ve 
kafi miktarda para sahibi vatan· 
daşların bile, İstanbul şehrinde 
tedavi imkanından mahrum kal
maları. bizi acı ac düşiindürecek 
bir vak'a değil midir? Bu vazi
yet karşısında, bir de, himayesiz 
ve fakir vatandaşlann karşılaşa· 
<:akları müşkülatı tahay;dil eder
~,ek. mevcut ihtiyacın büyüklüğü 
önünde göz şaşırtıcı bir teessür 
duymamamız miiınkün değildir. 

Hastane buhraniyle, gazino· 
~ol1uğunu bağrında birleştiren 
hbnbul şehri, sıhhatini koruya• 
cak tedbirleri almadan sefahate 
dalrr.ış gafil bir hornrdayı hatır. 
latn:ıyor mu? 

''Olmıya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat ,gibı:-n 

teli~kisinı çoktan bırakmış c ... 
lan Istanbul şehri, hastane buh,., 
ramnın acısını duyınıyacak bu 
dcı C<'Cdl! mest görüniiyor. 

Bize dfü~cn hareket ise, bu acı· 
yı duymamanın bir sıhhat aJaıne· 
ti olduğunu düşünerek avunmak· 
tan ibarettir! 

-======= 

Baxı avukatların barodan tar
dedilmiş adamlarla ve .Kayıtlı bu
lunmayanlarla bir yazıhanede 
çalıştıkları görülmektedir. Şım
diden sonra bunu tatbike mey
dan verilıniyecektir. Avukatıar 
yazıhanelerınin kapısı üzer.ne 
50x40 eb'adında bir levha asabi
lecekler başka t~rlü reklam yap
mıyacaklardı.r. Yazıhanedeki eş
yanın avukatın kendi mali olına
sı şarttır. 

Maarif Vekaleti bütün orta ı K 1 k 
tedrisat muallimlerine bir tebliğ onu aca 

Poliste: 
Önümüzdeki salı günü saat -- -\ 

-~~~-o-~~~-

Bergamada Tütün 

Fiyatları Düşük 
Bergama, (Tan) - Tütün pi

yasası her yerde olduğu gibi Ber
gamada da ayın 14 ünde açıldı. 
Fakat ilk gün birinci fiyat 75 ku
ruş ikincisi ise altmış beş olarak 
verilmekte idi. Piyasanın ikinci 
günü kırk elli kuruşa tütün alın
mıştır. Kazamızın tütünleri bu 

göndermiş ve okuttukları kitap-' . . . 
larda gördükleri hataları bildır- Meclıs ~hha~ ve Içtımaı Mua-

. . . . . . venet encumenı, erkek ve kadın 
melerını ıstemıştı. Muallımler de I b'' ı·· · ·1 · hukuk .. · 
b ldukl h t 1 V k 'l t .. u un ışçı erın unu muaa-

u arı a a arı e a e e gon- f d b lik k d 
d · ı d" V k~ ı t b h t 1 aa e en ge e ve aza evlet 
ermış er ı. e we u a a arı . .. 

takip etmiş ve birer Ek halinde sıgo~ta kanununu mustacelen 
b

, t" k aıı· 1 .. tetkıke başlamıştır. 
ta ı et ırere mu mı .:?re gon- . • . .. ' .. 
dermiştir. Bundan sonra yapıla- . Y?m. ~ayıhaya gor~e, Turk ka
cak tedrisatta bu Ek ıer nazarı- d.n ışçısı gebe kaldıgı zaman te
itibare ahnacak ve talebe kitap- davi altına alınacak ve tamamen 
lan tashih ettirilecektir. Bugiinf' iyileşi~C:~ye .~adar evind~ i~tira
kadar hata ekleri hazırlanmış ki- hat ettıgı n:ıudetç7 yevmıyesı tam 
taplar şunlardır: olarak verilecektır. Kazaya uğ-

Tarih, cografya, kimya, tabii rayan i.şçiler için de ayni ~.üküm
ilimler. Diğer kitapların ekleri ler tayın olunacaktır. Olum ha
de bir haftaya kadar gönderile- linde işçi erkekse karısına, ço
cektir. cuklarına, kadınsa çocuklarına 

tahsisat verilecektir. Layihada 
sene pek nefis olmasına rağmen 
fiyatların pek düşük oluşundan 
satıcı endişe içindedir, ~ 

işçilerin ihtiyarlıklarında tekaü
diye işleri de bir esasa bağlan
maktadır. 

r . .. - '"\ 
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vatandaşlar namına yazmakta
yım. Bahsettiğim sokağın so.. 
kakhkla yegane münasebeti a
dından ibarettir. Burasını, bun
dan evvel birkaç havagazı lam
bası aydınlatmaktaydı. Ve biz, 
çok geniş fasılalarla dikilmiş 
bulunan bu fenerlerin cılız ısı
ğından da müşteki idik. 1''ak~t 
gelin görün ki, biz fazla ışık ü
midiyle çırpınırken, esk.isinden 
çok daha beter bir hale düştük: 
Çünkü, malfun tarihte verilen 
ışıkları söndürme karariyle bir
likte üflenen bu fenerler, bir da
ha yakılmadı. Bu yüzden, her
kes ışığa kavuştuğu halde, biz
ler hala o günlerdeki gibi elleri. 
mizdc fenerlerle dolaşıyoruz. 

Merak ediyoruz- Acaba, diğer 
vatandaşların kavuşturulduk· 
lan nurdan bizim hala mahrum 
kalışımızın sebebi ne olabilir? 
Bilmeden işlenmiş bir günahı
mız mı var? 

Alakadarlara unutulduğu-
muzu hatırlatıyor, ve bir an ev
vel ışığa V'1fturulmak isti
yoruz. Istediğjmi"E büyük şeyin 
sermayesi, bir emir verilmesine 
yetecek kadar Wsit~ ~baret
tir. Ali.kadarlar, karanlık günle· 
rin müşkillatını hatırlaıo.ınlar da, 
bu basit sermayeyi harcamak 
zahmetinden çekinmesinler!'' 

• * 
Hasta Talebeler . 

" B en, bir orta mekt('bin fi
l· çüncü sınıiındayım. Gir 

hastalık yüzünden, 70 ~ün mek
tebe devam edemedim. Şimdi, 
imtihanlarımı muvaffakıyetle 
verebilecek kudrete sahip bu. 
lunduğum halde, sınıfımı geçe
nıiyeceğim: Çünkü idare, bir 
sene zarfında (60) gün mektebe 
devam edemiyen talebeyi - ka
biliyeti ne olursa olsun • ipka 
bırakıyor. 

Acaba, benim vaziyetimde 
bulunanların, boşuboşuna bü. 
tün bir yıllarını kaybetmelerine 
meydan bırakmıyacak bir çare 
bulmak müm.kiin değil midir? 
liiç değilse, mektebe devanı 
edemeyişlel'inin mazereti be
nim ki kadar meşru olan talebe
ler imtihana çekilemezler mi'! 
Acaba bu vaziyette bulunan ta
lebelerin _ ki büyük bir yekun 
tutacaklarını hiç sanmıyorum • 
Imtihana kabul olunmalarmda 
ne mahzur var? Onların, sınıf 
terfiine liyakatli olup olmadık
larını yoklamak, katlanılaını· 
yacak derecede büyük bir zah. 
met midir?" 

* * Dilimize Hürmet 

lstiyoruzl 

"Evvelki gün, Beyoğ1unda 
"Orman" isimli bir mü

esseseye girdim. Bir sıcak san
doviç istedim. Tezgahtar: 

" - A bcğim, dedi, siz daha, 
istediğiniz §Cyin adını bile bil-

meyorsunuz: Ona sandoviç de. 
ğil, llongruaz denir!" 

Benim canımı sıkan nokta, 
tezgahtarın .k.üstahlıgıdı. Evve
la biz, mezeci dükkanlarına, yi
yeeeklerin frenkçe isimlerıni 
öğrenmeye, çırakıardan züppe
lik dersi almaya değil, karın ao. 
yurnıaya gıd.ıyoruz. Sonra, o 
tezgantar gibi duşünenler öğ
renınelidir ki, onların herşey
den evvel yapmak mecburıye· 
tinde bu1uncıu.k1arı vazite, sat
tıkları maddeıerın frenkçe isim
lerıni değJf, koynunda yaşadık. 
ları memieketın lısanuıa b.u.ruıet 
etınesıni öğrenmektir!" 

* * Musiki Dinlemesini 

Öğrenelim! 

"Geçen akşam, ailemle 
birlikte, sazlı bır gu1· 

noya gittim. Bu gazinoda, mem
leketin en kıymetli sanalkar
Jarmdan birisi konser veriyor. 
du. 

Fakat oraya kadar gitmek 
için katlaııdığımız bütün zah
metlere, ve orada harcadığınuz 
paraya rağmen, sanatkarın kon
serinden bir zevk alamadık. Bi· 
lakis, sade zevk alamamakla da 
kalmadık, fena halde sinirlen. 
dik: Çünkü yanımızdaki ve ar· 
kamızdaki masalarda oturan 
bazı sarhoşlar ve saygısızlal', 
konseri ne dinliyorlar, ne de 
dinletiyorlar, biıbirlerJyle kaba · 

15 te Vilayette büyük bir top
lantı yapılacak hava denemesi
nin günü tayin edilecektir. Bu 
toplantıya bütün kaza kayma
kamları ile resmi daire müdürle
rin'n hepsi iştirak edecektir. 

Umumi Sığınak yerlerini ,gös
teren levhalardan yüz tanesi dün 
Sefrrberlik. Müdürlüğüne teslim 
edilmiştir. Yarından itibaren 
bun lann yerlerine konulmasına 
bAc;]anacaktır. 1 

Evvelce alınan alarm düdükle
rine ilaveten dün 30 büyük dü
dü~' daha alınmış ve yerlerine 
konnlmuştur. Seferberlik Mü
dürlüğü tarafından tabettirilen 
ve deneme günü halkın ve nakil 
vasıtalarının nasıl hareket ede
ceklerini ihtiva eden afişler de 
yarından itibaren şehrin kalaba
lık yerlerine asılacaktır. 

kaba şakalaşıyorlar, yüksek 
sesle konuşup, gülüşüyorlardı. 
Onlarla başımı derde sokmamak 
için, kendimi ne kadar zor tut
tuğumu tasavvur edemezsiniz .• 

Ben, hiç kimsenin konuşmak, 
gülmek hürriyetine karışacak 
değilim. Fakat, yapacakları ha
reketin yerini tayin ve takdir 
etmekten aciz bulunanlara ders. 
!erini vermek de bir vazifedir: 
Nasıl sinemada dans edilmez, 
tiyatroda kumar oynanmaz, ba
loda namaz kılınmaz, camide 
rakı içilmez veya konferansta 
gazel okunmazsa, konser verilen 
bir yerde de gürültü edilmez. 
Bir gün, bir başka vatandaş 
tıpkı benim vaziyetime düşmüş. 
Ve dayanamayıp, ortaya bir 
sunturlu küfür savurmuş. Gü
rültü edenlerden biri, bu kiifü
rü duyunca, kabararak sormuş-
"- Erendi, bu küfür bize ıni? 
Berik.i, belaya girmemek için, 

zarif bir tevil yolu bulmuş, ve 
boynunu bükerek: 
"-Estağfurullah ... demiş, ne 

haddime ... Ben şu, konser ve. 
ren sanatkara küfrediyorum: 
Mübarek bir türlü susmuyor 
ki, rahat rahat sizi dinleyelim!" 

.Maalesef, ne zaman umumi 
bir yere gitsem bü münasebet
sizlerin mevcudiyetini acı acı 
duymaktan kurtulamıyorum. 
Acaba, bunlara vaziyetlerini ve 
~·azi~elcrini hatll'latmak için, 
ıçlerınde konser verilen gazino
ların duvarlarına: 
"- Yavaş konuşunuz!"; 

·'Yüksek sesle giilıneyinfa!" ka
bilinden cümleler yazılsa, hiç 
bir faydası olmaz mı dersiniz?'' 

-· 

Şili Konsolosluğıı 

BaşkCitibi Kay old~! 
Şilı konsoloshanesinın Başka

tıbı ı\il.lkı Censkı evvelkı gun b.r
denbire ortadan kayboımu~tur. 
.t:>a;;arntıp gece saat ~.L de 5:w A. 
K ı~ umaıa.u otomobıJıle Konso
ıoshaned.en ayrılmış ve bır daha 
avcıeı etmerru~tır. Ulomobıl dun 
sabah taksımJe Kırba~lı gaz~no .. 
sunun yanında boş oıarak b~
lunmuşıur. 46 yaşında şışmanca 
ve sarışın bır zat olup sırtında 

bej rengı paltosu bwwıan Baş
katıp her tarafta aranmaktadır. 

J::Sı.H. CE::::>ET BULU).'DU -
Evvelki akşam Ortakoyde Türk 
petrol şirket.ı açıklarında denızde 
bir ceset bulunmuştur. 

lK.l DENiZ KAZASI - Li
manda, şamandıraya bağlı bulu
nan Albazolya ismili şilep şa
mandıranın yerinden sürüklen
mesi üzerıne Dansi vapuruno. 
omc:llrmiştir. 

Musademede Dansi vapurunun di 
reklerı kırılmıştır. Liman romor
körleri vak'a yerine yetışerelt 
Albazolya vapurunu çekmişler· 
ili~ -

Beykoz önlerinde demirli bulu
nan Ek~ adındaki gaz vapuru, 
demirını tarıyarak Gı.im.rı.ik Mu
hafaza teşkilatına ait bir gemiyi 
batırmıştır. Müsademe neticesin· 
de, Gumrük .Muhafaza gemisinın 
baş tarafında bir metrelik yarn 
husule gelmiştir. Kaza hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Kamyon ve Oto 

Lastiği Dağıtdaca~1 
Ticaret Vekaletı kamyon ve o

tomobil lastik.lerınin tevzi şekli 
etı afınd& Vılayete yeni bir emiı 
göııdeı·miştır. Bu emre gore bir. 
ıkı güne kadar şehrımize gelecelt 
ol~h1 2,00C e yakın kamyon ve 
otomobu lastıgı şu suretle dağ1-
tıl~1caktır: 

Tevzıat vilayet tarafından yr:.
pılacaktır Evvela resmı dairelc
rın vtomobii ve kamyonlarınıl' 
ihtiyacı karşılanacak, sonra kam· 
yon lastıkıerınin y üzde yetmiş 
Anadoluya gönderilecek, yüzdt 
otuw da vesika usuliyle eşhas. 
ver· lecektir . Otomobil lastıkleri 
nin yüzde yeimışı ~ehrimizdı 
vcsıkı. ile tevzi edilecek, yüzde 
otuzu Anadoluya gönderilecek· 
tn·. Vesika ile tevziatı idare et
me~ için Vilayette yenı bır ko
mısyon kurulacaktır. Yarın J:c"' 
mısyon iizaları seçilecektir. · 
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~9Unkurtarp e 
l?ıerikanın 
Olleri 

~ . 
'la tirada inWratçdık ve bitaraflık 

tıQ.11 ~ti taraftarları arasında bel.kim 
d.iı lr cndııac, iızerınde durulaı:.ak 
tçı{' ttıuhımdir. Bu endişeyi infi
de ık taraftarlarından biri şöyle 

.\t:ı c.tmcktcdi r ~ 
~rıkanın kendini harbe aürükli

t tcdbirlcr.i almadan evvel Al
~ ve ln&iltcrcnin harp gayele-

1 °ircnmcsi 11zımdır. Diicr bir 
~ratçı_ ~· Roobcvclt'in hazırladıfı 
t\~"'11- l~yıhaları hakkında müıake
~tl. &ırışmcdcn ve karar vermeden 

bbij_ Roosevlt ;ı.n diplomatik bir tc
bc gcçmesını istem.ektedir. 

0rıgrenin Arzusu 
,_ ·~~~~~~ 

t. nıerikada infiradcılık ve 
~ bitaraflık siyaseti taraf· 
1'.ırı ara>1nda hakim olan bır 
şe, ü•erinde durulacak ka. 

t tnühinıdir. Bu endişeyi, infı-
lt11lık siyasetinin şeflerinden 

" ~olan ay andan W andonberg 
l e ifade etmektedir. 
llt_ı\nıerikanın kendini harbe 

likliyecek tedbirleri almadan 
Vel, Almanyanın ve Jngiltere-

ııı harp ı:ay·elerini ögrennıesi 
dır." 

