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Gayrimenkullerin Kira Japo~ ~uıh 
Teklıfıne 

Bedelleri Hakkındaki Verilen Cevap 

Karar 
"1 ngi1 t e r e, Takip 

Ettiği Yoldan Dün Neşredildi 
Akdenizde --ı ((Tek Ekmek 1 ip,· inhiraf ~~iyecektir,, 
Ha(l!ırlanan ', Büt ün Tahminler 

ilkbahar K..ı,rarnamesi şu Merkezdedir: 

Taarruzu de Bugün Çıkıyor 
icar Mukavelenameleri 

Olmıyan 

iratlar 

Gayri Menkuller 

da Kiraya Esas 

ile Muayyen 

için Gayri Safi 

Tutulabilecek 

_, __ 
"Bu Japon Teklifi 

Berlin 

ilham 

Tarafından 

Edil miştir 11 

K ent Dukast, lngilter ed e teşkil edilen Polonya ordu<ıunun kara rgilııru ziyareti esnasında ~ 

Alınanlarm ilkbaharda Akdenizde 
büyük bir taarruza geçmek için 
hazırlandıklarını gösteren birçok 
emareler vardı:r. Almanyanm bu 
taaırruzdaki hedefi Süvey51 kapat
mak, İngiliz dinanmasmı Akdemz
de barmamıyacak hale getirmek 
ve bu suretle İngilterenin İmpara
torluk yollarını kesmektir, Bunu 
temin için de donanmaya ve bır 
takım üslere ihtiyaç vardır. Al
manya. ~imdi bu maksatla İtalyan 
donarunasmın Alman kumandası 
eltmda se\'k ve idaresini temine 
calışmaktadır. 

.~~--·--------------------------------------------------~--------aı 

1J1. Zekeriye SERTEL 

A lmanların ilkbaharda Ak
denizde büyük bir taarru

.ı::a geçmek için hazırlandıkları· 
nı gösteren birçok emareler var
dır. 

Sicilyada birleşen hava kuv
vetlerinden sonra !talyanın ce
nubuna mühim miktarda Alman 
kuvvetleri sevkine başlanmıştır. 

Alman deniz başkumandanı 
Amiral Reader ltalyaya giderek 
ltalyan deniz başkumo.ndanı Ri
cordi ile görüşmüştür. 

General Franconun Mussolini 
ve Mareşal Petain'le görüşmesi 
de bu noktadan dikkate şayan -
dır. 

Yakında tek tip ekmek imaline başlıyacak olan fınn1ardan biri 

Almanlann Balkanlardaki si -
yasi taarruzları da Qiç şüphesiz 
Akdenizde hazırlanan büyük ta
arruzla alakadardır. 

* * 

Ankara, 20 (TAN Muhabirin-ı de kararlaştırılan kira bedelleri 
den) - Milli Korunma kanunu- ile sair şartlar, 1939 takvim sene
nun 30 uncu maddesine istinaden • sine ait noterlikçe mukayyet son 
vilayet ve kaza merkezlerindeki kira mukavelenamelerindeki be
gayri menkullerin kira bedelleri- del ve şartlar<lan farklı olamaz. 
nin tayini hakkmdaki kararname 1939 takvim senesine ait noterlik 
bugün ne~edilıniştir. Ayenen ce mukayyet son icar mukavele-

S imdiye kadar Alman gaze
teleri daima Afrikadaki 

harplere ikinci derecede ehemmi-

bildiriyorum: namesinde kira mikdarı muayyen 

A - Kira mukavelenamelerin- (Sa. 4, SU.· 1) 

yeti haiz hactise1er nazariyle bak- Amerika A.yanında 
tığı, ve Hitler iki cephede birden 
döğüşmemeyi prensip ittıhaz 
ettiği halde, bu defa Almanları, 
Akdenizde bir taarruz plaru ha
zır lam.ıya sevkeden sebep nedir? 

-r--
• •• 

Proıe Uzerinde 
Bu sebepleri şöyle izah edebi

liriz: 
Almanya Akdenizi Italyaya 

Son Müzakerler 
terketmişti. İngilizlerin burada • 1 • 
büyük muvaffakıyetler kazana - Netıce enıyor 
cağını ummuyordu. lngiltereyi 
Akdenizde meşgul etmek kafi idi. 
Çünkü hakiki ve kat'i netice an
cak !ngiltereyi adalarında mağ
lup etmekle alınabilirdi 

--o---
Washington Zırhlısı 

Denize indiriliyor Hildiseler Almanların bu dü -
şüncelerinde aldandıklarını is -
bat etti. ltalya Akdenizi muha
fazaya kafi gelmedi. Ingilizler, 
Almanların tahmininden çok üs
tün, büyük muzafferiyetler te -
rnin ettiler. Afrikada Italyan im
paratorluğunu parçaladılar. Şar
ki Akdenızde Yunan adalarını iş
gal ederek yeni üsler temin etti
ler. Bu suretle Ak.denize haklın 
oldular. Hatta Balkanlar üzerın
de tesir ve tazyik icrasına başla
dılar. Afrika harbini bitirdikten 

Vaşington, 20 (A.A.) - Dün, Amerika Donanması Başkuman-
İngiltereye yardun projesin~ ü- danı Amiral Stark 
çüncü müzakere günü idi. Ayan 
azasından demokrat Bailey, ka-ı--
mınun tatbik edilmesinin Avru-1 A Darlan Paris 
pa muharebesine bir "müdaha- • 
le., olacağını söylemiş ve şunla
rı ilave etmiştir. Bu müdahale
nıin bizi harbe sürüklemiye<:eği
ni ümit ederim. Fakat harbe gir
m~k ihtimalini dahi kabule ha-
zırım . ., 

sonra da oradan tasarruf ede - Dün geç vakit hükumet parti
cekleri deniz, hava, ve kara kuv- si Ayan Hariciye Komisyonu ta-
vetleriyle Almanları başka cep- af 1 tadil~ 
helerde rahatsız edebileceklerini r ından projede yapı an at 

hakkında Ayan Meclisinden bir 
isbat ett~er. karar almıya teşebbüs etmişse 

Bu ~azıyet kar.şıs~da ~anya de muvaffak olamamıştır. Ayan
Ak_?.enız m:selesı ile dogrudan ı dan bazıları, projeyi tetkik et
dogru~a ala_ka~ar o?nak ve bu- mek için, Meclisin henüz kafi 
~a~akı harbı bızzat ıdare etmek dere<:ede vakit bulmuş olmadı
~~tıyacını. ~uydu. Ilk. adını olmak ğmı söyliyerek itiraz etmişler
uzere ~~cılyay~ pike tayyare ı dir. Demokrat ~rupunun reisi 
fırk~sı gonderdı. So~a da Ak - Barkley diğer bir celse daha o.k
denızde Italya~ dem~, kara ve tedilmesine muvafakat etmiş, 
~ava ku~~tler~ .. el~e alarak Meclis te projenin müzakeresine 
ılkba.h~ ıçı~ .bu~uk bır taarruz devam edilmek üzere bu~n öğ
hazırlıgına gırışmıye mecbur ol- le vakti toplanmıya karar ver
du. Yukarda kaydettiğimiz ha- mistir 
diseler bu.?azırlığın m_uht~lif saf- Jdpon t hd.d. karRı 
halarıru gostennektedır. e ı ıne ~ 
Almanyanın Akdeniz taarru - Vaşington, 20 (A. A.) - Me-

Temaslarını 

Bitirdi ve Döndü 
Paris, 20 (A.A.) - "D.N.B.,, A

miral Darlan, bu sabah otomo -
bille Vichy'ye dönmüştür. Dar
lan, Paristeki ikameti esmı.smda, 
ezcümle Seine eyaleti prefesi ile 
Paris polıs prefesıni kaul etmiş
tir. Amiral, bundan başka bır 

sendikalist heyeti ile de görüş -
melerde bulunmuştur. 

* 
Ankara, 20 (Radyo gazetesD-

Vichy'ye yakın bir mahalde ku
rulan bir mahkeme huzurunrla 
General· de Gaulle taraftarı bazı 
Fransızların muhakemesine baş
lanılmak üzeredır. --

Bulgaristanda Silah 
Altına Çağnlanlar 

lnglltere Hariciye Nazın Eden 

Londra, 20 (A.A.) - Dün ak
şam Avam Kamarasında sorulan 
bir suale cevap veren Hariciye 
Müsteşan Butlcr, Japon Harici
ye Nazırından hususi bir mesai 
alınmış olduğunu bildirmiş ve 
demiştir ki: 

"Avam Kamarasının da ma -
ltimu olduğu veçhile, bazı hadi
seler ve ezcümle Hindiçini ile 
Tayland arasındaki ihtilaf sebe-

( Sonu: Sa 5; Sü !) 

Şarki Afrikada __ ,, __ 
Mega İtalyan 
Garnizonu da 
Teslim Oldu 

-:.-

lngilizler Somalide 
11Juba11 yı Geçtiler 
Nairobi, 20 (A. A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri şarki Afrika u
mumi karargahının tebliği: Ce
nubi Afrika hava kuvvetleri, Ha
beşistanda ve İtalyan Somalisin
de Cura nehri mıntakasında faa
liyette bulunmuştur. 18 Subatta 
bombardıman tayyareleri. Yavel
lo'ya hücum etmiş ve kaleyi, 
kampı, kışlaları ve idari binaları 
pike bombardımanlarına tabi tut
muştur. Bir çok yüksek infilak 
ve yangın bombaları atılmış, he
defl<t in hepsine tam isabetler ol
muştur. Yavello'da seri atesli kü
çük toplarla ve mitralyöz:erle 
hücumlarımıza mukabele ed il
miştir. 

Başka filolar Mega üzerinde, 
Moyale'de ve Galib'de taarr uzi 
keşifler yapmıştır. 'M:oyale civa
rında düşman sığınakları bomba
larımıc:tır. 

l ngilizler yeniden birçok 
esir aldılar 

Nairobi 20 <A. A.) - Dün ak
şam neşredilen resmi tebliğ: Ju
ba nehri hattında tazyikimiz art
maktadır. Düşmanın 'mukabil ta
arruzu püskürti.ilmüstür İkisi İ
talyan subayı olmak üıere İtal
vanlardan 40 kişi ölmüştür Yol 
larm fenalı,!?ı"'a ve mPcıı:ıf'Pnin u-

( Sonu: Sa 5; Sü 5 ) 
- --o>-----

zundaki hedefi Süveyşi kapat- busan meclisi bahriye encümeni 
mak, Ingiliz donanmasını Akde - reisi Vinson, dün. deniz hareka
nizde barınamıyacak hale getir- tı şubesi müdürü Amiral Starn'm 
mek, ve bu suretle lngilterenin bir mektubunu okumuştur. A· 
imparatorluk yollarını kesmek- miral bu mektubund a. Amerika
tir. Bunu temin için yalnız Sicil-ı nıh d~iz müdafaa tedbirlerine 
yada bir miktar hava kuvveti bu· karşı J lponlar tarafından yapılan 
lundurmak kUi değildir. Donan- orotesto1,aı;ın hic bir suretle na-

Sofya , 20 (A.A.) - "Havas,, İcra Vekilleri Heyeti 
Bulgaristan, son günlerd e geçen Ankara, 20 (A.A.) - icra Ve-

( Sonu: Sa 5; Sü 1 ) , (Sonu: Sa 5; Sü 2) 

•• 

sene silah altına alınmış olan ef- killeri Heyeti bugün saat 16 da 
radın yerini tutmak üzere bır 1 Basvek!lette, Başvekil Doktor 
miktar ihtiyatı silah altına çal!ır- Refik Saydamın riyasetinde haf-
mı.ştır. talık toplantısını yapmıştır. 

Londranın Mütaleası A k "' V • t l Yugoslavlavlara Gö~ 
-- s erı azıye -·-

" Türkiyenin SICILYABOGAZINI "Ankara Pakıl 
s i ya 5 eti K A p A T M AK Balkan Sulhu 

Değişmemiştir .. MÜMKÜN MÜDÜR? için Kazançf _,_ 
Gazeteler, Tüskiyenin 

Taahhütlerine Olan 

Sadakatini Övüyorlar 

Berlin, Pakttan Çok 
Memnun Görünüyor 

Londra, 20 (A.A.) - Türkiye
nin teşebbüsü üzerine Bulgaris
tanla Türkiye arasında başlıyan 
ve İngilterenin tam mutabakati 
ile idare edilen müzakereler, pa
zartesi ~nü sona ermiştir. Lon
dradaki efkan umum.iye bu gö
rüşmelerin Bulgarlstanm müsta
killen hareket imkanlarını bilfiil 
kaybettiği bir sırada neticelen -
miş olmasından dolayı teessür 
izhar etmektedir. Eğer Türkiye 
ile Bulgaristan arasında itimat 
daha önce teessüs edip te anlaş
ma daha evvel tahakkuk etmiş 
olsaydı, Balkanlardaki vaziyette 
salah hasıl olmus olurdu. 

Alman propagandası, Türk -
Bul~ar anlaşmasının ilanından 
azami istüade teminine çalış
makta ve bıınu Türk hattı hare-

( Son u : Sa 5; Sil 6 ) 

Müstahsil 
Memnun 

-·r-
1 h t i y a ç t a · n F az 1 a 

Hububatın Mübayaası 

işi Devam Ediyor 
Ankara, 20 (TAN Muhabirin

den) - Müstahsil elinde bulunan 
tohumluk ve yemeklik ihtiyacın
dan fazla hububata el konması ve 
bunların değer kıymet üzerinden 
pesin para ile mübavaası hakkın
daki kararnamenin tatbikine ge
çilmesi bütün müstahsilleri derin 
bir memnunivetE' sevketmistir. 

Alakadar memurlar isimleri 
evvelce bildiri1mis olan mıntaka
ları dolasmakta ve mevcııt esas
lar dairesinde hubub::ıt mübayaa
sına devam etmektedirler. 

Hükilmet. mübavaa edilmekte 
olan mahsulü de,rhaJ ambarlara 
koymak ve silolara verlestlrmek 
icin yeni baz1 tedbir1er dahı:ı al
maktadır. Ziraat Vekaleti ilkba
har ekiminde kövlüye daha cok 
faydalı olmak ve bu suretle J!e
cen mahsul devresine naz::ıran da
ha fazla mahsul elde edebilmek t
ein tetkikler yanmakta ve var
dım sahasını tevsi icin $imdiden 
hazırlıklara başlamış bulunmak
tadır • 

(Askeri Muharririmiz yazıyor) 
Akdeniz muharebe sahası, de

nizilik ve havacılık bakmıından, 
üç kısma ayrılır: 

1 - İskcnderiye üssüne istinat 
eden Şarki Akdeniz, 

2 - Maltada tek bir İngiliz üs
süne mukabil birçok İtalyan tıs
lerlnm bulunduğu Orta Akdenız., 

3 - Cebelitarık üssüne dayr.
nan Garbi Akdeniz. 

Şarki ve Garbi Akdeniuie ha
va ve deni:z. üstünlüğü hemen he
men tamamiyle İngilizlerin elin
dedir. Denizin bu kısmına, R:ı

dos üsleri bertaraf edilirse, mu
harebe faaliyetleri bakımından 

bir "İngiliz denizi,. denilebilir. 
(Sa. 4, S ü. 3) 

Po!onyada Kanh 

Çarpışmalar Oldu 
Ankara. 20 <Radyo Gazetesi)

Polonyada Alman askerleriyle 
Polonyalılar arasında kanlı çar
pışmalar olmuştur. Bir Alma.n ,ı:te
neraliyle 44 kişi ölmüştür. B.ı 
haberi Polonya kaynakları bildir
diği gibi bir Alman gazetesi de 
vazmıştır. 

Belgrad, Statü~ 

ldamesi l~in } 

Müzaherete 1 
---'>-

Yunan Gezete~ 
Paktı Tdsvip E~r:r 

naı 
Bel~ad, 20 (A. A.) - "~m.: 

Türk - Bulıa-ar anlaşmasır'üs 
zası ile alakadar olarak. Eha 
siyasi mahfillerinde, Bar r~, 
da statüko'nun idamesinr ı~ 1 
daf eden yeni tesebbüsler iht~: 
li ~avri v'arid teliıkki olunma;, 
dır. Bu te~ebbüc;lere. Yuırosl8r 
da doğrıırlıın do(!ruv~. istirak ~l 
cektir. Maarnafih. Turk - r 
-ieklara<:vorıuna rııfü•a hih bıun 
dar - yııı:ro<:hv anlasrnas, . 
kında Belıırad'dıı rlola<:~., ır 
ları:ı rAğrı""tı siv.,ci mahfi1 ~ 
le bir nıı~tın Jii1umsu.,. ~ 
rikrindedır p,.J.,.,,r - V• 

f Sonu: Sa 5: Simf aı 
aa 

e-~ 

Maliye Vekilinin Beyanatı 

Milli Piyangonun 1. 
Senelik Safi Kô.rz: 
2.620.312 Liradır ~ 
Devlet Piyangousnda Görülen T ekamüli: 

Arhrmak için Lüzumlu Tedbirler Almaca ~ 

Ankara. 20 (A. A.) - Maliyt 
Vekili Fuad Ağrah Milli Piyango 
idaresinin faaliyeti etrafında bi
ze asa~daki beyanatta bulunmuş 
tur: 

"Milli Piyango idaresi, J 940 
takvim Ylhna ait bilançosunu ver 
miştir. Milli Piyanı;(onun ~eçen 

vll zarfındaki hasılatında ve safi 
karında mühim bir inkişaf var
dır. Avrupa harbinin en buhranlı 
devresine tesadüf etmesine rağ
men devlet pivanı?osunda .ı;?örü
len bu inkisafı halkımızın yük
sek alaka v~ tevP<'cühüne borc
luyuz. Nihayet halkımız bir pi~ 
van~o bileti alırken avni zaman
da bir vatan hizmE'ti vantıitına da 
kanidir. Cünkii MilU Pivan~onun 
safi kAn santimine kadar mHH 
müdafaa vekaleti bütcesinMı ha
va kısmına irat kaydolunmakta· 
dır. 

(Son u: Sa. 4., S il. 5) 
Maliye Vekili Fuat Ağralı 



----

Yazan : Von Kleffens 

~,; Son Bir Ayda Vali Dün yen iden iktisat Vekili 
&,~~ 12,600 Bin L. hk · E 'M l . . Tetkiklerine 

(Holanda Hariciye Nazın) 

ihracat Yapddı t e S e e S l n l Devam Etti 
--·<'-

Bu Miktar Bir Rekor 

Teşkil Etmektedir 

• Tetkik Etti ---
Bugün 

Talimat 

iplikçilere 

Verecek 

21 2- 1111 

Tehllkeu 
Mesai 

Dlr 

Yazan: Naci Sadullah 

erhis ve İzin 

lüsaadeleri 

ve kısaca; "Yarın sabah şafakla 
beraber. Sütı tutununuz.,, 

Bu feci haber sinirlerimi boz
du. Bütün gece uyuyamadım. Ya
rın sabah neler ıı:öreceiıiz, diyor
dum. Nzearet arkadaşlarımla te
lefonla konuştum. Müdafaa nazı
rının derhal evime ıı:elmesini. ve 
o ıı:ece için karargahı bizim evde 
kurmayı kararlaştırdık. 

