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Türk • Bulgar 
Anlaşması 
Hakkındaki 
Tefsirler 

Türk - Bulgar anlaşması Balkan
lardaki vaziyette belki de büyük 
bir değişiklik vücude getirmiye
cektlr. Fak:at bu anlaşmadan son
ra. gerek Almanya ve gerek tn
gılterenfn Brılkan sulbünü muha
faı.a hususundaki kararları bir 
kat daha kuvvetlenmiş olacaktır. 

................... -............. .-....... .-.. 
Filof'un 
Mecliste 
Beyanatı 

---o--- : 
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Yol İnşaatında 
600Mahkôm 
Çalıştı.rılacak 

Kimseyi 

Nafıa Vekili G. Ali Fuat Cebesoy Yeni ~Niyetinde 

Tehdit İ 
Değildir~ 

: 

Esaslarını izah Ediyor İ 

1 

IJI. Zekeriya SERTEL 1 Talimatnamenin iı 
Son Beyanname 1 

T ürk - Bulgar müşterek 
deklarasyonu hakkında 

muhtelli kaynaklar hala tefsirle
rıne devam ediyorlar. 

Hakikatte iki memleketin müş
terek sulh arzularını göstermek
ten ve ikisinin de hiçbir tecavüz 
niyeti beslemediklerini teyit et
mekten başka büyük bir kıymeti 
olmıyan, bu küçük vesikaya muh
telif kaynakların vermiye çalı~
tıkları manalar, herkesin kafasın
da bir takım istifhamlar yarat
maktan hali kalmıyor. Bu tefsir
lerin ne dereceye kadar doğru ve 
yanlış olduğunu anlamak için 
bu istifhamların cevaplarını ver
miye çalışacağız. 

Umumiyetle sorulan sualler
den biri şudur: 

- Bu deklarasyondan herkes 
memnun görünüyor. Almanlar 
bu müşterek deklarasyonu kend~ 
lehlerinde, Ingilizler de kendı 
lehlerinde telakki ediyorlar. Biri 
Bulgar - Türk anlaşmasını Bal
kanlarda İngiliz nüfuzuna niha .. 
yet veren bir vesika, diğeri Bal
kanlarda Alman ileri hareketini 
durduran bir hareket telakki edi
yorlar. Bunların hangisi doğru
dur? 

C - Bizce bu tefsirlerin ikisi 
de mübalagalıdır. Müşterek dek
larasyonun hakiki mahiyeti, Bal
kanlarda muhtelü istikametler -
den gelen ve havayı bulan~!ran 
tahrikata nihayet verecek muşte
r ,. bir :.ulh r-LUSUnun ifadesin
den ibarttir. Bu itibarla da hiç 
kimseye karşı müteveccih değil
dir. Bulgaristana ötedenberi Tür
kiycnin tecavüz niyeti olduğu 
ileri sürülerek yapılan tahrikat 
bu vesikanın neşrinden sonra 
kıymetini kaybetmiştir. Türki
yenin Trakyada tahşit et
tiği kuvvetlerin bir tecavüz ni
yetei ile değil, bir müdafaa tedbi
ri olarak orada bulunduklarını 
tevsik etmektedir. Binaenaleyh 
bu vesikanın neşri, Bulgaristan
da ve umumiyetle Balkanlarda 
ferahhk havası uyandırmıştır. Al
manyanın aleyhinde değildir; 
cünkü iki memleket bu deklaras
yonla başkalarına karşı hiç bir 
taahhüde girmemişlerdir. Ingiliz
Jerin aleyhinde değildir, çünkü 
lngilterenin müttefiki Tül'kiye ile 
beraber Balkanlarda bir tecavüze 
geçmesi zaten varit değildir ki, 
bunu önlemiye matuf bir hare
ket telakki edilebilsin. lngiltere
nin aleyhinde olmadığı şununla 
da sabittir ki, Türkiye lngiltere
ye kaTŞl ittüak muahedesiyle va
ki taahhütlerine sadık kaldığını 
tasrih etmiştir. Ve bu anlaşma-: 
da Türk - İngiliz ittifakma mu- { 
halü hiçbir hareket yoktur. 

* * K afalarda istüham halinde 
dolaşan ikinci sual şudur: 

- Bu anlaşmaya rağmen Al -
manya Bulgaristana asker gön -
dermiye veya Bulgaristandaki 
hava üslerini işgale teşebbüs e
derse ne olacaktır? Bulgar hüku
metinin böyle bir harekete mu -
kavemet etmesi varit ve müın -
kün müdür? Değilse ne olacak
tır? 

C - Şimdiye kadar bilinen şu
dur ki, Kral Boris ve Bulgar hü
kumeti Bulgaristana Alınan as
kerlerinin girmesine müsaade 
etmemiye karar vermişlerdir. Fa
kat Almanya, Tuna boyuna yığ
dığı kuvvetlerini zorla Bulgar 
topraklarına geçirmiye teşebbüs 
ederse, Bulgaristanın bu akını 
durdurması mümkün değildir. 
Bulgaristanın topu topu 150 bin 
askeri vardır. Bunlar da modern 
Alman ordusuna mukavemet e
decek derecede mükemmel bir 
surette mücehhez değildir. Bul • 
garistan ve Türkiye hükumetle· 
ri böyle bir ihtimal karşısında 
müşterek hareket için de karşı • 
lıklı bir taahhüde girmemişler· 
dir. Fakat, Almanların böyle bir 
tesPhbüsü yalnız Bulgaristanda 
değil, bütün Balkanlarda bir~ok 

G Ali Fuat Cebesoy 

Ankara, 19 (TAN Muhabirin
den) - Nafia Vekili Ali Fuat 
Ceb~y. yol inşaatında çalıştı
rılacak mlhkumlar hakkında 
bana şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Son biı"kac senedenberi 

V ekaletimiz tarafından yaptırıl
makta olan yol inşaatının bazı 
mınıtakalarda kesafet peyda et -
mesi dolayısiyle amele tedari -
kinde müskülata uğratmıstır. Bu 
inşaatın sühulet ve süratle de
vam ve ikmali için bazı tedbir
ler alınmasına lüzum hasıl ol -
muştur. Bunıun üzerine mecburi 
iş mükellefiyeti ihdas edilmekle, 
beraber, mahkumlardan istifade 
etmek yolu da düşünülmüştür. 
Bu hususta Adliye Vekaletiyle 
aramızda mutabakat hasıl ol
muştur. Esasen, atıl bir vaziyet
te duran bu vatanda~lann muh
telif iş sahalarında çalıştırılma
ları ve kendilerinin memlekete 
nafi birer unsur haline p;etiril -

----ı meleri için Adliye Vekaletince 

1 1 
birkaç senedenben yapılmakta 

falya le olan teşebbüsl7rd.7n. çok iyi. ~e-
ticeler elde edılmıştır. Bu ıtı -

Y • t barla Vekaletimiz tarafından ya
U n Gn l S an pı1an bu yeni teşebbüsün de mu

vaffak olacağına itimat edilmek-

Aras ı nda ted1~·liye Vekaletiyle müşterek 
· --:- Akd'ı olarak bu maksatla hazırlanırnış Berlin

1 
Sulh olan talimatname her iki Ve -

kaletçe tasdik edilmiş olduğun -

le "ın Ug"' rac:ıyor dan, meriyet mevkiine girmiş 
~ 3' ı-.11hıınımaktadır. 

Londra, 19 (A.A.) - ~·News 
Chronicle,, gazetesi muhabiri
nin Sofyadan bildirdiğine gore, 
Alman mutavassıtları Italya ile 
Yunanistan arasında sür'atle 
sulh akdeilmesi için müzakere
lerde bulunmaktadırlar. Bu ga
zete, lngilterenin Yunanistanın 
istediği her türlü yardımda bu
lun.o.cağını ilave etmektedir. 

M aJı "KumL:ıruı lemin 
Edecekleri menfaatler 

Bu suretle elimizde yol inşaa
tı için dai:."!li ve muallem amele 
bulunacağından, her mevsimde 
inşaatın devamı mümkün olaca
ğı Jtibi, mah.k:U:mlar da su men
faatleri elde edeceklerdir: 

(Sonu· Sa 5: !ö;ü 5J 

SingapUl' limanınd an bir görünüş 

Singapur'a 
Yeni Kıtaat 
Gönderildi 
lngilterenin 

Yeni Bir 

Çinle 

lttif ak 

Yaptığı Söyleniyor 
Ankara, 19 <Radyo gazete

si) - Uzak Sarkta vazjyet yeni
den gerginleşmiştir. Singapura 
yeniden küllivetli miktarda A -
vustralya askerleri çıkarılm1ş
tır. Bunlar en ufak düğmelerine 
varmcaya kadar A vustralyada 
teçhiz edilmiştir. İngilizler Sin
gapur ve h.avalisinde fevkalade 
tedbirler almıya başlamışlardır. 
Bu arada SinJ!apur etrafına ma
yin dökmüşlerdir. 

Sinıgapur boğazı. yalnız aske
ri bir üs değil, ayni zamanda 
Şarkın en mühim bir ticaret 
merkezidir. Burasının mayin ile 

{Sonu Sa. 5 Sü. 6 da) 

Şimali 
Fransa da 
Tahliye 

--··0----

Bu Mıntakada Bulunan 

Çocuklar Cenup 

Şehirlerine Alınıyor 

Londra, 19 (A.A.) - Toulouse 
radyosunun verdi~i bir habere 
göre. Boulougne, Dunkerque, 
Calais ve Faris mıntakasından 
cocuk nakletmekte olan trenler. 
işgal altında bulunmıyan Fran
sanın bir şehrine gelmitşir. Ço
cuklar Marsilya ve isllal altında 
bulunmıyan muhtelif şehirlere 
iskan f'dileceklerdir. 
/nglliz Bahriye Nazırının 

radyodaki nutku 
Londra, 19 (A. A.) - Bahriye 

Birinci Lordu Alexander. dün ak-

(Sonu: Sa 5; Sü 1) 

Bulgar-ı:Ailletinde 1 
Derin Memnuniyet 

Uyandırmıştır 

i 
! 
1 
1 

Sofya, 19 (A. A.) - "D.N.B.,,: 
Bugün Bulgar Mebusan Meclisin 
de celsenin açılışında kürsüye ge
len Başvekil Profesör Filof, Türk
Bulgar deklarasyonunun metni· 
ni okumuştur. Bulgar Başvekili, 
bu münasebetle söylediği nutuk
ta, 1925 de iki memleket arasın
da akdedilmiş olan dostluk mua
hedesini hatırlatmış ve ezcümle 
demiştir ki: 
"Dünyanın geçirmekte olduğu 

güç zamanları müdrik bulunan 
Bulgar ve Türk hükumet'eri, iki 
memleket arasında mevcut dosta 
ne münasebetler dolayısiyle, pek 
tabii olarak, karşılıklı münasebet 
lerini aydınlatmak için yeni bir 
çare aramışlardır. Bu hususta 
başlı yan müzakereler, kat'şılıklı 
bir itimat ve hulus havası içinde 
cereyan etmiş ve 17 Şubat 1941 
deklarasyonu ile neticelenmiştir. 
Bulgar hükumeti, şu ciheti teba
rüz ettirmek ister ki. bu suretle 
elde edilen mesut netice, bütün 
Bulgar milletinde derin bir mem 
nuniyet do_ğurmuştur. 

(Sonu. Sa 5, Sil 6J 

Ankara Paktı 

Belgrad'ta 
Memnuniyet 
Uyandırdı 

-->--

lngiliz 'Gazeteleri 

Tatbikatta Bu Paktın 
' 

Şümulünün Mahdut 

Olduğunu Yazıyorlar 
Belgrad, 19 (A. A.} - "Reu

ter": Belgrad'daki resmi mahfil
ler Türk - Bulgar anlaşmasını ta
mamiyle tasvip etmekte ve bil· 
hassa Balkanlarda sulhürl vika
yesiyle Balkan milletleri arasın
da işbirliği yapılmasını istihdaf 
etmekte olmaşı:ndan dolayı mem
nuniyet izhar etmektedirler. 

Yugoslav müşahitler, bu an
laşmanın Hitlere temin edeceği 
yegane faydanın -eğer Almanya 
hakikaten Bulgaristanı işgale ha
zırlanıyorsa- Trakyadaki 600.000 
kişilik Türk ordusu mevcudunun 
tenzilinden ibaret olacağı fikrin
dedir19r. 

/ ngiliz gazetele1•inde . 
Londra, 19 (A.A.) - "Reuter,, 

Büyük lngiliz gazeteleri bugün 
Türk-Bul~ar paktı hakkında tef
siratta bulunarak bu vesikanın 
şumulünün tatbjkatta oldukça 
mahdut olduğunu kaydetmekte
dirler. "Times., ~azetesi paktı u
mumi Balkan vazivı>ti cercevP 
sinde tetkik eylemekte ve şu mü
taleaları yürütmektedir: 

"Bulgaristan. Romanyadan da
ha sağlam davranmıstır. Fakat 
pazartesi günü Ankarada imza 
edilen dostluk paktının Bulgar -
lar tarafından bir mukavemet jes 
ti olmaktan ziyade, son ümitsiz
lik ve helecan jesti olmasından 
knrkulur. Bu nlasmavı Bulıza
ristanın selameti için henüz bir 
esas olabileceği anda vermiş ol -
maması Türkiyenin hatası değil
dir. Iş beraberliğinin henüz va
kitken yapılması lüzumu bir ke
re daha sabit olmaktadır . ., 

"Daily Telegraph,, ta şunları 

vazıvor: 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Napoli limanında yanyana d izilmiş olarak duran İtalyan h arp gemilerınden bir grup..; 

Reader'in 
Milôno 

Temasları 
-"·-

İtalyan Donanması 

Alman Kumandası 

Altına Verilecekmiş! 
---~ 

Bu Yolda Müzakere 

Y apddığı Anlaşıhyor 

Alman Baş Amirali Keader 

Ankara, 19 <Radyo gazete· 
;ı) - Vichy hükumetinin yine 
ateş altına alındığı Faris mat
buatının tekrar başlıyan şiddet· 
li hücumlarından anlaşılıyor. 
Paris gazeteleri, Vichy'yi Alman 
ya ile işbirliği yapmamak husu
sunda son fırsatlan kacırmakla 
itbam etmekte ve vaziyetin fe
nalaşacağına işaret etmektedir -
ler. 

(Sonu: Şa 5: Sd 1) 

" 

TEK TİP 
EKMEK 

-t·--
Kararname Vekiller 

Heyeti . Tarafından 
Tasdik Edildi 

Ankara, 19 (Tan Muhabirin -
den ) -- Büyük şehirlerde tek 
tip ekmek satrlması hakkındaki 
kararname Vekiller Heyeti tara
fından tasdik olunmuştur. ünü
müzdeki günlerde resmi gazete
de neşredilerek mer'iyet mevki
in girecektir. 

Verilen malOmatı göre, yUzde 
seksen buğday ve yüzde yirmi 
çavdar olmak suretiyle tip 
'kmek vapılacak. bu suretle ek
meği daha ucuz fiatla satmak im 
kanı da hasıl olacaktır. 

Yapı'•rı hesaplar neticesinde 
bu ekmeğin 9 ile 10 kuruş üze
rinden sattlacai!ı tahmin olun -
maktadır. 

ŞARKİ AFRiKA 

MUHAREBELERİNİN 

SIKLET MERKEZi 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

Şark! A!rikada üç ve ha.ttiı. 

dört ayrı ayrı cephede muhare
beler cereyan etmektedir. Fakat 
bunların en şiddetlisi, şimal cep
hesinde, yani Eritre İtalyan mti.s
temlekesinln iç topr~klarında ~e
reyan etmekte olan muharebedir. 
İtalyanlar, Şarki Afrlkadakl kı
talarının büyük kısmını bu ta-
raflarda toplamıs bulunmakta
dır. Erit.re'nin da~~Qz~oir 
m da1aa muharebesine gayet el-
verişlidir. İtalyanların, kuvvet
lerinin büyük kısmını bu cephe-

• ye sevketmelerinde takip etti.k-

i. leri maksat, arazinin müdafaa 
hususundaki müsait şartlarından 

i (Sonu. Sa: 5; Sti: 3J 

\.__ ,) 

lngilterede Geçen 

Ay 1502 Kişi Öldü 
Londra, 19 (A.A.) - ikinci -

kanun ayı zarfında, Ingilterede 
hava hücumları esnasında 1502 
sivil ölmüş. 2012 sivil de hasta
nede kalmalarını icabettirecek 
şekilde yaralanmıştır. Olenler 
720 erkek, 567 kadın ve 16 yaşın
dan küçük 169 çocuktan ibaret • 
tir. Yaralananlar ise: 1171 erkek. 
682 kadın ve 159 çocukur. 

Afrikada Harp 
___,_ 

Keren İki 
Taraft·an 
Çevriliyo .. 

_, __ 
Şimalden Gelen lngili2 

Kuvvetleri de Şehr~ 

75 Km. Y aklaıtı 
Ankara, 19 (Radyo Gazetesi)-= 

Son h.aı>erıere ~re..&fı:ikada as· 
keri vaziyet şu merkezdedir: 

Eritrede - Sudandan 180 ki
lometre içerde olan Keren önün
deki şiddetli muharebeler devam 
ediyor. Simalden gelen kuvvet· 
ler de İtalyanları püskürterek 
150 kilometre yol almışlar ve Ke
rene 75 kilometre yaklaşmışlar
dır. Bu kuvvetler de vakında. ö
tedenberi Keren önünde harbe
den kıtalarla birlesecektir. Erit· 
renin cenubunda Aduvadaki harp 
ler de inkisaf halindedir. 
Haheşistan~a - Tana gölü ci

varında harekat süratle inkisaf 
edivor. Yeniden Danl!ila mevkjj 
;._~al edilmistir. Buradan çekilen 
ftalvan kuvvetleri si<ldetle takip 
adilivor. Yeni harekat. Habesis· 
tanın merkezi Adisahaba istika· 
metinde inki<ıııfa baslamıstır. 

(Sonu· Sa 5: Sü 5) 
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''Onikiler,, in Aleyhin.de 
Yazan: Refik Halid 

Eski zaman hikayeleri, davulun sesi gibi uzaktan ho' gelir. 
İstanbulun bir zamanlar Onikiler namiyle anılan ka· 

badayıJanna karşı ma:ı:isever iki muharrir arkadaşrmızın yazı
larında hissettikleri sempatiye mukabil, ben sade kayıtsızhk de· 
ğil, epeyce tiksinme de duyuyorum. Zaten frenkleTin "Klik", bi
zim "Güruh" diye andığımTz kanunsuz, başıbozuk te~ekki.il1er, 
hangi sahada olsa, bana eskidenheri sevimli gelmemişlerdir. Tek 
başlarına oldukları zaman bile hoşuma gitmiyenlere, el ele, silah 
silaha, kafa kafaya vererek lonca kurup racon kemseye başladık· 
lan zaman büsbtitün tahammül edemiyeceğim şüphesizdir. Anla· 
şılan "Geçmiş zaman., ın sihri, Onikilerin de kusurlannı örtiip or· 
tada yalnız bazı mertlik biki.yelerini bırakmak suretiyle, onlara. 
hayali cihan değer bir hüviyet izafe etmiş! 