\VaHdenberg, Ingiltcreden .;,. 
tıı nıeıunu.nt.)et b&.r cevap ·,e 

. rlindcn luçbır ünut bıra1<.1nı· 
'4 hır dcı.larasy on aldıktan 
~ra, Koosevclte, ııatıa nıeuı. 
etı bır harbe soksa dahi, ta· 
tar olacae:ını bildırmiştir. 
ı\yni teınayulde ,.e liyni va
leııe butunan ayandan Whec· 
'de, ay·nı cndı~clcri ifade et· 
'Itır. O, Amerıkanın harbe 
<uı.Ienecej;ıne kanıdır. Kendi· 
konı:re Roosevelt'in hazır. 

dıı;ı kanun liıyilıası bakında 
lizakcrata giri nıcc!en \'t karar 
trmeden evvel Roosevelt in, 
rb; durdurmanın hakikaten 
h.ansız olduı;unu anlamak 
aıu.adıyle dipıomatik hır taali· 

~tte ı.;eçnıesıni i>temektedir. 
~· ltou,cvelt ın, muharip dev· 
lııtlerın sullı gayelerını ogren· 
1 tsını talep enı) or ve bıaat 
tndı:ti, adıl bir _~u.tJıun tc.)isini 
lııu.ınkun kılacaı;ını zanncıtıği 
ıı,ll.iı esası tekili edi)·or. liu zaıe 
:.'Jtc sulh, ancak, müstakil bır 
Olonya ,.e ÇekoslO\akyanın ye. 
41den teessıt>ü, llollandanın, 
\ 8.~inıarkanın, ll~lçikanın, N~r· 
,~Çın eski vazıyetlerıne . ıa· 
~i, Alsas .. Loreıı'in }'ran· 
'-Ya ve eski Alman 
~~ temlekelerinin Almanyaya 

0~esi, üzerine kurulabılir. Hun· 
i:ll ba~ka Süveyş kanalının 
~ncı11111ellc~tiriımesi, bü
t~ ınemlekcllerde ırki ve dini 

1 "llliycllerin himayesi, bütun 
"-rp tanıiri ve tazmınatlarından 
~ôilı;eçilnıesi vo silarları azalt· 
.. ilk lazımdır. 

8u fikirler ve talepler, Roo. 
ıı,Velt'in politikasına taraıtar 
nırıııyan şahsiyetlerden gelmesi 
\e ~· Amerıka efkarı umuruiyesı· 
.111 bir kısmının haleti ruhıye· 

'1ııi aksettirmesi bakımından ~a-
İ""ı dikkattir. ... 

tıgilterenin Gayeleri 
'-=-----on beş ı:ün kadar evvel 
il İngiliz kaynakları, Lord 
f 'llifaksın Roo,evelt ile, mülte
q1kıe~in. harp g~yel~ri . ~zeriııd.e 
ne goru~eceglnı ve ıngıhz kabı· 
~'sinin bu meı.ele ile meşgul 
~duğunu bildirmişti. Yine ayni 
1 Y.nakları birkaç gün evvel 

1 11ı:ılterenin düşmanı yenmek· 
~tn ibaret olan harp gaye.i her· 

1 
e•in malümu oldugunu, fakat 
lllh gayelerini tesbit için do· 
~~nyonlariyle, müttefikleriyle, 
~erika ile istişare etmek. nyni 

11 
anda muhtelif kilioelcrın 

~ C:.k.tai nazarlarını öğrennıck 13· 
1"1 geldiğini; bu mesele ile 

~.°'!ııul olan komisyonun ınesa· 
)··' ılerleıniş bulnndu~ıınu ve 

1 •kında i\füler Churchill tara
t111~an bu hususta beyanatta 

1111lunulması muhtemel ~lduğu· 
il haber \·ermi lerdir. 

Ilı Londrada bu ayın 12 sinde, 

1 
llhteli! amele te~ekkullerinın 

1 '?dun~ onların, koopcra· 
t
1 lerın. nılltcfekkırlcrın dını 
ıe)ekkullerın 2000 den !atla de· 
(~e ınin ıştirnkiyle ıoplanaıı 
d 0 Pu1ar con\'cntionJ kong:re"ii 

1 
• hu mesele ile esaslı bir şu
ttıe ıncı;gul olmuştur. 

lıı llu teşekkül, a~agıd .. ki esas· 
• •ın tahakkuku i~in (alı ·mağı 

. it 

1 - Hayat standardının yıik· 
seltilmesi; 2 - Tayy.ıre bom· 
bardınıanlarına karşı dara mü· 
cssir tedbirlerin alınması, 3 -
Bankaların ve büyük sana)·iin 
millileştirilmesi, 4 - Sendika· 
ların haklarının tevsii, 5 - ilin· 
distana ve diğer müstemlckele· 
re istiklal verılmesi; G - Irlan· 
danın tev hidı, 7 - Populer bir 
hükl.ınıetin tce:;silsü, 8 - BLitün 
milletlere istiklal temin edecek 
olan, Alman milletinln itinıat 
edccej;ı bir sulhun teklifi. 

Harpten evvel fo'ransadaki 
(halk cephesi) ni andıran ve in· 
giliz milletinin hangi fırkaya •e 
tc1kiloita mensup otursa oJswı 
L .... tün ileri uu~uriarını topla
yan ( Populcr con ventionJ lıu 
kongresınde, kararJa~tırdığı 
esasları yapmak maks:ıdiyle ba 
(millı komıte) teşkıl etmiştir. 
Bu komiteye: Adaıns gibi aıncle 
liderleri, Halden gibi t.mınnuş 
profesörler •e bilhassa, . geçen· 
Jerde verdiği bir nutukta ( bü
) ük sernıa) e ve tasarruf fark· 
Jarının kaldırıln1a!;t, sınif \'C 

ırk farkı olmaksızın bütun ço
cukların tahsil imkanlarından 
istifade etıncleri,, dünyanın ser
\·et lıa.ı::inelerinin in:sanlar ara. 
sında adilane taksim edilmesi) 
esasları üzerinde ısrar eJen 
Kenterbery piskoposu gibi dini 
sahsiyetlerin dahıl bUıuuması 
şayanı dikkattir. 

Umumi Formüller 

G örülüyor ki sulh mesele
si ve sulh csaslariyle, 

daha zivade hükümet dışındaki 
şahısla; ve teşkilatlar meşgul 
olmaktadırlar Hiikiımetler, çok 
,·azılı •·e sarih beyanatlarla, 
kendilerini baglamaktan, taah
hütler altına girmekten çekini
yorlar. Fakat milletlerin endişe· 
!erini gidermek ve cesaretlerini 
ve nıu.ka\.'cmetlerini teşci etıııck 
maksadiyle, arasıra bazı uınu-
111i fornıüller ortaya atıyorlar 
ki bunlar, herkesin istediği gibi 
tefsir etnıcsine nıüsaadc ede
cek ve lıüküınetleri sarih taalı· 
hütler altına sokmayacak kadar 
umuınidirJcr. 

Geçenlerde Ingiliz parli\men.. 
tosunda Atlce kendisine bu ınc· 
sele hakkında sorulan bir suale 
karşı. lngilterenin, adalet üze
rine müesses intizamlı bir sulh 
tesis etmek ve bütün Certlerlc 
şahsiy·etlcrin inkişaf ettirebile· 
ceklcri hür bir dünya yaratmak 
istedij;ini söylemi~ti. 

Fakat bu sözler, vuzuh ve sa. 
rahattan mahrumdur. Geçen 
harpte suiistimal edilen büyük 
kelimeler artık herkes tarafın· 
dan şüphe ve itimatsızlıkla kar
şılanmaktadır. 

Almanya, barp ve sulh gaye· 
terini, ,:eziyetin icapların,1 gö. 
re deği~tirerek ilan etmektedir. 
Askeri galibiyetine fazla güven
diği zamanlarda bu gayeler: 
kendi siy·asi ve iktisadi hakimi
yeti altında • şimdilik Avrupa· 
da • yeni nizam dediği şeyi kur
mak, yani hakikatte, bütün Av· 
rupa milletlerini, hakim ve en 
yüksek ırk olarak tasa v vtır et
tiği Alman milletinin hizmetine 
koymak. Fakat llitler, nihai za. 
fere karşı itimadı sarsıldığı son 
ay ]arda bu yeni nizamdan o ka
dar fazla bahsetmemekte •·e da· 
ha ziyade sosyalist bir cemiyet 
kurmak için mücadele e!tiii;i ka· 
naatini vermeğe çalışınaktadır. 

Yarınki Sulh 

Harp, iki ay yahut iki •ene 
sonra bitse de, muhak· 

kak olan bir şey varsa, harp so. 
nu dünyasının, dünkü ve bu 
günkü dünyanın ayni olmıyaca· 
ğı keyfiy'etidir. 

41 CI 

50 SENE KADAR EVVEL 
SAHNE: 
Kafesli, loş bir alt kat odası; cicim 

perdeler; yer yatağı ve dokununca 
uzun uzun •allanmağa can atan sedefli ve 
~übekli bir tahta beşik; pirinç san mangal 
uzerınde servi 2ğaçları şeklinde süsler 
hakkedi'miş yaT!lruyumru ince belli, kulp
ları genis. ağ!Zlan dar bakır güğümler di· 
zilidir. Hav~da özerlik, karanfil, ıslak tül
bent ve kesilmi~ limon kokusu; şilteleri 
koymağa mahsus çift kapılı yüklük önün
de ·ki. buna kısaca "yük" denilir • leğen 
ibrik. Ebe hanımı. Kara~mrük semtindeki 
ahşap evinden, lahana dolması sararken 
siyah feracesini ve yumuşak yaşmağını a
cele takdırarak yayan getirmişlerdir. Zira 
o zamanki sokaklerda araba pek işlemez. 

Bu evin kapısı tokmaklıdır. makaralı bir 

iple yukarı cumbalı odadan çekilip açılır; 
toprak avlusunda, ayaklar kirlenmeden, ıs· 
lanmadan yürümesi için, Üzerlerine bezler 
serili uzun tahtalar konmuştur; kenarda ye
re gömülü küp vardır; bir değirmi bahçesin
deki kuyu çıkırıklıdır. Oturma odasında san 
ve yeşil yaldız boyalı alçak bir ııaz iskemlesi 
şamdanlar ve mum makası bulunur. 

* * Ebe - [Ak saçları zerdeçal ve kına ile 
boyanmış, şal hırkalı, ayaklarında 

aba terlik, bumburuşuk, yaşlı bir kadındır. 
Ne beyaz önlüğü vardır, ne de doğumdan 
evvel dolma yaparken kirlenen ellerini faz. 
la bir itina ile yıkamıştır.] Çocuğun adı 
nedir bakalım, söyleyin de göbeğini kese
yim! 

Bir kadın - [Sırtında dört peşli entari, 
belinde şal kuşak. başında namaz bezi.] 
Biz İsmail Hakkı koyacaktık amma. Şeyh 
Dürri Efendi kitaba bakmış, bu mübarek 
ayda doğan oğlan çocukların göbek adı ya 
Abdülmuttalip, yahut Abdülkadir olmalıy· 
nuş. Onun için babası Abdülkadir'i mü· 
nasip gördü. Malt'.lm ya, kendisi Kadirl'dir. 
Sonra götürünüz de kundağl kucağlna veri-

niz, çocuğun kulağına ezan okuyup adını 
koysun! 

Bir kadın - [Zenci halayığa] Lohosa 
serbetleine bakıver, taşmasın. Soğuyunca 
surahilere koyalım da konukomşuya götür. 
Kırmızı gazboyamalarnıı nereye saklamış· 
tık? 

Bir başka kadın - Sandık odasında, me
şin burcun üzerindedir. Aman gönderir· 
ken yanlıslık olmasın; çocuk erkektir, ka
paklan örtmiyeceksiniz, gazboyamalaruıı 
surahilerin boyunlarına saracaksınız. 

Ebe - Çocuk nereye bağlanacak? 
Bir başka kadın - İlkini Merkezefendi 

tekk<>sine bağlamıstk. 
Ebe - [Salattü selam çektikten sonra ku 

şağının arasından cıkar<Jığl bir Bilecik çakı· 
siyle göbeği keser.] Allah uğurlu kıdemli 
etsin. Hemen sarın, sarmalayın. Vücudü 
hava. su görmesin ha! Odaya da soğuk gir
mesin ... 

Bir kadın - Tuzlamıyalım mı? 
Ebe - [Yine kuşağının arasından bir kutu 

çıkararak.l Bu tozdan ekiniz. Mekke topra· 

~dır. Kademhayır kalfa! Su dök te ellerimi 
vıkayayım. [Yere çömelir. Önüne leğen. 
ibrik getirirler, odadaki bütün kokulan bas· 
tıran iç açıcı bir Edime sabunu rayihası. 
Yeni doğan ağlamağa başlamıstır.] 

Ana - [Gozlerini açarak, bitkin bir ses
le.] Yavruma ne o!C:u? Bir yerini mi acıt· 
tınız? Hele getirin koynuma! 

Herkes - Verin ayol. bağrına bassın! 

r ..... Yazan: ...... 1' 
ı Refik Halid i 
ı ................................ ı 

25 SENE KADAR EVVEL 
SAHNE: 

Pancorlu, geni§, ferah bir oda; Herekc 
malı, dailı çiçekli ipek perdeler· penbe 

lake aynalı dolap; sı.:yu arkadan d~lduru· 
lan, fakat kul!anılmıyan musluklu ve mer
mer kaplı bir tuvalet, altında çekmeler, 
havlu sehpası, duvarda!pekböceği kozasın· 
dan yapılmış bir dekor ortasında bir kız 
çocuğu resmi. Yüksek ayaklı san karyola 
ve aynca penbe boyalı, cıbinlikli, icabında 
beşik gibi de sallanabilen teı ör,ııülü bir 
çocuk karyolası; çini sobanın karşısında 
farbalalı, püsküllü. renk renk kordonlu bir 
şezlong; odaya lizol kokusu sinmiştir. Yer· 
de porseen küvet kaynamış su dolu kaplar 
;n~sa üzerinde kırmızı etiketli ve (Hariçte~ 
ıstimal oıunur yazılı ecza şişeleri: 80 derece 
alkol, oksijene su, pamuk paketleri. Ebe 
hanımı Nuruosma!liye semtindeki kargir 
evinden, hastalarına lavaj yaparken, siyah 
carşafını taktırarak bir kupa arabasına bin· 
dirip acele getirııllşlerdir. Bu evin kapı· 
s1nda <SehAdPtnAmel; Kahflp) v~?ı1, hir oi-

rinç Iavha vardır. tokmak yerine, çevirince 
öten ve üzerinde fransızca (Tournez S. V. 
P.) ibaresi bulunan bir çıngırak; fakat bu 
cümle, işçinin lisar bilmemesi yüzünden, 
belki süs sanılarak tersine, plakanın üst 
tarafına getidlmiştir. Ebe hanımın mua
yene odasında kahverengi muşamba kaplı 
bir divan, duvarda çerçevelenmiş bir diplo· 
ma, Besim ömer Paşanın hastanedeki ebe 
namzedi hanımlarla beraber ameliyat esna
sında çıkartılmış fotoğrafı göze çarpar. 
Evde havagazı ve terkos suyu tesisatı mev
cuttur. 

* * 
E

be - [Ortayaşh, dinçtir; beyaz önlüklü-
dür, ellerini kaynamış su, asitfenikl 

sabun, tırnak fırçası ile yıkamış. alkolden 
geçirmiştir. Yanında bir körüklü çanta, 
içinde etüvden çıkm1< makas ve saire var] 
Oğlumuznn adı nedir? 

Bir kadın - [Eteklik, bulı1z, saçlar to· 
puzlu ve meydanda] Ahmet ... Ahmet Niya
zi olacak. 

Bir başka kadın - Hani Enver koya· 
caktınız? Mehmet Enver ... 

Bir kadın - Büyük babası bu isimlerin 
hiçbirini istemiyordu amma zorla niyaziyi 
kabul ettirebildik. Malüm ya hümyet isim
lerini sevmiyor; eski kafalı ... 

Bir başka kadın - Tensikatta işinden 
çıkardılar diye dünyaya garaz oldu. 

Bir kadın - [Usulcacık] Eskiden loho· 
sayı Albasar diye korkarlar. yalnız bırak· 
mazlarmış. 