Son ay içinde Istanbuldan dış 
piyasalara yapılan ihracat, harp
ten evvelki zamanlara nazuan 
da rekor teşkil edecek bir halde 
yükselmiştir. Ikincikanun ayı ıçin 
de muhtelif memleketlere yapı
lan bu ihracatın tutarı 12,60Cı,OOO 
!ıra ve miktarı 60 mılyon kllo -

Bazı Kasaplarda Et Bulunmuyor Bir me•le.ktaş, en haklı ten 
kitlere uğrayan bir kitab 

Iktısat Vekıli Hüsnü Çakır mudaf•ava <abalarken: 
dün öğleden evvel Sümerbankla "- Bir eserin hatalı olmasınıı 
meşgul olmuş, öğleden sonra E- ne zararı rnr? Ortava hir eser ko 
tibankta kömurciılerden mürC>k- nulsun da. varsın ·kusurlu, vey: 
kep bir heyeti kabul etmışıır. ı ı ı , d' 

•eri Ahndı 
.ah.ey ıakin uyurken yol baı1arı
a, ltôprfilere, muhim bJnaların 
lVarlarma toplar ve mitralyözler 
erlq!lrillyordu. Memleketin her 
U'afmda ayni tedbirler alınıyor-

~
. Baskumandan General Wın
lman da orduyu teıt~şe &itmı1-

İlıtıyari tedbirler olarak ta ce
bu prkt vilAyetlerimlzdeı<.i 

!Jpr!ller berhava edilmişti, Hail< 
llıtUn bu 1edblrlerden habeniz-

Sonradan, bu sayede Alman
ların planını alt üst etti~imizi 
ö~rendik. Cünkü o ııece beşinci 
kol mensuptan müdafaa nazırı
n1 evinden kaçırmaya karar ver· 
diklerine dair vesikalar elde et
tik. Yaptıkları plana ıı:öre kocırı
cıların bir k1',mı kapı önünde 
bekliyen po!jsi'. dikkatini ıı:ider
mek icin kapıda bulunacak. ve bu 
arada bahce tarafından nazırı ka
çıracaklardı. 

dur. 
Bu ihracatın en mühim kısmı 

İngiltere ve Romanyaya yapıl
mıştır. Bundan sonra muhim mık 
tarda mal alan memleketler Ma
carıstan, lsvıçre ve Almanya -
dır. 

lhraç edilen malların en fazla· 

Birkaç gündenberi bazı kasap
larda et bulunmamakta ve pe
rakendeciler narhın kendılerıni 
tatmin etmediğini, bu yüzden sa
tış yapamadıklaFını söylem<!k'.e -
dirler. Vali ve Belediye Reısi 
Lutfi Kırdar dün bu mesele ıle 
meşgul olmuş, alakadar tüccarla
rı çağırarak fikirlerini almış ve 
meselenin mahiyetini tetkik et -
miştir. Büyük sürü sahıpleri 

narhtan memnun olduklarını bil -
dirmişlerdir. Yalnız sermayesı ol-

mıyan ve suruden hayvan alıp 

kendi hesaplarına kestiremıyen 

bazı kasapların vaziyetinden ıs

tifade eden mutavassıt eller ık;n
ci bir kardan sonra kasaplara et 
satmaktadırlar: Bu yüzden bazı 
kasaplar az kar aldığı için et sat
mamışlar ve buhran başgoster -
miştir. Vali, büylık toptancılarla 
mutabık kalmıştır. Bugün de mu 
tavassıtları çağırarak dinliyecek 
ve meseleyi halledecektir? 

van ıs ı o sun." ıyor. 

Hüsnü Çakır kendisi ile gorilş - Değersi> sanat e.eriyle, hata! 
şen bir mu~arrirımize, Istanbu,l- ilmi eseri birbirine karı~tırmak 
da. bulundugu m_uddet zarfınua tan ıi<ığnn hu yanhs hüküm. bizi 
ıplık tevzıatına aıt karanıamenın zavallı kiitüphanelerimizl en zi 
tatbikı ile meşgul. o_lduğunu, dı - • yankar kültür rehbe•lerivle dol 
ğer vıHlyetlerdekı ıplık fabrika- durmarn da,·et etmektedir. 
!arının murahhaslarının da Isıan- Halbuki vatandaslara tenevvü 
b_ula davet edildiğini söylemı~ - yolunu göstermek ·iddiasiyle pi 
tır. vas:ıYa çıkan bir iJmi eserde biı 
. Jzmir iplik fabrikatörleri ş~h- hiikiim, veya bir bilgi hatasın 
rımızde bulunmaktadır. ı;>un, hos görmek. yorgun ve safdil biı 
Adana ıplık fabrikatorlerı namı- volcuva vanlıs vol tarif edilisin 
na mühendis Fazlı da şehrımi- tebe,~ümİc ka~s;lamak kada• mu 

sını tutun, pamwc, aerı, yapak, Poliste : 
balık, hubuaı, yagıı tohum.ıaı, sı-

Piyasada: 
• Uzaktan top se1leri a:eliyorrJu. 
lyyare meydanlarunı:zın bom
\r(lıman edildili haber verildi. 

naı elyal teşku tımektedir. B ki D kt 
Bu ihracatın 'i milyon liralık IÇa a 0 orun Ayakkabdarın Kar 

Nisbeti Tesbit Edildi 

ıe gelmiştir. 7İr hir n1İİC\amaha olmaz mı? 
Iktısat Vekili Hüsnü Çakır, Ne vazık ki , hiz hu müsamaha 

bugıin fabrikatörleri kabul ede- ka•lı/iı kiiltiiriimiize sui kas· 
rek iplik tevziatı hakkında ken- teskil edebilecek bir hadde var 
dilerine talımat verecektir. dırmıs bulunuvoruz. Lise talebe 

Bu sırada hariciye müsteşarı 
ve diğer bir çok devlet ricali gel
diler. Benim calısma odamda top
landık. Sinirli sinirli siızara ici
yor ve az konuşuyorduk. Şehir 
de ••kin vP sPssizdi. Yalnız o ııe
ce beşinci kola mensup binler
ce Alman tevki! edilivordu. Bu 
tedbir tehlikeli idi. Çünkü. aldı
ğımız haber yanlıs cıkarsa. bu 
tevkifat basımızı belaya sokabi
lirdi. Maamafih böyle bir günde 
bu tehlikeli unsurları serbest bı
rakmak ta caiz değildi. 

mı.lttarı ayın son hartası ıçınae • • • vu··ru··du·· 
yapılmıştır. Uzerıne 

-5-
orveç ve Daniaıatkanın isti
ıdan evvel Holanda polisi 
ok Alınan casusu tevki! et -
U. Almanların bize karşı fe
pir niyetleri yoksa, bu casus-

• n burada işi ne idi? Garip 
t luyordu. 

:lekteplerin pencerelerine bir 
kağıtlar yapıştırı!ıyordu. 

:Ot zabıtaca tetkik edildiği za
; bu kağıtlarda hiçbir yazı 
:adığı ıı:orüldü. Alman Sefa
; mensupları gayri tabii bir 
:da çoğalıyordu. Bu yeni me
fların vazifesi Jl(> idi? 
lir akşam zabıta, büyük bir 
' ele geçirdi. Bu zarf Berlin
:; nazı parti merkezine hita-
yazılmıştı. Bu zarf elden 

lıerilecckti. Fakat bir gün 
an sefarethanesine yakın bir 

le bulundu. Zarfın muhtevi
ıı:aripti: Bu evraktan sene
n.beri Lahay'deki Alman se-
'nde ataŞe olarak çalışan bir 
Holandadaki Alman askeri 

ı teşkilatının şefi olduğunu 
riyordu. Bu adamın maiye-
Holandanın her tarafına 

budak salnuş ıı:eniş bir Al
casus teşkilatının çalıştığı 
ılıvordu, 

ı cııs~lar iYl hazırlanmış, 
l::i :ınah.susada yetiştirilmiı; 
elerdi. Bunla? Holandanın 
afıısına ait her türlü malt'.ı· 
toplamıya m~nrur edilmiş

. Bu sebeple Holanrlanın 
ıahJ<em mevkil<!rini, feyezan 
ı.arını, siper tahkimatına as
rin Ytorleştirildikleri mınta-

ln tetk ediyorlardı. Bazı 
hur lokantalarda Holanda 
lt!criyle görüşüp ahbap olu
lardı. Kadınlarla, hizmetçi 
e temas ediyorlardı. 
ınacnaleyh ·bu evrakın bu
oosı Holanda hükumeti için 
ıim bir vesika idi. Bu sayede 
ok .Alman casuslanru tevkif 
ek mümkün oldu. 
8.kat bu vesikaları ayni za
ıda Almanların bizim müda-

tedbirlerimizle alakadar ol
. ~• nı ııösteri:u<>rdu ki, bizim 
ın nsl endişeyi mucip olan nok

;a bu idi. Holanda hükumeti bu 
akadan sonra ona göre hazırlan

lı. Casus teşkilatını lağvetti, bü
un telgraf, telefon ve mektup
ıır uzerine sansör tesis etti, Ni
ana doj!ru da idarei örfiye ilan 
dildi. Her sahada askeri hazır
Lltlarını tamamladı. Terhis ve 
nezuniyet emirleri geri alındı. 
ludut boyunda faaliyet arttırıl
ı. Bir saniyede köprüleri ve yol
an havaya atmak için tertibata
ndı. Ai!acları dinamitle atarak 
ollar kapanacaktı. Fakat felake
. n gelişlni durdurmak mümkün 
lmadı ve 15 Mayıs 940 tarihin-

f~~! .. başladı. 

* 

* * Top sesleri başladı 

Lahey sakin uyurken, yol baş
larına, köprülere. mühim 

binaların civarlarına toplar, ve 
mitralyözler yerleştiriliyordu. 

Memleketin her tarafında ay
ni tedbirler alınıyordu. Baş ku
mandan General Winkolman da 
orduyu teftise gitmişti. İhtiyati 
bir tedbir olarak da cenubu şar
ki vilayetimizdeki köprüler ber
hava edilmişti. Halk bütün bu 
tedbirlerden habersizdi ve rahat
tı ... 

Telıı:raf ve telefonla raporlar 
gelmekte devam ediyordu. Bu 
haberler yan yana konulunca va
ziyet ayna l(ibi görünüyordu. Ba
zı haberler Alman kıtalarının hu 
dudumuzdaıı cekildii!ini bildiri 
yordu. Bazı haberler Alman as
~erlerinin o gün öğleden sonra 
ıı.eniş mikyasta manevralara baş
ladığını ıı:österiyordu. 

Ekseriya Alman taarruz saati 
olan safak zamanına daha iki 
saat kaldı~ halde hic bir verden 
bir ses cıkmıyordu. Gece yarısın• 
sükun ile aUatınca heoimizde ye
ni bir ümit doğdu. O halde ne o
luyordu? 

Bu askerler taarruza gececek
se. nicin ııündüzden manevra ile 
vürütülüyorlardı? Saat iki buçu 
ğa doj!ru. yeni bir hadise olma· 
yınca, yatıo biraz uyumıva karar 
verdik. Odalarımı7a reklldikten 
bir saat sonr;ı karım he,,i uyan
dırdı. Uzaktan top sesleri geli
yordu. Bir iki dakika sonra yatak 
odamdaki telefon caldı. Tayyare 
meydanlarımızın hombard·man 
edildilti haber veriliyord'ı Karıır 
kalktı. Pencereleri actı. Saat dör 
olmasına rağmen sabahın yarıır 
1ydınlığı odamıza doldu. 

(Arkası v.ırı 

JJıuı yapılan ihracat 
Dün muhtelif memleketlere 

150 bin liralık ihracat olmuş -
tur. ihraç eaııen maadeıer ara
sında Almanyaya 66 hın lıralık 
tutunle Yunanıstana Hl hın lira
lık taze balık ta bulunmaktadır. 
Almanyaya balmumu ihracatı -
na musaade ed:ildığı için pıyasa
da balmumu fıatıan 145 l<uı·uş -
tan 155 kuruşa kadar yukscl 
miştir. 

Portekizden talepler 
Portekizdeki ihracat müesse -

seleri, memleketimizle ticari mü 
nasebetler · tesis etmek mak.sa
diy le, ithalat ve ihracat birlilde
rı ve ticaret odasına mektuplar 
göndermektedirler. Gelen mek -
tuplardan birinde de, Portekiz -
deki komisyoncuların Amerikan 
mallarını göndermek hususuna da 
delalet edecekleri bitdirilmekte
dir. 
lTALYANLAR BALIK ALI
YORLAR - Son günlerde ltal
yan piyasaları yemden şehrınliz
den taze balık almıya başlamış
lardır. 

Üniversitede: 

Rektör Ankarada 
Üniversite rektörü Cemıl Bil

se! dün Ankaraya gitmiştır. Rek
tör üniversite birliğı içın alaka
dar vekaletlerle temas edecek 
nizamnamenin biran evvel mer'i
yet mevkiine girmesine çalışacak
tır. Rektör ür,iversitenin bugıin
kü kadrosu ve yeniden profesör 
olanların vaziyeti ı!e talebelerm 
dileklerini vekalete arzedecek ve 
alınması zaruri bazı kararların 
bir an evvel verilmesini temin 
eyliyecektir. Bilhassa tıp fakül -
tesi son sınıfında okuyan ve 
stajlarını bitirenlerin imtihan 
günlerinin tesbiti işini ve yaban
cı diller mektebi talebesinın ma
aşlarını ay başında muntazam 
almalarını halledecektir. 

BÜYÜKLER GALERISI - U
niversitede teşkili kararlaştırılan 
buyükler galerisinin ihzarı ha -
zırlıkları ikmal edilmiştir. Ilk 
önce edebiyat fakültesi büyük a
damlar köşesini gerek yerli, ge
rek beynelmilel şöhretlerin büst 
ve portreleri ile süsliyecek \'e 
bir merasim tertip edecektir. Di
ğer fakültelere konacak resii'ler 
için Avrupaya siparişler yapıl -
mıştır. 

Pabuç Pahalılığı 

G eçen !erde bir vatandaşın bir ma
ğazayı gezerken kalb sektesin

den öldüğünü öğrendiğim zaman kcndı 
J.endime gayri ihtiyari: 
"- Muhakkak, demiştim, kundura 

fiatlannı görınüş olacak!,, 

Bakırköy emrazı akliye hasta
nesinde hademe .Muhsin Kara -
duman adında biri işinden çıka
rıldığını muğber olarak mezkur 
hastanenin 18.boratuar şefi Dr. 
Neşet Halil Ozkanı bıçakla öl
dürmiye teşebbüs etmiştir. Fakat 
hastane hademelerinin yetismesi 
üzerine Muhsin yakalanmış ve 
dün adliyeye verilmiştir. Suçlu 
doğruca asliye dördüncü ceza 
mahkemesine verilmiş ise de mah 
keme suçu ağır bulduğundan 
maznunu evrakiyle beraber ağır 
ceza mahkemesine göndermi~tir. 
Vakit geç olduğu için duru~ma 
bugüne bırakılmıştır. 

TEVKlF EDlLDILER - Şa -
kir ve Refik adında 16 şar yaşın
da iki arkadaş Küçükpazarda bır 
dükkanlarından birer çift kundu
ra çalıp kaçarken yakalanmışlar
dır. 

Dün Adliyeye verilen suçlular 
Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesinde tevki! edilmişler
dir. 

YARALADI - Şoför Yasin E
feoğlunun idaresindeki 2251 nu -
maralı taksi Beşiktaştan ııeçer -
ken Şişhanede oturan Mişon oğ
lu !saka çarparak muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. _____ ,,__ ---
Sıhhat Şurası Dün 

Toplandı 
Ankara, 20 (TAN Muhabirin

den) - Yüksek sıhhat şurası bu 
ııün saat 15 de Sıhhat ve tctimai 
Muavenet Vekili Dr. Hulusi Ala
taş'ın reisliğinde tonlanmıstır 
Toplantıya Vekalet müsteşarı Dr 
Asım Arar. ictimai muavenPt d» 
iresi reisi Dr. Ekrem Tok, Hıfzıs
sıhha dairesi reisi Dr. Şerafettin 
Ataman ojtlu, Profe.ör Dr. Akil 
Muhtar Özden. Dr. Hasan Yusuf 
Başkan. Profesör Dr. Mazhar Os
man. Dr. General Mazlum Uvsal 
Dr. Oneratör 1\l[urat Sevtem. Pro· 
fesdr Neşet Ömer İrderlip, Prö
fesör Dr. Refik Güran. ProfesÖi' 
Dr. Saim Ali Dilemre Dr .. Gene 
ral Tevfik Saj!lam iştirak etmis
tir. Yüksek Sıhhat siırası ruzna· 
mesine dahil bazı adli meselele
rin müzakeresine ba 1amıc;t1r 
Yarın da toplantılar devam ede-
cektir. 

Fiyatları Miirakabe Komisyo
nu, ayakkabı fiyatları hakkın -
daki tetkiklerini bitirmiş. ayak
kabıları üç nev'e ayırmıştır. Ma
liyet fiyatı sekiz lira olan ayak
kabılarda kar nisbeti yüzde 25, 
maliyeti sekiz liradan 12 liraya 
kadar olan ayakkabıların kar 
nisbeti yüzde 35, mliyeti 12 li
radan fazla olan ayakkabıların 
kar nisbeti de yüzde ellidir. Hu
susi surette ısmadanan ayakka
bılara bu kar nisbetlerine yüzde 
20 daha ilave edilecektir. 

Fiyat Mürakabe Bürosu me
murları, yarından itibaren ayak
kabı fiyatlarını bu kar nisbetle
ri üzerinden kontrol edecekler
dir. 

Orta Avrupa İle İş 
Yapan Firmalar 

İ~iliz Korporasyonu Orta 
Avrupa ile iş yapan firmalardan 
mal almamakta idiler. Bu firma
lardan bazıları alakadar makam 
!ara müracaat ederek ihracatın 
birlikler kanaliyle ve lisans alı
narak yapıld~ını ileri sürmüş
ler ve mübayaatın mahdut fir -
malara hasrının doğru olamıya
cal(ını bildirmişlerdir. 

Haber aldı~unıza ıı:öre, dün ve 
evvelki gün bazı firmalara, bir
likler kanaliyle ihracat yapan 
müesseselerden de 1nıı:iliz Kor
porasyonunun mal alacağı ve ev
velce konulan tahdidatın kısmen 
kaldınldı~ı bildirilmiştir. 

iaşe Teşkilatı için 
Yeni Tayinler 

Kaput bezi satışlal"ı 
Son gunlerde kaput bezi üze

rine de halkı ızrar edecek mahı
yette yolsuz satışlar başlamıştır. 
Kaput bezine hükumetçe evvel
ce narh konulmuş olması bu işle 
meşgul olanları başka yollardan 
yürümiye sevketmiş, bezler fab
rikalarda boyatılarak yüksek fi. 
atlarla piyasaya sürülmüştür. A
radaki fark yüzde kırkı bulmak
tadır. 
Diğer taraftan boyasız kaput 

bezlerinin de pamuk ipliğinde 
olduğu gibi açıktan para alınarak 
satılmakta olduğu da söylenmek
tedir. 

Gün geçtikçe geniş bir mahi
yet alan bu hareketin pamuk 
ipliğinde olduğu gibi hükıime -
tin cezri bir müdahalesiyle önü
ne geçileceği muhakkaktır. 

Nitekim hükumetin pamuk ip
liği istihsallitını tek elden tevzi 
etmek yolunda aldığı son karar 

daha şimdiden iplik işindeki ınah 
zurların çoğunu ortadan kaldır -
ınıştır. lstihsallltını tahdide mec
bur kalan sınai müesseseler ko
layca iplik tedarikine başladık
ları gibi iplik spekülasyonu 
yapmak için mal depo edenler 
de bunları en az zararla elden 
çıkarmıya çalışmaktadırlar. 

Maarifte: 

Muallimler Hafte:da 

24 Saatten Fa:zla 

Ders Vermiyecekler 
Ankara, 20 (TAN Muhabirin- Maarif Veldileti haftada 24 sa-

den) - İaşe teşkilatına ait tayin- atten fazla ders veren muallım
lerin yapılmasına başlanmıştır. !erden iyi randıman alınamadı -
Vekalette çalışan komisyon bu- ğını gözönünde tutarak buna mü
gün de toplanmış ve yapılması •aade edilmemesini Istanbul ma
liizım gele.n .son hazırlikları da arif müdürlüğüne bildirmiştir. 
ıkm~l etmıştır; . . Bu münasebetle, fazla ders ve
. T~car:t V ~al7tı dış tıcaret da- ren muallimlerin bir kısım ders
ıresı muşavırlerınden Talha Sa- ı !eri başka öğretmenlere verıl -
buncu İaşe müsteşarlıjtına bağlı miştir. 
olarak kurulacak petrol ofisi re-
isliğine, teşkilatlandırma müdür- DEVLET HESABINA OKU -
rü Seyda'nın da fiyat mürakabe YAN TALEBE - Devlet hesa
müdürlüğüne getirilmeleri tekar- bma Orta Okul ve Liselerdeoku
rür etmiştir. yan talebeden son sınıfta olan-

Talha Sabuncu, ofisin kadrosu- !arın Üniversiteye leyli mec -
nu hazırlamak ve petrol limited cani devamları temin edilmiştir 
işbirliği esaslarını tesbit etmek Son sınıfta okuyanlardan yüksek 
üzere vazife ile !stanbula gönde- tahsil yapmak istiyenlerin liste-
rilmistir. si vekAlete gönderilmiştir. 

~ 
. . . 
. 

Darısı kimin başına? 

M cşhur sinema yıldızı Cııirlcy Tenıp 
le yakında türkçe konuşacak -

nıış. Bu havadisi okuyunca dudaklanın
dan gayriihtiyari şu samimi temenni 
dökiildü: 
"- Darısı bizim radyo snikerinin ba

şına!,, * fi'eci Haber: 
Hakikaten, son zamanlarda papuç 

pahalıydı. Ve söylenildiğine göre bu 
pahalılığın asıl sebebi, deri buhranıydı. 

