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Mister Anthony Eden, Hükumet Ricali ile 

Müteaddit Görü1melerde Bulunacak 
Anavatandan ıtemi kafilesi le Ur ta SaTka eönrtP"""TI hk,·ive kıtaatı, mürettep nmana cıkanlı:yor 

G. Sir John Dill 

Adana 25 (A. A.) - Türkiye 
hükumetini resmen ziyaret et
mek üzere İngiltere Haricive Na
zırı ekselans Anthony Eden ile 
İmparatorluk Genel Kurmay 
Başkanı General Sir John Dill, 
refakatlerindeki zevat ile bir

-j lilcte, bugün saat 17 .45 te iki 
1 tayyare ile Mısır'dan Adana'ya 

muvasalat etmişlerdir. liitler'in 
Ha.ber Verdiği 

ehlike 

Misafirlerimiz, tayyare meyda
nında, hususi trenle Adana'ya 
E?elmiş olan İngilterenin Ankara 
büyük elçisi Sir Hughe Knatch
bull - Huggessen ile Seyhan vali· 

---------- si, Kor~eneral Muzaffer Ergü.
der. Tuğgeneral Fahri Belen. 

Hitler, bütün zafer ümidini dP.ni
zaltı harbine bağlamış görüni.ıyor. 
Geçen harpt~ de Almanlar hcıroi 
deniuıltı hucumları ile kazanacak
larını zannetmişler, fakat aldar.
mışlardı. Bu defa da ayni hataya 
düşmüş olmaları ihtimali çoktur. 
Çünktl ayda bir mllyon ton gemi 
batırsalar bile, bu harpte kat'i ııe· 
t:ceyl alabilmek için hiç olmazsa 
bir sene ayni şiddetle taarruz kıi
biliyetinl muhafaza etmek lAıını
dır Halbuki, mütehasıssların !ik
rin~ gcire bu mümkün değildir. 

Seyhan emnıyet müdürü. yine 
husust trenle Adanaya ~elmiş o
lan Genel Kurmay istihbarat da
iresi reisi Albay Hilmi Oray, 
Hariciye Vekaleti hususi kalem 
müdürü Zeki Polar. Kurmay yüz 
':>aşı Emin Dirvana ve Hariciye 
memurlarından Zeki Sirme:l ta
rafından istikbal edi1mislerdir 
Tayyare meydanında bir -askeri 
kıta, ihtiram vazifesini ifa et -
miştir. 

Misafirler, askeri kıtayı teftiş

JJJ. Zekerige SERT EL ten sonra, otomobillerle istasyo-
na hareket etmisler ve orada Or-

~~----------------

general Abdurrahman Nafiz ta-

r"lfmdan karşılanmışlardı-r. Top· 
lanmış olan kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından büvük tezahü
rat yapılmıştır. Askeri bando İn
giliz "Gond save the king" mar· 
şı ile istiklal marşını çaldıktao 
sonra, ekselans Eden, beraberin· 

Anthony Eden 

de Sir John Dill olduğu halde. j 
ihtiram kıtasını teftis etmiş ve 1 y • t 
t~rkçe _olarak ."me~haba asker,., una n 1 s an 
hıtabı ile askerı selamlamıştır. 

Tren, saat 18,45 te. halkın şid- N • H •• 
detli alkışları ve büyük tezahür- azı ucumuna 
h:-i arasında Aıı.kuray~ hareket 
etm!stir. 

* Ankara, 25 (TAN muhahirin -
den) - İngiltere Hariciye Nazırı 
ekselans Anthony Eden ve Ge

( Sonu: Sa 5; Sü 3 ) 

MÜTTEFİK İNGİLTERE
NİN MUHTEREM l\IÜMES
SİLLERİ ANKARADA 
lngiJtere Hariciye Nazın iJe 

imparatorluk ~rkıinıharhiye rei
sinin Ankarayı ziyaretleri müna
sebetiyle "Ulus,, un bugün neş-
1'ettiği makale beşinci sayfamız
datlır. 

Uğrarsa! 
~-· 

Lor.draya Göre 
--·-

Türkiye Hareket 

Serbestisini Mu haf aza 

Etmek Kararında 

Bulgar MahfiHeri ise 

Aksini Umuyor Hitler, evvelki akşam yine 
beklenmedik bir nutuk i

tat etti. Fakat bu defa yeni bir 
Şey söylem~di. Bir ay kadar ev
Vel irat ettiği nutkunda haber 
~erdi~i tehlikelere yeni bir şey 
ılave etmedi. 

Yeni Yıl Bülcesi Londra 25 (A. A.) - "A. F. 1., 
Londranın selahiyetli mahfilleri 
Balkanların iki meçhullü bir 
muadele teşkil etti_ği fikrindedir
ler. Romanya'da toplanmış olan 
Alman ordusunun Bulgaristan 
üzerinden yürüyüşe ,gec;-mesi için, 
askeri bakımdan, bir işaret kafi
dir. Bu hususta bütün teferrüa
ta varıncıya kadar her şey dü-

Hükumet, Bütçe Proiesini Cuma 
Günü Meclise Sevk,edecek 

Yalnız bu vesile ile şunu öğ
renmiş oluyoruz ki. Almanya h3· 
la bütün kuvvetini İngilte;e Uzc
tine teksif etmeye karar vermiş
tir. Kafi netice bu sene alınacak. 
1ır. Almanyanın en büyük ümidi 
lrı.e;iliz adalarını istilada değil. 
denizaltı harbindedir. 

Ankara, 25 (TAN mu .. 
habiri bildiriyor) - İcra 
Vekilleri Heyeti 1941 yılı 
bütçe müzakeresini bitir 
mek üzeredir. Cuma akşa
mı hükumet, yeni bütçe 
projesini Büyük l\1illet 

şünülmüstür. O halde Alman or
Meclisine takdim edecek- dusu şimdiye kadar neden ba-

Geçen defa da Hitler İngilte· 
teye karşı ilkbaharda başlaya· 
Cak kesif denizaltı harbinden 
bahsetmişti. Bu defa da ayni 
bokta üzerinde durmuş, Alman
Yanm geçen sekiz on ay zarfında 
hos durmıyarak denizaltılar icin 
ll'ıi.irettebat yetiştirdiğini, ve tah
telbahir harbinin Mart ve Nis~n 
kinde azami şiddeti iktisap ede· 
Ceğini tekrar etmistir. 

Demek ki Hitlerin en ziycıde 
~üvendiği yeni silihı denizaltı
lardır. Anlaşılıyor ki Hitlerin 
J:>Hını sudur: 

!n~ilterenin imparatorluihı ile 
\>e Amerika ile olan bağlarını 
kesmek. Bunun için de yolları 
kapamak, İnı!iltereye .ııidip RC-

tir. Bu münasebetle Maliye rekete geçmedi? Çünkü iki meç-

lı b 
hul karsısında bulunuyor ki. bun 

Vekili Fuat Ağra mai ua- lar da Türkiyenin ve Yuı:ı;oslav-
ta beyanatta bulunacak ve yanın ne :vapacaklarıdır. 

· b"t · l l k Almanlar, Türk - Bulgar pak-
yem u çenın esas arı ıa - tını azami derecede kendi lehle-
kında geniş izahat vere-ı rine istismara calıştılar ve bu an-

cektir. (Sonu: Sa 5; Sii 3 ) -
Yeni Tefrikalarımız 
Göl İnsanları Enkaz Arasında 

Yazan: Cemalettin Mahir Yazan: ULUNAY 
len vapurları batırmak. Bu suret
le İngiliz adalarını gıdasız. silah
sız, mühimmatsız bırakarak mii.
<:laiaa kabiliyetinden mahrum bir 
haıe getirmek. 

Hitlerin bu karara varışı, ev-

e Dört uzun hikayeden miiteşekkil bulunan "Göl 
İnsanlan", yeni bir edebiyatın yokluğunu id
dia edenlere harikulade bir eserle verilmiş fi. 
ili bir cevaptır .. 

\'e la tayyare hücumları ile kai'i • 
l'ıeticevi alamıyacağına kanaat 
li!etirdiğini gösterir. Fransayı 
~endikten sonra Hitler hava hü· • 
cumıarı ile İngiltere üzerine ce
hennem yağdıracağını, ve bu su
tetle tnızilizleri teslim olmaya 
~ecbur edeceğini zannediyordu. 
lnı:ı'ilizler filvaki bu bombardı
~anlar vüzünden çok ıztmm
lar cektiler. Hala da çekiyorlar~ 
l'akat yılmadılar, azim ve irade-

e Paris, Cihan harbinden sonra dünyanın dört 
köşesinden kopup gelen döküntiilcı·le dol
muştu. Bunlar 1914 - 1918 hal'binin enkazı 
idi. Bunlar arasında her millete mebsup kral
lar, prensler, prensesler, bü}ük zenginler var
dı. :Muharririmiz bu romanında hu enkaz ara· 
sanda yaşanan meraklı bir ömrü anlata<'aktır. 

Bu eseri okuyan en salahiyetli muharrirleri
mizin müttefikan verdikleri hüküm de şudur: 
"-Bugüne kadar bizde, Refik Halidten son
ra, bu kudrette memleket hik8.yesi yazılm1ş 
değildir!,, Bunun içindir ki, "TAN,, "Göl 
İnsanlan,, nı okuyuculanna verirken çok 
haklı bir iftihar duyacaktır. 

Çok Yakında TAN da 

e Enkaz Arasında, yalnız bir roman değil, ha
yatın en garip cilvelerini en canlı sahneler ba· 
linde tasvir eden edebi bir eserdir. 

e Yakında tefrika halinde neşre başlıyarağıımz 
bu eseri karilerimiz sonuna kadar alaka ve 
zevkle takip edercklerdir. 

Bir iki Güne Kadar 

-

Orta Akdenizc!e 

iNGiLiZ 
Harp Filosu 1 

Faaliyette· 
.. --"'- --

Harekat Dört Gün 
Sürdü, Gemi Kafileleri 

1 Emaye Edildi 

Londra 25 CA. A ı - Reuter a
iansının A.kcleni? [ilrıc:u nezdin 
deki muhabirinden : AkriPniz su
larında hareket serbest'i&i,...,izi 
her zamandan ziyade muhafaza 
etmekteviz. İne;iliz donanmasının 
bazı cüzütcımları Trahlus sahil
leri boyunc:ı münakalatı tPnı i ne 
devam ederken. asıl harp filosu 
merkezi A.kdenizde dört l?iin sü
ren harekatı esnasında gemi ka
filelerinin e"ecişini himayeye mu 
vaffak olmuştur. İlalvan üslerin
den hareket eden Alman pike 
bombardıman tayyareleri tarde
dilmistir. Bunlar bir taarruz f"S

nasında kuvvetli himave altında 
!tiden bir İne-iliz kafilesini da
ğıtmava ve batırmaya tesebbüs 
etmü:Jprdir. Alman tavvareleri 
bu kafileve de, evvelce "İllustri
ous .. tavvare .ııemisine muvaffa-
1<ıvetsiz taarruzlarını vapmıs ol
dtıkl::ın vrrin civarında 1-ii<'nm 
"'tmi<:lerrlir Bu sefer Almanfara 
hedef olarak başka bir tayyare 

(Sonu. Sa !>. Su 5 ı 

İn9iltere, Son 
Japon Notasını 
da Reddetti 

--·-
Ne Müzakere, Ne de 

Tavassut Teklifi 

Kabul Ediliyor 
Londra 25 CA. A.) - İngiltere 

Hariciye müstesarı Butler. bu
gün Avam Kamarasında Matsuvo
ka'nın Eden'e e;öndermi~ oldugu 
nota hakkında aşağıdaki beya
natta bulunmustur: 

"Japon Hariciye Nazırı Mat -
•moka, Hariciye Nazırı Eden'e 
aöndermis olduğu son mektu 
~unda umumivef' itibarivle Av
~upa harbine telmih ettik~e~ ~o~
ra şu ciheti kaydevlemıştır kı: 
.T a~onva. yalnz büyük Sar ki 
.ı\sva'da değil, fakat dünyada 
her nerede olursa olsun sul
hun ve normal şeraitin yeniden 

(Sonu: Sa 5; Sü 7) 

Askeri Vaziyet 

ARNAVUTLUK ve 

ERİTRE' DEKi 
SON HAREKAT 

(Askeri muharririmiz ya1.1;yor) 
DUnkü telgraf haberlerine gö

re, Hür Fransız kıtaları, Flzan ve 
Südan cephelerindeki faaliyetle
rinden maada, Eritre'dekl hare
kAta da iştirak etmeye başlamış
lardrr. İki aydanber!, Çat mus
temlekesinden hareketle mütema
di yürüyüş halinde bulunan bu 
krtalarınm bir kısmı, hattı üstüva 
Afrikasındaki Lamy istihklimın
dan ayrılarak, ve bir çok orman, 
çöl ve dağı aşarak binlerce kilo
metre kattettikten sonra Sud.m
daki İngiliz karargll.hına varm~
lar ve oradan Port-Sudan lima
nına ı:evkedilerek Eritre İtalyan 
müstemlekesinin llmanlarında,ı 

(Sonu: Sa 5; Sü 5 ) _____ ,_..._~··· . .,/ 

Başvekilin Teşekkürü 
Ankara 25 (A. A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, Halkevlerinin 
ve odalarının dokuzuncu yıl dö
nümü ile mevcut Halkevi ve halk 
odalarına yenilerinin ilavesi do
layisiyle aldıkları telgraflara te
şekkürlerinin iblağına Anadolu 
aiansını memur etmislerdir. 

Şarki Afrikada _,_ 
Somali'de 

2 Liman 
Zaptedildi 
--

Eritre'de lngiliı 

T azyikı Günden 

Güne Fazlalaşıyor 

Kahire, 25 (A. A.) - Sarkl 
Afrikadaki İtalyan müstemleke· 
!erini tazyik eden kıskac Eritrc 
ve İtalyan Somalisinden ~eçerek 
tedricen kaoanmaktadır. 

İtalyan Somalisinde İn~liz im 
oaratorluk kuvvetleri Yuba neh
rinin şark sahillerindeki Celi]l 
ve Marı:ı;herita limanlarını zap· 
tetmislerdir. Kahiredeki İngifü 
qskeri makamları namına sô~ 
o;övlemeğe mezıın bir zat. dün 
vaptıı?"1 hevanatta. bu iki mev· 
kiin iı.:e"ali dolavısiyle ttalvanla
rın vakmrfa mezkur nehir mmta. 
kasrnı tahlive mecburivetinde ka 
ıacaklar•nı tahmin ettioini sövle· 
miştir. Bu fT'IPCburivPt ftalvanla
rın sarka doğru eoevce çekilme• 
!erini intac edecektir. 

(Sonu: Sa 5; Sü 5) 

(_,_,.§m Q~~~--§!s. ER~-EN _) 

HÜVELBAKi! 
Yazan: Refik Halid 

D ünyA kurulalıberi ne Pompei'nin yere bahşında, ne Si4 

• dl;\ anllı denize ka~·ışında, ne Lizbon'un toprakla bir \ 'C 

San Fran4'bko vıırkcn yok oluşunda misline rastlamadıj?ımız bir 
bela başın11zm üstiinde dolaşmaktadır: Üraniom bomhası irat 
edili;vormu<:; insanın kafatasından fıl'layan bu "atom., kompri· 
mesi düstiiğü yeri hinler<·e kilom'!tre oyacak, altını üstiine geti
recek, pi~skürme kraterleTle ölü ay sathına benzetecek. hayat 
imkanından mahrum bırakacAkmış! Velevki tathik SRhasınn 
geçmese hile sadere öyle bir fikrin insap vicdanına kök salıver· 
mesi. tiivler firpcrtici hir hadise te~kil eder. 

Bir rnmanlar $İmdiki Ren ve ~lisisipi havzaları kadar mn· 
mur. bereketli olan Elı·ezire medenh·etini. ardı arası kesilmez 
ihtiraslar ve istilalar netirec;inde nüfus azhkf, arka~ından rekir
ge kas1rgası çekirgeyi takiben de çöllesme mahvetti: Kartııra~·ı 
Roma devi1'di: Nil ,:adisini silahlı akınlar kuruttu. MisaJlerin 
en korkunru eski AmeTikadır: l\lısrrmki kadal' mühim oldui?'unu 
bugün artakalan vıkmtdarmdan anladıinmız hir medeniyet o 
kadar ~ö<·tü, hiçe indi ki beşeTivet onu. a<ıırtardan sonra lıir ,·~h
~iler ülkesi oluak ~·eniden kesfetti. yeni diin~·a c;andı! Halhulcı .o 
devirlerdf tahrip vasıtnları müdafaa kudretı kar.,.ısmda rok n
cizdi; Babil'in grımit kalelerini okla dc11mck irRo cdiyonlu. F~kat 
okları fll'latan '.\'İne simdiki müebbet ihtirastı!. 

Craniom bombası kullanılmaya baslandıktan sonra Londra
yı Ninive Rerlini Memphis. Nevvorku Efes olmaktan nasıl ku1'
taracağı7"' '\fcdeniyet l!'Ö'l'illiiyor ki bTnRklarh•\e szöi!cilnfi ıfoljp 
kendi ciğerini yiyen korkunç ve itr'ent efsane th>lnılen hRskı 
bir şey değildir. Riitiin tarihi Jrözönündcn Eerhdi!?'im ~Q s11'nda 
bana topl'Oğa gömiilmii!j medeniyetlel', heybetli kocaman taslıırı 
sağa, sola eğilmı · bir Kracaahmet kahristam gibi ~öriinli~or. A
ralarında. öbürleri gibi ;\'ann yosunlanıp ya 1anarak hır taze 
me7.ar da var \"e h<>psinirı iistiinde şu ynzı: Hih·elh:iki! 



Yazan : Von Kleffens (Holanda Hariciye Nazırı) 

Para ••t •• ı ların nasıl çalıştıkları hakkında 
şu çu er 1 hadiseleri bizzat ~ören birinin 

Pla"' nları Alt bir fikir edinmış olmak için. bi
rinin anlattıklarını dinleyinız. 

• • Bu hikayeyi anlatan adam per Ust Etmişlerdi şembeyi c.umaya bağlıyan geceyi 
memleketın cenup şehirlerinden 

----------- birinde geçirmışti. Şafağa doğ
Memleketin göbeğine pnraşiıt 

grupları indirince her şey deği ~
mlş, mukavemet kabiliyeti kn ıl
mıştı. Par8$ütçCilerle mahalli be
şınci kolcular birleşerek huku.ne
ti ve Kraliçeyi esir almaya teşeb
büs etmişler, Belçikaya giden yol 
ve köprüleri tutm~lardı. Dahil
deki Alman unsurları. evvelden 
memlekete ithnl edilen Holanda ü
niforması giyerek bir Holandalı 
ımiş gibi çalışmaktaydılar. Bir çrK 
paraşütçüler polis, postacı, bilet
çi hattA kadm kıyafeUnde inmiş
lerdir. 

ru m~tör gürültüleri, mitralyöz 
seslerı ve tayyare dafi toplarımn 
velvelesi arasında uyıınıyor. Ak
lına ilk gelen şey manevra ya
pılmakta olduğu idi. 

Derhal otel garsonunu çağıra
rak ne olduğunu soruyor ve 
"Almanya Holandaya tarruz et
ti ve harp başladı.,, cevabiyle 
karşılaşıyor. 