Bir başka kadın - Yine bırakmak caiz 
değil, sen bu sözleri pek yabana atma. İki 
lohosayı, yeni doğmuş iki çocuğu da Kırk 
basar diye yanyana getirmezlerdi. 

Bir kadın - Boş Hiflar ... Avrupada has
tanede gidip doğuruyorlar. doğan çocuklan 
de, doğuran analan da bir araya koyuyor· 
!ar, bir şeycikler e>lmıyor. 

Bir başka kadın - Ben anamızdan gör· 
düğilm ıtibi yaparım. insan durup duru?' 
ken gidip te hastanede doğurur mu? Bu 
ne münasebetsizlik. ne züppelik! 

Ebe ~ Banyosu hazır mı? Marika! Şu 
dereceyı ver de suyun hararetine bakalım. 
Ala! ykayahm. [Bu iş bittikten sonra] Kun· 
dağını fazla siltmayın, ferah tutun, odaya 
kurander yapmadan ara sıra temiz hava 
venneli. Hergün banyo. Çocuk pudrası al
dınız ya? 

Bir kadın - Gazeteye yazdırmağı unut
mamalı. 

Bir başkası - Okuyanlar "Bir Niyazi 
daha!" diyecekler: bu kaçıncı Enver kaçın-
cı Niyazi! ' 

Ebe - Allah, millete onlar gibi hayırlı 
etsin! 

Herkes - Amin! [Yeni doğan ağlamağa 

[*] 

BUGÜNKÜ DURUM 
SAHNE: 
9embeyaz, modern bir hastane odası; 

beyaz boyah demir karyolanın baş 
tarafı kalkıp._ ayak tarafı inen veya aksi 
şekle gıren bır mekanizması vardır. Perde 
yok, sadece, ko.rd'?r>lar çekilince açılıp ka
panan, ılerı gerı gıdıp gelen abaJurlar. Ke
narda kupkuru tir muşamba divan. yine 
beyaz boyalı bir etajer ve bir demir is· 
kemle. Lohosayı ameliyat odasından teker· 
lekeli araba ile getirip yatağına devretmis· 
lerdir. Yeni doğ:rn. şimdi, yıkanmış. Jtiy
dirilmiş, kundaks1z. fakat dört tarafı kafesli 
ve tekerlekli nıkel sepet içinde, her millet
ten ve mezhepter. başka çocukların da sıra 
sıra dizildiği odaya götürülüp bırakılmıştır; 
yanlışlık olmasın diye ayağından ve kafe
sinin kenarından, numarasını taşıyan bir 
ot-n ... ..-.t ......... :1,.,...,~lı-t··r11<r ' ....... t"\.NtH"'n h,:ıv:ıtt:ı nu-

ili~ ~n ·~ --=' fıı il H} ~ 
mara ooyıec.,. dunyaya gelır gelmez ılk 
dakikadan insana musallat olmaktadır.' Do
fyran bayan ise, hafif sancılar başıa ...,,,.\'• 
gıyınıp, ku,anmış, apartımanından cıkmış. 
faydalıdrr diye yürüye yürüye, elinde ufa
cıl_< ~ir deri valız, hastaneye ayağiy'e gel
mıştır. Arkasından yarı çanta, yan ba
vul, acayip diğer bir valiz daha getirmis
lerdir . ki, bu, d~nüşte çocuğun konacağı 
portatıf ve prat'k kundaktır· üstünden 
fermetür ekler ile kapanıp açıbr ve içinde 
kır yemeği mi vardır bakkaliye eşyası ve· 
ya pazardan alınmış zerzevat, yemiş gibi 
nevale mi, yahut ta gizli evrak, bomba 
mı? Belli değildir. Hastabakıcılar, umumi 
odada bekleşen güzel. temiz yumurcakları. 
~uayyen .. saatlerde nikel sepet arabalariyle 
dorder dorder koridorlardan geçirerek nu· 
maralarına göre aııalarının yanına gôtürür
ler; dakika nesabiyle emzirttikten sonra 
yine gırıl gırıl çekerek tekrar umumi ko· 
vuşa taşırlar. Hastane asitfenik, lizoform 
kokmaktadır; her kattan ayak sesleri asan
sör hınltısı, kapı ve telefon çıngırakİarı ve 
bütün bunların üzerinde, ara sıra başka 
odalarda ağnsı tutmuşlann feryadı! ' 

* * 
E

be doktor - [Beyaz önlüklü, gözlüklü, 
c::t">rt f!'.l71~ rt,:1,-'.H '"'""'""""'"' 1'~c::"o.._1; ,..o\ı-

~~ın 
re!ı bır erkektir Hastabakıcıya ıngılızce 
sorar] Nabız ka~? Termiği ne kadar? 

Hastabakıcı - 90 .. ve 37, bir diziyem! 
Bir bayan - [Ayaklarında, ökce ile ta· 

ban arasındaki bo~luk mantarla doldurul
muş iri ayakkaplar sarı boyalı saçlarında 
file, belinde enli podüsüet kemer] Röpo 
absolü, değil mi doktor• Tabii cocuğu gös
termiyeceğiz. yanına sokmıyacağız. [Doktor 
çıktıktan sonra hastabakıcıya l Adını da ha
la bulamadılar. babast aylardanberi Tara· 
ma Dergisi'ni karıstınyor. Halbuki Ural. 
Erol, Güney giti isimlerin modası gecti. 
Dayım oğlun~ CPır adını verdi, teyzemin 
veni doğan kızı ZP.yneb ... 

Hastabakıcı - Amma 8 numaradakiler 
Tunğuç koydular. 

Bayan - Onlara bakmayınız siz... Ço 
cuğun babası Dil Kurumunda aza. 

Hastabakıcı - [Manalı bir bakışla] Sizin 
bey kimdir? 
Bay~n - Geçen mecliste mebustu, bı· 

sefer ıstemedi. Ben gideyim de gazetelere 
telefon edeyim ... 

Ana - [Gozlerini açarak, yorgun bir ses
le] Kulağıma bir çocuk ağlaması ııeldi. Ne 
olur yenge. yavrumu getirseniz de bir ke· 
recik görsem ... 

Bayan - Yoo. ninoşum. bırak onu ke~ 
di haline de rahatına bak Yirmi dört saat 
sonra emzirmeğe getırirler elbet ... O zaman 
vöriiT~Ün ~C'"'11~Pn ne., 

oaşlamıştır.] 
Ana - [Gozlerinı acarak. yorgun sesle] 

Yavruma ne oluyor? Paskasını mı sıktınız 
nedir? Hele getirir. koynuma! · 

Herkes - Olmaz yorulursun. sen kımıl
dama karyo!asını y&runa çekeriz, bukada
rı yeter! 

Lazımdır ki lngiltero ve A· 
merika, bütün dünya efkarı 
umumiyesine karşı niçin harp 
ettiklerini ve harp kazamldık
tan sonra kurulacak yeni dün.. 
yanın, bütün milletlerin refah 
\"C saadetlerini \"C daimi stılhu 
garanti edecek esaslara istioat 
edeceğini el ile tutulacak kadar 
açık bir surette bildirsinler. 
Bütün milletler ve bilhassa Al
n1an milleti anlaşılı.r ki, yarınki 
sulh Versay sulhunun ayni ol
ınıyacaktır ve yeni dünyıı, Al· 

(*) Doğumdan ölüme kadar on iki sahneyi kavrayan bu seri fasılalarla ne.redilecektir. 

Boş Bir Adada Radyo: 
man milleti de dahil olduğu Ncvyork şehrinin meşhur 
halde bütün milletlerin clbirlıği nPv cüsseli .. binala;ının 
ile kurulacaktır. nı en buyuk şikayet· 

lngiliz ve Amerikan saliihiyet- çileri radvo şirket. 
tar de•let adamlarının bu şekil. ) 'erider. Zira yal-
de yapacakları beyanatın, y ıık· , ~ız çok; pek ç?k 
sek ıdeallcriıı zaferini temııı I . _ rnvvetlı radyo ts· 

tasivonlarından i 
ederek bir sulhu yakla,ttrmak • 
1 d ··h· b. • ·ı ı ıosı merkezleri Nevyork'ta olan 
1usu~1ın a nıu 1111 ır aını o a-
ugından şiiphe edilemez. Columbia ve National kumpan· 

Bu harbi, otuz asırlık mede- yalandır. Bu iki kumpanya da
ni~·cti biisbütiin tahrip etmeden· ha kuvvetli istasiyona malik ol· 
bitirmcğc çalışmak ta. nıesul mak için daimi surette birbir· 
dcvl<"t adamlarının esaslı \'azife- !eriyle rekabcttedirler. 
!erinden biriclir. Simdi Columbia Şirketi yeni 

:ına 
7 

Yazan: 

kddar bu şirketın en verici is· 

tasiyonu Nevyork sahillerinden 
100 kilometre uzakta kayalar· 
dar.. müteşekkil ufak bir ada 
üzerinde imal edilmişti. 

En son buldukları çare l!e 
bn istasiyonu şöyle yapmaktır. 
Bu adanın etrafına 3,5 metre 

• • 
Sevim SERTR• 

genişli~inde bir dalgakıran ya
pacaklar sonra bunun üzerine 
12 metre murabbaı çimento 
döşeyip bu zemin üstüne 130 
metre yüksekliğinde bir verici 
istasiyon kulesi dikeceklerdir. 

23 metre murabbaı genişli

ğindeki bir binaya da bütün 

aletler yerleştirilecektir. Burası 
sahile iki telefon hattiyle rap
tcdilecektir. 

Bu adayı bu şekle çevirmek 
500.000 dolara. yani bunun iki 
misli Türk parasına maledecek· 

•tir Bir fırtına dolaysiyle sahil· 
ı~ temas kesilirse radyo mühen· 
disi yapılan evde yatacak yer
di•i vapılan evde yatacak ver 
de bulacaktır. 

Bu kumpanyanın bütün bu 
fe<ıakarlık ve masrafları göze 
al:ırak böyle verici istasiyon 
kurmaktaki ısrarına en büyük 
~ebep harp dolayısiyle radyo 
nesriyatna verilen biiyük e· 
hemmivettir. 
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t!J\TAKYiMDEN 
~~iaYAPRAIC 

Hayyam Türktür! 

E
velki günkü takvimde 
· Akşam refikimizin Hay 

yam'a dair ansiklopedik ma 
lı1mat k ı s m ı n d a tesa 

düf eylediğim bazı noktalara iliş 
miştim. Dün muhterem meslek· 
daşım VA ·NÜ sütununda banı 
ce.-ı.p veriyor. Bu cevap. kanaal 
v~rici olmamakla beraber muba. 
hasenin tcnevvürüne hizmet et 
mesi itibariyle şükranı muciptir 
Mul:.ahasenin esasını hulasa ede. 
yim: 

1 - Be?J Ömer Hayyam'ın ansiklo-
pedide yaz:ldığ• gibi aslı. İrllDlJ olm:.~ 
yıp Tı.ırlt olduğunu iddia edl7orum. 

2 - ömeı Hayyam 'ın kendine mah· 
sus bu felsefesi olmayıp ~ionotheism~ 
yanı V\:l...'"ı.detJ vücut felsefesınin subele. 
r1ndeıı olaı. La Edriyyun ve Reybiy• 
yun me~lekıne s.ilik olduğunu söyli~ 
:roıııum 

3 - -Ansiklopedide "RubaUerjnd4 
zamanın köhne itikatlariyle alay eder• 
cür.ıle~ini de muharririn Hayyam'ı an~ 
1':.m,ıdıj:ır& hattA belki de okumadı., 
ğJn::ı bir delil addeylemiştim. 

(J{ıt'a) ile (Rubai) arasındaki 
farka olan vukufunu ispat içiQ 
muhterem refikimin kendini biı 
'nıtihana tabi tutmak istemesini 
bir tevazu eseri gibi telakki ede· 
riın. 

Hir de dördiincü nokta var ki, 
o d'l Havvam'ın taa~~uk ettiği ri. 
vayet edilen l\lihsitti ismindeki 
•air kadının yanlış olarak l\lehis(j 
'arzında yazılmı olmasıdır. 

Bu dördüncü nokta Akşam'ııı 
vlne ansiklopedi sütununda hal· 
ledilmistir. Bay İbrahim Alaed· 
din'lı.a ''I\ff'shur Adamlar Ansik. 
lopcdisi" nde i•min l\lehisti gibi 
vazıldıirı anlaşılıyor. Bay İbra· 
him Alaeddin tanınmı• bir müte. 
!ekkirdir. O halde bunu olsa ol. 
•a tertip veya tashih hatası gill 
kahnl etn1eğe ınccburuz. 

Ömer Hayyam'ın Tiirk olman. 
na gelince: Bunda şiddetle mu· 
•ırrım. l\luhterem n;ı.eslckda~ı· 
rnın zayıf gördüğü Omer ismi 
en kuvvetle ihticaç edilecek bir 
noktadır Çiinkü malfım olduğu 
·•,ere İranı İkinci Halife Önıer 
fethetmişti. Bu fethi hazme· 
lcmiyeL İranlılar :vaptıklan te • 
'<ilıitl& Ebil Lü'lü Firuz namınd~ 
lıir fedai göndere .. ek Öıner'i sc
'>it etmi•leı·dir. İsliim tarihleri
nin yazdıkları gibi Ömer'ln !leha· 
<\etine kölenin efendisine ha!< 
'ermek suretiyle gösterdiği ada· 
Iet sebep olmamıştır. Ömer, kö· 
'eye de bak verse yine şehit edi
·~rekti. Sehnameyi 7azan Fir· 
devsi (ki, İranlılar Ferdosl derler) 
aradan dört a•ır ge(ti!I halb 
t\ı:tıh1r. İra11• istilR.sına kant: 

Zi şiri şütilr hurden-il-su!mlAr 
Arabra becayi re~idest kA.r 
Ki U'eı kianra kümend arzu 
Tüft.. ber tü ey çarh gerdan tüfu! ı 

vani "Deve sütiyle kertenkel') 
vemekten Araplar işi bir derece· 
ve vardırdılar ki, İran şahlarının 
taclarını istiyorlar, tuu! Sana ey 
dönek diiı1ya tuu!" demiş ve Şeh· 
naıne:vi Arap istiliisi:vle bitirmiş
tir. Bövle bir mrmlekettc hangi 
lrani e°Vladına Ömer ismini kc· 
\'ar? 

Ben, Şii olan mutlaka İranlıdıı• 
1eıPedim. Fakat İranın resmi 
"Ylezheb~ Caferi'ilir ve Caferi o· 
!anlar da Bekir. Ömer ve O•nıan 
;,mi kullanmazlar dedim. Hay· 
\•am İranlı olsaydı , o muhitte na 
ftıl olur da Ömer ismini alabilir 
1i? Azerheycanda hile Av•e. Ö 
mer Osman isimlerini baska 1,.t 
tan ~lmasavdı. hir Hav:vamın Ö 
nıer ismine tahammül edebilirle. 
1er miydi? 

Hayyam irin niiftts ki\ltıdı ha 
..,.ırlamaia lıiç liizum yoktur. Bl 
'ıüvük Tiirk •airinln ınillivet eti 
keti üstündedir. Zaten tarih t< 
'<ııat ediyoı ki, Türk•te en bfö·ü~ 
<l·ıhiler yetişmiştir. Cok ükiiı 
·v~eke olclut'u gibi Türk artıl 
dahılerini hükfııneti dinive. sh·a 
etine fed& etmeğe mecb~r değil 
•;ı· Lisan bahsi de söylrdit'im 
ı:ibi o zaman arapca nasıl din• 
il olarak kabul edilnıisse forisi 

'• "debi lisan olarak kabul edil· 
,,;~ti 

Ben Ravyam'ın Tiirklüii;iinii 
'herkesi Türk saymak gayreti 
1e" iddia etmedinı. Havatı biı 
;ok efsanelere boğulan bir ada 
m'n nesebini ve!"aikle ispat etnıc· 
nin hayli müşkül oldujium. 
•İli~ orum Hatta bahsettiğim 
rniistesrikın iddiası bile o adaınııı 
mücerret kavlinde kalabilir. Ya· 
<1k ki. bugün size bu adamın İS· 
mini bile vermekten acizim. Va· 
tanıma hasret çektiğim zamanda 
•da dolusu kitaplarım hara( me· 
>.at •atılmı. on altı sene bütün 
malını nılilküm kafamdaki kırıl• 
~ökük maHlmatla elimde nıPmle· 
ıotfen mf"mle-krtP c:H .. iikl,.rlilrim 

vırtık bh valizden iharet kal 
nıst'. Buna rafrmen hu köhr 
•Htltimatıma:e itimat ptfini7 .. '7i.,." 

