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Kahire, 18 (A. A.) - Yakın 

Şehrin işgalinden evvel Tobruk limanın~a İngilizler tarafından bombardıman edilen h'.Aelle (S • earktaki İn~iliz umuml karargl-
hilde "San Giorgio,, .zırhlısı alevler içinde görülüyor.) r a hının tebliği: Habeşistanda Ha-

h~ vatanperverlerinin faaliyetle-

Balkanların 
Bugünkü 
Vaziyeti ' '"'' 

-- ~ ri neticesinde İtalyanlar Go.ijam 

K b 
. bölgesinde Dangela'yı ve di~er 

a ', 
mühim karakollan tahliye etmiş-

- 6 lerdir. Di~er bütün cephelerde 
~ • vaziyet değişmemiştir. 

• ----
1
---------------- Kahire, 18 (A. A.l - Düşma-

prol•e l!!.l·n Yerı· y b nın Binl(azi'ye yaptı!ı son hava 
3' 1 ve a ancı akını esna-.;nda bir kac sivil İtal-

Bütün hAdlseler, Almanyanın Bal
kanlarda ıeniı mikyasla siyası fa
aliyette bulunduğunu gösteriyor. 
Bu siyası faaliyet kendi hesabına 
muvaffakıyetle neticelenirse, bel
ki o vakit askeri harekAt icrasına 
lüzum ıörmiyecek ve Balkanların 
sulhilne dokunmıyacaktır. lngilte
renln Sofya Sefiri de Buı.arista
nın bitaraflık ve istlkl!lini muha
faza etmesinden başka bir teY ts
temediiinl söylemiştir. Şu halde 
iki taraf ia şimdilik Balkanların 
sulhüne dokunmamakta ittifak E:t
mlşlerdlr. 

Sanatkarıar Arasında Serbest :~tı~~~~~1av: ~~~:~r~n y~~~~ 
lan Alman mamulatında,.dır. 

Bir Müsabaka At!!.dacaktır Akdenizde batıraan 
3' /tal.yan gemileri 

Anka:a. 18 <~: A.) .- B's· -~ekAletten tebliğ olunmuştur: 
ı.-:- E~dı Şef Ataturk ıçın ya~A. maaı mukarrer Anıt-Kabir proje- Londra, 18 (A. A.) - Amiral-
smm II!:usab~as~ hakkın~a bt1 .güne kadar yapılmış olan tetkikat ve Irk dairesinin tebliği: İtalyanlar 
teşebbus netıcesın~e v~ıy' ~tı haz ıra dolayisiyle usulü dairesinde tarafından iase gemisi olarak kul-
beynelmilel bir musab... ıl lanılan takriL-n ~"00 tonluk bir 

• w. 
1
. , "..4Canın yap ması imkan dahilinde görüleme- uoı:: ~ 

dıgmden yer ı ve ecn Abl mühendis, mimar ve heykeltracrlar arasında Alman ticaret vapuru orta Ak 
'I denizde lnl(iliz harp gemileri ta-

Arn av t"'-1 kt l serbest bir ~ü~b~ka yapılması- rafından batınlm1şt1r. Keza 6000 
, U U a 1 na karar verilmiştır. tonluk bir ftalyan iaşe ~mtsıne 

M. Zekeriya SERFEL 

Türkiye ve Bulgaris•ıan hü
kümetleri tarafıncjan neş

redilen müşterek beyan ııamedP A 
sonra Balkanların bugü.nkü 'nzi
yetine bir göz atmak faY;<falı o
lur. 

- -·--eo---
11: ALYA N 
.MUKA VEMETI 

KIRILDI 
---c.---

Bu beyanname Bu"Jgaristan ve 
Türkiyenin vaziyet) ~rini aydınlat Yunanlılar 
mıştır. Zaten Tüd·.iyenin vaziye
tinde ötedenberi ''-"ar~ılık kalmış 
bir nokta yoktu, Tü~·kiye her va
kit taahhiitleri~e ~adakatini teyit 
etmiş, ve hrJi fırsatta biç bir 
memlekete k~şı tecavüz niyeti 
beslemed j:ğ,~ni, hiç kimsenin top
rağında. RÖZÜ olmadığını tekrar

Merkez 

dan c,;atinmemiştir. 

Mıntakasında Mühim 

ilerleme Kaydettiler 
Manastır, 18 (A. A.) - "Reu

ter,, ajansının Arnavutluk hudu
dundaki muhabiri bildiriyor: 
Yunan ileri hareketi bütün şimal 
cephesinde devam etmektedir. 
Yalnız Po~adeç mıntakasında 
bir sükunet arız olmuştur . 

Dün bütün gün şiddetli topçu 
ateşi devam etmiştir. Yıtnanlıla
nn $kumbi ırmağı mıntakasın
da ve Devol vadisinde yaptığı 
hücum neticesinde bir ltalyan 
müfrezesi mağlup edilmiştir. Os
traviça dağlarında İtalyan muka
bil taarruzlan düşman için a~r 
zayiatla püskürtülmüştür. Daha 

F ,akat Bulgaristan öyle değil
di.. Bulgaristanın irredantist e
melleri vardı. Romanyadan Dob
.ırucayı, Yunanistandan Garbi 
'Trakyayı, Yugoslavyadan Make
ıdonyanın bir kısmını istiyordu. 
.Bulgar hükumet erkanı, Bulga
::ristanın siyasetini izah ettikleri 
-zaman, daima bu milli emelleri 
tekrardan j?eri durmuyorlardı. 0-
Jıun için Bulitaristanın Almanya 
ile birleşerek komşularına karşı 
mütecaviz bir emel beslemesin
den korkulabilirdi. Bu müşterek cenupta, Yunanlılar şimdi Tepe-

2 - Yapılacak abide ve müe- de lnriliz tayyareleri tarafTndan 
temi!Atmm inşaat programı, mil- muvstffakıyet1e taarruz edilmis
sabaka talimatnamesi ve inşaat tir. f Tııriliz t1tvvarelerl taarruz 
yerinin haritası, sondaj planlan verinden ayrılırken vapurun ar
ve sair evrakı fenniyesi ihzar e- kası suya batmakta ve vapurdan 
dilmiş olup böyle mühim inşaat büyük bir duman bulutu cıkmak
vücuda l(etinniş olduklarını vesa- ta idi. Mürettebatın tahlisivP. san 
ilde isbat edenlere mezkur evrak dallariyle vım11ru tPrkP.ttikleri 
meccanen verilir. (Sonu: Sa: 5; Sil: 3J 

3 - Alakadarların vesikalarını 
bir arzuhalle birlikte -Başvekl
lette müteşekkil Anıt - Kabir ko
misyonu reisliğine- göndermeleri 
icap eder. Komisyon ehliyetini 
kiıfi gördüğü kimselere en kısa 
bir zaman zarfında müsabaka ev
rakını teşkil eden dosyanın bir 
nüshasını gönderecektir. Ehliyeti 
kiıfi görülmeyenlerin vesaiki ia
de olunur. 

4 - Müsabaka 1-11-1941 tari
rihinde hitam bulaca~rndan mü
sabıkların teklif proielerini o ta
rihe kadar komisyona göndermiş 
olmaları meşruttur. 

Darlan Pariste 
Paris, 18 (A.A.) "D.N.B.,, Ami

ral Darlan, bugün Öğleden sonra 
Parise gelmiş ve fevkallde bü
yük elçi De Brinon ile görüş
müştür. Darlan, Laval ile de 
buluşacaktır. 

lngiltereye Yardım 

Ayanda 
Hararetli 
Müzakereler 
~--· 

"Amerikan Çocukları 

lcab1nda Hürriyet 

lc;in Döğüıeceklerdir .. 

beyanname bu husustaki şüphe- · (Sonu: Sa 5; Sü '1) 

leri izale etmiştir. Çünkü Bulga- ========================= 

Nevyork, 18 (A. A.) - lngilte
reye yardım projesinin iyin mec 
lisinde müzakeresi esnasında mec 
lisin hissiyatının şayanı dikkat 
bir tezahürüne şahit olun.muştur. 
Dün demokratlann reisi, Ayan
dan Alber Benkley, fU beyanat
ta bulunmuştur: 

ristan da Türkiye gibi bu beyan
name ile hiç bir memlekete teca
vüz niyeti beslemediğini ilan et
ıniş bulunuyor. Şu halde Bulga
ristan mevcut vaziyetteki tehli
keyi görerek irredantist davala
rından vaz geçmiştir. Komşula
rına karşı dürüst ve samimi ol
:ınayı taahhüt etmektedir. 

* * 
Yugoslavyanın vaziyeti, son 

lase TeskilBtı 
Kararnamesi 

Nesredildi 
~lerde nezaket kesbet- I Qf I k I lniştir. Yugoslavya ötedenberi is- Petro ve Ticaret is eri T eş i at ve 

tiklal ve bitaraflık siyasetini ta-
kip etmekte ve komşu1anna kar- Vazife Kararnameleri de Meriyete Girdi 
şı hic bir mütecaviz fikir besle-
ınemektedir. Onun da gayesi Ankara. 18 (TAN. Muhabirin
Balkanlarda sulhün devamını te- den) - Memleketin iaşe işleri
ıninden ibarettir. nin tanzim. idare ve mürakabe-

Yalnız Yugoslav nazırlarının siyle mükellef olmak üzere Tica
Berlini ziyaretlerinden sonra or- ret Vekaletine bağlı bir iaşe teş
tada bir takım rivayetler dolaş- kilatı kurulmasına dair Koordi
ınaya başlamıştır. . nasyon Heyeti karan bugün res-

Henüz resmen teeyyüt etme- mi gazetede neşredilmiştir. 
rniş bulunan bu rivayetlere '{öre Kararda teşkilata dahil me
Almanya, Yugoslavyaya. bitaraf- muriyetler ve vazifeler dt gös
lı~ını muhafaza ~tmek ~rtiyl~ terilmiştir. 
Arnavutluktan hır kısım atazı T ftı.Ttt b" i -. · b" rw· 
vermeyi, Ohri yoluyla Selaniğe e~ı a a ır av- ış ır ıgı 
inerek Akdenizde bir mahreç te-ı: ltey~tı ?.ulunacakhr: Bu heyet 
-•- t · M ista L Muda!aa, Malıye, İktısat, 
~ e meyı, ve a~ar lat ve Ziraat Vekaletle-

(Sonu. Sa. 4 8~ essilleriyle Ticaret Veki-

linin tensip edece~i daire amir
lerinden birinin iştirakiyle te -
şekkül edecektir. Bu heyet iaşe 
işlerinin yürütülmesinde alitk~dı 
Vekaletlerle irtibat ve tatbikat
ta sürat ve el ve işbirli~i temin 
edecektir. Heyete iaşe müsteŞil
n riyaset edecektir. Teşkilat 
kadrosmıda evvelce yazılan me
muriyetlerden baska dörder yüz 
lira ücretli iki ofis komiserli~i. 
üçer yüz lira ücretli ü~ f\lbe mü
dürlüğü ve lüzvmu kadar servis 
şefi, memur ve daktilo vardır. 

Bunlardan başka bu teşkilita 
(Sonu Sa. 4 Stl. 1 de) 

"Hürriyeti tahrip edilmekten 
kurtarmak icin Amerikanın ev
litlannın dö~:;.c:mesi zarureti ha
sıl olursa. Amerikan ~ocukları 
dövüseceklerdir.,, 

ProiPnin hararetli taraftarla
rından Pepper, Şll"lllln söylem;ş-
tir: 

"Bizi harbe sürüklevecek olsa 
bile, Amerikan milleti İnlliltere
nin yıkılmasına müsaade etmiye 
cektir. İnJ(ilterevi ne vapıp vanıp 
mutlaka kurtaracağız. Amerikıı 
efkan umumivesinin bunu iste
yip istemedi~ini göreceksiniz.,, 

Vermont hükumetini temsil e
den cümhurivetci Austin. diıter 
bir aza ile hararetli bir münaka
<>adan sonra "Esaret altına düş
müs bir dünya. harpten de, ö-
1·ümden de beter bir şevdir .•. de
di~i zaman bütün mf!Clisi büyük 
bir hevacan kaplamıstır. 

Austln. sözlerine 9unları illve 
etmistir: "Eter harp etmek za
rureti hasıl olursa harhedecetiz ... 
l3u sözler hayretten dobn bir sü. 
kutla karsılanmış. fakat dinleyici 
localanndan kopan alkışlar bu sü 
kutu ihlal etmi~ir. 

(Sonu; Sa: 5: SU: 6) 

Bulgar Başvekili Filof 

Popof'un 
Beyanatı 

"Beyanname, Aradaki 
Dostane Münasebatm 

Yeni Bir Delilidir .. 

Sofya Gazetelerinde 
--

Türk-Bulgar 
Anlaşması 
Etrafında 

Ankara Beyannamesi 

Her Tar afta Büyük 

Alaka Uyandırdı 
------

Londrada Tefsirleı 
_,. __ 

"Naziler Bulgaristana 

Girerlerse Türkiye 

Paktı Bozabilir .. 
Londra, 18 (A.A.) - "Reu

ter .. ajansının dinlomatik mu
harriri yazıyor: Türk ve Bulgar 
hükumetleri tarafından nesro -
lunan mühim beyanname. bilfiil 
bir "ademi tecaviiz,. paktıdır. 
Ancak. bazı maddi farkları var
dır. İki memleket. başka mem
leketlerle daha evvelce yapmış 
olduklan taahhütleri tasrihan 
muhafaza etmektedir. Türkiye 
için bunun manası şudur: lngil-

<Sonu Sa 5. Sü 6J 
........................ 
Yeni Tip Bir 
Bombardıman 

Tayyaresi ___ ,..__ __ __ 

Romanva Hükömet Reisi 
G. Antonescu 

ULUS'UN 
MAKALESİ 
Falih Rıfkı Atay, 

Beyannamenin Bir 

T arihc;esini Yapıyor 

Ye ilave Ediyor: 
-r-

iki Taraf Taahhütlerini 

Yerine Getirmekte 

Serbest Bulunuyorlar 

Zora, Bslkanların 

Şarkmda Barış Temin 

Edilmiştir, Diyor 
Sofya, 18 (A.A.) _ Bulttar a- ) Amerikada lngilterei Ankara 18 <A. A.) - Falih Rıf-,.., kı Atay yarınki Ulus gazetesin-

fansı bildiriyor: Bull(ar ve Türk H b y I B de "Bulgar - Türk dostluğunun 
'-ıüku~tleri tarafından müşte- 1 esa ana apı an u yeni bir vesikası., başlığı altmdcl 
:ek beyannamenin imzası müna- şu malcaleyi .n~şretmektedir: 
sebetiyle Hariciye Nazırı Popof iT ayyareler 129 Askeri "Türkiye Harıciye Vekili ile 
matbuata $U beyanatta bulun - Bulgaristan AiıJtara elçisi tara -

m~.ştur~ürkiye Cümhuriyet hıi- de Nakledebilecek fından ayın 17 i~ld günü Anka-
rada imza ve dun gazetelerde 

kumeti ile Bulgar hükılmetinin nesrolunan beyanname Jld kom-
dostane ve samimi bir noktai na- Vaşington. 18 (A. A.) - İngil- şu devlet arasın1a senelerdenberi 
zar teatisinden sonra, malum o- tere için Amerikada yapılmakta devam eden dostluk, barış ve iti
lan behyannamdeyi bugt bünk nkeşlmret- olan yeni tayyare tipleri arasın- mat siyasetinin yeni bir vesika-
mek ususun a mu a ı a. ı.ş da "Douglas 19., ismi verilen çok sıdır.,, 
olmalanndaı_ı dolayı ken~imı bıl büyük bir bombardıman tayyare- "Bu vesika, ne eski ahitleri ta
hasuhsate baht~tY.har . 1addedıyokrudm. \ si bulunmaktadır ki. buna "Hil· ı dil etmekte, ne de onlara yeni 
M vası ı 1 arıy e ne a ar le in b b ll d d ·1 kte • <Sonu: Sa 5· SU 51 r aş e '"·· 8 Pnı 171e - <Sonu: Sa 5: Sti 4> ________________ :_____ (Sonu:Sa5;Sü7) 

.ngiltereye sevkine başlanan ye nl tip Amerikan tayyarelerlnden biri 

Japonyaya 
Göre Vaziyet 
Gergin Değil 

Japonya Harekete 

Geçerse Karşısında 

Amerikayı Bulacak 
Tokyo, 18 (A. A.)-Japon hü

kumeti namına beyanatta bulun
maya memur olan Koko İşi, bu 
sabah ~azete muhabirlerini kabul 
ederek hükumetin Uzak $arkta 
ıterjlinlik mevcut oldu~una dair 
endişe ve telaş verici muhtelif 
şayialan teessür ve teessüfle kar
şılayan beyanatını okumuşt~r. 