Süratle giyiniyor. Yemek salo
nuna indiği zaman burada otel 
)'ıalkının heyecan içinde ve \•11k
sek sesle konuştuklarını görü -
yor. Bunlar arasında Roterdama 

- 10 -

Üç yol! 

• gitmek istiyen iki tanıdığına 
rasgeliyor. Bu gençler kendisine 
de onlarla beraber gitmesirı: tel> 
lif .ediyorlar. O dn bu teklifi 

Almanlar bütün memleketi 
mi istila edeceklerdi, yok

sa cenup vilayeUerinden ~eçe -
rek Belçika ve Fransaya inmek 
mı istiyorlardı? Pek az zaman 
sonra bütün Holanda'nın istila
sına karar verildiği anlaşıldı. Bu 
vaziyet karşısında Holanda aske
ri mukavemet için şu üç yolu 
tutmağa mecbur kalmıştı: 

memnuniyetle kabul edıyor. 
Bindikleri otomobilde radyo 

vardır. Yola ~ıktıkları zaman 
Kraliçenin hitabesini işitiyorlar. 
Biraz sonra uzaktan Holandanın 
büyük nehirlerinden biri uzerin
deki Moerdijk köprüsünü gôrü
yorlar. Biraz ilerlerinde üç ara
banın dur:ı . J'.:'t.:nu ve içi~'l::; .. e 
rin kendilerine dur işareti ver-
diklerini görüyorlar. 

1 - Şimale doğru ilerlemek, 
Alman orduları merkeze doğ- - Aceleniz ne, otomobilinizi 

feda mı etmek istivorsunuz? 
ru ilerliyecekse, onu bu takdir-
de yukarıdan tehdit etmek. - Hayır ola, ne var? 

2 - Doğrudan doğru~·a mer - İki yiız metre ileride Al-
kezden hücum etmek ve dil'!- manlar var. 
manı Şark ve Cenuptaki su bas Bu onlara tuhaf geliyor. Mem
mı~ sahadan geçmeğe mecbur lekctin bu garp kısmında Al
etmek. man askeri? O halde bizim mü-

3 - Linburg, Brahant vilf.· dafaa kuvvetimiz ne oldu? Bu 
yetleriııden yelpaze gibi a('ıla· sırada içlerinden birı tepeleri u
larak Belçika hududuna inen\ zerine gelen bir duşman tayya
Alman kuvvetlerini durdur · resini gösterıyor. Tayyareden 
ımık. atılan küçük bulut parçaları ye-

.. re doğru iniyor. 
Almanlar cepheden hucum et-

tikleri takdirde ve hudutta bu- - Paraşütçiiier hiyor, bak. 

----<---
yeni Ekmek Fiyatı 

Bugünlerde T esbit 

Olunacak 
Yeni tip ekmek için dün de fı· 

rıncılar ve değirmencilerle te -
maslar yapılmıştır. Yeni karar -
namenin tamamen tatbiki için la 
zımgelen bi.ıtün hazırlıklar ikmal 
edilmıştir. Diin fevka.fide ol.arak 
toplanması beklenen fiat muraka
be komisyonu perşembe günu ıç
tima edecektir .Toprak mahsul -
leri ofisinin un stoku yeni esa& · 
lnr dairesinde yapılacağı ıçin tıi
raz gecikmektedir. Bu ytiLden 
yarın pıyasaya çıkması beklenen 
yeni tip ekmek ancak cumartesi 
satışa arzedilebilecektir. 

Dün yenı un nümuneleri tet -
kik edilmiştir. Yapılan hesaplara 
göre ekmeğin 50 para ucuzlama
sı mümkün olacaktır. Fakat ofis 
buğday satışlarında yüzde bir fi
re farkını kaldırdığı için fırıncı -
lar 50 paraya razı olamıyacakla
rını söylemektedirler. Maamafih 
ekmeğın en az bir kuruş ucuzla
ması prensip olarak kabul edil -
miş bulunmaktadır. 

Fiat murakabe komisyonu ya
rınki toplantısında y~nı formule 
göre degirmenlerin ışıedikleri un 
ııatını tayin ve bcledıye de bu fi. 
ata göre ekmek narhını tesbit e
decektir. 

Toprak mahsulleri ofisi şehir 
ihtiyacı içın gunde 3"0-340 ton 
bugday ve çavdar vermekte de -
vam edecektir. 

Bunun i97 si şehrin ihtiyacına 
kafi gelmekte, iO tonu da mul
hakata gitmekte olan unlara kar
şılık tutulmaktadır. Bir günde ls
tanbulda 300, Ankarada 60, lz
mirde 90 ton buğday ıstihlfik e
dilmektedır. 

Son kararla bu üç eşhirde ve 
çavdar miktarının arttırılmasın
dan günde 60 ton buğday tascır -
ruf edilecektir. 

Bu suretle bir sene zarfında 
tasarruf edilecek olan buğday 
miktarı 22 bin tona baliğ olacak
tır. 

--o---lunan kuvvetler mukavemet e- . Fakat, çok yüksekte idiler. Bi
dec~k .. sahil boyuna konan ordu zımkiler ~tomobillerine binip u
da1 ıhtıyt~t kuvvet olarak arkadan zaklaşmaga karar veriyorlar. Fa- BELF.nİVF.nF,: 
ge ecek ı. kat bir kaç yüz kilometre gidin-

Fakat Almanlar memleketin ce bir takım boş otomobillere 
göbeğine paraşut grupları indi - raslıyorlar. Yol ortasında bır a- Temizlik Teşkilatı 
rince bütün bu planlar alt üst dam onlara şu işareti veriyor .. 
oldu. Lahey ve Roterdam'ın mu· 0 · - urunuz ve oto bT · · 
kavemet. k~biliyeti birdenbire kı- kenara koyun~ mo ı ın.ızı 
rıhvermıştı. Burada tayyareden · 
inen düşmanın mahalli besinci ~u ada:n Holandn askeri kıya-
kol mensupları birleşerek Holan- fetınde bır paraşütçti idi, elinde 
da hükumetini ve Kralicevi esir bir tabanca, ve belinde el bomba-
almaea teşebbüs etmişlerdi. ları gorüluyordu. 

* * 
(Arkası vrır' 

/1araşütçüleri11 hedefi 
Mahkumlar Üsküdar 

Paraşütçü kuvvetlerin bir Hapiı;hancsindc Toplanacak 
hedefi de Belçikaya j?i

den yollardaki köprüleri tutmak· 
tı . Roterdam içinden geçen neh 
r in a,ğzına deniz ta ·yareleriyle 
mühim miktarda asker ızetirildi. 
Ve bu kuvvetler hayati ehemmi
...,·eti haiz olan Meuse. Moerdijk 
köprülerini zaptediverdiler. 

Kari, bu köprülerin neye \'ak
tinde atılmadıklarını sorabilir: 

Bir kaç gündenberi şehrimiz
de bulunan hapishaneler umum 
müdürü Sakip Güran, tetkikleri· 
ne dün de devam etmiştir. Şim
diye kadar yapılan tetkikata go
re, mevkufların İstanbul mah -
kumların da Üsküdar ha~ishane
s~~de top~anmaları faydalı gö
'rulmektedır. Halen lstanbulda 
800, Üsküdarda 300 mevkuf var
dır. Üsküdar hapishanesinde 
muh.~elif san'atlere ait atölyeler 
de suratle tevsi edilecektir. Ha
len tevkifhanelerdc faaliyette 
bulunan dokumacılık, kundura
c!Iık . v.e sabun imaliı.tı atölyele
rıne ılaveten daha bir çok atöl -
veler açılacaktır. İki seneden faz
la ceza ~ören mnhkumların üs
k.üdar hapishanesine gönderilme
sıne başlanmıştır. 

Genişletiliyor . 
Temizlik işleri kadrosuna yeni

den 400 amele alınacaktır. Mev
cut kadro takviye edildikten son 
ra yeni iki amele garnizonu açı
lacaktır. Kadroya bilhassa kadın 
işçilerin alınmasına çalışılacak ve 
belediye çôpçülüf!ü teşvik ve bir 
meslE'k haline getirmek için pro
paganda yapacaktır. 

MEZBAHADA TETKİKLER 
Belediye müfettişlerinin mez
baha hakkında yaptıkları bir tet
kik dün valı ve belediye reisine 
verilmiştir. Bu raporda sn)iuk ha
va tesisatının kıfayetsizliğinden, 
makinelerin iyi çalışmadığından 
ve Halicin gün geçtikçe fena ko
ku neşrettiğinden bahsedilmekte
dir. Rapor muhteviyatı tetkik e
dilecektir. 

YENİ YOL İNŞAATI - Be
lediye, yol inşaatı için yeni bir 
karar vermiştıir. Bu karara göre 
demir tekerlekli nakil vasıtaları
nın geçeceği yollar asfalt olmı
yacaktır. Evvelce asfalt olarak 
yapılması kararlaştırılan volcu 
salonu - Tophane yolu mozayık 
parke olacaktır. Diğer yollar da 
tamir edilecektir. 

Bunun cevabı şudur: Her ne ka
dar bazı köprüler atılmışsa da, 
mühim köprüler evvelden Ho
landa içinde sivil olarak bulu
nan Alman asker ve zahitleri ta
rafından tutulmuştu. Bu vesile 
ile Almanların aylardanberi Ho
landaya gizlice asker üniformala
rı kaçırdıklarını hatırlamamız 
faydalı olur. Bu üniformaların 
ne işe yaradığı ancak hu hadise
den sonra öğernilmistir. Dahilde. 
ki Alman sefirleri bu üniforma
ları ji?iyerek Ho1anda zabit \'e 
askerleri ~ibi cahşmıslardır. Bir 
cok parasütcüler polis. postacı. 
tramvay biletdsi, hatta kadın kı
yafetinde inmislerdir. Bunlar a· 
rasında evvelce hizme~i olarak 
calıstıkları evlerin civarına in· 
dirilen Alman hizmetçiler bile 
vardı. Bunlar öteki paraşütc;üle· 
re rehberlik etmislerdir. 

Harp ilahı "M ars .. a 
Açık Mektup ! 

M erbaba Sinyor :\lars' 
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Demir ve madeni <'Şya hirliğinin sen~lik toplantısı 
odasında yapılmı~tır. Bu resimde toplantyıa iştirak 

arada q-öriiyoruz. 

diin ficnret 
edenleri •·ir 

Fabrikalara l plik 
Tevziatı Şekli 

7 esbit Olundu 
Dokumacılar İstihlaki erini 

Tasdikli Vesika Noterden 

Gösteren 

Verecekler 
Şehrimizdeki bütün mensucat 

fabrikalarının ve dokuma imalat· 
hanelerinin iptidai madde ihtiye.
cı için yeni kararlar verilmiştir. 

Bu kararlara göre muamele ver 
lı!ısine tabi müesseseler 940 se· 
nesinde istıhlak ettikleri yün ve 
pamuk iplikleri miktarını göste
ren ve Noterlikce tasdikli birer 
vesika ibraz edecekler ve ihtiyaç. 
larına tekahül edecek miktarda 
ipliği Sümerbank müessesesele -
rinden alacaklardır. 

Muamele vergisine tabi ~lmı -
yan küçük fabrikalarla 940 sene· 
sinde tam bir istihsal ynpmamış 
olan yeni müesseselerin tesisa
tı gözden geçirilecek ve tesbit e
dilecek miktarlara göre mal ala· 
bileceklerdir. Burada elle müte· 
harrik tezgahların vazivetleri 
hakkında da karar · verilmistir. 
İktisat Vekaleti faaliyet halinde 
bulunan beher tezgah için hafta
da 2 paket iplik verilmesine ka
rar vPrmh-tir. 

MÜTEFERRİK: 

Demirciler Dün 

Toplanddar 

Bu sur.'!tle bütün mensucat mü 
essescleri muayyen bir nisbette 
istihsaiat yapabilecekler ve işlet
me işlerini buna göre ayar ede -
cE'klerdir. 

Bir yolsuzluk talıkik 
ediliyor 

Dokumacılar kooperatifinin ilk 
iplik tevziatında yolsuzluk yapıl
dığı hakkındaki iddialar etrafın
da c;:;ınayi müfettişlerince tahki-
kata devam olunmaktadır. Tah
kikat evrakı bugünlerde Vekale
te gönderilecektir. 

Kooperatif müdürü Yahya Yıl
maz ;\lıntaka Ticaret müdÜrlüğü
ne ;stifa ettiğini bildirmiştir. Ya
kında bütün ortakların iştirakiy
le yapılacak toplantıda y~ni bir 
ıdare heyeti secileccktir. Bu müd 
det zarfında kooperatif işlerini 
tedvire Halk Sandığı müdürünün 
mürakabesi altında idare heveti 
j\7tıları h::ıka<'aklnrdır. 

ADLİYEDE: 

Kür+ai Yapan 

Doktor Mahkemede 

Dün, demir ve madeni eşya Gecenlerde doktor HüdavP.rdi 
birliği Ticaret odası salonunda se tarafından yapılan kürta; ameli
nelik kongresini akdetmiştir. Bir- vesinden sr,ınra ölen Katinanın 
liğin umumi katip muavini bir ablası Annaya da kürtaj yapıldı
senelik i~ler hakkında bir rapor ğına dair polise bir ihb:lr vaki 
okumul?, piyasanın ihtiyacını te- olmuştur. İddiaya gört> Annnya 
min için dışarıdan demir almak kürtaj yapan Çıkrıkcıvan :tdında 
imkanlarından bahsetmiş. Maca- bir doktordur. Müddeiumumilik 
ristanla yapılan anlaşmanın e- cl:">~torun ifadesini alrlıı( tan c;on-
hemmiyetini tebarüz ettirmiştir. r ık· d t h "• 1 · a ı osyayı ev ı~ e nııs ye 

Bundan sonra idare heyeti se- mahkemeye tevdi etmiştir. Çık
çimine geçilmistir. Doktor Halil rık<;ıyanın duruşmasına gayri 
Sezer. Vehbi Koç, Mustafa Naz- mevkuf olarak devam edilecek
mi Hasan Tahsin Aker, Hamdi • ı ı 
Öziş, Nişanyan Murad Hun, Meh-
met Karamancı idare heyetine in
tihap olunmuşlardır. 

DERS SAATLERİ - Maarif 
müdürlüğü c:ifte tedrisat yapan 
ilkokulların ders saatlerinde ta
dilat yapmı~ ve bu suretle hafta
da 26 saat ders verilmesini te
min etmiştir. Yeni karar 3 şu
batta tatbik edilecektir. Birinci 
grup saat 8.40 tan 12.45 e ka
dar, ikinci grup 13.10 dan 17,15 e 
kadar devam edecektir. 

Mısırın Bükreş Elçisi 

Şehrimize Geldi 

Mısırın Bükreşteki elcisi ek
selans Emin Fuad Bey dün sa
b~h Köstenccden şehrimize gel
mış ve Perapalas oteline inmiş -
tir. Emin Fuad Bey bir kaç gün 
İstanbulda kaldıktan sonra Mı -
sıra ı?idtcektir. 

Üniversite 
Mahallesinin 
İnşaatı Başhyor 
Beyazıtta 

Yeşil 

., ___ _ 
Bir 

Saha 

de 

Vücude Getirilecek 
Sehircilik mutahassısı Prost 

dünden itibaren Beyazıdın tafsı
lat planlarını hazırlamağa başla
mıştır. Bu plana göre İnkıliıo 
müzesinin etrafı yeşil saha haline 
getirilecek. ve müzenin Koskaya 
bakan tarafına bir Sark kahvesi 
yapılacaktır. Ünive.:Site mahal
lesi inşası için Veznecilerde ve 
Süleymanivcde geniş mikyasta 
istimliık ·-ıamelesine başlana -
cak, Marmara sinemasının Ö· 
ni.ındeki binalar yıkılarak bir 
postahane binası inşa edilecektir 
Beyazıt camiinin etrafı da açı· 
lacaktır. Tarihi kıymeti olan 
Sırmakeş hanının Bir kısmının 
vıkılması lazım gelmektedir. Bu 
hususta müzeler idaresivle temas 
lara başlanacaktır. ~ 

---v--·-
Poliste; 

Dikkafsizlikten iki 

Çocuk ördü 
Annelerinin babalarının dik -

katsizliği neticesinde dtin iki ço· 
cuk daha ölmüştür. Bunlardan 
birisi Haliç Fenerinde oturan Ah
medin kızı bir buçuk yaşında 
Gülserendir. Gülseren evde oy
narken mangala düşmüş, muhte. 
lif yerlerinden yanmış, kaldırıl
dığı Şişli Çocuk hastahanesinde 
ölmüştür. 

Diğeri Kasımpaşada oturat'l 
Vedadın oğlu 9 yaşında Özerdir. 
Evlerinin önünden geçen Kasım· 
paşa deresinin üstü açık kısmına 
düşen Özer başından a~ır yara
lanmış, Şişli Çocuk hastahane -
sine kaldırılmıştır. Çocuk bir 
kaç saat sonra başındaki yaranın 
tesiriyle ölmüştür. 
Ayrıca Yedikulede Taşlı sokak 

ta oturan Manok da kale duva -
rından düşerek ağır surette yara· 
!andığından Yedikule · Ermeni 
ha'>tahanesine kaldırılmıştıı:. 

İKİ SABIKALI Y AKALAN'DI 
Yankesicilikten suçlu Niyazi i'e 
sabıkalı hırsızlardan Kemal dün 
zabıtaca yakalanmışlardır. Doğ
ruca adliyeye verilen hırsızların 
:~isi de tevkif edilmişlerdir. 

Piyasada: 

Ucuz Ayakkabı 

imaline Başlanıyor 
Ay~kkabıcılar cemiyetı, ayak

kabı tıpleri hakkında fiatları mü
rakabe bürosuna bir proje ver -
miştir. Bu projeye göre ayakka
bıların şu nevilere ayrılmasır.a 

ımkanı gôrülmüştür: 
lki katlı, çift dikişli, tek katlı 

çift dikişli ve çivili. 
Kadın ayakkabıları da dikişli, 

tahta topuklu, demir çivili, köse
le topuklu olmak üzere dört kıs
ma ayrılacaktır . 

1 

Ayakkabıcılar cemiyeti bu a
yakkabıların pek ucuza satılaca
ğına dair de teminat vermekte· 
dir. Bu proje, yarın toplanacak u-

lan fiatları mürakabe komisyo -
nunda tetkik edilecektir. 

DUNKU iHRACAT -.- Dün 
muhtelif memleketlere 600 bin 
liralık ihracat yapılmıştır. Thraç 
edilen mallar arasında Ingiltere
ye gönderilen tiftik birinci pliin· 
da gelmekteydi. 

kokusundan, kan kokusundan, çocuk \'e 
kadın feryadından başka hi~bir seye 
aşık değildirler. Ve modern harp Tan· 
rıJan~ın ord~larında sen sakata ~ıknnl· 
mı~ bır sıhhıye neferi bile olam:ı'lsın: 
Çünkü elindeki küliistür mizrakla sen 
bugün harı> cephelerinde değil, ~ehir: 
!erde hile kendini koruyamazsın. 