Pek iyi hatırladığıma göre Onikiler ve emsali. her birinin 
münferit cesaret vakaları olmakla beraber, umumi ıtidişleri. gi· 
dişatları bakımından Alikesen. baskıran kesilmişlerdi; anuk biıı 
cürme bedel bir de savap işlerlerdi; VUl"duklan ' •urduk. kırdıklan 
kırdık, azılı, cahil, taşkm, şımarmış adamlardı. Evvela "~-ıldırma,, 
ve "kanca takma .. usuliyle serbest kadınlara musallat idiler; en 
güzellerini göz hapsine, inhisarlarına almışlardı; zamane gençliği. 
ne göz açtırmaz bunu temin için de yapmadıkları zulüm bırak· 
mazlardı. O yüzden adliye edebiyatına gecmiş miithis cinayetleri 
bile vardır. Bir komitenin işlediği cürümler sh·asi bir ıraye, bir 
memleket da,·ası olmasına rağmen mazur görülmüyor da. başka 
çeşit bir komitenin sırf sehvani bir gaye için yantığı fenalıklar 
hoyratlıklar, kanunsuzluklar neden dolayı hayırlı icraat faslııı 
yazılabiliyor? 

Bu iki dost muharrir şükretsinler ki, gençliklerinde pek tabii 
olarak hava ve heveslerine uyarak eğlence alemlerinde dola~tık· 
lan zaman. şu Onikiler nesli inkiraza uğramıstı: yoksa ı?et'eı.-,;n 
Timoni soka~ın dar ve karanlık bir kösesinde onlardan biri ile, 
hatta kamalanndan vaz geçtik, yumruklariyle karşı]asmıs olsav· 
dılar. şimdi tatlı tatlı maziyi anacaklanna. kabadayıların knr· 
konç hatıralaTiyle so~uk teTler döker ''e !liiphesiz ki, şi.itunların· 
da Onikilere rahmet yerine linet okurlardı! 

) 



Yazan : Von Kleffens 

Vaziyet Artık 
Vahamet 
Kesbetmişti 

Askeri makamlar haz.ırlıklarmı 
tesri ediyorlardı. Fakatı harp ba,
lıyalı henuz iki ay olmuştu ve bi
zim hazırlıklarımı?. tamam degil
dı. Hariciye Nezareti de bir taraf
tan faaliyetine devam edıyordu. 
Hıtler, Polonyayı istiladan sonra, 
6 Teşrirı!evvelde Berlinde bir nu
tuk söyledi. Hitler, bu nutkunda 
sulhten bahsediyordu. Çimkü o, 
bu zaferden sonra sulh müzakert!· 
!erine girebilirdi. Nutuk verildi~i 
gunun akşamı hususi vasıtalarla 
muttefiklere bôyle bir sulh mu
zakeresfne mütemayil olup olma
dıklarını sordum. Hiçbir taraftan 
teşci edici bir cevap alamadım. 

-4-
Yalnız vaziyetin nezaketini gö

ren hükümet mutemadiyen as
keri hazırlığını tamamlamakla 
meşgul oluyordu. Bir çok kim
seler tecavüze uğradığı takdirde 
.Holandanm kendisini müdafaa e
debileceğinden şüphe ettiler. Fil
vaki Holandahlar askeri işlere 
fazla para vermeği sevmezler. 
Fakat harbetmeğe mecbru olun
ca herkesten iyi harbetmesini bi
l~rler. 

* * Polonya harbi bitince: 

Almanlar Polonya harbini 
bitirip te ordularını Garbe 

nakledince, Holandanın da aske
ri hazırlıklarını teşri etmesi lü
zumunu gôsteren bir vaziyet ha
dıs oldu. 

lkinciteşrin ortalarında bizim 
entellicens servis. ~eşkilatı Al-

(Holanda Hariciye Nazın) 

l yanatlarında sulh ün esaslı şart
ları hakkında kafi derecede iza
hat bulunduğu bildiriliyordu. 
Fakat eğer Almanlar tarafın<lan 
müttefiklerin arzularını tatmin 
eden sarih bir teklif getirilebi
lirse o vakit konuşulabUeceği i
lave ediliyordu. 

Dört gün sonra gelen Alınan 
cevabı ise, bu teklüin artık ma
nası kalmadığını bildiriyordu. 

Bu suretle Hitlerin Berlin 
nutkiyle açtığını zannettiğimiz 
sulh kaoısı tekrar kaoanmıs vl
du. 

* * Teh/.ike çanları 

H olanda bitaraf kaldığt 
müddetçe yalnız 12 Teş

rinisani tehlikesini atlatmakla 
kalmadı, bir daha birçok endi~
li ve tehlikeli günler geçirdi. 

1940 Kanunusanisinde yine 
tehlike çanları çaldı. Bu defa işa
ret Belçikadan geliyirdu. Orada 
bir Alman askeri tayyaresi hu
dut civarında karaya inmişti. 
Yere iner inmez de beraberlerin
de bulunan evrakı yakmıya te -
şebbüs etmişlerdi. Belcika asker
leri onların bu teşebbüslerine 
mani oldu ve kağıtları müsadere 
etti. Bu kağıtların muhtcviya -
tından yalnız Kral ve en samimi 
askeri müşavirleri haberdar e
dildi. Fakat, Belcikada büyük te
laş eseri görüldü ve erkanıhar
biye reisi ile diğer bir general 
azledilerek askeri makamların 
salihiyetlcri arttırıldı. 
Komşumuzdaki bu telaş bizi 

de endişeye düşürdü. Biz ani bir 
tehlike olduğunu sezmiyorduk. 
Mevsim bir askeri harekete mü
sait görünmüyordu. Bizim En
tellicans Servis te Belcikalı -
ların neden bu kadar tela!!! gös
terdiklerini bir türlü anlamıyor
du. Fakat günler geçti ve bu ha
dise de unutuldu. 

manların kısa bir zaman içinde * * Holanda. ve Belçikaya ta:u-ruz e- yeni alametler 
deceklen hakkında malumat el-, 
de etmişti. N ihayet ilkbaharı bulduk. 

Bu malumat biliı.hare bir ta- 1 Kış müddetince Alman 
kını hadiselerle de teeyyüt etti.! orduları yerlerinden kımılda~a
Vaziyet artık vahamet kesbet - mışlardı. Her memlekette mu. -
mişti. Askeri makamlar hazır - tehassıslar Almanların uzun bı.r 
lıklarını tesri ediyorlardı. Fakat harbe tahammül edemiyeeeklerı
harp başlıyalı henüz iki ay ol _ ni söylüyorlar~ı. Fak3:_t havalar 
muştu ve bizim hazırlıklarımız ısındıkça askerı harekat .zam~nı 
tamam değildi. Hariciye Nezare- da yaklaşıyor~u. B~na. ~ıt ala -
ti de bir taraftan faaliyetine de- tn€tler de eksık degıldı. 
vam ediyordu. Hitler, Polonyayı (Arka':iı var) 
i ıladan sonra, 6 Teşrinievvelde 
Berlinde bir nutuk söyledi. Hit- K ,· r a 
ler bu nutkunda sulhten bahs~- Bedelleri 
diyordu. Hitler bu zaferden son
ra sulh müzakerelerine girebi -
lirdi. Nutkun verildiği günün 

Kararnamesi de 
akşamı. hususi vaSltalarla müt- M ı• t 
tefiklere böyle bir sulh müzakc- er ıye e Giriyor 
resine mütemayil olup olmadık- Ankara, 19 l Tan Muhabırm-
lannı sordum. Fakat hiçbir ta- den) _ Kira bedellerin.n ev sa
raftan beni tGŞC:.i ~i.ci bir cevap hipleriyle kiracılar arasında nıza 
a11?1adım. Bu umidım de boşa vesilesı olmıyacak ve tatbikatta 
çıktı. .. . . . . şimdiye kadar gön.ilen mahzur-

Bunu!l uzerın~ 5 ::!-':şrınıs.anı- l ıarı bertaraf eaecek şekılde yeni 
d~ kralıç~e.n bır mulakat ıst~- hazırlanan kararname yarın lBU 11: Kend_ıs~ı:e ~uhasımla[akl~: gün) resmi gazetede ınuşar ede-
a n yen.1 . ı~ vas?ut e . ı cektir. Kordınasyon heyetınin bu 
neşretmesını rıca ettım. Kralı.;e . k ıJ tesbit ettig~ i 
b fik . . k b 1 tı· B 1 . yem ararname::. e u rımı a u e ı ve e cı - .. . b 1 dd ~ı · k d · t • k" · te · t · b formullerın as ıca ma ~ erı şun 

banıntt.aBış l~k ınKrı lmın~k.eşel - lardır: ~ 
us e .~· ? çı a .a ı .. va ~. o an 1 - 1939 takvim ılma ait no-

davet uzerıne ertesı gun suratle . Y . 
Lahay'ye geldi. o gece Bekika- tcrlıkçe_ mu~ayyet son kıra m':1-
lı meslekdaşlarımla birlikte ·mu- kavelesındekı kıra bedellerı hıç 
hasımlara yapılacak teklif sure- bir suretle arttırılamaz. V~ !11ç 
t . · t b"t tt'k Ert · ·· ·· b bir nam altında bu miktara ılave mı es ı e ı . esı gunu u 
teklif İngiliz, Fransız, Alr.nan yapılama~. . 
hükümetlerine gönderildi. Bu 2 -~ ~oyle bı~ mukavele me.v
teklifte Holanda ve Belçika hü- cut degilse, aynı ç~tı altız:ı?a bır
kümdarları, bir sulh ve anlaşma ?iriı;e en çok benzıyen dıg:r da
zemini aramak üzere araya gir- ırenın J?Usaddak kırab~delı. m~
miye hazır olduklarını ve yapı- kaveles1 bulunmıyan daırenm kı-
lacak her mukabil teklifi dilt • ra bedeline esas olacaktır. . 
katle tahakkuk ettirmiye çalışa· 3 - ~ğer böyl_e _bir benzen ~e 
caklarını bildiriyirlardı. Bu tek- yoksa, bına vergısı kanunu . hu
lif şayi olunca, isve<;, Norveç, kümlerine göre 19.39 .sen.esınde 
Danimarka. ve Finlanda bükü - ve daha sonra takdır edılmış gay
metleri de bize iltihak ettiler. ri safi irat, kira bedeli olarak 

Gelecek cevapları merakla kabul edilir. . . . 
bekliyorduk. 4 - Yeni yapılan bınalar ıçın 

Fakat bize cevap gelecek yer- gayri safi iratlar kiraya esas o
de, 21 İkinciteşrin pazar sabahı lur. 
Almanyanın Holandaya hücuma 
başlıyacağı haberi geldi. Biz de 
ona göre hazır1anmıya başladık. 
Fakat ertesi gün gelen haberler 
Almanların planlarını değiştir -
diklerini bildiriyordu. Şüphe ve 
tereddüt içinde evime döndüm. 
Saat beş buçukta Alınan sefiri 
beni görmek istedi~ini bildirdi. 
Odama girerken yüzüne baktım, 
tizüntüden kurtulmuş bir adam 
hali vardı. Bana bir telgraf u
zattı. Teklifim.izin A lmanyada a
laka ile tetkik edildiği bild irili
yordu. 

Gerginlik hafifledi. Tecavüz
den vaz ~eçilmemişse bile, her 
halde taarruz tehir edilmişti. En
dışe ile beklediğimiz Pazar saba
hı bir şe:.:ler olmadı. İngiltere ve 
F ransadan aldığımız cevaplarda 
ise, devlet ricalinin muhtelif be-

Genç Kızlan Fuhşa 
Teşvik Eden Kadın 

Konya, 19 (TAN) - Cemil 
Saygan adında bir adamla ve 
mutavassıt rolünü oymyan !pek 
Mari adındaki kadın, genç kızları 
fuhşa teşvik suçundan tevkif e
dilmişlerdir. Haklarındaki adli 
lakibata başlanmıştır. 

Dün Yapdıan İhracat 
Dün muhtelif memleketlere 

517 bin liralık ihracat olmuştur. 
İhracat yekununu kabartan mad
delerin başında tütün bulunmak
tadır. Yalnız İngiltereye 350 bin 
liralık tütün sevkedilmiştir. Bun
dan başka Almanyaya da zeytin 
yağı, bakır ihraç edilmiştir. 

Heyetimiz 

Budapeşteye 

Bir 

Bugün 

Hareket Ediyor 
Ankara ve Peşteden şehrimize 

gelen haberlere göre, bir buçuk 
aydanberi Peştede Macarlarla ya· 
pılmakta olan ticaret müzakere
leri son safhaya girmiştir. Anlaş 
manın önümüzdeki hafta içinde 
neticeye varacağı kuvvetle tah
min edilmektedir. 

Vaziyetin bu şekilde inkişafı 
iizerine Macar fabrikaları, müte
hassısları vasıta.siyle memleketi
mizden temin edecekleri iptidai 
maddeler etrafında tetkikat yap 
tırmaya başlamışlardır. 
Diğer taraftan şehrimızin ma

ruf manifat;.•ra firmalarınm mü
messileri de Macaristandan han
gi tip mnifatura üzerine ithalat 
yapabileceklerini tetkik etmişler
dir. Bu~n takas yoluyla mal it
hal etmek isteyen bazı tüccarlar 
da Macaristana hareket edecek
lerdir. 

Heyetimiz doktor Bedri Tahir 
Saman'ın reisliğinde ve haricive, 
maliye, ticaret vekaletleri müte
ha.<=sıslarından mürekkeptir. 

Sövlenildii{ine göre. Macarlara 
bilhassa, pamuk. küçük baş hay
van derileri. balmumu. kendir, 
susam. keten tohumu, ham deri 
ve pik demir ihraç edilecektir. 

1000 tonu mütecaviz olan pa
muk İstanbul, İzmir ve Adana 
mıntakalarından ihraç edilecek
tir ve bunlar sevke hazır bir vazi
yettedirler. 

İhraç maddelerimize mukabil 
Macaristandan sellüloz, kağıt ve 
tatbikatı, elektrik malzemesi. ma 
kine ve külliyetli mikdarda mani
fatura. çivi ve mamul deri ithal 
edilecektir. Bazı Macar firmalan 
şehrimizdeki ihracat firma 1ariy
le temasa gecmiş1er ve ihracat 
emtiası mukabilinde mal teklil 
etmişlerdir. _____ ,_ 
Müteferrik : 

Şehirde Zikzaklı 

Siperler Kazllacak 
Vilayet seferberlik müdürlüğü 

yaz mevsiminde zigzaklı siperler 
kazdırarak, korunma yerlerini ço
ğaltmak için siper ve korunma 
yerleri planları hazırlatmaya Baş
lamıştır. Seferberlik müdürlüğü 
geçen sene 400 bin lira sarfetmiş 
ve umumi sığınaklar inşa ettir
miştir. Bu sene de tahsisat nisbe
tinde korunma yerlerini çoğalta
c:aktır. 

CEZALANDIBILAN ES -
NAF - Son bir hafta içinde ya
pılan kontroller neticesinde Ga
lata, Beyoğlu, Taksim, Şişli, Has
köy ve Kasımpaşa nahiyelerinde
ki fmnların noksan vezinli ekmek 
ve francala çıkardıklrı görülmüş, 
605 ekmek ve 251 frncala müsa
dere edilmiştir. Bozuk oldukların 
dan şüphe edilen gıda m addele
rinden 56 nümune alınmış, kim
yahaneye gönderilmiştir. 6 sine
macı da seans aralarında sinema
YJ havalandırmadıkları için ceza
ya çarpılmısı 8 otobüs biletçisi 
hakkında müşterilerden fazla pa
ra almak istedikleri için zabıt 
tutulmuştur. Yiyecek maddeleri 
satan 143 esnaf da ayrıca cezalan 
dırılmıştır. 

AGAÇLANACAK YERLER -
Belediye ağac dikilmesi zaruri o 
lan yerlerin bir listesini hazırlat
mıştır. Bu listeye göre bu sene on 
bin a~aç dikilecek ve şehrin muh
telif verlerinde koruluklar vücu
de getirilecektir. --<>-----
Kaçamakh Y otlarla 

Mal Satıyorlar 
Sorı günlerde bazı ecnebi fir

maları piyasadan külliyetli mik
darda koyun derisi mübayaa ve 
bunlardan geniş stoklar vücuda 
getirmeye başlamışlardır. 

İşin şayanı dikkat tarafı, bu 
mübayaatın tamamen üzerinde 
yünü bulunan derilere hasredil
miş olmasdır. Bu suretle memle
ketimizden yün ihracı memnu 
olduğu halde bazı memleketler 
yün ithaline muvaffak olabilmek
tedirler . 

Bir müddet evv~l bu şekilde i-
talyaya 300 ~k. kadar de-
ri ihraç e Isveç, .Ma-
carist;cın ~ d li 
ihracat yapı mış ır. 

Küçük baş hayvan derilerinin 
ihracının memnu olmayışından 
istifade edilerek yapılan bu ihr a
cat yüzünden yerli sanayiimiz i
çin lüzumlu iptidai maddeler h a
rice gitmektedir . Ayni zamanda 
üzerinde vasati 2 kilo yün bulu
nan, yünü ve derisi ayrı ayrı 230 
kuruş tutması lazım gelen bir 
ihraç m addemiz deri namı altın
da 155 kuruşa satılmaktadır. 
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Valinin Beyanatı 
Halk, Aldatan Esnafı 
En Yakın Karakola 

Haber Vermelidir 

Sütçüler Fiyatın 
Arttırılmasını -
• • • 

lstıyorlar 
~ 

Şehire 8 Bin Kilo Süt 
G eliyor, Fakat 15 Bin 

Kilo Süt Satılıyor 
Sütçüler cemiyetı kongresindr 

bozuk sütlerin halis süt olaraJ.: 
satıldığı ve belediye hastahanele 
rinin ihtiyaçları olan sütleri mü 
teahhitlerden muayene etmeder 
aldıkları ileri süri.ilmüştü. Bele 
diye sıhhat müdürü Osman Sait 
bu iddia münasebetiyle yapılaı 
tetkikatın neticesi hakkında dür 

Bazı Kasaplar, Yeni Narhn Az Buluyorlar 
Et ve peynır fıatlannın yüksel

mesi ve fiat mürakabe komisyo
nunun aldığı son kararlar üzerı
ne malumatına müracaat ettiğ:
mi vah ve elediye reisi Dr. Lut
fi Kırdar dün bir muharririmize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"Fiatları mürakabe komısyo -
nu, et fiatlarmı 27 kanunuevveı 
1940 ta tesbıt etmişti. Fakat can
lı hayvan fiatlarınm artmasına 
inzımam eden nakliye müşkiılatı 
ve yem fiatlarmın pahalılaşması 
dolayısıyle fiatların tekrar tetki
kine zaruret hasıl oldu ve yeni 
fiatlar kondu. Bilahara bu fiatla
rın da kasapları tatmin edemiye
cek kadar eksik farklar arzettıği 
görüldu ve fiatlara yüzde beş ila 
on nisbetinde bir zam yapıldı. 
Bu kararlara rağmen borsada 
canlı hayvan fiatlarının durma -
dan yükseldiği görüldü, nihayet 
narh konmasına zaruret hasıl ol
du. Keyfiyet vekalete arzedil -
dikten sonra karamanın 70,dağ
lıcın 75, kıvırcığın 80 kuruş ola
rak satış fiatları tesbit olundu. 

Peynir f iyatlan 
Peynire gelince; komisyon bi-

rmciteşrın ayında peynır stokla
rını ve fiatlarını tetkik etmiş, a
lakadarları dinlemış, ve birincı 
nevi beyaz peynir için toptan 45 
ve perakende ıçin de 50 kuruş 
üzerinden fi&t tesbit etm1ştı. Bu 
fiatın tesbitinde isihsaJ merkez
lerindeki pcynırin kilosu 35 ku
ruşa olduğu ve herhangi bir yer
den Isanbula kad.'lr nakliye mas
rafı 3 kuruşu geçmediğf de gözö
nünde tutulmuştu. Mühim bir 
vaziyet olarak Istanbuldaki buz
hanelerde mevcut beyaz peynir 
stokunun Istanbulun bütün mev 
sim ihtiyacına kiifi gelecek ka -
dar olduğu da anlaşılmıştı. 