Holandaya hücum gününden Zaten benim en akıl erdiremediı(im nok
evvelki günlerde Lahey- ta da bu garip sebepti: "Ortalıkta deri 

ieki Alman hava ve nskeri ataşe- buhranı var!,, Diyenlere cevapsız kalan 
eri Holanda hükumetinin neye şu suali soruyordum: 

drada muazzam bir cami yapılıyormuş.' 
Ben evvela Londrada bir cami yapılma
&ının hikmetini bir türlü kavrıyamaınış
tım. Fakat biraz düşününce buldum: 

i talyan doıumması 

B ir gazete ~oruyor: 
, '- Italya donanmasını Alman

:yaya mı verecek?,, 

* * 
Yağlı iş bu11a denir! 

B ir başka meslektaşımızın- sorduğu 
sual de şu: 

u nskerl tedbirleri aldıj!ına hay- "- Peki amma muhtekirler, az va· 
ret ediyor ıı:orünüyorlardı. tandaşın derisini mi soydular? O katlar 

8 Mayıs çarşamba ıı:ünil Berlin. deri nereye gitti?,. Şimdi, et pahalılığı 
İngiliz donanmasının Holanda sa- kundura pahalılığının papucunu dama 
hıllerine asker çıkarmaya hazır- attı. Bu pahalılığın mes'u!iyetini be. 
landıl!ını işaa etti. Bizim boyle bazı vatandaşlar hayvanlarda, bazı va
bır şeyden hberimiz olmadığı için tandaşlar da insanlarda buluyorlar. }'a· 
Berllndeki ata,~lerimiz vasıtasiy kat ı:ünlerdenberi etrafında miltalea -
1~ bu rivayeti tekzip ettik. Ve !ar yürütülen, tenkitler yazılan, bc~a-

ciyle bir harekete mani olmak i- natlar verilen, ve hemen bütün m.ıtbu
n k rada ve denizde her türlü atı uğraştıran et l>ahalılığı me\'Zuwıa 
'<ibırlerimizi aldıliımızı bildir- karşı kadınlann ne kadar Jiıkayıt dav -
ık. randıklannın farkında mısınız? Eğer 
9 .Mayıs salı günü ne Berlinde, benden bunun sebebini de sorarsanız 

ne de Laheyde mühim bir hadise 
olmadı. Hava ıı:üzeldi. Hatta ka- ıoöyliyeyim: Kadınlar et pahalılığından, 
nmı alarak yemekten sonra gez- ve et buhranından müteessir değildir
meve çüttım. o gece de rahat bir ler: Çünkü onlar başımızın etini yiyor-

yku uyuvaca~ımı umuyordum . !ar! ... 
Saat 9,30 da eve döndüğümüz * * 

zaman harbive nezaretinden te- Loııdrada cami yaptırılıyor 
1 fonla beni arıyorlardı. Bizim - -------
entellıc~ns servis bürosu Alman- G azetelcrin verdikleri bir havadi-

'"!n taarruz edecei!ini bildirivor se inanmak lizım2elirsc. Lon • 

Jngilizler, o camii, imana gelen İtalyan
lar için yaptınyorlardır. Fakat hunu 
düşünen müttefiklerimize, İtalyan ve 
/\iman propagandasının ilinden imaıı -
dan çıkardığı müslümanlan da halıl'ln

tırım: Bari onlar için de lllekkeye bir 
kifüe yapılsa! 

* * 
lerimizden bazılarının çe~it 

çeşit izdivaç ilanlariyle doldu
ğuna bakılırsa, evde kalan kızlannıız 

gittikçe çoğalmaktadır. Eğer dünya 
evine girmelerini temenni ettiğimiz bu 
kızlannuzın talipleri indindeki kıymet· 
lerini arttırmak istiyorsak, alınması lii· 
zımgelen tedbir basittir: O kızlanınızı 
derhal, fiatları mürakabe komisyonuna 
havale edelim! 

Eğer bu sual bana tevcih olunsaydı, 
vereceğim cevap şuydu: 
"- Zannetmem: Çünkü İtalyanın 

alış verişi, İngiltere ve Yunanistanla· 
dır: Arnavutluk ve Afrikadaki ordusu -
u u peyderpey onlara teslim ettiğine 
göret donanmasını Almanlara vennt.z. 

Hem, farzı muhal olarak İtalya müş· 
tl'ri deiiştirmiye karar verse bıle, Al
manlann bu talebini yine yerine getire
mez: Çünkü ltalyan donanması kayıp· 
tır! 

* * Mukabele bilmisil mi? 

H astanelerimizden birisinde, bir 
hasta bir doktora saldırmış, ve 

eline geçirdiği bıçakla doktoru öldlir -
mek istemiş. 

Acaba hastalar nihayet "l\Jukabele 
bilmisil,, e nıi ba~hyorlar dt:'rsiniz? 

"- 5,100,000 kilo sade yağ istih•al 
edilen hir memleketi" 20 milyon kilo 
;raii nasıl istihlak edilir?,, 

Siz, gelin de bu suali bir muhtekire 
sorun: Bu sualin içindeki hesabı duynr 
duymaz, ağzının suyu akacak, ve: 

"- Oh, oh. di)·ecektir; ~ördünüz mii .. 
"Yağlı iş,, i? ... 

* * Evlendirme memurları 

B ir başka meslektaşunız da şu sua
lin cevabını merak ediyor: 

"- Evlendirme memurlan nereye 
bağlı olacak ., 

Eğer bu sualin doğruluğuna inan . 
mak liizımgelirse, izdivaç diişmanlaı~ 
giin geçtikçe biraz daha çoğalıyor de
mektir: Görüyor musunuz? Evlendir 
ıne nıcmurları bağlanacakmış! 

Naci Sadullah 

lt'rine . resmt'n 'verdiğimiz ~erleı 
hile, hu acıkh miisamahanıq hi 
111ave~ine ctıfrınmış heybetli hata . 
lnrln doludur. 

Mesela ":\tetinll'ri:vle muasn 
'fürk edebiyatı tarihi,. nin say· 
falarında en tanınmış ba:u edip· 
!erimizin isimleri yer bulama· 
mıstır: Bu eser, liselerin son 
<ınıflarında okunmaktadır. 

''Tiirk teceddüt edebiyab tari· 
hi., nde ise. diğer ec;erde isimleri 
bile vecmi~·~n o ediplere, bir çolı 
sa)"falar avrılmıstır. Ve bu eser· 
de, liselcTin son sınıflarında oku 
tulan kitaplar ara.ındadı.r. 

Ben şahsiyata girmek korku 
suyla, ortaya isimler koymaktat 
kaçınıyorum: Bahsettiğim ediple 
re hir e•erde hiç ver verilmeyişi 
ve diğer hir eserde geniç yer ay· 
rıJması, hn vazının nnn cerceves 
içine ... dı ·ılamıyacak kadar ge· 
niş ve bambaşka bir mevzudur.' 

Bugün üzerinde durmak iste 
diğim nokta, hiç del(ilse, tenviı 
iddiası tasıyan e'.'lerlerin bueiin 
künden cok daha titiz bir tetkik 
ten gecirilmesi liizumudur. Bı 
kahil eserleri, cemaate hatalı te' 
kinler yapan vai7ler gibi, ktiltiiı 
kiinülf'rinden indirmek l~in r· 
hekl<-rliiimİ7İ ke~tirmek miiınlı-H 
değildir: l\Jt'ktep talebelerine de 
O;il. ancak okkav1a mahalle bak 
kallarına okutulması lazım geler 
eserler karsıs1nda gösterdiğimi: 
müsamaha, bizi daima esrar ka 
cakçıhğından daha nz tehlike! 
sayam1yacağımız bir kiiltiir ka 
rak('ılığlnın 7ararlanna uğrata 
<aktır. Halbuki bu eserleri, ha 
tasızlıi!a kavıışturulacaklan gü 
ne kadar ortadan kaldırmak. kü 
tiiphanelerimi•d• hôr ho•luk hı 
rakacak değildir: Çiinkü bize ez: 
veren "yokluk", kiitiiphaneleri 
mhin raflarındaki "boşluk" de 
ii;ildir. 

Kendi Sürdüğü 
Arabanın 
Altında Öldü 

Sürücü Halisin idaresindek 
süt yüklü araba dün sabah Zin· 
cirlikuyudan geçerken arabacı · 
nın uyuması yüzünden yolun sa· 
{(ındaki hendel!e yuvarlanmış . 
tır. Bu esnada arabanın altında 
kalan Halisin muhtelif yerlerı 
ezilmiş ve derhal ölmüştür. Ce· 
sedi muayene eden doktor, mor. 
ga kaldırtmıştır. 

Bir kızcağız öldü 
Çatalcada oturan 6 yaşında 

bir kızcağız evlerinde yaktıkları 
kömürün içine karışan bir mav
zer fişeğinin patlaması ile ba
şından yaralanmıştır. Kızcal'ııı· 
derhal Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış ise de, biraz sonra 
ölmüştür. Hadise etrafında zabı
'a tahkikat yapmaktadır. 

Koordinasyon Heyetinin 
Verdiği Kararlar 

Ankara, 20 (TAN Muhabirin 
den) - Devlet devair ve mües· 
eselerindc istihlak edilen kağıt 

!ardan yüzde 40 nisbetinde biı 
tasarruf yapılması hakkındakı 
kararname hükümlerinden Adli 
ve Vekaletinin ve Devlet demir· 
volları idaresinin istisna edilme 
•ine dair kararnameler koordi· 
nasyon heyeti tarafından kabul 
·p tasdik edilmiştir. 

Sazlı Kahveler 
Bazı kahvelerin derme çatın: 

bir saz heyeti teşkil ederek tari· 
felerini muayyen günlerde art · 
tırdıkları hatt5 kahve ve çaydar 
elli kuruş aldıkları görı.ilmtiştur 
Bunun üzerine belediye bu gib 
yerler hakkında zabıt tu'mıH 
başlamıştır, 
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bn.ya Hariciye Naı.ırmın bu 
ta~utu, Almanyanm, üze

ıe konuşulabilecek kadar w2-
esasları kabul ettiği takdirde, 

mtir neticeler verebilir. Fakat 
te.şebbüsün havayı bulandır

l için yapılmış bir manevra 
Uyetinde olınası da mümkün-

•on Tekli~ i 

ııgiltere hariciye mfuıteşan 
Butler Avam kamarasın

laponya hariciye nazırından 
Usi bir mesaj aldığını ve 
Un layık olduitu ehemmiyet
.etkik edilmekte olduğunu 
!emiştir. 

aponyanın muharipler ara
la mutavassıt rolü oynama
"e nonnal vaziyetin avdeti 
1 teklifler toplamaya amade 
Unduğu hakkındaki haberin, 
drid'in diplomatik mahfille
:le büyük bir heyacanla kar
ndığı ve barışın tekrar 
•süsü için miizakereler vuku 
duğu takdirde, İspanyanın 
rnühim rolü oynamıya mil· 

t bir coğrafi vaziyette bulun
{u bildirilmektedir. 
fapon teklifini, evvelce Kral 
>pold ,.e Kraliçe Vilhelmina 
ahndan yapılan tekliflerle 
ıkayese eden İspanya mahafi
J apon teklifinin vaktinde ve 
ıvafık bir sekilde arzedilmiş 
luğunu teslim etmektedirler. 
Harp ve sulh ııayeleri, ikti•a
sistemleri ve ideolojileri bir· 
·inden avn olan iki muharip 

. ·arın. vekdil!erine kat"i darbe
indir;,.,ek irin hiimmalı 'bir 
li,·etle huırlandıkları bir za

•nda sulbü iade maksadiyle 
ih masası etrafında birleşme
ri mümkün müdür? .. 
Bu hükmii, bu mesele ile ala
ıılar olan hashca hiiyük dev
tlerin vaziyetlerinin tetki
nden çıkar.;..aya gayret ede
n: 
Evvela bu tavassut teklifinin 
ıhibi olan Jap(>nyadan başlı-

' ılnn. 
Çinin istila-. ve İnITTltere ve 
nıerikaya rafrmen bütiin Uzak 
arkta ~~eni nizamı tesis etmek 
ibl ba~ından büyük bir işe ııi
,miş olan Japonyanın, mali, 
ctisadi büyük hir buhranın a
ilesinde ve harbin eşiğinde ol
ıııtu muhakkaktır. 
Bilhassa üçüzlü pakta iltiha
ından sonra. Amerikanın koy· 
ıuıtu tahdidat dolayısiyle Ja
JOnya, pek çok muhtaç olduğu 
•etrol, demir, bakır, pamuk. \'e 
•uğdaydan mahrum kalmakta· 
lır. 
İngiltere n Amerika ile ara

ıtnda bir harp çıktığı takdirde, 

1 ... ., 

--
Holanda müstemlekelerinden 
ve Siyamdan temin ettiği pirinç, 
kalay, kauçuk gibi çok mühim 
olan maddelerden de mahrum 
kalacağı gibi, ipekli ve pamuk· 
lu mensucatı, ve diğer munu 
maddeleri icin çok muhtaç ol
duitu Amerika. Hindistan, ŞaT· 
ki Afrika piyasa\annı da harp 
müddetince kaybetmiş olacaktır 
Ru vaziyet. ~asf'n mevcut olan 
iktisadi. mali buhranını son de· 
rece şiddetlendirf'Cektir. Bun
dan baska, İnl!'ilterenin ve A· 
vusturalyanın Pasifikteki deniz 
kuı·vetlerinin İn7İmamiyle ken· 
di deniz kuvvetlerinden üstün 
bir vaziyete !!'elen Amerika do
nanması i1e kstY-sıJa~masından çı 
kocak netice de malilm .ıe!!'ildir. 
Ve en nihayt't. kendisinin ve 
Almanyanın° bütiin l!'&yrf'tlerlne 
raimen anla•amadığı Sovyet
leri de hPsaba katmak mecbu
riyetindedir. 

Bütün bu sehı-nıer.ıt'n dolayı 
Japonyanın hul!'ün •ulhün iRde
sinde, belki herkesten fazla 
menfaati vardır. 

Diğer Memleketlerde 

Harbe girdiği gündenberi, 
bütün tephelerde, askeri 

mağlilbiyetlerden başka bir sey 
kaydedemiyen, iaşe mii,külatı 
içinde bulunan ve prestijini her 
giin biraz daha kaybetmek teh
likesine maruz bulunan Fa•ist 
İtalyanın, daha kötü hir vaziY<.
te düşmeden evvel sulha kavuş
mayı istemesi gayet tabiidir. U
zak bir istikbalde ''e uzak bir 
ihtimal ile Almanvanın nihai za
feri kazanması İtalyaya, belki 
de Almanvn hesabına çalışan 
bir memleket haline girmekten 
başka bir şey kazandırnuyacak
tır. 

Almanyanrn da bu sulbü iste
mf'"iİ için sebepler m~vcuttur .. 

İase ve ham madde ihtiyaç
ları bakımından herlırMe sıkın
tılı hir vazivete relmiş olması; 
büyük şehirlerinin ve sanayi 
merkezlerinin yakınd.a baslıya· 
cağı tahmin edilen lngiliz ha
va kuvvetlerinin kesif taarruz
larına ve tahriplerine maruz 
kalması tehlikesi; İngiltere ada
sının istilisının muvaffakıyet .. 
le neticelenememesi; denizaltı 
harbinin kısa bi.r zamanda mil· 
essir olamaması yüzünden har
bin uzaması ve hinnetice kay· 
hedilmesi; İngiltereyi mağlilp 
etse dahi. Amerika ve Snvyet 
Rusya gibi iki muazzam iktisa
di ve askeri kuvvetin karsısın
da kalması ihtim~lleri, çok- rea
list bir insan oldufrunu isbat e
den Hitfori !>öyle bir sulha ta
raftar kılabilir. 

Binaenaleyh, Hitlerin. buglin
kü kazanclarından lıir kısmı ile 
iktifa ederek, az cok galip va· 
ziyette sulh masasına oturma
yı, Avrupa ve dünva hakimiye
ti gibi çok meskilk ve tehlikeli 
bir harekette de,•ama tercih e
de.-eği tahmin edilı-bllir. 

İngiltere, Amerikanın yardı
mı ile, nihai zaferi kazanataiı· 
na kanidir. Ancak, hu tahakkuk 
edinceye kadar, Alman hava 

(Devamı 4 üncüde) 

J ( •J 3 ~ ı! iFMBii~6im 
" 
Şişmanhk Tehlikeli midir ? 

Yemek zevkinin en büyük üs
ıdı Brillat - Savarin: 
- Diplomalı hekim olsaydım. 

er, her şeyden önte yalnız şiş
:ıanlık üzerine iyi bir kitap ~·a· 
t"dım, sonra ilmin bu köşesin-

e hükmümü kurardım. Bu suret 
e iki büyük fayda kazanırdım: 
lir taraftan diin,·ada sağlıkları 
h ziyade yolunda olan insanlar 
lt'nim hastalarım olurlardı, bir 
rllraftan da insan cinsinin en 1tii· 
·et yarısı beni muayene odamda 
'>luhasara altma alırdı. Çünkü 
tadınlar için hayatın en mühim 
'Hşiin<"esi vücudun, ne fazlacı;ı. ne 
e eksiği olmadan, tam mütena· 

•·o> bir halde olmasıdır. 

Üstadın, )·a\nız zevk filozof., 
kalarak, hekimlik etmemesi pek 
isabetli olmuştur. Çünkü onun 
azdığından yüz su kaıfer ~·ıl son

biiti.in kadınların ·hir cok er-
eklerin de- en ll)Hhim dii~Hn

~e,i hala ayni olmakla beraber. 
hekin1Jerin en miihim isi. si~mrın .. 
ları zayıflatmak değil, zayıfla
lrıak istevenleri bu sevdaıfan vaz 
ıtedrmektir. Üstad hekimlik et
lrıi• olsaydı. giizel sisman !arı za
YıFJatmaya ~alı•ırken ne k•clar 
ÇoP.unun ranına kıymr~ nlat'1ktı! 

Si~manlığın en hUyiik tehlike•i 
-~ı manların kendi fikirlerine gö. 
~- endam gii•elliğine ha~rl g~~ir· 

lin kendisinden ziyade, güzeli 
görenlerin takdirine bağlıdır. Gü 
zellere bakarak sevap işlemeyi se
venlerin zevki de pek çok değişir. 
Onun için şi,manlığın güzelliğe 
halel getirdiği rivayeti de her 
zevke &öre doğru olmasa ııerek· 
tir ... 

Hayat bakımından şişmanlığın 
tehlikesi derecesine ııöredir. Nor
mal adamın kim olduğu bilin
mezse de, boyunun bir metreden 
yukarı santimetresi kadar kilo a
ğırlığında bulunanlara normal 
denildiğini bilininiz. Santimetre 
ile kilo ara .. nda fark onda bir
den onda üçe kader fazla olursa 
buna birinci derecede sişmanlık 
derler. Bu kadarında bir tehlike 
hatıra ge•emez. Fark onda birden 
onda beşe kadar olunca, sismanlı
ğın ikinici derecesi demektir. 

Şişmanlığın ücünrii derecesin
de santimetrevle kilo ara51nda 
fark onda ht"st .. n O'lda vedivf' ka
dardır. Dördiindi dett<"eslnde 
fark onda yediden yukarı olur. 

Birinci derecede., sonrakilerde 
de şişmanlık mutlaka tehlikeli 
demek değildir. Şi,manlann ha· 
zılarında hu hal tabiatın başka 
bir hastalığa kar.. k11rduitu mu
kavrmt"t vaıı;ıta~ndır. Razılannda 
tt'hlikeli olalıilir. Fakat şi•man· 
lığın bir tehlikesi olursa o da ya
sa ıı.öre~ir. Gençlikte •.i•~anlığın 
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Yükselen Adam: Bevin 
il B ugünden itibaren İn&il· 

tve ve Avustralya iş
çileri arasında bir seri konıış
malan acıyorum. Geçirditimiz 
a"-lklı ve sıkıntılı devrede iki 
memleket isçileri radyo va. .. ta
siyle birbirlerine bu mücadele
nin ön safında nasıl ve nicin 
döğüştüklerini anlatacaklardİr. 

Radyoda bu sözleri sövliyen 
İngiltere Mesai Nazın Ernest 
Bevin'dir. Bizzat Churchill tıl
rafından kendisine hususi bir 
ehemmiyet verilen lnııilterenin 
Mesai Nazın Bevin kimdir? 

Bugün için muhakkak olan 
bir şey vana Bevin bulunduğu 
mevkii kuvvetli bir tahsile de
ğil, fakat fevkalbeşer bir zeka 
ve kavrayış kabiliyetine; uzun 
senelerin verdiği bir tecrübeye 
medyundur. 