Değismis kıvafetle f~alivete 
ızeçen Alman parasiitcüleri. Ho
landa k;!alarına vaklasarak onla
rı arkadan vurro'ak. önlerine co
cukları ve kadınları katarak hü
cuma eecmek (!ibi hilelere ba!' 
vurmuşlardır. Tavvareden Ho -
landa askeri kıvafetinde inerı 
bo\'lP bir Alm~ın ıırupıı büvük 
köoriilf',.~e bekliven kıtalar<> 
l """'ri Perini takvive krtn ı ..... ı ha -
lınde Jıöstererek te._,•;ı.,.,.;.,c" 

vanaşmıs ve sonra ani ı.;... lıac: 

kınla onları imha ederek kô"l'"iİ· 
lı>ri ele rzecirmislerdir. Bu köp
rülerin atı 1nmamasının sebebi bu 

Ne zanıa~ 'cnı t~han· iil et
sem, heıJeri~·etin mes'ut ınaı:i~i.ni acık· 
lı bir imreniş du~ arak diisiiniiriiın. 
Roma mitolojisi t-1t'ni bize lıurp Tanrıc;ı 
o~arak tan~tıyor. Fakat senin korkunç 
hır muharıp olmadığın cn·elfı kıvafc· 
tinden, sonra da sulhiinden gclcı~lel"İ11 
bugiinkii halinden belli. 
Romalıların ceddi sayılan Romııhıs 

guya, Rhea Sil\'ia ile ~enin izdivacın
dan doğmuş. Halbuki hiçhir cephede 
dikiş tutturamıyan bugiinkii torunla-

Nitekim sen, harp Tannsı tanınma
dan C\'\'e), "Ziraat ilahı,, olarak meş
hurmuşsun. Hatta hunun içindir ki, 
ısana, ilkbahar ıne\'siminin başlangıcı o· 
lan <Mart - Mars) ayının adını vermiş
ler. 

Çünkü bugünün şartlan içinde sana a· 
cımamak, hiç kimsenin elinde değil . 
dir. Ve bugünkü harbin öyle ilahlan 
var ki, sen onların huzurunda, ·'Tann., 
değil, "Köle,, bile olamazsın. 

Sana acıyorum koca Mars ... Sen, gii· 
zelliğine aşık bir mcczupmuşsun. Hat· 
ta tarihler senin, dilber Veniisiin diz· 
)eri dibinde yaman bir kara se,·da hiim· 
masiyle kı\'randığını, mariz bir asık gi· 
bi sarsıla sanıla hıçkırdığını söylerler. 
Bu halinle sen. bir harp Tannsından 
ziyade, hir Keremi. bir Ferhadı, bir 
Mecnunu andırmaz mısın? 

Fakat huna rağmen, sana sade<"e acı
dığımızı sanma. 

Bilakis biz seni asıl bugün :se\'iyoruz. 
Biz sana asıl bugiin tapıyoruz. Ve biz 
asıl bugiin anlıyoruz ki, beşcrivetin 
s~lametc \.'&rabilmesi, ancak senin. gihi 
hır harp Tanrısına kavuşmasiyJc ıniim· 
kiindür. 

dur. · 

* * 
ı:anşıklık çıkarmak 

Diğer bir takım paraşütçü
lerin vazifesı karışıklık çı

brmnk, halkı tethiş etmek, mü
nnkale yollarını bozmaktı. Bun-

nn, bir harp ilahından ziyade, bir sulh 
perisinden doğnrn a benzemiyorlar mı? 
Şimdi hir de kı:'-·afetini diişiiniiyo -

runı: Başında sarı tiiylii hir miğfer. lıoy
nunda ~·eşil hir şal. ve elinde hahçe 
parmaklığından sökiilmiiş ucu si\'ri 
bir demiri andıran k(ir bir mizrak var. 
Ve edep yerini örten meşin parçası 

müstesna, kocaman bedeninin geri ka· 
lan kısımları, hamamdan kaçmış bir 
meczup viicudii gibi çınlçıplak ... 

Adeta nurani sa~·ahileceğim ın:ite -
hessim çchrenlc sen, hir harp Tnnnsııı· 
dan ziyade bir sulh delisini andırıyor • 
sun. 

Bir bahar ayının ismini tasıyan nu· 
rani çehreli bir ' 'ziraat ilahı .. ~dan, ~en· 
den daha giilünç bir harp Tanrısı çıka· 
maıdı. Nitekim ben, senin harp Tann· 
sı oluşunla. merhum Filorinahnın şiir 
kralı olu u ara~ında daima hazin bir 
müşabehet sezdim. 

Hele nradan geçen yıllar, seni hergün 
biraz daha giiliint; etti. Halbuki Roma 
mitolo.iisi seni, dehşet verici bir ısem· 
bol olarak yaratmıştı. Fakat zaman se· 
ni. merhamet tophyan çıplak ve bed · 
baht bir dilenci haline <:oktu Bu~ün 

elinde pnslı mi:r.rağınla ve çırçıplak \'Ü· 

cudiinle, n<·cıni bir di1enci gibi kalaba· 
lığa karışsan. a\'uçlanna doldurulacak 
sadaknlarla han hamam ~ahihi olursun: 

Sen ıel de, bir harp Tannsınm na· 
sıl olabileceiini bueünün dünyasında 
gör. Vahıi hayvanlara dehşet veren 
yiiz tonluk tanklan. mamurelere ölüm 
yatdıran çelik baykuştan, gök eibi "iir· 
!iyen Jişman bertalan, zehirli ıa:ıleri, 
zırhlıları. tahtelhahirleri az bulan mo· 
dt>rn "Harp Tann,, lan, şimdi Uranium 
bombasını keşfe çabalıyorlar. Modern 
harp Tannlan, leş kokusundan. haruf 

Ancak şimdi anlıyoruz ki, sen, Haz
reti haya benziyen kılığınla, beşeriye· 
te harbin se,•gisini d~ğil, nefretini tel· 
kine çabalamış bir Tann imişsin. Fakat 
maalesef. tali !leni, bu muradına ermek· 
ten mahrum hırakmı~. Zaten sana acı· 
mamız, asıl hundandır. Bunun kindi• 
ki , Uğradığın acıklı akibetten dola~·ı So 
na: 
"- Geçmiş olsun! Dememek elimiz· 

den ıelmi:rnr. 
Evet ... Sana bütün samimiyetimiılc: 
" - Geçmiş olsun!,. di~·oruz. Çünkü 

görii;\·oruı. ki, modern harp Tannlan. 
seni çoktan Mars ettiler zavallı Mars! 

Naci Sadullah 

')!! ? • "., 

Sakat ve n.un5uz 

3ir Davayı Taşıyan 

Bir Piyes 
Yaza11 : Nnci Sadullah 

Sayın Bay Yavuz Abadan; , 
Bir kaç giin cn·cl, rdc' 

bulunduğunuz Eminönii Halke· 
vinde hir piye seyrettim. Ve hu· 
J;!iin hftlii, ''Jorj Klemanso .. nutı 
"Saadet perde .. i,. ad•nı ta~ı;\·an e· 
serinden terciim<' edilmİ!ll olan (1 

iki perdC'lik pivesin. hir halkc· 
'inde oynatıldı i!:ını giirmenin te· 
essiirii \ ' C tessiifii i~indeylnı. 

Bilmem. ah-onun. büviik bir 
kısmını , mua~zam bir n~iskinlef 
tekkesine çevirdiği Cinde mtı· 
hayyel hir \'ak'ayı me\'zu edincrı 
o yiııe::.i siz de ~ördiiniiz mii? 

Piye~i görmemis huhınmanıı 
ihtimalini daha kuvvetli buldu • 
ğum irin, miisaadcnizle mc\'zuıı· 
nu hiilasa edeyim: 

1 
.... 

Eserin kahramanı. kör hir Çin
lidir. Fakat · diinyayı görmek sa· 
adetinden mahrum bulunmasınıı 
rağmen, Çinli hayatından hari· 
kul8de m<'mnundur: Dostlarına " 
kar ı snrc;ıJınaz hir itimat besle· 
ınektedir. SevJ!ili refikasının •m· 
da kat 'e muhabbetinden 7.erre 
kadar siiphesi yoktur. Faknt 7a· 
\'allı Çinli. etrafındaki insanlara 
inanmaktan <loğan saadetini. sa· 
dece körliiğüne borçludur. Nite· 
kim giiniin birinde, dft~manla· 
rı tarafından kendisine ta\•sh·e o· 
lunan menhus bir ilacı kuİlnn· 
mak gafletini gösterdiği irirt 
gözleri acılıyor, ,.e gafil Cinli de 
bu yiizden hedbaht oluyor: 

"Çünkü Cinlinin eskiden göre• 
mediği hakikatler, harikulade 
miithistir: Giizleri açılan :zavatlt 
Cinli, dostlarının çe itli ihanetle• 
f!i yaptığı birisi. parasını calı;\·or. 
ri~ şahit oluyor: En büyük iyili· 
Gi~fö·or ki en inandığı dostu. si· 
ir kitabına kendi imzasını da at• 
nııı?tır. Göriiyor ki, yer yfüiind~ 
en inandı~ı insan olan vefakar (!l 
\ 'e sndık (!) ze,·cesi, en inandıj!J 
bir dostiyle sevi mektedir. Vt 
g((rii~·or ki. eskiden inandığı, se,·· 
diği. sn:nlıi!'ı hiitiin insanlar, a)'• 
rı hir ahlfıksızlık, ayrı hir hn:ra· 
sızlık, ayrı hir rivakarlık sa• 
heserinin kahramnıdır. 

Bunun içindir ki. hayattan iğ"· 
renen Çinli, ~·eniden saadete ka· 
\ ' U maııın çaresini. yeniden ki;ı 1ı 
olmakta bulu:vor... Ve piyes tt 
böylece biti\'or! 

Halkc\'İ s~lonunda11 çıkan gen~ 
lerin bcdbinle.,nıiş telikkilcrl~ 
kararını ;\'iİzlerinc hakarkcn1 

(!ayri ihtiyari: 
"-Acaba dedim. insanlara ha• ı 

kikat korkusu. hakikat nefreti a· 
sılıyan bu esere. hüsbütiln bnc:· 
ka gayelerle kurulmus bulunan 
bir Halke,·i sahnesinde ~·er \'C· 

rili inin hikmeti nedir? • 
Şopenha,·r'ın, Konfoçyo'sun1 

\'eya ''Nire .. nin hedbin felse• 
feJerini, \'e simsivah hnvat tel8k· 
kilerini ~·eni nesle asıl~mıya nG 
hakkımız var? 

Eserin temsiline ha )anılma • 
den C\'\'Cl siiz alan bir gene, se• 
yircilere şu sözleri sö~·Iemisti: 
"- Bu eserin sahnemize ko• 

nulmasından du~·dui!umu:ı ifti • 
har biiyiiktiir: Çiinkü eser. e\•i• 
miz azalarından birisi tarafından 
ter<"iime edilmi tir. Oyna~·acalı 
olanlar, e\·iınizde yetistirilnıi~ 
san'atkurlardır. Dekorlar, e\'İ• 
mizde yetiştirilmiş geneler tara· 
rından yapılmıştır: Hiilasa size , 
seyrettireceğiıniz c~er bizim ese· 
rimizdir!,, 

OlabiJir sa~· ın Ya\•uz Abadan: 
Fakat kabul buyurmanın istir• 
ham ederim ki. her şe}·ini ifti· 
harla benimseyebileceğiniz o e· 
serin hilhassa bir halkevi sahne· 
sinde hize asla mal edilmemesi 
la~ım gelen sakat \'C muzır bil 
tarafı vardı: 
"- Oavas1! .. 

====:.=;:....:=.::ı.. 

lhtıkar ~uçluları 
:ı-'ıatları murakabe burosu durı 

şehrımı;Gın muhteJ1f yerıerindcı 
ıhtıkfir suçlan tesoıt etmıştır. 

~unları nşagıya yazıyoruz: 
Mahmutpaşa yokuşunda !sal< 

ve ortagı 5o kuruşd satııması la · 
zımgelen bır kumaşı 60 kuı u~a 
satmıştır. Asmanltında sabuncı.ı 
Steıo sabun ıhttkıirı yapmıştır. 
Knpalıçarşıda Ahmet ısmınde bıt 
di.ikkfın sahıbı 41 kuruşluk ma· 
karayı 64 kuruşa verınıştir. 

Bundan başka fiatları müraka 
be bürosu. bır bankanın ardıye • 
sinde manıtatura bulmuştur. 131.l 
malların 45 kuruştan alınarak el 
den ele devredılerek 80 kuruşa 
kadar satıld•ğı tesbıt edılmıştır· 
Bu ınalların sahıbı de adlıyeye 
verılmıştir. 

Adlivt Vekili Gitti . 
Birkac ~unaur şehrımızde bul\J 

.,an Adliye Vekili Fethi Ok,·at 
dün akşainki ekspresle AnkaraY' 
dönmüştür. Vekil HavdarnaşadB• 
\fuddeiumumi Hikmet Onat ,.e 
:iller adliye erkanı tarafındatl 
teşyi edilıp)4tir. 
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Hitler bu nutkunda, Balkan . 
!arda ltalyanların yaruunına ge· 
leaegıni ıhsas etmek su.etiyle 
ltal;) an askerlerinın kuvvei ma· 
nedyesini takviye etmek iste · 
miştir. 

Niçin Kuruyor? 

....... ·~---------1-t --Q •tı:r, son nutkunda, Bıılkanlar-
a ltalyuun yardımına gelece;,:i

ıhs.ıs etmek suretile ita:~ 11 

, ~erlerinin kuv\'ei maneviyesirıi 
~ ~Viye etmek ıstemışiir. Nut
hUn en vazıh tarafı, denızaltı 
tartımın onumüzdekı aylarda biı-
1{)1.n şiddeti ıl_e ve a~arn~rz bir -;met 
Ilı başlıyacagı keyfıyet:dır. Şurası 

,t;vvclki nutuklannda Aıneri
kaya karşı tehditkar bir lisan 
kullanan llitlerin bu nutkunda 
Amcr.kadan hiç bahsetmemesi 
şayanı dikkattir. Şimdiye kadur 
Amerikayı doğrudan doğruya 
ve Japonya vaMtasiyle tehdit et· 
mımin tamami;) le aksi neticdcr 
''erdiğini ve Amerikayı Ingiltt.•· 
reye daha çok ve süratle :\'ardı· 
ma sevkettiğini görercık Amcri 
kaya karşı daha ihtiyatla dav·· 
ranmak icap ettiğine kanaat ge· 
tirmiş olacakhr. 

.... .. 
Denizalh Harbi: Uhakknktrr ki, Almanya yrı1nı7. 

u nız harbi ile İngiltereyi m:ıg
d P edemıyecektir. Bunun ıçırı- -----------
ır kJ ad:ıyı istila etmek, Akde- H itler bu nutkunda da -es-

• Zde İngıltereye darbe ındırmclt 
be e?biislcrınde bulunmak rnı1c
ll11yetınded 'r ..• 

iitler'in Nutku: 

ki nutuklannda oıdugu 
gibi· - Almanyada ihtilal çıkaca· 
ğmı zannetmenin budalalık oktu 
ğuııu ve Alnıanyada ihtılale ina
nan birkaç kişınin demir par -

---,..-------. maklıkların arkasında olduğu -
A merika gazdelcri, Hit- nu söylemiş ve ihtilalin lngllte
~ icııu e!>ascıı maı .. ın ulau rede çıkacağını, açlığın Alman-

1"1\sat \ie heu.cııc .. ını C.:>ti•:)l yadan evvel lngiltercde başl ya· 
~ıtar kuv\'ctlc ifade etnıilcn cağını ilave e·tmiştir. Fakat llit
;lı,unua, Aım .. n ııuıı~:ı.ıc lerin bu nu{kundan b:rkaç gün 

1 

tı ~euesi ıçm \'aktiyle j aptl· evvel lngilterede vesika ile hal
tııu.:alicrı.,. et vaauım tch;c:U:· ka verilen yağın bir m1ktar ço· 

•ıııalı unuttugunu ya.tmakta- ğaltılması buna mukabil ltalya-
tıar. da 1 Marttan ıtıbareıı yiyecek 

1 
madd~leri hc.kkındaki tahdida • 

tı ~~ı:~~ı ~~=~t~~~1~~:c, 1!~!~!~~~~ tın şiddetlcndirilmesı, Hitlerm 
bu sö:ı.iel'ini tekzıp euer mahi -

ıı ııetılcıerc ınuıar <."tmeıııe.!>İ 
' llıııgt•Jdigini anlatmak ı:.t..:uı•rı yctte gönilınektetlir. 

ı~ • 0 lliUerin leç.:n seferki nutkun 
tınc..cdiıler • · 
~Ynı guze1eler bu nutukta şu da olduğu giı..ı son nutkuı.ı.da ua 

_Okta) ı -.ıiı..kate dcger 1Juıuyur- en va.tıh i-e müsbet bır şck11ne 
r: bitler bu uutkunda, ln;;iıi:t- ısrarla uzerin<te mucıuju uoK· 
=lın Hl4 ı de Ahnanyaya hücum ta, denizalb harbinin oııumi.ızue 
tcekleri hakkındaki söı.lerini ki ayıaıda bulun şıddetı~ le ve 

!!:tine getirmediklerini 'e Al • aınanMZ bır SUTCL~C baŞtJj acagı 
ıan kuvvetlerinin, lngiliı.ledn key.ı.ıydidır. 
ılı.ınduğu yerlere kactar gide· Muııakkaktır ki, Naziler ikti-

, ek onları takip ctnıiyc mecbur . dar mc\'kime geldikten soııra, 
•thlığım iddia etmektedir. llal- cıenız kuvvctkrını oııbas~a <Lc
lıki Lhurchill Alnıanyaya kar· nı:ıaltılarını çogallmak ıçm ıırn· 

t 
1941 de değil, belki 1942 hdt- auam ct!htkr sartctıui'?lertlır ve 

• 
1 

bııha""~a uanııuarka, hOJanda ve 
943 tc t\;Cd\;ÜL edeccğınİ SOY· "" 

· iniştir. Diğer cihetten, 16 nul- Belı;ıkayı ve 1' ıan::.amn bU\OK 
1 ~11 lngılızuı iizcrinde yaşadığı limanlarını eherme geçirdikten 
cı ~ılt ... re ndası Alınanya<Jan u· sonı·a, hem Almanyacıa hem uu 

<lkta deği.dır. llitl..,r, 19 n de, memleketlerin tersaııelermue 
9 t. .\lla b 40 da adayı istila ede<:C· yü:ılerce denizaltı gcmısi in~a 

l
tlllj söylediği halüc ha a bu sö - etmışlerdir ,.e etmeıdedirler. 