Böyle etraflı tetkikattan son -
ra tüccar ve müstahsile karşı 
munsüane hareket edilerek tes
bit edilen makul fiata rağmen 
piyasada mevcut stok peynir le
rjn fiatl daha yüksek olan mınta 
kalara, el altından aktarılmakta 
olduğu haber alınmış ve müteca
sirleri hakkında adlii takibat yap 
tırılması hususurıda icap eden 
muameleye tevessül olunmuştur. 

Tam bu sıralarda peynir istih
sal merkezlerinde de muhik ve 

İplik Fabrikatörleri 
Şehrimizde Bir 

Toplantıya Çağırıldılar 

Toplantıda İpl ik Fabrikalarının Dokumacılara 

Ne Suretle Tevziat Yapacağı Görüşütecek 

Şehrimizde bulunan Iktısat Ve- ı tedir. Fabrikatörler pamuk fiat
kili Hüsnü Çakır, memleketimiz- larının arttığım ileri sürerek ip
deki pamuk ipliği fabrikatörle - lik fiatlarmın da arttırılmasına 
rini bir toplantıya davet etmiş - taraftardırlar. Pamuk ipliği fab
tir. Bu münasebetle I zmir iplik rikatörlerinin cuma günü Sümer
fabrikatörleri dün şehrimize gel- bankta toplanması muhtemeldir. 
miştir. Bugün de Adana iplik Sanayi tetkik heyeti 
fabrikatörleri beklenmektedir. 
Bu toplantıda, iplik kararnamesi 
mucibince, iplik fabrikalarının 
dokuma fabrikalariyle el tezgah
larına ne suretle iplik tevzi ede
ceği görüşülecektir. Bundan baş
ka iplik fabrikatörleri de bu top
lantıda bazı tekliflerde buluna -
caklardır. Bu teliflerden biri de 
iplik fiyatlarını alakadar etmek-

Zonguldak 
Bir Yılllk 

Zonguldak Halkevinin tertip 

Zongu ld ak (TAN) - Ha lkevi 
faaliyeti memnu niyeti m ucip bır 
şekilde devam etmektedir. Evin 
299 u kadın olmak üzere 2051 a
zası vardır. Dil ve edebiyat şu
besinde bir senede 96 konferans 
verilmiş, bu konferansları 101679 
kişi dinlemiştir. G üzel san'ntlcr 
şubesi 150 ld§ilik bir çocuk kursu 
vücu de getirmiş, 50 kişinin de -
vam etmPkte olduğu bir m üzik 
kursu açmış, bir senede 8 k onser 
vermiş ve bu konserleri 7708 ki
şi dinlemiştir. Ayrıc"a b ir sene 
içinde ô danslı çay , 14 aile top
lantısı, 4 balo, 3 garden parti, 44 
ziyafet, 3 r esim ve fotoğraf ser· 
gisi. 1 dikiş ve nakış sergisı 2 
yerli mallvr sergisi tertijl ed~lmiş
tir. 

reisinin çalışmaları 
Iktısat Vekaleti sanayi tetkik 

heyeti reisi Şevket Süreyya, dün 
mıntaka iktısat müdürlüğünde, 
şimdiye kadar yaprlan iplik tev
ziatını tetkik etmiştir. Bu tetki -
kat neticesinde müfettişlerden Sa 
dinin de dokuma kooperatifini 
teftiş etmesine karar verilmiştir. 

Halkevinin 
Fqaliyeli 

ettiği deniz gezintilerinden birisi 

Temsil şubesi de bir senede 135 
temsil verıncğe muvaffak olmuş, 
32730 ki~i temsilleri seyretmiştir. 
Ayrıca bir senede 83785 kişiye 
parasız sinema göstt!ri!miştir. 

Köycill.ük ve sosyal yardım şu
besi bir selle zarfında 16 köyde 
2307 vatandaşı parasız muayene 
etmiş, bedava ilaç vermiş, 325 ki-

şiye 389 Jira 95 kuruş para yar
dımı yapmış, 70 fakir talebeye 
232 liraW;: giyecek ve 27 hıa 5fl 
kuruşlu.k yi) ecek, beş buçuk ton 
da yakacak tevzi etmiştir. 

Diğer şubelerde de bir senede 
80 mahkfıma ders okutulmuş, 
küçük ~an at kursları açılm\ş, ki
tap ser.gisi kurulmuş. muhtelif 
köy, kır ve deniz gezileri, maçlar 
musabakaiar t~rtip edilmiştir. 

ticari kaidelere nazaran makul bir muharririmize izahat vermiı 
olamıyacak sebepler dolayısiyle ve hastahaneler ve diğer yerleı 
fiyatlar yükselıniye başlamıştır. için alman sütlerin sıkı bir kon 
Ayni zamanda bazı ihtikar he - trole tabi tutulduktan sonra ka 
vcskarlarının stoklarını müsaıt bul edildiğini sövlemiştir. 
fiyatlı mıntakalara kaçırmak ıs- Fakat esas mesele, bozuk sü• 
tedikleri de görülmüştür. Fakat satışıdır. Yaptığımız tetkikata gc 
Komisyon, diğer mmtakalarda re şehrimizdeki mandıralardaı 
istifadeye kalkanların da, ihtika- vasati olarak günde sekiz bin ki· 
rına da mfuıi olmak için, teşebbüs lo süt alınmaktadır. 
lere başlamıştır. Fakat peynirin Buna m u k a b i 1 şehrin 
nihai vaziyetine göre son yapı - bir günlük süt istihlaki 15 bin ki· 
lan tetkikat neticesinde yukarı- loyu aşmaktadır. 
da söylediğim hadlere kilo ba- Ziraat Vekaleti mıntaka bas 
şında 5 kuruş zam etmeyi Fiyat müfettişliği !3ütçüler cemiyetin
Mürakabe Komisyonu lüzumlu den bazı sualler sormuş ve sü1 
~örmüştür. meselesini halletmek için teşeb 

Buna nazaran iyi cins peyniri büslere girişilmiştir. 
perakende olarak 55 kuruşa al· Diğer taraftan sütcüler bugün-
mamız icap ediyor. kü fiyatlara beş kuruş zammedil-
Şu noktayı bilhassa ehemmi- mesini fiyat mürakabe komisyo

yetle tebarüz ettirmenizi rica c- nundan istemişlerdir. Komisyon 
derim: bu dileği tetkik etmektedir. 

Halkın perakendeciler tarafın- Alakalılar bu derdin, sütlerden 
dan aldatıldığı vakit en yakın yaf!. alma makinelerinin yasak e
polis merkezine gitmiye üşendi- dilmesi ve bir sütçüler koopera
ği görülüyor. Halbuki polis ve tifi kurulmasiyle halledilebilece
nahiye merkezlerinde halkın bu \ğini söylemektedirler. 
kabil şikayetleri dinlenir ve Bu hususta verieln izahata 
memlekette ihtikara meydan göre Belediye kontrollerinin gü 
vermiyecek şekilde hareket edil- nü evvelce bazı sütçüler tarafın
mesi daha kolaylaşmış olur. Bu dan öğrenilmekte ve bu hususta 
gibi işlerde halkımızm lüzumlu tertibat alınmaktadır. 
ve yerinde olacak müşterek gay· 
retinden co kşeyler bekliyoruz. 
Kontrol böyle umumi bir mahi- SPOR: 
yet alınca. ihtikar başı kalkma
dan dPrha J f'7.ilir . ., 

Kasaplarm iddiası 
Öğrendiğimize göre, son bir i

ki gün içinde birçok celepler. 
koyun ve sığır sürüleri merkez
lerine telgraf göndererek sevki
yatı durdurmalarını istemişler 
ve mevcut narha karşı cephe al
mıya kalkmışlardır. Belediye bu
nu öğrenince. bahsi gecen vila
yetlere telgrafla müracat ederek 
alakadarlann ikaz edilmesini is
temistir. 
Diğer taraftan evvelki gün 

mezbahada kesilen etler kasap -
lar tarafından almmam1s ve şe
hirde et buhranı görülmüştür. 
Buna sebep te kasapların narha 
göre satış yaptıkları takdirde, 
kendilerine hic kar kalmadtğı 
volundaki iddialarıdır. &lediye 
tktısat Müdür1ü~ü bu mesele ü
zerinde de harekete gecmiştir. 

Gecen ay içinde mczbahad.lki 
koyun kesimi 2400 ile 3300 ara
sında tehalüf etnnitşir. Sığır ise 
210 ile 330 arasında kesilmistir. 
Bu miktarların ~ecen sene K.ft
nunusani avında kesilen mik
tardan yüzde on nisbetinde dü -
"ük olduğu görülmüştür. 

Ayakkabıcllar Ne 

Kadar Kar Ediyorlar 
Fiyatları mürakabe bürosunda 

ayakkabı fiyatlarını tetkik eden 
k'omisyon işini bitirmiştir. 

Komisyon bu husustaki rapo-
runu, bugün toplanacak. olan fi-

l yatları müra~abe k?mısyonuna 
tevdi edecektır. Komısyonun ka
naatine göre, ayakkabıların Be
:yoğlundaki kar nisbeti yüzde 55, 
Karaköyde~ kar nisbeti de yüz
de 30-40, Istanbul tarafında ise 
yüzde 20 dir. 

Ecıe Mıntakasında 

Ş?ddetli Zelzele 
Izmir, 19 (TAN) - Izmir, Fo

ça, Karaburun ve Menemende 
iki defa şiddetli zelzele oldu. Şeh 
rimizde bir ev, bir kahvehane yı
kıldı. Nüfusça kayıp ve başka 
hasar yoktur. 

Dün Tesbit Edilen 
İhtikar Hareketleri 

Dün fiyatları mürakabe büro
su memurları tarafından tesbit e
dilen ihtikar hareketleri şunlar
dır: 

Hasırcılarda Lefter isminde bi
ri fazla fiyatla kahve satmışttr 
Sultanhamamında da Vahran is
minde bi r dükkan sahibi de müs
teriye fatur a vermemistir . Üskü
darda Hakimileti milliye cadd::'
sinde Mustafa. Dimitri, İstavri 
ismindeki bakkallar da 220 ku 
ruşa terevai! satmışlard1r Unkıı· 
panında Hamza isminde bir kö
mürcü, k0_.,,ür ihtikarı yapmıstır 
Bu muhtekirler adliyeye tevdi e
dilmişlerdir. 

Kız Mektepleri 
Voleybol 
Maçları 

Dün Eminônü Halkevf salo
nunda kız mektepleri arasındaki 
voleybol maclarına devam edil -
mi~ ve şu neticeler alınmıştır: 

Ilk maç Kız Muallim ile Isık 
arasında yapılmıs ve rakibi~e 
nisbetle çok kuvvetli bir ekip o
lan Kız Muallim maçı 15 - 5 ve 
15 - 5 kazanmıştır. 

Kız Muallim takımı Mela
hat. Hayriye, Hayriye, Neriman, 
Meliha ve Nevzattan, Işık takı
mı ise, Nurcihan, Tiraje, Nüz
het. Hilkat, Nesime ve Zizi'den 
mürekkepti. 

İkinci oyun, Erenköy ile İ
nönü ekipleri arasında olmuş -
tur. Sıkı bir mücadeleden sonra 
oyun 15 - 6 ve 15 - 7 Eren -
köy takımının galibiyeti ile ni
hayetlemniştir. Takımlar şu şe
kilde oynamışlardır: 

Erenköy: Süheyla, Mukaddes, 
Nevmide, Fazilet, Mübeccel, 
Türkan. İnönü: Güzin, Refan, 
Ayhan, Naide, Necla. Zekiye. 

Son maç Kandilli ile Boğaziçi 
arasında oynanmış ve üstün bir 
oyun çıkaran Kandilli maçı 15-
4 ve 15 - 8 kazanmıştır. 

Kandilli takımı Saime, Vildan, 
Selma, Süheyla, Meserret ve 
N ecladan: Boğaziçi takımı da 
Nilufcr, Solmaz, Handan, Han
dan, Zeliha. ve Lamiadan mü
rekkepti. 

Futbol maçları 
Dün Seref stadında erkek 

mektepleri arasında futbol maç
larına devam edilmiştir. İlk maç 
ta Taksim lisesi Sanat takımına 
2 - 1 galip gelmiş ve İstiklal 
lisesi Pertevniyale 2 - 1 mağ
hip o1mustur. 

Pentatlon müsabakaları 
Bir ay evvel başlayıp on altl 

gün evvel nihayetlenen Pentat
lon musabakalarmın, atletler ta
rafından merakla beklenen neti· 
celeri henüz ajanlıkça ilan edil
memiştir. Haber aldığımıza gö
re derecelerin puvan hesaplarını 
federasyon mutahassısı seyahat · 
ten döndükten sonra yapacaktır 
Bize kalırsa bu iş ajanlığa ait
tir ve bu gibi hesaplar bir aja
nın yapabileceğinden çok daha 
basittir. 

Gazetelerin Ebadı 
Ankara, 19 (TAN' - Koordi 

nasyon heyeti gazeteler hakkın 
da yeni bir karar vermiştir. Bt 
karara göre, herhan~i bir sebep}( 
tabı maldnr.sini de~iştirmek vey< 
makinesinde t?.dilat yapmak ıne< 
buriyetinde kalan ırazeteleriı 
1-1-940 daki ebatlarını muhafa 
za edebilmeleri hakkınd:ıki mec 
buriyet refedilmektedir Bu knbi 
~azetelerin veni eb'atlarrnı tavi 
ne Başvekalet salahivettar ola 
caktır 
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l - Turk - Bulgar anlaşması, 
b t n dunya e!kflrı umumlyesınl 
a d r eden en mühım mesele 
o ta devam ed yor. 
2 - in iliz m hafıli, Almanyanm 
\'unanı tan ile it lya arasındaki 
S\.ılh te ebbUslennden endışe et
me tedır 
3 - İng

0

ılızlerln Akdeniz htıklml
Y ti 'e Almanların lnglltereJl 
Suveyş yolundan mahrum etmek 
l> fıru ıle altık dar yenı bir hildi
ıe, Alman - İtalyan donanmaları
nın i b rll"ı ıle Vıclıy '-- Berlin 
muza erelendır. 
4 - V ngtondan gelen bir ha
bere göre, Japonyanın umumr 
Bulh için tavassutta bulundugu 
anı ılı) or. 

BALKANLARDA: 
------------------~-

Türk - Bulgar anlaşması bü-
tün diinya efkarı umu

ll'ıi) esini alakadar eden en mü
hilll mesele olmakta devam edif or. Bilhassa Balkan memleket
tri matbuatı bu anlaşmadan 
htıyük bir memnuniyet ve se
linçle bahsetmektedirler. 

Bulgar gazeteleri Balkan ya
~nı ada ının şarkında, Alman
hnın 'eSo' l etler Birliğinin ar
:tularma mll\ af ık olarak, sıılhün 
lenıin edilmiş olmasından çok 
'-temnundurlar. 

Belgrad si)asi mahafiJi, bu 
•nla ma) J tamamil le taS\'ip et
ll'ıekte 'e bunda, Balkanlarda 
'Ulhıin muhafazasını isteyen 
&o, l etlerin de müessir olduğu
~naatini izhar etmektedirler. 

l unan efkarı umumiye inin 
hu anlaşmayı, miisait bir suret
le kar ıladığı bildiriliyor. 

Macar matbuatı, bu yeni ve
lİkanm Balkanlarda siyasi ha· 
\oal a ciddi bir ferahlık getirdi
.İni ve sullıiin tnrsinine mües
•ır surette l ardını ettiğini yaz
bıaktadırlnr. 

Alman ve İtalyan matbuatı 
hu anlaşma) ı hiıl iik bir sem pa
tı ile kar ılanıakta 'e huna, Bal
kanların İngiliz niifuz ve tazyi
ltınden kurtulmaları manasını 
'1ermektedirler. 

1
_ İngiliz gazeteleri ise, bu an
,. ma hakkında ademi memnu
~ıl et helan etmemekle beraber, 
~Stikbale matuf bazı endişeler 
l(har etmektedirler. 

Times gazetesi, Bulgarlardan, 
terek Tür ki~ eye, gerek Yuna
ıı1 istana karşı taarruz etmiyecek 
tri hakkında vaad almanın dip
~olllatik bir muvaffakıyet oldu
"Utıu tasdik edil or ve Tiirkle
ı-in, Bulgarlar ve Almanlarla 
t•l'pı mada kuv\ etlerini hoş ye
!'t harcamak istemediklerini 
'"Yhil or. 

mektedir. Yunanistamn, Alman
yanın istediği şekilde bir sulh 
yapması, İngilterenin şarki Ak
denizdeki \'8zh·etini bozabilir. 

AKDENIZDE: 

I• ngilizlerin Akdeniz hakimi
yeti ve Almanların İn

giltereyi Süveyş yolundan mah
rum etmek planı ile alakadar ye
ni bir hadise, bir kaç gün evvel 
Alman deniz kuvvetleri kuman
danı Amiral Reader'in İtalya 
bahril e nazırı ile yaptığı göriiş· 
medir. Bu miilıikatta, herhalde 
İtalyan donanmasının Alman 
idare ve kumandası altına alın
ması mevzuu bahis olmuı:tur. 

İtah·anların hava kuv,·etleri. 
İngili~lerin hava kuvvetlerinl" 
nazaran kemmiyetçe çok fazla 
olmalarına rağ'men, Akdt"nizdt" 
ve Afrikada hiç bir mevcudiyet 
gösteremed.ikleri gibi, İtalyan 
filosu da, muhtelif mağlubiyet· 
lerden başka bir şey kaydetme-
miştir. ' 

Son umanlarda Alman hava 
kuvvetlerinin miidahalesi hava 
vaziyetini mihver lehine olarak 
biraz jyile tirmiştir. Almanla
rın, şimdi İtalyan filosunu kl"n
di se\ k ve idareleri aJtına ala
rak, İngilterenin şarki Akde
nizdeki hakimiyetlerine darbe 
vurmaya çalıştıkları anlaşılı
yor. 

Amiral Darlan'ın, Laval ile 
tekrar göriişmek üzere Parise 
gitmesi ve Paris gazetelerinin 
Vichy hükumetini, son fırsab 
kaçırmaksızın Almanlarla işbir
liği yapmaya davet etmesi hadi
seleri, bu bakımdan ayanı dik
kattir. Çünkü Alman~·anın, Fran 
sız donanmasını da eline geçire· 
cek olursa, Akdenizde İngiliz 
hakimiyetini ciddi bir surette 
sarsması ihtimali mavcuttur. 

Fakat Mareşal Petain'in ne 
donanmayı, ne de Afrika üsleri
ni Almanlara vermemekte ısrar 
edeceği muhakkaktır. 

UZAK ŞARKTA : 

Vaşingtondan gelen şu ha· 
her de şayanı dikkattir: 

''Hariciye nezareti, teferrüatı 
ile tetkik edilmeden Japon~·anın 
yaptığı tavassut teklifi hakkın
da mütalea serdetmf'kten ic:ti· 
nap e:vleınl"ktedir. Yarı resmi 
mahfillerde, Japonyanın Çi" i
le sulh yapmaya t"l'an muvaffak 
olamadığı halde, diinya sulhiin
de amil olmak istemesi. biraz 
gayri tabii bir hal olarak telakki 
edilmektedir.,. 

Bu haberden, Japonyanın u
mumi sulh için tavassut ettiği 
anlaşılıyor. 