O, on bir yaşında on beş ku
ruş gündelikle çalışan bir çift
lik amelesi olarak hayata atıl
dı. Fakat Bevin'in taşan ve f-ı$
kıran zekasına kinde bulundu
ğu köy dar geldi. 16 yaşında 
bir Yoltmu bulup ~hre koştu. 
Ona kapılarmı acan bu metro
pol Bristol idi. Burada evlerin 
kapılanna kamyonlarla süt gön 
deren bir süt kumpanyasının 
kamyon şoförlüğünü yaptı. 

İşt.e bugün Britanya İmpara
torluğunun harp kabinesine a
lınan İşci Nazın Ernest Bevin 
bu mevkie Bristol şehrindeki 
kamyon şoförlliğünden yüksel
miştir. 

Şehirdeki hayatı, bu ufak 
köy çocuğunun içinde o güne 
kadar uyunı4ş kalan siyasi ta
rafını kurcaladı. Kısa bir müd
det sonra onu on yedi yasında 
olduğu halde, liman ameleleri 
birliğinin kamyon şoförleri şu
besine yazılmts buluyonn:. Da
ha 90llrB da ufak tredünyonlar-

* * " u onun siyasi hayatının 
D bir başlangıcıdır. Tre

dünyon işlerinin içyüzünü bir 
hayli öğrenen Bevin 1922 sene
sinde nakliye ve umumi isc:iler 
birliğine umumi katip olarak 
seçiliyor. O, siyasi şöhretini da
ha 1920 de yapmıştı. O zaman
lar liman amelelerine ait bir 
kavganın baş davacısı olarak 
meydana çıkmış ve iddiasını 

Sütçülük Yapan Artist 

Eerkeklerin cephede döv~f" 
tükleri bi.r sırada İngılız 

kadınlan da cephe gerisinde bü
yük bir eesaret göstererek .en 
olmıyacak işleri bile üzerlenne 
almışlardır. Kadınların ne kadar 
fedakarane çalıştıklarını anla· 
mak için Evelyn Berruırd'ın hi
kayesini dinleyiniz: 

Evelyn Londra sahnesinde 
büyük bir istikbali olan 22 ya
şında bir artsttir. 

Bundan iki sene evveldi. Bir 
gün Evelyn mutfakta yemek pi· 
şiriyordu. Kapı çalındı. Evelyn 
kapıda elinde kocaman bir pa· 
ket olan postacı ile karşılaştı. 
Adamcağız bunu genç kıza ver
di ve gitti. 

Evelvn paketi açmca bu irte 
bir yanlışlık olduğunu ıınrdü. 
Çünkü P•ketin içinde şöyle bir 
not bulmuştu: 

"Çok sevgili lrene: 
Beni, Kalp Ağrsı filmindeki 

bu kıyafetimde çok bej!endiğini 
sövlemistin. Sana yaş ııünü he
divesi olarak bu kıyafette bir 
resmimi gönderiyorm. 

İmza: Robert Donat,. 
Eve\vn'nin şünhe,i yoktu. 

Muhakkak ki elindeki resim 
!T'eşhur artist Robert DrynA•'nın 
idi. Evel"n heme., üzerine Pn 
iyi elbiselerini <'i••di ve paketi 
ııeldiiii vere ııötürdü. 

Kendisiyle konuştnliu iki üç 
dakikada meshur arti<t bu kü
çük kızın veni filmindeki fakir 
kız ?dn aradıl!ı insan olduğıınu 
ııördü. Bir hafta sonra ıı;,-eJyn 
bu film kumnanyası tarafından 
anı>aie edilmişti. 

Evelyn sinemadan tlvatroya 
gectl ve iki sene içinde iyi bir i
•im yaptı. 
Derken bir sene evvel bam eık
tı Evel:vn tivatrodakı roller ine 
devam etti. Ayni zamanda ma
hailec-i..,rf ri"i yan:f1"'T1 kort>it~'e
rin1en birine vazıldı Bir ııiin O
radP çocukların süts'ız kaldık· 
!arından ııeı:ı:Jerj .sabah!aı::ı ka-

(Ernest Bevin bugün /ngütere kabinesinde Mesai 
Nazırıdır. Ve harp kabinesi azasındandır. Büyük bir 
nüfuz ve otorite sahibi olan bu zat, 11 yaşında 15 kurUf 
gündelikle çalışan bir çiftlik amelesi olarak hayata 
atılmış ve bugünkü mevkiine yükselmiştir. Bu yazıda 
E. Bevin'in çok dikkate değer oları hayatım kısa çiz
gilerle vermeğe çalışacağız.) 

Ingiltere Mesai Nazın 

kazanmıştı. Ve işte o günden -
beri Emest Bevin ismi birçok 
du4aklarda dolaşınıya başla
mıştı. 

1920 - 1926 seneleri arasın
da müt.emadi surette devam e
den işçi mücadelelerinin, kay -
naşmalarının içinde hep Be
vin'in parmağı bulunurdu. O, 
yükselmekte devam etti. İngil
teredeki kapitalistleri fena 
halde ürküt.en üç büyük işçi 
birliği vardı. Bevin bunlardan 
birine reis seçildi. 

İşçilerin bu fazla canlanma
sına o zamanki Baldwin kabi -
nesi müsamaha etmedi ve on-

Emest Bevin 

lan fena halde hırpaladı. Bu 
tarihte çıkarılan bir kanun işçi 
birliklerinin birçok salahiyet -
!erini ellerinden aldı. 

1931 senesinde işçi birliği bir 
sarsıntı gecirdi. En kuvvetli e
lemanlarından olan Mc. Do
nald. Snow ve Thomas muhalif 
bir cephe acarak mili bir hü -
kumetin kurulmasına yardım 

ettiler. Bu hareket Bevin'in 
fıtra•,,n politikaya karşı duydu
ğu nefreti arttırdı. O ııünden i
tibaren bütün ruhivle işçi bir
liklerine bağlandı. Onlann ada
mı oldu. 

Yazan : Sevim SERTEL 

Sütçülüp başlıyan Evelın Bernarol 

dar ağladıltnı ö~ndi. Mahalle
de kili derecede sütçü yoktu. 

Genç kız hemen atıldı: 
- Ben. dedi. tivatroda ve sı

ğınaklarda çalışıyorum. Fakat 
~ündüzleri hiç bir işim yok! 
Bundan böyle bizim mahallenin 

sütcüsü olacajttm. 
Bu fikir ı>vvela tuh•f ııörün

dü. Kadın sütçü hic isitilmemis
tı. Nerede koldı kı Evelyn gibi 
isim sahibi bir artist sokak, so
kak dolasacaktı. 

Fakat Evelyn tatlı diliyle on-

B evin bir ara düşündüğü 
gibi sosyalist ıırupuna 

girip E. F. Wise ve buııün İn -
gilterenin Sovyet Rusya Sefiri 
olan Sir Stafford Cripps ile an
laşmış olsaydı. isçi hareketleri
nin İnj(ilteredeki seyrini tama
men değiştirecek kadar onun ü
zerinde müessir olabilirdi. Fa
kat bazı şahsi müsküller ve en
telektüel teorilerde anla~maz
lıklar buna mani oldu. Sosya
listler ise arkalarında kuvvetli 
bir isçi birliği bulunmadJğı i
çin ilerllyemediler. 

Hitler mevkii iktidara ııel
dikten sonra. İngilteredeki isçi 
hareketleri ikiye avnldı. Sulh 
taraftan olan kütle ilk defa 
olarak Hitler Alınan işçi bir -
hklerini lağvettiği ve Avrupa 
sulbü tehlikeye girdiği zaman 
sarsıldılar. 

1934 sen<.'Sine kadar işçi bir
liğinin konferanstan devam et
ti. Proııramlannın en mühim 
kısmı bir kapitalist harbine 
karşı umumi grev ilan edecek
leri hissini vf'rivordu. Tabii ay
ni zamanda Milletler Cemiyeti
ni tutuyorlardı. 

İsçilerin alacaklan cepheyi 
tayin için yapılan münaka<alar 
İnııiltere tarihinin en mühim 
viikıalanndan biridir. Ve bun
da Bevin'in rolü de mühimdir. 

O zamanki müııakasanın e
sas mevzıı.u su idi: İtalyaya kar 
sı alınan cozri tedbirlere taraf
tar olmalı mı, olmamalı mı? 

Sulhperver l(ru'l>Un teorisi 
"harp insanivete kaf'sı bir cina~ 
yet, işçi sınıfı icin tarifi ve tas
viri ııayri kabil bir felakettir .. 
"'klindeydi. Bu iddiayı samimi 
ve candan miidafaa edebil....,ek 
olan en salahiyettar hatip 
Geortrt' Lansburv tam bu esna
da istifa etti. Bu ırrupa cevap 
vermek vazifesini Bevin'e ver
diler. O. öyle bir nutuk söyledi 
ki. bütfın azalar üzerinde mü
essir oldu. F•sizmP ve taraftar
\anna çattıjtt ırihi, sosvalist 
(Lea~) un da bütün faaliyet
lerine muhalif olduğunu açık
ça ilan etti. 

O ııün verilen karardan son
ra lşciler. kuvvetli bir harici 
siyaset ve Milletler C"Pmiyeti -
nin yıkılmasına raihnen bir 
kollektif f'mnivet sistemi t•r1f
tan oldnlar. Bu t•ritıt~n ;t;h•
ren işçiler p ..... ~1,.,rl~ hil,n"llc hil"' 

(Devamı 4 üncüde) 

lan ilene etti. Az sonra diğer 
bir ı'ok kadınlar kemlı ırıhalJP 
!erinin sütçülüğünü yapacakle
nnı ilan ettiler. 
Şimdi bu genç kıı ve k3dın

)ar Londranın kenar ll"ahal ele 
rinde her sabah erken erken şi
şelerle süt dağıtmaktadırlar. 

* Yeni Bir * Kızıl Saç 

Simdiye kadar kurulan Kı
zılhaçların baş gayesi in

sanlan korumak, 

himaye etmekti il 
Şimdi M. Roerrich ;l ::;.. . 
imıinde bir Ame- v 
rikalı çıkmış ve _ 
ortaya yeni bir fi· , 

kir atmıştır. 
Bu adamcaıtız sanat eserlerı

ne çok meraklıdır. İtalyan - Yu
nan harbi çıkınca zavallı adam 
cilen insanlar kadar da mahvo 
lan eserler için üzülmeye baş· 
\amıştır. Zira. mallım ya Yuna
nistan da ftalva da birer mede
r.iyet 'f:ıepjtidir. 

M. Roerrieh daha on sene ev
vel böyle bir harp vukuu takdi 
rinde sanat eserlerinin düşeceğ 
vaziyeti düşünerek bunları ko
rumak ıçin elinden geleni yap
maya k•rar vermiştir. 

İtalyan - Yunan harbi başla· 
yınca o da faaliyete geçm'ştir 
Şimdi "sanat eserleri kızılhaçı .. 
isminde bir müessese kurmaya 
çalışmaktadır. 

Roerrich harbeden devletlere 
şöyle bir kağıt imzalatmak ist.e
miyti: Aşa.fııda imzası bulunan

•tılt; tizerırde hususf bir bayrak 
dalgalanan ve içinde sanat eser-
le-! bulunan müze gibi binaları. 
kiliseleri. ve sair sanat eserleri
ni bombalamamavı blrbirlerint 
tuhbüt edeceklerdir. 

M. Roerrich, Milletler cemi
yetinin bütün içtimalannda ha 
zır bulundu~ ıtibi. bir çok hu
susl ıesebbüslerde de bulunmak 
tadır. Fakat henüz hiç lr netict 
almamıştır. 

• TAKVillDEN 
~~, iatAPIAK 

Hayat Semboıu 

Y ine tramvaylardan bahset
tiğim için beni ıııevzusu1 

kaldı zannetmeyiniz. Bu 1Btırları 
bana yazdıran sebep tramvaylar. 
da şimdiye kadar görınediğim ya 
but görüp te farkına varamadı 
ğım büsbütün ayrı bir hususi
yettir. 

Bunu keşfettikten sonra artıl 
tramvay arabalarının halkın ih· 
tiyacına kafi olmadığından, yer· 
!erin tamamen kaldın\madığın· 
dan sika~·ete mahal Yoktur. 

Tramvay arabaları şimdiki ha\. 
!eriyle İstanbul :.'alkına bir hayal 
sembolü aM'.edi)·or. Bunan dür 
farkına vardım. Evveli tramV&!r'li 
biniş büti.in ınutasavvıflann . . 
"Göz yaşı ,·adisi,, tesmi)·e ettık· 
leri hayata gelişe benzemez mi! 
Ömür denilen merhaleyi bitirin· 
ceve kadar itilecek kakılacaksınz 

Ve çare yok bineceksin; 
Bu işte ömrü beşer! 

Ondan sonra arabanın iki yan 
!arına koltuklar dizilmi$tir. Bu· 
ralara sanki ha:vatta refah ile ya 
şamak bahtiyar.lığına nail olanlaı 
gibi oturanlar vardır. Bu hayat 
çerçe,·esinde ne ihtiraslar, ne e· 
meller kaynaşıyor! 

Mesela şu ilerde oturan ada 
mın durak ~·erlerine yaklaştıkçı 
yerinden kalkacakmış gibi ufal 
bir hareketi size ümit veriyor 
Kalksa da yerine ben otursam 
düşüncesiyle yavaş yavaş sokulu, 
YOl'5UftUZ. 

Bazan da tıpkı hayatta olduf1 
gibi size tali birdenbire gülüyor 
Hiç ümit etmediğiniz bir anda u 
yanınızdaki koltukta oturan bil' 
kalkıveriyor, hemen yerini işır;ııi 
ediyorsunuz. 

Takdirin cilvesine tedbiri uyı 
durmak için çareler düşünüldm 
ğü de oluyor. Mesela bir genç ~ 
vikliğiyle ite kaka içt'ri)·e soku· 
lan bir ihtiyar, sırtını kamburlaş 
tırarak dennanıı;ız, mecalsiz biı 
eda takınn·or. Ve: 

- Görüyorsunuz ya! Meca· 
lim yok. Avakta duram orum 

Gibi hazin hazin etra a ba
kınıyor. Bunu yutturabillrse, bit 
yere ilişmeve muvaffak oluyor. 

Açık gözler her yerde olduğ1 
gibi burada da lüpe konuyorla~ 
Uzakta da olsalar biri kalkar kal 
maz, hac;;kalan da,·ranrneaya ka 
dar oldukları yerden pertab ed 
rek yeri kapıyorlar. 
Bazılan da mesela bir fOCUlU 

işgal ettiği )'ere: 
- Sen rahatsız ol- ,.vram 

ben şöyle ilişi•-eririm! Diyerd 
evvela bir hudlarını yerleştirdik· 
ten sonra "Dur kendi.ıne yer ede. 
yim! Bak sana neler edeyim?• 
meseliyle ağır ai(ır yer\.,şlyorlar 
Bu "muslihane hulül., den sıınrı 
artık ufak bir rahntsı>lığa taham. 
mü\ edemiyecek ı;bi ınüteazz.im, 
hırcın bir tavır alıyorlar. 

Böyle isini yoluna koyamıyan. 
far tabiatiyle gidectklerl yere ka. 
dar arabanon tavaoından sarkan 
bir kayısa bile yapı~amıyaral< iti. 
le, kakıla. ezile, büzüle ömüı 
merha\PSini tam•nılı,·orlar. Ve 
tıpkı Fikretin dedli!:i gibi: 
Bugün ümit ediyorlar ki, bir genişçe: 

adırn 

Bir atlayıs! Ne cli:Yorlardl pek ı. 
anlamadım 

Dh·erek -belediye 7,abıtasınr 
rr;örü~meden- arabadan atlıyabi· 
\lrlene yakavr kurtarıyorlar. 

Çeza~·i nakdi tehlikesine çarpıl 
madan inen ter: 

P•k eok üzillrlilm bir zaman 
Birdenbire bitti tüvan 
Uçtu nihayet mürgL. can 
Çünkü harap oldu kafes! 
Diye kaldırımda bir mftdde' 

dinlenmeden kendilerine gelemi· 
yorlar! 

Bu itibarla izdilıamdan. araba· 
'1zlıkt•n, yershlikten ,ikayeı 
haksızlık olur. Bize bütün ha~·a• 
felsefesini hir tramny arabas• 
•eklinde ıınsterdiğiııden dolayı 
tramvay idare-ı;i"e ilim namını 
teşekkür etmeliyiz. 

T n 'ftrlmrl 

Askerlık lslerı 1 
Şubeye Davet 

Ü•kUdar Aıkerllk .jubeıindın: 
1 - Kısa hiunet askerlıaine ka.raı 

verilmiş 940 Eylfil devresinden ıer 
kalnuJ askeri tam ehLyetli erler 24-
2-941 de sevkolunmak üzere Subedl 
bulunmaları ilan edilmişti. 

2 - Belli olmıyan bu erlerin ça~
rılmaları ilinı şahsan davet mahiye
tinde sayılacaktır. 

3 - Burada bulunanlar vmalldyh: 
bugünden evvel :ıu beye geınlerel taş· 
rada olanlar ise bulundukları yerır 

askerlik şubelerine muracaaUarı la
ıımd.-·. 

4 - Bu davete ae :caoet eotmlyen
Ler bakaya sayılarak n:ıklarında Y.a· 
nunl muameleye ba:slanaca&ı JAn o· 
lunuı. 

* Oeklld•r Ae. Şubeel Baık•nhO"' 
dan: Şehit yüzbaşı Necip uvcesi o 
ıu~ 936 yılında maaı taıwaı hak.km 
daki vermiş olduğu dilekceaınde Be. 
şiktaşta Abbasağa mahallesinde A,. 
Şlklar sokak 81 sayıda oturduğu ya. 
zıh bulurıan Bayan Zilhrtonın adre
sinde bulunamJ.ması yi.lzünden maa~ 

t.ahaia edilememiştir, J\.1ezburcnın ne
rede ise muameleSinin ıntaç edilmek 
üzere hemen şubeye müracaat etmesi. 
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Gayrimenkullerin 

Kira Bedelleri 
(Başı 1 incide) 

olup ta sair şartlar yazılı değilse 
yeniden tanzim olunacak muka-

Kararnamenf.n diğer 
hükümleri 

velenamelere konacak şartlar 2 - Gayri safi iratlan kira-
müstecir aleyhine olamaz. nın tayininde esas olarak alınan, 

B - Kira bedeli noterlikçe birinci maddenin C ve ç fıkrala
mukayyet icar mukavelenamele- rındaki gayri menkuller kin ak
riyle muayyen olmayan gayri tedilecek kira mukavelenamele
menkuller iı;in evveli emirde ay- rinde kira bedellerinden gayri 
ni çatı altında teşkilat vesair şart- diğer şerait mahalli örfe göre 
ları itibariyle mümasil mecurla- tayin olunur. 
rın 1939 takvim senesindeki son 3 - Birinci maddenin C ve 
icar tnukavelenamesi esas ittihaz C fıkralarındaki gayri menkul
olunur. Böyle bir mukavelename lerin tadilat komisyonlannca 
mevcut olmadığı veya mecurlar gayri safi iratları takdir edi1me
erasında mümaselet bulunmadığı dikçe kiraya verilmeleri Jm?m -
takdirde bina vergisi kanunu hü- nudur. 
kümlerine göre 1939 takvim 4 - Bu kararnamede bahsi 
senesinde veya daha sonra takdir geçen icar ve isticar akdine att 
olunan gayri safi iratlar kira be- milli örf ve adetler belediyeler-
deli olarak kabul edilir. ce tesbit edi1crek toplu bir ha]-

. de beledive dairelerinde herke-
. 1939. takvim .. senesın~en evvel- sin ,ı?öreblleceği bir mahalle ta

kı rayıçlere j:!ore takdır olunan . tik olunur 
Rayri s~fi iratl~r mahall~ bel~di- 5 _ Beİediye pulu ilsak ettir
ye en;umenlerınce. ~esbıt edıl~- mek için noterlere müracaat e
cek bı.: .nisbet dahi.tinde tez.yıt den kimseler, icar mukavelen:ı
olunabılır. Bu takdırde beledıye melerinın' aynca imzalı p 1 

.. 1 ri b . b tl . . b u suz 
encumen e . u . nıs e e~ı. ış u bir suretini notere tevdia :rnı?c-
karaz:.ın .neşrı tarıhinden ıt~aren burdurlar. 
azamı bır ay zarfında tesbıt ve 
ilan etmekle mükelleftir. Beledi
ye encümenlerinin bu suretle tak 
dir ettikler) bedeller ancak bu 
kararnamenin taalluk eylediği hu 
•aslara esas teşkil eder. 