Bu beyanatta, İngilterenın ve 
Amerikanın tersine olarak Japon 
yanın barış arzusu bilhusa kayıt 
ve iŞaret edilme~ir. 
Ametüa ,,..wrll/i9'itflllecelc 

Nevyork. 18 (A. A.) - "P. 
M... ıazetesinin sahibi tn.rersoll. 
Pasifik vaziyeti hakkında yazdılı 
bir makalede diyor ki: 
E~er Japon filosu Holanda Hin 

distanına karşı harekete eecerse. 
Amerika donanması da Japonya
ya karşı harekete Rececektir. Bu 

(Sonu: Sa 5: Sil 'J) 

( GÜNI ER GECERKEN) 

TEK TİPE DOGRU 
Yazan: Refik Halid 

Tek tip ekmek nümunesi hazırlana dursun, şimdi bir de 
tek tip kadın çorabı imali bahis mevzuu olmaktadır. 

Sinaat(ilerle iktisatçılara ıöre bu badire esnasında ancak tek tip 
sistemi hayatı temin edebUirmiş. Yolda bu meseleyi üstün körü 
düşünerek yürürken rözüm bir mezeci dükkanının cameklnına 
ilişti. O ne renk. şekil, lezzet bo11uiu, ne tenevvfi! Kaç türlU pey· 
nir, kaç türlü sucuk ve aosiaon, ille dolma! Balık midye, liha· 
na, yaprak, kaç türlüsü! Yukardaki nazariyere uymak icap edin
ce dolmayı muhakkak ki tek tipe, en masrafsızına. kolayına in
dirmeli. yani lahanaya... Dilli sosisonlan da basbayaiı sucuğa, 
aandovi(lerl yalnız peynirlisine ifrağ etmeli; diğerlerini bu min· 
val üzere tekleştirmeli . Belki de yutkunmalar da tek tipe inhi
sar eder. Zira, fikrimce, insan sakız lebleblsi>·le mayonezli levrek 
balığına ayni tipte yutkunma! 

Diier taraftan kadın çorabının tek tipe inmesi Uzerlne erkek 
çoraptan neden muhtelif çeşit ve kalitede kalmalı? Hem zaten 
desenlerde bir zarafet te yok: bundan sonra düz renk. bir renk! 
Kravatlara gelince hakikaten fazla bir boya ve şekil israfile röz 
alıyor; bilhassa böyle bir zamanda erkete yakııık almaz bir hop
palık arzediyor: teklemek lazım. Her iki cinsin elbiselerinde de 
tek tipi temin etmeden önce. ilk iı olarak ayakkaplariyle şapka
lann utradıtı münasebetsiz tekil anarşisini de kaldırmalı! 

Benim anladığım. zaten, dünya tek tipe dotru ıiirüklenlyor. 
Yeni nizam nedir? Tek tip idare ve iktisat sistemi! Totaliter re
jimlerin ıayeai ne? Tek tip IDUD hazırlamak! Bir insan ki seli· 
mından kel&mma, ıömleifnden kapelasına, dtt,ftnüşilnden vilrii
yil,Une kadar, sivrisinek, kannta, an ribl birbirinin ayni! Tek tip 
olmasına yanaşılmayan. masrafından kaçınılmayan tek ~ var
sa o da harp silüııdır. Bütün lhtiyaçlanmızda ve fikir hayatımız
da kupkuru, zevksiz, şiirsiz bir teklik, biteviyelik; fakat silahta 
akıl ermez, zihin kavramaz. müthiı bir tenevvü, bin bir çeşitlik! 
h~ y~i harbin gittlkç~ l>~lfrfn vasfı h'1m· 



Yazan : Von Kle.ffens tHo.laJida Hariciye Nazın) 
sini istedi. Bu mak~tla dlj~rın 
dan birini de b'u muzakercde 
hazır bulunmaga memur etti. 
Mülazım Kolp bu iş içia seçildi 
ve kendisine müzakerelerin Ho
landanın bı~ığını ihlal eder 
bir :aıahiyet .almasına -müsaade 
etmemesi em.redildi. 

Almanyaya 
Yapılacak 

ihracat 

Bafgaristanfa da 

Y:en · Bir T.icaret 

Hilifı Yapıhyor 

TAN 

Şelıir Meclisi 1941 
Masraf Bütçesini 
~· h '1'd:ba i .Etti 

Yeni Yıl 

9,199.+13 

Ma~raf 

Lira 

T9 - ! . 'Hl 

Berbe ler y ilk j KanuıriMütıilealar 
K~ı.~feldrini 

Dün aplilaı 

1ta%ı ihJi'bwrl'er 

Traş Fiyattarrrnn 

Arttırılmasını istedi 

lorca11u Ödem~en 

Kiracara Na 

Yapmak l.Gzunclır 1 

••u••YAZAN:
Avakat Emcet Afıt 
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ABONE BEDELi 
Tllrklye lcnebl 

140C.. Kr. 1 tene 
75C. • 9 Ay 
400 • 1 Ay 

2800 Kr 
1500 

800 

Ürk • Bulg~r 
• 

yannamesı 

Clrşısında 
....... 
'l'iirklye - Bulgaristan arasında 
tla zalanan beyanname, Balkanlar

blr emniyet havası estirmiş; 
~inleri nisbl bir sükuna kavu~-
l'rrıuştur. İngilizlere göre, bu 

~Yanname :fillen bir ademi teca
'tfız paktıdır. Fakat Turkiye - tn
~tere arasındaki mevcut paktı 
zrnamaktadır. Almanlara göre, 
ı hüklİmet kimseye teca\'ÜZ et
tınek, sulhU idame etmek husu-

!';'_ndaki arzularını teyit etmişler
"ll', Enteresan olan nokta, İngiliz 
"e Alman mahafilinin bu beyan -
~eye ayrı mana verdikleri hal
~. iki tarafın da memnun olma
lıdır. 

115<ı • 1 Ay 100 

cağını Bulgar hükumetine vaa· 
dettiğini, bazı tavizat mukabi • 
Jinde Yugoslavyanın bitaraflı
ğını temine ve Yunanistanın, 
bir takım vaatlerle, İngiltere 
ile alakasını kestirmiye çalış
tığını bildirmektedirler .•. 

Bugün Almanyanın bütün 
tayyarelerinin İngiliz adasının 
karşısında bulunduğu için, Al· 
manyanın Bulgaristam istilaya 
cesaret edemiyeceğini; ve Yu
nanistana yalnız havada yar • 
dım eden İngilterenin her tfü'· 
lü yardımı yapmıya hazır bu
lunduğunu yazan gazeteler de 
vardır. 

Umumi Durum: 

Sofyadaki İngiliz elçisinin 
şu mealdeki beyanatı da 

şayanı dikkattir: 
"Bulgaristanın bitaraflığını 

ihlal ve harbe girmesini mucip 
olacak herhangi bir teşebbüsii 
katiyyen düşünmüyoruz. Har
bin Bulgar topraklarına intikali, 
doğrudan doğruya Alman teşeb 
büsiinden doğacaktır. Sofyadaki 
İngiliz elçisinin kalması veya 
gitmesi, Almanyanın hareketine 
bağlıdır.,, 

... ürkiye Cümhuriyeti ile İki tarafın bu iz~h ve tefı;ir-
1 Bul2aristan arasında leri ve mütalealarıyle beraber, 
lalanan beyanname, Bal- umumi durumları ve harp he
. arda bir emniyet havası defleri nazarı dikkate alınarak 
l?tniş, zihinleri nisbi bir sü- vaziyet muhakeme edildiği tak-

kavuşturmuştur. dirde şu neticeleri çıkarmak 
~giliz mahafiline ve matbu- mümkün olur: 
a göre, bu beyanname, fii. 1 - lngiltere, hiç olmazsa, 
bir ademi tecaviiz paktıdır. bugün Balkanlarda kendi başı-

~t Türki~·e ile İngiltere a- na yeni bir cephe açmayı iste
ltıda mevcut· olan paktı boz- yecek vaziyette değildir. İn
'tl1aktadır. Bu yeni Türk • ıırilterenin, bu işi başarabilmek 
gar anlaşması, Almanlarm için henüz kafi nıikdarda hazır 
' hareketini durduraraktır. kara kuvvetleri bulu11madığı 

1lkü Türkiye ile Bulgaristan gibi, hava kuvvetlerinin mühim 
kanlarda sulhiin devamın - bir kısmını -Adanın istilası mev 
l'tıenfaattar olduklarını il.ln zuu bahis olduğu bir zamanda
işlerdir; hinaen~lryh bu Balkan cephesine getireceği dü
ü bozacak hareketelere şünülemez. Diğer taraftaıı. İn· 
ı kovacaklardır. gilterenin Balkanlarda acele 

~ima.; mahafiline göre: iki harekete geçmeye ihtiyacı yok-
fımet hu müşterek beyan • tur. Çünkü zaman, artık İngil
e ile, kimseve tecaviiz et - tere için calışmaktadır. 

ınek ve sulhii idame e:vle • 2 - Buna rağmen lngiltere, 
~ hususundaki anulannı te- Bulgaristan Alman kuvvet • 
etmişlerdir. Bu11un kindir leri tarafından istila edildiği tak 
bu beyanname. İnıı?ilizforin dirde, Almanyaya Balkanlarda, 
anlara müdahalesinin önii- en büyük darbeyi indirmeye, 

'ececektir. yani Romanya petrollerini tah-
'urada entePesan ve savanı ribe azmetmiş görünüyor. Üç 
tnnuniyet olan bir nokta, trün evvel Romanyadan gelen 
"liz ve Alman mahafilinin İngiliz sefiri, İngilterenin bu 

beyannameve ayn anı kararını gayet açık olarak süy-
a verdikleri halde. iki tarıt- !emiştir. 
da hu hevanns•meden mem· İngiltere bütiin kuvveti ilf' 

görünmeleridir. Almanyanın Balkanlardan aşağı 
biğer mühim bir nokta da, inip Yunan üslerini almalarına 

anlann Rul~ariıı:tıtn~n isti- mani olmak mecburiyetindedir. 
'1'ı~an bahsetmedikleri hal- Aksi takdirde şarki Akdenizdeki 
İngiliz mathuatı1'1n biivHk vaziyeti güçleşecektir. 
riyeti bu husu .. taki icfıtia- 3 - Harbi çabuk neticelen

nda ısrar etmeleri keyfiyc- dirmPk mecburiyetinde olan Al-
ir. manya, İngiltere adasını istilaya 
lııgiliz gazetelerinden bir ku- muvaffak olamıyacağına kana

on beş gün, diğerleri bir at getirmişse, şarki Akdenizde 
ta içinde Bulgaristanın isti- İngiltereye bü:vük bir darbe vur 
edileceğini yazmaktadırlar. mak maksadiyle Balkanlarla ha
llan da, Almanyanın Bul - rekete geçmeye karar vermiş o-
stana girmeden evvel Tür- lahilir. 

f!,j3·~;~iIEiiii 
''BiZ ŞEKERLiLER ..... 
\Yın okuyucularımızdan bir 
•lıekim1er hastalarının adını 
'-eslek sırn olarak saklamaya 
llur olduklanndan burada a· 
l-'azamıyorum- ''Biz şekerli-
'1tamızı sab1rsızlıkla bekle· 
diye bu -şeker bahsinin gecik 

en dolayı, biraz tariz et
il sonra, şekerlilcrden bir çot' alaka verecek bazı sualler 
11l'or. Bunlara da sırasiyle ce

, tı."ermeye çalışacağım. 
'«tin patates meselesi. Bu zat 

lesten şekerli hastalara zarar 
tni diye düsiinüyor. Kanda 

lik ve atkalenlik işi daha bi
zden önce. pek eski hekim

e ,.~ile hastalığın son zamanla-
~ bulunan sekerlilere hemen 
tes yedirirlerdi. Şekerlilere 
•den zi:vade kanda eksi'iğin 

ı dok;_.nduğu anlasıldıktan 
il batatesin hu 't-ıtkımdarı de
l»ek artmıştır. Şimdi ekmek 

ile patatf's vemeyi tavsive e-
• ~. Patateste, şeker olacak 

de'erin nisheti ekmektekin-
1 l>ek az olduktan h"ska. ma· 
ı·\linin neticesinde kana alka· 
ı~ \'erir. Onun için şekerlile-
~'llnılu olan şekeri getirerek 

,~Unasip gıda patates sayılır. 
les ekmeğin yerini tuttuğu 

' etiıı yanında lezzetli garni
teı-eyağı yemeğe de mükem

, "\htl' vasıta olur. Ondan yeni
d tnikcJar, sekerli hastanın ka
' •iti $Pker nishetine ve sekere 
.;"tnüliine göre değ'isir. O 
~ı, tabii. her şeke·linin kcn 

illi ta~ in edebilir ... 

Sonra, ekmeğin kabuiu ve içi: 
Ekmeğin kabuğunda, vakıa, şe
ker olarak madde nisbeti azdır. 
Fakat madenlerin neticesi o1arak 
kana ıetirdiği ekşilik ekmek i
çinin getireee~ine nlsbetle pek 
cok zivadedir. Savın okuyucumu
zun isittiği fikir ihtilafı dn bun
dan ileri gelse gP ... ekti'I": Klmhıi. 
seker olacak madde nishetini" 
~zhi'ına, kimisi dt> kana gelecek 
ekl'lilik nishetine bakar. 

Me:vvalarla başka !!ıda mnrfdt>
lerindeki seker nisbeti üzerine, 
baska başka cetvellerde göriilen 
fa .. klar, lahoratuvarlaTda tahlil 
edilen maddelerin -tabiroir ki
ayni olmama .. ından ileri ve'i" İn
sanlar arasında sonsuz denilece'< 
kadar fn•kht'I" h11hn•ırl11ih' 2ihi. gı· 
da maddeleri nra!llında da nek rnk 
farklar t'I'"'"· T11hint hP" tn"nrakta 
~da maddelerin;n terkibini baş-
ka tiirJü kurmakta devam ettikçe 
tahlil cetvellerini birlestirme:vP 
imkan olam'lz .. Z:tten hu retvel-
1er ına .. 111ırlnki farkla-r e'1Pmmivp• 
""'rilecek kadar da büyük değil · 
dir. 

Okuy,,cumuznn, kand11 kac 
~am seke,.den sonra enı;üıin yap· 
tırmRlı, sualine burada nazari o
larak cevap verilemn. Onu tayin 
Ptmek. seke .. Ji hastayı tedavi eden 
hekimin işidir. 

Cevap vermedilim sualler, he
kimliğe girmemistir. Onların ce
vaplarını rivayetleri cıkaran ko
rakarılardan sormak daha iyi o
lur. 