Japonyanın hakikaten böyle 
bir tavassutta bulunup bulun
madığı hakkında heniiz malU
matımız yoktur. Aacak İngilte
re ,.e Amerikanın Uzak Sarkta 
Japonya tehdidine karşı almak
ta olduğu çok ciddi tedbirlerin. 
esasen bir çıkmazın içine girdi· 
ğini gün ger.tikçe daha iyi his
seden Japonyanın. diinyada ve 
Uzak Sarkta sulhiin teessiisüne 
pek cok muhtac olduğu bir ha
kikattir. Aksi takdirde Japonya 
bütiin kazançlarını kaybetmek. 
hatta üste vermek mecburiye· 
tinde kalacaktır. 

111. ANTEN 

İngiliz maharilinin diğer bir 
eıtdlşesi, Yunanistanın vaziyf'ti
dir. Çiinkii, Almanların, İtalya 
ile Yunanistan arasında siiratle 
•uth aktedilmesi için müzakere
ltrde bulunduğu haber veril-

.:.:.:.::..=-~------------------.,.------= 
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Şekerlilere Ameliyat Yapıhr mı? 
l'1 llunu da sayın okuyucuları
~ lıclan biri soruyor. Kendisi şe
) ttli olduğundan (onun için adını 
) ~nu~ orum) bir gün ameliyat 
,.1lıılrnaya ihtiyacı olursa, diye 
'l'lldiden düşünüyormuş .. 

) Operatörlerin vardıkları bu te
)' llk.Ju derecesinde, şimdi ameli
.:t hptırmala ihti acı olmak in
~ Ilı korkutacak bir şey değilse 
,~ her halde az çok bir külfet, 
h du~undan sa·~ ın oku~·ucumuzun 
~ •htil acı hiç bir vakit duyma-

sını temenni ederim. 

h l'akın ''akte kadar -yani şeker 
, il lahgının en iyi tedavi usulii 
-itenilmeden (;nce- şekerlilerin 
t~eliyata ihtivacı olması pl"k a · 
~ ltı. bir mesele olurdu. Sekerlile
'- lhnelh at yapılınca kurtulan
l' l' Pek nadir olduğundan, ope-
3 ~lorıer hile bile bu tehlikeli i:ı:i 
lı,Plllıla razı olmazlar. şekerli 
)ı~layı kendi haline bırak1r1ar. 
~e ı. aileleri de boyunlarını bü-

tlerd' ı ... 

~ l!u bü, iik tehlike Uc: türlü se
't~ten ileri geli::di. tikin. kanda 
ili "r nisheti •ahii dereceden faz. 
il.. l)lun<"a mikroplara ol açar, n
llt "•t<ırun bıc;akla aca<"rı!rı ~ara 
~hap pe, da eder. Bu iltihaptan 

il . . . 

artar ... 
Sonra, şl"kerli hastaların bir ro

ğunda bulunan kırmızı kan da
marı iltihabı, bıçakla açılan yer
de nesiçlerin beslenmesine mani 
olur, yaıa kapanamaz ... 

En büyük tehlike ameliyat ~·a
pıhrken kanda ekşiliğin artma
sından gelirdi. Ameliyat yapılır
ken hastanın duygulannı söndür
mek için kullanılan ilac;ların he· 
men hepsi, şekerli olmıyanlarda 
hile kanda ekşiliği arttırır. En teh 
likelisi kloroform. Şekerli olan
lar da ötekiler de az çok tehlike
lidir ... Onun için aml"liyat yapı
lırken ilaç koklatıhp uyutulduk
tan sonra, bir daha u:vanamıyan 
şekerli hastalar bulunurdu ... 

Şimdi bu tehlikelerin hic biri 
kalmamıştır denilebilir. Şekerli 
bir hastaya ameliyat yapılmak 
18zım olunca -işin aeele olup ol
madığına göre- bir kaç gün sıkı 
perhizle yahut derhal ensülin şı
nnga ederek kandaki şeker nis
beti tabii bir dereceye ıetirilir 
ve ameliyat yapılır. Eskiden klo
roform uykusundan bir daha u
vanamıya0nlar bulunma!llma karşı
'ık, şimdi. kendi kendine m·ana· 
masa hile. ensiilin şırıngasİ\·le \r 
\"andırılan -acıkçası yeniden di-

3 

• rAKYillDEN 
@.~i8YAPRAIC 

Antika Merakı 

M emleketimizde antika eş
ya merakı artıyo.r. Ge

çenlt:rde bir dostumla tanıdığım 
bir antikacıya uğradım. Bir ke
narda unutulmuş gibi duran bir 
çeşmi biilbül vazo) u çıkartır çı
kartmaz koltuklardan birinde otu 
ran baska bir müşterinin gö7Jeri 
açıldı. Benimle pazarlık U) madı 
Bir giin sonra tekrar uğradım: 

- Şu geçen gün baktığım 
/)arçayı çıkar da bir daha göre· 
yim. 

1\lağaza sahibi güldü. 

1925 senesinde inşa edilen "S~ra toga,, tayyare gemisi halen faal hizmettedir ve 90 tayyare taşımaktadır. - Satıldı efendim. Hem de o 
gün ... 

- Acayip! 

Denizcilik Bahisleri 
- Evet. Siz geldiğiniz zaman 

mağazada biri vardı ya. O aldL 
- O halde işler kesat değil ... 
- Ne münasebet! Yalnız sata-

cak mal bulamıyoruz. 

Amerikan Donanması 
Bilgün Ne Vaziyette? 

Mağaza sahibi antikadan çok 
iyi anlar. Avrupanın en meşhur 
miizelerini birkaç defa gezmiş, 
dolaşmıştır. Uzun uzadıya ko • 
nuştuk. Bu mülakatımdan çolı 
memnunum. Çünkü anladım ki, 
bizde antika eşya merakı çok art
ınıştır. 

Eskiden bu merak pek mahdut 
birkaç kişiye inhisar etmişti. Me
sela Halis Efendi ile Rıza Paşa 
yalnız kitaba merak sarmışlardı. 
Merhum Reşat Fuat Bey sax eva
niye daha fazla rağbet ederdi. Fi
lan zat yazı kolleksiyonu yapar 
bir başkası da eski paralan top -
lardı ... Velhasıl antika merakı 
beş on kişinin arasında kalıyor· 
du. Bugün görüyoruz ki, bu me· 
rak umumıleşmiştir. Hali vakti 
yerinde olan herkesin evinde bir 
vitrin var. 

Son günlerde Uzak Şarkta 
beliren harp tehlikesi ci

han efkarı umumiyesini derin 
surette meşgul etmektedir. A
merika bahriye nazın Knox da 
bundan bir ay kadar evvel yap
tığı beyanatta, Amerikanın he
nüz tek Okyanusluk donanmaya 
sahip olduğunu, iki Okyanus
luk donanmanın ancak 6 senede 
tamamlanabileceğini, deniz kuv
vetleri halen iki tarafa taksim e
dilmiş olduğu cihetle, Amerika
nın vahim bir tehlikeye maruz 
bulunduğunu söylemjştir. 

Knox'un o zaman verdiği ra
kamlara göre, mihver devletleri 
önümüzdeki senelerde Birleşik 
Amerika donanmasına her ba
kımdan tefevvuk edeceklerdir. 
Mihverin halen 284 denizaltı 
gemisi vardır. Bu mikdar 1943 
de 500 e cıkacaktır. 

1941 de Amerikanın ilk safta 
harbedecek 332 parça gemisi bu
lunacaktır. Mihver devletleri i
se 658 parça gemiye sahip ola
caklardır. Knox bu izahatı ver
dikten sonra Amerika donanma
sının süratle takviyesi lüzumu 
üzerinde bilhassa durmustur. 

Biz, bugünkü yazımızda, da
ha ziyade takviyesi icin hüm
malı bir faaliyet sarfedilmekte 
olan Amerika donanmasının bu 
~un ne vazivette olduğunu ,göz
den geçireceğiz. 

• + 
Hattı harp gemileri: 

• 
Amerika bahriyesinin 1940 

yılı sonunda 464.300 mec 

Lonclra Hayvanat 
~ 

Bahçesindeki Hayvanlar 

L o~ hayvanat bahçesin~ 
deki hayvanların hissele

rine bugünkü harpten oldukça 
büyük bir pay düşmektedir. Şim 
diye kadar buraya muhtelif de
falar bombalar düştüğu halde 
zarar gayet azdır. 

ilk seferinde "Boxer., türkçe
si "Boksör,. ismindeki zurafa, 
kendi pavıyonunun civarına bir 
bomba dtiştüğiı zaroan heyecan
dan ölmüştür. Birçok pav•yon -
larda camlar kırılmış ve bu es
nada bazı kuşlar kaçmıya mu
vaffak olmuşlardır. 
Doğrusu harp zamanında bir 

hayvanat bahçesini idare etmek 
oldukça güc bir iştir. Buraya bir 
bomba düştüğü takdirde bi!e 
meskunlarını tahliye etmek im -
kansızdır. Diğer bir tehlike de 
kafeslerinden kurtulacak olan 
vahşi hayvanların şehre saldır -
malan ihtimalidir. 

Uçup giden cins kuşlann hiç 
kimseye bır tehlikesi yoktur. 
Maamafih bu kuşların birçôgu 
parklara kaçıyor ve orada halk 
tarafından yakalanıp iade edili -
yor. Bir gece de bir zebra kafe
sinden kurtulmuş korku ve ser
semlikten sokaklarda dolaşmrya 
başlamıştır. Fakat. çabuk yaka
lanmış ve geceyi b:r bakkalın 
dükkanında geçirdikten sonra 
ertesi günu yerine iade edilmiş
tir. 

Tecrübeli gardiyan'ar hemen 
biıttin hayvanları yakalamıya 
müktedirdirler. Fakat bu liste
ye kutup ayıl .. :ını, şampanze -
leri katmayınız! 

* * Tehlikeli Hayvanlar 

Ç ok tehlikeli h;yvanlardan 
olan zehirli yılanlar 

harp ilan edildiği giın öldiırül -
mi.ıştü. Zira, kaçtıkları takdirde 
bunları yakalamak imkansızdı. 

ı························ ........ · .... ·--·--···---------... ···----..... ı 
1 Yazan : H. KORUR . --········ 

mu tonluk 15 adet hattı harp 
gemısı mevcuttu. Bunlardan 
maada 941 ve 942 şenelerinde 
hizmete alınacak 8 hattı harp 
gemisi de inşa edilmekte idi. 
Bunlardan ikisi 45,000 er 
tonluk olacak ve 12 şer adet 
40.5 santimetrelik top taşıya
caklardır. 

5 i 36,000 er tonluk, 9 a
det 40.6 santimetrelik topu, di
ğer biri de 35000 tonluk olacak 
ve 9 adet 40.6 santimetrelik top 
taşıyacaktır. Bu sonuncusu Wa
shington isminde olup bu sene 
vazifeye girecektir. Tulü 219 
metre ve genişliği 33 metredir. 
İki tayyare uçurma aleti ve üc 
tayyare taşıyacaktır. Sürati 28 
mil olacaktır. 

Halen vazifede bulunan 15 
hattı harp p;emisinden (Battle
ships) Westvir,glnia 31,800, Co
lorado 32,500, Maryland 31,500 
tonluk olup 921 yılında inşa e
dilmişlerdir. 

8 adef 40.6 sentimetreJik top
la ağır bataryası 16adet 12.7 san
timetretik topla vasat bataryası 
teçhiz edilmiş olup 4 adet 5.7 
santimetre ve 11 adet 4 santi
metrelik tayyare dafi toplarını 
taşırlar. Bundan maada 2 tayya. 
re ucurma aleti ve 3 tayyare 
tasırlar. Süratleri 20.5 mildir. 

Diğer ikisi 919 da inşa edilmiş 
32,600 tonluk California, Ten
nessec hattı harp gemileridir. 

Bunlar 12 adet 35.6 santimetre
lik ve 12 adet 12.9 santimetre
lik topla 8 adet 25 santimetre
çap tulünde 12.7 santimetrelik 
4 adet 5. 7 santimetrelik 11 adet 
4 santimetrelik tayyare dafi to
pu taşırlar. Bunlardan maada 2 
katapolt ve 3 tayyaresi de nr
dır. 

Diğer üç tanesi de 1919 da in
şa edilmiş 33.400 er tonluk 
New Mexico, Mississippi, Haho 
hattı harp gemileri olup, 22 mil 
sürattedirler. Silahları diğerle
rinin aynidir. 

1915 de inşa edilmiş olan A
rizona 32.600, Pennsylvania 
33.100 tonluk 21 mil sürattedir. 
Silah itibariyle diğerlerinin ay
nidir. 1914 te inşa edilmiş olan 
OkJahama, Nevada 29.000 ton
luk olup 20 mil süratindedirler. 
10 adet 35.6 santimetrelil top 
taşıyıp diğer esliıhası diğerleri
nin aynidir. 

1912 de inşa edilmiş olan 
Texas, New York hattı harp ge
mileri 927 yılında tadil ve silah
ları takviye edilmiş olup. 27 ,000 
tonluk ve 20 mil sürattedirler. 
10 adet 35.6 santimetrelik, 16 
adet 12.7 santimetrelik topla 
techiz edilmiş olup hava batar
yası da 8 adet 7.6 santimE:trelik 
ve 4 adet 4.7 santimetrelik. 8 
adet 4 santimetrelik topla dona
tılmıştır. Bunlardan maada bir 
katapolt Te 3 tayyare tşırlar. 

Hayvanat bahcesinin meşhur de vesi George, bombardımandan 
sonra) arkasındaki araba~·ı ~ekmek suretile ankaz toplamıya 

ı aroım ediyor. 

içinde yılanları öldürdükleri 
zehirli ocaklardan bir tanesi 

Maymunlar sıj'lnaklannın önün
de; "içeri gir!,, işaretini 

Yukanda isimleri ~eçen hattı 
harp gemileri muhtelif seneler
de tadil ve takviye edilerek za
manın icaplanna göre silahları 
de~iştirilmiş ve bu gemiler mo
dern bir hale sokulmustur. 

* * Tayyare gemileri: 
işin daha memnun olunacak 

1941 yılı sonunda Amerikan bir noktası da meraklıların bil • 
donanmasında 7 adet tay- hassa eski Türk antikalarını top

yare gemisi bulunacaktır. Bu lamalarıdrr. 
p;emilerden 14,200 tonluk Wasp Mesela, sevayiler, Usküdar çat-
1939 senesinde inşa edilmiş, 34 1 maları kapış kapış gidiyor. Edir· 
mil sürattedir. 50 tayyare taşır ne denilen ka' ukluklar nadir de-
19.900 tonluk 1936 da inşa edil- necek derecede az.. Bütün Bedes
miş olan Enterprise. Yorktown tende bir tek ok yayı bulmak 
tayyare gemileri 60 şar tayyare mümkün dğil. Hele o zerafetine 
taşırlar ve 34 mil sürattedirler. doyulmıyan (Çe mi bülbüller) 
Bundan maada 12 adet 12.7 san- den, Beykozlardan eser yok. 
timetrelik tayyare dafi topu var Daha yirmi beş sene evvel ha-
dır. ~atta olan (HırosJ un tesbihleri 

1933 te inşa edilmiş olan Ran- bugün kapanın elinde kalıyor. 
ger 14.500 tonluktur, 50 .tay- fSıçan Mehmet) in tam bir kara
yare taşır. göz. taJunu aranmakla buluna • 

1925 te inşa edilmiş ola!\ maz. 
Lexington, Sarato,ga tayyare ge- Bunları ''aktiJe bizden A'TU • 
mileri 90 tayyare taşıdıkları gi- palılar çekerlerdi. O yekpare a· 
bi 8 adet 20.3 santimetrelik 12 ğaçlardan yapılan oymalı ka\'llk
adet, 12.7 santimetrelik, 4 adet Jukları raf ~ibi kullanırl11r levha-
5.7 santimetrelik, 8 adet 4 san- ları tersine asarlar teshihleri de 
timetrelik top taşırlar. Bu ,ııe- bo~ unlarına geçirirlerdi. Merak
miler tayyare ana gemileri olup hların evlerini nadide eşya ile 
donanma ile birlikte hareketıerı doldurduktan sonra müzelt>rini 
esnasında ceman 400 tayyare de yine memleketimizin hazine • 
birden uçurabilirler. Bu gemi- !erile doldurduk. LU\·r müzesinin 
lerden maada birisi 12 ve diğe- sahibi olmakla iftihar eylediği o 
ri 16 tayyare taşıyan iki adet kıymet takdir edilmiyen Milo 
daha tayyare taşıyan gemi var- Veniis'iinii bir balıkçının on üç 
dır. liraya sattığı düşiiniilürse Türk-

(Devamı 4 üncüde) lük namına döğünmemek elden 

Hayvanların Keyfi 

Yerinde 

G eçenlerde bir gece Zebra
ların bulunduğu eve bir 

bomba isabet etti. Yardım için 
koşanlar bütün hayvanları sağ 
buldular. Tavan iki hayvanın a
rasına duşmuş fakat hiçbirine 
bir şey olmamıştı. Bir dişi atla 
yavrusu bu bombardıman esna· 
sında birbırlerini kaybetmiş'er
di. Ana büti.ın geceyi bahçede 
yavrusunu aramakla geçirdi. 
Bir insan gibi acı acı ağlıyordu. 
Onu iceri almak imkansızdı. En 
nihayet, yavruvu ertesi sabah 
bir delikte buldular. 

Bir gün maymunların bulun
duğu tepeye bir isabet vaki ol
du. Tepede kocaman çukurlar 
acıldı: Bombardıman esnasında 
maymunlar kendi sığınaklarına 
girmisletdi: onlara bir şey o1ma
dı. Ertesi sabah yerlerine dön -
dükleri zaman ~k neşeı:ydiler. 
zira hokabazlık edecek yeni çu
kurlar bulmuşlardı. 

A~kPrlı~ 

Şubeye 

lc;I P, 

Davet 
BeyoQlu Yerli Askerlik Şubealn· 

den: 1 - 940 ve daha evvelkı sene
lerde lise ve muadıli okullardan me
zun olan tam ehlıyetnamelilerin ı 
Mart 941 tarihinde sevkedılecekler
dır. 

2 - Bu gibi askerliğine karar ve
rilmiş olanların muamelelerı tetkik 
ve ıkmal edllınek uzere ş"mdıden mu
racaaUarı. 

3 - Bu ilftn davetıye yerine kaim 
olup, ayrıca nıın!L~r!na davetiye göıı
derılmıyecektır. Vaktinde icabet ~t
miyenlerln cezalı asker edllece~i i14n 
olunur. 

gelmez. 
Bugiin fert itibariyle eski li

kayıthktan eser kalmamıştır. Bu 
intibahı bü~·iik hir ze' kle kayde
diyorum. Fakat ben bu alakayı 

yalnız fertte değil bilhassa bu • 
nunla meşgul olan mercide de 
g(;rmf'k isterim. 

l\le ela Azapkapısındald o ha· 
rap sebirn halini görmek azabı
na katlanmamak için yolumu de
~iştirmi~·e mecbur oluyorum. On 
Uç liraya satılan Venüs he~·keli 
ile harabiye mahkiım ettiğimiz 
hu mermer dantelıinın mukad • 
deratı arasında ne fark var? 

Talaımcl 

. S. - Lokman hekimin öğütler 
ütununun muharriri kimdir? 

C. - Lokman hekimin öğüt
leri muharrıri ılmi tetebbüleri i
le şohret bulmuş, serbest doktor
luktan çekilmiş, isminin yazıl
masını arzu etmeyen, ilmi kadar 
tevazuu olan hrızık bir hekimdir. 