Yeni gayri menkuller 

C - Yeniden inşa olunan veya 
müstecir tarafından tahliye edi
dikten sonra tadil olunarak kul· 
lanma tarzı değiştirilen gayri men 
kuller ic~in bina ver~isi kanunun'.! 
$!Öre tadilat komsivonunca tak
dir olunan gayri safi iratlar kira 
olarak kabul edilir. 

C - Gayri menkullerin asli he 
yetini tevsi veya tebdil edecek 
mahiyette vaki olan tadiller do
la:vısiy le gayri menkul kiraları-
11ın artmasını mucip hallerde ta
dilat komisyonlarınca yeniden 
takdir olunacak gayri safi iratlar 
kira olorak kabul edilir. Binanın 
asli heyetini tevsi veya tebdil e
decek rnahiyett.e genişletilmesini 
veya kullanma tarzının de~işme
sini mucip olmıyacak şekilde da· 
hili taksimata veya harici kısım· 
larında vaki olacak tahavvüller, 
tamirler ve tezyinler tadU sayıl-
-~. 

Tek tip ekmek 

Ankara, 20 <TAN Muhabirin
den) - Tek ekmek tipi karAr
namcsi yarınki resmi gazetede 
intişar edecektir. Kararnamede 
Ankara, İzmir ve İstanbulda ya
pılacak ekmeklerde ne cins un
dan ıne miktar kullanılacağı gös
terilmiştir. Buğday harmanları
na % 10 u geçmemek üzere cav
dar karşıştırılacak, bu şehirler
deki değirmenlerde yalnız bu 
tip unlar yapılacaktır. Franca
la, bisküvi vesaire kin lüzumlu 
unları hazırlatmak isi Toprak 
Ofisine verilmişitr. Francalalar, 
belediyelerce tayin edilecek fı
rınlarda yapılacak ve yine be
lediyelerce tayin edilen yerler
de satılabilecektir. 

Meşhur Simalar 
r'Başı 3 üncüde) 

kütle teşkil eden sulhperver 
zümre hiçbir teşvik görmedi. 

* * B evin şimdi harpa kabine-

Askeri Vaziyet 
(Başı ı rocideJ 

Son iki ha!ta zarfında İnglliz ha\·a 
kuvvetleri. Rados'dakl İtalyan üsle
rini hemen hemen her gün ziyaret 
etmişler, tonlarca bomba atmışlardır. 
Mısırdaki İngiliz karnrgfıhmın bu İ
talyan üslerine kar~ı katl bir hare
kete geçmek knrarmda olup olmadı
ğını bllmiyoruz. Fakat burasının eıiln 
İtalyanların elinde olmasına rağmen, 
Şarki Akdeniz havuısında İngilizl.:
rin p:ık ku\·evtll bir vaziyete sahip 
oldukları meydandadır. Garbi Akde
nize gelince. burada İngUWer olduk
ça kuvveU ~ ·r. Cebelitarık üssü ve 
lstihkAınlafı ... uradaki İngiliz müda
!a:ısını pek ziyade kolaylaştırmakta
dır. HattA, şimdiki şartlara gore, 
mihvercllerden ne İtalyanın, ne de 
Almanyanın Cebelitarık'a karşı cıd
dl bir harekete geçmesi fmk4nı, pek 
zayıftır. Böyle bir tcşcbbtıs, şimdiye 

kadar yapılmamıştır. Bundan sonra 
yapılmasına da pek a:ı. lhUmal vt!ri-
yoruı.. 

* Orta Akdenizdeki hava ve deniz 
vaziyeti, $ark ve Garp havzalarına 
nazaran, bambaşka şartlara Uibidir. 
Burada İngilizlerin Malta adasından 
başka Uslerl yoktur. Buna mukabil 
mihvercllerln, en azı, sekiz, dokuz 
üssü vardU': 

Sicilya adasında: Messina, Palermo 
ve Katanıa: Sardonya adaaında: Cai
liarl, S. Anlloe ve S. Pldro; daha 
fiimalde: Naıpoli üssü. Slcllya bo~a
unda: Pantelleria. 

Bundan maada, Orta Akdeniz! iha
ta eden ıaha, bu denlı.ln en dar 'e
çlt yeridir. Slcllya boğazının bir ta
rafı mihvercilerin, diğer ta.rafı da 
Vichy hUkClmeUnln elindedir. Ve bU
tün AkdenWn en ehemmiyeUi deniz 
üssü (Blzerta) Fransızlara aJ.ttir. İ
talyanların Şimal! Afrika kara mu-
harebelerinde uğradıkları hez.imetten 
sonra, bu üsler, Alınan hava kuvvet-
lerlnln il1lraJdyle bir kat daha tak
viye edllmlş, hattA Slcllyadaki Ca -
tanla üuü ile belkJ Sardonyadald 
Cagliari üssü de, tamamen AlrnanLı
nn i11all altına ıeçmiştir. 

Bu vaziyet ve harekeUere bakarak 
mihvercllerln Slcllya bojaı.mı kapat-
mak &lbl bir makpt taldp etUklerl 
söylenebllir. Fakat buna muvafiak 
olmaları ne dereceye kadar mümkUn 
dür? Yalnı:ı. Sicilya ve Sardonya lıa
va üslerine dayanarak ve yalnız 
hava kuvveUerlni kullanarak böyle 
bir teşebbüse girişmek, Mar11 kana
lında daha müsait şartlara rağmen 
elde edilemiyen bir ıayeyi, burada 
bir kere daha tecrübe etmek demek 
olur ki, üzerinde durulmıya bile değ
mez, Sicilya kanalını İnglliz deniz 
nakliyatına kapatmak için, Afrika 
sahillerindeld Fransız üslerini, yani 
Tunusu da ele ~lrmek, yahut ora
daki kuvvetleri de bu harekete te$
rik ettirmek lA:umdır. 

Tokyonun Sulh 
Teklifi Etrafında 

(Başı 3 Uncü sahifede) 

kuvvetle!:İt'Iİn İngiliz adasında 
tüyler ürpertici tahribat yapa· 
caklarını. denizaltı harbi ile İn
giliz ha "lonı büyük sıkıntılara 
sokabileceklerini de dli~üıımek
tedirler. 

Amerika ise. henüz harbe gir
memiştir. Sulh endüstrisini ge
niş mikyasta harp endfüıtrrsi ha
line koymak için yardım proje· 
sinin ayanden gecmesini bekle· 
mektedir. Amerika ihtimal ya
rın, kendi emnh•etini ve iktisa
di sistemini korumak maksadiy
le hnrbe siiriiklenecektir \'e bu 
yüzden h1r cok mehrumb·etlere 
"·e fedakarlıklara katlanacaktır. 
Bu vaziyeti ve ııulhün teessü
siindan sonra endiistrisinin tek
rar sulh endilııtrisi haline kon· 
masından do~acak mali ve ik
t isadi buhranları ga~·et iyi he
sap eden Amerikanın. Nazi ha
kimiyetini bertaraf eden bir 
sulha razı olacağı tahmin edi
lebilir. 

Nihayet sulhün, harbin sıkın
ttlanna, mahrumiyetlerine ve 
sefaletlerine gittikce fazla kat
lanan halkın en hakiki arzu ve 
ihtiyaçlanna tamamiyle cevap 
vereceği muhakkaktır. 

Bu tetkikimlzden çıkan netice 
şudur ki: Japonya hariciye na
zınnın bu sulh tavassutu, Al
manyanm, üzerinde konuşula
bilecek kadar m akul esasları 
kabul ettiği takdirde, müsmir 
neticeler verebilecektir. 

Fakat bUtiin bu mülahazalara 
ratmen bu ie$ebhüsün sadece 
mihver devletlerinin, yardım 
projesinin Amerika lvinında 
mukadderatı tayin edilmek Ü· 
zere bulundulu bir zamanda, 
havayı bulandırmak maksadiy
le yaptıklan bir manevra mahi· 
yetinde olması da ınümkiindiir. 

M.ANTEN 

kuvveUerinln late ve teçhizat lisleri, 
garpta olmaktan :ziyade şarktadır. Ü
rnltbumu yolu, uzak olmakla bera -
ber, bundan sonraki ordu lhUyaçla
nnı temlne kAfi gelmektedir. Yapı -
lan hesaplara ve tecrübelere göre, a
navatandan haftada yalnız tek bir 
vapur gelse bile, Afrikadnki İngiliz 
orduları hiç sıkıntı çekmeden vazi -
yeti idame edebilirler. Kaldı ki, Af-

Maliye Vekili 
(Başı 1 incide) 

.C"'iyangoyu 3670 numaralı ka
nunla hava kurumundan devra
lan maliye vekaleti bu işi azami 
tasarruf ve randımanla idare et
meyi gaye edinmiş ve bundan se
mereli neticeler elde etmiştir. 

Milli Piyangonun 1940 takvim 
yılına ait 12 aylık safi karı 
2.620.312 liradır. Eski piyango 
idaresinin irad kaydettirllen son 
bir senelik safi karı 1 601.RfiO li
radır. Buna ~öre MilJi Pivango 
bir sene zarfında 1.018.452 lira 
fazla kar tf\nin etmiştir. Safi kar 
daki bu artış nisbeti yüzde 63 
tür. 

Satış irin alman tedbirler 
Bilet satışını yükScltmck ve 

safi karı <;o~altmak icin aldığı -
mız tedbirler mevanında şunları 
zikredebilirim. Milli bayram gün 
lerine mahsus olmak üzere üç ta
ne fevkalade piyango ihdas cdil
mitşir. Halka ve bayilere doğru· 
dan doğruya bilet satmak ve ik
ramiye ödemek icin Ankara. İs
tanbul. ve İzmirde milli niyanıto 
büroları acılmıs, otomatik küre
leJerle muhtelif şehirlerde pi
yango çekilmiş ve Ziraat Ban -
kası şube ve ajanlan ile posta 
merkezleri tarafından memleke
tin en hücra köselerinde bilet 
satılmıştır. Onda bir bilet yeri
ne tam bilet ve tam ikramiye u
sulünün ikmasei halkın piyan_go 
ya olan rağbet ve alakasını art
tırmıştır. 

Satış usullerinde de mühim 
değişiklikler yapılmış ve ezciim
le piyango idaresi ile bayiler a
rasındaki bilet satışına tavassut 

Konservatuvarın 

ikinci Orkestra 
Konseri 

Cemal Reşidin idare edeceği 
Konservatuvar Orkestrası ikıncı 
konserıni 25 Şubat 1941 Salı gı.i 
nü Fransız tiyatrosunda verecek -
tir. • Viyanada tahsil etmiş orada 
ve Avrunanın diğer rnuhteJif şe
hirlerinde konserler vermiş olan 
Meso Soprano Bayan Vahdet Nu 
ri bu defa konsere iştirak ede · 
cek ve orkestra refakatinde Scar
latti, Marcello, Aisiello, Schu -
bert ve Brahms'dan muhtelif me 
lodiler teganni adecektir. 

Orkestra programında Bech 
Purcell, Rousselden eserler var -
dır. 

eden basbayiler ilga edilmiştir. AKSU - Giresun çevresi Halkev
Bu münasebetle bayi komisyon- terinin dergisidir. Şubat 941 sayıı;ı 
larında yapılan yiizdc 2.46 nis - çıkmıştır. 
betindeki tenzilattan 210646 Ji- KaracadaO - DiyarbakU' Halkevi 
ralı:k bir kar husule gelmiştir. dergisidir. ı Kfmun 941 sayısı çık-

Milli piyangonun idare mas - m1ıslltıllrll. --~~:::=:':.:=lmmm• 
rafları da azalmıştır. Memur 1 Muhterem "l 
maaşlarında eski kadroya naza-
ran senede 26.851 liralık bir ta- KADIKOY HALKI 
sarn.ıf vardır. ,._, ~ ..... 

Bütün bu neticeler, dünya va
ziyetinin buhranlı bir devre:;in
de elde edilmitşlr. Bu vaziyet 
normal bir hale dönünce, milJi 
piyan~onun daha mühim inki -
şaflar kaydedeceği tabiidir. 

OPERA 
sinemasında 

Türk San'atkarlarınm 
yarattıkları 

KAHVECi 
1 Bugün piyangoda görülen te

kamülü arttırmıya yarıyacAk 
tedbirlerin araştırılmasına ve 

1 
GÜZELi 

tatbik edilmesine bundan sonra ...._ 
da devam olunacaktır. ~';;'ilmini 

kısmı, bugün İngiliz hflklmlyetinc ır a R H . l 

UU'-''-'l'&"-L ı. ı. .. vun~.u 

8,00 Program 118.03 Kuartet 
8.03 Haberler 18.30 İncesaz 
8.18 Müzik (Pl.) 19.30 Haberler 
8.45 Yemek lis- 19.45 Şarkılar 

tcsi 2115 Radyo 
* zetest 

J 2.30 Program 
ı2.33 Şarkılar 
12,50 Hııberler 
13.05 Şarkılar 
13.20 .Müzik (PL) 

* 18.00 Program 

20.45 Temsil 
21,30 Kon~ 
'21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.00 Dans m 
23.25 Kapanış J 

Acı Bir Ölüm 
Jstanbul Belediyesi Zat işi 

mudur muavini Bay Hnmi O 
ınuµtela olduğu hastalıktan k 
tulruniyarak dün hakkın rah 
liııe intikal etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 12,30 
Gedikpaşa tiyatro caddesi Gü 
a partımanından kaldırılarak 
yazıt camiindc namazı kılmd 
tan sonraMerkez efendideki a 
makbcresıne defn olunacaktır. 

Belediyenin dürüst ve faal 
murlarından olan mumaileyh 
karimi ahlak ile mütehalli idi. 
nabıhak ailesine uzun 
ihsan etsin. 

ö L Ü M 
.. Merhum doktor Emin p 

mahdumu emekli binbaşı Ha 
Ergüven refikası, Dr. Necati D 
mankayın valdesi mülkiye m" 
tişi Emin Ergüven ve kimya 
Rıza anneleri Kevser Ergiıven 
!at-etmiştir. 

Cenazesi bugün Gülhane h 
tanesinden, namazı öğle üstü T 
vikiye camiinde kılınmak 
kaldırılacaktır. 

Mevliida Davet 
Kcmalfilm Müessisi Ke· 
ınalettin Scden'in hAtı· 
rasını tnia , .• trkdis için 
yarınki CnmLrt ıSi günii 
saat 14.40 da Tcş,ikiye 
Camiinde l\Jevlfıdu şerif 
okutulacaktır. Kendisini' 
seven dostlarımız ve ar
zu eden din kardeşleri
.miz davetlidir • 

rika kıta.sının yü7.de seksenine yaKın ......... Bugün A s R ı sinemada l 
b hük\i ı .. A~ı d huriyet Halk Partisi Sisli nahiye; 

bu kıtanın bütün mahsulleri, ilk mad "e PIERRE BLANCHARD MADJE EV ANS tedavisi hususunda gösterdikleri de 

D - 'l'adilAt komisyonlarınca 
takdir olunacak gayri safi iratla
ra itiraz \tukuunda alakadar tet
kik mercilerince itiraz ve temyiz 
komisyonları gayri safi iratlara 
Yapılacak zam veya tenziller bu 
nıercilerin knrarlarımn kat'iyet 
kesbetti.i!i tarihten bir ay sonra 
tatbik olunur. Bu suretle gayri 
safi iradın tezyidi neticesinde ar
tan yeni kiravı kabul etmeyen 
müstecir kevfiyetin muciı: tara
fından kendisine taahhütlü mek
tubiyle ihbarından itibaren ni
hayet 30 gün icinde mukavelena
ınevi feshedebilir. 

sinde tam yerini bulmuş 
oluyor. O, hükmeden, sözünü 
geçirten ku~tli bir şahsiyet
tir. İşçi Nazırlığına getirildiği 
şu kıSa zamanda işçiler için yap 
tıklan; işçi birliği reisi olarak 
senelerle mücadeleden sonra 
elde edebileceklerinden kat kat 
fazladır. 

veya İngilizlerle beraber işbirliği ya-il Kumu ar b az 1 acanın azı , e er Eski Şehremiı;V muavini ve Cüm 

pan azı met ere U<Jco 
1 ır. Ve 1 VIVl~V RO~lANCE RAMON NOV ARRO reisi biraderim RaU İzzet Güner'ı 

deleri, iktısadi kaynaklan, hep Mı- ~ ı 
Böyle bir iş birliğine imkAn yok- sırdakl İngiliz karargtıhınm emrinde- tarafından oynanmış tarafından Türkçe sözlü şark rln altıkadan dolayı profesör doktrl! 

d. Afr'k h t d 'k'I' .. ı b" f'l ~ Muzaffer Esat, Süreyya Hidayet, iJ 

Bevin, radyoda da fevkalade 
maharetle konuşur. Cümleleri 
daima kısa, açık ve serttir. Bu 
samimi ifadedir ki, halkı ona 
bağlamıştır. Azası bulunduğu 
komitelerin işlerini kavramak
ta gösterdiği sürat ve zeka bü
tün arkadaşlannı daima kendi
sine hayran bırakmıştır. 

tur. Tunus sahillerinde en azı 150,000 ır, ı a, arı;" zamanında, kendi- ' şayanı hayre ram W musı ı ı 5uze W ı m .,.. roloğ doktor Bahaeddin LCltfi, bakt~ 
ki6illk bir Fransız ordusu vardır. ~u sini pekUA besliyebilir. 'tı -· • 

1 •••••••••••••• ••••••••• riyoloğ Aseo, doktor Azi:ı. Fikret ' ordu, Alman - Fransız mütareke ~--•••••••••••••••• ' büyilk bir ınuvaf!akıyeUe ameliya: 
sartıarına aykın her türlü maksat \C 1 1 UGO nı yapan operatör M. Kemal'e, Şiş 
teşebbüse silAhla mukabele ede- YILDIZLARIN EN ATEŞ N JENNY J Sıhhat Yurdu Müdiresine, asista 
cektir. Bundan maada, kanalı kapat- doktor Avniye ve biraderimin sıhh 
mak için, ortasındaki Malta ada.suıı • s 

1 
N DA Eski Uyle yakından alllkadar olan büt 

da işgal etmek llızımdır. İngiliz do- Size Bu akşam ŞARK Si NEMA dostlarımıza şahsım -.,;e ailem namın 
narunası ve hava kuvveUeri buna Gala Gecesi ile Ekleı· teşekkür ederim. 
mfınJ olacaklardır. RIZA İZZET GÜNER .............................................. 

E - Tadilitt kimosyonlan C 
ve C fıkralarında mezkur gayri 
nıenkullerin 2ayri _safi iratlarmJ 
nihayet 15 gün zarfında takrirle 
mükelleftirler. itiraz komisvon-

• lan itiraznamelerin kendilerine 
tevdilnden itfüaren nihayet bir 
ay içinde karar verirler. 

İkinci bir sulh yapmak sırası 
gelince e~er Ernest Bevin h8.la 
yazıhanesinin başın<la ise mu
!hakka.k ki bu sulhte onun bü -
yük bir rolü olacaktır ve kar
şımıza ikinci bir Versailles'in 
çıkmamasına belki de amil ola
cak adam işte bu süt arabaları
nın eski şoförüdür. 

* Fakat, faT'Zlmuhal olarak, mihver 
Eserlerinin en neş'eli ve Komiği olan 

NANET SOKAK 

ÇIÇEGI 

kuvveUerlnln, her ne şekil ve suret
te olursa olsun, Sicilya kanalını ka
patmıya muva!fak olduklarını kabul 
etsek bile, bu muvaffakıyetin, artık 
Şimali ve Şarki Afrlkadıtld İtalyıın 
a!Jkerl vaztyeu üurlnde hiçbir t.?- Filmini takdim edecek, Şarkı 8-0yliyecek, Sizi Zevk içinde bırakacaktır. 
s!ri olarnıyacaktır, Çünkü Afrlkaııın a.._ al • • ' · 
bu iki sahasında harp eden İngiliz. ~ •••••••• Numar ı yerlerinızı önceden tedarik edmız. ••••••••r 

DRAM KISMINDA 
Aksam saaı 20 30 da 
J\IEŞALELE& 

* KOMEDi Kl~1WINDA 
Bu akliam saat 20.30 da 
KiRALIK ODALAR 

·························-···········---·· 
- Evet, burada bulunması çok garip! Fır

tınanın zararlarını görmek için onun işini bırakıp 
buraya kadar zahmet etmesi akla pek yakın gel
miyor. Alelacele koşup gelmesi için mutlak bir 
sebep var. 

- İsterseniz ağaca kadar gidelim. Belki de 
bir şey anlamak kabil olur. 

Nejat dalgın dalgın düşünüyordu. O sırada 
uzaktan bir kaç kişinin o tarafa doğru ilerlediğini 
gördüler. 