ı lııı.u yerine gctinneıui~tir. 1'nt· Ancak mütehassıslar, bir harp 
Unda da bundan bah::.etme • filosunun kısa bir zamanda lllll) • 

· ı1~tır. dana getirilemıyeceğini; Lir 
hillcrin nutkun<la şa)"anı dik- zırhlı inşası için dört sene, bir 

<it olan diğer bir nokta, hal'bc kruvazöı· için 2,5 sene, bir nmh· 
n ıtdiği gündenbcri fü.Uiste bil· rip ve denızaltısı için bir buı;uk 

"k mağlübiyetler kaydeden ~e sene lazım olduğunu söylüyol'
lıgün kurtuluşunu Alman;) a • lar. Diğer cihetten, bu denizaltı
a~ bekliycn Mussolininin "e larını mahirane bir surette kul-

' ~Şıst rejiminin kıymetini takdir ]anacak tecrübeli miirettebatın 
ltniye ,.e itibarım yi.ikseltmiye da yetişmesi uzun senelere mü-
illuf olan şu sözlerdir: Italya· tevakkıfbr. 
~tı. miihiın diişman kuvvetleri· Fakat bütiin bu güçlüklere 

' ~ tutması ve üzerine <.:ekml'si rağmen bugün Almanyanın e
lıılınany a i~in çok faydalı ol . linde birkaç yüz denizaltısı hu
~·tıştur; çünkü hu bize, inşa e· lunduğu ve bu rniktarın baha

. ~len denizaltılannuz için mü· ra kadar artacağı tahmin edil · 

B ir tacir diyor ki: "Hafta-
. ıarctanben mal beklı'.fur

duk, nıhayet bu mallar aeldi 
şimdi de bu malların ne s~r':!t1~ 
tevzı edileceğine intizar ediyo -
ruz. Halbuki malların tevziini 
b~klemek için geçen zaman da 
pıyasada birçok işlerın geri kal
masına sebebiyet vermektedir.,, 

Bunun gibi şikayetler çoktur. 
Bunların arasında bir zeytinyağ 
~abrikatörü teneke bulamadığı 
ıçın fabrikasını tatil etmek mec
buriyetinde kaldığını, bir kon -
serve fabrikatörünün ayni ifaJe 
de bulunduğunu buraya ılave e
debilirız, bütün bunların müba-

1
,,_ 
agaıı sozıer olup oım.:idıgını a-
ra~ ura .. aı< cıegııız. BtııKı muba
ıa~a edenler v aı dır. 

Bu haaı:selene ogreniyoruz ki, 
haitaıaruanberı muhteıu memıe 
ketıercıen beklenen mallar, pı
ya::.anın ihtıyaçıarını tatmın e
aecek şekiıae seri bir surette 
tevzı euıımemıştır, acaba, Tica
ret Vekaleti tevzi işine neden 
müdahale ediyor'! l:fü noktavı 
izah e<lelim: 

* * M illi korunma . kanununa 
gore hukumetın n.ho.ıatı 

tahdıt ve bır kısım eşyanın 
mı::mleketimıze gumesinı me -

mı::meıt hökıarı vardır. ~·ak.at ge
ıen eşyanın tevzııne nezaı·eı ct
mesı, uaua zıyad.e ıdarı tedbir-

den bo.şka bir ~ey değıldir. Fa
.kat ou. tedbırı ıcap e~~ıren se -
bepler şunlardı: l\lııntaka ticaret 
mudurıugu, bır tacırin kullıyet
lı mıKtaıua mal getırerek pıya
saua nakıın bır rnev.kı almo..sın
C1a manzurıar gormuşıur. uıabı-

· ıır kı, aışanuan ıtha.ıat yapan 
bu tacıncr, matları bil" yere gız
lıyebııır ve bu suretle .s~ok yap
tu~tan sonra, fiatıarı aı·t.tıl"aoı

lıl'lerdi, mınta.ka tıcaret muciür 
luğu bu gıbı spekülasyon hare
keLienne meyuan vermemek en 
dışesiyle, geıen mallann tevzü
ne mudahale etmiye mecbur 

kalmıştır. Bu da pek kolay ol
muştur. Vapur geldıği zaman, 
içinde, ne mık.tar ve nevi mal oi
cıuğunu alakadarlardan öğrenil
mıştir, malların miktarı tesbit 
edıldikten sonra, kimlere ne 
miktar verileceği de tetkik edil
mektedir. işin asıl çetin ve hat
ta girift tarafı da burasıdır. Çün
kü mal almak için, mıntaka ti
caret müdürlüğüne müracaat e-

denler, ihtiyaçlarını mübalagalı 
olarak ifade etmişlerdir. Mese
la: Ingiltereden gelen 22 bin 
sandık tenekenin tevzii, bu yüz 
den müşkül bir safhaya girmiş
tir. Alakadar daireler teneke 
tevzi ederken, en ziyade ihtiyacı 
olan müesseseleri gözönünde tut 
muşlardır. 

Petrol kumpanyaları bu mües 

Tehlikeyle yüz yüze 

kalanlar anlatıyorlar 
' ~lt b · · k · k~ ktedı"r •
1 

\ e at yebşhrme ım anını me . 
etınişür. (Sonu: Sa 5; Sü 1 ) • 11 ıngilterenin meşhur roman-

k ftTı~rmdan biri olan Re-

;! r~·130r~uDiiB il~~&:~:;§?~ 
, arzusile muhtelli 

ok Yemekten Şişmanlayanlar ... de tngilizlerıesı~:n:~~:~~~~er-

4lıir :rh·ayete göre, şişmanların keyif veren maddeleri tanı · 
ı ~de kırkı çok yemekten ~işınan mn•an - yabani dediğimiz • in
~lı.t!al', başka bir rinyete göre sa~ların çok yiyerek keyif haline 

si t ~ışınanların en çoğu, yüzde girdiklerini elbette bilirsiniz ... 
·ı ltniş be~i çok yedikleri için öy- Bizim medeni yemeklerimiz şüp· 

l111urlar. hesiz daha ziyade keyif verirler. 

tşte bu mülakatlardan bazı· 
lar1: 

Sahne: Evimin mutfağı: 
Ben - Jhony, alarmlar çaldr, 

duvmadm mı? 
Ahçı basım - Evet madam, 

duydum. Fakat görüyorsunuz 
ki, visne receli yap1yorum. O
nu ocakta bırakırsam yanacak. 

r····y;za;:-Hüseyin -A;.;i-i . . ......................................................................................... : 
Devlet, iktısadi hadiselerin icap ettirdiği zaruretler 

yüzünden yeni yeni teşekküller kurmaktadır. Ticaret 
Ofisi de bu yeni zaruretlerin meydana getirdiği bir te
şekküldür. Bu teşekkülü doğuran ihtiyaçlar nelerdi? İt
halat ticareti ne gibi teşekküllere tabi olmuştu? Bugün

kü yazımızda bunu izaha çalışıyoruz. 

seselerın başında bulunmakta -
dır. Tevziatı yapan idare amir
leri bu gıbi eşyayı tacırlerden 
ziyade fabrikatörlere vermeyi 
esas ittihaz etmişlerdir. Bund:ın 
da maksat, bir malın elden ele 
dolaşarak bir kar vasLtası ha -
line gelmemesini temin etmek
tir. 

Tevzi listelerini sür'atle tan
zim etmek te kolay bir iş de -
ğildir. Çünkü gelen mal ihtiya
ca tekabül etmediği için, mal 
almak arzusunda olan kimsele
rın itirazlarını, müracaatlarını 
tetkik etmek, muameleyi uzat -
maktadır. 

* * B u arada mal istiyen fabri-
kaların istihsal kabiliyet

leri hakkında günlerce tahki -
kat yapmak zarureti de hasıl ol
muştur. Yapılan tahkikler neti· 
cesinde, bir fabrikanın ihtiyacın 
dan fazla mal istediği sabit ol -
muştur. idare amirleri ihtiyaç-

ları mümkün olduğu kadar adila 
ne bir surette tesbit etmiye çalış
tıkları halde, yine şikayetlerın ö-

nüne geçmek kabil olamamıştır. 
Bu şikayetlere meydan verme
mek için, eşya tevziine ait ]iste
ler günlerce tekrar tekrar tet-

kik edilmektedir. Fakat bir ta
raftan bu tetkikler yapılırken, 
diğer taraftan alakadarlar sabır
sızlık içinde tevzi listesini bekle
mektedirler. 

Bu meselede bir tarafın gös .. 
terdiği dikkat ve itina ile, diğer 
tarafın da sabırsız olmasına hak 
vermek icap eder. Listeleri in
ceden inceye tetkik eden muhte 
lif komisyonlar herhangi bir me 
suliyete maruz kalmamak için, 
isi uzatmakta haklıdırlar. Fakat 
diğer tarafta zeytinyağlarını 
doldurmak için teneke bekli yen 
fabrikatörlerin ne kadar na·1.ik 
mevkide bulunduğunu takclir 
etmemek mümkün değildir. 

* * D ışarıdan toplu bir surette 
gelen teneke, kauçuk, 

otomobil lastiği gibi malların 
tevzii, devlete ait bir mevzu 
teşkil ettiğini ve bunun muhte
lif safhalarını tebarüz ettirmlye 

Yazan: 
uyuya kalmışız. Alarmlan duy
madık. Birdenbire müthiş bir 
infilakle uyandık.. Karını: 

- Charly, dedi. Galiba bom· 
ba düştü. Ne yapacağız? 

Ben de: 
- Ne yapacağız. sevgilim de

dim, yorgaru başımıza cekiP U· 
yuyalım. 

* * 
Sığınak parçalanmıştı 

çalıştık. Acaba bu mallan dışa
rıdan getirten tacirlerin fikri 
nedir? Bir de bu meseleye te -
mas edelim, ithalat tacirleri, dı
şarıdan mal getirmek için bü • 
yük fedakarlıklara girmektedir. 
Normal zamanlarda olduğu gi
bi mal satmakta kolaylıklar :vok 
tur, bilakis zorluklar mal ithal 
etmiye mani olan sebepler ço
ğalmıştır. 

Avrupadaki satıcılar, peşin 
parayla mal satmıya mütema -
yildir. Buradaki alıcı buna da 
razıdır, bunun için serbest dö -
viz müsaadesi almak bir mese
ledir. Bütün bunları temin et -
tikten sonra malın buraya ka
dar hangi yollardan geldiğini, 
de takip etmek çok heyecanlı bir 
mevzudur. Harnten sonra gerek 
kara ve gerek deniz yolları.oda 
intizam kalmamıştır . 

Avrupa hatlarında bilhassa 
Balkanlarda ticari eşyanın gün· 
lerce istasyonlarda beklediği, 
çok görülmüştür. Her tarafta 
askeri nakliyata verilen ehem -
miyet yüzünden ticaret eşyası 
taşıyan vagonların istasyonlar
da beklemesini harbe ait tabii 
hareketler diye kabul etmek 
lazımdır. 

Tuccar, aylarca malının bura
ya gelişini takip ederken, hay
lı da teıgraf parası saı-fetmekıt:
dir. Bundan başka her taraıta 
kontrol komisyonlarından malın 
Türkiyede sarfedileceğine üair 
müsaadekar almak ta ayrıca kül
fetli bir iştir. Bütün bu safha -
Uı.rdan ıSonra mal Türkiyeye 
geldiği zaman, mıntaka tıcaret 
müdürlüğü, bu malı tüccarın e
linden alarak, "Bunu ben daha 
makul şartlarla tevzi edeceğim,, 
diyor. Tüccara da yüzde 15-20 
kadar kar veriyor .. Halbuki tüc
carın daha büyük kar ümitleri 
vardı. Ticaret müdürlüğü bu ü
mitlere mani olduğu için tü=car 
bundan şikayet etmektedir. Ma· 
amafih bu şikayetleri de ıhmal 
etmemek lazımdır. Bir tacir, e
linden malı alındığı Z,aman, bir 
daha mal getirmemiye karar 
vermişti. Dışarıdan mal getir • 
mek hususunda büyük masraf-

Zira, hepimizin hayatı uşa~ın 
ihmalkarlığı sayesinde kurtul
mu~tu. 

Bu sefer Sir J ohn'un ne ya
pacağını merak ediyorduk. O 
yavaşc:-a uşağa döndü: 

- İşin~ devam edebilirsin, 
dedi ve yürüdü ~itt7 

* * Vazife uğrunda. 

rahne: sokak kapımtzın ö-ij 1u rivayetlere inanmak giic • En kötü huylu insanlar bile ye· 

1
:· CiinkÜ, hir taraftan her şah- mekien sonra daha yumuşak 
t· \'iicudiinde bir giinliik gıda hu:'l-'lu olur, daha iyi şeyler düşü
• 1Yacını onceden tavin etmek nilrler. 

Yok eğer reçeli ocaktan indirip sahne: Yine evin bahcesin-
sonra tekrar pisirirsem lezzeti- de: Sir John isminde bir 

nü . Balıkçıdan eve ba .. 

ti 
lık eetiren 16 va
sındaki cocukla 
konuşuyoruz. rı 1;11~ık bir iştir. Onun i<;in kimin Keyif veren her şey insanı ça· 

6 
i a yediği pek te belli olmaz. buk tiryaki eder. Çok yemeğe 

r. et ~araftnn da <:Ok :riycnlerin dfü~kiinliik te bir nevi tiryaki-
~. tnutlaka si!Smanlamaz. liktir. Tiryaki, kendine keyif ,,e-

l\ il~azari olarak şöyle h~ap e- ren şeyi tekrar etıneğe içinden 
t;r-:. Orta cüsseli, yani 65 kilo a- gelen hir zarüret hisseden insan 

a -ı 11:1ndn bir insanın, gördiiğii demektir .. 
11 o~le isi büyük değilse. giinde Çok yemek zaruretine, tirya-

l'o kalori yercct>k gırla almıya kilikten baska, içimizdeki uzuv
·~ 1~'acı ''ardır. Ilıma 300 kalori lardan birinin yahut bir kacmın 

• ~a\'e edilirse vücut şismnla:va • sebep olduğunu düsiinen hekim· 
'~h~· o kadar fa:ılasını da sarfe · lcr de vardır. Yemek iştihasının 

1~ •lir. 1"ııkat o insanın yediği nereden ı?eldiği henüz ivice bi
~ :lar 2500 kalori verecek olur· linemedii?inden o türlü düsi.ince 
•~ı 00 fazla kalori ayda 600 gram de biisbütün yabana atılamaz .. 
,1~ a ağırlık ,·erir. Çok :·d~·en Fazla iştiha nereden gelirse 

s 1 ~ ta su i<;eceği i<:in. suyun a- 2"elsin, in~an ona .mağlup olmıya 
rlil lı da hesaba kntılınca. bir :nl· mecbur değildir. insanın iradesi. 

•e ı~ seki2den on kiloya kadar faz. hayatında bir çok şeylere galebe 
~l' llJ!ı"lık, yani şiş~anlık gelir ettiği ızibi ona da galebe edebi-

'l'lektir... lir... Çok yemekten gelen şiş • 
rl;~İınin ihtiyacından fazla ye- manlığ'ı geçirmek için de birinci 
~~ 1tıi tayin etmek giiç ol . sart. şi~manın kendi ir.adesini iyi 
t~~lı.la beraber, ihtiyaclarmilan kullanarak, iştahına haklın olma-

1, r1 fazla yiyerılerin çok~a oldu- sıdır. 
l a üplıesizclir. Bu şartı yerine getirmek bi-

ni kavbeder. Onun icin müsaa- .,,.._,,,__. zatın evinde calı-
de ederseniz sığınağa 20 dakfüa şan bahçıvanın 
sonra geleyim. genç oi?lu yanımı-* -k za geliyor. 
Ayıp olur mu? Ben - Jimmv, 

dün e-eceki badi-

Sahne: Evimin koridoru. E
lin<ie çamaı::ırla gelen biz 

metd: 
- MRdam, bu e
limCIPki rı:ımastTla
n s1lbnai!a indir
ı>"m avıo olur mıı? 
Ei!er orada dünkii 

kadar cok oturac;ıkc;ı:ık. hic ol
maz.c;a aradan hn rlikişleri çıka
rırım; ne dı>rsiniz? 

• • 
Müthiş infilak! 

Bir gece evvelki bom'bardrmanı 
müteakin evin bahcPsinde: 

rede sen ne yaptın? 
Jim.my - Ben mi madam? 

Ah sormayın. Ben. diln ge<>P Sir 
Jhon'ların evindevrlim. Onun 
emirleri kat'idir. Alarmlar ca
lar cnlmaz. herkesi uv::ındırnınk 
ve ı::ı2'rrıı:ı ifa göndermek uşağın 
vazifesidir. 

Dün gece nasılsa bizim usak 
alarmları duvmamıs ve kimse
yi de uvandtrm~rrıts. HPnimiz 
uvarıdıl11mu: vakit bir h::ıvli trec
misti. Sir J ohn kıy~mefü,ri ko
panwr: C'abuk sıiVnaıfa diye 
bağınvordu. Uşa2i'ı:ı k,..ndisini iş.. 
ten c1kardı~ını söyledi. 

İste tam bu esnada dıc:ıoırda 
müthis bir ıtürültü oldu. Gidin 
baktılhm1z zaman bir de ne ~ö
relim?. Bomba bizim s1~nağın 
tam üzerine isabet etmiş ve onu 
par:a parca etmisti. 

Ben - Alarmlar 
çalındıilt halde o::;en 
niye hala evlere 

bahk ~etiriyorsun? 
Balıkçının çocu~ - Ölür· 

sem ne çıkar? Sokaklarda dola
şarak hem olanları eöriivor, 
hem temiz hava alıyorum. Ya
şadığım müddetçe fam bir •n
san ~ibi yasıvorum. E~r ka7.ara 
ölürsem o vakit te eazetı>ll'r be
nim vazife ui!runda ölrfiiifümü 
yazacaklar. Bundan cfaha bii
yük şeref olur mu? Bu bö:vle 
olunca; daha korkacak ne kal· 
dı ki! ... 

* * Yeniden gençleşeceğim 

Sahne: Bizim evin önü. 
Kömürcüden kömür ~e-

tiren ihtiyar kam
yon şoförü ile ko. 
nuşuyoruz: 

Ben - Mister 
Johns, atarmlar 
cahyor. Rica ede· 

~h hti.~·acı olmadan cok vem("nin raz giic. hem de uzunca bir za-
411 \!hı, tnbii, yemek keyfidir. Sıı- mana bağlı oldu~u icin si~man

ıtl 'lt~~\!. Yeınck insana keyif v~ri~: tıktım zav1!1amak zahmetli \•e 
zunca bir istir. 

Ben - Charly, 
dün akşam siz ve 
karınız sı.dı-n~i!a 
gelmediniz. Yaptı
ğınız tehlikeli bir 
iştir. 

Bahçıvanım - Hanımefendi, Sir John'un hiddeti .ı;eçmişti. rim, içeri bizim sığınağa gelin •. 

lara ve Jleyecanlara katlanan 
bir sermayedara netice itibariy
le yüzde 10 kar haddi verilme
si tüccarı tatmin etmemekte -
dir. Bu tüccar, elindeki serma
yesini daha karlı bir işe, yatıra
bilir, arsa ve emlak alabilir, bu 
gibi spekülasyon hareketleı'in -
den yüzde 10 dan fazla kar te· 
min edebilir. Nitekim tica.ri sa· 
hada sermayesini çekerek em -
lak işine yatıranlara çok tesadüf 
edilmektedir. 

* * G örülüyor ki, ithalat taciri 
arzu edildiği kadar tat

min edilmezse, mal getirmiye -
cektir, tatmin edilirse, getirdiği 
malı istediği gibi tevzi edeC·~k . 
tir ki, bu da spekülasyon hare -
ketlerine meydan verecektir. 

iiu şerait altında, "Ne şiş yan
sın ne kebap., fehvasınca, her 
iki tarafı telif edici bir polittka 
takip etmek icap ediyor. bu da 
ne dereceye kadar mümkün o
labilir? 