* S. - Türkil ede saat fahri~ 
var mıdır? 

C. - Türkiyede saat imal eder 
fabrika yoktur. Fakat el ile ga· 
yet hassas ve şa maz tam ayarlı 
saat yapan sanatkarlar vardır. İs
tanbulda bir çok meydan saatleri. 
bazı büvük binaların üzerindeki 
büvıik çaptaki saatler bu sanat
karlar tarafından yapılmıştır. , _______ _ 
İki Memur Zimmetlerine 

Para Geçirmişler Aslan, ayı ve yabani kediler 
ise iç ıçe yapılmış mağaralarda 
tutulmaktadır. Burası oyle ya -
pılmıştır ki, mağara §eklindeki 
bu uç kafesten birincisinin açıl
ması için iki bomba patlaması 
lazımdır. Uçüncü bir bomba da 
hayvanlann kafeslerini açarsa 
işte ancak o zaman serbest kala
bilirler. 

bekliyorlar ORHAN ÇAKIROÖLU - Semih 

Kızılay merkezi umumisi mu· 
hasebe veznesinde müstahdem 
iki memurun vezne evrakı üze
rinde tahrif ve sahte senet tan
zimi suretivle bir miktar parayı 
zimmetlerine ı;?eçirdiKleri tc>tkılı: 
neticesi anlasılması Ü7erine Cum 
hurivc>t müddeiumumili~'ne tev· 
di <'dılmis ve hC'r iki memur da 
tevkif ediJerek haklarında takı
b ta baslanmı tır 

işte bu ihtiyat tedbirlerini al
dıktan sonra bcledıye bahçeyi a-

. • Lötfi Kitabevi tarafından cıkarıl-
çık tutmaktadır. Zıra Londra makta olan bu merııklı \:e heyecanlı 
halkı ara sıra buraya gelerek gü polıs serısının 6 ncı kıt bı bulun n 
nun uzuntulerını unutmaktadır- (ÖldUren Kadın) renkli bır kapak ı-
lar. çınde güzel bir şeklide çıktı. 



Büyük tiyatro müellifinin şu 
bir kaç sözünden de anla

şılıyor ki piyes demir bir leblebi 
kadar çiğnenmesi güç bir eserdir. 
Ve (Bataille) ın "Çıplak kadın, 
Çılgın bakire, Aşk mahsulü,, gi
bi hayatta emsaline daha çok te
sadüf edilen diğer eserlerine ben
zemiyor. Bu ağır eser bütün güç
füklerine rağmen, Türk sahne
sinde temsil edilmiştir. Ve diye
bilirim ki pek, pek ~Uzel temsil 
edilmiştir. 

Bu itibarla Ertuğrul Muhsin
den dümen neferine kadar bütün 
tiyatro erkanını ayn ayrı tebrik 
ederim. Bize beklediğimizden faz
lasını verdiler. "Meşaleler,, dört 

- Büyük odada ... 

Daha perde açılır açılmaz, ti
yatro tekniğinin en büyük üstadı 
olan Bataillc'ın bütün avamile 
hakim olan ruhu görülüyordu. 
Bataille'da bu hususiyet vardır. 
Bazı müellüler gibi mevzuunun 
kuvvetini vukuatın seyrine tabi 
kılmaz. Okuyucuları, seyircileri 
birden kavrar ve heyecanın tam 
ortasına fırlatır. Ondan sonra ar
tık ortada ne okuyucu, ne de se
yirci kalmıştır. Herkes mevzu ile 
yaşar, onunla kaynaşır. 

Bu nokta, Bataille'da o kadar 
kuvvetlidir ki artistlerin muvaf
fak olmak hususundaki büyük 

Nejat sakin bir sesle bu suallere cevap veri
yordu. Fakat kendi mazisine ait teferrüatın Şer
minde alaka uyandırmasır a gizliden aizlive mem
nun oluyordu. 

- Şimdi aşağısını dolaşalım. 
Dışarıya çıktıkları zaman genç kadın kocası

nın gözlerini anyarak sordu: 

* * 
Y ukanda "Meşale,, lerin 

dörtbaşı mamur bir tarz
da oynandığını yamuştım. Sah
nemizde bu ahen;~i ille defa ola
rak temin edilmiş ~onıyonım. 
Evvela eseri limanımıza nakle -
den Mebrure Sami Koray, lisan 
meselesine çok itina eden Ba
taille'a layık bir tercüme yap
mıştır. O kadar ki, "İnan Bana,, 

- Bana facianın vuku bulduğu yeri göste
rir misiniz? 

Nakleden: Muazzez '.l.'ahsın neuuwu 

TAN 

Hilmi Ziya Bir Konferans 
Verdi 

Profesöz Hilmi Ziya Ulken 
dün Eminönü Halkevınde 1700 
öğretmene "Çocukta terbiye kai
desi,, adlı bir konferans vermiş -
tir. Bu konferansta bilhassa ta -
lehe terbiyesinde rol oynıyan un
surları tebarüz ettirilmiştir. 

Dericilere Akredetil 
Ticaret Vekiileti, deri itl;:ıli i

çin, deri ithalat birliğine 675 bin 
İn~iliz liralık akreditif muamele
si açılmasını temin etmiştir. Bu 
deriler cenubi Amerika ve cenu
bi Afrikadan ithal edilecektir. 

• 

Amerikan 
Bugün Ne 

Don anmasa 
Vaziyette? 

(Bası 3 üncüdeJ rasında inşa edilmiş, su üstünde 
2000 - 2700 ve su altında 2500-
4000 tondur. Bunların bir kısmı 

Amerikan donanmasında 2 adet 15 santimetrelik top ta
halen 171,200 mecmu şırlar. Bundan maada 6 sar adet 

tonluk 18 adet kruvazör vardır. torpito ve bir tanesi de 60 adet 
Bunların ekserisi 1933 ten son- mayın taşır. Bu altı denizaltı 
ra inşa edilmiş ve muhtelif se- kruvazöründen maada muhte
nelerde tadil ve modernleştiril- lif tonda 65,305 mecmu tonluk 
miştir. Bu 18 adet kruvazörün 63 adet denizaltı gemisi daha 
tonajları 9000-10,000 arasında- vardır. 
d\.r. 9 adet 20.3 santimetrelik Amerika donanmasında ayrı
topla, 8 adet 12.7 santimetrelik, ca bir çok mayın ,l?emileri. ma-
2 adet 4. 7 santimetrelik. R adet vın taravıcı gemiler. denizaltı 
4 santimetrelik top taşıdıkları avcı gemileri, hücum botlarıı 
gibi hepsi de 4 tayyare taşırlar. mevcut olduğu gibi Uzak Şark-

Amerikan bahrivesinde bu taki menfaatlerini koruvacak 
gemilerden maada 160.500 mec- kadar irili ufaklı harp gemileri 
"?.u tonluk 19 adet hafif kruva- de vardır. Bunlar~n hepsi hak
zor de vardır. Bunlardan 6 adet kında avrı avn malumat ver
t~ inşa halindedir. Bu gemilerin mek imkansı~dır. 
hır kısmı 8000 bir kısmı 7000 
dit!er bir kısmı da 1 OOOOer ton-ı--
luktur. Hapishaneler Müdürü 

10000 er tonluk olanlar 15 a- T kiki 
det 15.5 topu. 8 adet 12.7 santi- et ere Başladı 
metre tayvare dafi topu ve tay- Bir kac gündenberi sehrimizde 
vare ta.sırlar. süratleri 32.7 mil- bulunan hapi~haneler umum mü
dir. ?OOO to~luklar ise 4 adet ?·6 dürii Sakıp. Güran dün sabahtan 
santımetz;elık topu. 6 torpıto I itibaren tetkiklerine başlamıştır. 
kovanı, 3 tayvare ve 30 mayın .. ., 
taşırlar. Bu gemilerin bir kısmı Umum mudur gerek İstanbul ve 
921 de ve daha sonra vapılmış 'erek Üsküdar hapishanelerinin 
olup 930 senelerinde tadil ve ıs- bilcümle hususatını dikkatle göz-
lah edilmiştir. den geçirecek ve bunlann ıslahı 

+ * imkanlarını araştıracaktır. Bu 

Lider destroyer. mevanda •bilhassa . mahkumların 
• çalıştıkları muhtelif sanatlara a-

--8-u_s_ı_n-ıf-tan--2-3-.870 mecm~ it atölyelerin mümkün olduğu ka 
tonluk 13 adet gemi var- dar tevsiine ve mahkumlar için 

dır. Bu gemiler 37.5 süratte ve daha faydalı bir hale getirilmesi-
1800 er tonluktur. 8 adet 12.7 ne çalışılacaktır. 
santimetrelik topla, 10 adet ma-
kineli tüfek ve dörderli olmak ı ~ Mahşeri Kalabalık 91\ 

eanna lJurbin'in 
üzere üç sıra torpito kovanları 
olup 12 torpito taşırlar. 

DESTROYER - Bu sınıftan 
halen vazifede 261.195 mecmu 
tonluk 215 adet gemi olup, bun
lardan mşada 33 adet te inşa e
dilmektedir. Bunlar 942 yılında 
vazifeye alınacaklardır. 

Bu gemiler 1300 ton ile 1500 
ton arasında tehalüf eder. 
Süratleri 35 ila 40 mildir. Top 

makineli tüfek ve torpito taşır
lar. 

İLK AŞKİ 
Bor is Karı of 'un 
ASILAMAYAN 
ADAMİNI 

Görmek için dün Şehşadebaşı 

rERAH Sinemaya 
Koljuşan sinema mcraklılanndnr 
Mübalagasız 2000 kişi 

20 - ' - ll-i1 

8.00 Program ı 18.03 Orkestra 
8.03 Haber'cr 18 <ıO 1ncesaz 
8.18 Müzık (Pi.) . 19.10 Konuşma 
8.45 Yemek Jıs- 19.30 Haberler 

tcsi 19.45 incesaz 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
13.05 Semailer 
13.20 Müzik (Pl.) ... 
18.00 Program 

Ö L 

20.15 Radyo 
zetcsi 

21.00 İstekler 

Ü M 
Doktor Ali Haydar Erel'in 

Doktor Profesör Muhiddiaı 
rel'in enişteleri Haseki Hastan 
si sabık Baş Eczacısı 

NEZAREDDİN CEN 

vefat etmiştir. Cenazesi 20 $ 
bat Perşembe, Moda Cadd 
Kabukluceviz sokak 32 numar 
h evinden saat 13 de kaldırıl 
rak Karacaahmet mezarlı 
defnedilecektir. 

TEŞEKKÜR - Rahmeti r 
mana erişen babamız Bay H.ı\ 
LİD SERDAR'ın tedfin merasi 
mine gerek bizzat iştirak, gere 
se bilvasıta bu büyük acunı 
teskine çalışmak lCıtfunda bul 
nan dost ve akrabaya te;ıo<:.ı~·
bir borç biliriz. 

TEŞEKKÜR - Kayseride ki-"-•" 
ger Orhan Akanay'ın kardeşi ve N 
ter Galip Bingölün kardcı çoc 
Merkez Bankası memurlarından Ril 
uın Akntny, evevlki giln vefat e 
mi$ti. 

Elemdlde nilesi, bu ölüm karşıs 
da her taraftan ve bilhassa Banka 
Telefon İdaresindeki arkndaşları 
rafından gösterilen nlfıkaya te:iekk 
ederler. 

.............................................. 
DRAM KISMIN DA 

Yer bulnmayıp geri dönmeK Aksam saat 20.30 da 
mecburiyetinde kaldı. Yer bul- L E B * nıok iı:in ICıtfen erken tesrif e- M E Ş A L E 
diniz. Gündüzleri 11 den itiba- * 

Amerika donanmasında ren devamlı ı;eanslar. Suare tam KOMEDİ KTC::MTNDA 
14,170 mecmu tonluk 6 8.30 da (Tel : 21359) Bu akşam saat 20.30 da 

adet denizaltı kruvazörü vardır Gelecek Hafta YÜZEN KALE· KİRALIK ODALAR 
,Bu gemiler 1925 ile 1930 yılı a- ı ~-- LER. (Türkçe) _, 1 ..................................... --... 

Göğsü bir kale, kahramanlığı bir destan ... cesareti bir efsane olan 

ERROL FLYNN'e 
Büyük Rejisör MİCHAEL CORTEZ yepyeni bir tip 

yarattırdı 

Bu Akşam LALE 'de Göreceğini 
Fransızca 

BAK i R 
Eşsiz 

Güzel 
ERROLL 

JOAN 

ADAM 
FLYNN'ın 

BLON DELI...'le 
Çevirdiği en güzel bir film - Masum bir ızencin en 

büyük günahıdır. 
DİKKAT: Denizde, havada, karada vukua gelen son harplcı 

Türkçe Britich paramunt jurnalda , ____ _ 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 4359.) 

·ıına karşı göstermek mecburiyetinde olduğu ne- B 
zaketi hatırladı ve onun karşısında tabasbusla 
eğildi: 1 

u L M 
z 3 

' 5 

A C 
8 1 8 • 

- Affedersiniz hanımefendi, huzurunuzda 
bu sözleri söylediğime cidden pek müteessirim. 
Öğrendiğiniz şeyler sizi mutlaka fena halde sars
mıştır; çünkü bu efendinin sizinle evlenirken, öm
rünün son beş senesini nerede geçirmiş olduğunu 
size söylC'meyi unuttuğuna eminim. Çok müteessi
rim efendim ... 

P:_. 1 1 ·= 
--i--1 ""=I .,;-1 -:.=ı•=.---ı.-...:1 I_ 
___ ı~ı-=•=:-ı ....,.___,_.~•-

Nejadın yüzü birdenbire sert bir mana aldı. 
- Yaralıyı şu yıkılan ağacın dibinde bul

muşlardı, ama hücum daha ileride, ağaçlar ara
sında yapılmış ... 

ki fırtınanın buralarda bazı zararlar yaptığını ha-' ğından kallcınca: "Bir gün daha geçti! .. diye üzül- Başını kaldırıp Şerrninin gözlerini görünce. 
birden bire şaşırarak sözünün sonunu getiremedi 
ve bir Nejada, bir karısına baktıktan sonra koşa 
koşa oradan uzaklştı. 
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Biraz ilerleyerek yıkık bir duvarı işaret etti: 
- İşte, benim portföyümü şurada buldular. 

İçinde, çalınan paranın bir kısmı vardı. Mütebaki 
para ortadan kaybolmuştu. Belki de hiç meydana 
çıkmıyacak. 

Bunları söyledikten sonra göz ucuyla karı
sına baktı: 

- Hali benim masum olduğuma inanıyor 
musunuz? 

- Her zaman bu kanaati bestiyeceğim Nejat .. 
Bu seste derin, tatlı bir ahenk vardı. Nejat 

heyecanını belli etmemek için iki üç adım ilerle
di; fakat birdenbire olduğu yere mıhlanarak ya
vaş sesle: 

- Birisi geliyor! Dedi. 
Kocasının sesindeki acaiplik $erminin nazan 

dikkatini celbettiğinden yaklaşarak onun baktığı 
tarafa baktı. Burada, ağaç dallarını kendisine si
per eden bi,r adam yere çömelmiş, kuru yaprakla
n elleriyle ayırıyordu. Genç kadın gayri ihtiyari 
bir hareketle kocasını kolundan tutarak öteye 
ce.kmek istedi. Fakat ayni dakikada adam başını 
ko:ı 1dırmış. onları görmüştü. Şermin hayretle hay
kırmamak için dişlerini sıkarak Nejadın kulağına: 

- Nuridir. Simdi ne yapacaksınız? Dedi. 
- Hıç bir şey ... Ben Nuriden korkmam. 
Fabrikanın ikinci müdürü Şermini derhal ta

nımış, duda\darında geniş bir tebessümle ona 
yaklaşmıştı: 

- Bonjur hanımefendi. Bu sabah. dün eece-

ber aldığımdan bunu görmek için geldim. Şu medin mi? Bazı defa kendi kendine: "O hapisha· 
muhteşem çınarın yerinde yeller esiyor. neden çıkınca benim halim ne olacak?,, diye sor-

Son sözleri Nejada dönerek söylediğinden madın mı? Söyle, beş seneyi sen böyle geçirme-
genç adam karısına hitaben: rlin mi? 

- Lutfen beni Beyefendiyle tanıştırır mı- Arka arkaya sorulan bu sualler, Nuriyi ser-
sınız? Dedi. semletmişti. Muvazenesini ve metanetini kaybe-

Şerminin kalbi yerinden fırlayacakmış gibi derek şaşkın ve aptal gözlerle Nejada bakıyor. 
çarpıyordu. Metanetini güçlükle muhafaza ederek ömrünün bir harabe halinde ayaklarının dibine yı-
iki erkeği birbirine takdim etti: kıldığını hissediyordu. 

- Zevcim Nejat Çınar ... Fabrikamızın mü
dürlerinden Nuri Bey ... 

Nuri, hala tebessüm ederek elini Nejada u
zattı. Fakat o, karşısındakini tepeden tırnağa ka
dar süzüyor, elini cebinden çıkarmıyordu. Bu va
ziyet Nurinin nazarı dikkatini celbettiğinden o 
vakte kadar yere eğilmiş duran başını kaldırıp 
bı:ıktı ve birdenbire dudaklarındaki tebessüm si
linerek boğuk bir sesle: 

- Osman! Diye haykırdı. 
Nejat bir hareket yapmadan sadece: 
- Evet, ta kendist!ı:nrettl. 
Nuri Şemrinin ~~~tfiit l:hle unutarak 

heyecanla sordu: 
- Demek hapisten çıktin, artık serbestsin! 
Nejat: 
- Evet Nuri, artık serbestim! Sözlerini öyle 

tehditkar bir ifade ile söyledi ki Nuri suratına bit 
ookat yemiş gibi ilci adım geriledi. Nejat ayn\ 
sükunetle' sözünde devam ediyordu: 

Birdenbire müthiş bir irade kuvvetiyle ken
disini toplıyarak ellerini uzattı: 

- Hay allah senin belanı versin! Ne cesa
retle bana bu sözleri söyliyebiliyorsun? Hırsız! 
Katil! Galiba hapishanede yaşamak senin aklını 
başından almış! 

Nejat sükunetini kaybetmeden cevap verdi: 
- Filhakika hapiste yatmak beni deli edebi

lirdi amma, çıktığım zaman yapacağım işleri dü
şünerek kendimi oyaladım. Sen hiç merak etme 
Nuri! 

Bir adım ilerlemişti. Şermin onun eııerini ce
binden çıkardığını görünce parmaklannı yavaş
ça omzuna dokundurdu: 

- Nejat, rica ederim ... 
- Merak etme, şimdilik ona vuracak değilim. 
Nuri bu müddet zarfında soğuk kanlılığını 

biraz toplamıştı: 
- O zavallı vemedan nasıl vurmuşsan, beni 

de niçin hemen vur muyorsun? Mutlaka sen de, 
- Benim serbest olmam, senin kin pek şa- bütün senin gibiler gibi bir korkak ve alçaksın! 

şılacak bir şey olmasa gerek! Beş senedenberi, sen l Hırsız! 
de benim gibi, her geçen günü. haftayı, ayı ve Bu sözleri söyledikten sonra birdenbire Şer
senevi birer birer saymadın mı? Her sabah yata- minin orada olduğunu hatırlayarak patronun kı-

Nejat bir iki dakika hareketsiz kaldı. Yanın
da karısı, heyecanını zapta çalışarak gözleriyle 
Nuriyi takip ediyordu. O gözden büsbütün kaybo
lunca Nejat kendine geldi, karısına dönerek şu 
sözleri söyledi: 

- Şu sefil adamın <:ahadetini nazan itibara 
ı:ılarak beni mahkum etmeleri ne feci bir vaka' E
vet, benim beş senelik mahkümiyetime sebep o
nun valancı şahitliğidir. 