- Hayır, şimdi orada bir şey bulamayız. E
jter Nuri cidden ağacın dibine bir şey gömmüşse 
tekrar buraya gelecektir. Gündüz gelen geçen ol
du~ için nazarı dikkati celbetmekten korkar. ge

Cf> veya akşam karanlı~ında gelir. Haydi şimdi biz 
otele dönelim. Onun burada ne iş gördüğünü an
lamak için ben peşine bir adam koyarım. 

Bu sözlerden sonra ağır adımlarla ilerleyerek 
otele geldiler. Şermin derhal odasına çıktı. Fakat 
Nejat bir sivil taharri memuru bulmak için he
men tekrar sokağa fırladı. Bir saat sonra, isim 
zikretmeden, ona lazım gelen talimatı verdikten 
sonra avdet etti. 

O akşam yemekte tekrar bu meseleye avdet 
etmediler. Yalnız, yatmak için ikisi de odalanna 
giderlerken Nejat $ermine şu sözleri söyledi: 

- Nazarı dikkatimi celbeden başka bir nokta 
daha var: Benim eskiden oturduğum evin, o mel
un vakadan sonra tamamiyle boş kaldığını herkes 
soylediği halde kilidin paslanmaması ve anahtarın 
kolayca çevrilmesi oraya sık sık girilip çıkıldığı
na del.fılet etmez mi? 

XVII 

l\litat Sahneye Çıkıyor 

Nuri koşa koşa ağaçlar arasından g~tikten 
sonra düz yola çıkınca durarak derin bir nefes al
dı. Koşmaktan ve heyecandan göğsü çatlıyacak
mış gibi ağrıyordu. Adımlarını ağırlaştırarak 
fabrikaya do~u yürümeye başladı. Kendi kendi
ne. biraz evvel Osmanı gördüğü zaman soğuk 
kanlılığını kaybetmiş olduğuna lanet ediyor, için 
için öfkeleniyordu. Osmanın hapisten çıktığını 

Nakleden: ~luazzez Tahsin Berkand 

bittabi tahmin etmiş ve biraz evvel Nejadın de
diği gibi, onun mahkumiyetindenberi geçen beş 
~ene zarfında, onunla beraber günleri ve ayları 
saymıştı. Ancak, hapisten çıkalı bir seneden fazla 
bir zaman geçtiği halde onun meydana çıkmamış 
olması, Nurinin korkusunu kısmen izale etmişti. 

Şimdi ihtiyatsızca hareket ettiğini ve biraz 
evvel onu gördüğü zaman soğuk kanlılığını- kay
betmiş olmasının tevlit edebileceği fena neticeleri 
tasavvur edebl1iyor ve bu hareketinin tesirini kıs
men olsun izale etmek çaresini araştırıyordu. 

Bir müddet böyle düşündükten sonra kendi· 
sini teselli için, vaziyetin bes ıene evvelden, yani 
Osmanın mahkumiyetiyle biten günlerden farklı 
olmadığı neticesine vardı. O vakit oldu~u gibi 
bugün de bütün vakayi kendisinin, Osmanın ifa
desinin aksi bir ifade vermiş olması üzerine isti
nat etmekteydi ve simdiye kadar on~n sözleri ka
bul edi1diitine göre, bundan sonra da böyle olma
ması için hiç bir sebep yoktu. Fakat, Osman bir 
defa daha meseleyi ortaya atmadan kendinin işe 
girişmesi ve erken davranması gerekti. 

Alır adu1i11N'lt: .!ı.ı ~U~,i~ bir hal çaresi 
bulmak içlnı düşilne ..&ü$iine. fabrikaya doğru gi
derken zihninde bir plAn hazırladı: 

- Hemen gidip keyfiyeti Mithat beye söy
lemek ve onu, geçen defa olduğu gibi, kendime 
yardımcı almak... • 

Bu fikirle adımlarını sıklaştırarak fabrikaya 
varmakta acele etti ve hemen Mithatın odasına 
kadar ko$tu, kapıyı vurmadan içeriye daldı, ne
fes nefese amirinin karşısına dikildi: 

- Ne oldu Nuri bey? Ba~ınıza bir feliket 
mi geldi? 

TEt'RIKA .No. 63 

Nuri heyecanla sesini yükselterek cevap 
verdi: 

- Feci bir şey keşfettim, erendim. Bir kaç 
gündür, Şermin hanımefendinin şu mahut Osma,n 
meselesiyle bu derece yakından alakndar olmasına 
ve onu masum göstermek için gayret etmesine 
hayret etmekte idim. 

Güçlükle konuşuyor, kelimeler ağzından ke
sik kesik çıkıyordu. Mithat telaş ve sabırsızlıkla 
sordu: 

- PekAli, ne keşfettiniz bakalım? 
Nuri, büyük bir havadis vermeye hazırlanan 

bir insan haliyle ayaklarının ucuna basarak 
müdürün masasına yaklaştı, ona doğru eğilerek 
alçak sesle şu sözleri söyledi: 

- Şermin hanimın ne sebepten Osman dava
siyle alakadar olduğunu keşfettim: Osman onun 
kocasıdır. 

Mithat bir hamlede ayağa kalktı. 
- Ne diyorsunuz? 
- Evet, adını değiştirmiş, Nejat Çınar yap-

mış, ama o Osmandan başkası değil... 
- Mutlaka yanılıyorsunuz Nuri bey. 
- Hayır, yanılmıyorum. Onun maskesini 

yüzünden indirdim, kendisi de hüviyetini ;.._lcar 
etmedi. 

Mithat birdenbire koltu~na yığıldı. 
- Aman yarabbi ne müthiş şey! 
- Bunu size derhal haber vermek vazüemdi 

efendim. 
Nuri ceketi)'lin dü~elerini iliklemiş, Ami

rinin önünde iğilerek hürmetkar bir uşak tavrı 
takınmıştı. 

- Evet, iyi ettiniz... Şimdi bütün tafsilatı 
veriniz bakalım! 

Nuri biraz daha yaklaşarak kısık bir sesle,\ B 
vqkayı anlattı. O bitirdiği zaman Mithat yerin
den kalktı: 

u L MAC A 

- Ben derhal Osmanı görmeye gidiyorum 
Nuri bey; fakat o müddet zarfında kimseye bir 
tek kelime söylemekten sizi menediyorum. 

Bir saat sonra Şerminle koc"sı otele geldik
leri zaman kapıcı Mithat beyin kendilerini salon
da beklediğini söyledi. Bu sözler Nejada zerre 
kadar heyecan vermeden karısını kolundan tutup 
merdivene doğru ilerledi. Şermin titriyordu: 

- Ne yapacağız Nejat? 
- Yapılacak ne var? 
- Onu görmenize lüzum var mı? 
- Aksi takdirde ondan kaçtığıma, saklan-

1 ılhma hükmedecek. 
- O halde, onunla konuşacak mısınız? 
- Tabii... 
- Çok ala, nasıl olsa bir gün onunla karşı-

laşmıyacak mısınız? Bari bu da olup bitsin! Fa
kat acaba niçin geldi? 

- Belki de alelade bir tesadüftür. belki de 
bu akşam için bizi yemeye davet etmeye geldi. 
Öyle ya, bunu nezaketen bize borçlu değil midir? 

Kocasının sesi Şermini şüpheye düşürmüştü : 
- Yoksa bu ziyaretin bıraz evvelki tesadüf

le alfıkası vnr mıdır dersiniz? 
- Narinin benim hüviyetimi Mithata bil

iirdiğinde şüpheniz olmasın! 
- Ben onun böyle bir şeye cesaret edeceğini 

zannetmiyorum. 
- Meselenin nrtık meydana çıkt1ğını düşün· 

müş, bunu bizden evvel Mitha!oı haber vermenin 
kendi namına faydalı olaca~ını tasavvur etmiş 
olacak ... Belki de bir taşla iki kuş vurmak iste
miştir. Mithat burada bizimle meşgulken belki 
kendisi tekrar oraya döner ve gizlediği şeyleri 
çıkarır. Benim tanıdığım Nuri. mutlaka kurnaz 
ve şevtanca bir maksat takip ediyordur. 

Tam salon kapır.ını açacakları sırada Şermin 
kocasının elini tuttu: 

- Nejat, ne olursa olsun, benim senin ya
nında olduğumu unutma! 

(Arkası Var) 

1 2 3 s ı ı a ı 

ı• ___.._, -ı ~, ı•:=-ı ....___: 
ı ım11 ı ı ı _ 
1 1 1 1 ı•.••jj 

• 1 11111 ı-

Soldan sağa: 1 - Muharip blf 
devlet 2 - Bir kaza merkezi 
Bir nota 3 - Akdenizde bil 
ada 4 - Inandıran 5 - Etme.k 
ten temennı - Kurnazlık 6 _, 
Ters okunursa: Kıtlık - !sim ar 
kadaşı 7 - Hayvan evı - Bu 
naklık 8 - işkence 9 - Artist 

Yukarıdan nşnğı: 1 - Bir de 
niz 2 - Telefonda kullanılnı'1 
bir tabir - Almanların ,ıtedıo 
yer 3 - Bir şehir - Bir nota 4 _, 
Bir üzüm cinsı - Şöhret 5 - Dı 
ni merasim - Fakat 6 - Hasts 
lık sonrası - Bır çeşit şcke! 
8 - Bir renk - Ters oknnursı:ı· 
Babanın kardeşi 9 - Ters okll' 
nursa. Bir nehir - Ormekten ernt! 

* Evvelki Bulmaca - Soldan 58" 
ğa: 1 - Cumartesi 2 - AcaiP 
3 - Usta - Reze 4 - Ru - Terıil 
5 - AH baba 6 - Husu - Ocs.i' 
7 - Itab - Loş 8 - Makul 9...,; 
LarJa - Ki. 
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K asabaya ilk defa mektep- miş içerdeki konuşmaları dinli
ten çıkma genç bir h&- yorlardı. 

kim tayin edilmiştı. Elındeki hüc· Kadı ve Ismail Efendi mem -
cetle tam yırmi yıl kadılık eden nundular. Oyle ya. işte hlkırnın 
ve bu uğurda saçını sakalını ağar içerdekı fah.şe iJe cilveleşen se
tan Kadı Tevfik Efendiye bu sı duyuluyordu: 
mecburi ayrılış pek acı gelnuş~i. - Gel benim güzel kızım. Gel 
Açıkçası Tevfik Durdani Efen - benim nonoş kızım. Ipek kızım. 
dıye "Çekil oradan!,, Demişler- Imam Efendi cubbesinin kol -
dı .. Daha ilk gunlerde - sakın larını sıvayıp kapının tokmagına 
kımse duymasın - kayıt ve şartıy- ilk darbeyi vurdu. Loş, tenha ev
le başlıyan fısıiı.ı halindekı de- de bu ses uzun uzun akisler yap 
dikodu, yuvarlanıiıkça büyüyen tı. Pencere açıldı. Hlkimin sesi 
bır kartopu gıbi şumUJunü, vus a- duyuldu. 
tıni arttırarak but ün kasabalı- - Kim o?! 
nın ağzında çığnenen bir sakız ol- - Kapıyı aç! Yoksa kıraca • 
muştu. ğız. Içerde sakladığın karıyı mey-

- Ay, bu tüysüzü de ne diye dana çıkar. Behey nidan, behey 
göndermişler? ir, haya bilmez utanmaz, rezil 

- Ayol bu bizim Kadı Elen- adam. Yukarda onları çileden çı
diye benzemıyor. Kadı dedi~ın- kartan şen, gür bir kahkana 
de biraz ense kulak yerinde olur, koptu. 

- Hele şuna bakın Ailahaşkı- - Siz kimsiniz? Burada ne 
na çocuktan ne farkı var? kadını arıyorsunuz? 

Biraz daha insaflılar hücum - Homurtu halinde sesler yük • 
da imsak göstereı:ek: seldi: 

- Canım diyorlardı. Sabırlı - Basıldın! Basıldın! aKça -
olun akıl yaşta değil baştadır. yım deme yakarız ha Kapqı * * ~buka~. 
H ikim NevzaL, otuz yaşla- * * 

rında ufak, tefek yapılı sc- D encere şiddetle kapandı. 
vimli bir insandı. Bekirdı. Kim- biraz sonra sokak xapısı 
sesi yoktu. Mahkemede vaz1fesi açılarak hakim Nevzat gecelik 
bittikten sonra hiçbiı· yere uğra- kıyafetiyle ve elinde petrol ltım 
madan evine giderdi. Onun ye - basıyle göründü. 
gine merakı, zevki ve biricik Kapının onunde kalabalığı gö
meıguliyeti Iatanbuldan gelirken rünce bir an şaşırdı. akat meta
beraber getirdıği cins cins ta- netıni ve soğukkanlıhgını mu -
vukları, horosları id1. Bunlarla hafazFa eder k: 
saatlerce oyalanıl"<iı. Bekar ol- - Ne isuyorsunuz? Dedi. 
masına ragmen bahçeli kocaman Mübaşir bmaiiu. sesi duyul-
bır ev kınlamıştı. Cuması, tati- du: 
lı hep evde geçiyor sokağa çık- - Ne istiyeceğiz? içeri aldı -
mıyor kımse ıle temas etnuyor- ğın karıyı çı,~art. Ne Qw'Uyorsu
du. O, böyle herkesten uzak kal- nuz be? Dals .. nıza içeriye no -
dıkça da esrarengiz bır hüviyete noş mudur, nedır o kahbeyi ya· 
burunmekten kurtulamıyordu. kalayın! 

Yalnız mahkemenın odacısı HAkim Nevzat vaziyete der • 
Beşir ağa, onun evine giren ye- hal ıntikal ettı. Gıüdı.1. ~akın bır 
gine insandı. Hakiın yemegıni sesle: 
uahi kendisi pışırıyor kasaba lo- - Telaş etmişsiniz, yorul -
.kantasına gitmıyordu. muşsunu~ va.ı .. Van. Uzuldum. 

Ankara Paktı 
(Bqı 1 incide) 

münasebetlerinin Bul,ıarktan ile 
Türkiye arasındaki münasebetler 
le kıyas edilemiyece~i tebarüz et
tirilmektedir. Filhakika, Yugos
lavya ile Bulgaristan arasıoda bir 
"E~di dostluk,, paktı vardır ve 
Yugoslavya, Bulgaristanın Al
man kıtalarına hudutlarını açma
sı takdirinde, Bulgaristana hiç 
bir zaman hücum tehdidinde bu
lunmamıştır. 

Buna mukabil, Belgrad'da şu 
cihetin tebarüz ettirilmesinden 
fariğ olunmamaktadır ki. y._~os
lav harici siyasetinin yegane di
rektifleri, memleketi her türlü 
anlaşmazlığın dışında tutmak ve 
Balkanlarda sulhün idamesine 
yardım etmektir. Yugoslav nazır· 
!arının bu maksatla Berghof'a 
gitmiş olduktan söylenmektedir. 
Yugoslavya, bu istikamette çalış. 
makta devam edecektir. Bundan 
dolayı, Bul~ar - Yugoslav dost
luğunu Balkanlarda sulhün ida
mesi için yeni bir sillh haline 
getirmeye yardım edecek bir ha
rekete muhalefet edilmivecektir. 
Bu sahada. tesbit edilmiş olan ilk 
şey, hariciye nazırı Markovic'in 
önümüzdeki hafta Budapeşteye 
seyahatidir. 

"Balkan aulhüne gardım,, 

Belgrad, 20 (A. A.) - Yugos
lavyada tam bir sükunet hüküm 
sürmektedir. Halk arasındaki in
tibaa ~öre, Balkanlar sulhünün 
bekçisi yerine kaim olan Sovyet 
Ier Birli~inin havırkar müdahale
si sayesinde artık Balkanlar sul
hu temin edilmiştir. 

Hiıkumet organı olan "Vre
me,. den maada gazeteler son ha
diseler hakkında mütalea yürüt
müyorlar. "Vreme,, ba~ makale
sinde vaziyet hakkında fU netice
yi çıkarmaktadır: 

"Ankara deklArasyonu Bal
kanlar sulhür.e bir yardımdır. 
Deklarasyonun istihdaf etti!i ea
ye, Avrupanın bu kısmında yeni 
bir cephe kurulması imkanlarını 
ortadan kaldırmaktır. 

YUNANİSTANDA 
Muarızları bır turlu ona bir Buyurun içerı dedi ve ana!ının 

kulp takmak ıçin bir veaıJ.e bu • önune düşerek 1f1k aıörunen Atina, 20 (A. A.) - Atina ajan
ıup meydana koyamıyorlardı. bahçe taraiındadd odafll çıktılar. sı bildiriyor: Türtc - Bulgar dek
Vazifesını buy~ bır durustlük- Tahta bir masa üzerinde kü- lirasyonu hakkında sabah gaze-

.. · kala telerinin tefslratı aşa~dadll': 
le yapıyordu. O kadar ki; yıllar- çucük bır ispenç ıavuju ba· "Elettercın Vima .. yazıyor: 
aanberı aıüruncemede kalmıc: lığı görunce gıdaklıyarak, kaııd 

" "Bu deklirasvonun imzasından 
mahkeme dosyalarını birer, bi - çırparak masadan aşağı sıçrcidı. bir kaç ay evvel cerevan eden 
rer elden l"""inyor ve giınde en Herkes şaşırmıştı. HaAim Nev · 

-ıs . 1 müzakereleri takip etti~imiz için 
az be§, on muhakemeyi .kat 'ı ne- zat gt..i erek: ·· li bil. · k" fkA 
tıceye bagwlıyordu. - Gel nonoşum gel kızım de- şurasını soy ye . ırız ı. e arı 

d . 1 k ' umumiye bu vesıkayı. Ttirkive 

* * ı ge açma. Bak k&sabalılar h . . ı....: 1 · · d "h tt· :x.· · edi .. . arıcıve veıu ının e ı sas e ı.cı B lrgün sadık benaeıerınaen ~e:ı merak. P ıonnıye gelmif- ı Ribi, Balkan mmetıeri arasında 
birisi mazul kadı tevf~ e İc çü ük i ta w k banşın muhafazası hissinden mü! 

dürdaneye aüler yüzle mujdeli muzrarı~a Si s::d~~ vugu a • hem ol~rak kabul ~tmektedir.,. 
bir haber ulaştırdı: ç . . '"Proıa .. ırazetesı yazıvor: 

- Efendi Hazretleri jideler natları.ru çırparak. t-akımı? o- "Dün Ankara'da büyük ehem-
rüşen! Nihayet şikirımız ağzı • w Hikım Nevzat, yıne aynı so - miyeti haiz bir hadise vuktt bu1-
maza düştü. An karibülzaman 1 gukkanlılıkla ~aya dolmuş olan mustur. Türkive hariciye vekili 
mevduatı kanuniye ve ahkamı baakuıc~a dönetf:k_i . .. i'e Ankaradaki BulRar elcbi bir 
lmiresiııe tevfikan tecziyesi mu· - Bu3 urun Efendiler dedı. Gu rtostluk deklAr"syonu irnzl\lam1ş-
karrer ve mukadderdir! zel kızımı ııerkese çıkartı~ gös- 111rd1r. Bu dPklarRsvonda i'ki mem 

Bendesinin bu müjdeli h;ıbe- termem. Fakat za'"met edıp bu- leket dıs siyasetleri teme11Prinin 
riyle Tevfik Dürdani F..fenai raya kadar g~l~lpi ~ biraz sey- her türlü tA11rrm:nan i~tirrkaf ol-
heyecanl•nmıı, solgun yüzü pem- retmez misinız · ... ı:lu~ bildirilmektedir. 
belepni§ti Beyaz sakalını çene- * * 
den aşağıya doğru şöyle bir ıı
vuladı. Altına aldığı ayağını de
iiftirdi. Belini dojrulttu. 

- Hayırdır inşaallah. Mes -
muatmıza itimadım mutlaktır. 
kadı sözünü tamamlamadan sabık 
mübqiri olan sadık hendesi Is
mail Efendi hararetle atıldı : 

U ç scene sonra Isctanbula 
dönen hAkim N evzadı bü

tün kasabalı ağl şiırak uğurl~ • 
dılar. Yollara iki sıralı ı:füıtmış 
olan halk arasında m hcubiyet
ten yüreğine inen Ka~ Efendi 
ile mübaşir Ismailden gayri bü
tün kasabalı kadınlı, erkekli mev 
cuttu. Hlkim arabaya eşyası yer
leştirilirken gülerek tenbih edi
yordu: 

- Aman metreslerime dik
kat edin. Çok naziktirler ha! .. 