TAN 

-
·HAFTAN iN - ADAMI 

WENDELL L. WILLKIE 
Su serlevhalara bakarak şa

yet "Willkie haftanın a
damı değıl,, diye itıraza kalkı
şırsanız, size kısasından şöyle 
bir cevap veririm: O, hem bu 
haftanın, hem bundan evvelki 
haftanın, hem öbür haftanın, 
hatta, hem bundan sonraki b:r 
çok haftaların, ayların ve belki 
de sıra sıra senelerin - adamı
dır. !ki Okyanusu sağdan ve 
soldan geniş geniş kaplıyan ko
ca Amerikan dünyasında, ora
nın kendisine mahsus demokrasi 
ölçüsiyle, Cümhur Reisi Roos~
velt'ten sonra doğı ııdan doğru
ya ilk safta gelen acıamı, "haf
tanın adamı,, olmaz da kirn 
olur? · 

Geçenlerde lngiltere seyaha -
tinden dönüşünde Alman halkı
na okunmak üzere Londra rad
yo merkezine almanca yazılı bir 
hitabe bırakmıştı; şöyle söze 
başlıyordu: 

''-Ben aslen Almanım, am
ma ... ,, 

Ne? Daha geçenlerde Ameri
ka Cümhur Reisliği seçimi ya
rışında milyonca rey toplayan, 
daha dün Churchille'le kolkola 
vererek Ingilteredeki Alman 
hava akınlan harabelerini ge
zi p dolaşan Mister Willkie, Al
man mı? - Evet, aslen, nes
ben, neslen, halis muhlis Al
man. Amma ne Kaiser Wil
helm, ne de Herr Hitler Alman
yalarınm Almanı değil, çok da
ha eski, ve yahut çok daha yeni 
- her halde bambaşka - bir Al
manyanın Almanlarından biri. 
Şimdiki siyasi Almanyanın dı -
şında ve yahut buna rağmen 
harsi bir Almanyanın göbeğin
de Amerikalı Willkie'nin Alman 
lığa nisbetini tayin etmek ister
sek, onu nazi kasırgasından son-

lngiliz Ordusunda 

Güvercinlere Ne 

-~~~~~~~~~~~~~~~. 

~ Yazan : A. Baha Bur ~ . "'~"'""'"'"' ~~. 

Willkie, seçim nutuk lanndan birini söylerken 

ra pılstnı pırtısını toplayıp A- nazi Almanyasın-dan ürkerek 
merikaya göç eden Thomas yeraltı sığınaklarına barınmış 

Mann Almanyasının bir Almanı olmasındandır.) 
olarak telakki edebiliriz (Bugün Willkie'nin ecdadı, bundan aşa
böyle bir Almanya da vardır; ğı yukarı bir asır evvel, Bayern 
nüfus sayısı belki bir kaç mil- = Bavyera'dan ayrılarak Ame
yonu bulur. Bunun sesi şimdi rikaya hicret etmişti. O zaman 
işitilmiyorsa, yer üstüne yangın (sene 1848), tıpkı bu. zaman gi
ve infilak bombalarını saçan bi, Almanyayı tahakküm ve is-

Vazife Veriliyor? Yazan: 

1 - Mektup taşıyan bir güvercini •ıçmak uzere hazırlıyorlar. Ha
ber, gayet ince bir kağıdın üzerine yazılmıştır. Bu kağıdı ufal.. 

ve hafif bir tüpün içine koyup kuşun ayağına bağlıyorlar. 

• 

~ - ü••-"• m<nzilin• vanwsıır. Mke•le> dôkka'1e' 1 
kağıdı bacağından çıkarıyorlar v"? kusu resimde ıeö· it 
rülen .kafesin içine kovarak geldiği yerlere iade 

ediyorlar. • -

-

Z - Mektup ta~ıyan güvercin 
vazifesini görmek üzere yola 

çıkıyor 

4 - Kuşun getirdiği mektubu moıo~ildetli bir as
ker 50D süratle karar~ilha göuue cclıı.ur • 

5 - Mektup tasıyan kuşlann mü teharrlk 
kafesleri. Bu güvercinler darı yemezler. 
Bunların "Milli güvercin yemi,, adında 

hususi bir ~·enıleri vardır, 

tibdadın kara bulutlan kapla • 
nuş, hür fikirlilere hiçbir hayat 
hakkı bırakılmamış, bunların 
bir kısmı yeni dünyaya göç et
mişti. Ailenin asıl soyadı Willke 
idi; k ile e harfleri arasına so
kulan "i,, yi, Wendell geçen 
sonbaharda Cümhur Reisliğine 
namzetliğini koyduğu gün, ken
diliğinden eklemişti. 

• * 
Willkie, Amerikan garibe

ler dünyasının yara -
dılışında, biz Şarklılara gö -
re anlaşılması güç, masal, efsa
ne kılıklı, bir parçacık hoppa, 
üst başı yırtık deği~e de, bir sa
lon adamına göre hemen hemen 
pejmürde denilecek kadar sade, 
ihmalci, tam Amerikan ölçüsiy
le cevval, seyyal, bol neşeli, en
g;n ve atik hamleli bir tip. 
"Selfmademan., ın ta kendisi, 
Kırtasiyeciliği hiç sevmiyen, 
eski örf hendeklerini bir sıç
rayışta atlatıp geçen, herkesle 
senli benli, düşünceli görün
mekten ziyade gülerek iş başın
da çalışmayı adet edinen, 18.f 
gürültüsüne boğulmaktan ziya
de bir tahta parçası üzerinde iş 
yapmayı tercih eden pratik bir 
"kendi kendini yaratan,,. Baba
sı ve hatta annesi gibi, kendisi 
de hukuk doktorudur. Fakat 
Universite tahsilini, basit bir 
fabr1ka amelesinin işinden ve 
gelirinden arttığı zaman ve pa
ra kırıntılariyle yaptı. Yazları 
ve tatil haftalarında kırları do
laşıp hasat ameleliği yapıyor, 
hazan dağlara tırmanarak ma
den ocaklarında çalışıyordu. Ge
çen Dünya Harbinde Amerikan 
seferi ordusunun Fransız cep • 
besindeki muharebelerine işti -
rak etti ve savaş meydanında 
yüzbaşılığa kadar terfi etti. 

Barıştan sonra avukatlığa 
başladığı vakit, kendisini bu 
mesleğin - hele Amerikada - pek 
mühim bir ihtisas şubesi sayı
lan "Coorporation,, hukuki mev 
zulanna verdi ve az bir zaman 
içinde müşterilerini o kadar 
memnun bıraktı ki, Amerikanın 
her yanından bütün Coorpo -
ration davaları onun yazıhane
sinde birikmişti. Bir müddet 
sonra onu "Commonweath and 
Southers Company,, nin hukuk 
müşavirliğinde, bir iki sene son
ra da bütün bu işletmenin umu
mi şefliğinde buluyoruz. Will
kie büyük teşkilatçı kabiliyet ve 
maharetini, Amerikanın en mü
him elektrik şirketlerinden biri 
olan bu müessesede göstermişti. 
Onun şe!liği zamanında ( 1933 • 
1939) müşterilere verilen elekt
rik cereyanının fiyatı yüzde 
43 nisbetinde indirilmiş ve bu 
suretle istihlak hacminde yüzde 
81 i bulan bir fazlalık elde edil
mişti. Bu şirketin cereyan fi
yatı elan bütiin Amerikadakile
rin en ucuzudur. 

* * Willkie, 193i ve 1936 sene-
leri Cümhur Reisliği se

çimlerinde Roosevelt'in lehine 
rey vermişti. Geçen sonbahar 
seçiminde rakip namzet sıfati 
ile ortaya çıkınca, onun aleyhi
ne söylemedik söz bırakmadı. 
Demokrasi mekanizmasının hoş 
ve müsamahalı cilvelerinden bi 
ri olan bu davranma ve çar
pişma sisteminin çirkin tarafı 
yok. Bilakis gayet pürüssüz ve 
dürüst bir hareket tarzıdır. Ni
tekim Roosevelt'le Willkie, ara
daki seçim çarpışmalarına rağ
men, yine eskisi gibi ve es
kisi kadar dost kaldılar. Se
çim patırdısından sonra Ameri
kada birbirine el uzatan ilk iki 
adam, Willkie ve Roosevelt ol
muştur. Zaten bu iki tip. hem 
mizaç, hem de düşünce itibariy
le, birbirine pek benzer. Arada
ki yegane fark - cevher farkı de 
ğil, nuance farkı - Roosevelt'in 
daha ziyade denizci, Willkie'nin 
ise daha fazla karacı olmasından 
ibarettir. Willkie seçim kav
gaları günlerinde lngiltereye 
verdiği muhripler yüzünden 
Roosevelt'e şiddetle hücum et
mişti. Şimdi, lngiltere seyaha
tinden dönüşünde, o zaman ve
rilen gemileri az görüyor, bir 
çok gemilerin daha verilmesıni 
istiyor. Roosevelt Amerikan 
dünyasının başında ve Willkie'
de onun yanında kaldığı müd
detçe. Amerikanın bu harpte 
Ingiltereye yapacağı yardımın 
ŞMtti ve nevil o~ geniş ve hu
dutsuz bir vüs'at alabilir ki, 
harbin tam en kızgın safhasın
da bir hakiki "yıldınm darbesi., 
tesirini ve mucizesini göstere
bilir. 1942 den sonra. . ... 
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yaşındadır. Cümhur Re
islisine namzetli!ini koyarken, 

Dahilik Deliliği 

ihtimal ılz de benim ırfhi çoiı.. 
defa görmüş, fakat ehem

miyet vermemişsinizdir. Beyoğ· 
lunda, Köpriİde, Galatada velha· 
sıl şehrin kalabalık yerlerindl' 
son asnn en büyük sanat deha
larından Çarli Çaplin'in kaba, kö· 
tü mukallitlerine rasgeliyoruz 
Başlarına kıvırcık bir peruka, üs· 
tüne yağlı bir melon şapka, bu· 
runlarının altına ufak bir siyal 
bıyık yapıştıl'dıktan sonra, elleri 
ne de ucu kıvrık ince bir kamı• 
baston alınca kendilerini deh[ 
merdivenlerinin hemen üst basa 
mağına fırlamış zannediyorlar. 

İnsanın bu zavallılara gülmek 
ten ziyade acıyacağı geliyor. 

Şarlo bir kıyafet meselesinde; 
mi ibarettir? Eğer öyle olsayd 
Fransızlar "İnsan cübbe giymek 
le papas olmaz,, demezlerdi. Şar 
lo, bu kıyafeti kabullenmeklı 
halkı güldürebileceğine kanaa 
getirmiş olsaydı, başına külah gi 
yip taklak atan bir soytarıdau 
farkı olmazdı. 

Komiklikte bir kıyafet benim· 
seyenler, yalnız ondan ibaret de 
ğildir. Bir çoklan da adp kıya· 
fetler edindiler; fakat hiç biris · 
bulundukları çerçeveden harice 
çıkamadılar. Çünkü ötekiler yal 
nız güldürmek istediler. Şarlo 
düşündürdü. 

Şarlo kadar şöhreti olan bir 
şişman Fatty vardı. O da sinema 
hayatında büyük muvaffakıyet
ler kazandı. Milyonlar yaptı. Ni· 
hayet başına felaketler geldi. Es
ki şöhretine dayanarak Avrupa
da turneye çıktı. Fok balığını de
niz insanı diye yutturan panayir 
teşhircilerinlnki gibi kocaman ko
caman ilanlar yapıldı. 

Parise uğrayan bu meşhur ko
miği ben de ''Sağ ve canlı olarak" 
görmek için şehrin en büyük mii
ı.ik hol'lerinden olan Empire'e 
gittim. Seyircileri eğlendirece
ğim diye mütemadiyen tepinen 
ve okkalarla ter döken biçare şiş
mana gülemedim. acıdım. 

Şarlo böyle midir? 
Şeyh Küşterinin Karagöz v\? 

Hacivat muhavereleriyle halka 
(vahdeti vücut) felsefesi talim et
mesi gibi o da gülünç bir çerçe
ve içinde insanların muazzam iç· 
timai yaralarını deşer, onlan de
rin meseleler karsısında bırakır. 
Güldürür mü? Belki. Fakat gül
dürürken düşilndtirür de. 

Ben Sarlo'nun kıyafetinde de 
pek gülünecek fevka1adelik göf• 
mem. Bir türlü yerinde duramı· 
:van şapkası, dar ve biçimsiz bon
juru, mantar çekeceği şek11ndeki 
pantalonu, o lüzumsuz kamı$ bas
tonu ve yine lüzumsuzluğu işi· 
kir olan ince İp gibi boyun bağı 
ile insanlann daha kıyafetlerini 
bile ıslah edemediklerini göster
mİ!'I olmaz mı? 

O, kabullendiği kıyafeti ile 
sriyim ku$amlarında bile rahatla
nnı düşünemiyen insanlarla alay 
etmi$tir. 

Sarloda ehli havvanlara has 
mütevekkilane bir hü:r.iin va'l"dır. 
Bundan dola:vı bütün filmlerinde 
:viiksek, hatta dahiyane bir mu
vaffakıyetle teharilz ettirdiği bu 
hüznü, mukallitlerinin gülünç· 
leştirmek istemeleri beni hakh o
larak sinirlendiriyor. 

Bu zavallılar· ne yaparlar? Ne 
tşle uirasırlar? Nasıl gecinirler? 

Sabahtan akşama kadar paytak 
vürüviişlerivle ımkak sokak do· 
laşmak mukabilinde ne kazanı
vor1ar? 

Hiç! 
Fakat ne de,.,ir? Meşhur mesel

tfir: "Deli arlanmaz, soyu arla· 
nır!,, 

S. - "Atarlar senki tariz 
drahti meyvedar üzre,, mısraı mı 
yoksa, "Atarlar sen ki hin drah 
ti meyvedar üzre,, mısraı mı doğ. 
rudur. 

C, - Birinci mısra doğrudur. 

* S • ...:.... Arnavutlu}t bizim hudut-
larımız dahilindeyken Kiia~ranın 
ismi neydi? 

C. - Kesriye idi. 

şırket şefliğınden ıstifa etmış
ti. Şirket şefi olarak aldığı se
nelik maaş, 80,000 dolardı. Re
islik seçimını kazanıp ta Beyaz 
Sarayda yerleşmış olsaydı, dev
let şefi olarak alacağı senelik ma 
aşın yekunu, ancak 75,000 dolar 
dan ibaret olacaktı. Amerika'dc; 
birınci devlet adamı Cinnhw 
Reisınden fazla maaş alan bu 
çok Willkie'ler daha vardır. Se 
nelik gelirlere gelince, Roose 
velt'i gölgede bırakan Ameri· 
kalı vatandaşların sayıaı, bir 
kaç yüz bini bulur. Amerika'da 
devlet reisliği, ne memuriyet, 
ne veraset, ne de SE>r\'f~t ışıdir 
- kuru ve sade bir Şeref ve Hay
siyet işi' 
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TAN 

ase Teskilitı 
ararnamesi 

SPOR: 

Kır Koşusu 
Şampiyonu 
Ayrllacak 

1 ~BUGÜN Şarkın en büyük yıldızları:'." 1/ 11 1 
Memleketimize tanıtan ım 

Müstesna Bir Program 
ÖZEN FiLM · ,,.,rliıl .... ..,.-_,.,.1ııı1.., 1ı111111 

(Başı 1 incide) 
bağlı bir de matbuat servisi ku
rulacaktır. 

Diker taraftan Vekaletin tef
tiş heyeti ve hukuk müşavirliği 
kadroları yeni ihtiyaca göre g~
nişletilmiştir. 

Petrol ve ticaret ofisine 
ait kararlar 

fstanbulda bir petrol ve bir 
de ticaret ofisi kurulmasına dair 
olan kararlar da bugün neşre
dilmiştir. 

Petrol ofisi, petrol limited şir
ketini bilumum vecaibi ile sa
tın alacaktır. Kararname, gerek 
petrol, gerek ticaret ofisinin iş
tigal edeceki mevzuatı da birer 
birer tasrih ve izah etmektedir. 

müstahsillerden gayri bilumum 
hükmi ve hakiki şahısların elle
rinde bulunan buğday ve çavdarı 
beyana tabi tutan kararnemeler 
hükümlerinin bir defa daha tat
bik mevkiine konulması ve bu 
kararın arpa ve yulafa da teşmil 
edilmesi hakkındaki koordinas
yon heyetinin kararı neşredilmiş
tir. 