Şermin kocasının kolunu tutarak müteessir 
ryir sesle cf>vap verdi: 

- Biliyorum. Hepsini anlıyorum... Cidden 
şayanı hayret bir şey! Bu dakikada sizin neler his
setmekte olduğunuzu tahmin ediyorum Nejat! 

Genç adam birdenbire elleriyle yüzünü 'ka
padı. Nuriyi görmek ona beş sene1ik sefil ve acı 
hayatını o kadar kuvvetle hatırlatmıştı ki, o gün
leri yeniden yaşadığını zannediyordu. Karısı onu 
bu müthiş hatıralardan kurtarmaya çalıştı. 

- Acaba onun burada ne işi vardı? 
Bu sual, beklenen tesiri göstermişti. Nejat 

düşünceli bir sesle tekrarladı: 
- Hakikaten. onun burada ne işi vardı? 
- Sözde fırtınanın vaptığı ziyanı görmek i-

·ın gelmiş. masal! 
- Yalancının biridir o! 
- Onu gördüğümüz zaman a~acın dibindeki 

yaprakları karıştırıyordu. Bizi görünce yüzü bem 
beyaz kesildi. Acaba bir şey mi arıyordu? Bu çı
narın dibine bazı evrak .saklamış olmasın? 

· (Arkası Var) 
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HDKAVE· 

Macera 
................... 

l M elahat: 
"I - Sorma, kardeş, sor -
dedi, duydun mu başıma ge
ri? .. 
Duydum, evlenmişsin! De-

Evlendim amma hayatım 
.r oldu. 

Kocan umduğun gibi çık
ını? Senı baloya gotürmu

nm? O, altı bir karış man-
takunyalardan almıyor mu, 
? 
Hem baloya götürüyor, hem 
~unya alıyor. 

Öyle ıse şikayetin neden? 
söyleme anladım. Bob-stil 
na girmedi mı yoksa? Cake 

Sako gibi uzatıp, pantalonu
>'Ukarı çekmiyor mu? 

O da ayn dert ... Ahbapla -
arasında onun eski kıyafe-

Merakı ! 
Yazan: C. K. ............. 

lar, sinemalardaki gibi mert, ce
sur, namuslu ve ellerine kan bu
laştırmıyan güzel çocuklardı. Bun 
larda çırkin sayılmazlardı amma? 
Baksana hep oldurmekteıt, boğ
maktan açıyorlardı. Suadin bu -
dala gibi etrafında olup bitenler
den habersiz, anlatıp durması dn 
ayrıca sinirime dokundu. (Kal -
kalım artık!) dıyeceğim sırada 
sustalı çakı ile dışlerını karıştı
ran apaş, silahını masanın ustune 
atarak döndu. Bana baktı. Gözu
nim birini kırptı. Demindenberı 
kafi miktarda korkmuş olacagım
dan daha ziyade korkamadım. 
Yüztine baka kaldım. O, bir kere 
daha göz kırptı. Kaşlarından bi
rini kaldırıp indiriyor, aı~lerinı, 
gıcırdatıyordu. 

* * rezil olduğum da ayrı. La- S uat: 
benim felaketim, hayat ar- - Daldın Melahat! De-
ıını kıyafeti itibarile değil, di. 
ter itıbarile seçememek. - Haydi gidelim! diye inle-
Anlıyamadım, nişanlanma- , dim. 
mıydı? Nişanlımadan ön- - Sana ne oluyor Melahat? 

'Ylarca bir arada dolaşmadı- Bana göz kırpan herif liı:fımıza 
mıydı? Karakter dediğin çır- karıştı: 
k meydanda durur şekerim. - Ne olacak züppe ... Piliç gi
Meydanda durur amma, be- bi karının boşboğazlıkla kafasını 

0.dattı; iğfal etti, hayatımı şişirdin. 
lcdi sahtekar ... Düzenbaz. Suat hayret etti: 
Nasıl oldu bu iş ... Vah! Vah! I - Ban& mı söylüyorsunuz 
ek çok zenginim diye attı Beyefendi? 
. Sen de tahkik etmeden i- - Ağzını topla hırbo... Ben 
ın. Beyefendi değilim. 

- Affedersinız, adınızı bilmi -
yorum da ... Hayır canım, zenginliği ge

~kisi gibi. O hususta yalan 
rnedi dogrusu .. Dur hele sa

baştan anlatayım: Sen benim 
ra merakımı bilirsin. 
Bilirim. Bu cihetten başına 
dık işler açacaktın. Bir mü-

hini bulup evlendiğini işitin
i~rıca sevindim. 

Bana sorup sual etmeden 
ilır mi? İşte sevincin boşa 
Bedbaht oldum. 

Hele şunu anlat. Belki 
Çaresini buluruz. Ben, boşan
davalarında ihtisası olan bir 
avukat tanırım. 

* * inle anlatayım, canımın 
ıçi, Suatle geçen yaz bir 

a tanıştık. Öyle pek güçlü, 
etli adama benzemez. Orta 

u, zayıftır. İnsanı güldürme
sever. O sıralarda Bob-stil 
amıştı. Kıyafeti de pek eski 
ı değildi. Gonlüm hoşlan
. Bır hafta, iıstüste her gün 
er sinemaya gittik. Hafta 
da beni eve bırakırken çe
t utup gozlerimin içine bak-

Melahat, dedi, sen macera 
klısı bir kızsın yavrum! 

llregimi bu kadar kat'iyyetle 
uğu için hem ürktum, hem 
dım. 
Nasıl anladın? Diye sor -

Ben her şeyi anlarım, de
ir haftadır görmek ıstediğin 
r meydanda: (Amerika hay
rı), (Londra esran), (Gece 
ıı), (Kanlı katil), (Meçhul 

j'et), (Kızıl derililerin hazi
··· Bugün bile (Mukaddes 

turküsü) ne gideceğimiz yer
~ehirci karı) yı gördük. 
Ne yapayım Suat maceraya 
ıyorum. 

* * ~ rtesi pazar, beni aldı Ada-
ya goturdü. Çamların al
dolaştık. Denize girdik, yı-

t lk. Sonra çamların arasında 
~çük kahveye oturduk. Kah-
1'\!k tenha idi. Bizden başka 

ler yoktu. Dağdan, tepeden, 
tı sevdadan konuşurken, o
llğumuz yere üç kişi geldi. 

:ti bunları görmeliydin. Ust
l\>A~şları fena değildi amma, 

"ilin sıcak olmasına rağmen 
llt_ lanna birer kaşkol sarmış

Kasketlerini sol kulakları
~le yıkmışlardı ki, ne kadar 

11 ~ l'ı varsa sol taraftan görünü
~ıl ~l!. Ağızlarının kenarında bi
rs ~~Çuk cigara parçası, omuzla-
s ~"Pık, elleri pantalon ceple

dtl ··· Kendimi bir Fransız fil-
1< h_e, Fransız apaşlan arasın
Pı.'f. ""llnettim. Yuksek sesle küfür 
·s r hlt şakalaşıyorlardı. Mahsus-
1 1.?e yakın bir masaya otur-

S · İçimi bir heyecan kaplamış 
l!at gelenlerin farkına var
§ gibi, bana bir şeyler an

rı ~tdu. Bu esnada apaşların en 
r,; td cebinden bir sustalı çakı 
~ ~ ı. Ucuyla bir müddet diş
eS hı lcanştırdı. ötekiler fısıl fı

~ Şeyler müzakere ediyorlar-
b ada bir rüzgarın getirdiği 
1 \ı.~~leri sana söyliyeyim de ne 

~~klarını anla: "Demiri 

1 ... ,, , "A vallık etme, boğa
he l> takarız . ., "Olmaz. Geçen
t~tifi kıkırdattığlmız gibi ya
tıt1 Banyoya suyu doldurur, 
ttı_ r boğarız.,, Korkmıya baş-

1!. z!3u lezetli bir korku de
f!t ıra benim sevdiğim, bir 

aya atılmak istedı~ım anas-

- Bana afili Recep derler. 
Ben adamın dişlerini sokerim .. 

Bu Suatte ne budala şeymiş: 
- Demek dişçisiniz, Recep 

Bey, dedi, müşerref oldum efen
dim. Ben de Suadim. Bankada 
çalışırım. 

- Ne halt edersen et! Şimdı 
şu anam babamı bana bırnk ta 
defol. 

- Hangi (Anam babam 'ı? 
- Karıyı be, sen ne laf ar.la-

maz herif mişsin. 
- Melahat Hanımla tanışır 

mısınız Recep Bey? 
işin döne dolaşa benım uzcri-

.~e geldiğini gorünce· .. 
- Kalk ... Gidelim, Suat! Gor

müyor musun bana s:ıtaşıyorlar. 
Bir fenalık yapacakla:. Di~·e fısrl
rladım. 

Suat dtinyanın "aı·~ı"'ı ia degil. 
- Ne münasebe~. deci.: bız on· 

lnra ne yaptık 1d. b'ze f • .mlık•arı 
dokundcakmış s.,-~,şıı~aklurını 
hiç zannetmem ~~ haJlerine ... 

* * 
O }anlar oldu kardeşim, a

paş bu son kelimeyi işit
ti. Çakısını kavrayınca üstümüze 
yürüdü: , 

- Ne haddine ha!.. Ne haddi
ne ha!.. Ulan züppe ciğerini çı
karayım da gör. 

Ben bayılır gibi gözlerimi yum 
dum. Saniyelerden sonra açınca 
ne göreyim Suat herifi bir yum
rukta yere devirmiş. Çakıyı usul 
usul kapatıp cebine koyuyor. 0-
tekiler riç kımıldamadan bakı
yorlar. Dağ gibi h~ydut, . yerd_:, 
Suadin ayakları dibınde elıyle ag
zını örtmüş: 

- Etme ağabey, ben şaşırdım ... 
Haltettım! Diye yalvarıyor. 

Su at, hiç telaş etmeden beyaz 
caketini omuzuna attı. Bana: 
__ Haydi Melahat, gidelim 

yavrum! Dedi. 
Vapurda, Istanbulda, o hafta 

o ay o kadar beklediğim halde 
bu kahramanlığın lakırdısını et -
medi. Yalnız bir defa: 
- Macerayı ben de pek severim 

Melahat, dedi, lakin sinemada 
seyretmesini, romanlarda okuma
sını değil, bizat yaşamasını seve
rim. Oyle maceralarım olmuştur 
ki, kuvvetli bir muharrir türese, 
oturup anlatsam büyük büyük e
se:rler vücude getirir. Sen de ma
cera taraftansın e~:lenelim mi, 
cicim? 

Böyle bir sözii iki eder miyim? 
Derhal boynuna sarıldım. Evlen
dik. 

Son derece mcs'uttu m. İstedi
ğim adamı bulmuştum. 

Geçen akşam, çarşıdan döner
ken (Bankaya uğrayayım da. Su
adi alayım!) Dedim. Keşki uğra
maz olaydnn. Saadetim yıkıldı. 

* * 
S uadin kısmına yaklaşıncn 

ne göreyım, Adadaki üç 
havdut birer masanın başında 
ha~ıl harıl çalışmıyorlar mı? Me
ğer, Suat bana oyun oynamış. 

Meğer onlar haydut değillermiş. 
Suadin arkadaşlarıymış. Kavga 
gür ültü hep danışıklı döğüşmüş. 
Benim macera tarafımı tatmin 
için böyle bir dolap kurmuşlar. 
Ben de ap tal gibi aldanmışım. 
Şimdi ne yapacağımı düşünüyo -
rum. Bir türlü karar ver emiyo -
ru m. Bana bir akıl öğretsene 
kardeş. 

- Vereceğim akıl şu Melahat, 
dedim, kocana dört elle sarıl. Bu 
kadar maceraperest bir insanı 

Türk - Bulgar 

Anlaşması 

Hakkındaki 

Tefsirler 
(Başı ı incide ı 

karışıklıklara sebebiyet verebi -
lir. Bulgaristanda bir ihtilal çıka
bilir. Ingilizler Romanya petral 
kuyularını bombardıman etmıye 
mecbur olabilirler. Balkanların 
sulhu bozulur. Bu tehlike şim
diye kadar Almanyayı Balkan
larda diplomatik taarruzla ikti
faya mecbur etmiştir. Umulur ki, 
Balkanlarda sulhün devamında 
menfaat görduklerini söyliyen 
Almanlar, bundan sonra da bu 
sulhü bozmanın ve Balkanlar -
da yangın çıkarmanın kendi a
leyhlerinde olduğunu unutmıya
caklardır. Alman radyo ve mat
buat1nın, anlaşmada Bulgar -
Türk ticari münasebetlerinin in
kişafını temin hususundaki kayıt 
üzerinde fazla durmaları da, bu 
ümi~ii kuvvetlendirmektedir. . ... 
B inaenaleyh Bulgar - Türk 

anlaşması "Balkanlardaki 
vaziyette belki de büyük bir de· 
ğişiklik vücude getirmiyecektir. 
Fakat bu anlaşmadan sonra ge -
rek Almanya ve gerek Ingiltere
nin Balkanlar sulhünü muhafaza 
hususundaki kararları bir kat 
daha kuvvetlenmiş olacaktır. 

... 
Askeri Vaziyet 

(Başı 1 rncideJ 
istifade ederek İngiliz ileri hareket.i
ni mümkün olduğu kadar uzun blr 
r..aman için tehire uğratmaktır. 

İngilizler, blldkis, mümkün oldu~u 
kadar acele hareket eUnck mecbuıi· 
yetindcdirler. Bunu temin etmek l· 

çın de Agordnt civarında bilyilk ku·ı· 
vetler tahşit etmişler ve demiryolu· 
nu takiben Massaua limanına dogı u 
kendılerine bir yol açmnk maksadiy· 
le buyuk gayreUer sarfetmiye başla· 
mışlardır. Fakat bu yolun açılması 

ıçin Keren kalesinin zaptedılmesi ı~
ırJmdır. Son haberlere gore, İngilluCJ 
Sudan hududunun 150 kilometre ile· 
nsınde bulunan bu müstahkem mcı· 
'din tahminen 75 kilometre şlmaline 
ı.adar ilerlc.mişlc.rdır. Bugunlerde 
burada kati muharebeler cereyan e
decektir. 
Diğer taraftan Tana gölil istikame

tine doğru ilerlemekte olan Habe: 
kuvveUerl, bu golun 60 kilometru 
kadar cenubu garbisınde bulun.rn 
Dangıla mevkiinl geçmışler, Goyam 
mıntakasında da birçok mühim yer
leri işgal etmişlerdir. 

Kenya ceı;hesinden iki koldan ~i· 
male dogru ilerlemekte olan İnglli2 
kıtnları, Habe:ı topraklarmın ıçınd11 
takriben 60 kilometrelik bir derinli· 
ğe kadar ilerlemlye muvaffak olmuş
lardır. Fakat, bu taraflardaki hare· 
ketlerin asıl muhlm hedefı, İtalyan 
Somallsinın sahıllcrıdır. 
Şnrki A!rikadakı muharebelerin 

miıhım sahnclerı şımaldeki Eritre ile 
cenuptakt İtalyan Somalisldir. A
radakı Habeş toprakları, asker! na
rckfı t bakımından, şimdilik ikinci Jc· 
recede mıihim bir rol oynamaktadır 
Eritre arazisi üzerinden şimalden cc
nu ba doğru ilerliyen İngiliz şimal ko
lu ile, Kenya'dan İtalyan Somallsi ı· 
çinde cenuptan şimale doğru ilerli -
yen İngılız cenup kolu, merkezdeki 
ltalyan kuvvetlen etrafında bıı 
çember vücude gctırmek maksadını 
istıhdaf etmektedlılcr. Bu iki ıeolu 
birbirinden ayıran mesafe, 700 kil•1· 
metreden fazladır. Erıtre'den Habeş· 
Sudan hududunu ve Kenya'da Rudoll 
gulu civarına kadar uzanan bu Şar
ki Afrika cephe hattı, aşağı yukn.-ı 
2000 kilometre uzunluğundadır. Bu 
knclar azim mesafeler ve sahalar üze
rinde cereyan etmekte olan muharebe 
hareklıtının inkişafı bir hayli zamn· 
na miltevnkkıfur. Binaenaleyh şu o
nıimüzdeki bir iki hafta zarfında 
Şarki Afrika muharebesınln kaU bıı 
şekil \'c netice alması beklenilemez. 

dünya yıkılsa bulamazsın. Bir ke
re, sana tam bir sinema sergü -
zeşti yaşatmış. Sinemadaki hay
dutlarda böyle zararsız insanlar 
değil midir? Rol icabı haydut ol
mazlar mı? P ara için dişlerini 
sustalı çakıyle karıştırmazlar mı 

- Sahi öyledir ... 
- Sonra düşün biraz şekerin 

Tenha bir kahvede bir apaşın bur 
nuna yumruk atıp onu amana 
düşürmek mi maceradır, yoksa 
bütun bunlan hazırlayıp seni i· 
nandıracak kadar muvaffakıyet
le tatbik etmek mi maceradır? 

- Bilmem ... 
- Canım bunun bilinmivecek 

neresi var. Elbette bu oyunu ter 
tip etmek yumruk atmasını bil
mekten çok daha derin mallı.mat 
sahibi bir maceraperestin harcı -
dır. 

- Sahi kardeş ... Ah! Sen ne 
akıllı bir kızsın. Şimdi kanaatin
ce Suat beni aldatmadı, macera
perest bir adamla evlenmiş bulu· 
nu yorum öyle mi? 

- Tabii, maceraperest birisi
le evlendin. Zaten m aceraperest 
olmasaydı. seninle evlenmeyi gö
ze alır mıydı düşünsene! 

Melahatin vüzü eüldü. Yüreği 
rahatladı. 

.... + 

G eçen gün duydum. E n 
mükemmel macerasına 

hazırlanıyormU:;i . Doğuracakmış. 

Ankara Paktı 
(Başı 1 incide) 

Türk - Bulgar anlaşmasının bi
rinci ve başlıca maddesi olan Tur 
kiye ve Bulgaristanın mütekabi
len biribirine tecavüzden istin -
kfıf edecekleri keyfiyeti lngiliz 
siyasetıne tamamiyle ungundur. 
Deklarasyona "Mütevazi bir ve
sika,, mahiyetim veren şey, Bul
gar hükumetinin tecavüzden is
tinkafa muktedir olacağı husu -
sunda ağır bir tereddüt mevcut 
olmasıdır. Bulgaristanın müte -
cavız olmıyacağı hakkındaki va
dinin. Bulgaristan hürriyet ve 
istiklalini muhafazn edemedigi 
takdirde, Türkiye ıçin kıymeti 
yoktur. 

Times'iıı bir yazısı 
Londra, 19 A. A.) - "Times .. 

~nzetesinin diplomatik muharriri 
vazıyor: Türkive pekfıla bilir ki 
E,ge denizi istikametindeki Al
man tehdidi garpten Canakkaleyi 
de tehdit eder. Türkiye yine bilir 
ki, İnııilterenin kuvvet ve kudre
ti bütün şarki Akdenizde artmış· 
tır. Ve Türk - İngiliz genel kur
ma:v konusmaları müessir bir iş· 
birliği vadediyordu. Fakat Türk· 
!er, Alman ve Bulgarlarla bir çar
pışmada kı.ıvvetlerini boşu bosu
na harcamak istememislerdir. 
Yoksa Türkler ellerini ve kolları
nı bağlamTS değillerdir ve bilha~
sa İnPilizler her zamandan ziyade 
Yuna~lılara yardım etmeve az· 
metmiş bulunuyorlar. -

Almanya, evvela 
Balka11larda harekete 

geçecekmiş! 