* * 
T üccarm arzu ettiği karı 

göremediği zaman, mal 
getirmemesi, piyasa için çok za 
rarlı olacağına şüphe yoktur. E
sasen ithamt ımkansızlığı içın· 
de, bir de tüccar, ithalat :>aha -
sından sermayesini çekerse, 0r
tada bir boşluk hissedilecek, 
memleket malsız kalacak .. Bu -
na meydan vermemek için, ~im· 
diye kadar yapılan tecrübeler -
den istifade ederek bir ticaret 
ofisi gibi bir teşekküle ihtiyaç 
vardı. Dernek oluyor ki. devletın 
gelen malın tevziatı ile alakad~ır 
olması kafi değildi. Bu vazife -
den ayn olarak, eszs itibariyle 
mal getirmek te lazımdı. Maa
mafih, Ticaret Vekili Mümtaz 
Okmen'in dediği gibi, bu teşek
kül bir ithalat rnonopolu olmı .. 
yacaktır. Dışarıdan mal getır -
mek istiyen tacirlere akreditif 
temin etmek suretiyle ithalat 
imkanlarım daha ziyade arttıra
caktır. Görülüyor ki, bugünkü 
şartlar içinde. tüccardan bekle
nen sadece iktısadi bir vazife 
ifa ettirmekten ibarettir. 

Halbuki tüccar ise bu vazife
yi büyük karlarla yapmak te -
mayülündedir. Maamafih tüccar 
tipinin, nesci itibariyle kar esa
sına göre teeşkkül ettiğini de 
kabul etmek lazımdır. Bugünkü 
harp ekonomisinin icap ettirdi
ği yeni hukuk teiakkilerine gö
re, tüccar, az nisbette kar ala
rak memleket ekonomisinde ü
zerine düşen vazifeyi ifa eden 
bir vatandaş diye kabul edilmek 
tedir. Ticaret ofisi, tüccara bu 
yeni şekli verdinniye çalışan 
bir müessese olacaktır. 

İhtiyar şoför - Cok rica ede· 
rim, madam, burada kalmayı 
tercih ediyorum. Eğer bizim ço
cukların bu düsman kusların
dan bir tanesini düşürdüklerini 
ji(Örebilirsem yeniden ~endeşe
ceğim. Bu, yüz sene yaşamak
tan daha zevkli bir histir. 

* * Sonra alacağım! 

Sahne: Bir elbiseci dükka
m. Gene bir bayan henüz 

- aldığı bir elbise-
nin parasını öde
mek üzeredir. 
Tam bu esnada a
larmlar çalar. 

~ Hizmetçi kadın -
Madam acele ediniz, sığınakla
ra .ıtitmemiz lazım. 

Genç bayan - Bu elbiseyi 
hücum bittikten sonra satın a
lacağım. Eğer tehlike yok isare
ti verildiği zaman ikimizden bi
ri.ne bir şey olmamışsa, ve el
bise de sağ salim duruvorsa, o 
zaman onu alırım. Haydi şimdi 
sığınağa ~idelim. 

* * 
Cehennem ateşi gibi. 

Sahne: ı;.ondr~dan sayfiye
lPre gıden bır trenin kom 

partimanı. Yanım
da Welsh'li şisman 
bir kadın oturu
yor. 
Ben - Sizin ora
larda bombard1-

m.-nlar nasıl: madam? 
Sişman kadın - Son zaman

larda düşman tayyareleri bize 
günde dört defa ~elin ateş ac
maya başladılar. Doğrusu Hit
ler bunda büyük hata ediyor. 
Bemm babam büyük bir rahipti 
ve bizi daima cehı>nnem atesiv
le korkuturdu. Nihayet o ha
le geldik ki. bizim icin cehPn· 
nemin kardif kömüründen far
kı kalmamıstı. Hitlerin hücum
larına da cehennem atesi kor
kusuna alıştığım gibi alışiyoruz. . . 

Bir HikCiye 
mpiirk'ün neşe ve zarafet mi
l yarı olan Nasrettin Hoca

nın bir hikayesini yazı~·orunı: 
Hoca merhum bir gün evinde 

uyurken bir gürültü olmuş. Ev· 
vela kadın uyanm•ş . 

- Efendi! Sokak kapısını açı
yorlar 

Hoca dinJenıiş. 
- Evet işitiyorum. rn •ltıa!{;a 

hırsız olacak. Fakat sen merak 
t>trne. Ben ;\:apacağımı bilirim 

Sokak kapısı acılmıs biraz son-
ra mutbaktan bakır sesleri gel
mJş. 

- Aman efendi. Hırsız bakır
ları t-Opluvor. 

- İşitiyorum. alduma, ben ya
pacağımı bilirim. 

Hırsız aşağıda isini bitirmis 
Merdh·enlerden çıkınağa başla· 
mış. 

- Efendi! Orta kata cıkıyor. 
- İşiti~·orum karıcığ'ını. · Do-

kunma çıksın. Ben yapacağımı 
bilirim. 

Hırsız odalara girmiıs ~ iikte 
hafif. pahada ağır ne ' 'ar ne yok· 
sa toplamıs. Sofaya bıi1tkmıs ... 

- Efendi Eşyayı topladı. · 
- Tonlasın canım! Sana bırak 

dedim. Ben yanacağ"ıını hilhim. 
Odalar hoşaldıktnn sonra Ilo· 

canın yath/!ı oila11ın kapısı al'ıl
mış. Kadın kork11dan yorganı ha
")tna çekmiş. heJecanlar içinde 
tıkana tıkana kn<'asına: 

- Oda~·ıı girdi... 
- Sus! Rirazdan ne yap:ıcağ-r. 

mı göriirsiin! 
Hırsız '.\·attıkbn odayı da top· 

lamaı}a ha.:laınış. 

- F.fendi! 
- Sus! 
Odada e<;ya kalmamı<; . Herif 

yatağa doğru gelmiş. Ölii gibi 
U7.anan karı kocanın ii!>tiinde11 
yorganı, baslarımn altından yas. 
tıkları ç<'kınis ... 

Kadrn art•k ai?:nm acamadığı 
için kocasını hafifce diirtiikle • 
miş, Hoca da a'"ni" tanda sahn 
tavsiye etmis. lİırsız odada has· 
ka bir şey kalmadığ"ını göriin('e 
tekrar yatağa dönmii<~. sımsıkı 
gözleri yumulu olan Hocanın ba· 
sından ka,•uğ"u da almıs. Hepsini 
:yatak örtiisiine bohcall'rntak sır· 
tına vurmıış, çıkmııı. Hı~zın git. 
tiğini görünce Hoca hemen fırla· 
mış. Baygınlıklar geçiren karısı. 
na: 

- Simdi ne :'l'apacağımı görür. 
sün! diyerek sokağa çıkm1ı;. 

Arası iiç saat geçmiş. Önde biı 
hamal, arkada Hoca eve dönmii~· 
ler. 

Eşya avluya bırakıldıkt11n son· 
ra Hoca muzaffer bir tın.'lrla ka· 
rısına: 

- Yahu! Gel b1tk bir toplu iğ. 
ne eksi~n var mı? 

- Hiç bir ek.,iğim yok. Fal<a~ 
ne yaptın? Anlat. l\Ierak içinde· 
yim. 

Hoca zaferini şöyle anlatm1!>: 
- Herif es:va:n sıTbna \•urdu. 

önde ben arkad1... Pesini bırak
madım. Bö;'l·lelikle yiiriidiik. yii
riidük Bitpazarırıa geldik. Hırsı:ı 
eşyayı ortaya döktii. Basladı ha· 
rac mezat satmağa. O artırdı. ben 
artırdım. O artırdı, ben artır • 
dım, Hepsi üzerimde kaldı. Pa
ralan verdim. Herif giderken 
arkasından yumruihımu salla· 
dım: "Nasllsm? diidüğiim! de
dim. Sen benimle başa çıkabilir .. ' mısın.,, 

Tnk,.;mrl 

Tütün İkramiyeleri 
1 - Şubemizde kayıtlı bulunan 

malül subaylarla şehit yetimlerinm 
941 yılı yoklamalarına 1-3-941 tari
hinde başlanacak ve 15-4-941 gayesi
ne kadar devam edecektir 

2 - Malul subayların ~apor, re~
mt senet, nüfus hüviyet ve tüfün ik
ramiye cüzdanlarile ve şehit yetimle
rinin ise nüfus hüviyet ve tütün ikn
miye cüzdanlarile birlikte şubeye mü
racaat etmelerl 

2 - Yoklama yalnrz pazart~ı. per
şembe günleri öğleden sonra yapıl<ı
cağmdan başka gün ve zıımanlarda 
müracaat edilmemesi. 

TOPLANTILAR: 
-
l\1ikrobiyoloji Enstitüsünde 

Mikrobiyoloji enstitüsünde yarın 
saat 18,30 da bir toı::lantı yapılarak 
"Bakterilerin oksidasyon ve reuksyo
nu,, ve "Bakterilerin kültürü, müv"ellı 
dilma ve endd teşkili, lekeli tifo teşh,
si,, hakk.ıod:ı tebligatta bulunıı.:::ık

tır. 

* 
İst. C. mUddeiumumiHğinden: 
1stanbulda bulunduğu anlaşılan sı. 

litke ceza H!ıkjrni Emin Uncuoğlurıul\ 
memuriyetimize müracaatı. 

YENl NEŞRIYAT: 

Kendi Kendine Tran5formaHlr va;ı· 
mak - Uşak Şeker Fabrikası elel<t k 
se!i Resmi Akyilz tarafından nesred 1-
miş resimli, izah:'!tli küdik bir cserdır. 

KONJONKTÜR - Ticaret VPk!ır
ti neşriyatındandır. Birınc.kfınun !: .O 
sayısı çıkmıştır. 



.. 
(Sinema Dünyasında.) 

Hollywood'ta Mühiln Bir 
Mesele : Artistlerle 
Gezen Kavalyeler 

Bette Davis kuzeni mimar J oluı Favor ve 
annesile beraber bir suı·areye giderken! 

Bette Davis'in Hususiyeti ı ayni zamanda Shirley Tcrr.pl ile 
beraber "Gençlik" filmi:ıd.e, Alıce 

H 
olivudun en büyük dediko- Fay ve Betty Grable ıle bırlikte 
dularından biri de her ar- "Arka sokaklar" filmintlc oyna

tistin muhtelif eğlence yerlerin- mıştı. 
de k imlerle göründüğüne dair- * * dir. İki artist birkaç defa bir a- Ann Sheridan'ın Büstü 
rada göri.ınd\fü~r mi, hemen de
dikodu başlar. 

Sevimli artist Bette Davis hü
tün bu saçma dedikoduların ö
nüne geçmek için her yerde da
ima çok tanınmış bir mimar olan 
kuzeni ile birlikte gitmekte ve 
dığer artistler tabiatiyle bundan 
hoşlanmamamaktadırlar. Zira, 
Bette Davis'e kavalyelik etmek 
istiyenler bir hayli çoktur. O, 
bunlaruı hepsini atlabnaktadır. 

* * 
Yeni Bir Çift: 

Sinema kumpanyalarının a
detlerinden biri de yeni 

yeni çiftler icat edip onlara bP
raber film çevirtmektir. 

Şimdi keşfettikleri yeni çı!t
lerden biri de Betyerabl ile Jack 
Okay dır. Hatırlardadır ki Jnck 
Okay "Diktatör" filminde ikınci 
diktatör rolimü oynıyan arfüttir. 

Şimdi, bu ikisi "Uzunb'.>yln es
mer ve sevimli" diye acayıp isim
li bir flim çevirmişlerchr. 

Jack Okay bu sene en çok flım 
çeviren artistlerden biridir. O, 

Amerikada Minesota devle
tinde Carelton isim -

li bir kolejdeki talebenin 
hepsi film artistlerinden Ann 
Sheridan'a aşıktırlar. Onun oy -
naklığı, canlılığı, giyinışi, şarkı
ları, her şeyi son derece hoşları
na gitmektedir. Bu sebepten do
layı mektebin bahçesine arala -
rında topladıkları para ile Ann 
Shcridan'ın bir büstünü dikmiş
lerdir. Kendisine yazdıkları bir 
mektupta bunu öna bildirmişler 
ve meşhur artisti mekteplerine 
kendi büstünü gormeğe davet et
mişlerdir. Ann bu daveti kabul 
etmiştir. 

Zengin ve Sahtekar Bir 
Dilenci Yakalandı 

Dün Ali Huysuz adında bir di
lenci belediyeye müracaat ederek 
para istemiştir. Şüphe iızcrine 
cepleri araştırılmıştır. Üzerinde 
41 lira 200 fakrıhal kağıdı ve }3 
tane Erzuruma sevk vesikası bu
lunmuştur. Sahtekar po!ise tes-
lim cd n istir. l 

TAN ====================~======;;...;;;:;=~-

SPOR Bugün matinelerden itibaren ~ 

F tb l 1 
ÇEMBERLITAŞ SINEMASINDA 

u o ur n u va s l Sinemanın yarattığı en fevkalade bir film 

1 t 
• Ed ·z · Arabacının Kızı Dunyaşka 8,oo Program 

er lp l lyor 
8,03 Haberler 

, Meşhur Rus edibi i~~:S~~~R H;~~~N'in romnnmdnn ::~~ ~
1

~~k (Pl.) 

İstanbuldan milli kümeye ay- müteşekkil olacağı belli neğildir. • • OYNf YANLAR: listesi 
rılmGış olan Beşiktaş, Fer.erl:ıah- Bu karşılaşmadan evvel 1ıg şam HEINRICH GEORGE - HILDE KRAHL 12,30 Progr• a m 

P onuna upası a verı ece ır l2,33 Türküler çe, alatasaray ve lstanbulspor ı"y k d · ı kt· 
klüpleri arasında bir turnuva ter Boks maçları Bu süp.cr film. BALALAYKALARI, ÇİGAN miizi"i. snrkıları 12,50 Haber ler 
tıp edilecektir. d 1 ı ı d '"' , ı\ k 

Galatasaray klu··bu·· • ajanlığın ans arı e can an ırılan Çar Rusyasının gözler kamaştırıcı ki- 13,05 Şarkılar 
· n ara lig maçları henüz bit- IJar hav t t hl.k l · · ı himavesinde olarak cazı· p bok a ının e ı e e,rıne maruz kalan ve husar subayı * 

memış o duğundan, milli kume - \1'.İNSKİ' · ff t ·aı · · b musabakalan tertip etmı· tır. Cu nın sa e vaı erme kanıp sukut eden basit ve gü 13,20 Orkes+-a '1ın on eş martta bac:laması im- ?:el DUNYAŞKA' f ı h"k • " · • ., martesı· au··nu·· akc:amı Galatasa nın ec ı ayesidir. 18,00 Progra m 
İstanbul klüplcrinin tertip e- ray lokalinde yapılacak olan bu : - ' ' KUSLARI fevkaliidr kahkaha filmi 18,03 MuzJk (Pi.) 22,45 Cazbanı ırnnsız görülmektedir. '"' ., 1\ YRICA l GECE 

decekleri ve Şeref stadında yapı- maçların IByık olduğu intizamla . 2 
- PARAMUNT JURNAL Türkçe sözlü 18.30 Konuşmn 23,25 Kapanıt-

lacak bu turnuvanın u··,. hafta ka- icrası icin bir müddettenberi ça- \ ı::ıı "1enızde - Karada - Havada vukua ıreleıı "n son haberler •'1 j "' ı ı k d , ···································---
d~ süreceği tahmin edilmekte- ışıma ta ır. - ' i ORA 1 Kıs 11 N DA 
c:r. Maçlara saat. 20,30. d~ b~şlJl-ı Yarın Ak m : Bu nlccı:ım saat 20 30 dıı 
Beşiktaş _ Muhtelit maçı nacak~ır. Evvela Denız lısest ta- ip şa HARİKULADE MERAKLI : M E Ş A L E L E R 

kımı ıle Galatasaray boksörleri ı E K Jll<'YECA : 
. Bu senenin lig birincisi Be- bes kategori üzerinde knrsılnşa - ve .,. , NLI SAHNELERLE E 
şıktaş futbol takımı ile İstanbul caklardır. Bundan sonra ilyas i· ı Sinemasında DOLU, EMSAUSİZ BİR FİLM : Gündüz 14 te ÇOCUK OYU 
muhteliti bu r,ıazar Şeref stadın- le Kani. Adbi ile İsmail. Muzaf- : Gece saat 20,30 da 
da karşılaşacaklardır. İstanbul fer ile Hamit, Abdi ile Hüseyin MEŞHUR POLİS HAFİYESİ S Kl'"'"' m 
muhtelitinin henüz kimlerden çarpışacaklardır. 1 .......................................... . 

N 1 K K A A T E A ACIKLI BiR ÖL 

Acaba Tesadüf mü? Yoksa kajer m? 
fk· k .. T ı ısı, anısıyor, c ~·· yor. Elem Cekivor ve Ayrılıvorlar 

Kudretli ve feci Bir Dram :Meşhur Rejisör 

v. TOURJANSKY nin vücude getirdiği 

UZAK_~AŞAN MELODİ 
1ynıyanlar : BRIGITTE HORNEY WİLLY BİRGEL 

BU CUMA AKŞAMI ş A R K sinemasınd ~, 

Yarm Akşam SARAY Sineması 
~er iki d~.~a matbuatının takdir nazarlarile seyrettiği bir 
fılm ... Büyuk maceralar arasında geçen bir aşk romanı .. 

DAGLARIN KIZI 
(Suzannah Of the Mountain) 

Fransıcza sözlü emsalsiz şaheseri göstermeye başlıyor_ 
BAŞ ROLLERDE: . 

SHlRLEY TE:MPLE 
RANDOLF SCOTT-MARGARET LOCKVOOD 
Ve binlerce figüran ... Kırmızı derililerin mücadele ve mu
harebeleri arasında ve dağlarda cereyan eden büyük bir man

zara ve aşk filmi , ______________________ __, , ___ _ 
. H arikıdade rağbet üzerine 

HindRiiyas 
Türkçe sözlü 

TYRONE POWER MIRNA LOY 

M 

BiR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTiR. 
Bugünden İtibaren Programa 

VALLACE 

DOLORES 

ve BERRY 

DELRIO 
nın ayrıca başlı başına muazzam bir 

harika filmi 

YÜREKLi ADAM 

A 
lL. 
E 
M 
o 
A 

CASUSLAR PEŞiNDE İstanbul Orman Müdürü 

Ayrıca: 1\IE::\ILEKETİMİZİN GÜZEL KÖŞELERİNDEN 
metli tFevzi Baban) müptell ' 

1 

duğu hastalıktan kurtularrı 
rak pek J?enç yaşında aram 
ayrılmıstır. ZltlırnrlUıd VaDova 

ve MİLLİ ŞEFİMİZİN YALOVAYI ZİYARETLERİ 

Çarşrkapı Şehzadebaşı 

AZA K FERAH 
sinemasında. Tel: 23542 sinemada. Tel: 21359 

Bugün matinelerden itil> aren. Suareler 8,30 da 
Bütün İstanbul 'halkının sabırsızlıkla beklemekte olduğu 

( 
Karalardan denizlere .. Denizlerden göklere yayılan 

BUGÜNKÜ KANLI HARBİN 
Sinemacılık alemnie \'erdiği en büyiik hakiki bir eser 

~-----------------------~ 
Toplarından ölüm saçan ... 