Bu kararın arpa ile yulafa dair 
olan hükümleri şu yerlerde tat
bik edilecektir: 

Istanbul kır koşusu birincili-
ği pazar sabahı Şişlide yapıla -

caktır. MUsabakaya her !eşek -
külden yalnız on atlet iştirak e
decek ve üc kişilik takımlar ha
linde tasnif yapılacaktır. 

Kazananlara mükafatları ve
rileceği gibi, mart içinde İzmir- ı 
de yapılacak olan Türkiye kır 
kosusu birinciliğine iştirak ede -
cek Istar bul takımı bu koşuda 
seçi\ect'kfiı: 

ROKS ~fAÇLARI 
Kadıköy Halkevi, 23 subat pa

zar güııii yapılmak üzere boks 
musabakaları tertip etmi tır. Pa
zar günü Kadıköyünde yapıla -
cak bu müsabakaların tatmin e
dıcl bir şekildP cereyanı için 
icap eden tedbirler alınmıştır. 1 

,----·---

Sayın lstanbul Halkına 

2 Yeni Sinema Harikası Sunuyor: 
941 senesinin İngiliz Filimciliğin harp için- • 

de çevrilen son en büyük 

K A
0
Nri L 1 j B i 'R "'~"iriş 

( Sophie sı.!.f4._ !:' G E c E s i 
Barry Bornes) i ( Pierre Blanchard) , 

Senenin en nefis filmi 

ve TAKSİM Sineması 
Bu defa da : 
Sevimli artist 

EMiNE RIZIK'I 
takdim edecektir. 

1çtimai hayatın bütün acı 
sahnelerini gösteren, iyi 
kalplilijii ve insanlığı tarif 
den. Türkçe sözlü şarkılı 

oktorun 
AŞK 1 

filminde 

EMiNE RIZIK 
ile tanınmış artist 

Süleyman Necibin 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek Lis

tesi 

• 
1

12.30 Program 
ı2.33 $.1Tkılar 

12.50 Haberler 
13.05 Türküler 
13.20 Orkestra 

1 + 
ı8.00 Program 22 30 Haber 
18.03 Dans müzl:;i . 22.45 Dans rı! 
1 ~.30 Konusm'l ~ 23.25 Kapıl , __ .._ıııııiıiııııı.-. 

Sümer' 
Büyük bir macera filmi 
güzel bir aşk romanı ol ' 

Yeşil 
Cehenne 

Evvelce de bildirdiğim gibi 
petrol ofisi petrol ve müstakatı~ 
na ait bilumum maddele~in ve 
ticaret ofisi de halk ve milli mü
dafaa ihtiyaçlarına müteallik ia
se madde ve malzemelerinin a
lım, satım işlerini idare edecek 
ve bunların stok yapılması gibi 
hususatla uih"aşacaktır. 

Eskişehir, Kütahya, Afyon, 
Burdur, Denizli, Niğde, Kayseri, 
Kırşehir, Yoz.r;,t, Çorum, Anka
ra, Amasya, Sivas, Diyarbakır, 
İsparta, U'rfa, Mardin vilayetleri. 
Tokadın merkez, Artova, Erbaa 
ve Zile, Konyanm merkez, Akse
hir, 'Yenişehir, Cihanbeyli, Cum
ra, Ereğli, Ilgın, Kadınhan, Kara
man, Kara pınar ve Seydi sehir. 
Çankırının merkez. Bilecik, Boz
öyük, Samsun şehri, İstanbul 
şehriyle !stanbulun kaza merkez
leri ve İzmir şehri. BU KADIN BENiMDiR rı:ıu.vaffaJ.nyetlcrini görecek- Ş.ıhesni görülmemiş 

<mız. Önümüzdeki Cum muvaffakıyet kazanmak 
günü dır. Baş Rollerde : 

Hakiki ve hükmi 
şahıslardaki arptı ve 

yulaflara da el konulacak 
Zahire ticaretiyle uğrasmıyan 

Arpa ve yulaf fiyatlari 
Bu mıntekalara göre, arpa a

zami yedi buçuk, asgari altı ku
ruş ve yulaf azami yedi kurus 30 
para, asgari al!t buçuk kuruştan 
satın alınacaktır. 

SPENCER TRACY 
T '" rkçe Söz Ü Nüs ası 

ı p e k:'t:e 

• HEDDY LAMARR 
Orijinal Dilde Nushası 

l\'lelek'te 
AKSIM BANKS Jr. ve 

• ~ DOUGLAS FAİ 

1' ITT1ASINOA ~AN BENETJ 

Balkanların Bugünkü 

Vaziyeti 

ması ve mihvere teslim olması 
beklenemez. 

DAHA 
Gordü~ fevkalade 

BİR KAÇ GÜN 
rağbet üzerine 

GÖS'fER1LECEKT1R. ------·'~ Bugün .Maünelerden itibaren İ~tJJbulun 2 büyük sınemasında b~ 
Bütün bu hadiseler Almanya

nın Balkanlarda geniş mikyasta 
siyasi faaliyette bulunduğunu, ve 
cenubu şarki Avrupadaki nüfu
zunu tahkim ile mesıı;ul olduğunu 
gösterir. Bu siyasi faaliyeti ken
di hesabına muvaffakıyetle neti
celenirse, belki o vakit askeri ha
rekat icrasına lüzum ıı;örmiyecek. 
ve Balkanların sulhüne dokurlma 
yacaktır. İngilterenin Sofya se
firi de Bulıı;aristanın bitaraflık ve 
istiklıilini muhafaza etmesinden 
baska bir şey istemediğini söyle
mistir. Su halde iki taraf da sim-! 
dilik Balkanların sulhüne dokun- 1 

mamakta ittifak etmişlerdir. 

ı~~k~~ı::r:!:!-!!:!!!J 
(Başı 1 hıcide) 

.ı:ıaıistanı Yugoslavyaya karşı ile
ri sürdükleri arazi davasından 
vaz geçirmeyi vaadetmistir Yu
goslavya bu vaatlere inaıim;ş mı
dır, bilmiyoruz. Yalnız bildiflimiz 
bir şey vardır ki, o da Yugoslav 
nazırlarından birinin, Berlin ziya
retinden sonra Yugoslavyanın is
tikl81 ve istikbalini temin ettiği 
yolundaki beyanatıdır. Zaten Av
rupada kurulacak yeni nizamda 
yer almayı kabul etmiş bulunan 
Yugoslavya, şimdi siyaseten de 
Bedinin direktifi dahilinde hare
ket etmeyi kabul.etmiş demektir. 
Eğer Berlinin Yugoslavyadan is
tediği ı;ey sadece bu memleketin 
Balkanlarda cereyan edecek hadi
seler karşısında bitaraf kalmasını 
teminden ibaretse, Belgradın bu 
teklifi reddetmesine sebep yok
tur. Onun için yukarda bahsetti
iiimiz rivayetin bir kısmı doğru 
olabilir. Fakat Yugoslavyanın 
Selan.iı.,e inmek, Arna.vutlİ.ıktan 
arazi almak gibi irredanfist ha
yaller peşinde koşacağını zannet
mek doğru olmasa gerektir. 

MiLYONERLER BARI 
Dünyanın ilahi güzeli CMADELEİNE CAROLL) seırİJ 

MIRNA LOY • TYRONE POWER 
Yıldız FRED :\lAC MUREY'in 

Yer yüzünün Servet ve İhti ·am Cenne'i 

yarattığı eşsiz bir eser, Param unt Şirketine gurur veren ı 
sinema zaferidir. Milyonlarla hazırlanan bir Lüks ... Sıın's 
süslenen bir fantazi... Askla güzelleşen bir hayat romanl 

Her 2 sinemad~ ilave olarak 
Hindin akıllar durduran debdebe ve ihtişamı, gözler kamaştırıcı servetleri, insanları tılısım
layan bin bir esrarı arasında çevrilen, sinema dünyasının mutantan harikası : 

TURAN' da AZA K'ta 

...... 
Yurumistanın vaziyetine ge

' lince: Almanyanın Atina 
sefiri tarafından Yunanistana 
mütemadiyen İtalya ile sulh yap
ması teklif edildiği haber verili
yor. Yunanistan böyle bir sulha 
razı olduı(u takdirde Arnavutluk
ta işgal ettiği .arazi kendisine ter
kedilecek, fakat buna mukabil 
Yunanistanın İngiliz ittifakından 
vaz gecmesi icap edecektir. Al
manya şimdiye kadar Yunanistan 
üzerinde te•ir yapmaya muvaf
fak olamamıştır. Büyük bir Av
rupa devlet.ine karşı giriştiği kah
ramanca mücadeleden sonra Yu
nıı:nistanın müttefikinden ayrıl-

,~'--''---

Macaristanda Tuna 

Feyezan Etti 
-·---~---

Tunada Seyrüsefer 
Tekrar Başladi 

Budapeşte 18 (A. A ) - Tuna
nın sol sahilindeki sedler son 48 
saat zarfında beş yerden yıkıl
mış ve sular 300 kilometre mu
rabbalık bir sahayı kaplamıştır. 
12 köy tahliye edilmiştir. Bir 
çok köyler de tecrit edilmiş bir : 
vaziyettedir. 15 askeri tayyare 
Tuna nehrini Budapeştenin si
malinde tıkamıs olan 16 kilomet
relik muazzam ·bir buz parçasını 
bombalarla parçalamıştır. 

Tunada seyrüsefer 
Belgrad 18 (A. A.) - Yugos

lavyanın muhtelif kısrmlarında 
nehirler karın erimesi üzerine 
tekrar taşmıştır. Hav .. ların ısın
ması sebebiyle nehir ve ayakla
rındaki buzlar erimiş, Novisad' -
dan Karadenize kadar dündenbe-1 
ri yeniden vapur seferkri baş
lamıştır. 

1 • HİND RUY ASI. (Türkçe Sözlüdür) 
ayrıca : 

2-GÜRÜLTÜLÜ T İ Y A T R O (Nefis bir Komedi) 

-----• 3- MAYMUN AŞKI (Canlı Fantazia) 

Kumarhane Şeytanı 
CİM HOLT-STEFFİ DUNNA 

Büyük sergüzest filmi 

Matbuat Balosu 
Basın Birliğinin tertip ettiği. yıllık 

1 
balo önümüzdeki Cumartesi o-kşa.ııu 
Taksimde şehir gazinosunda verllc-

-------------------------------------- cektir. 

ıllevsimin en büyük §alıeserlel'ini lıer lıafta üst üste sayin 1 stanbul lıalki11a takdim ederek. 
En çok rağbet gören Istanbul na en büyük 2 sineması 

rı=..--..,...=-=------------~--~ ··~---------.................................................. . 
BUGÜN BE~LİTAŞ 

Si em"sında Tel: 22513 

AH 
21359 

Şehzade başı 

Matinelerden 
Sioem<ıda Tel: 

itibaren 
l3 Modern Kız\ (100 Erkeğe bir kız) (Ne şeker şey) (İlk Uyanış) Şaheserlerinden sonra 

Durbin in ilk çevirdiği büyük aşk filmi ·De 
2 • p 

nna 
u T Hali hazır harbinin en heyecanlı safhalarını 

İLKAŞKI 
musavver T Ü R K ç E 

harp havadisleri 

LÜTFEN DİKKAT: M evsimirı bu en büyük şaluserine ilaveten ayrıca: LÜTFEN DİKKAT: 

FERAH Si emada sabırsızııkıa beklenilen ii 
3-ASILAMA YA ADAM !i 

(Ooktor Frankestayn) 

BOR'.S KARLOF un korkunç ve dehset filmi 

H 
~ ~ 

ÇIEMIBIE:R1Lnır AS0 ©la 
Beynelmilel Büyük Tenor TİTO SİPA'nın ölmez bir eseri 

BENDEN MESUT KiM VAR? 
Hissi müzikal fevkalade bir film 

~. f .ı. ,.. • ' • ~ -.· '' ....,,,. -· 

Polis avcı tııbU!l'u •r 
BOB LEVJNGST" ,_ 

Bı>gÜn Matinelerden 
itibaren Kadıköy 

OPERA 
Sinemasında 

Türk San'atkarlarının 
yarattıkları 

MEVLUT 
Adanalı fabrikatör Salih 

na'nın ruhuna ıttihaf edilm 
zere bugün Yenicamide ögle 
mazını müteakıp Hafız Bu 
Hafız Nuri ve arkadaşları 
fından mev IUdü serif okU1!1 
tır: Merhumu se~enlcr ve 

ı edenlerin teşrifleri rica ol 
1 

Mesrure Bos 

r ! ......... DR~;; .. ~;s·i;·;;m~··· 
1 Aksam saat 20.30 da 

l\fEŞALELEB 

KO:'llEDI KISMJNOı\ 
Gündüz 14 te Çoculc oyıı 

Bu akşam saat 20.30 da 

KİRALIK ODALAB 
........................ - ................. 1 

.:;__ Bu gece fırtınayı duydunuz mu efendiın? 
- Tabii duyduk. 

riyetinde bulunuyorum. 8 
Geniş ağaçlıkta bir kaç dakika dolaştıktan 

sonra Nejat karısından, bir gün evvel meczup 
Ahmedin paralarını gömdüğü yerleri kendisine 
göstermesini rica etti. Biraz müşkiilatla bu ağaç
ları buldular ve bunlardan bir tanesinin dibini 
hafifçe kazınca bir kaç kuruş ve çeyrek meydana 
çıktı. Genç kadın meczubun bir ağacın arkasın
dan çıkmasından endişe ediyor, fakat kocası bila
kis bunu istiyordu. 

u L MAC 
Şermin, bu cevabı lakayt bir sesle vermeye 

çalışan kocasının hafifce kızardıkını gördü. 
Gülsüm bunun farkında olmadan devaın etti: 
- Bu ~abalı yukarıki mahallelerden birine 

;y:ı1dırnn isabet ettiğini işittim. 
- Yakın bir yere mi? Zarar yapmıs mı? 
- İnsanca zarar yapmaıruş hanımefendi. Fa-

kırt ... Durumız, siz orasını bileceksiniz, dün bana 
adresi soruyordunuz. Çifte bakkal mahallesi ci
varında iri bir çınarı yıldırım çarpmış. 

- Mutlaka fırtınanın sonuna doğru patlıyan 
müthiş saika ağacı devirmistir. Dej;<il mi Nejat? 

Genç adam yerine hizmetçi kız cevap verdi: 
- Evet, o olacak. Otel yerinden sarsıldı, ba

şımın üzetine taş yağıyor sandım. Allah muha
faza etsin! 

Glilsüm dışarıya çıkınca, karı koca karşılıklı 
çay içmeye koyuldular. 

Bir ara Nejat: . 
- Yıkılan ağacı görmeye gideceğim. Dedi. 
- Tam görülecek manzara! 
- Nasıl olsa bu sabah oraya gidip bahsetti-

ğiniz meczubun gömülü servetini tetkik etmeye 
niyetim vardı. Belki de bana bir İp ucu verir. 

Şermin büyük bir alaka ile kocasına doğru 
eğildi: 

- Acaba bu acaip adanıın yaptıklarile sizin 
:b;iniz arasında bir münasebet var mı dersiniz? 

- Mümkündür. Her halde, anlattığınıza gö
re, benim beş sene evvel tanıdığım abdal Ahmet 
biraz zivanadan çıkmış. Onun serbestce dolaşma
sına müsaade etmek bile doğru değildir. 

- Ben de sizinle beraber geleyim mi? 
Nejat biraz tereddütten sonra: 
- Siz bilirsiniz. Dedi. 
Fakat, dışarıya çıkacakları şırada Şermin bir 

az teliş ve endişe ile sordu: 
- Birisinin sizi tanımasmdan korkmuyor 

musunuz? 
- Artık tanınmaktan korkmam. "Denizci,. 

şirketi avcıımun içindedir. Gizlenecek bir şey kal
madı. 