Londra, 19 (A.A.) - "Times,. 
~azetesinin Alman hududundaki 
muhabiri bildiriyor: Salanik'in 
işgali takdirinde, ei!cr Türkler 
mukavemet gösterirlerse. Al -
manlann niyeti bütün Trakvayı 
\'e AnadoluyU işgal etmektir. 
f ngiltereyi Süvevs kanalından 
mahrum etmek planlan ise, İ
talyanın, donanmasını Alınanla
ra verrni 'e muvafakatine hağlı
dır. Mesele geçenlerde Alman 
Amirali Reader ile İtalyan A -
mirali Riccardi arasındn müza -
kere edilmiştir. Şimdiye kadar 
İtalyanlar buna muvafakat et -
mernişlerdir. Çünkü Akdenlzde 
mihver bir deniz muzafferivcti 
kazansa bile, bu c;ok pahahva 
mal olacak ve sonra kati mahi
vette olmıvacaktır. 

Askeri Alman mahfillerinde 
beyan olunduğuna göre, Alman
ya vakit kazanmak için evvela 
Balkanlarda harekete gecmeyi 
ve amansız deni~altı harbinin 
neticelerini tetkik etmevi tercih 
eylemektedir. Almanya bu deni
zaltı harbinde 300 ila 350 kiicük 
denizaltı ızemisi kullanacağa ben 
'liyor. İnJıilteronin istilası, işte 
bu denizaltı harbinin neticeleri 
anlasılıncava kadar, fPhir olumı· 
caktır. Almanva. ist"diği gibi 
hareket etmek husustm<la Sov
vetler Birliğinden teminat aldı
t!ını söyliyerek tefahur edivor. 
Almanyanın silah altında dokuz 
milyon askeri bulundui{u ve 
barp eooüstrisindı>in daha mil • 
vonlarca asker alabileceği söyle 
,ilmektedir. 

Bulgar gazetelerinde 
Sofya, 19 (A. A.) - "Reuter.,: 

İki memleket arasındaki yirmi 
senelik dostluğu temhir eden son 
Türk - Bulgar anlaşması Sofyada 
umumi bir memnuniyet uyandır
mıştır. Resmi Bulgar mahfilleri 
bu anlaşmanın Bulgar hükume
tinin Avrupa harbi dışında kal
maktan ibaret olan sivasetini te· 
yit etmiş olmasından dolayı bü
yük bir sevinç izhar etmektedir 

Gazeteler, geçen harpte akdet
tikleri ittifaktanberi Türkiye ile 
Bulgaristan arasında daima dosta 
ne münasebetler mevcut bulun
duğunu kaydetmekte, Türkiye
nin daha o tarihte Bulgarların 
Garbi Trakya üzerindeki hakları
nı tanıdığını hatırlatmaktadırlar. 

Gazeteler, Bulgaristanın Tür
kiyeye, 1919 da Yunanistana kar
şı yaptığı harpte müzaheret etti
ğini hatırlatmakta oldukları gi
bi, Boğazların vaziyetini tesbit 
eden Montreux konferansında da 
Türkiyeyi iltizam ettiğini yaz
maktadırlar. 

"Utro,. gazetesi 1925 senesinde 
Türk .ı Bulgar dostluk misakının 
imzası sırasında Atatürk'ün söy
lemiş olduğu şu sözleri zikreyle
mektedir: 

''Bulgaristanın düşmanlan 
Türkiyenin de düşmanlarıdır.,. 

* Sofya. 19 (A.A.) - "Havas,, 
"Zora,, gnzetcsi Türk - Bulgnr 
deklarasyonunun muhtelif şekil
de tefsir edilmekte oldugunu kay 
dettiken sonra biri diğerinin müt 
tefiki olan üçüncü bir devlete 
taarruz etmemek şartiyle Bal -
kanların şark kısmında barışı za
man alma ~ığını yazmaktadır. 

Deklarasyonu n Bulgaristanm 
revizyonist siyasetine zarar ver
mediği aşikardır Bulgaristan na
sıl Hatay'm ilahkiyle alakadar 
olmamışsa, Bulgaristan harpsiz 
olarak Ege denizinde bir mahreç 
elde edeceği zaman Türkiyenin 
itirazda bulunacağını zannetmek 
için de sebep yoktur. 

Yol lnıaatında 
(Da~ 1 incide) 

1 - Bilfiil çalışacak olan malı 
kumlann her günlük faaliyetle
rine mukabil. mahkumiyet müd
detlerinden ikişer gün tenzil e
dilecektir. 

2 - Muayyen bir müddetin 
hitamında mcşrutan tahliye edi
lebilmek imkanlarını kazanacak
lardır. 

3 - Teraküm edecek yevmi
velerinden mahkiımivetin hita -
mında bir sermaye elde edebile
ceklerdir. 

4 - Açık havada •alışacakla
rı cihetle. sıhhi vaziyetleri ko -
runmuş olacaktır. 

5 - Yol in aatında zamanla 
bilgi sahibi olacakları gibi. muh 
telif inşaat ustalıklarını da ö~
renecekler ve mahkumiyetleri -
nin hitamında bir sanat sahibi o
larak tekrar medeni hayata atı
lacaklardır. 

"N af'ia işleri yeni ceza evi,. 
namivle teskil edilen bu müsta
kil ceza evinin merkezi Ankara 
olacak ve hakim sıfatından bir 
müdürün idaresi altında buluna-
rı:ıkhr. · 
Çalıştırma tarzı 

Mahkumlar, muhtelif insaat 
yerlerinde ekipler halinde c;alış
tınlacaklardır. Her mahkfıma o 
mınt~kada serbest amdeve veri
len ücretin avni verilecektir. Bu 
iicretten mahküml;ırın iase. na
kil vesaire masrafları cıktıktan 
sonra kalan para mahkum namı
na ceza evi müdürlüi!ii tarafın -
dan muhafaza edilecektir. 
Mahktımlar her ıriin gardivan 

nezareti altında tonlu bir halde 
inşaat yerine gidecekleri gibi. 
akşamlan vine toplu bir hakl\? 
gecelivecek lf';-i cadır veya bara
ka va döneceklerdir. 

Kendilerine yeknesak elbise 
V€ eşva verilecektir. Bu elbise
lerin 1mra 1ı ceza evinde imaline 
imdiden ba!:lanmıstır. 

Adliye Vekaletivle yapılan te
mas netir<'sinde ilk def n olmak 
üzeN' 1 Nisan 1941 tarihinde 500 
mahkumun bu talimatnameve 
tevfikan Trakva mıntakasmda 
ralıştırı lıması takarrür etmiştir 
Zamanla bu miktar daha ~ok 
arttırılacaktır. Bu mahkumların 
kıs avlarıoda iklimi müsait olan 
~nup vi1avPtlerine nakle<lilerek 
bu mıntaka lardaki vol islerinde 
"l\lıştırılmalan düşünülmekte· 
ı:'lir. 

Afrikada Harp 
(Ra<;1 1 incideJ 

SomaJi'dc - İtalyan Somali -
sine yapılan harekat bu kıtanın 
250 kilometre içerisinde İn~iliz 
kuvvetleri lehine cereyan ediyor. 
Buradaki harekatın tesrii için 
sahil mınta'kasına Britanyn kuv
vetlerinin çıkarılması muhte -
.,,eldir. 

Cerabub muhasara al.tında 
Londra, 19 (A.A.) - Cerabub 

vahasına giden İtalyan yolu ü -
zerinde uçan tayyareler, bu va
hanın şimdi İngiliz kuvvetleri 
tarafından muhasara edilmiş bu
lunduğunu haber vermişlerdir. 
Cerabub vahası Trablus cölünde 
ve Tobruk'un takriben 250 kilo
metre cenubundadır. 

lngiliz tebliği 
Kahire, 19 (A.A.) - Umumi 

karargahın tebliği: Habeşistanda 
Goyam bölgesinde Enjabara zap
tedilmiş ve büyük miktarda esir 
alınmıştır. İtalyanların Piccolo 
Abbai karakolu da işgal edilmiş
tir. İtalyan Samalisinde Juba 
nehri hattı boyunca cereyan e
den harekat ilerlemektedir. Di
ğer cephelerde vaziyet değişme
miştir. 

ltalycuı tebliği 
Roma, 19 (A. A .) - Umumi 

karargfıhın 257 numaralı tebli~i: 
Şimali Afrikada düşmanın Cera
bub'a yeniden ynptığı şiddetli bir 
taarruz geri püskürtülmüştür 
Kufrada mevzilerimize yaklaşma 
va teşebbüs eden düşmanın ma
kineli vesaiti müessir surette 
bombardıman edilmiştir. 

Japon Hariciye 

Eden'e Nazırının 

Gönderdiği Mesai 
Londra, 19 (A. A .) - "Reu

ter,. in diplomatki muhabiri bil
diryior: Japon hariciye nazırı 
Matsuoka, İngiliz hariciye nazırı 
Eden'e göndermiş olduğu hususi 
bir mesajda, yalnız Uz~ Şarkta 
değil, fakat dünyada nexede 
olursa ol u13 ı'BOUM~ .sutl.~ ~~
nidr.n tesise varabılecek' butün 
bir hattı hareket ittihaz etmeyi 
teklif eylemektedir. Bu Japon 
mesajı, halen Ingiliz hükümeti ta 
rafından tetkik olunmaktadlJ' 
Matsuokanın mesajı, bittabi, mu
harririnin otoritesine layık bir e
hemmiyetle tetkik edilecektir 
Fakat, İn~iliz siyasetinin umumi 
ve de_ğişmez prensiplerinde bir 
değişiklik vukua gelmesi muhte
m~ı <lel!ildir 

Singapur 
(Başı 1 incide) 

kapatılması Japonyaya karşı do
layısiyle bir ablokadır. 

Bu suretle Uzak Şarkta vazi
yet artık mütekabil söz atma 
devrinden çıkmış. karşılıklı fii
liyat sahasına dökülmüş hadise
lere intikal eylemiştir. 

İngilterenin Cin ile bir ittüak 
yaptığı söyleniyorsa da. bu hu
susta henüz kati bir malumat a
lınamamıştır. 

Japonlara gelince, Tokyo ha
vayı hafifletmiye ve sakinleştir
miye çalışıyor. 
Japonyanın bu yoldaki hare -

ket ve beyanatı Londrada hay -
retle karşılanmıştır. 

Bu vaziyet karşısında Ameri
kanın hattı hareketi de ehem -
miyetlidir. Amerika Haricive 
Müsteşarı Welles demiştir ki: 

"Amerika hükumeti. sözlere 
ehemmiyet vermez, hareketlere 
bakar .. , 

Welles. bu sözleriyle mihver
~ilerin bir taraftan sulh icin te
minat verirlerken. diğer taraf -
tan tecavüz politikası takin et
mekte olduklarına işaret etmiş 
oluyor. 

Tavassut teklifi karşısında 
Vaşington, 19 (A.A.) - Hari

ciye Nezareti, teferrüatiyle tet 
kik edilmeden Jaoonvanın yao 
tı_ğı tavassut teklifi hakkında 
mütalaa serdetmekten içtinap 
evlemektedir. Yan resmi mah
fillerde Japonyanın Cin ile sulh 
vaprnıya elim muvaffak olama
dığı halde dünya sulbünde bir 
amil olmak istemesi bir az gay
ritabii bir hal olarak telakki e
dilmektedir. 

Al uhtemel bir J apo11 
hareketi 

Nevyork. 19 (A.A.) - "Nev
york Herald Tribune,, ün bir 
makalesine ;göre, Vaşingtondaki 
mütehassıslar şiddetli tedbirler 
alınmadığı takdirde Japonların 
bir aya kadar Singapura ve Ho
landa Hindlstanına karşı hare
kete geçecein fikrindedirler. Ga
r.ete, Amerikan Bahrive erkanı
nın Sin_qapur'a Am<'rikan kru -
vazörleri ırönderilmesi hakkında 
hemfikir olmadıklarını ilave P.t
mektedir. 

+ 
Saigon, 19 (A.A.) - Formoz 

adasında bulunan Japon donan
masına mensup bazı büyük ge· 
miler. Siam körfezinin garp kıs
mndaki filovu takvive etmek ü
zere yola cİkmışlardır. 

Amerikan deniz üsleri 
Vaşinj?ton. 19 (A.A.) - Roo

sevelt dün. Pasifik ve Karaibe" 
denizindeki Amerikan ileri de -
niz üslerini alakadar eden bir e
mirname imzalamıştır. Emirna -
me ile bazı deniz ve hava mın -
takaları tesis edilmektedir ki 
buralara, Birlesik Amerika dev
letlerine ait gemiler ve tayvare· 
ler müst<'Slla olmak üzere Ame
rika Bahri ve Nezaretinin müsa
'ldesi olmadan hicbir vapur ve 
~ayyare _giremlyecektir. 

FHof'un Beyanatı 
fBa ı 1 incideJ 

Türk - Bulgar deklarasyonu. 
muhtelif ve birbirlerine zıt tef-
irlcre mevzu teşkil etmiştir. 

Bundan dolayı evvela şu cihet • 
tebarüz ettirmek lazımdır ki. 
bu, Bulgar hükumetinin mazide 
takip ettiği ve istikbal için de 
derpiş eylediği sulh siyasetinin 
yeni bir bürhanıdır. Bu zihni.
yetle ve deklarasyonun birinci 
maddesiyle mutabakat halinde 
Bulgar hükumeti bir kere daha 
beyan f\~er ki, Bulgaristan her 
kim olursa olsun, kimsevi tehdit 
niyetinde değildir. Ve Bulgar si
yasetinin değişmez esası her tür
lü tecavüzden tevakki eylemek
tedir. 
Şu ciheti müşahede etmekle 

bahtiyarım ki. Türk hükümeti. 
Bulgar sivasetini çok iyi anla -
mış ve bu suretle Bulgaristan 
mütekabil dostluk münasebetle
rinin sıklaştırılmasına yardım e
debilmiştir. Mebusan Meclisinin 
bu siyaseti tamnmiyle tasvip e
deceğine şüphe yoktur.,, 

Başvekil profesör Filorun bu 
beyanatı şiddeUi alkışlarla kar
şılanmıstır. 

Saraçoğlu ile Popof 
arasuıda telgraflar 

Ankara, 19 (A.A.) - Türk -
Bulgar beyannamesinin imzası 
münasebetiyle Bulgar Hariciye 
Nazırı Popof ile Hariciye Veki· 
limiz Şükrü Saracoğlu arasında 
ışağıdaki telgraflar teati olun -
mustur: 

Ekselôrnıı Şiikrii Saraçoğlu 
Hariciye \ "ekili 

An ka r a 
Bugünkü beyanamenin imzası 

münasebetiyle dostane ve sami
mt görüş teatilerinden sonra el
de edilen bu çok mesut netice 
hakkında Bul~ar hüktlmetinin 
ve benim derin memnunivetle
rimlzi 7.atıalirrlze ifadeye müsa
rant eylerim. Bu beyannamenin, 
komşu ve dost iki memleketimi
zin lll<!nfnatlcrine olduğu kadar, 
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Mil6no Temasları 
(Başı 1 incidcJ 

Geçen defa!kilere nazaran, da
ha geniş salahiyetleri haiz ola
rak Parise tekrar gelen Amiral 
Darlan, buradaki temaslarına 
başlamıştır. Amiral Darlan, b u 
defa da Vichy - Laval ve Vich ·
Berlin arasında işbirliği tesis et
mek yollarını temin k in ParistE 
müzakerelerde bulunacaktır. F a· 
knt bu görüsmelerin basında yi· 
ne Fransız donanması gelmekte· 
dir. 

ltalya11 donanması 
Ancak Darlnn'ın bu yoldak· 

faaliveti esnasında ve Fransa • 
Almanya münasebetleriyle mu 
vazi olarak ,ı? iden ve ~öze batar 
diğer bir hadise d e şudur: 
Almanyanın Bas Amirali Ren 

der, İtalvava giderek Milanod 
İtalya Bahriye Nazırivle temac 
ta bulunmustur. Bu temasın 1 
talvan donanmasının Alman ku 
mandası altına verilmek mak 
c;adivle :yapıldıi!'ını muhtelif kav 
mıklar tevit ediyor İtalva - Al 
manva hava ku\·vf'tlerinin ku -
mandası birleştirildikten sonra 
Almanya. İtalya d eniz kuvvetle 
rini de Alman deniz kuvvetler 
Ba~kumandanı Amiral Reader'lıl 
uhdesine vermek istiyor. 

Almanlar ergeç Vichy'yi kan· 
dırıp Fransız donanmasını da el· 
de edecC'klerini ümit ediyor ve 
hu suretle Alman - ltalvan ve 
Fransız filolarından terekküp e· 
ıiecek mihver donanmasivle İn· 
~}tereye kati darbeyi indirecek· 
'erini umuvorlar. 

Pasif ikleki korsan gemisi 
Vaşington, 19 {A.A.) - "Reu

ter11 Pasifiktekı ticaret gemileri
ne hucum eden Alınan korsan 
~emilerinden biri de, vaktiyle 
Letonyaya ait olan "Herzog Ya
kob., vapurudur. 18 mil sur'atin
de olan bu gemiyi Almanlar Le
tonya Sovyetlere geçtikten sonrn 
Meksikaya iltica ettiği sıralarda 
ele geçirmışler ve bilahara bir 
korsan gemısı haline ifı:ağ etmiş
lerdir. 

Haftalık zayiat bilançosu 
Londra, 19 {A.A.) - Reuter: 

9 şubat gecesi nihayete eren haf
ta içindeki ticaret gemisi kayıpla 
rını bildiren amirallik tebliği J)ak 
kında Londrada, 29806 tonilato
luk rakamın harbın bidayetin -
denberi haftalık kayıp vasatisinin 
yarısından da az olduğunu tcba· 
ruz ettirilmektedir. Harbin bida-
yetindenberi Almanlar, müsade
re edilmiş, batırılmış veya ken
di kendine yakılmış olarak 
1.330.000, İtalyanlar da 623.000 
tonilatoluk gemi kaybetmiştir. 
Bundan başka düşman kontrolü 
'lltında 60.000 torrilatoluk bita • 
raf gemi batırılmıştır. 

Şimali Fransccda 
(Ba 1 1 incide) 

şem radyo ile neşredilen bir nu· 
tukta demiştir ki: 

"Hitler Büyük Britanyanın is· 
tilasına teşebbüs edecek olursa 
bu vazife kendisine tevdi edile
cek olan ordu, bir mahkumlar or· 
dusu olacaktır. Geçen sene istila· 
yı hazırlamak emrini almış olar 
hava kll\-vetleri h mamiyle mür. 
hezim olmuştur. Hitler. bugür 
daha iyi bir iş görebileceği ümi· 
dinde midir? Bitlerin acele et
mesi lazımdır. Amerikan sanayi 
ınin seri surette seferberlenmesi 
nin kendisi icin ne elim bir ma 
nası olduj?unu pekala bilir. İçin 
de bulundu~u ümitsiz vaziyette 
J.Jitler. yüzlerce. binlerce Almar 
-ıelikanlısını muhakkak bir ölü 
me sevketmekte tereddüt etmi 
vecektir. 