\. ·Nii. Pariste hulunrlu1rn~' • 
ıt.Jn en viik~rk mii"t"'"'"""" 1 
ılan ve "Sarkın ft"~hur 4 r11r 

1 al'ı" nemiyle pek miihim hir "c;;"ı 
'"az11.n Baron Carra df' Vanx c1n 
~ana hak verınic;;ti. llavv~m·ın 

TUrklüğiini1 xalnız ismi c1f'i!i1, 
edebi ve ahsi karakteri dP ;,n•! 
edt~r. Bu zaf ile olan n1ün'\\.· 1.:. 

(Sonu; Sa; 5 Sü· ı ı 
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( iktisadi Hafta ) 
Haftan1n En Mühim Hadisesi Tütin 
Piyasasının Açıhnasıdır • Gelen Mallar 

kinsızlıklan yüzünden, depolar. 
Yazan: Hiilegin Avnl da kalırsa, fiyat düşükluğüne 

H aftaıuı en mühım hadısesi- karşı alınan tedbirler suni ma
. hiyette kalabilir. Bu hususta en 

ru ıı.muue yen. açuan tULUD faydalı tedbirleri Münakııle Ve-
pıyasası te§lUl eı.m~te HU. P!ya- Wetı almaktadır. Vekilet bu va
~ Wt guru..rae peit U&raJ:e~~w. gonlann mühim bir kısmını tü
b.u· i~"e, Y~ nA.U.-...\6, 4 tün nakliyatına ayırmaktadır. 
IXW.)u.11 iU..u "~'un &atwnlıjı.il". ı· a- Bu imkinJ daha ziyade arttınnıık · 

TAN 

SPOR: 

F. Balıçe /. Sporla 
G. Saray B. Sporla 
Karşılaşıyorlar 

ı• Bugiin TAKSIM Sinemasında •• 
2 Büyük FDm Bir Programda 

l - Tlrkce akli Ye 1&rlnlı 

BEYAZ 
ES i RE 

Muusam Sark filmi 
Senaalar: 1 • 4,20 ve 1 de 

2 · Londra Kalesi 
Boris Karlof ve 

Basil Rathbone 
tar•fmdan tarihi Te cim! mm 
S•mlar: 11 - 2,40 6 n 9 da 

Birbirinden d.ııa sil.sel ve entereau olu ba iki filmi bcırmm)'Dlıs. .. .. ,, ____________________ .. _,. 18,00 Prosram 

18,03 Orkestra 
kaL bu swraw sau9..ar.n a11'a:ü.D- 1'zımdır. 
uan şaaye'-'er &eililege baŞUMU. 

~uo&~t:L.uı::ıın seueuı, u.r keııme i· Gb>EN MALLAR Bir iki haftadır oldukça sönük Sor. olarak Vefa ile Beykoz 
,~----~ 

.. BugünSAKARYASlnemasında ~ MARMARA' ~!!yat a~wuugu Cl!ye .tu.uaü Haftanın ihracatmdan bahse- giden Lig maçlanna bugun yine karşılaşacaktır. . 
euı~oıur . .u.m l'6en 8'=4.m naoer: derken, yine tutun mevzuuna ge- Şeref ve Fenerbahçe stadlannda Vefa son za~lardakı ku~~t-
lere gore, bır kı.o tutun vasatı lelim: devllnı edilecektir. Bugünkü li kadrosuna harnıl olarak gorun-
oıar~ bO kwup .ıı.aaar satı.mu-, maçlann husus yeti Lig dördun- mekte ve dordünci.ılıiğü almak 
tadır. Samsunaan geç..n sene va- Bu hafta içinde Iatanbul lima- cüli.ı~ü vani Milli Küme nam- azminde bulunmaktadır. Beyko
sau olarak bır ki.o tıı.uıı yuz ku- omdan uıg11ıereye '17U bın lıra- zetıı.t· 'üzerinde müessir olmala- zun böyle bir davası olmarnak
ruştan az değ J.dı. l lık, Alınanyaya ıoo bin liraı.k ndır Bu bakımdan merakla ta- la beraber her zamanki yılmaz 

Kuyruklu Ylldm •ı Eğri ayaklı haydut 1 

Fnumsca aösltl culp bir komedi ilk def• olarak nnrensls n 
ROBERT YOUNG - FLOREN - kuv...etll bir dram. Sibiryanın 

Cıt RİCE - MARY ASTOR ıaaa: cöllerinde seçen biaal Te 
tar•fmdan W mfieaıir mevsua 

.n.caba bu., ~•yat düşüklüğüne tutun gonaerıım ftır. Tiftık ve kip edi1ecek olan bu maçlann orunu oynıyacağı da muhtemel-
lebeb nedır. .l utunlerımiıe kar- yapagııara kar§ı ua her taraftan ayn; zamanda sıkı geçeceAi mu- dir. a, 
p her taraftan. talebler oldugu talepler artmaktadır. lsvtçreden, hakkaktır. Dördüncülük için vaziyetleri "111-•••••• ••••••••••••---il# 
halde, malUın iktısat kaıdelerme Macariatandan ve laveçteıı tıftık nazik olan Istanbul spor ile Be-

İllveten: Görlllmemiı c:ulı bir rnim: KEDiNİN EVİNDE 

gore fıyatmın da yüksek o.ması istenmektedir. Bu yüzden .t.iftk K'ldıköyünde de Fenerbahçe yoğlu sporun Fenerbahçe ve Ga-
lizımdı. Bu ezeli ikt sat kaidesi, fıyatları artmJftır. lnıilız ticaret ile karşılaşacak olan İstanbul latasaray ile karplaşacakları g6z 
harbin vucuda getirdiği prtlar birliji tarafmdan 57 bin baıye Spor'un dördüncülü.te ilk nam- önünde tutulursa Vefanın daha 
içinde ehemmiyetini kaybetmek- tütün satın alınacajından bahse- ze~ olarak Rörünmesi bütün a~- az zorlu bir rakiple karşılapnak 
tedir. Bunu ıu suretle izah ede- d.lmifti. Hen~ piyuada böyle mile o~amasını ve beraberl~k avantajında bulundutu anlap- ı 
biliriz: bir·hareket bqlamamıştır. almak ıcın ~k çalışmasını mu~ıl? hr. 

Bu gün için, tutün ticaretinde . olacaktır. Gun ~eçtikçe daha ıyı . . " .. 
mühim mesele, nakliye mesel.e- k İhraç edil~-~allartuzlarasba~~~· oyntvan. kuvvetlenen ıenç İstan- lük~u~ett ıtıbavrilfe Beykboza ustunk -
sidir. MalUındur ki tuttinlerimi- uru meyva, .._.ve u ua.- bul Spor'lulann karşısında Fe- gos eren e.anın u maçı a-

üh' b" kısmı d · li- lar, yağlı tohumlar da bulun- nerbahçe'nin de söhretine liyık zanmasma hiçbır suretle hayret 
:ı1 ,.;:ked1ilird.~ Halbukt:::~u- maktadır. Bu ~tanın ihracatı bir oyun tutturmak tstiyece~ ta: edilmemelidir. Fakat üç hafta ev

b ük mani tefltil tmek geçen haftaya nibetle daha ~ bildir Bu itibarle oyunun zevklı vel Feneri yenen Beykozun da 

EYLOL 1939.~:~e:u:~::R-t·çt·HD·E·::.: .,il 
Z.m•nm ve harbin ilk Fruws afiper filmi 

TEHDİT 
Bq Rollerde: 

MIREILLE BAL 1 N :fu,n uy e • dı, bir buçuk milyon lira olduğu olın~ lizımdır. böyle gayretleri çok defa boşa 

B · . t k da tüt.. tahmin edilebilir. çıkardığı hatırdan çıkarmamak -r.on+c V. STRo•TT.d-ıa• _ JEAN GALLAND u vazıye al'flSID • un- Fenerbahçe takımı böyle sıkı gerektir ~ ıu,ını 

B 
A 
L 
A 
L 
A 
y 
K 
A !erimizi Amerikaya Bura yoli- GELEN MALLAR maç yapmak ıztırannda kalan ·ı' 

le 1eVketmekten baflta çare yok· ı-""'tereden beklenen mallar bir rakip karıısında bugün bir Finlalulalı GüreıçUer \ Ba aalı aktammdan ltibarea 
tur. Halbuki Bura yolundan A- "6" .. . • kere daha kadrosunu deneyecek- ~--· s o M E R s· d ---~ Son btrbc stınl b,,,,...,.. 
merikaya tütün sevketmek hem henuz gelmemiftir. Ev· tir Geri müdafaade bir hayli Dünyanın en iyi güre~llerin- ınemasın a ı BQiin 11 den itibaren dnlmlb 
pahalıdır, hem de uzun bir za- ~~~e gellOOen 330 daton yham . Kau- ~nndanberi buhran jleciren den bir kaçma malik Finlandiya ~·-•• matJaeler 
man meselesidir. AWtadarlarm, .. ~tan . ~ unanıatana Fenerbahçe'nin son aldı~ tedbir- güreş takımının Almanyaya geç-
soyledilderine göre, lzmird.en, gonderilmifti. ~afta için~ Ro- lf'rle ne hale .reldi,tini ve nasıl mesi münasebetile güreş Fede- "tl••••••••••••••••••ı••••••••••••••Basra yoluyla Amerikaya tütiin manya, Yunaıuatandan kimyevi calıştı~ merak edenler QOktur. rasyonu Istanbul güreş Ajanlığı- .111 
1eVkedildiği takdirde kiloda 54 maddeler, Bura yoluyla çay, ka- na kayıtlan Türkiyeye getlrmek 
kuruş bir masrafa ihtiyaç var-

1 
lay, Bul&ariatandan maden kö- Fenerbahc:e Stadında son ma- imkanını bulunup bulmamıyaca-

dır. mürü ıelmiftlr. Tuna yolu don- çı Galatasaray'a kar$1 Beyo~lu ğı sorulmtıfbır. 
dulu için, ıdparlf edilen birçok Spor yapacaktır. Bevoılu Spor, 

Alıcılar, nakliye ~ü~~t~ mallar da yollarda kalmıftır. ~ilik İstanbul Spor'u bir sayı Ajanlık ~:" istifademlzi mu-
goz önünde tutarak tutunu mum ileriden takip etmekte oldu~n- cip olacak böyle bir harekete te-
kun oldutu kadar ucuza satın dan Milli Küme'ye ırlrmek ümit- şebbüsü için maddi imkan bulun-

B U G C N Mevsimin en pk... En lüks... En eğlenceli süper filmi 

ttL.!s!,!< BRODWA Y MELODIE 19 
ELEANOR POWEL - FREDASTAIRE 

almak yollarını aramaktadırlar. Piyuada: leri' hiç te az delildir. Bundan masını temenni etmiştir. 
Halbuki müstahsilin de 60ku- ba~a her zaman büyük takımlar ,--------- T•hmlala Gatihade bir mavafflda:Jet bıranrNkUdır. 

ruştan tütim satmasına imldn Sümerbank Yapanı ıçin k,rku yaratmış ve muvaffa- '\ '-•••••••••- Badn aut 11 de temillth matine. ---•••••••rl 
yoktur. Çünkü geçen seneye nia- 7 kıyetli maciar çıkarmıs olan Be- HER TURK GENCİ ••••••••••••••••• 
betle i.atllısal masraflan artmıt- yollu Spor'un karsısında Galata- Al d M•lt" d 
~~· baY:at pah~~ndıjı lı;ln, .. ~ Safin Alacak sarıtv'ın azimkAr bir oyun ?vn!- em ar• 1 1 e 
tün ye~ muatahsil de tütu- yacajtı kuvvetle tahmin edılebı-
nü satarkeıı, pek tabll olarak u- lir. 
mum! etya fiyatlariıU göz önün- Ellerinde yapalı bulunan ta-
de tutmağa mecburdur. cf.rler, Mmtaka Ticaret Müdürlü- Diler ~raftan o.~latasaray 

Görüiiıyar ki alıcı De atıcı a- tüne beyanname vermielerd.i. tedricen duzelmeAe yuz tutmu.-
rasında büyük bir tezat var. Ticaret Vetaletinden Kmtaka tur. 

1 
Biri ~ atın a1mak' ..,_., 'l'~ 'MOdlrJDIQv ~ Anlanna Ankaranın en iyi 
diğeri de ziyan etmemesi iç n bır emirde beyannam.~ye ti 1 tu- muharimlerinden birini almış 
mahna değer fiyat anyor. tulan yapalılann Sumer B~ olan San-Krmızı'lıJarm bu ovun-

ALiCE FA YE - RİCH.ARD 
GREEN'in ilk buhar müinul 
keıfinin bhrewılılduııu ba

rikullde J'•1&ttıklan 

Sinemacllık Tarihinin 8 • • 
ıncı Mucizesi 

10 milJ'Oll dolar harcanarak. •• 100,000 kiplik fisflruı orduaamm fttirüile Gevrilen 2 sene ça1ıp1arak.. 

Hi D RUYASI 
Sinemuım alnllar• m)'nt " debtet Yerecek bir hlribalCbr. 

Hüldunet, bu mücadeleye kar- tarafından satm .. alın~ca~ bıldı- cudan istüadeleri çok olmuştur. 
fi seyirci kalmamlf ve derhal pi- rll:m~.k~. Dun, Sumer~ Tekl"ik bak1m11'd11n oldnbu ka- Bas Rollerde·. TPYORWOENRE • M Ly OR YN A • GBE. ROERNGTE yasaya müdahale etmiftir. Ti- mudurlennden biri, Mıntaka Ti- dar vücut randımanı yakından 

1 
caret Veklleti tarafından nep"e- cam MildürUlA'(lne alderek be- da futbolda epeyi muvaffak olan ı 

Medeniyet 
Köprüsü 

dilen bir tebliğe !!ı'!it fiyatlarm yamı;:ııeleri tekit etmi~ir. :fl- Aarif'e Galatasaray bugün olduk- Sineımcılıfm 1941 senesine kadar ,..,..ttıtı a anabtqem film. 
dÜfllleslne mani o için, Hü- ~~ ank. _ı:_uar:;:ı::tıren ca _llÜvenecek. kartı taraf ta on-ı nU. sörmelidir. 1 BUYUK BiR ASK ... GÖZLERİNİZE INANAMIYACAGINIZ SAHNELER 
ktmetln piyasadan mal alıcap yatnWA • • dan cekhıeCektir. 
dan bahaedil!D4tktedlr. ihracat macldelerimiz üzerinde Galatasaray ~ yorulsa da bu- · A:rnca: ı 

Acaba, bu klft dereeec1e bir fiat diltkGnlülüne 1ebebiyet ve- ~kil maçı kazanması normal 1 Mister Moto'nun .---· BVTV'N MATBUATIMIZIN Mtln'EFtKAN yazibldan Pbi ---· 
tedbir midir? Yukanda da izah ren tacirlere ihracat u.amı veril- bir netice '>lacaktr 1 T 0 R K F İ L M C 1 L İ G t N 1 N Z AF E R T A C 1 O L A N etUl1mlz stbt. bu sanan tiltÜD memen alibdarlara emredlmu. . Dfln lrpert 

meeelesinin esumı nakliye güç- tir. Mmtaka Ticaret müdürleri, Şeref Stadında ilk oyunu ~-ı 7&1I ... K A H v E c 1 G u·. z E L 1 lülil tefkil etmektedir. Tütün lh- plyua Tut pnq temu1ard.a bulu- tm Tu~ ile Topkapı yapacaktır. j canavar 
racatmı ~olaylqbnnak tçin, bu narü, fiaı dütkibılülüne 1ebe- Tanftarlann merakla seync:le-
lte kAft ClereCede vacon tahm blyet veren ıactrter h•»ında celi bu ovundan sonra Be'1Jttaş. Ad iPEK ve SARAY 
lltmek, daha faydalı bir hareket tlhkibt ya~. Bu hu- Süleymaniye ile karşılaşacak ve a m Sinemalannda Büyük Devam Ed·ıyor 
olur. Her 19Jden ene1. ortadaki 1mt1 Ticaret Oda1an da, Mınta- bOyüt bir ihttm.Jle muvattakı- lZMIRDE ELBAMRA Muvaffakıyetlerle 
malı bldırmak, ct.polan boşalt- ka Ticaret Madürlüiüne yardım- yet heybesine bol ıollü bir ıali- '9

1 
,.. _______ ı ..._ .Jt 

mat Jlznndır. Bu mal, nakliye im da balunacaklarlır. blyet c:iJlha ilive edecektir. 1 
,_ r ~ Buglin Saat 11 de TenziUtlı Matille'•••-----~ 

BULMACA 

1 1 
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!:flKAYE 

Senden Bir 
1 

Şeyler ... 1 

ltalya • !~~1~:!~ ı Halle SelGsiye Ak denizde BalkanlcİrdaTehHke6 Ücret& Memurların 

Maaılan Kesilecek 

Çeviren: Rüveyde Sinanoğlu i ----- --·· lirük artist Kit Hannan, ka- ki .. Zaten ben Bill'i daima sev
pıyı hızla çarparak kapa· miştim; onun beni sevdiği gibi. 
~ divanın üzerıne attı. Doğru, benden bir şeyler sakla

. nden titriyordu. Kıl.llbesı mıf. Belki ayrılık acısı. işte mek
ile ona doğru eğilerek: tup, Jane, aç ve • ı· yukı;ek oesıe 

..... 'Ozü!nıeyıniz, Mıa Harman, oku.. 

tit, §ikayetli bir sesle: * * 
..._Oh, Janıı, - diye haykır- Kit, içini çekerek divana uza
- düşün ne feliıl<etf Biıtiın 1 nırken, kiitibe elinden ınek

lertn hepsinin birer hodbin· tubu aldı Büyuk artist, gözler mi 
~mı anlamak için döt koca 1 kapamış, dinliyordu: 
trınek! "Pek sevgili Kıt, sana bu yazı
• onu yatıştırmaya çahp· mıı belki seni şaşırtacak ama bu

gün içinde bulunduğum şerait bu
Kendinizi nu yapmaya beni mecbur ediyor. 

iki bin dolara şiddetle ve hemen 
ihtiyacun var. Beni delice sev
mekte olan bir küçük kızla ev
leneceğim. Bu kadarcık parayı 
bana hemen gönderemezsen, ger
çekten -pek yazık olacak. Yazık 
olacak, çünkü Hollyvood gazete
cileri senin hakiki yaşını öğren
mek için beni mütemadiyen sı
kıştırıyorlar .... 