Şermin pençcreye yaklaşarak sokağı seyret-

Nakleden: Muaz7.e7 Tnhsin Berkan1; Tt;FRIKA No. 61 

meye dalmış gibi göründü, fakat zihni başka şey- , işler başıma kaldı. Öğleden sonra görüşecek miyiz? 
!erle mesguldü. Birden bire başını çevirdi: Şermin mütereddidane cevap verdi: 

- O nalde.~. Beni sevseniz de yine intika- - Pek emin değilim ... Nejatla henüz öğleden 
mınızdan vaz geçmiyecek misiniz? sonra ne yapacağımızı konuşmadık. 

Nejat tereddütsüz cevap verdi: Mithat kendisine cebrederek bir teklifte bu-
- Hatta bu b·ile hiç 1ı!ı: şeyi değiştiremiye- lundu: 

cek.. - Belki Nejat ta seninle beraber gelir, bu 
Bu sözler $erminin kulaklarında müthiş bir vesile ile hem onunla tanışmış oluruz, bem de ona 

ölüm haberi gibi çınladı, butün ürnitlerinın mah- fabrikayı gezdiririz. 
volduiiunu hissetti. Yirmi dört saattenberi koca>ı- Kısa bir sükuttan sonra Şermin cevap verdi: 
nın kendisini sevmek üzere olduğunu ve bu aşka - Kendisine bir defa söyliyeceğim, o da fab-
düsmekten korktuğa için mücadele ettiğini ıı;örür rikayı gezmek, daha doğrusu seninle görüşmek is
gibi olmuş, bu ümit, karşısında yeni ufuklar aç- !ediğinden bahsediyordu. Maamafih öğleden san
mıştı. Halbuki. şimdi hiç bir kuvvetin onun kal- ra ben sana haber veririm. Şimdilik allaha ıs
binden taşan kin ve intikam atesini söndüremi- marladık Mithat. 
yeceğini söylüyordu. Demek, $erminin bütün ü
mitlerini aska bağlaması ve her seyi bundan bek" 
!emesi doğru değılıniş! Demek bunca gayretleri, 
sebır ve metanetle miicadeleye devmn etm~si bo
şa çıkmıştı! Artık ne yapabilirdi? 

Merdivenden indiği zaman kocasının kapıda 
k('ndisıni beklediğini gördü. Beraberce yola ko
yuldular. Bir müddet gittikten sonrtı uzaktan, bir 
gün evvel Serminin dolaştığı ağaçlıklı yer görün
dü ve ayni zamanda yıldırımın devirdiği muazzam 

Mukadderata karşı gelmeye gücü yetmiyece- çınar göze çarptı. 
ğini anlayınca büyük bir zaafla sarsıldı ve derin - Bakınız Nejat, şu cesim ağaç bir gece i-
bir tevekkülle: cinde no.sıl yerlere serilmiş! Fakat ayni zamanda, 

- Haydi gidelim! DMi. devrilirken, vaktiyle sizin oturduğunuz binanın 
Fakat, sokağa Qı:kmad n evvel Mithatı tele- bir parc;asını da yıkmış. 

fonla aradı: ı :ı · :. , , - Tekinsiz evin nihayet ağaca da uğursuz-
- Sen ıttlsiıı:..Mııbiıt.? Diiff sana bu sabah fab- luğu dokundu. 

rikaya geleceğimi söylemiştim. Gelemiyeceğim, Şermin hayretle kocasına baktı: 
beni bekleme! Dün akşam hi haber vermeden - Yoksa, başınıza gelen felaketi de bu uğur-
Nejat geldi, bu sabah beraber ~okağa çıkacağız. suz addedilen evde oturmanızdan mı biliyorsunuz? 
Affedersin. - Hayır, onun bu evle al.ikası yok. Benim 

Mithatın sesi heyecanlı, sözleri sakindi: felaketimde müsebbip değilse de büyük rol oynı-
- Peki Şermin. Esasen ben de seninle bu sa- yanlar Nuri, Mithat ve Muhtar beylerdir. 

hah fazla mesgul olaıruyacaktım; cünkü Nuri - Maalesef benim ailemin bu vakada fena 
bir kaç saat için izin isteyip gittil!inden biitün ı bir rol oynaıruş olduklarını kabul etmek meebu-

- Tekinsiz denilen şu ev bomboş. Acaba i
çeri girebilir miyiz Nejat? 

- Niçin? 
- Siziro vaktiyle yaşadığınız yeri görmek is-

tiyorum. 
- Pekfiliı.. Arsaya açılan kapıdan girebile

ceğimizi zannediyorum. İki üç adım ilerlediler. 
Kapının önünde otlar büyümüş, buraya hali bir 
ev manzarası vermişti. Şermin kapının tokmağını 
çevirdi. Kapalıydı. Nejat hafifçe tebessüm ederek 
karısına baktı: 

- Durunuz, vaktiyle ben burada oturduğum 
zaman, diğer kiracılarla aramızda mutabık kal
mıştık. Anahtarı şu taşın altına koyardık. Belki 
şimdi.yine oradadır. 

Bunu söyliyerek kenarda duran bir mermer 
parçasını kaldırdı: 

- Allah allah! İşte anahtar yine burada. Öy
le ise iceriye ııirebiliriz. 

Bu hayrett henüz zail olmadan yeni bir hay
rete düştü: Kapı hemen acılıvermişti. 

- Ne tuhaf! Beş senedenberi bos olan bu e
vin kapı kilidinin paslanacağını, anahtarın zorla 
.ıı:ireceğini zannetmistim. Halbuki çarçabuk açıldı. 

Bir ~aşlığa girdiler. 
- Ne fena küf kokuyor! 
İlerleyerek pençerelerden birini açtı. Şermin 

etrafını tetkik ediyordu. 
- Siz hangi odada oturuyordunuz'! 
- Birinei katta! 
Tahta metdivenlerden yukarı çıktılar/ 
- Su oda mı? 
- Evet, bu ve yanındaki... 
- Hanıisinde yatıyordunuz? 

(Arkası Var) 

12345&78 

Soldan sağa: 1 - İtfa t 

2 - İnmekten eımir -
Fasıla 3 - Sanat - İki k•rO 
karıları 4 - Bir Fransız • 
rı - Ummaktan emir 5 ..
hit, hatırlatmak - Bir aleft 
Ters okıınursa: Ada 7 - P. 
bir avdınlatma vasıtası -
sim 8- - Elem verici - Bir S' 
Bir zamir 9 - Ters okıı!l~ 
Bir kadim devlet - Bir nofl· 
Yukarıdan a~ğı: 1 .

harf deği - se: Hazmetmel< 
İlerisi - Bir nida - Büyük ' 
Halikarnas kraliçesi 4 ~ 
Fransız nazırı - lVlama'nın ·i 
5 - Şöhret - Bir ırk 6 - • 
Bir maden 7 - .Meta - .ı\f' 
olan 8 - Sultan Osmanııı .• 
bası 9 - 90 derecelik za' 
Bir balık. 

* 
Evvelki Bulmaca - · Si 

sağa: 1 - Hindiçini 2 ..
Akan 3 - Ma - Girmek '·ı 
cı - Taali 5 - Le - TeŞfYl1 

Anlamı 7 - Al - Rize 8 -" 
lan - Lar 9 - İşaa - Ege 
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W ister Chandler dikkatle 
m smokinini ütülüyordu. 

Rugan papuçlanndan kalçasına 
kadar uzanah pantalonumıtt orta 
çizgisini bozmamak için, gözleri· 
ni elindeki ütünün hareketleri
ne dikmişti. Ne ise nilcaye kah· 
ramanının tuvaletinden bu ka· 
dar bahis yeter.. Onu az sonra 
gayet iyi giyinmiş olarak evinin 
merdivenlerinden sokağa cıkar
ken gôrüyoruz. Haii sakindir, 
tavnna bakılırsa onun da Nev
yorkun can sıkıntısını gidermek 
ıcin eğlenrnive .lit~ vüzlerce 
klüp azasından biri olduğuna 

hükmedilebilir. 
Bir mimarın yanında ~alış

makta olan Chandler'ın maaşı 
haftada 18 dolardır. Yaşı 22 dir. 
Chandler her hafta maaşının bir 
dolarını kenara koyar ve böyle
ce her on haftada bir biriktirdi
ği on dolarla kendine ziyafet çe
kerdi. 

Bu ziyafete gitmek için evve· 
18., bir smokin kiralar, kendine 
bir milyoner süsü vererek mu· 
bitinden uzaklaşır: en lüks klüp 
lerden birinde birkaç saat için 
başka bir alemin hayatını ya
şardı. 

~l mi? 
Genç adam tatlı bir sesle: 
- Bunda bir şey yıok ki.. Mü

saade ederseniz kendimi takdim 
edeyim. Adım, Towers Chantiler 
dir. Mümkün olduğu kadar ye
mekte ooş geçinmeğe çalışaca -
ğım, sonra da size Afüıhaısmar
ladık diyeceğim, yahut eğer ar· 
zu ederseniz, sizi kapınıza kadar 
sağ salim götüreceğim. 

* * G enç. ku, göz altından de· 
likanlının yüzüne baktı. 

hayretle baWi'dı: 
- Aman Allahım.. Bu eski 

elbise ve şapka ile nesıl olur? 
Chandler neşeli bir sesle: 
- Aldırmayınız, ~i. Emi · 

nim ki. siz bu kıvafetinizle dahi 
en parlak to'\1aletler içinde rast
~eleceğiniz kadınlardan daha ı:;e
vimlisiniz. 

- Bileğim hakikaten hala ağ
rıyor; zannedersem davetinizi 
kabul edeceğim. Mister Chand
ler. Benim adım Miss Marian'
rfır. 

Genç mimar sevinçli, fakat 
'{ayet kibar bir sesle: 

- Öyle ise ,Reliniz Miss Ma
rian, dedi. Gidecc~imiz yer ya-

+ * lnndır. Bir köşe ötede gayet ki: 

Türk • Bulgar 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
4 -Almanyayı bu kararan•an 

vaz geçirebilecek iki endişe var· 
dır: Balkan devletlerinin müte· 
cavi11e karşı tedafüi ve askeri 
ittifakl&l'ı; R81Mnya petrel im· 
vularının tahN.i eDdişesi .•. 

Bu ikinci lloMa herincle A:l
manlann bilhassa çok ı..ssas hu
lunduklarmı. aylardanberi pet· 
rol mıntakaliifııtd'a atdıklarr MÜ. 
dafaa tertibatı teyit etmektedir. 
Fillı:okik11 f npiH, h""" kuv\'et
leri, bu petrol kuyularını, ayni 
zamanda Sovvetlerden aldıkları 
petrolün nakÜ için Tuna ağı1!1a
rrnda yaptıkları tesisatı tahrip 
ettikleri takdirde, Almanyamn 
mevcut stoklariyle, harbi uzun 
7.aman a:tni ~irfıf,.'ftp de,·nm et
tirmesi ·güçleşecektir. Bunun 
içindir ki bugün Almanyayı, 
Bulga.i&tanı istiladan ve Bal· 
kanlarda sulbü bozmaktan alı
koyacak seheolerden en miihi· 
mi, bu endişedir ... 

il. ANTEN 

Habeşistanda · 
(Başı 1 incide} 

görülmüştür. 4000 tönluk diğer 
bir İtalyan vapuru ile bir İtalyan 
muavin harp gemisi tayyare taar
ruzları neticesinde has~ra uğra
mıştır. 

C handler, evinden Br6d- bar ve iyi bir lokanta var. Kor· 
way'ye kadar yürürdü. Q. karım benim omuzuma davan

nu ancak 61 gecede bir defa menız ve gayet yavaş vürüme
böyle şık giyinmiş görebilir- miz icap edecek! Yalnız başına 
lerdi. Bu kıyafetle herkese j{Ö· vemek yemek cok zevksiz ve 
rünmek. Brodway'in parlak ışık. g;Uç oluyor. Doğrusu ayağınızı Amiral Reader Mildnoda 
lan altmna tröze ca'r)'l1"nak ister· incittiğinize bir parcacık mem
di. Geçtiği yerde gözler, parlak, '1trn olm,,citm değil! 
süzen, takdir eden. hayran olan. R ahat bir masaya yerleşip. 
gözler onun üzerine dikilirdi. becerikli bir garson tara-

Chandler bir köşe başında dur- fmdan emirlerinin yerine getiril
du. Biraz evvel qok sevdi~i bir diğini görünce Chandler ke
lokantanın önünden geçmişti. viflenmeğe başladı. 
buraya dönüp dönmemeyi düşü- Lokanta oldukça kalabalıktı. 
nüvordu. Masalar r:enı?in miisterilerle do-

İşte tam bu esnada ~nç bir luydu. Konuşulanların duyulma
kız köşeyi döndü, birdenbire a- sına mani olmıvacak kadar yu
vağı kaydı ve kaldırımın üzeri- muşak sesle çalınan iyi bir or
ne, Chandler'in önüne d~ver- kestra vardı. Arkadaşı; ucuz el· 
di. bise ve şapkasının içinde güzel-

Chandler büyük bir çeviıtlik !iğini artrran bir asalPtle oturu
ve nezaketle onu veı'den kaldır- yordu. Genç kızın, Chandler'in 
dı. Kız sekerek binanın duvarı· saf mavi gözlerine, cana yakın. 
na kadar Jritti. arkasını binaya fakat kibar tavrına takdirle bak-
vererek ayağını o~usturmıya •ığı muhakkaktı. . 
başladı ve ayni zamanda kurta- Chandler birdenbire Brodwav-
rıcısma teşekkür etti. da, zengin insanlarla c-evrilmis 

- Zannedel"lem, ayaiım bu!'- bir muhitte. kendisine bakan göz
kuldu. Düterken bilelbnin in- ler olduğunu hatırladı. Havat 
ciJ19i,iini himettlm. oıahnesinde oynanan bu komedi-

Chandlet merakla sordu: de onun rolü bir gecelik zene-in-
- Cok acıyor mu? lildi. Bu rol için giyinmisti. Kı-
--. Yalnız üzerine bastıiftn za- 7.ın üıerin~ iyi -teeiııı vat1mak i-

man. Bir. ilci dakikaya kadar YÜ· cin bu rolden vaz~ecmek zarure
rüvebilirim sanının. tine rağmen, kıyafeti onu bun

Getw: adam yardım etmek ,s. dan menediyordu. Bu diisüncey-
tiyoı'du. 1e Miss Marian'a klünlerden. çay-

- Ejter bir şey yapabilirsem: lardan, at gezintilerinden ve 
bir otomobil ~ajtırayım. yahut... 1Mlf oyunlarından bahsetmeğe 

Genç kız tatlı ve yumuşak bir basladı. 
sesk! ,.~vı:ın verdi: Fakat bir iki deff! kmn saf bir 

- Teşekkür ederim; rica ede- ,.uhla, onu vasad1iiı haval ale
rim c:ırtık zahmıı>t etmeyiniz. HPp minden hakikate qavet ettiğini 
benim beceriksizliğim. Papuçla- duydu: 
rımm topuklan da o kadar ka- _ Sizin bu anlattıAtnı:z hayat 
ba ki ... i}'abit böyie kayarlar. cok manasız ve faydasız bir ha-

+ * vata benzivor. Dünyada sizi da-

c handler kıza bakt;ı ve o- na fazla alakadar eden bir işiniz 
na karşı tatlı bir alaka vok mu? 