Torpillerinden tufanlar yaratan ... 
Salvo atcşlerınden Okyanusları titreten ... 

Yüzen K.aleler 
••••••••••••••••••••••••••••••• 5 

Fennin ölüm ya~
dıran makinelerile 
cesaret ve kahra
manlığın çarpış-
ması ... 

. . : 
i • : . . 
i . ··-·······-·-... --..... -.: 

TÜRKÇE 

söz 1 Ü 

:---··---··········-···· : : 
1 : 
: . : . . 

Ölümle hayatın ... 
Aşkla vazüenin. 

Şerefle rztırabrn 

Mücadelesi . ..•........................... 

Ey kalpleri vatan duy~us u, vatan aşkiyle çarpan nziz 
yurttaşlarınuz! ... 
Ey kahramanlar kahramanı Tiirk cengaverlerinin şanlı nıi· 
rascıları ve bir vakitler deryaları yedi kudretine esir eden 
ey Barbaros'un öz torunla n! ... 
Bu şaheseri sende seyret. Sende acndan alkışla!.. . 

FERAH'da AZAK' da 

ı Cena1.esi bu ~ün öğleden e 
Soğanaj!a Mithat paşa cad 

, 

1 

Hasan Sabri Apartunanında 
lınarak namazı Beyazıt ca 
de k•lmdıktan sonra Edirn 
oı sehitliğine defnolunacakt 

Kederdide ailesine sabıt 
meta:ıet dileriz. Allah r 
"Vlesin. 

r ALHAMBRA 
Nedir? .. '-----•11111". 

, 9:" ... ----... ltı 
MARMARA'o 

BUGÜN 
William Powell 

ve 

Mirna Loy 
un bütün dünyayı 

heyecana boğan 

BiR ADA 
Kayboldu 

Ba~Jadı 
Ayrıca: 

Albert Perjan'm 
Yeni Bir HarikaHı 

(METROPOL TEN 
HAYAT 

1 
L 
L 
i 
TAŞ 

1Hh·e olunmuştur. R Suvari er Şeytanı 

--------------··----' ~lİK FORAN-ANNA NAGEL 

Batakhane Kızı .,.~Uzeldir 
RAY MİLLAND 

B u L MAC 
1 3 4 5 il 7 

1 1 • 1 
•• 1 

ı•ı 
1 

Soldan Sağa: 1 - Dogu 
yada bır us 2 - Icra - DeyP 
sopa 3 - Dans çalgısı - Terf 
kunursa: Kısa değıl 4 - .oev 
ettırmek - Şan şöhret 5 -
mı edatı - Denızde bulunur 6 
Ters okunursa: Gunun o 
7 - Bır kadın ısmı - 'Iers ol< 
nursa: Kaar 8 - Asyada 
yayla 9 - Basıt - Içilır. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Ital 
adası 2 - Beyan etmek - ti 
lerın yeri degı ırse: Bu· dağ 3 
Bakmak - 'Ieıs okunursa. D:J 
eden 4 Evlemekten emır 5 
Dır renk - Eklenen şey, ılfıve 6 
Bır ılah - ıgmekten eınır - Kul 
7 - Bır kaza merkezı 8 - Bit 
kek ısmı 9 - Kumanda eden· 

EVVELKIBULMACA
dan sağa: 1 - Amak - Samı ~ 
Mühacerct 3 - Ah - Teb - Su 
Yak - Hasut 5 - Karakol 6 
Zi!val - Lıl 7 - Em - Ren ~ 
8 - Havatıvet 9 - Etek -
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Bodur Ahmet 
i 

Yazan: Mahmut Atilla Aykut ........ 1 
untazam ayak sesleriyle luğu yok. 
~ıra, sıra, tabur, tauur ~urum.iyor, kalkıyor, koşuyor 

eden seı gıoı akıp gıden ıtan yatıyor ve tekrar koşuyor, kol?ıı
ibıaelermı seyredıyo - yordu. 

· Mehmetçik geçiyor! Turk Evet cehennemden bir gun. Fa 
bırıdk evlidı. Yurdun kat biz bu cehennem ateşi içinde 

ımaru, kahraman Meh • yanacak ve çökecek bir çatı de-
ik geçıyor ! ğiliz .. Şu halde neden korkaca -
trihı yaratan, tarihi çizen, 1 ~ız? Ve kımden çekınecegız? 
yanın eşsiz kahramanı Meh Davra!lın çocuklar! ,, dedım ... 

ik geçıyor! Gözlerım bu se- S~nkı hepsi bu emri bu ışareti 
bu munis bu müşfik yurt bekhyorlarmış . Başlarının uzerin 
larınm bakırlaşan yuzJerin- de patlayan binlerce ölüm ko\•a

liataralarun onlann yarattığı nına .~:miek~t değiştire~ ~arlan -
il ın derinliklerinde.. gıç surulerinı seyreder gıbı kayıt 
ir. ruya gibi değil, bir haki _ sızc~ bakıyor~ardı: . . 
ltbı geçmışleri hatırlıyorum. B~r aralık ıçlerınden b~~ı yanın 
önümden geçen kasa boylu d~.kı arkadaşına aynen şoyle de-
Afehmetçiği hayalimde hey - dı. 

rn .. l'lrlı...n Ankaralı Bodur Ahmede - Çok aptal şey şu kafir be! 
·yorum. Onların hangisi Hasan. hele şu boşa attığı mermi: 

trine benzemez ki.. Her şey • lere bır bak. Bunlar mısır tancsı 
re, bıri hepsi ve hepsi de bi- olsa kı!amet kadar par~ .t~ta~:· 
· Tarih onu kıskanırsa hak • O, ~~şmamnın keı~.dısı!1ı oldur-

Qıa? mek ıçm amansızca uzerıne yağ -
ltat'alara fetheden fatihlerin dardığa kurşunların boşa gitme -
eti onlarda kalmışsa hakları sine üzülüyor ve adeta onların 
mu? hesabına kendi acı duyuyordu. 
elunetçik yalnız kendine ben . Ç~nkü o bir gü~ sila~ınm te
Onun butun mümtaz vasfı hu tığını boşa çe~emış. Du.~ananı 
dır. Köyünün Mehmedı kış- t~v.an~ getirip bı~ kurşun~ üç be 
Mehmetçiği değildir.. o şını hır ~~ya yıgmayı daıma he

lana giydiğı beline palaska- sap etmıştır.. Hatti bu tasarruf 
taktığı, sırlı~a kaputunu ge- uğurun~a çok d~fa canı bile acı
ti anda hamur kadar yumu _ mıştı. ~ı~rde~. sı~~e atılan bom 

kalbi granit bir taş kaüar balar onune .?~.ştugu zaman pat-
&şar. Işte bu hüviyet Meh- lamadağana gorunce onu hemen 
iktir.. Mehmetciğin ti ken- avuçla~ış ve sapan farlat~r gibi, 

...-.-·-.. Geriye dönüyorum onun karşı sıperle~e atmı~tı. Ikı . su~t 
tarihiyle beraber yazdığı dolmamıştı kı, tepe ış,ızal edılmış 

_.._••-t ve kahramanlıklarla do- bulun~vordu. 
t&rihinden yalnız bir sayfayı * 

r, yalnız bir destanını oku
. Bütün bir beşer ömrü * 

onun cıltler ve asırlar dol
an kahramanlık menkabeleri

llakle küayet etmiyecek kadar 
'b ar. 
0 u asil ruhu ve bu emsalsiz 

t kaynağını hangi insan oğ-
\'arciıı: fj, yakından bilmesin. 

* * li er gün cepheye, memle
ketın dört bucağından uç 

acemi teftışini vererek ya
yığın gelen efrat arasında be 
de böliığüme yirmi nefer 
uştu. Bunların içerisinde 

u; taşıdığı mavzerden daha u-
olmayan Ankaralı bodur Ah

' derhal nazanma çarptı. O -
bu göz doldurmıyan küçük 
hoş~ gitti. Çadırıma ça-. 

....._ Ad"1 ne sehin? 
' Bodur Ahmet efendim! 
....._ insan kendine bodur der 
Ahmet? 

........ Yiğit likabiyle anılır komu
•ın. 

O, bu cevaba soğuk bir jestle 
U tam bir safiyetle söylemiş-

....._ Peki, dedim, haydi git on
ı gör. Seni bölüğün sakası 

l>tını arkadaşlarına swuz bırak-
1.a . 

8eft' bir selAm çakarak: 
Emret komutanım, dedi ve 

..-&llJ'f't ··- çıktı. 
lluyük harekAt için hümmalı 

faaliyet içerisinde idik. Bo
.\hmedi unutmuştum bile . 

a tr sabah şafaıkla beraber 
başlıyan taarruz ile biz d.e 

hareket emrini almıştık. Ta
kumandanım "172,, rakamla 
in iki saat içınde zaptedil -

llli emretti. 
~hennemden bir gün yaşayor

A yni zamanda arkadan i
kıncı bir emir almıştık. 

Düşman bütün cephede ric'at 
ediyor. Çay istikametinde hare -
ket ediniz. 

Ve nihayet bütün gönülleri bir 
sevinç bir müjde, bir beşaret sa
rası gibi yerinden oynatan bü -
yük Başbuğun son emrı yevmisi
ni de .askerime okumuştum. 

Hedefiniz Akdeniz .. 
Tevakkuf etmeden istirahat 

vermeden yürüyorduk. Maraton 
koşusuna çıkmış atletler gibıy -
elik. Herkes diğerinden evvel 
diğerinden çabuk maksada, he
defe, gayeye ulaşmaya çalışıyor
du. 

Yedi gün sonra idi. Ric'at hat
tı kesilen bir düşman taburunu 
kovalıyorduk. Bir akşam üzeri 
güneş; kendisine ulaşmak istiyen 
ve yedi gün onun battığı ufuklar 
da kaybettiğini bulmak, için ko
şan, yorulmıyan susamayan, ye -
miyen uyumayan ve bir aşık Ga
rip sevdasiyle dilinde, gönlünde, 
yalruz kaybetti~inin sevgisi yal
nız göniil verdiğinin şarkısı ya -
şayan Mehmetciğe "Bana yakın
sın, bana ulaşacaksın,, der )libi 
gülerek, göz kırparak son sell -
mana verip gözden kayboldu~u 
bir saatte atımın üzerinde zafer 
neşesi içinde yeni bir temizleme 
ameliyesiyJ~ ujtraşan bir müfre
zerıin vımana gidiyordum. 

* * T am yol üzerinde ufak bir 
go1ge gozume ~aıpta. ~t

rata dagunuş Kaçmaya savaşan 
duşman askerlerındt:n biri sana
rak atıma onwı gıttıgı taraıa ıiur
dum. 

- Dur diye bağırdım. 
Ve birden hayn:tle irkildun. 

Yunanistan 
(Başı 1 incide) 

laşmayı meçhullerden birinin or 
tadan kalkması şeklinde tefsire 
kadat vardılar. Almanlara gö
re, bu pakt, Türkıyenin niyet
leri hakkında mevcut olan tered
d i.ıdü izale etmiştir. Filhakika 
Almanya, Türkiyenin bu anlaş
ma mucibince, hudutlarına te
cavüz vaki olmadıkça harp etmi
veceğine ve Almanları Bulgaris
tanda serbest bırakacağına kanı 
bulunmaktadır. 

Fakat Saraçoğlu'nun matbuat 
tarafından neşredilen beyanatı, 
bütün meseleyi yeniden ortaya 
koymaktadır. Bu beyanatta Tür
kiyenin, Emniyet sahasında yapı
lacak ecnebı faaliyetlerine ya -
hancı kalamıyacağı tasrih edil -
mektedir. Bu beyanat Londra'da 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Londra mahfilleri bunu. Türki
yenin muahedelerle girişti~i ta
ahhütlere sadık kalmak husnun
daki kat'i kararının kıymetli bir 
ifadesi olarak telakki etmekte -
dir. Esasen Londra mahfilleri 
Türkiyenin niyetlerinden hiç bir 
zaman şüphe etmemiş ve Türk -
Bulgar anlaşmasında. mevcut ta
şhhütleri koruyan fıkrayı teba
rüz ettirmekten hali kalmamış
tır. "Times,. gazetesinin de 
işaret ettiği J(ibi, Almanlar Yu
nanistana karşı ya9açaklan ha
rekat ıçin Burj(aristanı bir üs 
olarak kullanmak istedikleri tak
dirde Türkiyenin sc /'"'ıestisini 
muhafaza etmek istediği ma)fım
dur. 

Fakat Londra'daki Bulgar si
yasi mahfilleri, meseleyi başka 
bir zaviyeden görmek istemek
tedir. Bu mahfillere göre, Sa
raçoğlunun beyanatında, anlaşma 
da mevcut olmıyan yeni hiç bir 
şey yoktur. Ve "emniyet sahası., 
tabiri mübhem bir tabir olup 
Türklerin, hudutlan tecavüze 
uğramadan da harbe girebilecek
lerine asla delalet etmemekte -
dir. Mezkür mahfiller, eğer Türk 
lerin boyle bir niyeti olsaydı, 
bunu daha açık bir şekilde ifade 
ederlerdi kanaatini taşımaktadır. 

Ayni mahfillere göre, Alman
yayı, projelerini tatbik mevki
ine koymaktan meneden yegane 
şey mevsimin, bu genişlikte ha
rakat için pek az müsait olma
sından ibarettir. 

İkinci meçhul Yugoslavyanın 
vaziyetidir. Son zamanlarda Yu
gosJavyadan Londraya pek az 
haber gelmiştir. Fakat Be~rad
da bir sinemada cereyan eden bır 
hadise, hiç olmazsa bir kısım 
Yugoslav halkının hissiyatını 
RC)stermek bakımından şayanı 
dikkattir. İçinde İngiliz Kral ve 
Kraliçesinin de göründüğü lıir 
havadis filmi gösterilirken halk 
İngiltere lehinde o kadar hara
retli tezahürat yapmıştır ki, polis 
üç defa ihtar ettikten sonra nı
hayet sinema salonunu tahliye 
etmeğe mecbur kalmştır. 

Bütün bu hadiselerin ortsında 
Yunanistan soğuk kanlılı~ı mu 
hafaza etmektedir. Yunanlılar, 
Türklerin dostudur, ve Türkler 
kendilerini bütün maksat ve ha
reketlerinden haberdal' etmişler
dir. 

Üçüncü bir meçhul de İn,2ilte
:enin bu mıntakadaki vaziyete 
m~idahalesı.,.: ı ne derec<:ve kadar 
muhtemel olduğu noktasıdır. Bu 
gün Wavell ordusunun en aşağı 
yarısı Bin~azi'nin zaptından son
ra serbest kalmş bulunmakt...ı
dır. Bu nokta Almanların na
zarı dikkate alacakları nokta
lardan biridir. Bununla beraber 
Bu~aristann işgalinin yakın ol
duğu kanaati mevcuttur. 

Bul.gar Kral.ı, siyasi 
fırka rei8lerlle göriiftü 

Hitler'in 

Yerdiği 

Haber 

Tehlike 
(Başı 1 incide) 

lerini kaybetmediler. Bilakis mü 
dafaa sistemlerini tamamladılar 
ve kuvvetlendiler. 

Hitlerin tahtelbahir har.bine 
bu kadar ehemmiyet vermesi, 
istila teşebbüsünden de çekindi
ğine delalet eder.Bütün hazırlık
larına rağmen şimdiye kadar 
böyle bir teşebbüse cesaret ede
memiş, simdiden sonra da bu bü
vük tehlikeyi J(Öze almak kudre
tini kendinde J(Örememistir. Bi
naenaleyh bütün zafer ümidini 
denizaltı harbine bağlıunıs eörü
nüyor. 

* * 
lngiltere harbi kazanabilmek 

icin imparatorlukları. do
minyonları ve Amerika ile olan 
münasebetlerinin tehlikeden ma
sun bir halde bulunmasına ihti
vacı vardır. Cünkü f nErilterc: 
harpten sonra bile. ithalat ve ih
racatı ile yaşıyan bir memleket
tir. Amerikanm j?Önderece~i tav
vare ve harp malzemesini. impa
ratorluklarından gelen halT) mad
de, gıda maddesi ve harp leva-
7.tmını alamazsa, İnl(iltere U'lUn 
müddPt liarbe mukavemet edP
mez. Gemilerinin bir kısmını Af
rikava asker. mühimmat. erzak 
vesaire nakline tahsis etmeye 
mecbur olusu bile, İn~ilterede:: 
az çok sıkıntıvı mucip olmuştur 
Binaenaleyh İneilterenin can da
marı imparatorluk ve dominyon 
yollannın serbest olmasındadır 

İn.gilterenin harp başladığı 7.a
man 20 milyon tona yakın tica
ret Jtemisi vardı. Bir sene sonra. 
vani 1940 Ağustosunda tn~ilider 
2.500 000 ton gemi kavbettikleri
ni. Almanlar ise 5.07!l.OOO ton 
eemi batırd11dannı iddia etmiş
lerdi. Fakat İ~ilizler lkavhettik
leri ~emilerin boşluğunu Norveç, 
Holanda. Belcika ve Fransadan 
alınan j?emılerle kapattı:klannı 
sövliivorlardı. 

O tarihten sonra Almanlar 
tahtelbahir harbine hız verdiler. 
ve ayda vasati 2~0 bin ton ~emi 
batıl"IT' ~ va basladılar. Bundan ce
saret alarak ilkbahar icin kesif 
bir denizaltı harbi yapmaya ve 
açık denizlerde ticaret ePmileri
ne karsı ıtmansız hücumlara ka
rnr verdiler. 
H~r hakikati acık sövliyen İn

~liz başvekili C'hurchill tahtel
bqhır harbinin Jn~iltere için !av
vare hücumlarından dııha büviik 
bır tehlike te~kil ettiğini itiraf
tan cekiJlmedL Nitekim bu haki· 
!tatt kavradıktan sonra ~emi in
şaatu:ıa f11zla ~?:ıemmivet verildi 
ve Amerika'l tersaneleri de f:ı
anvete ~etirildi. 

Bundan maada tahtelbahir hıi· 
cumlanna karşı da yeni müdafaa 
vasıtalarına baş vuruldu. Sırf 
51?emileri tahtelbahir hücumları
nı; karşı korumak için kullanıl
mak üzere Blackburn Dota ismi
ni verdikleri yeni bir sistem tav
vareler yaptırdılar. Bu tayyare
ler iki motörlüdür, torpil atma
ya mahsus teçhizatı vardır. Ay
rıca tahtelbahir bombası atabilir. 
Gemi kafileleri bu tayyarelerin 
refakatinde ve donanmanın hi
mavesinde yola çıkarılmaktadır 

Almanya bu denizaltı harbin
de muvaffak olacak mıdır? 

Geçen harpte de Almanlar 
harJ:>i denizaltı hücumlarivle ka
zanacaklarını zannetmisler. fakat 
aldanmıslardı. Bu defa da aynı 
hataya düsmüs olmalan ihtima
li çoktur. Çünkü ayda bir mil· 
von ton l(emi batırsalar bile. bu 
harpte kat'i neticevi alabilmek 
icin hic; olmazsa bir sene ayni 
şiddetle taarruz kabiliyetini mu
hafaza etmek lazımdır. Halbuki Toplarlmansaz bir feryatla 

a başladı. Sillhlardan fış
binlerce demir parçası dağ

ak insan arıyor .. Fakat, as
..... _,..,_ en ufak mAneviyat bozuk-

Siyasi 

Manzarası 

Bu, düşman askerı değil, bızım 
saka Bodur Alımetti. :t.;vet Bodur 
Ahmet .Şu boyu, taşıdığı mavzer
den uzun olmayan Anacıolu çocu
ğu bodur Ahmet .. 