..._ Siz akıllı bir kadınsınız, -
· ben aşırı gittim. belki Bili 
kocası). Fena adam değildi. 

an vardı, yok değil. (her 
&.._--;'sın kusurlan vardır.) Ama 

çok seviyordu. ayrıldıgımız 
, bana, "bende senin hatı

var. Ben seni asla unut
ağım." demi§ti. 

....., E kler hep böyledirler. 

....., Evli midir, dersiniz? Ama 
, Bili beni gerçekten unut· 
. Yedi yıl aynldıktan son· 

lıuıün bana yuıyor. 
...... Mektup mu yazdı? Ne di· 

- Biliniyorum; mektubu aç
""a hlr tiirlü ~Aret PrieD""" 

Yüreğim öyle atıyordu 

Yüzü çürümüş gibi karararak 
yerinden fırlayan Kit: 

- Nasıl!. - diye haykırdı. 
Bu ne demek ? • 

Katibe gayet sakin ve ağır bir 
tavırla cevap verdi: 

- Şu demek ki, Bill, hakika
ten sizden bir şeyler saklamış. 

Sakladığı da nufus kağıdınız o
lacak. Bunu aala unutmadığı da 
besbelli 

faşist partisine girmeleri için bir lngiDz Zaferini 
emir verilmiştir. Evlenmemiş ve T it Ed" 
faşist partisine girmemiş olan SU· es ıyor 
bayıar terli ettiriimiyecektir. Hartum, 18 (A.A.) _ Habe•is-
Buna sebep, son zamanlarda par- • 
tiye mensup subaylarla olmryan- tan imparatoru Haile Selassie, 
!ar arasında ihtiliıf çıkmasıdır. Ingllizlerin garb çölündeki zafer

Faşist subaylar, İtalyan bezi- !erini tes'id etmek üzere bir ka
metini partiye ııirmemiş olanlara bul resmi tertib etmiştir. Bu ka
yüklemek istemektedirler. Hü· bul resmine 330 kadar davetli 
klımet simdi, subaylar arasında iştirak etmiştir. Bunlar arasında 
bu ihtilafı bertaraf etmek için bazı Habeş rıcali ile Sudan H'ü
bu tedbiri almış bulunmaktadır. kilmeti mümessilleri ve IngHiz 

Diker taraftan İtalyada haile kara ve hava orduları erkiinı da 
arasında partiye ve bilhassa Mu- bulunnuıkta idi. Kabul resmi, 
sohni:ve karş1 duyulan menfi his- lngi!iz hükUıneti tarafından Ha
ler gün ge('tikçe artmaktadır." beşiatan İmparatorunun ikameti· 

Hatta Romada kadınlann, Mu- ne tahsıs edilen Hartum sarayın
solini aleyhine bir nümayiş de da mehtap altında yapmıştır. 
yaptıkları bildirilınektedir. 'Yu- Harp Vaziyeti 
nanistana sevkedilmek istenen 
askerlerden bir c;oAunuıi da kaç· .Kahire, 18 (A.Ad.)" - Tkaebliğl 
t ki .. ,,_ ilın' t' " Dun gece yansına ogru, na 
ı an o,..~n ışır. ak b' k bo b d .. 

(Bası ı tocldeı 

zun zaman mütereddit kalınış ve 
bu tereddüdü esnasında ciddi 
zarua uğramıştır. 11 teşrinisani· 
de lr.gilizlerin Tarantoda, 27 teş
rinievvelde de Sardinya açıkla
rında kazandıjtı. muvaffakıyet, 
AkJenizde de İngiliz vapur kafi
lelerinin emniyetini temin etmi· 
şe benziy<>!'du. Bu muvaffakıyet
ler üzerine İtalyanların başara
madığı vazifeyi ifa etmek için 
Hitler pike bombardıman tayya
relerinden bir kısmını İtalyaya 
ııöndermiye karar vermiştir. 

Daily Telegraph da İllu~trious 
tayyare gemisinin kendı ve
snitıvle üssüne döndüğünü yaz.a
rak. bu geminin batınldığı hak
kındaki haberlerin yalan oldu
ıtunıı tebarüz ettiriyor ve harbin 
bnşındanberı batırılan ızemilerin 
en büyüjtü Sunthanpton olduitu
nu ~öyledikten aonra İnl{ilizlerin 
de birçok Alman tayyaresi dü· 
şürmekle buna mukabele ettik
lerini vazıyor. 

Maltada Dllfürülen 
Junkerll'ler 

"Simdi Almanya. İtalyanlann oın.ıt .. asına ır aç . m a ur 
bu zaafı karşısında Akdenizde ~u~tur. İnsanca zayıat o~adıgı 
vaziyeti eline almıya çalışıyor. gıbı ha5!1r da . olmamı§ gıbıdır. 
Alm.anya bunun için de Fransa· Geceley.ın Kahıre ve ~keı_ıderı
nın va.dımına ihtiyacı oldujtunu yede µ<ı ~ela alarm verilmı,, fa. 
hissetmektedir. İşte bu sebeple kat hiç bır akın olmam.§tır. 
Berlin. son zamanlarda Fransayı Malta. 18 (A.A.) - "Reuter"! 
tazyike başlamıştır. Son günler- Yardım Pl6nı Pcrşenbe günü Malta üzerine ya-
de Paris radyosunda Alınan - pılım akınlar esnasında Valetta-
Fransız işbirililtinin lüzumundan ><" ı ıneıd~ ı nın hemen hemen bütün sokak· 
sık sık bahsedilmektedir." ıında demokrasilere yapılacak larında yl'kılan evler olmustur. 

"Mareşal Peten, Almanya ile yanlım hakkındaki kanun proje· Muharebe esnasında 10 Alman 
bir işbirliil;ine taraftar o!dujtunu sinde tadllit yapılmasını istihdaf tayyaresi muhakkak, 1 tane de 
evvelce söylemiştir. Almanya, eden teklifleri hO§ görmediğini muhtemel olarak düşürülmüş ve 
İngiltereyi mağlup etmek için söylemiş ve sözlerine şöyle de- l tayyare de hasara uAratılmıştır. 
Fransadan işbirliıtl talep etmek- vam etmiştir: Bütür. avcılarımız hasarsız üsle
tcd!r. Halbuki Petenin anladı~ "Her gun değişikllklere aahne rine dönmüştür. Tahrip edilen 
AII".an • Fransız leblrllltl bu de- olan bir dünyada beklennıiyen düŞ!llan tayyarelerinin hepsi de
i1;ildir. Peten, Fransanın k~lkı_n- bazı şeylerin zuhuru daıma mum- nize düşmüş ve esirler almmış
ması hususunda Almanyıa ile ı.ş- kündür. Harbiye ve Bahriye na- tır. 

Faanyet 1 .&'dn"yatı"kfe birlil'inP taraftardır." zırlarına dost milletlerden harp I Günde 50 Tayyare 
"" Mussolini Yaralılarla malzemesi satın almak seliihıye- Londra, 18 (A.A.) - Alman-

<a..ı J incide) (Bqı 1 inelde ı Kon&lftU tini veren maddeler, projeye ib- lann İtalyaya yardım hakkında-
ke..ı~ kolu, İtalyan keşü kolunu (A A ) "Stef .... tiyati bir tedbir olmak uzt:re ıt- ki vaatlannı tatbik sahasına koy ı..:.-• beri Almanyanın hayat 18• tf"' f L--- Roma, 18 . . - anı · hal edi'-'•tır· ." malanndan, yanı· ancak dört ""'" ,.._ ve bostamdır. Görülıdülil eelr etmiftir. Bir İtalyan ır......,, An 13 14 ~ .. -

~ .. iliin ettikleri harp gaye- cephenin merkez bölgesinde çok Mussolinl ik\~clk . unun · .• ' Kanun projesinin Birleşik A· denberi, ~n aşağ~ 50 t~yyare kay. 
bile Almanların Balkanara büyük stratejik ehemmiyette bir 15 ':'e lfl ~~ gunler:;ı Pou~les vıli- merika devletlerine lngiliz ve bettiklen tah'!1ın edılm~kted.ı~. 
izhar e .. ,,.. ani _...__tin •-yt l• .. al ediyordu. Dağlık e- vetı dahilınde muteaddıt ııehir· Fransız filolanru satın almak Bunlann 30 ila 40 tanesı İDl(llız 

,..,., _.... -.... "" il li IM'de bulunan askeri hastahane- hakk kt ld - 'dd. ı hava kuvvetlerinin Sicilyadaki 
teli~ ptermektedlr. razide muhtemel surette er ·- teri ziyaret ederek Yunan cephe- ed ını b':'erm~.J 0~~~ ım~- Calania hava üssüne yaptıklan 

llııl"°:._-;;~~tıltllll çuyeıı -~~ k~~e:~d~~ sffi.der. dönen Y.aralılarla görüş- We= S:ru'fan ~velt, kon-- büyük hü"u~ esnası~a ~2. Al· 
llllUUAC"'""'• • baakın ;;'parak bu mevzii almıt- mu~tur. B·mrekil ~eri kışla~- . k dia Alman donan- man tayyareıı de 10 lkıncikanun 

Sofya. 18 (A.A.) - "Reuter": !ardır. rı ve: kamp~arı d": zıyaret e~~ş = d:nsatı::lmak seWıiyeti- ııünü orta Akdenizde cereya~ !: 
1 İl t k zi inıdi ve uyah gömlekli kıtaların ır . .. . • · . .. 1 den deniz harbi esnasında duşu-tı gar bük me mer e ş lleri harekatın son safhasın- ll~it resminde harır bulunmuş- ni vereceğini ümid ettıgını soy e- .. 

1 
.. t·· B 1 iki .,.;;n 

zı diplomatik faaliyetlere ~ dan apğıdaki Yunan resmi tebli- t~. Mussolini bundan scınra ha- mb.ek suretiyl~:tehziyane bir ~11~t~:rln~ daJ:ü~'k~ 10 't;v 
~ olmaktadır. Dün Alman elçiai ğtnde muhtasaran şöyle bahsedil· va meydanlan ile buı fabr!kala- ır ~vap ve.~._ır. .. verenin en büyük kısmını ilave 

on Rlchthofen, hariciye nazın melı:tedir: rı gezmiştir. Bır gazetecı Reısıc~ı_ıra'. son etmek liizmıdır. 
Jloı;.ott ile uzun bir mülAkat yap- "Cuma gun" ü muvaffaklyetle • zamanlarda bazı Ingıliz rıcalı ta- * 
~ıştır. Alman el(iai ııeçende bae- lan h • t' · d b k • y • t atından azi1an Ingilte in ·k·ı F'l ff il d görüşmüştü. Y8:pı arekiit ~e ıc-:sın e azı As eri az1ye r . . Y ve ren Londra, 18 (A.A.) - Reuter'in 
~ 1 1 0 d e ellye zın. Bo- ınustahlı:em mevkiler ışgal edıl· aerı hır :y~a ıı_ıuhtaç. bulundu- Akdeniz muhabiri yazıyor: "Al· 
·~. zı;::::;et :ı":ısi ::vrentlef mif ve 1000 esir. alınını~. Bun· <Batı ı uu:ide) ğunu tebarüz ettıren bır mektup man pike bombardımanları Ak· 

ticari meselelere dair glirüş- lann .arasında bırçok zabıtlar ve rini dalıa lleri1e atırmllflercliı:. alıp almadığını. ~rmuş, o da men- denizdeki vadyetl biraz gücleş· 
1 . d am etmektedir Söy- 77'ncı ltalyan alayının kuman- Soa haberlere ıöre, ltalyaalar Be· fi cevap vermışur. tirmiştir. Fakat Akdeniz mın-

" erme ev · danı nur· I y Menningett· bulun rat'ı kurtarmak ve Avloan"J'ı mücla- Londra büyük elçili"""e Johm tak•. sında yenı' beliren bu düş· ndl""ne ~öre, bu nörüşmeler i- a a . ı - 1 .. ~ .. 

Bulutlar Çoğalıyor 
(Blıfl ı incide ı 

da imza edilen ticaret ve hudut 
anlaşmaları bu tahminin de yerin 
de olmadığını isbat etmiştir. 

Üzerinde en ziyade durulan ih
tımal, Almanyarun Balkan mem· 
leketleri üzerinde tazyik yaparak 
bunları mihvere iltihaka mecbur 
etmek ve bu suretle Yunanistan 
üzerine inmektir. 

Bulııar Başvekilinin Viyanayı 
ziyaret ederek orada bazı Alınan 
ricali ile görüşmesi, Bulgaristan
d~ endişe ve teliş alimetlert gö
rünmesi de bu ihtimali takviye 
ediyor. Fakat Bulgar Başvekili· 
nin Viyanadan döndükten sonra 
kll3Cukta durup Bulgaristanın 
ı:cnebi askerlerine ııeçit vermiye
cef(lni anlatan nutku, Bulgar hü
kiınıetinin Almanyaya boyun eğ
mediğini gösteriyor. Bulgaristan 
bu harpte bitaraf kalmak, mace
raya sürüklenmemek, irreden
tiste emellerini sulh yolile ta
hakkuk ettirmek siyasetinden ay
rılmak istemiyor. 
Şu halde Almanya Bulgaristanı 

çigneyip mi geçecektir. 

* * 
Amerikanın meşhur askeri 

muharriri Fieiding Elid 
vaziyeti şöyle izah ediyor: 

"Bu harbin akillardan çıltanl
maması J.azı.m gelen esas stratejik 
noktası şudur: Almanya muzaffer 
olabilmek ıçın lngı!tereyi matılup 
etmeğe mecburdur. Bunun için de 
<inündeki zaman mahduttur. Bu 
zaman Amerikan yardımının te
razınin kefesini aleyhlerine çevir 
diJiı l(iinle mukayyettir. 