Bevannamenin ilk kısm•nda iki 
memleketin dii?er memleketlere 
l(arsı olan taıthhütlPrine riayet e
dileceti tasrih edi1mlstir. İki 
memleket arn"ında bu deklArac;
von hakkındı:ıki miizakere1e,.ı.,., 
11ylardanberi ,. .. vam pt;.;_6i ma 'Ö· 
rnumuzdur ve YunAn efk~.,., Utn" 
miyesinin Ankarada vı•ku bula" 
bu hadisevi müsait bi" surette
karmladı~nt ııövliyeHlh·i,.. Bu 
dekllra~rın Balkan miltetle .. i a
rasında bir barıe havası vadet
mektedir ... 

- Efendi Hazretleri. Subut ve 
deWl1 inkAra mahal bırakmıya
Clk vel8ike malikim. Hid11eye 
kulaklarım şahittir. Bu gibilerin 
teczi)'eli büyük bir ıevaptır. Çıin 
kü bu zındık adam evine gizlice 
kadın almakta, sabahlara kadar 
iyt UDU§ üzere eğlenmekte Amerika Ayanııtda 
memlekete ahl•k11zlık nümunesi 

BULGARİSTANDA 

Sofya, 20 (A. A.) - "Gecik
mietir,, Bütün Bulgar gaz~t~leri 
Türk - Bulgar beyannameaını ve 

zarı itibara alınmamasını teklif Türkiye hariciye vekili Şükrü Sa
etmiştir. racojtlu ile BuJ.«ar hariciye na-

göstermektedir. 
O gün; •bık kadı ile milbqir 

Ismail Efendi bukın için teıti
bat almakla meşgul oldular. Fa
kat, içten içe korkulu dilfıince
lerden de vlreste kalamıyorlar· 
dı. Ya cürmü mefhudu tamam 
yapamazlarsa, ya hikimin el al
tından habercileri var da kadını 
kaçırırlarsa .•• 

Tevfik Dürdani Elendi istiha· 
reye V&rmıf gibi iözlerini yum
mU§ tekrar memuriyete kese, 
kese altınlara çömlek çömlek 
ballara, yajlara kavuşmayı diı
ıünüyordu. 

Hlkim Nevzadm arkasından 
kapı kadar bir mazbata yapıla· 
cak ve tabiatiyle kendisi de onun 
yerine yine kasabalının isteğiyle 
tayin ve nasbedilecekti ... 

Uç gün sonra Tevfik Dürdani
nin evinde gizlice bir toplantı 
yapıldı. imama haber verildi. Şa
hıslar ayrıldı. Gece yarısı ba!.kın 
yapılacak ve genç hakim don 
gömlek kasabada teşhir edile • 

(Bqı 1 incide) 

Bombalara karşı sıtınaklar ya- zırı Popof'un bu mevzua dair be
pılması ve Guam'ın deniz tayya- yanatlannı büyük başlıklar altı? 
recililinin bir ileri karakolu ha· da neşretmekte ve iki devlet reı
line üra~ edilmesi için teklif e- sinin fotob'aflannı basmaktadır
dilen 4.700.000 dolarlık tahsiaatın lar. 
meclisce kabul eclilecdi muhak· "Zora,, ıazetesi bilhassa şunla
kak ,Pbidir. Tutuila ve Samo'da n yazmaktadır: "Avrupanm ce
buna benzer maksatlar için sar • nubu tarklainde'ld ızel'j{inlik ıöz 
fına müsaade istenilen 8.100.000 önünde tutulursa, Türk .. Bulgar 
dolann da kabul edilmesi muhte-1 beyannamesinin hususi bir ehem 
meldir. miyeti haiz olduku anlaşılır. Bu 

v --1 .. ---'L- Lı.ı- sayede sulh, Balkanlann yarısın
ı """ nHH:r&MUI ZU'11U&U• • da olsun, temin edilmiş oluyor 

VafinRton, 20 (A.A.) - Ame
rika Bahriye Nezareti, yeni 35 
bin tonilitolıık "W uhiDgtolı,, 
zırhlısının, 15 Mayısta, yani ta
yin edilen tarihten altı ay evvel, 
servise glreceA'fnl bildinniftir. 

U mk Şarkta vaziyet 

ki, bunu Almanya ve Sovye,ler 
Birli~ de arzu etmektedir. 

Bu beyannamenin a~lebi ihti
mal harbi Ete denizi ile Adriya
tik denizi arasında mevziileştire
cdine şüphe yoktur.,, 

cekti ... 

Nevyork, 20 (A.A.) - Nevyork 
gazeteleri ve Amerikan radyob· * + rı, Singapur•a mütemadi ıakvı-

y atlı namazından sonra ka· ye kıtaatı gönderilmesini, Japon-

"Utro,. gazetesinde yudı~ bir 
makalede Anef, 25 senelik bir 
mazisi olan Türk - Bulear dostlu
ğu üzerinde uzun uzadıya dur
makta ve eski Basvekil Musano
fun Anlıtaraya vaki zivareti esna
sında Atatürk tarafından söylen
miş olan su sözleri hatırlatmak
tadır: "Butıartstanın diltnWU 
Tü"kiyenin de düamanıd~r.,, 

file kuabanın dıt mahal- yaya kal'fl her türlü yat11tırıcı 
lesinde oturan hakimin evine hattı .harek~tin terkine .tpreıt e
yollandılar. Muştab, aaldırmah der bır mah~yette tellkkı etmekte 
dört bet serdengeçti de bu bu- dir. Umumıyetle ifa~ ol~ınan 
kında faal bir rol aldılar. dilfünce>:e gör~, Amerika, ihtt -

Evin dört tarafı kuşatıldı. HA- yatkl~ ~ır v~ıy~ a~yac~ır. 
kimin bahçe üzerindeki odasın- Batavıa dan bıldinldiğıne gore, 
da llmba yanıyor fakat, perde- Holanda heyeti ile. Ja~.n başkon
ler inmişti. Pencerenin altına ka- solosu arasında~ı muzakereler 

ak ver devam etmektedir 

Bu makalede biDıassa tovle de
nilmektedir: "İki memleket ara
mıdakt anlasma. hadiselere raA
men. Bul«arlstanı bir eok nrsın
tılardan kurtaracaktır. Bull{aris
tan bunu. Tilrk .. Bulcar doatlu
luna medyun olacaktır .• 

TA ~ =======-=========~=======..:==== s 

Akdeıizde Japon Sulh Teklfl 
(Baf1 1 incide) 

biyle Uzak Şarkta artan gergin
lik kendisini gostermiştir. Resmi 
Japon sözcüsü, dün gazetecilere 
bir beyanatta bulunmuştur. Bu 
beyanat, her halde Avam Ka -
maraaı Azasının ittıliına gelecek
tir. İngiliz Hariciye Nazın, Ja
pon Hariciye N azınndan J aı:>on 
resmi sözcüsünün yaptıAı beya
natın ayni umumi mealinde ve 
nazikane yazılmış hu9usi bir me
ıaj almıştır. Bu mesaj, halen la
yık olduğu ehemmiyetle tetkik 
edilmektedir.,, 

Londra, 20 (A.A.) - Japonya
nın biitün dünyada mutavassıt 
rolünü ifaya kıyam etmiş olması 
kayda şayan bir hadisedir. Tok
yoda Japon hükfuneti namına 
söz söylemde salahiyettar bir 
zatın yapmış olduAıı beyanata 
göre, Japonya, mutavassıt sıfa
tiyle hareket etmiye ve yalnız 
Asya'da deAil, dünyanın rer ta
rafında normal şeraiti tesis için 
zaruri olan her türlü faaliyette 
bulunımıya Amadedir. Diğer ta
raftan "Yorkshire Post,, un dip
lomasi muhabiri, Londradakl Ja
oonlar mahafilinde t~liz - Ja
pon gerginli~ine ızale edilecek 
nazariyle bakılmakta olduğunu 
yazmaktadır. Londrada Japon 
Sefiri SchiRemitsu ile Butler, ay
ni zamanda Tokyoda Robert 
Cralgie ile Matsuoka arasında bu 
bapta müzakereler yapılmıştır. 
Schigemitsu. Japonyanın hasma
ne hiçbir niyeti olmadığı, büyük 
Okyanusun Cenup mıntakasında
ki emellerinin tamamiyle iktısa
di olduğu hakkında Butler'e te
minat vermiştir. 

Madritte yapılan tefsirler 

Madrit, 20 (A. AJ - "Havas,.: 
Japonyanın muharipler arasında 
mutavassıt rolü oynamaya ve 
normal bir vaziyetirı avdeti için 
teklifler toplamaya amade bulun
duğu hakk•ndaki haber. Madrit 
politik ve diplomatik mahfillerin 
de büyük bir heyecanla karşılan
mıştır. 

"Ya,, gazetesinin Berlindeki 
muhabiri gönderdiği bir telgraf
ta Japon sözcüsü tarafından ya
pılan beyanatın Alman hariciye 
nezaretinde tevlit etti~i intibaı 
aksettirmektedir. Muhabir diyor 
ki: 

"Bu husustaki Alman fikrini i-
fade eden hiç bir ak!';iilamel bil
miyorum. Bu hayreti mucin bir 
şey değildir. Zira Hitler. kt-rıdi 
usulü vechile "mevcut mesl'1ele
rin müzakeresine başlamak za 
manının ,zeldi.ii yoksa mnhare· 
be sahnesinde bir tarzı h~l ııra
mak için A VT'UPanm tah· ibine 
devam mı ~abedece~i hakkındı> 
bir karar verilmesini İngilizlere 
bırakacaktır. 

Brest ve Calais'e 
Hava Hücumlan 

Londra, 20 (A.A.) - Hava 
Nezaretinin tebliği: Sahil müda
faa servislerine meıwup tayya -
reler, dün gece, Brest'de düşma
nın deniz üasüne ve Calais'de 
doklara hücum ttımişlerdir. Tay
yerelerimizln hepsi üslerine dön
müştür. 

/nglltere üzerinde 
Londra, 20 (A.A.) - İngiliz 

Hava ve Dahili Emniyet Neza -
T'etlerinin tebliAi: Dün gecenin 
ilk saatlerinde duşman tayyare
len Cenubi Gal'de bir şehre hü
cwn etmişlerdir. Yi.lbek inli -
laklı bombalar mühim miktarda 
binalara ve ticaret evlerine za
rar vermişlerse de atılan yangın 
bombalan süratle zararsız hale 
getirilmiştir. Çıkan yangınlar -
dan hiçbiri büyümemiş ve sabah 
leyin erkenden y~uı hep
sinin söndürülmüş oldu~ görül
müştür. Bir miktar ölü vardır. 

Londra mıntakası üzerine de 
kısa süren bir hücum yapılmış, 
bazı hasarlar vukua gelmiştir. 
İnsanca zayiat azdır. 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 20 (A. A.) - Alınan 

tebliAinde Şimal denizinde iki 
silahlı gemi batırıldı~. hava kuv 
vetlerinin İngiltere sahilleri a
çıklannda dört ticaret gemisini 
hasara uğrattıktan, bir torpito 
muhribinde yangı çıkarıldığı, İn
~ilterede tayyare meydanlarına 
hücumlar yapıldığı bildirilmek· 
tedir. 

Şarki Afrikada 
(Başı 1 incide) 

zunluğuna ra~en nakliye vası
talan programlannı bozmadan 
su, yiyecek ve mühimmat ihtiya
cını temin etmektedirler. 

* Nairobi. 20 (A. A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, cenubi Habe
şistanda Mega'daki İtalyan gar
nizonu, cenubi A f r i k a kı
talarına t e ı l i m olmuş -
tur. Ekserisi İtalyan olmak ü
zere 609 esir alınını• ve ara1arın
da bir çok top ve mitralyöz de 
bulunmak üzere büyük mikdarda 
hıırp malzemesi i4'tinam edilmis 
tir. 

I ngiliz reami tebliği 
Kahire, 20 (A.A.) - İngiliz u

mumi kararızihının tebliği: İtal
yan Somalisinde, kıtalanmız. 
düşman mukabil hücumlarını 
tardederek Cula nehrini muvaf
faluyetle geçmiştir. Bu mınta -
kadaki harekit iyi bir tarzda n
kişaf etmektedir. Di~er cephe -
lerd-e, vaziyette hiçbir değişiklik 
yoktur. 

H abeflikr de Uerliyor 

Lonclranm Mütalea11 J 

(Bap 1 melde) 
ketinin gevşediğine alamet te
lildci etmektedir. Fakat bu gibi 
tefsirler İnıgiliz efkln umı.aniye
si üzerinde bir tealr yapamaz. 
Esasen Türkler, yapılan anlaş
manın Türkiyenin evevlce giriş
tiği taahhütlerde hiçbir değişik
lik yapmıyacağını ztkretmeyi ih
mal etmemi'1erdir ki, bmılardan 
başlıca biri de İngiltereye Yu
nanistanı müdafaa hususunda a
zami imkan dahilinde yardım et
mektir. 

Türklerin taahhütlerine karşı 
RÖSterdikleri sadakat bu memle
ketin siyasetinde dillere destan 
olmuş bir haslettir. İngiliz J[aze
teleri Türkiyenin Almanyanın 
BulRaristana girmesi takdirinde 
müdahale etmeyi hiçbir zaman 
taahhüt etmemiş olduğunu kay
detmektedirler. Bu hmusta, 
Tüne - BulJ(ar ademi tecavüz 
paktının Almanyavr Bulj[arlsta
nı bir Türk tehdidine karşı mü
dafaa etmek iddiasfyle mezkur 
memlekete girmek için ileri sü
rebilece~ her ban~ bir bahane
den mahrum bırakmakta oklu -
!tunu kaydetmek icap eder. 

ALMANYADA 

Hazırla -wn 
ilkbahar Taarruzu 

(Bafı 1 '-cW.) 
maya ve gerek şarki, gerek gar 
bi Akdenizde bir takım 
ıhtiyaç vardır. 

* * A lmanya bu maksatla evve-
la General Franco, son

ra da Mareşal Petaın'le müzake. 
reye girişmıştir. Bu iki devleti 
donanmalarını almak, ve gar 
Akdenizde bır takım üsler te 
etmek suretiyle Akdenizde ku 
vetlenmiye çah§lllaktadır. Bum 
zakerelerin miısbet netıce v 
vermediğı hlla belli değildir. Y 
ruz ispanyanın nıihvere 7aI' 
etmiye hazır olduğu anlaşıl 
tadır. Mareşal Petain hlll 
lim olmamıştır. Fakat 
Darlan ile Laval arasındaki 
zakereler henuz bitmemiştir. 
Şimdi de Alman bahriye 

kumandanının Italyan do 
sını Alman kumandası al 
sevk ve idaresı ıçın ltalyan ' ~ 
niz başkumandanı ile m~ 
de bulunduğunu göruyorus. 

Almanya bu üç memlek 
donanmalarını ve deniz üale 

Berlin, 20 (A.A.} - Bir husu- eline geçirebilırse Akdenizde 
si muhabir bildiriyor: Türk - gilizlere karşı mühim bir k 
Bulgar deklarasyonu, Berlinde temin etmiş ve. taarruz kabili 
senenin en mühim diplomatik tini kazanmış olur. 
had.isesi olarak telikki edilmek- Bu umumi taarruz p••.,.-,. 
tedı~. .. Yunanistanı da işgal ederek 

Butun ıazeteler, başmakale- rada hava üsleri tesis etmek 
lerini bu anlaşmaya tahsis et- ri var mıdır, bilmiyoruz. YalıııZ 
mekte ve. b.u an.la!111ayı BaMcan- Romanya petrollerini korumak 
lann teskını ve ıstıkran volunda ı için Balkanlarda sıyasi muzaffe
ileri atı~ış bir adım telakki e!- riyetle iktifa ederek buralarda 
lemektedır. Gazeteler, Saraco~· ı yeni üsler kurmaktan içtinap e
lu ve Popof'un beyanatlarını bı-: debilir 
T'i.ncı11 s~.vf~lannda neşretmek1e- ButÜn bu hazırlıklar şimdilik 
dır. Volkıacher Beobachter .. bu bir hayal ve bir masal gibi göru
haberi d~rt sütun ü~rine. "Bal - nüyor. Buna mukail Akdenizde 
kan sulhu temin edılmiştır,. baŞ- Ingilizler günden güne kuvvet.• 
lı~ altında vermektedir. lenmektedir Bu sahada teşebbüs 
"Deııt~he A?~l':meine Zei- kudreti Ingllizlerin elindedir. Ce

tu~g,, dıyor ki: Tı:ırk - Bulırar novanın bombardımanı, cenubi 
munasebetleri, sarih surette. Italyaya Ingiliz paraşiıtçüle 
mihverin arzu" etti~i Balk~!1 ~Ih indirilmesi, Ingilizlerin de 
siyasetinin musbet yolu uzenn- ver devletlerıne karşı 
de yer almaktadır. Almanya, sürprizler hazırlamakta bul 
Türk - Bul~ar de.klarasvonunu, tunu gösteren emarelerclır. 
Cenubu $arkid4:_ bır istikrar un- Ingilizler ilkbahara kadar 
suru olarak selamlar.,, harbini bitinnıye muvaffak 

Gazeteler, "Londradaki hayal larsa 0 vakit Akdenizde 
i~isannı., t«;ba~z etti~te- büt~ hAkim bir vaziyete 
dır. Muh.telıf du~Y~. huk~met ceklerdir. Onun için A 
merkezlerındeki butun aksulA - Akdenizde çetin bir imt" 
meller neşrolunmaktadır. Lon- çirmiye mecbur olacak, ve 
d~a ve Ne~o~k t~lgrafla;ı: .t~- de lngiltereyi ~ıll pro~ 
~ılte;edekı surprız ve ~ınırlıhk olduğu gibi, nihayette yorulma.lt• 
uzerınde ıı;rar etmekted~r. l!m~- tan başka bir şey klZanma)'acak· 
mivetle Alımın memnunıveti bu- lard r 
vüktilr ve Ankara ile Bertin a- , 

1 
• 

rasındaki münasebetlerde bir i- İstanbul Yüksk bdiS8i 
vilesmenin muhtemel olduiu sa- Ticaret Mektebi M-zlllDllarıC" 
nı1'naktadır. ·~ 

Cemiyeti İdare Heyetinden 
Nizamn~in dokuıunc 

İTALYAD.6. 
Frorıco .. M ussoli ni· 

Mülakatının ilk netkeıi 

Kahire, 20 (A.A.) - Verilen 
malumata sıore, Habeş vatan- Roma, 20 <A.A.) - "Stefani,. 
nerverleri Habeşistanda bulunan Türkiye, kendi mathlbuna ııtecen 
tncnliz askeri heyetinin tanzim ve realist ve itidal siyasetini te-

maddesi mucibince Cemiye 
zin vıllık alell<le toplantın 
'l.1941 tarihine milsadif Cum 
tcesi günü saat 15 de Beyo 
Halkevt ıalomında yapılaca 
dan muhterem izaıım tepifi 
ca ohmur. 

Londra, 20 (A. A.) - "News ,.... yit eden bir harekette bulunmuş 
ettiği plan mucibince Gojjam e-

Chronicle,, ıazetesinin Lizbon valetinde blrook İtalyan askeri tur. Alman - YU1l0Slav konusma-
muhabiri, Japon sulh tavassutu mevkilerini işgal etmişlerdir. ları ve Tiirk - Bulgar anlasma-
hakkında şunları bildirmektedir: _ . --r· --- sı. mihverin, harbin idaresinde 

Ruzname: Buranın iyi haber alan mahfille- lngiliz • Sovyet oldu~ eibi. dünvanın müstak -
rl, bu tesebbüsü Franco - Musso- bel teşkilatı hakkında takip et-
lini mülakatının ilk neticesi .ı;tibi uıi umumi direktiflere uyan ve 
telakki etmektedir. B ·ınlara ııtö- Münasebetleri ayni zamanda vukubulan iki dip-

l - İdare \'e mürakabe 
lel't raı:>orlannın okunması. 

2 - İdarece mürakabe 
terinin ibra1ı. re. Mihver, yeni sulh taarruzun- lomatik vakıadır. Malumdur ki, 

da mutavassıt rolünü ovnama- Londra, 20 (A. A.) - Dün A- mihver harbin tethi!!ılerine ve S - Ye11i idare ve mOrak 
sını Franco'dan rica etmiştir Ja vam kamarasında işçi partisi aza- tahriplerine maruz kalacak Av
pon teşebbüsü. Franco'nun bu sından Cockos, İngiliz - Sovyet rupa ve dünva mıntakalannı 
teklifi reddettiğini meydana çı- müzakereleri meselesini bahis tahdide calışmaktadır. Sulhün 
karmak.adır. mevzuu etmiş ve bu müzakerele- D'lÜstakbel temeli, Türkiye •~in 

rin ne safhada olduAunu bilmek oldulhı J(ibi. Avrupa kıtasında 

hey'etleri lzası ile yedek 
intihabı, 

4 - Teklif ve dilekler. 