Onu biz harpte şehit düşmüş 
zannetmiştik. . 

Onu böyle garip bir çöl dervi
şi kayafetınde görünce şaşırdım. 

Omuzunda çarık ipıy le takıl -
mış bir tüf ek namlusu asılıydı. 
Ayaklarındaki postalın yalnız 
yüz derileri kalmış ayak parm~ 
ları görıinüyordu. Sürüsünü önu
ne katmış müsterih bir çoban ka 
yatsazbğayla sorgulanma cevap 
verdi. Kul'funu kalmayınca sill\
hının dipçiğini kullanmış. O da 
sert bir kafaya tesadüf edince 
kırılmış. Bölükten sorarlar diye 
kaval gibi, namluyu omuzunda 
taşıyordu . 

Sofya 25 (A. A.) - Kral, dün mütehassısların fikrine eöre bu 
faşist fırkası ile Almanlara ta- mümkün ddildir. Cünkü ka~
raftar olan Çankof'un reisi bu- bolacak tahtelbahireilerin verine 
lunduğu fırka müstesna olmak veni müret.tE>bat yetiştirm~k k-:>
üzere bütün siyasi fırkalar reis- lay iş değildir. 

(Batı ı iinciideJ 

ı.. c\lınanya, 1914 harbinde de 
~·'~"">' maaaup et.uıt:k isın 
ı ..... •lıiha ıuwenauljtı. .l'aııutı 
~Utere, Am"rıkanın yardunıy
._ o aaınan bu teıuıkeyı aııat -
... ,.. muva.fak olmUŞLU. 
~"ti.an ete ınıııizaeauı ·çok :ıa· 
'ııl ıorduklerı muhakkak olan 
& ..... Clenu.aata harbine kal'JI - yine 
~&anm yal'dııruyle - lhun
~ tedb.raeri alouuaram, ıtu· 
ti birçuk yeni naklıye gemile
tl ~ ettirdiklerini, bu gemile
~ 111.nıaşe edecek muhrip .er te
~ ettJde,ini ve tımdıye ka
t...~ Yapılan tecriibelcrclen isti -
~ eti rek ufıle aiateminde 
~!iş ~l kler yapttk arını bİ 

~~aaı mubakk ktll' iti, Al • 
~ Ya yal.n.z denizaltı harbi 
taı....~&Ut reyi majlup edemiye
~. Bunun içindir ki, adayı 
~ etmek, Akdeıılzcle ln;il • 
Si'>'e d rbe i dirmek ttff!bhüı
~e buhıı.m.ık mecburiyet.in 

M.ANTEN 

lerini kabul etmiştir. "Reuter., in =-============= 
Sofya muhabirine göre, siya
si fırka reisleri, bir istida ile 
Krala müracaat ederek huzura 
kabul edilmeleri ricasında bu
lunmuşlar ve memleketin harici 
siyasetine müteallik meseleler et
rafında kt>ndisiyle J(Örüşmek is
tediklerini arzetmişlerdir. . 

Eden Ankara da 
- Nereye gidiyorsun Ahmet?. 

Dedim. (Başı 1 incide) 
Guneşin battığı yeri gösterdi n~ Kurmay Başkanı General Sir 

Tek başına korkusuz, fütursuz si- John Dill, yarın (bu~ü"' saat on
lAhsız çanksaz gösterilen hedefe da şehrimizi şerefiendirecekler • 
gidiyor, kendinden geçmiş bir dir. Misafirler istasyonda Hari· 
vect içerisinde sarhoş gibiydi. ciye Vekaleti erkanı ve bir kıta 
Fakat yorgun değildi. asker tarafınd:ın merasimle kar 

Bodur Ahmet kahraman Meh- sılıu acaktır. 
metçiğin hemşerilerinden b1r ta- Muhterem mısafirlerimiz do~
r.eciğidir. Asker geçerken onu ruca Ankarapalasa J(idecekler ve 
hatırladım . onu andım .. Gözlerı - akşam şereflerine Ankarapalas 
mi yumdum. Kendimi esatir kah- salonlarında Hariciye Vekili Şük
r~man~arının !f~a~e olmıyan ~a- rü Saraçoğlu tarafından bir ak
kıkat alemlerı ıçınde sandım. eam yemeği ve danslı süvare 

1 
tertip olunacaktır. 

İş Anyorum Mister Eden 'in şehrimizde kal-
. dıiı müddet esnasında Ba$Veki1 

330 Do~luyum. askerlitimi ve Hariciye Vekili ile müteaddit 
yaptım . Bazı bürolarda çalıştım. temaslar yapacağı ve iki memle
Bir iş arıyorum. keti alakadar eden muhtelif 

Beyo~lu, İstiklal caddesi G~ meseleler üzerinde fikir teatisin
nül sokağı No. 14 İsmail Zena de bulunacağı anlaşılmaktadır. 

lngiltere Baıvekilinin 

Diplomatlarla 

Yaptlğı Görüıme 
Londra, 25 (A.A.) - "Reuter,, 

"Times,, in diplomatik muharriri 
yazıyor: Churehill, Japonya ve 
Türkiye bü~, t elçileri ve Yuna
nistan elçisi ııe dün yaptığı gö -
rüşmelerde, son zamanlarda ger
ginliğin artmış olduğu uzak şark
ta ve Balkanlarda Ingilterenin ta 
kip ettiği siyaseti sarih surette 
diplomatlara anlatmıştır. Chur
chill, Japon buyuk elçisine, Sin
gapurda alınan tedbirlerın ihtiyat 
tedbirleri mahiyetinde olduğunu 
temin etmiş, Türkiye büyük elçi
sı ve Yunanistan elçisi ile yaptı
ğı göril§ınelerde, Eden'in orta 
şark seyahatinden ve Akdenizde
ki lngiliz stratejinin inkişafından 
bahsetmiştir. Churchill, Türkiye 
büyük elçisine. Türkiyenin taah
hütlerine sadık kalacağına ıtima
dını bildirmiş, Yunanistan elçisı 
ile ,cıörüşmesinde de Yu"an mil
letinin mücadelesi karşısında 
hissettiği büyük hayranlığı anlat
mıştır. 

Orta Akdenizde 
(Bafı 1 incide) 

gemısı vardı. Fakat düşman, ga.v 
retlerini donanmanın diğer cü
ziıtamları üzerinde teksif etmiş
tir. 

Harp Jteınileri, süratli ticaret 
vapurlarını himayeden başka, 
muayyen plan mucibince uzun 
bir cevelan yapmışlar ve ne 
bomba tayyarelerine ne de İtal
yan donanmasına aldınş etme
mişlerdir. İtalyan donanması, a
deti üzere, hiç kendini gcrıterme
miştir. 

Bütün gün, tayyareler donan
manın hareketlerini J(Özden ka
çırmamaya gayret etmişlerdir. 
Fakat tayyare l(emisinden avcı
lanmız yükselir yüksebnez he
men uzaklaşmışlardır. Avcıları
mız "Heinkel,. tipimi~ Alınan 
bomba tayyareleri.nden mürek
kep bir teşekküle baskın yapa
rak J(alebe çalmıştır. 

Harp l(emilerimiı yollarına de 
vam ederek !talyan filosunu bu
maya çalışmışlardır. Bu araştır
ma bizi İtalyan sahilleri yakını
na götürmüştür. Bütün topları
mız atese hazır bir halde idi. Fa
kat İtalyan denizcilerinden eser 
1Zörii lryıprııictir 

Berat'a hava hücumu 
Londra 25 (A. A.) - Hava Ne

zaretinin tebli~: Dün gece. bom 
bardıman ve sahil muhafaza ser
vislerine mensup tayvareler, 
"Hipper. sınıfından bir düsman 
kruvazörünün bulunduu malum 
olan Brest doklarına hücum et
mişlerdir. Hava dafi bataryala
rının cok şiddetli ateşine rağ
men hücum sonuna kadar yapı
mış ve hedefe bir çok a~ır bom
ba salvoları atılmıstır. Bu ha
rekete iştirak eden bütün 'tay
yarelerimiz üslerine dönmüştür. 

Askeri Vaziyet 

Ulusun Makalesi Japon Nota:;. 
---~-- (Başı 1 ancade) 

Mister Eden ve Dill'in tesisi için her hangi btr hare 

Ziyaretlerinden 
kette bulunmağa ve yahut muta 
vassıt rolü oynamağa tamamiylf 
hazırdır. Japon Hariciye Nazır 

B h d k D
• k bilihare, Almanya ile görüştük a se ere ıyor ı: ten sonra yaptığı aleni beyana 

tında, bu sözlerinin Avrupa har 
binde bir tavassut teklifi gib 
telakki edilmemesi lazım geldı 
ğini birdirıniştir. 

Fikir Teatileri 

Müşterek 

Bölgemiz 

Emniyet 

Sulhünün 

istif ad esine Olacaktır 
Ankara, 25 (TAN Muhabirin

den) - Falih Rıfkı Atay "Miit
tefik İn~ilterenin muhterem mü
messilleri Ankarada .. baslı~ı al
tında yarın çıkacak Ulus Slaze
tesinde şu makaleyi neşretrnek
tedir: 

"İngiliz haricive nazın muh
terem Mister Eden Genel Kur
may Baskanı General Sir Jhon 
om ile beraber dün (buJ?ijn) ö!
le üstü tayyare i1e Adana aerod
romuna inmic:lerdir. Bu "ahah 
Ankaraya ızelmiş olacaklardır. 
Devlet merkezinin ve Cümhuri
yet hükumetinin iki ııziz ve müm 
taz misafirini 51?Önülden selamla-

Her halde Japon Hariciye Na 
zırı. İngiltere Başvekili tarafın 
dan ımndan haberdar edilmiştı 
ki, uğrunda çarpı!<:makta olduğu 
muz dava nevinden. hic bir ara 
zi kazancı ve vahut maddi vı 
ticari kazanç hedefi gütmiyen 
fakat bütün insaniyetin iltikba 
lini alakadar eden bir davada 
kompromi ve yahut rnüzaker€ 
bahis mevzuu olamaz .. , 

Butler'in bu bevanatı. Avam 
Kamarası azası tarafından şiddet 
le alk1 .. l ıınmıstu. 

JI atı uoka'ya göre 
Tokyo 25 <A. A.I - "D. N. B 

Hariciye Nazırı Matsuoka. me 
busan meclisinde müstemlekeci 
lik işleri hakkında sorulan biı 
suale verdi~i cevapta demiştiı 
ki: Benim fikrimce. her şeyden 
evvel Okyanusun simalden cenu
kadar uzanan 1200 milltk ve 
ızarpten sarka uzanan 1000 mil· 

rız... lik muazzam sahayı Asya millet· 
"Her ikisi de büyük hir impa- lerinin istismar mıntakası olarak 

ratorlu~un başlıca salahivet ve telakki etmek lazımdır. Bu saha
mesulivet makamlanndan. ikisini da. ham maddelerin çoklu~u do
isgal etmektedirler. O imoarator- lavisiyle daha 600 ila 800 milyon 
luk ki. son sekiz on av icinrle nüfusa yer vardır. 
helki de tıırihinin Pn C'Pti., ve se- " - ---
:~i;~tihanlanndan birini ver- Sovyet Meclisi 
Do~t ve düsınan. fnıziliz mü-

cadele ve hürrivet iradesine her Dün Toplandı 
kes havran kalmıstır. Biri harbi-
ve ve haricive nezaretlerindP bu- Moskova 25 CA. A.) - "D. N. 
lunmak, dii!eri milli müdafaa B Sovyetler Birliği yüksek Sov
kuvvetlerinin hazırlık ve harp vet meclisi bu akşam Krv lin
faalivetlerini ba~ltca idare eden- de sekizinci içtima devresinin 

(Başı 1 11ıcide> lerden olmak itibarile muhterem ilk topl ,- ' ısını yapmıştır. fç-
Mersa Taklay'da karaya çıkmışlardır. misafirlerimiz imnaratorluk mil- timada Stalin ve Molotov ile hu-

Şimdi İtalyan müstemleke toprak- letlerinin minnetlerini kazanan susi localarında kordiplomatik ten 
laruıa ayak basan bu kıtalar, cenuua savılT liderler arasınciadır... , bir cok aza da hazır bulunmuş 
doğru, yani Massava limanına doğru "Haricive nazın MistPr Eden. tur. Malive halk komiser Zverev, 
çekilmekte olan İtalyan krtalarınm ar bu harbe takaddüm eden sene- ızeçen 1939 - 1940 senesi but
kalarandan ilerlemeye başlanuşlardn-. lerde. s· ' Ihü kurtarmava ve h::ır- cesi ile önümüzdeki 1941 senesi 
Eritredeki lnıillz harekAtı, sahil mm- u 
takasmda harekete ıeçen bu Fraru.ız hi önlemeve çalısan heynPlmilel bütçe projesi hakkında geniş iza. 
kıtalarınm lşbirlili sayesinde daha ~ahsivetlerden birivdi. fnviliz hat veren bir nutuk söylemiştir. 
geniş bir inkişaf göstermeye başlıya- devletinin milletler cemiyetinde Sovyetler Birliğinin devlet büt
caktır. Cilnkü Kerendeki müstahkem mümessili veya hariciye nazırı ~esi, 1940 ~a 182,6 milyar ruble 
mevkilerinde elin mukavemet etme.ıe- olarak. anlaşma ve uzlasma ooli- ıken 1941 bütçesinde varidat 
te olan İtalyanlar, Asmara ve Massa- tikasını muzaffer kılmak icin e- 215.4 milyar ve masraf 215.4 mil 
va Ue lrtibatlan keaıhnif olmakla be- linden jleleni yaptı; kuvvet he- var rubleye baliğ olmaktadır. 
raber, bu iki ,ehrin ıukutundan son- ~monyasma karsı, enternasvo- Yüzde yirmi bir nisbetinde bu
ra, bklilsbdiriltiln ümitsiz bir vaziyete Ju- nal bir hak teminatı kabul ettir- lunan bu fazlalık, milli ekono-
şece er 'k • k ' f · · lfo. meye u~ra~tı. Her halde M ister mı ın ışa ında ve bılhassa Sov-

i . Edenin ismi harp sonrası tarihi- vet endüstrisi istihsalinin tezyi-
ay!ıunı: b~=esm~da~~~ nin ban~ılık faslında yer almış- dinde 1(-nll::ınılacaktır. 
jer bir ilerleme hareketi olmamaşUr. tır .. • • • Velles • Uma.rıald 
Bu müddet zarfında Yunanlıların eli- Turk - lngllız lttıfakı, mü/,dkatı 
ne geçen son mevki, Klisura botazı- Yakın lllfrk ve Balkanüır v dır. Burası geçen aym ikisinde zap- r- aşin~on 25 (A. A. ) - Ame-
tedilmişti, İtalyanlar, sevkiılceyşı e- "Malumdur ki, Türkiye ile rika H a riciye Nazır muavini 
hcınmiyeti pek buyilk olan bogazı lı:;- fngiltere ittifak halindedirler. Welles. Sovyetler Birliğinin Va
tırdat maksadiyle bir çok mukabil ıa- Bu ittifak. hic kimseye karsı sin~ton büyük elçisi Umanski'yi 
arruı.lara girişmişlerse de, her zaman bir tecavÜ7: mııksadivle yaotlma- kabul etmiştir. Bu. Rusyaya tay. 
pilskilrtillmilşler ve ağır zayiatla tard ını!':tir. Ve hic bir mPnf::ıat hpsabı vare ve benzin gönderilmesine 
edUmıırerdir. Her iki ıaratm cephe iİ!<:tüne müstenit değildir. Bu it- konulan ambarı?o kaldınlalıdan 
harekltı, mevzii faaliyetlere inhisar t'f k · ld 1 h" t " heri Sovyet eHsinin ilk zfyaretı·-
etmiş gibidir. Göze çarpan yeglne ı a ın rıavPsı e en ee en ,1 un d ' .,. 
nokta, italyanlann mütemadi taarru- vasıtalarla harbi önlemek, eeer ır. 
zi hareketleridir. Bunlardan hiç b r hu mümkün olmazsa. elden eelen -=--=-======::::=-:===
netice elde edilememiıtir. Fakat bol hiitün vasıtalarlıı hııı-ni. müste- İstanbul Asliye 12 inci Hukuk 
cephane saı-fedilm iı. iki tarafın da rek emnivet bölırelerinıiz icin mahkemesinden: 
mühimmat stoklarında mi~im boşluk c;iravet ettirmemPk idi. Hi~ şüo- Müddei : Hasan Sabri, Rami 
lar açalrnqtır, Bundan maada, büttin lıe voktur ki. bueün. yakın saı-k h ] 
b 

C'Uma ma a lPsinde D e,.irmen so. 
u mevı.il hareketlerin Tittoni - Ve- ve hPTlt'iz ha~,.n ma!':. nn bulu- k " '" ' alhnda 11 No. lu evde M. 

nizelos demarkasyon hattında ce:e- nan Balk::ın1::ır ilemi ııi.,.,,diki hu-
tm k hn 

MüddeialPyh: Fa tma Raciha 
ya-n e e te o ası. aynca gözönUne 711r ve su"kiınlannı fn 17ilt.ere ile al 11 k bir kta k·1 ed Kocamustafa pasada arabacı Be-

mma;ya yı "_0 teş ı er. Ti;rkive arasındaki ittif 0 1on. bu vazıt mahalle~inde eski cami so-
müsterı>k Pmnivet bölj!esine mah ,_ k 5 N d M 

Şarki Afrikada 
<Başı 1 incide) 

Eritrede Hür Fransız kuvvet
lerinden yardım gören İngiliz 
kıtaları İtalyanları Kub - Kub 
rnıntakasındaki mevzilerinden 
atmışlardır. Buradaki İngiliz 
kuvvetleri şimdi sahil boyunca 
şimale do~ ileri hareketlerine 
devam etmektedirler. 
Diğer taraftan Sudandan Ha

beşistana sarkmış olan İngiliz 
kuvvetleri tazyik hareketlerine 
devam ederek Gondar yolu üze
rinde Amanti kasabasını işgal et 
mişlerdir. 

Keren etrafında 
Hartum, 25 (A. A.) - Eritrc

de Kub - Kub'un zaptedilmesi ü
zerine Kereni müdafaa eden İtal
yan kıtaları şimalden veni bir 
tehlike ile ka1'$11a$1Dı$lard\I'. 

Bu hat boyunca ilerlemekte o
lan Hür Fransız müfrezesi simdi 
Kerene 100 kilometre yaklaşmış 
bulunmaktadır. 

Bu Fransız kıtasınm bütün za
bit ve erleri Senegalli<'\ ... Bunla
ra. J(ecen İkinci tesrinde Fransa
dan firar edinceye kadar ikinci 
büronun azasından bulunan bir 
Fransız Miralayı kumanda et
mektedir. Bu zat. Fransız - Al
man mütareke komisvonu azasın 
dan idi. 