"Almanyanın son günlerde bir 
.Balkan macerasına atılmak istedi
ğıne dair emareler vardır. l!:ğer 
bu tabının doğru ise zemlllın 

evveliı polıtik yoldan hazırıaıınıa. 
sı liızımdır: lngüız m\Uaberetıne 
dayanabi.lec:e.k bir .l:luJgaristan, 
Yugoslavya, Türkiye ve Yuna· 
nıstan muştere.lı. cephesine .lı.arp 
harekete geçmek Almanya ı~ın 
biı· delilik olur. Bu memeleket· 
!erden bir veya bir .lı.açının tehaıt 
ve tazyik ile daha evvelden bu 
cepheden ayrılmasını temin et
mek ihtiyacı vardır. 

"Hitler dikkatini şimdilik Bul
garistana tevcih etmif görünüyor. 
l!:ğer Bulgaristan baş eğerse, sı
ra Yugoslavyaya gelir. Yugoslav· 
yayı da kazanabilirse o vakit YU
ııanistana kar§! bir yürüyüş ha· 
reketi imkan saheaına girer." 

+ ... 
; m"e'mlek"'et •-in ';nemnuniyetl maktadır. Mıral11y so .. n za.manla~'- faa edebilmek malı:aadile Jeni Pclaı:"et •1r Vinant'ın getirileceğine dair Çl·' mana karşı yapılacak İnızillz mu-

.,. d .Arııa t1uı. g d 1 n hır aarfederek ba iki ..ıı,.; örten • "0 
• haberlerin dog· ru olup olma- kabelesinin netl'cesi hakkında bü- Görülüyor ki, Almanya bir ucip olacak"bir eekilde ilerle- a vu ,.a .~ erı e l•n'fe geçit ımMollerini bumm•h bir •· lan b' 1 • taraftan Rumanyaya as-

11\f!ktedlr. fırkaya merbuttu. rette tabirim etmekle m..Wdürler. dığı hakkında soru ır sua e yük bir itimat bP•IP.,..,Pkteyiz." ker sevkederken bir taraftan 
Kral, FUoff Mülcikatı /kl Gemi Batırldı Hattl, lıaJJUlanD Amawtluia yeni de Rof:-velt, bu hwıwtaki. ha- /talyan Tebliği .l:lulgaristanı kazanmağa çalış-

Sofva 18 (A.A.) _ "D.N.B.": Londra, 18 (A.A.) - 15.000 takviye lutalan ıönderdikle~ teyit e~- berleruı beyaz sarayla sıkı hır te- İtalyada bir mahal, 18 (A.A.l makla meşguldür. Filot'un Vıya. 
l':ral 'evv' elki -''n Ba-.,ldl Pro- tonluk "Liguria" ve 20.000 ton- mıktedir. Ba kuvvetler, ~ ile 25 b~ ması olmıyan ~~~ılle;.<1en ç.ık~ı- "TebÜj!" - Dün ayın 17 nci ıtil· na zıyaretınden sonra Bulgaris· . ,.u •• arumcla tahmin edilmekt~dir. Bıı :venı ğını zanneylediğinı soylemıştir. ·· ·· ·ık atle inde düşman 12 
fesör Filof'u kabul etmiştir. Baş- luk "Lombardia" isimlerindeki takviye lutalarmm cephemn mnuml va- Reisicümhur, Hopkiruı'in pek ndunur. 1_ 

1
sa. d r b'rin bir h tan hükıimetinin Almanya ile be

""kll kendisine vaziyet hakkınd• İtalyan vapurlan Arnavutluğa .ıyetl üzerine bir tesir ya~ilece~e- muhtemel oıarak iki üç haftaya s anın us erın en. ı e a- raber yürumek is,temediği anla-

Ankara, 18 (Tan) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhıt ve 
ıeadülü hakkındaki kanuna ek 
kanun Jiyihasının meriyete gır. 
mesı dolayısiyle Malıye Vekiıktı 
bu kanuna ait bir ızahname he· 
zırlamaktadır. Mezkür kanunun 
13 üncü maddeııiyle ihtisas mev. 
kileri 941 den 231 e indirilmek· 
te ve 710 nu ihtisas makamıy it 
aliikadar görülmemekte idi. Bu 
710 memurun şubat sonandan 
itibaren maaşlarından yüzde yir. 
mi beş kesilınek suretiyle kanu
n un tatbikatına geçilece.lı.&ir. ----·-- -
Churchill Diyor ki: 

fBatı 1 incldel 
"Hopkins bura vaziyetini da· 

ha vakından tetkik etmek için 
ııelmiştir. Yakında büyük ııefin~ 
adıılanmızdaki intibalarını biı 
raporla arzetmek üzere memle 
ketine dönecektir. Hopkins pe~ 
iila anlamıştır ki, bizim 1941 se 
nt!si zarfında Okyanuslann öte. 
ki divanndan gelecek büvük or· 
dulara ihtiyacımz voktur. Biz ge
milere ve tayyarelere muhtacız. 
fkt!danmız yettikce bunların be
deller;ni ödivecej!iz. Fakat biz ö
de:vebil....,eil;imlzden cok fazla şey 
!ere muhtac bulunuyoruz. Bu ba
histe Büvük Britanya milletleri 
camiasınm kendi!inl. bütün be
!eri""in VE' terakkivatın t!n ön 
safında simdiki halde vaptıitJ isi, 
tutabllmPsi kin büvük Amerika 
cumhuriveti demokrasi•inln. ka
nunlıırıu. ne kadar büyük bir sa
mlmivetle tadile uitrastıitnı bü· 
vilk bir hPyecanla takip ediyo-
rum, ,' 

lstllli ihtimalleri 
"Bu ada bütün sahilleri bo

vunca muazz11m surette tahkim e
dilmi• iıtihklmlarla mücehhez
dir. Bütün bu istihkam ııebekesi 
askMlf'rle dolu olduihı ı;ıibl. avak 
ba&abilecek olan bir düşman kuv
vetine derhal mukabil taarruza 
ııeçehilecek oeyyar ordular da 
mevcuttur. Buna ral!men her
hanı(. bir istila ihtimalini ııözö
nünden uzak tutmanın i::ttidar 
mevkiinde bulunan herkes icin, 
ve bütün fnıziliz milleti !cin, hata 
teskl! edeceltl fikrindeyim, Fena 
bir adam olan Hitl!'r icln güzer
ll'iihından Büvük Britanyavı sü
DÜnnek ihtiyacı blll(Ün olduğu 
d~~Pdf' birbir vakit kuvvf'tli ol
marrıstır. Hitler irin f~ltere
nln muhvE'JYIPtlnl kırmak ve Av
ntl>fl devletleri !dit hanrladılh 
zencirleri tl'lirll bir surette baıt
lamıık büyük bir ehemmiyeti ha
izdir. Fakat bir şevi iste~kle o
mı vaııabilmek avn ayn şeyler
dir. Biz bu adaların yolunu Av
ruı:ı~ diktatörlerine kat'! surette 
kapıımıs bulunuyonız." 

Şnrldtıki zrı1,r 
lıııh•t vermiştir. asker taşırken Adriyatik denizin- riııi zaneımi:rorua.CilDkil d- aald17a k d Lo dr 'd d. ğ. · ·· va akını yapmış ıse de ~rhal şılıyor. Fakat Almanlar meyusol-

/ ııl •-t d ·u k bat im şt y u -'- mübım enııellere uiramaktaclır. .a ar n 
1 

a an onece ını soy- harPkete geçen hava müdafaa · ıkl Şarktaki İngiliz muzafferiye-
falya l'e B f181'us an e torpı enere ırı ı ır. u- Bu~n maada ıimdi711 kadar Dirac li;)'.e~ek top:.ıuıtıya nihayet ver- bataryalannm müessir ate$i kar- muş değilerdir. Sıyası tazy e- tindt!n bahseden Churchill '11nla-

sofya. 18 (A.A.) _ "D.N.B.": naıılılardı , İtalyan esirleri almışlar- ~, .. ,. rıne devam etmektedirler. Şun-
1 r ve Avlon:va iıkelelerine çıkarılabilen •• ...,_. şısında ııeri dönmek mecburiye- di de Bulgaristanın Berlin sefıri n s<iy emiştir: 

lıazırlar meclisi 31 illtklnun 1940 ıİ:sirlerin büyük kısını "T t·ı-.eıler, c~e bo!lulılarmı bile dol- Fevluılfide Toplantı tindP kalmıştır. Bu akın esnasın- Draganof'un Soiyaya bir siyasi "Buradaki taarruz ümltleriml-
tarihli İtalyan • Bulııar ticaret os- <ı.rmaya Wı delildir. A7 aoawıa doi· V•••ngton, 18 (A.A.) _ D. N, da rastgele atılan bombalar kır- · zin fevkinde bir muvaffakıyetle 
anJaşma"Unı tHdilt etmiştir. kana kurtları,, aduu taşıy•n meş- "'havalar açılır açılınaa Ywwı ilerle· B Rooayo it d'· f k ı·d b' !ara düşmü~ ve hiç bir hasar kay- vazıfe ile dondüğu haber verili· neticelenmiştir. Mükemmel ıu-

T K f bur İtalyan fırkası erlerın- mffinin yeni hamleler ııöıtenıını 1>4- • seve un ev a a e ır .. . . · yor. Bulgar sefiri, Bulgaristanla rett.> techiz edllmit 
8 

veya 
9 

l-
una on eransı dendir. Esirlerin ifadesine gore, ıenebilir.. toplantı tertib etmiştir. Bu top- deaılmB,.matıstıılanr. T id Alırlanya arasında iktisadi bir mü-

Bültres 18 (A.A.) - Tuna kon- Brindis'i'den hareket eden bir ŞİMALi AP'RlXADA - Bu cephe- lantı hakkında izahat verilme- ır arp O zakere cereyan ettiğini bildırı- talvan fırkası hakiki mana11 ile 
feransı, 20 kAııunusanlde topla- vapur kafilesiyle sevkedilmekte dedeki vuiJette millıim bir deii~iklik miştir. Yıılllız haber alındığına Roma l8 (A.A.) _ İtalvan il&· yor. Fakat Başvekilin ve diğer tasfiye edilmı. bulunmaktadır .. 
nacaktır Bu konferansa, Aman- idiler, bunlar, Brindisi'de vapura olmaımttır. Bir tar~ıan 1:obıruk ıatib- göre, Harbiye, Bahriye ve Hari· zeteleri Sicilya kanalında son nazırların Bulgaristan halkını Biz henüz kısmen silihlanmq 
)a, SovyP,tler Birli~. İtalya ve binerken birçok askerlerin kaç· lıimla'! etrafmdaki ~~ m:._hadaura ciye nazırlariyle Bahriye ve Har· ııünlerde cereyan eden muhare- tatmın için irat ettikleri nutuk- bir milletiz. Fakat 1941 senesi 1-
b__ isti k P<IP<'ektir çembcn ııündeıı ııııne - sı,...... ra- b' ı k · ı · d b t lerledikce tedricen çok mükem-
4\QllI&nva ra · sl tığını söylüyorlar. IJrk diter aftan ela Çarabub öl ıye gene urmay reıs erı e u beler esnasında batırılan talyan !ar bunun tamamen aksini gös· mel silahlanmış bir millet haline 

Yugoslav Kabine Yeni Hava tJıl~ Lıizım iat~ etra:daki bar .. t dam;.,· toplantıda hazır bulunmuşlardır. torpidosunun "Veııa" oldujtunu teriyor. Almanyanın Bulgaristaru ııel.ıceA:iz ve o zaman harp daha 
Belıtrad, 18 (A.A.) - "Stefa- tuamm dnam va inlıitaf -.ktodir. Yeni Gemikr yazmaktadırlar. 642 tonluk bir elde etmedikçe askeri bir hare- .. 1 t d h'I' d 

Ilı"·. Yur·•- kabıne' sinin •-ki- Lon"- 18 (A.A.) "Afi" - B'--ul •·- ··•··mm ıtra•·"• l•on- to~ı·do olan "Ve~a" 100 milimet- · ı ı.. musav sar ar a ı ın e cereyan ,...,....v ..., ~., .... -r - -- ~ V "'-gt 18 (AA) R ... " kete teşebbüs edeceğin zanne Pdecektir. Bu sene nihavetinde li. veni n-aretlerı'n ihd·- der- Yunanıs· tana yapilan y·-'ınu, !arına •öre, Bardia'am •--ili.ıler tara- a,.... on, · · - oose- relik 3 •--ve 4 torpil kovanı ile k d ··m1ı;·· d '"'d. ç~ -· ••n..ı • ._ elt 200 tic t g . ind .. ..,., mek pe e mu un e,.u ır .. Vl'V3 nelet'ek sent! ba•ında Al-..... ·edildı'"" ı·~ın. yın· e ızerl Jr.•lmış- Alman hava kuvvetlerinin müda· lmdazı iıııalindcn ıonra, bıınun cenu- v are emıa en mu- mücehhez bulunmaktaydı. takd'-.. k d "' • 
"~ "' ' " ~•'-*- ~- kkep bı'r filonun ın· şası ı'çın· Çiınkü bu =e arşııım a 'manvanın ka--"a hava ve ka-tır. 'D--·eltil muavini Ma~k. Zait halesinden sonra da, temin ede- bundalıl Çarabub ıa_.mm ... ele re • la be di.._ Bal • ""'"~ 

.._. ,_ bilmek lüzumundan bahseden, s:ecirilmni bir ııanıreı teldlıııl alnut- kongreden müaaade istemiştir. Moskovanın Kanaat"ı Bulgaristan bera r .. -. • ra ~rdulan teçhizatı bakımndan 
l'-.hfı ıritmlstir. Daily Sketeh ~azetesinin askeri ıır. Bu gemiler 313,500,000 dolara kan devle~lerini dulacae m~tere~ ~ır ııeri bir vnlvette kalmıyacaıtunı· 

Li 8 UZaff . Simall Afrika ceıılıeabı~ - saman- baliğ olacaktır. (A--· 1 incide 1 cephe halınde b gına fUP e zı ümit Pdivonım." 
muharriri, Y m enye_ larda artan lns:ili• bava faaliyeti, bu- ~ F yoktur. Nitekim, Balkan devlet· Churchlll nutkunu. alkrslar a-
tinden sonra bu işin kolaylaştığı- radaki lıalyan tayyar meydanlarile Bir Anlatma görü~el~e bulunmuştur. a- !eri arasında müşterek bir cephe rasındft su sözlerle bltinnlııtır: 
nı fakııj yeni hava üslerinin VÜ· iıtinat üalerinl, mııntuam bir plln da- Vaşington, 18 (A.A.) - Saint k~t 00)'.le hır paktın .imza olun_&· tesis temayüllerinin de arttığı - "Tam emelim Hltlerizml 
Cud• e .-.ı..ıl-esi ihtiyacını ileri lıilinde, tahrip -dını latilıdaf et- Bucı·e adasının hır' Amerikan ha· bileceğıktarib, her halde henuz . A d k' IS"~- görünüyor. vrupa an sö üp atmaktır." ... ayyam Tu .. rktü"r.ı siirmektedlr. mektedlr. Cephe hattma en yaktn bava de . .. .. hal' tirilm' çok uza tır !kanlarda ha ka n üslerinin çop timdidea tahrip edil· v.a .ve ııız ıı:ısu. ıne ~e e- Oğrenildiğine göre, Japonlar, Herhalde Ba va • • 

Arnavut Naayonaliatlerin · mittir. Daha 11S&k noktalardalı;I üslere sı ıçin Amerika ile Ingiltere ara- Mançukonun tanınması ve Çine rarmıştır. Bulutlar günden güne Yeni Bir Navlun 
(il.,.. 3 tlnellde) Faaliyeti relince, bımlara ı.a..., yapılan ılddetli sın~ anla~ hasıl olduğunu .A- yardımın kesilmesi mukabılinde kesafet peyda ediyor. ilkbahara 

nıada ttaıttn abl tereddüde dtlşll· alımlar. hic fuda vermeden dnam et- me~ Hancıye nazın Hull l(Jy- Sovvetlere büyük fedakarlıklar- doğru Balkanlarda mühim hare-
- ....,_,__ ..... lnncla -•Layet Manastır 18 (A.A) Router· melı;tedir. İtalyan bava meydanlarma IA_, .. ,.. b"ul . hazırdır De ketlere ın' tı·-· 1•-·- geldi"""e 
•çn noa......- ...., · - ' lrartI tatbik edilen imha plim muvaffa- ........,,- n .• • da unmaga · veran - """" ,.-
fikrinde bir intibah !uuule reth· Arnavut vatanperverleri, toprak· luyetle ikmal edildili takdirde, aabil yeni .ıı81'P Büt"18& eden py~a nazaran, Japon· şiıphe kalmıyor. Ankara, 18 (Tan) - Münaka 
ınejte muvaffak obnuştum. 1anru işgal eden Italyanlara kar- '····ı ··ı · 1 · •- bul İıal ya merkezı MoğoLstaru Sovyet !At Vekileti Avrupa harbiniı 