"Alman nskerlcri. bu teşebbü 
SÜ yapmak için emir bekliyorlar 
fakat tıpkı idam mahkumları gib 
bekliyorlar. Almanva kin belir 
meye baslamış bir kabus dah~ 
vardır: İtalyanın u(!ramış olduğı 
nczimetler sehebivle iki ceohe<lr 
lıarbetmek mecburiyetindedir 
ı\frikndaki büvi.ik muvaffakıvet 
lerimiz, mihvere karsı vapılmı 
ızun bir taarruzun tetevvücü de 

moHir 

'\Ulh davasına da hızınet edece 
ğine kaniim. - Pooof 

+ 
Ekselans B. P opof 

Hariciye Nann 
Sofyn 

Türk - Bulgar bevannamesiniı 
imzası münasebetivle gönder 
mek h1tfunda bulundultunuz se 
viınli telgraf tan dolavı zatıalini 
ze samimiyetle teşekkür ederim 
tki hükumetimiz arasında cere 
yan eden itimatlı ve samimi J?Ö 
rüş teatisi. iki komF:u dost hü 
kUmetimizin ötedenberi müna 
sebetlerine hakim olan ve mf' .. 
faatlerine hizmet eden karcıht. 
lı anlayış zihniyetini bir ker 
daha isbat etmistir f c:te bu ka 
naatlerdir ki, dün elde edile• 
mesut neticeden dolavı Tiirk h;i 
ktımetinin ve benim hic;settı · 
miz derin memnuniyeti zatıalı 
nize ifade etmek isterim. 

Saraçoğlu 

R1 
yo 
de 

1d 

e 

1 
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Cinai Miktarı Ekalltme ıekll GOnD Saetl 

Tahta: Çıralı veya 735,772 M3 PazarWr 2512/941 14 
çam beyaz. 

:Ağaç vfdaSl 213 pa'cet " " " • 14,30 
ip 15.850 mo>tTe " " • • 15 
Menteşe 80,200 adet " • " " 15,30 
Somunlı vida 481.056 .. '" " " " 16 
Köprü çlvı 200 K:. '" " " • 16.3C• 
Uma demiri 1.355 • " 26/2/941 14 
Çivi ._ 5.318 • " " " " 14.3C 
Çatal çlvf 80.000 adet '" " " • 15 
Siklop Cemberl 4,850 Kg. • • " • ıe 

1 - N!lmune ve şartname. leri -nuc fbince yukarıda cins ve miktan ya
tılı (10) kalem muhtelif malzeme pa uırlık suretlle eksiltmeye konmuştur 

2 - Eksiltme hizalarında yaz,lı gün ve saatlcrd<' Kabataşta lm•"'•rn 
\'e m!lbayaat subcslndekl alım koınlsyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnameler sözü geçen şubede gonileMıir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teldif 

edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkô.r lto-
;nisyona mUracaatlan. (934) 

p 

TiMOFUJ 
(Abdest Bozan) deditimiz barsak ktırtlannın devasıdır. Bunlar ııtır etile 
1apılmq pastırma ve sucukları yiyenlerde hisıl olur. Uzunlukları dört 
me\reden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol acar 

T 1 M O F U J bu kurtların en birinci devasıdır. Sıhhat VekS.letinin 
nilsaadesini haizdir Her eczanede bulunur Recete ile satılır 

~............................ .. 

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

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

Satış yeri: TAN - J stanbul 

Fiatı 50 Kuru,. 

·.JrJÇ 
P! B11KI~ 
o.~KO . 
LEVHA 

MÜHÜR 
KLİŞELER 

Kulekapı Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 
Galatada Arapcaml mahalleslnln Kalafat yerinde 8/12 sayılı mahal

de ınsaat atölyesi sahibi Basrinin $Ubemize kazanç vergisinden olan 
borcundan dolayı haciz altına alına::ı 10000 adet muhtelif renk ve şekil
de dört köşe muz.aik çinisinin satışı 24.2.941 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü sabah saat 10 da aleni m!luıyedc suretiyle ynpılacağından 

lstl'klılerin aynı gün ve saatte mczkür mahalde hazır bulunmalan iliin 
olunur, (1222~ 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN G ÜZEL HEDİYE 

Cocuk 4nsiklopedisi 
Her <;""uk babası, ç°"uğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyı 1 

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

Cünkü· Çocuk Ansiklopcciisı 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonrn muh
taç olduğu en kıyoıet- j 

4 Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
1 büttin dünya çocukla-
, rına yılbaşı ve bay-

ram hediyesi olarak 
m çok verilen eserdır. 

Çünkü: 

ti eserdir. I 

Her hediye kırı!ıp kay
bolabilir, veyahut u
nutıı1abilir. Fakat Ço
cuk Ansikloped ı& t, ço· 
cuğun hayatı uzermde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

1 Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 

TAN Neşriyat E-vi 
lstanbul 

Adres : lstanbulda TA N Matbaası 

lstanbuJ Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İlanları 

30,000 kilo koyun eti alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 24/2/ 941 Pa
zartesi &"Ünü saat 16,30 da ManisadıJ 
askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk 
teminatı 1350 liradır. Taliplerin kanu
ni vesikalarile teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel komi,wına 
vermeleri. (1884 - 813) • 

• 
1300 ton odun alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 22/2/941 Cumartesi 
ıünü aut ı 1 de Çanak kalede askeri 
satın alma komisyonunda yapılacak. 

ur. Tahmin bedeli 251.250 lira ilk te
minatı 4387 lira 50 kuruştur. Evsaf ve 
:;artnamesi komisyonda &"Örülilr. İs· 
teklilerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale aaatindn bir aaat 
evvel komisyona vermeleri. 

(1&86 - 815) 

Sultanahmet Birinci sulh Hu
kuk mahkemesinden: Argiro ve 
Yorgi ve Foti ve Panayot ve Sof
ya ve Aleksandra ve maliye ha
zinesinin şayian ve müştereken 
mutasarrıf oldukları İstanbul E
minönü kazasına tabi Kumkapı
da Muhsine Hatun mahallesinin 
Samsun sokağında eski 26 - 26 
mükerrer ve yeni 2, 4, 6, 28, 30 
kapı ve 702 ada ve 1 parsel No
lu evsafı dosyasında mevcut va
ziyet zaptında ve keşif raporla-

' rında yazılı ve altında kahve 
dükkanını müştemil kargir iki 
bap hanenin izalci şüyuu zım
nında fünıhtu takarrür ederek 
müzayedeye vazolunmuştur. He
yeti umumiyesinin kıymeti mu
hammenesi (4900) dört bin do
kuz yüz liradır. Birinci açık art
tırması 21 / 3/ 941 tarihine müsa
di! cuma günü saat 14 ten 16 ya 
kadar icra olunacaktır. 

Kıymeti muhamemesinin % 
• 75 şini bulduğu takdirde o gün 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı 

1 

ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bul
zarfla eksiltmeleri 24/2/941 Pa- madığı takdirde en son arttıra
zartesi giınü saat 11 de Sivasta nın taahhüdü baki kalmak üz.-?
Askeri Satın Alma Komısyonun- re 10 gün miiddetle temdit edi
da yapılacaktır. Taliplerin ka· lerek ikinci açık arttırması 31 ~ 
nuni vesikalariyle teklif mektup- 3/ 941 tarihine müsadif pazartesı 
larını ihale saatinden bir saat ev- günü saat 14 ten 16 ya kadar ic
veline kadar Kom.syona verme- ra kılınacak ve o gün en çok art
leri. Şartnamesi Ankara ve Is· tırana ihale edilecektir. İpotek 
tanbul Lv. Amirliklerı Satın Al· sahibi alacaklılarla diğer alaka
ma Komisyonlarında görülür. darlann işbu gayri menkul üze

Miktarı Tutarı Temınatı rindeki haklarını hususivle faiz 
Ton Lira Lira K.r. ve masrafa dair olan iddialarını Cinsi 

Buğday 300 25 500 1912 50 evrakı miisbiteleriyle 15 gün i
Arpa 250 15,650 1171 ss I çinde bildirmeleri lazımdır. Ak

• (1894 _ 849) 1 si hal~e haklan tapu siciller~v
le sabıt olmadıkça satış bedelı 

• nin pavlaşm:ısından haric kala

Beher çiftine tahmin edilen 
6 lira olan 40,000 çift kundura 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 3/3/ 941 Pazar· 
tesi günü saat 11 de Ankarad3 
M. M. V. Satın alma komisyo · 
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 
13.250 liradır. Şartnamesi 12 li
raya komisyondan alınır. Talip
lerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermeleri 

11954 - l 135) ... 

caklardır. Miiterakim bilumum 
vergiler hissedarlara ve dellali
ve ve vakıflar kanunu mucibin
ce verilmesi lazım gelen 20 se
nelik taviz bedeli ve ihale pulu 
ve tapu masrafları müşteriye 
aittir. 

Satış pesin para ile ve t.apu 
kaydı mucibine<> ve icra ve ifl5s 
kanununa tevfikan icra edilir. 
Arttırma sartnmnesi ishu ilan 
tarihinden itibaren mahkeme di
vanhanesine talik kılınmıştır. 

Talip olanların kıvmeti muham
menesinin ~ yedi bucuğu nisbe-

200,000 kilo sığır eti alınacak- tinde pey akrı>sini hamilen o 

çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oııa toş 
saatlerinde hocalııt ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 

l'ilttir. Mükemmel ıekildt 
teclit edilmiş olarak iki cil· 
di birden ('l) liradır. 

Talebe ve muaUimlert 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Umumi Heyet Daveti 

ANTALYA 
Umumi Nakliyat 

Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin senelik hissedaran u
mumi heyetinin aşağıda yazılı 

ruznamedeki mevaddm müzakert!Sı 

için 27 mart 941 tarihine musadlt 
Parşembe günü saat 16,30 da şirket 
idare merkezinin bulunduğu İsta!l. 

bulda Sirkecide YalıköşkO cadde· 
sinde Antalya hanında adiyen iç
tlmaa daveU · kararla~ınlmış oldu· 
ğundan hssedarların muayyen gijr 
ve saatte tesı1fleri nca olunur. 

İçtima gününden bir hafta evvel 
hissedarların malik oldukları his· 
seleri şirkete ibraz ederek duhullyt! 
varakalan almaları icap eder. 

Antalya Umum! Nakliyat Tü::-k 
Anonim ŞirkeU 

Ruzname 

1 - 1940 seneSl idare meclisi VE 

murakip raporlannın okunması, 

2 - 1940 senesl bllAnço, kAr vt 
zarar hesaplarının tasdiki, idan 
meclisi azalarile murakiplerin ib· 
rası. 

3 - M!lddeti biten idare mecllsı 
azalarının yeniden intihabı. 

4 - 1940 senesi temettOünOn tes. 
viye ,ekli ve tarihinin kararlas· 
tırılması (madde 77). 

5 - 1941 senesi mukarlplerinin 
intihap ve ücretlerinin tayini. 

tır. Kapalı 1.arfla eksiltmesi 10/ crün ve saatte İstanbul Sultanah-
3/941 Pazartesi giinii saat 16 da mette tapu binasının alt katm- Z AYi - İstanbul Ticaret ve Sana-
Ardahanda askeri satın alına ko- na dairei mahsus:ısında Sulta . yi Odasından almış olduğum 7630 No. 
misyonunda yapılacaktır. Tah- 11~hmet Birind sulh hukuk mıh- ı 1u 25/5/939 tarihli ve 8319 No. ıu 
min tutan 46.000 lira ilk temi· ~em~.i başkatibi~':_ 941 / 2 N o. 8161939 tarihli iki adet Me a 

8
_ 

natı 3450 liradır. Evsaf ve şart- •le muracaatları ılan olunur. nşe & h 
namesi komisyonda ,l?Örülür. Ta- detnamelerlnin B nUshalan 1toman-
liplerin kanuni vesikalariyle tek- - - , yada muamele esnasında zayi olduğu 
ı"f k l "h l t• d r ESKIŞEHIRDE 1 ı me tup arını ı a e saa ın ~n için yenisini çıkaracağımdan esktsı-
bir saat evvel komisyona ver • ı A H E N K 

l · (1~78 1274) nln hükmll olmadığını bildiririm. 
mP P.TJ • - Musiki TirnreUıanesl: S. Suad * Ahenk, Mandolin ve sair T. GİKADİ ve MAHDUMU 

' çalgılar. , 1 HALEFi YANI GIKADI 
Beherine 185 lira tahmin edi

len 100 adet çift atlı nakliye a- ,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

rabası paz~rlıkla satın alınacak: : A ş K 1 N T E M 1. z ,. ;: 
tır. İhalesı 24/2/941 Pazartesı : 6' : 
~ü saat 10 da İzmirde Lv. A- 5 o C 
mirliği satın a1ına komisyonun- i Milli, Hissi ve Acki Roman 1 
da yapılacaktır. Tahmin tutarı = 1' 
18,500 liradır. Takarrür edecek E: : 
nat üzerinden kati teminat alı· : .... Yazan : Aka Gündüz = 
nacaktır. $artnames\ komisyon- - : 
da ı!Örülür. İsteklilerin kanuni = Satış yeri: TAN • İstanbul. Fiatı: 100 Kr. : 
vesikalariyle bC'lli vakitte komls- '-111ı111111111111111111111111111111111ı111111111111111ıu111111111111 ı :I 
vana ı?elmclcri. (1976 - 1272) 

20 - 2 - 941 -== 

TÜ RKi YE C ÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

KuruJus ı'a rihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Aja ns adedi : 265 
7.i.-ıtf v .. tir"ri .,,.,. "4" v; h"nka moamelelerl 

Biriktirenlere 28,800 Lire Para 
iKRAMiYE VER iYOR 

Zlr••t B•nk•a•nd• kumb•ralı ve lhb• raı:r t•1arrut heupl•rınd• ett 112 
ııruı S>-''4nanlara ••"•ıte 4 detı qekllecelc kur• ile apl)ıdalel pllna 1 

ikramiye d•l)ıtıl•c•ktıt. 

4• 4d•t 1.000 t.lralık 4.000 L 

• • &00 • LOOO 

4 • 250 • 1.000 

40 • 100 • 4.000 

ıoo • &O • &.000 

120 • 40 • 4.800 

ıeo • ıo • a.200 
oı KKAT: Resaplarmdald paraJ.ar bir sene tçtnde !50 liradan aşalı diJS 
venlere ikramiye çıktığı takdirde 411 20 raz.laslyle verilecektir. ttur 
•en ede t defa. 1 EyJQL 1 Blrtnd kAnun. 1 Mar1 H 1 Bat: 

tarfhlPrlnde cektlecekt!r. 

Ticari ve l\fali Müesseselerle Yüksek 
İktisat ve Ticaret Mektebi l\lczunlannı 

Tlcarl ve mali müessesattan v~ki Is tekllnerlne seı1 cevap ven 
ve iş teklif edenl<"rle iş istiyenlerl daimi temas halinde bulundurr 
maksadifie, mektepte bir "İŞ BÜROSU,, tesis edilmiştir. Al~kalıl, 
şartlarıru yazı ile "iş BÜROSU,, na bildirmeleri. (1264) 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanah 
Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbü 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için· 
fe müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben b1 
lrit:ahımcfo size bu sanatı öğretiyorum ... 

Fiatı 50 Kuruş, 

MAJIK SiNEMA 

ve FiLiM 
Türk Anonim Şirketinden: 
ŞirkeUmizln hissedarlar U!T'umt 

Hey'et( 26 Mart 1941 tarMııt: r:ıstlı
yan Çarşamba günü s&:ıt lJ 3u da 
Galatada Eski Gümrük sokak, Kılrk
çübaşı han 15 numa.n.da trt .. re Mer
kezinde adiyen toplant:ı•akt.r. 

En az yirmi hisseye m&.Uk ohn ve 
<.sal<•t:n veya vektıı.~ e1 iştirak etnıch 
istiyen hissedarlann toplanmadan ev
ıtelkl 10 gün zarlında saat 10 dan 12 
ye kadar hisse senetlerini Şirkelın 
İd:ıre Merkezine t~vdi C'terek mu!ta
bllinde duhuliye varak.:larını alma
ları ltızımdır. Aşağıdakı ruznam...U .. 
yazılı biltınço ve ktır ve zarar hesa
biyle murakıp raporu Şirketin Mer
kezi İdaresinde sallfüzzikir saatlt:rde 
hissedarlar tarafından tetkik edılc
bllir. 

R UZNAME: 

ı - Şirketin 940 malt senesi Bi
lfınço ve klır ve zarar hesabiyle mu
rakıp raporunun tasvip ve kabulıl. 

2 - Müddetleri biten İdare Me;:
llsl Azasından üç zatın yerine inUna
bat icrası, 

3 - İdare Meclisinin zimmeUcrlnln 

MAJIK SiNEM' 

ve FiLiM 

Türk Anonim Şirketindı 
Şirket Hey'eti İdaTesince Sir 

feshiyle hnli tasfiyeye vaz'ına l 
verilmesi için hey'eti umumiyenl 
Mart Hl41 tarihine müsadif Çar 
ba günü saat 14 de sureti fevka 
de içtimaa karar verilmiştir. 

Binaenaleyh yevmi mezkurda 
ketin Merkezi İdaresi olan Gı 
Eski Gümrük sokak, Kürkçüba:;J 
nında 15 No. lu odada toplanacc 
dan Şirket mukavelenamesl mı 

blnce en az yirmi hisseye malık 
ve asaleten veya veklıleten iştira 
mek istiyen hissedarlann toplan 
evvel on gün zarfında soat 10 da 
ye kadıır hisse senetlerini Şirket 
dare Merkezine tevdi ederek m 
billnde duhuliye \'arakalarn.ı .ı 
ları lAı.ımdır. 

RUZNAME: 

1 - Şirketin müddetJnin lkn'. 

beklemeksizin derhal feshiyle tas 
sine karar vermek, 

2 - Kanun dairesinde tasfiye J 

ibrası, melesin! ifa etmek iı;in hey'eti ı 

4 - İdare Meclisi Azasının 19.Jl miyeye münasip g,\ı-Ulecek mlk 
mali senesine alt hakkı huzurlannın tasfiye memuru ta:1in etmek, 
ve ayni sene için murakıbın maktu 
Ucretinin tayini, 3 - Taylrj edilec .. it tasfıye ıne 

5 - 1941 senesi için murakıp i:ı- lanna v~.Hecek ürreUerın mild 
tihabı. taKdir ve tayin etmek. 

İstanbul Yüksk İktısat ve 
Ticaret Mektebi Mezunlan 
Cemiyeti İdare Heyetinden 

Nizamnamenin dokuzuncu 
maddı:.c;i mucihince Cf>mivetimi-
7in vıllık alelade toplantıs1 22. 
42.1941 tarihine müc:a<lif Cumar
tesi gunu saat 15 de Bevo{!lu 
Hal.kevi salonunda vapılar::ıl{tn
dan muhterem azanın teşrifi ri
"a olunur. 

Ruz""me: 
1 - İdare ve mürakabe hev'et

leri raMrlarının okunması, 
2 - İdarece mürakabe hey'et-

1erinin ibrası, 
3 - Yeni idare ve mürakalıP 

hev'etleri azası ile yedek azanın 
intihabı. 

4 - Teklif ve dilekler. 

Sahıp ve Neşriyat m0dtır11: i min 
UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L Ş. TAN Matb .. 11 

KAYIP: Galata İthalat p 
rüğünde 30.12.940 tarihinde 
dığım 16890 No. lu gümrük 
buzunu kaybettim, yenisini 
cağımdan eskisinin hükmü 
tur. S. Azarya ''e i. Bensı 

KAYIP: Beyoğlu malmii 
lüğünden almakta olduğum 
aşa ait tatbik mühürümü 
bettim. Yenisini yaptıracaı 
dan hükmü kalmamıstır. 

Eda Uct 

• " Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mü1ehassısı 
Pazardan baska her gün s~ 

\ 

ı 2,30 - 4) ye kadar f sıanll 
Dtvanyolu No. 104. , _____ _,I 