Londra, 18 (A. A. > - "nBc .. : 
CD.N.B.) nin dün verdiAi bir ha
bere ıöre, Alman donanması ku
mandanı Amiral Reader, Mila
!lOya $1iderek, İtalyan bahriye ne 
zareti umumi sekreteri Amiral 
~iccardi ile j(Örüşmüıştür. 

lngütere üzerinde hava 
muharebeleri 

Londra. 18 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Dün gece İnltiltere üzerinde düs
manın bazı faaliyeti olmuştur. 
Başlıca hedef tutulan mıntaka -
lar. Londra ve civan ile Şarki 
tngilteredir. Londraya karsı va
oılan ve takriben üç buçUık saat 
<;Üren taarruz, geniş bir nisbet 
-lahilinde olmamış ve bir miktar 
illü ve yaralının kaydedildiği bir 
vaka istisna edilirse. zayiat çok 
,,1mam1ştır. Ya~ın bombaların· 
"lan bir miktar vangın cıkmıs ise 
rle. hepsi süratle sfuıdürülmüs 
veya bastırılmış ve umumiyetle 
tıasar hafif olmuştur. .,, 

Londra. 18 (A.A.) - Pazarte
c;i ~ünü .sabahındanberi 7 Alman 
•ayyaresi düsiirülmüştür. Bu tav 
varelerin dördü pazartesivi sah
va b8J}lıyan gece tahrip olun · 
·,,uştur. 

Raf tal.i k timiz m,,mtı 

Londra, 18 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin ticaret v.apuru uıyi
ntı h~kkmdaki haftalık raporun
-ia 9 Şubat şafak vakti biten 
lıafta zarfındaki zaviata dair su 
"ak.amlar verilmektPdir: f ngiliz 
\"apunı cetnan: 19.304 tonluk 9 
vapur, :müttefik vapurlan ce· 
-nan: 10.44-2 toaluk 4 'V.J:PQr. 

Alınan tebliği 

duyduiunu hissetti. Kızın kendi- - Muhterem Mic; Mıtrfan! Jc 
ne mamus bir J{iizelli~i; çok ne- mi? Bir düşünün .. Her gün ye
şeli ve merhametli bir b8kı$ı mek için giyinmek; yarım ~
vardı. fşçi kızlarınuı si}'l8h üni- de bir düziReden fazla insan zi
forınalann1 aıtdıran u~z ku- yaret etmek ! Biz hiç bir iş flÖr-
ma(Kan mamlıl bir elbise giyin- miyenler dünyada en çok çalı - Berlin 18 (A. A.) - "Tebliğ,, 
mişti. şam.rdamz. Savaş tayyareleri dün tn~iliz <l-

Adi hasır şapkasının biricik + + .llalarında mühim hedefleri mu -
süsü kırmızı bir kordela idi. Do- y emek bitmişti, aarsonun vaffakıyetle bombardıman ede · 
nuk kahverengi saçlan küc:ük bahşişi verilmişti. Birlikte '"ek yan;sıınlar tutuşturmuş ve 
ldrle1er halinde şal)'kadan dışa- ilk buluştukları köşe başına ge~- rioğtİ sahilinde bir liman tesisa
nya fırh:yor, omuzılarına dö'kii· -diler. Miss Marian artık selanı- tını hasara uğratmışlardır. Bu 
lmto'l'du. yorau. Ayağının sızısı gitmışti. 1 ııece mühim savaş tavvare filo-

Ba kızda, çalıftığı halde ken- Böyiik bir samimiyetle: lan cenup ve şark stihili ü:rerin-
,dbdırJe hiinilet ettmnesini bilen - Teşekkür ~rim dedi; çok r:Ie liman tesisatiyle projektör 
ftmluslu ve fakir bir kızın .şah- iyi bir vakit geçirdim. F.akat ar- vuvalarına infilak ve ya~.rın 
s\feti vardı. tık eve gitmeliyim. El .sıkıştı- bombalariyle muvaffakıyetlı ta 
~ mimerın ak1.ma bir- lar ve ayrıldılar. <ırruzlar vanm1s-lırrdır. 

-denbire bir şey .ıeldi. Kızı_ bir- Soğuk yatak odasında c~~
likte yemeğe davet -edecektı. fş- ıler sm6kinini 69 günlük bır ıs
te, onmı zeııJ(inliğine rağmen. tirahate yatırdı. Kendı k-endine 
yalnız ~çen ziyafetlerinin eksik QüfWM.iyordu. Doğrusu Marian 
()lan unsurunu da buımu.tu. Bu çok hof bir kızdı. Çalışmasına 
kısa süren . z~inlik dakikal~n ~en gayet kibardı. B~tün o 
t>POgrama hır ..renç kwn il~vesıy- yal~ yerine -ona dogrusu
le iki misli e•lencelı olabılil'dı. -ııu söylemiş olsaydım... F~t 

Beyle bir :r.ivafet ök17.m VP'kne: Allah müstahakını veı:sin; üze
sak hayatmda muhakkak ki riındeki elbiseye göre hareket 
bir ddişiklik yapacaktı. Omm etmem lizımdt. 
bu sevinç ve minneti de Ohand- Genç kız, bir müddet yuru
l~r'in. ıı':~ni arttırrnıva kitf1!- dµkten sonra bir taksiye atladı 
di. Ciddi bır ~vırla gt_!nç kıza. ve muanam bir köşkün önünde 

- Zannederım, dedı. ayatmı- ipdi. Şık giyinmiş bir genç kı
tın, ~n te~tnizden dah.a tın merakla pencereden ciışarısı
ıızun bır mil~et ısti~ate ihtı- 111 seyretmekte olduğu bir edaya 
'l'acı var. $bnd! ben 817.e bir tek- ,celeyle girdi. Onun girdiğini clu 
lifte bulunac•Rtm· Bumı ~ah?l yan ablilşı kapıya dojrtı dön
etmekle. hem ay&k bile~ni2ın clü ve Marian'ı görünce hayret
dinlenmestni temin etmis ola - lıe bağırdı· 
~a.'k. hem de beni sevindi~~- _Ah ~ni kaçık! Bizi böyle 
si~i~: Siz köşeden çıkıp düştu- ltorkutmaktan ne vakit vazge -
"iünüz-eırada, ben tek başıma ~eeetstn' ~ ppbsını 
,._le RidiYôrdum. Bentmıe be- .e eıwseİıni giyip ortadan kay -
~ seellniz. ~ 'btr )'emek iiZeriDıien w aaı 
~ ı,mız 1'tYMf9t1"ız. _ . ge ti. Annem o kadar ıııerak et-
'-~~?__~ ... bir yıldrtınm ~~Yl~ ti ti.. 
"':.. ~~~ın me . ~ ~sm 1 

_ ıtu3UJll •bla Jımaıa. Bir 
'.'füzünu .go1.den ~ırdı. Gozle - k d kadar gittim. kıyafeti-
linde bir an i~in narlak bir ışık ar. ahi~b. zararı yoktu 
hriıdı sortra tatlı bir tebes- mın ç ır ~ · . 
•ümı~ ve ~~tle -sordu: Y.olda aya~. burkul~u. y. B_ır 
._ Fakat birbirimi'Zi tanımı- lokantaya gı~~ ve bıleg:anın 
~ ki' "Ru doğnı olmaz .. De- sWanıaa ıeçıncıye kadar onda 

bekledim. 

Jki genç kız yan~ .,ence
TeGen dışarıya ıbakmağa, bir 

su -cereyanı gibi -akıp geçen hal
kı 'Seyre başlai:ldar. Madan ba
şını ablasının omuzuna ıkoydu -ve 
tatlı bir ısesle: 

- lkimiz .cie bir gün evlene -
ceğiz, dedi. 0 kadar QOk paNmıZ 
varken ne yapacağımızı şaşıra
cağız. Abla sana nasıl bir adamı 
sevebileceğimi siyıliyeyıim mi, 

- Anlat bakalım -benim hayal
perest kardeşim .. 

- Fakir kızlara iyi muamele e
den, onlarla flört etmeğe -çahş
mıyan, esmer, saf mavi gözlü bir 
Geli:kanhya apk ;e11lbiılirim. Fa
kat onu bu -dünyada bir gayesi. 
yapmak ristediği eir şeyi varsa 
sevd>ilirim. 'Fakirliğinin bence 
hiç eheınmiyeıi yoktur. Onun 
yüklıelmesine yanilJD --ıetmek1ıen 
r.evk duyJmlmı. 

Falrat A!Wacıjlm, tımaetillılze 
iıdzim karşımıza döa?ada bir aa· 
yeleri elmıyan -züppe milyoner
ler, klüp Hurılan çıkıyor. Böy
le bir adamı, 90kakta rngetdiği 
fakir kızlat'a -çek iyi muamele et· 
se bile ve gözleri de benim hot
landtğım saf mavi gözler ola da
hi, sevemem. 
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Uwsıın Makalesi Popof'ua .., ... +. Tirt ·• l11lpr Arnavutlukta 
~ı~ ~ı~~ ~ı~~ ~ı~~ 

bir .büküm :üave etlllf>ktedir. An- mütevazı olursa olsun, bu be - tere ile olan anlaşması bütün delen ve Klisura mıntakasına hi· 
cak, iki komşu, yeni Cihan Har- yanname, birQok beynelmilel mu kim b. ·· d ğlar 1 · · 
binin, Balkan yarını adasının i- ahedelerin imtihaııa tabi tut\ıl _ vecibeleriyle meri kalmaktadır. · li\ün a ı e e geçırmı"' 

d hl· Bu.lgaristanin, bu hükme tibi ~ \bulunuyorlar. 
çinde, etrafında ve dışın a te ı- duğu bu kanşık zamanlaı:da. lacak ahdi vecibeleri mutuam- İngiliz ve Yunan hava kuvvet· 
kesini hissettiııeeelen bulıranla - Türil:iye ile Bulgaristan arasın - mm bilinen bir ka-·ı·~lı yardım leri dün bilhassa Tepedelen civa-
rına rağmen, sulhu korumak ve daki dostluk muahedesini takvi- ~~ li t 

··zd h' b" nf t b l ye ederek ilcı" memleketı'n sulL. _ paktı yoktur. Türk - Bul.car 311- rında büyük bir faa ·yet gös er· 
tecavu e ıç ır me aa u - ;ı laşması, Türkiyenin kendi ha - mişlerdir. Ve başlıca "8Yretlerı 
mamak prensiplerine sadık kal - perver iradelerine ve karşılıklı yati menfaatlerine tevcih oluna- halyanların yeni bir müdafaa hat 
dıklarını teyit etmeyi faydalı te- menfaatlere istinat eden dostluk cak bir taarruza karşı koymak tı teşkil etmelerine mani olmayı 
Iakki etmişlerdir.,, münasebetlerine y.eni bir delil hususundaki azim ve kararıhı ne istihdaf etmiştir. Buraya ~leı 

Anla§lmllin lar~i te~~91:i:e:!ri;inin sizleri değiştirir, ne de zayıflatır ve bi- haberlere J(öre, Arnayutlukt~ 
"17 Şubat beyannamesinin bir naenaleyh vaziyeti hissedilir de- Italyan hava kuvvetlerı daha zı-

tarihçesi vardır: Malfımdur ki Sofya, 18 (A.A.) - İn~iltere recede ddiştirmez. yade takviye edilmiştir. Pazaı' 
İlkteşı:in tarihlerinde harp Türki- .Elçisi Rendel, BuJ~r jtazetecile- LOntl.raıl.a mütalealar sabahı üç motörlü bir ltalyan 
venin emniyet sahasına intikal rine yaptıw beyanat üzerine, bomba tayyaresi Moskopolis'ir 
ettiği zaman İstanbul ve Trakya- "Reuteı:., ajansı muhabirinin sor Londra 18 (A. A.J - "Reuter,, cenubu garbsinde hava clafi ba 
da bir takım müstesna ihtiyat ve duğu suallere .cevaben İnı:dlt~re- Londranın salahiyettar mah- taryaları tarafından diişüriilmüş 
hazırlık tedbirleri almıya lüzum nin Bulgaristana karşı takip et- !illerinde Turk - Bulgar itilafı tür. 
~örmüştük. Bu önleme ve müda- ti_ği siyaseti anlatarak demiştir hakkında aşagıdaki mutalea yı.i- Londra. 18 CA. A.) - Atin: 
faa tedbirlerini kötüye tefsir e· .

1 

ki: rutulmektedır: radyosu matbuat nezaretinin aşa 
derek, Bulıaristanda huzursuz· "- İ~lterenin siyaseti. Bul- · Türk - Bwgar beyannamesinı ~daki beyanatını neşretmekte 
luk uyandıranlar olmuştur. Hal· ızaristarun bitaraflığını "'!e istik- hakikı çehreıiiyle gormek ıçin dir: Yunan kıtalan İtalyanlarır 
buki ·harbin bize doğru vaklaş· lalini idame ve harbin Bulgar Tıirklerın bidayette Balkan bir- şiddetli mukavemetini kırart 1 
makta olduğunu anlama\ lıktan topraklarına sirayetine mani ol- liği vücude getırmek ümidiyle cephenin merkez kısmında yeni 
gelmek ve milli emniyet zaruret- mayı istihdaf etmektedir. f ngi- muza.kerata gırişmiş olduklarını den ilerlemişlerdir. 1600 metre 
!erini ihmal etmek Türkiye için liz hükUıneti, Bulgaristan ile tahattur ettirmek icap eder. Bu yükseklikte bulunan bir ttalyar 
mümkün değildi. Bütün Balkan komşuları arasında sıkı dostluk müzakereler Balk8n devletleri kazamatı. Yunanlıların eline geç 
milletlerinin hayati menfaati, münasebetlerinin inkisafını meın arasındaki bırliğin bır nazi ta- miştir. İtalyanlar ricatleri esna 
Balkanlara 'bir büyük devletin 11uniyetle karşılıyacaktır Bul,J?a· arruzuna ve Romanyanın maruz sında aAır zayiata uğramışlardır 
yerleşmemesinde olduğu hakkın· ristanın bitaraflıRuıı .ilıliıJ vE>vrı kaldığı akibete karşı en mükem- Daha şimalde hücumlanna devarr 
da.ki görüş ve kanaatimizi muha- harbe ~ini· mucil;l olacak mel bir teminat tetkil edeceği eden Yunan iler ikıtaları düşman 
faza ediyorduk. İki devletin coğ· her ~ bir t~bbüsü kativen fikrinı daıma ilerı sürmüf olan bazı müstahkem mevzilerden tar 
rafi vaziyetlerinden doğan siya- d~mnüyoruz. EJ?er Bulgaris- Büyük Britanyanın tam tas- detmiştir. İtalyanların yaptığ 
si icaplar. başka başka istikamet. tan bitaraflı~ kaybe4er ve vibine iktiran etmiftir. çok şiddetli iki muka~il hücu~ 
te bazı inkişafları cebretmis 0 1sa harp, Bu.ar topraklarına inti - Almanların sessiz bir surette akamete u~aınış ve duşmea bu· 
dahi, hiç tereddüt edilmemek la- kal eylerse. bu. münhasıran ve Bulgaristan dahiline nüfuz etme- vük zayiat ven:Tştir . .... 
zımgelen nokta şu olmalıydı ki. doğrudan doğruya Alman te~b- leri gibi bazı hadiseler süratçe ~ıımı te6lig 
'BulJ(arlar ve Türkler sulh arzu· ">üsünden doe"acaktır. Sovfadaki bu müzakeratı geride bırakını§ Atina, 18 (A.A.) _ Ordu Ba~-
ııunda samimidirler. İki millet te fn,Pliz Elciliiinin kalması :veya ve şüphe yok ki bu misaka bicta- kumandanlığının 114 numaral 
harp dışı kalmak azmindedirler. 11itmesi Almanyanııı hareketine yette verilmek istenilen kıymeti tebliği: Mevzii şiddetli muhare-
Bu memleketten birine b ılaşan l-.ai!_ılıdır... mühim .mikyasta azaltmıftır. Şim beler olmuştur. Düşmandan ye-
h?__rbi~ .tehlike ve zara~larında~ Havaa ajansina oöre diki şa~t1ar altında Bulgaristanın ni mevziler ve yüze yakın da e-
dıgennın masun kalacaw,na kanı " müştakil ıbir bitaraflığı idame e- sir aldık. Tayyarek!rimiz harp 
değildiler. O zaman bu görüşü- S?f!a, ~8 (A.~.) - Havas,, debileceği ve serbestçe intihap sahasındaki ftedefleri bombeh-
ınüzü dost devlet mesullerine bir Salahıyetlı mahfıller, Turk ve hakkını .muhafaZ8 eyliyebileceği mış ve mitralyöz ateşine tutmuş. 
lefa daha izah ettik. Türkivenin Bul~ar hükümetleri ~arafından. çok şüphelidir. Bu\garlstan müs- lardır. Bütün tayyM'elerimiz üs
müdafaa hazırlığı tedbirlerinin dün °~.leden sonra aynı zamanda takil bir yal taltjp etmedikçe ise lel"ine dönmüşlerdir. 
ıiç birinde, Buhraritana karş• bi neşredilen ~ayı şu -~~tle beyanatın Tür.kiye için pratik * 
ıiyet ve kast kötülü"'ü tasavvur tefsir etmektedırler: Turkıye. • azdır Ro ı• (AA) "" • "' d ed bil manası . ma. o .• - umuml 
'rtmekte zerre kadar mnn\ık bu- Bulgarıstan ~ eere;r.m_ . e ~ e - Müzakerat devam ettiği müd- kararılhm. 2S2 ıımnarah tebli-
1unmadı,ğmı anlattık ve ke'"dile- cek ve kendı ~ıyet~ı dogru- det zarfında Türkiye Büyük ğ'i: Yunan cephesinde 11 inci or
rine aramızda hususi ve muvazi dan d?~uya _tehdıt etmıyece_k. o- Britanyaya karşı tambir dürüsti du mıntakasında dün bütün gün 
l)ir politika tavin etmek irnkfı.nr lan ~adi.lelerın zakuhturu takdırın- ile hareket etmiş ve Büyük Bri- anudane muharebeler olmuştur. 
nlduğunu da ilave ettik. İşte yen ele bıtaraf kalac ır. h "Jr • · · .. 'k t Düşman ağır zayiata uğratJW1 ve 
beyanname, bu esaslı ve karş hk· Stlf.ya matbuatrnda =kİct ~=ıcl:~~~~~ hatlarımızı yerinden oynatama-
lı bir anlaşma havası içinde de- Sofya, 18 (A. A.) - "D.N.B.,.: Ptmistir. mıştır. Bizim de zayiatımız his-
vam eden fikir teatilerinin eser i- Sabah gazeteleri Türk - Bulıar Protokol muaibince. Türkiye sedilir derecededir. 
dir. dostluk ve ademi tecavüz dekla- mevcut bütün muahedeieri ve 