Jnglliz gazetelerinde istemiştir. veyahut Avrupa ce~evesinde İstanbul Mıntaka 
Londra, 20 (A.A.) - Bu saban- Hariciye müsteşan Butler, 21 vasıvan bütün milletlerin tesa - • • ..... 

ki lngiliz gazeteleri Japonyanın Klnunsanide ayni mesele hak- nüdü üzerine müessestir. İngil- Liman Rt=ıslıgınden: 
sulh lehindeki tavassut teklifı kında di~er bir suale cevaben tere, muharebe mevdanlan. 0 n- ı - Merkez ve taşra liman daire
etrafında muhtelü mutalealar ser yapmış olduA'u beyanatı hatır- trHcalannı yapabilmek icin mil- lerine 15 lira asli maaşla Uae ve or
detmektedir. Bunların hulasası latmıs ve demiştir ki: letler arasında kinler anvor. Mil ta mektep mezunlanndan im.Ubanla 
şudur: Zafere kadar mücadele et "Sovyet hükumeti, daha hala letler ve devletler. bundan böv- Uman memuru almacaktır. 
mıye azmetmiş olan Ingiltere ve bu meselelere cevap vermemiş- '"'· bu fikir üzerinde (Ok sarih 2 - Talip olanlarm bir ı.tidQ& 
müttefiklerinin daveUerJ.e takip tir.,, fiıkirlere malik bulunmaktadır. ~a:!1 n~s :~k~resı. me~-
ettiklen yoldan inhiraf etmeleri --------- Hi bi met Londranın kendi- e smeaı, 5 a raporu, 

Y • t H -L. • ç r m : . k"·t•• varaku1 ve 4,6 x 8 eb'admcla 1 .te 
bahis mevzuu olamaz. Bu tekli - UnanlS an a.-ul sine vermek ıstediih bu 0 u va- vesikalık fotograna müracaat etıne-
fin Berlin tarafından ilham edıJ- .,lfevi kabul etmiyor. ıerı 
miş olması da varittir. Birdenbi- Atina, 20 (A.A.) - Atina Ajan ---=---------- 3 · - Evvelce müracaat etmıı ve 
re hayrıhah bir mutavassıt rolü- sı tebliğ ediyor: Hükdmet maka- ihtira ı•~nl tmUhanı yapılmış olanlar da bu def 
nü alan Japonyanın bu hareketi, matı tarafından verilmiş '>lan e- Ki musabakaya iştirak edebıllrler. 
Japonyayı idare eden adamların mir üzerine Sellniğin sivil ahalı- 4 - Müsabaka imtihanı ~ %.9'll 
şimdiye kadar takip ettikleri sı - sinin tahliyesine başlanılmış ve "Tekerlek Poyraaı, BlDıaaa blalk- pazartesi günü saat 15 de 7Çll.acak-
yasi meslekle garip bir tezat teş- böyle bir emrin verilmiş olduğu ıet po;rnısı,. hakkında almmış olan tır. <_1_31_0_> ___ _ 
kil etmektedir. Şayet Japonya suretinde Roma rl\dyosunun ver 7'/2 939 ,onıa ve 2639 saydı lhtıra Kayıp_ Üskudar malmüdur _ 
sulh istiyorsa, niyetlerinin bu miş olduğu haber, tamamile a- beratı bu defa mevkii fiile konmak lüğünden almakta olduğum mu 
merkezde olduğunu munakaşa e- sılsızdır. a... ahere devrüferaı veya icar e- fa ait 1409 numaralı cdzdınır 
dilemez bir tarzda harekltiyle is Berlin, 20 (A. A.) - Bir hususi dilecelinden talip olanların Galatada, tatbik mührünü kaybettim. Yen 
bat ederek evveli sulhü uzak muhabir bildiriyor: İtalya ile tktıaat hanmda, Roben :rerrt"ye ınd- sini yaptıracağımdan hükmu ka 
§&l'kta tesis etmeli ve Çin narbıni Yunanistan aruında bir mütare- racaaUan llAn olunur. mamıştır. Fatma ULUSEL 
tasfiye ederek Ingiltereye karşı ke akdi için Almaı;ıyanın Atinada 
basmane sergüzeştlerden vazgeç- teşebbüsü hakkındaki .-yialaT1 
melidir. teyit eder hiç bir malCtmat me' 

News Chronicle, gazetesinın cut de~ldir. İtalyan mahfil~e· 
diplomatik muharriri, bu husus- bir İtalyan - Yunan barıeını un 
ta iki faraziye ileri sürmektedir: kansız tellldd etmektedir. 
Birinei faraziyeye göre Japon tStanbul Viliyetinden: 
teşebbüsü Almanyanın malumatı . it aauau lflUrilm-
haricinde ve sarf Japonyanın me-

1 
Mii ut ,.._.~ ~--~ ................. ıos . . aı•--..ıı- im Ik" . er ne muıs .. ı...-~ 

ıuliyetı ~ o uştur; mcı- numaralı kararla ,.m~ tatqlk mev 
sine göre ise teşebbüs, doğrudan kllne k=ul_ o!Mı...,.,Wvt 1'l .lfıu .. 
doğruya Berlin tarafından ilham maralı Hlıt! nnr&Mi!e eatt~ ua 
edilmiştir. Bunu müdafaa edenler caretb'le utntzn97an müatahalller· 
Kitlerin ilkbaharda asker! hare- den P7rf bil1bnum hakDd ve hükmi 
klt pyri kabili içtinap bir hale pbmlanD ellerinde bulunan bulday, 

.. lmeden bir ıulh tepbbilsü ya- çavdar, ~ w ,,.ıatı her madde 
tilH ... i il . .. için a7rl 87" olmak o.re, ~

pılmaı~ arzu et a•u en sur- me nhlblnln adı, soy adı. ticart •m-
mektedir. Bu mesaj evveli Ame- vanı. adresi, mahn nev'i, evaafı. mlk
rikalılen pprtıp avutmak,. IO~ : tan malın bulundutu yer, beyann.'\
ra da harbe devam mesuliyetını menin taıWm tarihi ve imzayı thtı,·a 
lngiltere ile müttefiklerine yük- eden birer beyanname ile Azamı dört 
temek ırayeaini istihdaf etmekte- gün zarfmda vlll:rete bildirmeleri ı-
dir 1An olunur (1293) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Kiralık 

Semti Mahılled No,eu Cinai Aylı Ilı 

Ura K 

Kaemıpa.. G. H. P8f8 Der• 25 DilkkAn 2 00 
" .. " 27 .. 1 00 

Ortaköy .. 89 " 8 o 
Yukarıda 7uıll pyrimenkullerln 31/5 941 günü sonuna kadar kira 

:ya verilmesi pazarlıla bırakılm11tır. tsteklilerın Beyoğlu Vakıflar M.ı-
dürlütü Akarat müm~line mQracaaUan. (1286) 

İnhisarlar Umum Müdürlü ... ü llônları 
ı - Evvelee aıtredititı muıeannıt firmaya aıt olmak uzere auııa 

tı llAn edllmlı olan (1.000.000) ııdet tuz çuvalı lçln akred tift W!are 
tarafından açtırılmak üzere de tekllf verllebıleceti ve bu tekl f n 24 Şu-
bat 941 Pazartesi ıünii saat tam 11 de inlkat edecek llornlsyln verilme-
si llln ol\IDUI' (1111) 
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B;ı..:ş, Di,, N ezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derlnı.l K eser 

lcabladı gtiode 3 k••e aıınabtliJ. TAl\.LlnERINOEN SAKININIZ. 
HER \'ElfDF. fL~.LU KUTl'LARI ISRARLA ISTf.Yl>;l7. 
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En Mükemmel Diş Macunudur. -Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Kapalı z.:'U'f usulile K.ırk.larelı .ıs tasyonunda 500U metre murabbaı a.d.1 

<aldırım ferş ettirilecektir. Bu işin muhammen bedeli 5500 lira ve muvak. .. 
r:at teminatı 412,5 liradır. Münakasa 4-3-941 Salı günü saat ıı de Sirke_ 
ide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteK
·ıerin ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve teminauru ihtiva ede

cek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lAzı.rndLr. Şartnameler 
parasız olarak kimisyondan verilmektedir. (1046) 

,.Siera .. ahizesinin bulunduğu yerde 
r a dyo n eşri y atı pürüzsüz alınır 

21 - 2 - 941 

lstanbuJ Levazım Amır
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İlanları 

Beher çifti 800 kuruştan 2500 
çift fotin pazarlıkla satın alına
caktır. İhalesi 24/2/ 941 Pazar
tesi günü saat 16,30 da Çanak· 
kalede askeri satın alına komis-

i vonunda yaplacaktır. Tahmin 
tutan 20,000 lira, kati teminatı 
3000 liradır. İsteklilerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(1946) (1105) ,,.. 
260 ton sığır eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. !halesi 
24/2/941 günü saat 16 da Edir
nede Sarayda Askeri Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tah-

1 ınin bedeli 100.100 lira, teminatı 
6255 liradır. Taliplerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. (1902 - 884) ... 

120 ton bulgur alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 5/ 3/ 
941 Çarşamba J(ünü saat 16 da 
Manisada askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Talip
lerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel kamisyona vermele
ri. Şartnamesi komisyonda gö -
rülür. Tahmin tutan 27 ,600 lira 
ilk teminatı 2070 liradır. Her 
taksiti 30 tondan dört taksitte 
alınacaktır. (1956 - 1152) 

+ B e'rrak; temiz ve mükemmel neşriyat alışı an. 
cak Sierra ahizeleri ile te'min edilir, parazit· 
lere, bozuk ve güç ayar gibi müz'iç aksal<· 
Jıklara da bu ahizelerde tesadüf edilmez. 

S lera ahlzelerinl n 
hususiy e tleri 

Enfes ses düzgünluğü • ideal ayırt 
kabiliyeti • Mükemmel kısa dalga 
alışı• Cereyan tasarrufu için ,.Spar· 
schalter" . tertibatı • Çok idare 1 i 
lambalar • Pek basit ayar ve kul· 
!anışta kolaylık • Ufki çiz g i 1eri1 e 
'göze çarpan modern stıl mobilye. 

RADYOSU 
İSTER 

Kesif bedeli 3032 lira 25 ku
ruş olan bina tamiri tekrar pa
zarlığa konmuştur. İhalesi 24/ 
2/941 Pazartesi p;ünıü saat 15 de 
Çorluda askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. İlk te
minatı 455 liradır. Taliplerin 
belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (1980) (1298) 

Kulekapı Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: ( 
Galatada Araııcıuni mahallesinin Kalafat yerinde 8/12 sayıl1 mahal

de ınşaat atölyesi sahibi Basri.nin şubemize kazanç vergisinden olan 
borcundan dola.Tt haciz altına alınan 10000 adet muhtelif renk ve şekil
' ~ dört köşe m.u7.aik çinisin1n satışı 24.2.941 tarihine tesadü1 eden oa
zartesi günü sabah saat 10 da aleni müzayede suretiyle yapılacağından 
isteklilerin aynı gün. ve saatte mezKQ.r mahalde hazır bulunmaları ti:\') 

BİR HAKİKAT ! 
Sayın müşterilerimizin 

nazarı dikkatine: 

olunur· (1222) 

.................................. ~ 
Hukuk İlmini Yavma 

Kurumundan: 
Be'Ynelınilel şöhreti haiz, Paris Üniversitesi profesörlerinden 

1 GASTON JEZE'in 

1 .'!J .• RE Hl'l!l'KUNUN UMUM! PRENSiPLERi 
Adlı ve 2546 sahife tutan beş ciltlik eseri 

Pulantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile s 1 N G E R S A A T 1 demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakikt evsatı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saatlerinde toplan-
mıştır. Bunun itin: Saat alacağınız z.aman, tereddütsüz S 1 N G E R saati atmalısınız ve saatin üzerindeki 
S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzımdır. 
Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis işlemesHe hakikaten nazarı dikkati celbe
deL böylP. bir harikulade S 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SİNGER SAATi Hoşa gidecek~? makbul HEDİYELiKTiR 
ve en guzel 

No. 8Z - A 200 elmas ve 11 pırlantalı 500 lira EM SALLERI GİBİ 15 SENE GARANT1L1D1R. 
D!kkat ~ Singer saatleri İstanbulda yalnız EminönU merkezindekJ mağazamızdu saUlır - İstanbulda .._ 

...,.. yoktur. Adres: SlNGER SAAT Mağazalan lstanbuL Eminönü No. 8 

Siyasal Bilgiler Okulu Profesörlerinden İBRAHıİM ALİ ER
BERK tarafından dilimiz.e çevrilmiş ve Kurumumuza hediye 
edilmiştir. Kurumumuzca gene beş cilt olarak neşredilmek ü-
rere eserin tab'ına başlanmıştır. Bu ciltlerin dört bin sahife ÇOCUGUNUZA VERECEGIN 111Z 
utacağı tahmin edilmekıtedir. Beş cilt, şimdiden abone kay- 1 
)lunanlara on üç liraya verilecek ve her cildin neşrinde a- • • • 

, ;nelere J)06ta parası Kwımıa ait o1mak üzere yalnız cilt E N G U Z E L H E D 1 Y E 

' 

parası tediyeli olarak gönderilecektir. Ciltlerin perakende 
fiatlan formasına göre değişecek ve bizzarure abone bedelin
den yüksek olacaktır. Abone olacakların aşağıdaki kuponu 

Hukuk l lmlnl Yayma Kurumun• 
Matbaa Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek 1'>Ler . Fakat bu hediyeyi 

Posta kutusu 44 Ankara kt ·· J ·· k çeker B' · - b ·· k'' Jd ku - b' 
t -.. hukuku mı . 

1 
. dlı ri tam • "' seçme e guç u · ız, sızı u muş u en rtanyoruz ve çocugunuza ır 

• • l \- nun umu pre-nsıp en ~ ese n amına .uon e- • • • • 

Adı ve soyadı: .. _ .• _ . . . . . • • lmza Çünk·· ç 
Meslek ve vazife: • • • _ • . • • • • • •. - • • • • • • u· ocuk Ansiklopedisı 
Adres: ...•...... • ••• _ . . . . • çocuğun mektepte 

"' Çünkü: 
1 

Çocuk Ansiklopedisi 
bütıin dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak f..ı•••••••••••••••••••••-- mektep dlşında, hattiı mektepten sonra muh- 1 

Erkek Daktilo Allnacak 
Zmıg-Jldakta takdiri kıymet mümessllliğinde çalışmak ve imtihanda 

gbsterecekleri muvaffakıyete göre 80 - 120 lira maaş verilmek üzere 
dört erkek daktilo alınacaktır. Harcırah ve ibateleri mezkQr müm.esstl
likc;<o temin edilecektir. Taliplerin 24 Şubat 941 Pazartesi günü saat on
da Galat.ada Yeni yolcu salonunun 3 üncU katında 

Ereği! Kömürleri İşletmesi İhrakiye ve Kok Servisine 
müracaatla imtihanda hazrr bulwımaları ilan olunur. (1318) 

1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Hizmet bonservisle::i 

r·D-e_v.le-t--Den-i-ıy_o_ll_a-rı-1-şl-e-tm-e-~ 
· İ daresi ilanları 

20 ŞUBAT KARADENİZ POSTASl 
20 Şubat Perşembe günkü Kı:ı.rııdeniz postası yapılrnıyacaktır. 2.3 

Şubat Pazar günü kalkacak (Erzurum) her iki posta iskelelerine uğ .. 
n:ı'.Y'arak Ho1='9ya kadar gidecektir. (1283) 

... _. .................................. ı 

taç olduğu en kıymet
li eserdir. 1 

en çok verilen eserdir. 

1 
Çünkü: Her hediye kırı!ıp kay

bolabilir, veyahut u
nutu'abilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopr.dıı.ı, Ço
cuğun hayatı ıizerınde 
tesir yapacak ve bıi

tün hayatınca iz hıra- 1 

Çünkü: Çocıık Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocalı>t ve 
arkadaşlık eder. 

kacak bir eserdir. • 

TAN ~'e$'.t'iyat :,~.~-.~~;; 
···· ıs ı ~ r; b " ı ·:,. · ·;;··'''.'~tj}<~t~~;,;'~ 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 

ilttir. Mükemmel şekild" 
eclit edilmiş olarak iki cil· 

di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimler" 
tenz:iliitlı (6) liraı/O verilir 

... 
Beher adedine 185 lira tahmin 

edilen 200 çift atlı nakliye ara· 
bası pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 22/2/941 Cumartesi 
ı!iinil saat 10.30 da Erzurum as· 
keri satın alma komisyonunda 
yapılacaktr. Tahmin tutan 
37,000 lira kati teminatı 5550 li
radır. Şartnamesi komisyonda 
görülür . İsteklilerin belli vakit
te komisyona gelmeleri. 

ıı oQ?\ ıı ~nnı 

Doktor Habz Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan baska her gilD ıaat 
, 2.30 - 4) ye kadar İstanbul 

ı, Divanyolu No. 104. -" 

TAKSİTLE SATIŞ 

MARVIN LUXOR 
15 sene garantili 

Radyoları İsviçre Presisyon 
Saatlan -

AEG 
Fırın - S üpürge ve ZET Havagazı 

her t ürlü Elektrik ı ocakları 
illetleri -

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
41378 Galata: Bankalar Cad . 47 59. Telefon: I 

Beyazıt: Üniversite Cad. 28 • Kadıköy: İskele Cad. 33/2. 1 

T i. M O F U J 
( Abdest Bozan} dedijimiz banak lmrtlan m n devasıdır. Banlar ıığlr etlle 
yapılmıı pastı rma ve ıucuklan yiyenlerde ht.aıl olur. Uzunlukları dört 
metreden on met reye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar 

T J M O F U J bo kurtların en birinci devasıdır . Sıhhat Vekiletinin 
TIÜsaadesini haizdir Her eczanede bulunur Rec;ete ile satılır 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Başkanllğından 

"510.000 Cilt Tutkallı Makbuz Yaptırılacak " 
ı - Genel Merkez ihtiyacı için nümune ve sartnamesine göre ve ka

palı zarf usulile510.000 cilt tutkallı makbuz yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 17850 muvakkat teminatı 1339 Liradır. 
3 - İhalesi 3 - Mart - 941 tarihine rastlıyan pazartesl günü saat 15 

de Türk Hava Kurumu Genel merkez binasında milte:;iekk.il satınalma 
komisyonunda yapılacaktır, 

4 - İstekillerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesi)t.a ve te_ 
minatlarını havi kapalı ve mühürlü zartı.arını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri. ( 1168) 

Emekli Dul ve Yetimlerin ve Askeri Malfılıerin 
Nazan Dikkatine: 

EmlCik ve Eytam Bankasından 
Maaşlarını Bankamıza temlik ettirmek suretiyle alan emekli dul ve 

yetimlerin Haz.iran - Ağustos 941 üç aylıklarmm tediyesine 1 Marat 941 
tarihinden ~tibaren başlanacaktır. 

1 - Maa;;ı sahipleri temlik muamelesi için ellerinde bulunan bir 
devre evvel Bankamızca verilmiş hesap pusulalarının alt kısmında yazı
lı gün ve saatlerde fotograflı nüiı:s cüzdanları ve resmi senetlerile bır
likte Bankamıza mürocaatları. 

2 - Mez.kCır pusulalaırda tediye gün ve saati yazılmam~ olanlar varsa 
bunlara ait maaş sahiplerinin 1 Mart 941 tarihinden evvel bizzat vey3 
bilvasıta Bankamıza müracaat ederek gün ve saatlerini öğrenmeleri. 

3 - Askeri malUllerin müracaatı Mart 941 cumartesi günü saat se
kizden on ikiye kadar kabul edilecektir. Herhangi bir karışıklığa mahal 
it.almamak üzere mal müdtirlüklerine nazaran müracaat sırası aşağıda 
gösterilmiştir. 

1 Mart 941 tarihinde saat 8 ilA 9 arasında Eminönü ve Beşiktaş, 
saat 9 ua 10 arasında Fatih, saat 10 UA 11 arasında Üsküdar ve Kadı
köy, saat 11 na 12 arasında Beyojlu1 Eyüp ve diğer mal müdürlüklerin
de kayıtlı askeri malUllere te,diyat yap~aktır. Bildirilen gün ve saatten 
sonra vlki olacak müracaaUar diğer maaş sahipleri gibi muameleye tA
bi tutulacağı ve malQ.llerin nüfus tezkerelerile ikramiye tevzl cüzdanla-
rını birlikte getirmeler i il3n olunur. (1250) 

Sabıp ve Ne~nyaı müdürü. Emin UZMAN. Gazetecilı.k ve Neıtriya\ 
T. L S. TAN Motboaaı 