Tarifesi Yapılıyor 

"• 'ızın' le olan mnbahasemde de h t k üzere 't d' mınta .... ı e co •c enn,.. aııaıı - Vaşington, 18 (A.A) - l Tem- • . . · · 
" la ..___ , §1 arp eme mu ema ı- yaa kuvvetleri tamamile tecrit edilmiı uzda b Iıyan mali. sene i in nüfuz sahası olarak teliı.kki etme- niden çalışmağa başlaması ıçın bugünkü zaruretlerini gözönünd. 

lıuna muvaffak o ca.,~ emı- yen toplanıyor. Berat civarında olacaklar.ın:. Zaten bir baftadanberi ııe ~ b' ~··tçest j . 
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A:ı, Sovyetlere dairende bazı ko- Ingiltereye, Amerika birle§ık _dev bulundurarak deniz nakliyatını 
nim. bir Arnavut reisi ile taraftarlan relı: Bmııuı ve Trablaa aalılllerinde ar ıy4! . ub. rdpro esı,id • . • !aylıklar vermeği kabul etmışler- llet!erine ve Birmanyaya mura- aıt yeni bir navlun tarifesi ham 

Hayyam. - ttuJUl'dufuııus si· Elbasan Milliyetperverlerine ilti- ıerek Akdni.ıia diier noktalarmda 468 kişilik ır 0 unun ameaı- di Sahalin hakkında bir anla • caatte bulunmuştur. lam tasdik ed ·lm k • 
lıi _ bütün imanhia malııdilecek hak etmiglerdir. ~ mıılıa11111. ku"."etin"' ıiırade ehem· ni ve. 5,976, 475, 800 dolarlık r. a verılabileceğl dahi sanı1- Başveış kv;lete go"ndeı:.,;.tire. . uzert. 
L.d bil-'"· d clıar Fakat mıyet verdilı ıı, bava meydanlarmı masarifi nazarı dikkate almakta- may d. . . Japon Siyaaeti • .. ....., 
"" ar "- • am • Cephe vaziyetine gelince, en mütekabilen tahrip etmek libi ıtrate- dır. ~ştı. F~at Japoı;ıya. ken ısı ı· - -- -• 
O'nu insaniyete blıı Türkler be- §imalde Elbasan ile Lin arasında j:k bir ııaye etrafmcla toplanmaktadır. çın hayatı ehemmıyetı ha.z bulu- Londra, 18 (A.A.) - Time:ı ga- İtalyan Veliahti 
diye ettik Hayyam Tllr~llr, büyük Italyan tahşidatına rağ. Alrdeni.ı muharebelerinde İıalyanlarm * nan balık avı meselesinde hiçbir zetesi, "Japonyanın geçirdiği va- Terfi Ettı' 
~i:dmdir, bisdeııd.ir. Bunu bile- men, Yunaniılar taarruza geçe- imdadına k- Alınan bava kuvvetleri, Vaşington, 18 (A.A.) - Harici- fedakiırlıkta bulunmamaktadır. hiın saat" başlığı altında yazdığı 
lim! T-L imci rek teşebbüs üstünlüğünü elle.. iaali:vetlerini .. ,.et ~.Afrik&Ja ka- ye Nazırı Hull, gazeteciler konfe- Diğer taraftan Sovyetler de hiç- bir baş makalede, bir müddetten· Roma, 18 (A. A.) - ltalJ'8 Ve-

-" rinde tutuyorlar. dar ıı•nıılatmelı:. totebbüıünde bulıana- ransında, Sovyetler birliğinin A· bir zaman Rus. Japon harbinden beri uysal olmağa başlıyan Japon liahdı Prens Umberto'nun ord 
--------- Boosevelt'ln 1'fümeaaiU caklana, oradalı:i ltal~an ~!"•mey- merikadan yaptiğı mubayeattan beri Japonlann ele aldıkları bu Hariciye nazırı Matsuoka'nın tav- ~=et~t~a terfi edildiği b 

Bir Müsamere ~":,";~ ~ ın:::m~~· al!~": Almanyaya kaçak mal gitmesi ih· balık avı haklarının kaybedilme- ruhareketinin timdi daha metin 
ç. E. K Eminönü kazasından: Atimıda bulacakl;dır. P 

1 ır 1 timalinin Ingiliz - Amerikan ko- sine nza göstermemektedir. bir duruma girdiğini kaydede- (n..:•tere İspımya"" 
ÇoCuk kütüphaneleri ve Çarşıka- Atina, 18 (A.A.) - Rozvelt' nuşmaları esnasında muhtelif ve- Yeni Bir tJrler Paktı rek dıyor ki: Bu metin tavruha- "° J• 

Pl çocuk dispanseri menfaatine in phsi mümessili miralay Dona- . . .. silelerle mevzuu baha olduğunu rekete saik Japon militaristleri- Buğday Vecıv·ır 
her 19ne verilen müsamere, bu van Kahire'den Atına'ya gelmiş- Alın8:_11 tayyarelerının hucumlan- bildirmiş ,fakat garp yanın kür- Y apı.lacaknuf nin ve mihverin arzusu olmut- Madrit, 18 (A. A. l - Ingil 
Benekincizenkan· gınun· bSalıir proak~mıılBee 2Y1

0
!: tir. ·na ugramı~, fakat ~~- resinde b_lr Ingiliz kaçak kontrol Tokyo: ~8 (A.A._l' ""'U, :M.' ~· tur. Matsuoka mihverle ıttüakın ile lspanya dün bir anl•şma :mz 

.- ,. man~an hiçbır zarar ıonneznış- üssünün kurıılmaaına mütedair Tokkio • Nifl - Nı§l ır~tesının ~tikbalde kullanılacak bir temel etmişlerdir Bu anlasmaya ~<ir 
lunda Fransız tiyatrosunda veri- lnqillzleıin Y1rdınu terdir. teklif hakkında ademi malumat Çin'den iyil·~I~ fMşı ve bil' malıevi birlik !efkil Kanadada bulunan ve in" t r 
lecektır Biletler Ç. E. K. Eminö- Atilla, 18 (A.A.) - SeWıiyet- * beyan etmlftlr. haberlere istinaden bild:rıldığıne ettiği hakkındaki eski kanaatle- ye ait olan buğd•yrlar 'sn '; 
ııü kuaaınm Dlvanyolundakl tar makamlar, Yunanistana harp Londra, 18 (A.A.) - Yunan• göre, Şubatın birinde lngılteı·e, rine rücu etmiştir. Japonya elin· ııevkiyat yapılacaktır Bu bu~d 
llıerkezinden alınabilir. malzemesi getiren ilk Ingılız va- tana gönderilecek olan Ingiliz Karasu1arımızda Balık Amerika birleşik de~let.len ve den geldiğı kadar Almanyaya Ispanyol vapurları tarafınd 
_.l'ENl-NEşjJYAT: pur kafil•inin ISlrkaç gün evvel bbbi malzemesinin büyük bir Çunking arasında uçlu bır pakt yardım ederken, Amerikanın in- nakledilecektir. 15 bin tonluk ıl 
- bir Yunan limanına muvasalat kısmı, Londra üzerine yapılan Avbyanlar Yakalandı akdolunacaktır. Lon,dra. ile Çun- gtltereye yardım etmekten çe- hamule birkaç güne. kadar Ba 
AYIN TARİHİ - Barekllet Mat- ettiğini bildirmektedirler. Her son düşman hücumlanndan biri İzmir, 18 (Tan) - Çeşme'de king arasında hususı bır anlat- kinmesini flddetll bir lisanla ta- tinıore'den hareket edecektir. 

buat Um11D1 Mildilrlfllil notriır.ııtından- türlii harp levazımı ile dolu bir esnasında kullanılmaz bir hale kara sularunızıda balık avlıyan ma şimdiden aktedilmiştir. Do- lep ediyor. TabU Roosevelt Ja- anlaşma, lngtltere büyük elcisi 
dır. ltkt"'rin 83 üncil uyısı ç'r'1'tır. çok Ingiliz vapurları bu kafileye getirilınlştir. Fakat, Bu malzeme, Sakızlı Panayot, Apostol ve Mi- met _ajansını~ bu husus~a verdi.ği pon tehditlerinden endlte etmek- ispanya tiearet nazın arası 
..!!~=~~~~ı~!rınD~::~ ;;;.~ dahil bulunmakta idi. Bu vapur- derhal Kanada Ktzılhaçı tarafın- h•I sandallarfyle birlikte yaka- malumata gore, Çunkıng, Bır- te, Amerika da tnctltere:ye ve Ci· yapılan müEakereler netıces· 
lletreclllmlıtir. !ar Sicilya Boğazında Italyan ve dan yerine konmuştur. lanmış ve adliyeye verilmişir. manya Yünnan demiryolunun ye ne yardıma devam etmektedir. imztlanmıştır. 
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Soğuğa Karşı 

Tedbir Ahnız 
ı~ alnız sıkı giyinmek 

kô.f i değildir. Cebinizde 
bir kaşe 

i Pi N 

U:ıümcktcn mütcvcllid baş, diş, adale, ainlarilc kırıkllğı ve emsaline 
· karşı en ecri, en kati' tesirli illiçtır. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde pullu 
kutuları ısrarla isteyiniz. 

,_. .................................. , 
TiMOFUJ 

(Abdest Bozan) dedifimiz barok lrurtlannın devasıdır. Bunlar sığır ctile 
yapılmış pastırma ve ııuculcları yiyenlerde hlaıl olur. Uzunlukları dört 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar 
T 1 M O F U J bu kurtların en birinci devasıdır. Sıhhat Velrlletinin 

"11Üsaadesini haizdir Her eczanede bulunur Reçete ile ııatrhr 

~ ............................... ...ır 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 937 /2602 - Mehmet A 

Cimcoz ile Şerif Cimcozun, Sütyas kızı Maryamdan aldıkları 1100 
lira mukabilinde ipotek gösterdikleri ve bilahara Sütyas kızı Maryam 
tarafından bedeli alınmak suretile Ohannese temlik ve Ohannes ta
rafından temlike atfen yapılan takip sonunda ve borcun ödenmeme
sinden ötürü paraya çevrilmesi talebolunan ve tamamı 63440 lira 
kıymeti muhammeneli ve tapu siciline nazaran Beyoğlunda Asmalı 
mescit mahallesinin İstill8.l caddesinde eski 1, 11, 11 M. 400. 402, ye
ni 1, 15, 232, 328 kapı No. lu şarkan yol, şimalen yol, garben apart
man 18, cenuben apartman 18, 12 ile mahdut sırf mülk 320 metre 
murabba'ı mikdanndn 8 dükkanlı iki apartman ve deruninde cari bir 
masura mai lezizin üçte bir hisssesi, kadastroca 316 ada, 19 parsel ile 
tesbiti yapılarak işbu gayrimenkulün tamamı 320 hisse itibar edile
rek 40/ 320 hissesi T . C. tebaasından Abdülhakimi sani ve 320/112 
hissesi T . C. tebaasından İbrahim oğlu Asım ve 320156 hissesi Asım 
kızı Ümmügülsüm Fahriye, 320/56 hissesi T . C. tebaasından Asım 
oğlu Şerif ve 320/56 hissesi Kasım oğlu Dr. Mehmet Ali Derman 
üzerind~ kayıtlı olup ancak Mihrişah valde sultan vakfından icareli 
ve 2/ 6 Ümmügülsüm Fahriye ve 2/6 İbrahim oğlu Asım ve 116 

,,-. ~. Kasım oğlu Şerif ve 116 Kasım oğlu Mehmet Ali namlannda yazılı 

···················••rl•l••••ı••• olan bir masura su cari olduğu (ve kütüğün şerhler hanesinde 40/ 320 hisse Fatma Lebrizi ölünceye kadar beslemek şartile Abdülhakimi 

iNŞAAT 1LAN1 
Birle.sik Pamuk İpliği ve Dokuma Fabrikalan 

sani nam.ınadır. Ve yine kütüğün irtifak ve mükellefiyet sütununda 
da Mustafa Kasım kansı Naciye lehine evlatlan Şerif ve Mehmet 
Ali namlannda olan 112 sayfanın nısfı üzerinde kanuni intifa hakkı 

Müessesesinden: 

vardır. Şeklinde bir kayıt mevcuttur.) olan salifülarz gayrimenkulün 
borçlulara ait 320/56 tam mülkiyet hissesile 56 çıplak mülkiyeti 
(işbu çıplak mülkiyetin intifaı hayatile kaim olmak üzere halen 
intifa sahibi Naciye üzerinde olup vefatında bu mülkiyet malikine 

1 Pamuklu müessesesine bağlı Nazilli fabrikası pamuk ambarları ınııaatı, otomatikman rücu edecektir.) nin açık arttırmaya konulmasın-
vahit fiyat csasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. karar verilmiştir. 

İııbu inşaatın muhammen kc~f bedeli 57·219·72 liradan ibarettir. GAYRİMENKULÜN EVSAFI: Gayrimenkul altında bodrum b 
2 Eksiltme evrakı üc; lira mukabilinde Ankarada Silmer Bank mam<Uat lunan dükkanın ikisi İstiklal caddesinde ve 6 sı Venedik Balyoz sı 

müdürlüğünden 1stanbulda, Sümer Bank İstanbul şubesinden alınabilir. kağında 5 katlı kagir iki apartıman. İstiklal caddesindeki dükkanu. 
S Eksiltme 30 Hnunusani 1941 tarihine milsadif perşembe günü eaat 16 326 ve 328 No. lu ve Balyoz soka~na ı. 3, 7, 9, 13, 15 No. lu olup 

da Ankarada Sümer Bank umumi müdürli.ığündc yapılacakur. 5, 11 No. lu apartımanlar methalidir. 
4 Muvakkat teminat mlktan 4111 liradır. BODRUM KAT: Apartımanlara ait sığınak, diğer aksamı boştur. 
5 İ5tekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmı11 oldukları bu ZEMİN KAT: 326 No. lu dükkan olup sokaktan iki mermer bn-

kabil iıılcrc, bunlarm bedellerine, firmanın teknik tcşkillitrnm kimlerden te samakla .çıkılır. Zemini ahşap döşemeli cephesi vitrin istor kapaklı 
11ck'kül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikaları ayni zamanda mermer kaplama kolonlu olup ayda 110 lira kira ge-
koyacaklardır. tirmektedir. 

6 Teklif mcktuplannı havi zarflar, kapalı olarak ihale güni1 saat ıs e 328 No. lu dükkan: Köşe başında diğer dükkarun ayni evsafında 
kadar makbuz mukabilinde Ankrada Sumer Bank muhaberat müdürlüiil bina- olup küçüktür. Ayda 70 lira kira getirmektedir. 
sında pamuklu müessesesine teslim edilecektir. 1 - No. LU DÜKKAN: Apartnnan methali gibi cephesi mermer 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat evvc- kolonla ve tezyinatlı olup istor kapaklıdır. Ayda 17 lira kira getir
line kadar gelmili ve zarfın kanuni şc'klldc kapatılmıo olması lazımdır. Postada 1 mektedir. 
vfilrl olabilecek gcçikmcler nazarı itibara almmıyacaktır. 3 No. LU DÜK.KAN: Zemini çimento ahşap camekanlı ve istor 

s - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (246 - 348) kapaklı olup a~da 13_ lira kira getirmektedir. 
7 No. LU DÜK.KAN: Zemini çimento ahşap çerçeveli ve istor 

Antalya Umumi Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinden: 

Eski yazılan okur, Türkçe ve Fransızcaya bihakkın vakıf 

Üç Daktilo Ahnacaktır 
Fazla lisan bilenler tercih olunacaktır. Talip olanların hüsnUhal vara· 

kası, eski çalıştıkları yerlerden almıo oldukları bonscrns, tercümeihal 
sıhhat raporu, nüfus tezkeresi ve iki adet vesika fotoğraflarile birlikte 
Şirketimiz Merkezine her gün aaat 14 ten sonra müracaat etmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından: 
l. - EKSİLTMEYE KONAN İŞ: 

, 

kepenkli ve ~yda 12 lira kira getirmektedir. 
9 No. LI DÜKKAN: Zemini kırık mermer döşeli , dıvan ahşap, cam 

'arı ve sabit iki camlı dolaplı ön camekaru ve istor kapaklan olup 
1yda 11 lira kira getirmektedir. 