Hariciye Vekilimiz bu esere, rasyonunun yalnız Bulgariibn teahhiitlerini tamamiyle mah -
'TlÜtevazi. sıfatını vermiştir: Bii· için deitil. bütün Balkan memle· foz flitmuş ve Almanlar tara
vük hadiselerin tesir ve müdaha- ketleri için olan ehemmiyetini fından yapılacak her hangi bir 
lemize tabi olmıyan inki$aflannı bilhassa kayıt ve i$aret etmekte- taarruz hareketini kabul etmeğr 
değiştirmek veya menetmek ba· dirler. "Zora., gazetesine gore, amade olmadığını şüphea(E bir 
kımından belki öyledir. Fakat Balkan yarım adasının şark kıs· surette ~östermistir. 
bu sırada. her iki memleketin ,.a mında barış temin edilmiştir. Bu Almanlar, pakta ait tafsilatın 
7.iyet ve muahedelerinden mi.ite da Almanyanın ve Sovyetler Bir- Sofva'da Ankara'dan evvel Uan 
vellit hareket serbestliğini asla Jiğinin arzusuna tevafuk etmek- edilmesinden isifade ederek ken
takyit etmemekle beraber Tür- tedir. ''Utro,, gazetesi. bu anlaş- di propal{andalarmda hakikate 
kiye ile Bulgaristanın mutlak a- ma ile iki memleket dostluiu- 1wımvRn bazı t.PlmihlPrde bu
-lemi tecavüz siyasetini ve .ahdi- nun kuvvet bulacaA"In~azmakta- lunmıışlar ve bu paktın Tiir
ni tebarüz ettiren böy"e bir ve- dır. Büyük bir harpte başlamış kivenin zayıflamasını ve Al
sikanm bilhassa iki cihetten hu· olan bu dostluk, daha büyük bir manlara ı:?Öre Balkanlarda harp 
usi bir ehimmiveti oldu~u irı - harpte tecdit edilmiş bulunmak- cu ~aveler takip eden Britanva 

l( ~r edilemez. tadır ve istikbalde daha iyi mey- sivac;Ptinin sukutunu tazammun 
Ta.hriklerin önüne geçilecek valar verecektir. "tti~i ididasında bulunmuşlar-

"17 Şubat beyannamesi. evv ... "Zora,, gazetesi bu yeni deklit- d 
la Türklerle müttefikleri İngiliz- asyonun, iki memleketin diğer 1~vni delnlere istinat eden Al
lerin Bulgaristana karşı bir ta- devletlerle olan münasebetleri ü- ..,..1 nlAr bu paktı kendi siy.asct!e
arruz hazırlıj:tında bulundukla - zerine tesir etmiyec~ini kaydey '"İ icin bir mu'Wlffakıvet eseri o-

d · B l fkA .. · emektedir. k d' l rma aır, u .ıtar e llrı uzerın- YUN.._ :1ı.rıs· T 4 :t.TDA ıarı:ık efü;termet e ır er. 
de, ıırar ile devam eden telkin ~ .nn Hal bu ise. şu noktayı teba-
ve tahriklerin önüne g~çeccktir. Atına 18 (A. A.) - ··ıteuter,, ~:;7 Pttirelim ki. büyük rütbeli 
Bulgarlar, ne bizzat. ne bilvas:- Bu sabahki gazete tefsirlerme Tneiliz genel kurmay subayları 
ta Türkiye tarafından hiçbir teh nazaran Yunan efkarı umumiyesi Türk makamatiyle yapmıf .ol-
likeye maruz olrnadıklan hak - Turk _ Bulgar deklarasyonunu 1 h ik. ta 
kındaki kanaatlerini muhafaza dukları müzakere er er ı -

musaıt bir surette karşılamıştır. raf ici nde tam memnuniyeti mu .. 
edeceklerdir. Sonra, Bulgarista- Gazeteler, deklarasyonda an - d kt 
nın komşulan anlıyacaklardır 1 1 kd cip bir neticeye var ı an sonra 

ıaananın diğer dev etler e a e- TT h" , d"" -:~ .. 1 .... .ı:-ki, Bulaaristan, hi,.bir ihtilat ih- r·· .... ~ ıre ve onuu.•~~wu · ,., " dilmiş olan taahhütlere zarar ver- Be t L.ı.ı-·-da daha etraf-
t.imalinin kendi emellerini ve ih- vana ~ tiliflannı müselllh bir müdaha- m.yeceğlnin kaydedildiğıni te- 1· ml\liımata intizaren şu noktavı 
le ile halletmek için bir fırsat oarüz ettiriyorlar. c:imdiden tesbit etmek kahildir 
olac•°'ı du··şu''ru>.osinde de~ildı·r. Keza dekliruyonun Balkan k•. Bull{ariatan hükumeti bic bir 

-. ........ 111 milletleri arasındaki iyi komşu- • h k t k ı"ye'":-de Daha a--en1-rde Başvekıl Filo- askerı are e vaµma n ı.uı ,.,~... « lUk münasebetleri ruhundan y t · tm' .. bu fun bir nutkunda •--- bir vuzuh rılmadu?ını emın e: 18 v"' 
wu:u mulhem ve Tür'tivc Hariciye Ve- 1 y · t · e~:~..;ıe ile ilin olunan bu prensip, 17 şu- c:uret e uııanıs an vazıy +"'"' 

kilıniıı de dedi~i gil>i, Ilalk .. .ırı~a· değ" "kl'k ı ştır bat beyannamesinde yeni bir te- ih .1• hiç bir ışı ı o mamı · 
rı arzuya şayan olmıyan tı at B 1 Yit kuvveti .. ı-..... ır. .,..;; .. 'k; .... vP O'elirıl"P eiıf'l' 11 «R 

Jqpoııyaya Gare 
'rRaşı 1 incide) 

hadiseler, eğer olacaksa, pek ya· 
kındrr; hatta hafta içinde bekle· 
ne bilir. 

lnu.llterede Aaeerilmı 
Juızirlığı 

Tokyo, 18 <M-> - Gazeteler, 
İnl{ilizlerin Malaya ve Burma 
hudutlarına 20 bin aSker fahışit 
ettiğini ve İngilizlerin Cunıeking 
ıJe gizli bir ittüak muahedesi 
müzakere etmekte olduklarını 
yazıyorlar. Bir Japon gazetesi • 
nin Los - Anjelos'daki muhabiri 
şunu bildiriyor: 

U.zak Şark sularında bulımall 
bütün Amerikan wpurlarmın 
kaptanları, yalnız hükimetter. 
telsizle emir aldıkları zaman a· 
çılmak üzere mühürlü zarflar: 
hamil bulunmaktadırlar. 

Fele ... k llUıtlidaııi ile 
J,apongıı araai.ndııki 

miUakeNier 
Batavia, 18 (A.A.) - Japonyg 

ıle ticaret müzakeMlerine yeni· 
den başlanmaktadı.r. Batavia 
radyosu dünkü neşriyatında şun 
lan söylemiştir: Holanda Hindis
tanı hükiımeti, sulhün idam.es 
için elinden geleni yapacaktır 
Fakat eeııef ve menfaat icap et 
tirirse, hem şerefini, hem dı 
menf.aatini müdafaa hU8U&und 
tereddüt etmiyecektir. 

cuaauq• ların biraz dah3 hari~ind<' bulun- d" -ı-ı ..... · · Al "17 Şubat beyannameeini .. bu- ristan ken ı meıntc:ıunının - ele 
J(iimü '8?'tlar içinde, şu veya bu durmağa müsait alduğu i'ave e- manva tarafından istila edilmeSi- Yelli Tr T~ı 
tarafa çekerek, türlü türlü tef.lir dilmektedir. ne müsaade edecek olursa 'l'ür-
edenler olacaktır. Fakat onun İTALYADA ldve bu oaktı hPr v.akit iptal e-
Türkiye ile Bu}Raristanm harbin Roma 18 (A. A.) - "D. N. B.,, nPbilecek mevkide bulıınmakta-
sirayetlerinde, tecavüz ve ihti- "Giomale d'ltalia,, gazetesi ŞU dır. 
llflarda nıe kendileri, ne de Bal- satırları yazıyor: Türkiye ile 
kanlar için, h~ir menfaat ta - BulgariStan araamclaki anlaşma, l İl y ..1. 
savvur etmemekte olduklarına Balkan devletleri siyuetinin ln- Bt tereye Grutm 
delalet eden manasından uzak - giliz nüfuz ve tazyikinden kurtul
lapak, boş yere zihin yormak duğunu teyit eylemektedir. Bu 
olur. Dün olduğu gibi bu~n de. anlatma, iki memleket arasında
iki müstakil memleket, vaziyet, ki münasebatta bir selaha ve 
menfaat ve ta&hhütlerinin icap- karşılıklı prensip menfaatlerinin 
!arını yerine getirmekte serbest· nazarı itibara alınmasına pek 
tirler ve Balkanlarda nizam ve ıtyade yardım etmektedir. An· 
sulhü, milli menfaatlerinin esası taşma harbin bugünkü safha -
addetmekte müttefiktirler.,. sında bundan sonraki inkişafın-

"Birbirirnize ve başkalarına da hususi bir ehemmiyeti haiz
karşı iyi niyetlerimiz tamdır ve dir. ltalya iki memleket vazi· 
mü$lerektir. Başkalarının da bi- yetindeki bu tavazzUhu mem
ze karşı ayni hulus ile hareket nuniyetle karşılar. 
N!f"C'Pklprini :rnnnroelim... MACARİSTANDA 

1 :ı ft•: r:t :i ,, 'J ;J 
BULGARISTANDA: 

e Sofya, 18 (A.A.) - •ulgar Baş· 

vetdll ve Maarif Nuırı FUof ıle Ma
Hr -Maarif Nazırı Honan, bug4ln Sof· 
)!Ad• IHr Bulgar • Maaar killtUr an · 
laf'l'IUI lmzalamıılardır. 
FBANSADA: 

e Parı .. 18 (A.A.) - MOnakallt 
Nazırı B.rtı.ett, dDn r•yo tte ....,... 
l!IUın bir tıutkanda l!yle demtftl": 
"Harp harekltı esnasında 60 bin bl
mı haf'ap •lnıutı 110 bin bl•a da l'laı· 
tıilıN lill'tıfllıtıtır. M ... o., ve fakir 
Franu, harpten tevellUt eden bUtün 
tıuarları tamir edemlyecektlr.,, 

Budapeşte 18 (A. A.) -. Türk 
- Bulgar deklarasyonunun ımzası 
Macaristanda çok büyük tesir 
yapmıştır. Sofya ile ~kara ara
sındaki münasebetler.ın aydınla -
tılması - bilhassa eğer bunun ne
ticesiııd8' '1Mitk ~ı:Bn!pl\ hl:ldU -
dundaki kıtalar çekilirse - Bu
dapeştede Balkanlarda Ingiliz 
!~tn dddt t.tr zayıflaması 
olarak tefsir edilmektedir. Ya
bancı müphitler arasındaki ka· 
naate göre. an1aşmanın manası, 
gerek Berlin'de, gerek Moskova'
da iyi telikki olunacaktır. Zira, 
bu anlaşma, bir Türk - Bulgar 
anlaşmazlığı takdirinde ortaya çı-

(Başı 1 incitieJ 

Ale111ıle leon,,,_,.,. 
Vaşington, 18 (A. A.) - Ayan 

rneclisinde buj?Ün Clark, demok
rasilere yardım projesine karşı 
bücumu açmış ve ezcümle demis 
tir ki: 

"Kendi adalarının müdafaasın
i a İnı:?ilizlerin ~österdiği kabra
ınanlık karsısındaki havranlığlm 
ne kadar büyük olursa olsun. berı 
memleketimi Britanya i~ara
torluğunun müdafaasına angaje 
"'tmeye hiç de müteınaıyil de~
lim.,, 

Clark, muhalefetin müzaltere-
1eri lüzumsuz yere u~tmak arzu-
11unda bulunmadıimı ilave etmis 
ve yalnız bir 'Qç kısa lriinlük mü 
•akereden bahaeylemistir. Bu be 
vanat. kanım ~ nis'-eten 
~eri bir surette tasvip edi1eceff 
"ıakkında veni ümitler 4otur
.,,ustur. 

kabilecek bir Boğazlar meselesi
ni tamamiyle bertaraf etmekte 
ve yalnız devam eden Yunan me-
selesini tamamiyle tecrit eyle -
mektdir. 

(Bap J. JUicleJ 
dir. Bu yeni tayyare en llüyül 
lngiliz bombardmıan tayyaıele 
rınin iki misli büyüklüğünde o 
lup cliinyanm asker nakJinde d 
kullarulabilecek en mııpz?-'m tay 
y a:residir. 

Mezktir tayyare 129 askeri bü 
tün teçhizatı ile naklrı.debilecel 
ve yeniden benzin almaya ihti 
yaç .laissetmeksizin 7 .500 millil 
bir mesafe kat.edebilecektir. · 

Bu tayyarenin meydana geti 
riJlnesi için 500 kadar müheodi 
dört seneden .fazla çalışmıştır. 
Amerikada imal edilen diler bı 
tayyare tipi de. İngiltereden Av 
nıpanın herhangi bir noktasın 
dort ton bolllba taşıyabilecek ka 
biliyette büyük bir bomardımaı 
tayyuesiw. Bu tip tayyareler 
den biri İngiltereye gitmek üzen 
yola çıkmıştır. Diğer altı tane 
cie teslime hazır bir haldedir. 

Buffalo şehri İngiliz hava kuv 
vetlerine emsalsiz avcı tayyare 
J.eri imal etmek için cami ran 
damanla çah'81' eirinci Amerika 
şehridir. Bu şehrin harbin sonu 
na kadar baelıca vazifesi İngil 
tıere,ıe «ı binleree tayyare yetiş 
tirmekten ibaret olacaktlr. 

Bir kaç aya kadar di~ şehir 
ler ele Buffalo'ya yeüşeeek ve At 
lantilc denizinin öbür tarafın 
Ji(Önderilecek avcı ve bombardı 
man tayyareleri hakilci bir eela 
le halinde akıp gidecektir 

t. . ... -
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HANGi RENK sızı MES'UD EDER? 

. . 
- PARASIZ!!!!!l 
Bu sihramiz yeni 

"Pudra renkler:~' ili 
tecrübe edilebilir~ 

10 K.f\DINDA 
9LJ FENA 
P,ENKTE BiR 
PUDRA 
KULLANIR. 

Fena renkte bir pwira, yüzü- 'karıştırılmıştır. Bu sayede pud-
nüze korkunç bir naıakiyaj man- ranın saatlerce sabit kalmasını 
zarasını verir Vf: sizi olduğu~.. temin ettiği gibi pudranın cil-
nuzdan daha fazı~ yaşlı go';.(te- din yağlı tabii ifrazatını mas-
rir. Teninize uy·ıun renk~ bir setmesine ve bu suretle cildin 
pudr~ ~:~a~ etm~in. ~egane kurumasına ve sertleşmesine ve 
çaresı, yuzunuz un bu; 1.arafında 
bir renk ve diğpr +Arafında baş- binnetice buruşukluklann zu-
ka renk pudr a tecrübe etmek- huruna da mani olur. Her vakit 
ti.r. Bu tecrüt ~yi hemen bugün, krema köpüğüyle karıştırılmış 
sıze parasız olarak verilecek meşhur Tokalan pudrasını kul-
yenl ve ca· ilb renklerdeki To- !anınız ve birkaç gün zarfında 
k~~~n, pud•ı8'sile yapınız. Bu ye- teninizde yapacağı cazip tekem-
nı Cıld r ~nkleri" (Kromoskop) mülü görünüz, daima kutuların 
tabir er'Jtlen en son ve modern üzerindeki Tokalon ismine dik-
bir mr .Atine vasıtasile karıştırıl- kat ediniz. Teninize uygun renk 
mışttr. Sihramiz bir göz, tam ve intihabında tereddüt ettiğiniz-
ku~ ,;llrsnz bi~ incelikle renkleri de li'ıtfen lstanbulda 622 No. 
in~ap eder. posta kutusu adresine (Tokalan 

"Tene gayet uygun bu yeni pudrası servisi T. T.). vaki ola-
.j>udra sayesinde artık makiyajlı cak talebde size memnuniyetle, 
bir yüz görünmiyecektir. Toka- muhtelif renklerde nümunelik 
lon pudrası, imtiyazlı bir usul altı ufak paket pudra göndere-
dairesinde "Krema köpiı~" ile ceğiz. . .......... -....-. -........ - - -
KÜÇÜK MAHFEL TASFİYE HALİNDE -
Heyeti .Umumiye EREYLI ŞiRKETi 

İçtimaı 
KQçQk Mahfelin senelik Umuml 

Hey'eti 26 Şubat 1941 tarihli Çarşam
ba günO. saat 18.30 da Beyoğlumla, 

İstiklAl caddesinde 187 numarada, 
Hauopulo Apartmanının 4 numaralı 
dairesinde toplanacatından Azanın 
hazır bulunması rica olunur. 

l\IUZAKEBAT RUZNAME: 
1 - Meclisi İdare Raporunun o

kunması, 
2 - 1940 devre! hesablyeslne alt 

bfiAnço ve klıruz.arar hesaplarının 

tasdiki ve Meclisi İdarenin ve mu
rakıplann ibrası, 

S - Me<:lisi İdareden cıkan Azanın 
yerine yenilerinin intihabı, 

Üsküdar Sulh 2 inci Hukuk 
Hakimlijinden: İstanbul Küçük 
Mustafapaşa Ahi Subaşı mahalle 
si Serhalife sokak 8 No. lu hane
de Recep Güleş nezdinde mukim 
930 Do. Nezahat ve 934 tevel
lütlü Muazzezin ana ve babala
rının vefat etmeleri hasebiyle 
rnezkör hanede mukim çocu'kla
rın amcaları Recep Güleşin ken
dilerine vasi tayinine mahkeme
ce karar verilmiş olduğundan 
bu bapta itirazı olanların tari
hi ilandan itibaren l O gün zar
fında 940)507 No. siyle mahke
l"'"'Ve müracaatları ilan olımnr. 

Tasfiye halinde Ereyli Şirketi 
hissedarları, aşağıdaki ruzname
de yazılı maddelerj müzakere e
derek !karar vermek üzere Türk 
Ticaret Kanununun 361 ve 457 
inci maddelerine tevfikan 21 
Mart cuma günü saat on altı bu
çukta tasfiyenin Galatada Os
manlı Bankası binasında bulu -
nan İdare Merkezinde içtimaa 
davet olunur: 

MÜZAKF.RAT RUZNAMESİ 
1 - 1 Sonkanun ile 31 İlkld

nun 1940 arasındaki devreye ait 
olmak üzere tasfiye memurları 
raparu, 

2 - Mürakıp ve hesap müfet
tişleri raporu, 

3 - Hesabatm tasdiki ve mez
kur devre zarfındaki muamelat 
için tasfiye memurlarının bera
eti zi.ının€ti, 

4 - Mürakrp ve hesap mü -
fettişleri tayin:i. 

Nizamnamei dahilinin 25 ,.e 
27 inci maddelerivle Türk Tica
ret kanunumm 371 inci maddesi 
ahkamına tevfikan en az 25 
hisse senedine malik olup hisse 
senetlerini toplantı ,ırününden 
nihayet bir 'hafta evvel İstanbul
da İdare Mf!rkezine veya Osman
lı Bankasma, Marsilvada da o 
şehirde bu9unan Osmanlı Ban -
kasına te"~i eden hissedarlar iş
bu içtimada hazır bulunabilir -
ler. Tasfiye Heyeti ( TAN Ga•etesi - , 

ilan Fiyatları İstanbul Yüksk İktısat ve 
w... Ticaret Mektebi Mezun lan 

Başlık maktu nlnrak 7;jlJ Cemi)-eti İdare Heyetinden 
l incı sayfa ıantimı 5fHı Nizapınamenin dokuzuncu 
J 80tı maddesi mucibince Cerniyetimi-

• • • zin yırtık alelade toplantısı 22. 
1 • • • 100 2.1941 tarihine müsadif Cumar-
5 • ., • 15 test ııünü saat 15 de Beyoğlu 
flô.n sayfasında" 6fJ Ha~ef'i salonunda yapılaca~n-

• • 
•ian r.nuhterem azanın teşrifi ri-
•q OJJUnUT. 

...m ı R1ızname: 
~ ' 1 ·-İdare ve mürakabe hey'et-

Doktor Hafız Cemal l le~. raf)Orlarının okunması, 
D h·ı· l\f""t h '.! - İdarece mürakabe hey'et-

a ı ıye u e assısı leırinin ibrası, 

Paznrdan bııska her gün saat 3 - Yeni idare ve mürakahe 
C2,30 - 4) ye kadar İstanbul bey'etlcri azası ile yedek azanın 

Dlvanyolu No. 104. intihabı. 

-------•-' 4 -.)Teklif ve dilekler. 

COCUGUNUZA YERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE j 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyı 

seçmekte g~çlük ~e.ker .. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bu 
Çocuk Ansıklopedisı hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Sabah: Öğle ve Akşam Her 

Yemekten Sonra Dişleri Niçir 

Fırçalamak Lazımdır ? 

---

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi A 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç olduğu en kıymet· ı· 
li eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
büttin dünya çocukla· 
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdır. 

Çünkü geceleri ağız guddele- bol bol "RADYOLİN,, ile fıı-ça 
rinin ifra:tatile dişler ve diş et- lamak ve temizlemek şarttır. Bl 
leri dolmustur. Binaenaleyh diş- sayede dişlerin de. ağzın da sal! 
!eri her gün 3 kere bilhassa ye:- lığı ve sağlamlığı, güzelliği ga 
meklerden sonra ve her halde ı'anti edilmiş olur. 

Çünkü: Her hediye kırı~ıp kay
bolabilir, veyahut u-
nutıı1abilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopooı~t, ço-
cuğun hayatı üzerınde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz bıra· ı I 
kacak bir eserdir. • 

TAN Neşriyat Evi 
lstanbul 

Adres: Jstanbulda TA N Matbaası 

Çünkü: Çocuk Ansiklopc>disi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va· 
zifesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocalııt ve 
arkadaşlık. eder. 

Çocuk An8iklopedi8i iki 
·üttir. Mükemmel fekild« 

1 
teclit edümif olarak iki cll
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlert 
tenzllatlı (6) liraya verllir. 

OSMANLI BANKASI 
31 AGUSTOS 1910 TAR/HiNDEKi 

AK T 1 F 

tsterlin Ş. P. 

VAZIYET 

PAS 1 F 

fsterlin Ş. P. 

Hısse senctkrinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısmı 
Kasada ve bankalarda bulu
nan paralar 

5.000.000 - - Eermaye 10.000.000 - -
Statü 'mucibince aynlan ih-
tiyat akçesi 1.250.000 - -

6.719.640 8 10 

1.530.000 ..:_ -
7.506.457 - 2 
1.861.571 7 1 
6.878.803 15 
2.217.474 6 2 

Tedavülde bulunan banlt-
Kısa vadeli avanslar ve rÖ
porlar 

notlar 340.036 7 -
Görüldüğünde ödenecek se-

Tahsil olunacak senetler 
Ci;zdanda buH:r.an kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 

netler ve va<iel! senetler 178.003 3 6 
Alacaklı cari hesaplar l 9.138.851 7 1 
Vadeli bonolar VE: can hesaplar 1.201.321 19 8 

Rehin mukabilınde avanslar 
Kabul yolile borçlular 

Kabuller 634.957 19 10 
634.957 19 10 .Miıteferrlk 282.050 13 1 

Gayri menkul mallaı ve mo. 
bil ya 579.713 18 -

96.602 15 1 Müteferrik 

33.025.221 10 2 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini 

A. A. MA YER 

TÜRKiYE CÜMHURIYETl 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş t'arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
7'.iraf ve tirari hf>r nPvi bımka mııamf>IPl"'rt 

Para Biriktirenlere 28,800 Lire 
VERiYOR iKRAMiYE 

Zlraıt B•nk•ı •nd• kumbırılı ve lt>ba rıı:r tasarruf neupıırındı en ıa St 
lfruı bulunınlırı eenede 4 deh çekllec:ek kurı ile •t•O•dakl pllnı gOre 

, lkr•mlye da~ıtıııc:•ktır. 

33.025.221 10 2 

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELLl 

lslanbuJ Levazım Amır

liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı hanları 

10,000 adet limon, 2800 kilo 
havuç, 10 ton patates. 8 ton ıs· 
panak, 8 ton lahana, 8 ton prasa 
21-2-941 günü pazarlıkla Pınar· 
hisarda askeri satın alma komis· 
vonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kati teminatlarile belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

(1960 - 1156) ... 
Beherine 185 lira tahmin edi

len 200 adet ~ift atlı nakliye a 
rabası pazarlıkla satın alınarak 
tır. İhalesi 22 / 2/ 941 Cumartesi 
günü saat 10 da İzmirde Lv. A
mirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

Tutan 37,000 lira. kati temi
natı 5550 liradır. İsteklilerin 
belli vakitte komisyona gelme-
leri. (1972 - 1240) 

* Derinceden Geliboluya mo-
törle nakil ve sahilden fabrika
ya kadar nakil ücretleri kamilen 
müteahhide ait olmak şartiyle 
bir ila ilci milyon kilo buğday 
naklettirilecektir. Beher kilosu-
na tahmin edilen nakil ücreti 95 
santim olup. iki milyon kilonun 
tutan 19.000 lira kati teminatı 
2850 liradır. Pazarlığı 26/ 2/941 
Çarşamba ~nü saat 11 de Ca
nakkalede askeri satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip

4 
4 
4 

Adet ı.ooo Llraııı. 4.000 Lir• lerin belli vakitte komisyona 

40 
100 

• 
• 
• 
• 

&00 

2!0 
• 
• 
• 
• 

ı.ooo 

1.000 
4.000 

&.001.' 

• 
• 
• 
• 

120 • •O • 4.800 • 
160 • li!O • 8.200 • 

.:>lt<KAT: ıBesaplanrıdald paralar Dtr sene tcınde 50 Uradaıı asaıtı dOşmı. 
tenlere 41ı:ramlye ~ktığı takdirde ., 20 razıasıylt: 11enle<-ekttr lturalaı 

•enede 4 deta. 1 EylQl 1 B1r1nct kAnun. 1 Mart ve J Hazlrar 

gelmeleri. (1974 - 1242) 

• Beher kilosu 18 kuruştan 

Sabah, Öğf e ve Akşam Her Yemekten Sonra 

RADY-O·LiN 
ile Dişlerinizi Fırçalayınız. 

= 

1111n111111111111111111111n11111·~ 1941 
- A 

ikramiyeleri .... 111 •
1 

~ T. iş Bankası 1 
~ 1941 Küçük 

1 

1 

Tasarruf H asapları 
------

. 
ı adet 2000 Ll.raıı. =2000.-Llrl 
• • 1000 • =3000.- • 
• • 750 • =1500.- • 
• • 50l • =2000.-
11 • 250 • =2000.-

:J5 • 100 • =3500.- • 
so • 5(1 • =4000.- • 

tOO • 20 ., =6000.--- . 
~-- ikramiye Planı ~e

1

~e':~n:ı~:;: ~d:~: : 
y Jıhr . 

.... ıır111w•••'•1•1••••••1••••••111!••••11•ıı•ı•••••••••ı••••••ıııııııı11~ 

Devlet Demiryollarr ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Kapau zarı usulllc Kırltlarelı ıs tasyonunda 5000 metre murabbaı ad 

kaldırım fer~ ettirilecektir. Bu işin muhammen bedeli 5500 lira ve muvak
kat teminatı 412,5 liradır. Milnakasa 4-3-941 Salı günü saat 11 de Sirke 
elde 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 1stelt· 
lilerfn ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve teminatını ihUva ede
cek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lfwmdır. Şartnameler 
parasız olarak klmlsyondan verilmektedir. (1046) 

taı1hl .. rtnd• cektlec-elrtfr 

250.000 kilo sığır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Tuta
rı 45,000 lira, ilk teminatı 3375 
liradır. Evsaf ve şartnamesi ko
misyonda görülür. İhalesi 713 / 
941 Cuma günü saat 16 da Kars- ı 
da askeri satın alma komisvo - •illlllılıllıflimlM•lillllıjliılmiılııılill 

...........-....--.~~ nunda yapılacaktır. Taliplerin 

N d
•d p 1 f K •• kanooi vesikalariyle teklif mek-,.. a 1 e ır an a upe ' tuplarını ihale saatinden bir sa-

J 
I at evvel komisyona gelmeleri. 

1 Sandal Bedesteninde me7.at salonunda 20-2-941 Perşem· _ (1970 - 1238) 
be günü saat 14 de Nadide ve kıymettar bir çift pırlanta küpe 1 Sah N . Qdil 0 ıp ve esnyat m r : Emin 
satılacaktır. ı UZMAN. Gazetecllllr ve N~rlyat ,________________________ T. L. Ş. TAN Mıtbıuı 

J,~ ESKIŞEHIRDE -ı 
,. Dr. Horhoroni 4 l A H E N K 

1 ı!'mlnönü Nimet Abla gişesi kal"- '1usikl TirareUıancsl : S. Suad 
şısındaki muayenehanesinde Ahenk, Mnndolın ve s ır 

hastalarını kabul eder. 
1 

ça}&ıl:ır. -~ 
,.., .. Telefon: 24131•~•11' 

1 