13 No. LU DÜK.KAN: Zemini çimentoasma balkonlu önü demir 
camekanlı ve istor .kepaklıdır. Ayda 11 lira kira getirmektedir. 

15 No. LU DÜK.KAN: Zemini çimento, asma balkonlu önü istor 

1 

kapklıdır. Ayda 10 lira kira getirmektedir. 

CAPARTIMAN 11 No.J 

Sokaktan mermer ba~amaklı de m ir kapıdan girilir. Z emini mer· 
ner döşemeli antre, merdiven altında ahşap kapıcı odasıdır. Apartı
nan 4 dairelidir. 

Bütün daireler ayni evsaf, tertibat ve teşkilatlıdır. Daireler 4 oda, 
~eminleri çimento maltız ocaklı birer mutbahlan olup birer he\ilı
dır. 

1 No. lu daire ayda 23 lira, 2 No. lu daire ayda 15, 3 No. lu daire 
ayda 17 lira, 4 No.lu daire de ayda 15 lira kira getirmektedir. 

(APARTIMAN No. 5) 

ZEM!N KAT: Sokaktan mermer basamakla çıkılan demir kapıdan 
girilince zemini karisman bir antre merdiven altında ahşap kapıcı o
dası vardır. Kata çıkınca merdiven mermer demir parmaklıklı kor-

. . ~ . 
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ÇOCUGUNUZıA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedis 
. 

Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye~1 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtan,·oruz ve çocuğunuz&ı bit 
Çocuk Ansiklouedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü · Çocuk Ansiklopedic:ı 
çocuğun mektepte 
mektep dışında. hatta 
mektepten sonra muh· 
tac o1du~u en kıymet· 

Çocuk Ansiklopedtsi, 
bütün dünva çocukla" 
rına vılbaşı ve baY" 
ram hedivesi olarak 
en çok verilen eserdir· 

li eserdir. I 
1 

Çünkü. Her hediye klrılıp kav- 1 Cimkü· Çocuk Ansiklopedisi, 

bolabilir, veyahut u- 1 

nutulabilir Fakat Co· 
cuk Ansiklopedisi. ço· 
cu~un hayatı üzerind«> 
tesir yapacak ve bü
türı hayatınca iz bıra-

ı 1 
kacak bir eserdir. T 

çocu~unuzn faydalı ve 
bilJ?ili bir arkadaş va
zifesini görür. Ona boS 
saatlerinde hocalık ve 
arkadaslık eder. 

TAN Neşriyat E-vi· 

Çocuk Ansiklopedhi i 
·ilttir. JJlükemmel ~ekÜ 
eclit edilmiş olarak iki c · 
ti birden (6) liraya verilir ı~tanbul · . 

Adres: İstanbulda 
T A N Matbaası .. ......................................................................... ~ .................................. ..... 

SATILIK 

Çok güzel ve modern stilde yatak 1 
ve yemek odası ile sair mobilya
ları satılıktır. Hergün saat 3 - 1 
arasında Beyoflunda İlk Beledi-
ye S. S No, Küçük Tünel Hanı-

nuı 4 No. sında görebilirler. 

~------' Usküdar Asliye Hukuk Hiikım-
liğinden: 

Mehmet oğlu Ahmet Ucak ta
rafından karısı Anadolu hisarın
da Er meydanında bahçevan Be
kirin evinde 15 numarada sakin 
Saadet aleyhine açılan boşanma 
davasının neticeyi mahkemesin
de 28 - 11 - 940 tarihinde tarafla
rın boşanmalarına karar veril
mlş ve sadır olan ilamın bir sure
ti müddeialeyh Sadettin ika
metğahının meçhuliyeti hasebile 
ve tebliğ makamına kaim olmak 
üzere mahkeme divanhanesine 
talik kılınmış olduğundan miıd
deialeyhanın mallımu olmak ü
zere keyfiyet gazete ile ilfın olu
nur. 

A,atıda yazılı mcvadm kapalı zarfla cksiltmeleri hizalarmda yazılı ~? 
ııaat ve mahallerdeki askeri satın alma komieyonlarında yapılacaktır. Talıp 
lcrin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale eaatlcrinden bir saat cvv 
ait olducu komisyona vermeleri. Şartnameleri komi5yonlarmda görülür. 

Cinsi. Mikdarı Tutan Teminatı İhale giln, saat ve maha 
Kilo Lira Llra 

Sade yağı. 54.000 89,100 6682 29-1-941 16 Muğla. 

Pirinç. 47,000 21,150 1487 30-1-941 16 Muğla. 

Ari-a. 500,000 31,250 234 ... 20-1-941 15 Yozgat. 
(1732) (84) 

* * 
Aşa.ibda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri h.izalann 

l'aZllı giin ve saatlerde Muğlada askf>ri s:ıtınalma komıc;vonun 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikal~rile teklif me~tuplar 
ihale saatlerinden bir saat evvel komısyona vermelerı. Şartn 
meleri komisyonda görülür. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün ve saati 
Kilo Lira Lira 

Bu le-ar. 91,000 20,020 1501,50 7/2/941 15 
Zeytinyağı. 19,500 11,700 887.50 7 " .. 15 
Nohud. 63,000 12,600 945 ) 35000 lira keşif bedelli Yıldızdaki Acem kô$kÜniln yıkılması, enkazının 

inşaat mahalline taşınması ile Çağlıyan kasrının takviyesi, çatısının tamiri, 
dere ve borularının yapılması. 

kulukla antre tavanı kalemkardır. Apartıman 4 katlı ve her kati iki- . ı 
şer daireli olmak üzere 8 dairedir. "\ V 

Kuru fasulye. 63,000 15,740 1181,25 ) 5/2/941 15 
(1744 - 184) 

IL - Eksiltme 3/şubat/1941 pazartesi günü Milli Emlak Müdürlüğünde 
müteşekkil eksiltme komisyonunda kapalı zarf usulü .ile saat on beşte yapıla
caktır. Kapalı urflarm saat on dörde kadar komisyona tevdi edilmesi ve saat 
on beşte zarflar açılırken komisyonda hazır bulunulması lazımdır. Postada 
wkubulacak tccbhurat nazarı dikkate alınmaz. 

DL Muvakkat teminat 2625 liradır. 
IV. - Bu ioe ait pUl.n krokilerile hususi §artname, Bayındırlık İşleri ıcnel 
liartnamcsi, yapı işleri umumi fenni ıartnamcsi, eksiltme şartnamesi ve muka
vele projesi Milli Emllk Müdürlüğünden 175 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V. - Eksiltmeye gireceklerin yüksek mühendis veya yüksek mimar olma
ları veyahut ta bir yüksek mühendis veya yüksek mimarla teşriki mesai ederek 
mukavele ve evrakı lazımesine birlikte imza etmeleri mcıruttur. 
vı. - İsteklilerin en az bir taahhütte 25.000 yirmi beş bin liralık bu ioe 
benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden ek
tıiltme tarihinden sekiz gün evvel viliyet makamından alacakları ehliyet ve 
1941 yılına ait ticaret odası vesikaları ile gelmeleri. (110) 

s:~nn~nn - r ~ilik - A 1'-nımn· Köy Enstitüsü 
:Müdürlüğünden : 

1 - Enstitümüzün 75 lira aylık ücretli Ambar Memurluğu ve Dütilo-
Jufu miınhaldir. İa:ıc ve ibate müesseseden temin olunmaktadır. 

2 - istekliler arasında: 
A) Türk olmak ve Ecnebi ile evli bulunmamak. 
B) Memurin Kanunundaki ve 3656 sayılı kanundaki şartlan haiz bu-

lunmak. 
C) Yatı kırkı geçmemiş ve askerliğini bitirmiş olmak. 
D) İyi Daktilo bilmek. 
E) Sıhhati yerinde olduğunu raporla ve aeı kağıdı ile tevsik eylemek 
F) İyi ablak sahibi olduğunu liızumlu vesikalarla isbat etmek. 
G) Kefil göstermek. 
H) Şımdiyc kadar memuriyette bulunmuş ise hal tercümesini bildiren 

belgeleri ibraz etmek. 
K) Müracaatlar çoğaldığı takdirde 10/Il/1941 tarihinde yapılacak mil

ubaka imtihanında muvaffak olmak. 
L) Evvelce bu işlerde çalışmış olanlar tercih olunacaktır. 
Yukarıdaki vasıfları haiz bulunanların 31-1-1941 tarihine kadar Ens-

tü Mi.ıdurlıiğilne müracaattan illin olunur. (314) 

,-----------------------, 

r 

Antclya Umumi 
• 
1 

Nakliyat 
ke~·n en: 

· ,. ve Fransııcaya bıhakkm vakıf ve bu lisanlar tizcrındc tcrcumcy 
r ~ .. muh-ıher,. etmd:r mukted.:r 

ı i mur Al nacak ır 

~ 
Fazla lisan bilenler tercih olunacaktır. Talip olanların hüsnühal vara

kası, eski çalıştıkları yerlerden almış oldukları bonservis, tercümeihal 
sıhhat raporu, niifus tezkeresi ve iki adet vesika fotoğraflanlc birlikte 
Şirketimiz Merkezine her gün saat 14 ten sonra müracaat etmeleri. 

.. 

İ ';/ ... 

* * 1 No. LU DA RE: Sağda bir koridor üzerinde salon ve salondar R rııc i 
geçilir bir oda koridor üzerinde olup alafranga fayans hela, kiler E ~ 
mutbah vardır. 40 lira kira getirmektedir. rır' 

2 No. LU DAİRE: Koridor üzerinde 4 oda, zemini renkli çiment• ft11 

maltız ocaklı mutbah ve alafranga hela olup ayda 20 lira kira getir KLİSE. 

Aşağ1da yazılı mcvaddm pazarlıkla eksiltmesi 22/1/941 çarşamba c« 
zalarında yazılı saatlerde Çatalcada Askeri Satınalma komisyonunda yap 

mektedir. 1 
İKİNCİ KAT 3 No. LU DAİRE: 1 No. lu dairenin ayni olup ik' 

odanın tavanı kalemkar ahşap aksamı yağlı boyalıdır. Ayda 35 li· 
kira getirmektedir. 2 No. lu daire aynidir. 20 lira kira getirmekted 

ÜÇÜNCÜ KAT 5 No.: 1 No. nın aynidir. Ayda 30 lira kira getir-
mektedir. 

ÜÇÜNCÜ KAT 6 No. : 1 inci dairenin aynidir. Ayda 20 lira kira 
~etirmektedir. 

DÖRDÜNCÜ KAT 7 No. :1 No. lu dairenin aynidir. Ve boştur. 
DÖRDÜNCÜ KAT 8 No.: 2 No. lu dairenin aynidir. Ayda 17 lira 

kira getirmektedir. 
Bu kattan sonra ahşap merdivenle çatı kısmına c1kılır. Her iki 

apartımanın üstü zemini asfalt etrafı dıvar korkuluklu tarastır. 
Burada bir oda ahşap mutbah hela ve etrafı saç diğer bir oda olup 
kapıcı oturmaktadır. 

UMUMİ EVSAFI: Bina kagirdir. l\faa bodrum ve 5 kattan elek
trik terkos, havagnzi tesisatı vardır. Ön ve yan cephelerinde birinci 
kattan itibaren 4 cıkma şahnis olup zemin katı cepheleri apartıman 
methallerinde ve bir kısım dükkanlar da mermer kaplamalıdır. Üc:t 
kısnnlan pencere üstleri kırantonlu ve kat silmelerile tezyin edil
mistir. Bina köşe başıdır. Esaslı tamir yoktur. 

HUDUD: Yukanda ı?Österildi~i veçhiJe tapu kaydı gibidir. 
MESAHASI: Umum sahası 320 metre murabbaı olup bundan 16 

metre murabbaı aydınlık yeri geri kalanı binadır. 

KIYMETİ: Gavrimenkulün bulunduğu mevki şerefine müteham
mil olduğu iradın hisseli oluşuna ve vaziyeti hazırası itibarile ta·
mamına ve heyeti umumiyesine (63440) lira kıymet takdir edil
miştir. 

1 - İşbu gayrimenkuHin arttırma sartnamesi 25/1/941 tarih in
den itibaren 37 /3602 No. ile İstanbul be inci icra dairesinde her 
kesni görebilmesi için acıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malu
mat almak isteyenler işbu şartnameye ve 37/3602 No. lu dosya ile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya istirak için yukanda yazılı kıymetin % 7,5 nis
'ıetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi ede
t"ektir 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak hakk1 
.-ohiplerinin avrimenkul üıerindeki haklarını hususile fai1 ve mas 
"afa dair olan iddfalannı işbu ilan tarihinden itibaren 15 gün içindr 
'vrnkı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder 
\ksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin pav 

c;tırılmasından haric kahrlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttıma şartmı 

'1lesini okumus ve lüzumlu malumatı alınış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkuller 20/şubat/941 tarihinde perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul Beşinci İcra Memurluğunda üç defn 
bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki arttırma 
bedeli gayrimenkul için tahmin edilmiş olan 'kıymetin en az % 75 ini 

ıcktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinci. Beher kilo fiyatı Tutarı Teminatı 

Lira Kr. Sa. Lira 

Ot 
Saman 

5 50 
4 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor kl: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usul1eri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterilerinin adedim bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kuru.ş. 

bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhani olan diğer alacaklılar bu 
~ayrimenkul ile temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan alacak
lıların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya cevirıııe 
ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek şarttır. Şayet böyle bir 
bedel teklif edilmezse en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
attırma 10 gün daha temdit edilerek 3/ 3/941 tarihine tesa~üf eden 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Beşinci icra Me
murluğunda arttırma bedeli satış isteyenin alacağına riiçhani olan 
alacaklıların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya 
çevrilme ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek şartile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa ihale 
vapılmaz ve satış bedeli düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu 
">edelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
7 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten hesap oluna
·ak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memu 
~iyetimizce alıc1dan tahsil olunur. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har 
l:ını 20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 
mecburdur. Müterakim vergiler. tenvirat. tanzifat ve dellaliye res 
minden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alı 
cıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimen
kullerin yukarda mufassalan yazılı bulunan hissesi f stcınbul Beşincı 
İcra Memurluğu odasında ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olunur. 

22,000 
16,000 

4400 
2400 

'(1780 - 363) 

• 
Beher kilosuna 4 kuru' 

d;lcn 3000 ton balya samanı pazar 
!ıkla satm alınacaktır. 500 zer ton 
dan aeafı olmamak ve Ankara lstas 
vonunda vagonlara testim eartile a> 
11 ayrı taliplerden alınabilir. SOOO •o 
nun teminatı 8000 lira 500 tonun tc 
mınetı 3375 liradır. Pazarhğr 6/1/94 
den itibaren hergün saat 14 de An• 
kara.fa Lv Amirliği satın alma ko· 
misy<'nıında yaprlacaktır. Sartnamcs 
ltomisyonda görülür. 

(1714) (1257') 

• 
Arazi binek otoları için 500 adr 

amortisör yayı yaptırılacaktır. Talip 
ıerin nümuneyi e-örmek üzere İstan 
bul Otopark Md. ne müracaatlan v 
tekliflerini Ankarada M. M. V. Hr, ı: 
ne bildirmeleri. (1752 - 219) 

• 
Beher metresıne tahmin edilen fiyat 

8~ kuruş olan 25,000 metre harp pake 
~ · sarmak için bez 21/1/941 Salı gün 
saat 10 da Ankarada M. M . V. Satn 
a~ma komisyonunda pazarlıkla ıatn 
alınacaktır. İ&teklilcrin 3ı87 lira s• 
lruruşluk kat temınatlarile birlikt 
""llİ vakitte komisyonda bulunmalar 

(1'71\ - A''" 

• 
53.365 e-iyim nal nlmacaktır Paza 

ıkla !ksıltmeıri 20/1/941 Pcrşeml 
, ünü saat IS dt lzmırde Bornovar 
o<Jkcri satın alma komısyonunda yap 
'acaktır Tabının bedelı 38.522 lira 
ı<uruş kati teminatı 1926 liradır. Ta 
ııplcrin beJU vakitte komisyona gel· 
mcleri. (1774 - 323) 
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