I ngUiz tebliği 
Kahire, 25 (A. A.) - Umumi 

kan!'Sflhm tebliiti: 
Eritrede: Kıtalanmız, Kuıb-Ku 

~un cenubunda ileri hareketleri
.. ~ devam etmf'k~ir. Bunda. 
--~ $U'bat tariJoıf .. ~• vAnTl'ln hare· 
ı.-At esnasında .tnn pc:ir ı:.lmmıs ve 
., too iitinam ntu"'"ustur. 

İtalyan Som::ı1Mnde: ("'ııba ır
ma~ının ötesindeki harekat, mu-

1\.8 • o. a . 
c;us tedafüi ve ivi nivPtli k arak- MüddPi Hasan Basri tarafın
terine borrlııdurlar. Bütiin f'İhan dan müddeialeyh Fatma Raciha 
icin nazik nl::ın buhran ai.iııl,.rin - Alevhine acılan m ahkemenin 
""e iki miHtt>fik arac;,nda ın'k sık 941-74 No. lu dosvası ile boşan
liJdr teatic:inin favıial ıı r1 inkar e- ma davasına ait arzuhal sureti 
rlilPmedivi '1r:ıcbr hu fildı- teati- müddeialevhe tebliğ edilmek ü -
1erinin. mii.Qf Prek emnivet böl- 'Zere yazılı adresine gönderilmiş
<1M"ni7. sull-Jfrrıihı istifadesine ola- se de mumaileyhin mezkOr ika
caeında d a !<:ii nhe edilemez · Mc- meteahını terk ile semti meçhule 
c;u't bir tPsadiif. bu def11 Ankara- 11itti4inin bevanile iade kılınma
rıın l""'Psııl ııahc:h•Ptlerivle hiı-inci .ı üzeril"IP Hukuk Usulü Muhakc
c;ınıf İnrtiliz salahivet sahinlerini melpri Kanununun 141 , 142. 143 
~ir :> .. ., .. ., n n+: ....... ,..l.+~;.. ve 183 üncü maddelerine tevfi-

Avrupn hnrhinin 1ıôtl kan iade kllınan dava arzuhalı 
devresi ile muhakeme gününü gösterir 

"YPni Avrupa harbinin en htın davetive varakasının mş.hkeme 
-ievrelPri ... ~Pn hiri"P tiah11 v11'kla- divanhanesine ası~asJl\a ve 
.,,vonı7. 'Ru sıra~a bir ittifaka q41•74 numarada kayıtlı i!;bu da 
imz1ı 1r"v"'""' ol::ı"l::ırtn v;ı7.iveti vava miiddeialeyhin 15 ~ için 
veni bir tptlt-Hrp tabi tutmı:ıların- de cevao vermesine karar veril· 
-ian ~ .. ı.,. tl'lhii ne ol!lhiliı-? .• miıJ ve bermucibi karar arzuhal 
"Muht~""m misafiı-lerimize ile davetiye varakasın mahkemf: 

ı\ıık11,.,..,., 1 ?tiıa 'hoc: t-ir f1r,,.nı~t di- divanhanesine asılmış olmakla 
ı.,ı-iz o"ı::ır burada Türk misa- mumaileyh Fatma Racihanın yt• 
liroerverlik ve s::ımi""ivetinin kanda vazıh müddet zarfında da 
.. .,1..,,7. J.; .. h::ıt,,.a olnı ::ırh«Ynıı ve vaya cevap vererek tahkikat i
.,.,illi 11h1Mrm haıılıf'::ı fı:ırilcasını cin tayin kılınan 28-3-941 T. M 
~ ..... lrH ,..++i;loini ı:rnrPf'Plderıiir... cuma J?ÜnÜ saat 14 de mahkeme

vaffakıyetle inkişafta devam et
mektedir. 

Adia-Ababa'ga akın 
Aden, 25 (A. A.) - İngiliz 

hava kuvvetlerinin tebli~i: Ad
dis - Abeba'ya karşı yapılan bir 
hava akını esnasında bir tayyare 
meydanı binalarına çok büvüJt 
zarar verilmietir. Deuie - Alo 
mata nuııİ\1<asmda bir nakliye 
kolu bombardıman edilmiş Vf' 

mitralvöz ateşine tutulmuttur 
l(amvanlar hasara uıtramıst1r. 
1\laklivt- kolu mfirett@'batı na-
41'tltda ıaviat vardır. Tavvarele· 
rımıı düsman mukavemetiyle 
, _,, ,.~1 sı !'ITT'lı!<:l11rsa da heosi üslert
nr dönmii~lerdir. 

mizde hazır bulunması veya ka· 
nunt bir vekil göndermesi lüzu
mu tebli~ yerine geçmek üzere 
nln olunur. 

ı• Dr. lbsan Sami• 
BAKTERİYOLOJi 

LABORATUARI 
mwnJ un tablilltı. l'renıı 

ulttat naza.nndan fWauerma• J. ltablı teamruı.rt) kan itil 
eyv&tı AJ'llmUl. tifo 9e lltm 
"aatalıklan tesbla1 idrar bal 
cam. C'erah•L kazurat ve IU tatı 

lilltı thtrı mlkroskool busuc 
alllar tıtfhzan. kandı llre. ı• 
iter. klorür. kollestmn miktar 

lanmn ta:vtn1 
Dhıınyoıı. No. 111. Tel: 20981 
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Daş, Di,, !-1ezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırık"lık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında euncıe 3 ll:at~ • !ınıbfll•.~ TAf\l..(TLERINOEN SAKl~INlZ. • 
HER l'El!'DF. fL1 LU l(UTl"l.•RI ISRARLA ISTF\'1~17. 

Ke~ 
bedeli temin:ıt 

3210.~4 

1108,68, 
240,79 
83,ı5 

t"sk_dar Çop fskelesJ,,in temdid t·e trır."lrl. 
Yalova - llı.:. sa ve Yaliva - Karamlirsel yolundaki 
lleyel~run kaldn-ılma ·ı ve ':\tenfez kanad duvarı tamir!. 

Keşi! bedelleri ile ilk teın nat m.dtdarları yukarda yazılı işler. ayrı 
•.fM açık ekslJ.=neye konulmuştur. Şartnaınelerı Zabıt ve !'v1uamelıit I\'lı.i

dllrlüğü Kaleminde görülece~tir. İhale ıo .. 3-941 Pazartesi günü saat 14 
de dalmt encümende yapılc:caktır. Taliı:·lerJn ilk teminat mal<.buz veya 
meıctupları. ibale tarihinden 8 gün evvel ( OsAUdar Çöp iskelesjnin tam:ri 
itin Bcled.ye Fen i~leri ve dığer iş için Vllayet Nafıa mı.it.lürlüğüne) mü
r c:ıatla a.lac:ıklan fennt ehliyet ve 941 yılına aıt ticaret odası vesikalarUe 
ihala &ünü nıuayyen saatte d3iml encümende bulunmo.ları. (1343) 

+ + 
Tabını~ &d. ilk tem.-at 

1500, 00 l.ı2, 50 Topk2ıı - Sı wrl yoluna dik 1ccek fidanlar i
tın alınacak 6000 adet k~ı.ık. 

1110, 00 83, 25 Kadıkoy Belediye hududu dahlllndeki yolların 
tamiri içitt almac" 300 metre mık~bı taş. 

1200. 00 90, 00 Kadıkoy 1.>elediye hududu dahiliodekl yolların 
tami"i. çin alınacak 300 metre mlkcioı kum. 

8i5, 00 651 63 K.,ğıthane ikinci yıı.tı okulunun yıllık ihtiyacı 

için alınacak kuru cr:tak, sadeyaC, zeytinyağ, 

peynir vesa1 re. • 
163.t, 50 122, 59 Karaağaç mtiesses:ı.tı için yaptırılacak 62 a

det damga. 
Tahmirı bedelleri ile ilit. temLıat mikdarları yukarda yazılı işler ayrı 

ayrı uı;ık eksiltmeye ı:tonulı:ıuştur. Şartnameleri zabıt \·e muamelat mil
durlütU kJleırinde goıillebilir. ihale 6-3-941 Çarprıba günü saat 14 te 
Daimi Enc1..mcnde yapılacaktır. Taliplerin ı it tcmın.at makbuz veya mek
tupları ve 941 yılına ait Ticaret od~ı \'esi.l\.alarilc lhale günün muayyen 
saatte Dal:ni Encümende bulurmaları. (1216) 

,--DOKTOR ARANIYOR 

Boy. atan soluk kızlar! 
kaıısız mektepliler! 

Büluğun bu nazik ve mühim devrinde kuvvet 

ve kudret kaynağı olan kana muhtaçtırlar 1 ••• 

DEŞYEN'ın kan kuvvet şurubu ile bunu kazana• 

rak, soluk çehrelere canlı bir penbelik ve tek· 

mil vücuda taze bir bahar zindeliğinin gelmesi 

muhakkaktır. 

Zayıf ve soluk benizli çocuklara O EŞ Y EN' ı n 

kan kuvvet şurubu. 

HER 
İç Anadoluda bulunan bir müessese ıı; n bir Doktor'a ihtiyaç va!'- ı 

dır. l\1auvt..ın ba~ka ibate, t i""Vİr ve teshL de temın edilmektedir Ta
liplerin hal terc;.ımelerini, .sted.Ltlcri ma.."lşl bıldircn totoğra!lı ~1ei{
tupl.:ırmı (Doktor) rü~uz'yle Posta kutusu 176 1\o. ya göndcl"{tlelerl 
r•coı olunur. 

, __ BİR HAKİKAT! Sayın müşterilerimizin 
nazarı dikkatine: --1, 

Bursa Nafıa .l\lüdürlüğündcn 
1 - Bursa - MUdanya asfalt yolunun O + 718 - 2 + 718 kllomet

releı i .ıırasındakl bozuk soğuk as!Jlt ıosenln st:ındoviç sistemi betona tan
vill 16000 lira ke~i1 bedeli üzerındcn kaçalı zart usulile eksiltnıeye ,,;,o_ 
nulmuıtur. 

2 - Esks'.ltme 3/3/19H pazartesi günü saat on birde Bursa vil~yeti 
Dalrr:i Encumeninde yapılacaktır. 

3 - Bu lse ait evrak şunlard<r: 
\'ahidi fiyat listesı, kesif, ek.s.l•me \'C bay1ndırltk işleri genel şartna

melerı ile mukavele projesıd.ir. Talipler bu evrakı Naha MüdurhlğUnde 
gortip tetkik edeceklerdir. 

4 - Talıplcrın mü.oJ.k:asaya iştirak edebilmeleri fçın 1200 Ura mu
vakkat teminat yatırmaları, bu ış ıçln vUfı.yet makamından ilan tari
h~"lden sonra altnmış ehHyet vesı~ası- ibraz etmeleri, 940 senesi için Tı_ 

caret Odasına kayıtlı olduğuna daır vesika almış olmalJrı ve ı.içün<:U 
maddede yaz.ılı milnakasa ve fe::rıi evrakını görüp kabul ett.!klerine 
daır ünzalndıktan sonra 2.ı90 sayılı k;;.nuna uygun olarak hazırladıklı:ırı 
teklif zarflannı 3/3/1941 günü saot ona kadar Bursa vilciyeti Daimi En
cilmenine makbuz mukabilinde ıerıneleri l~zmdır. Postada vukubulacaK 
J?ecikmeler kabul edilmez. (994) 

Kuleli Askeri Lisesi l\1üdürlüğünden: 
Kuleli Askert lisesine girmeye istekli olup ta taşralarda şubelere, İs

tanbulda da doğruca mektebe müraca.ıt etmiş olnnlardan sınıflarında Jö
nekliği olrr ayı.n bU.tün gı me şartlarrru h ·z bulunan ve ayni zamanda 
g.ri~ e\•rnkını tekemmill ettı: nu~ olan istE"klllerin imtJhanla.rı yapılmak i•
zc. e 7 - Mart - 941 cuma günü saat 9 da Kuleli 1..ısesinde bulunmalan ve 
bu •.arihte mektepte bulunamayanların hak.lıırını gaip edecekleri ilAn olu
nur. (1443) 

1 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir, ÇOnkO: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakikt evsıı.fı meşhuru Alem olan 6 1 N G E R saatlerinde lOplan-
mıstır, Bunun ic;ln: Saat alacağınıı zaman, tereddütsüz S 1 N G E R saati aunalı ınız ve saatin üzerindeki 
S 1 N G E R markasına, milessesemizin adresine dikkat etmenız IAzım dır. 
Modayı takip eden her asrı kadın lc;:in kıymetli taşlarlle ve nefis işlemesi le hakikaten nazarı dfkkatJ celbe-
deı. böylP blr hartkulAde S 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi Hoşa gidecek~~ makbul HEDİYELiKTİR 
ve en guzel 

No. 82 - A 200 elma• ve 11 pırlantalı 500 lira EM SALLERI GlBI 15 SENE GARANTiLiDiR. 
· s:nger saatleri fstanbulda yalrıız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır - tstanbulda subeml7 

voktur. Adres: SINGER SAAT Mai•ı:aları İstanbul Eminönü No. 8 , 

COCUGUNUZA VERECEGJNız 
EN GÜZEL HEDİYE 

Darphane ve Damga l\Iatbaası l\lüdürlüğünden: 
Fabrik· mı.z elektrik işleı ~n<le ..stihdam edilmek Uzere ehliyetnameyi 

haiz bir elektrıkçi aanac& ınt...ır talip olanların 1-3-941 tarihine kadar i
dareye mUracaaUarı. ( 1-137) 

Karabük Belediye Riyasetinden: 
Şehrin bir tmar planı yaptırılacaktır. Mesaha 150 hektardır. Bu nu

sust.akl şart ve tekEflerin t<.ı~ ih il1ndan on be~ gün wr!ında bildirilmesi. 
(1398) 

Çoc kAnsiklopedisi 
Emlak vr Eytam B.!nl:asındıın: 

Esas N o: Yor! I~rymeti Depozitoru 

2481 Yeniköy. :\yan .• o. r:.::.h. "\ta~. ane st\k -
ğı 5 No. lu hane n a7L 93. - 18. 60 

903 Kadılcöy ZühdL p.;.:.şa mah. Fenerbahçe 
cad. 50 No. lu gazinonun bahçes!nde 
yıkılan tak iben 7 ,5() ton sıkletinde bir a-
det kara eğaç. 3:ı. - 7. -

Yukarrd:ı yazılı enkaz ve ağaç peş'.n para ile ve açık arttırma sure
tile sauıacaktır. İhale 5 Mart 9H Çarşamba günü saat ondadır. 

l\1Uzayede sırasrnda verilen bedel mukadder kıymeU gettiği takdir
de taliplerin de-pozltolarmı yüzde yirmi nisbettnde tezyit eylemeleri ve 
Jntihür kullananlarm mUhürlerini noterden tasdik ettirmeleri 13ı.ımdır. 

Şeraiti öğrenmek ve fazla tafsiltıt almak isteyenlerin bildirilen gün 
\'e saate kadar şubenliz emUik servisine mürt.:.caotları. (859) (1303) 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 
3 Gncü taksit 1 ?.-tartta ba:lı re. ığı"Jdan ?wlartm onuncu gününe ka

dar taksitlerini vezneye yatırmayan talebenin rneK .. eple aUikası kesile· 

ceğl 1~-:ı olunur. 

' . .. . . .. ~ ... t. - ·. ,:, ...... ·, • .•. ,. .... , . ~ 

f'J İs~~nbuL ·~ev.~zım, : ,,..miri.iğin.den Verilen : · 
·' .. :·,~.ı;::. Harlci ;~Ask:;.i :· Kıtaah ,: lla~l~rı . · 
iJt,~-~., -:-,·!"' c;. .• , J'\r;·'lo·~~t .. "l"!·~: ...... ~ ..... ·. •• . .. . 
. · . ,,'-1.. . ........ i.~\ J.':,4'' ~ •, ·'" ~ 

Beherine 185 lira tahmin edi
len 100 adet çift atlı nakliye ara
bası pazarlıkla satın alınacaktır. 
İ!>nlcsi 1-3-941 cumartesi günü 
saat 10 İzmir Lv. Amirli~ satın 
nlr. a komL~yonundu yapılacak
•ır H psin in tahmin bedeli 
18.500 liradır. Takarrür edec•·k 
fiat üzerinden kat'i teminat alı
nacaktır $artnamP'i komisyorı
da gorulür. İsteklilerin kanuni 
''L- kalarile belli vakitte komis
yona gelmeleri. (200-1 (14-10' 

• 
Beher kilo buğday kırmasının 1 

5 kuruş 50 santimden 800 ton 
buğday kırma isi pazarlıkla ek
siltmeye konmuştur. Şartnamesi 
kon'\: Vf!t'!da göril1ür. Pazar~1g1 
5-3-941 v_ünı.i saet 15 te Konyada 
nskeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Pazarlıktan sonra 
takarnir edecek fiyal üzerinden 
r~ 15 kat'i teminat alınacaktır. 

(2006) (1442) 

Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ıster. Fakat bu hediyeyi 
seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisı 

çocuğun mektE'pte 
mektep dışında, halta 
mektepten sonr~ muh
taç olduğu en kıymet
li eserdir. 

4 Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütıin dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesı olarak 

Çünkü: Her hediye km' ırı kay
bolabilir, veyahUt !l-

il 

nuttt'abilir. FaKat Ço· 
cuk Ansiklop<'dıM, ço· 
cuğlln hayatı ıizerınde 
tesir yapacak ve bu-

1 
tün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. " 

.jTAN NeŞriyat E-vi 
· ls.ianbul · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

inhisarlar Umum Müdürlü .. ü .ilanları 
I - Akredit.ü ıdaremız tara1ından açtrrdmak üzere 24.2.941 tarı· 

hinde ihale olunacağı ilAn edil~n (1.000.000) adet tuz çuvalının pa

zarlığı görülen lüzum üzerine ten1dit edilmiştir. 
n - Pazarlık: 26.2.941 Çarşamb:ı günü saat 15,30 da Kabataşta leva

zun ve mübayaat şubesindeki almı komisyonunda yaptlacaktır. Talip1e

rin ayni gün ve saatte 3 7,!i tem;natlarile birlikte mezkılr komisyona 
müracaatları ilun olunur. (1'133) 

Çünkü: 

en çok verilen eserdır. 

Çocuk AnsiklopPı:lisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bır arkadaş va
zifesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocalı.t ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
·ilttir. Mükemmel şekild~ 

r eclit edilmiş olarak iki cll· 
rli birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlert 
tenzilatlı ( 8) lirnım verilir 

Dr. Horhoron~ .. 1 
'mlnönU Nimet Abla gl$05İ kar
sındaki muayenehanesinde 

hastalarını kabuJ ede-r. 
.. # 
.. .-.. Telefon: 24131 ...... ~,. 

Sahip ve Nesriyat müdürü Emin 
UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

26 - 2 - 941 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeU 135, 798,95 lır:ı olan (Yüz otuz oe_ bin yedi 

doksan sekiz lira dok!=ian beş kurıJs) 40537 adet cAri hat kayın travt~ 
10/3/194 1 Pazartesi günU saat 15,30 da kapalı zart usulü ile A.nkarat 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 9039.95 (Sekiz bin otuz dokuz lin do 
san beş kuruş) liralık muvakkat te1ninat ile kanunun tayin ettitl vesl1' 
ları ve teklinerini aynı gün saat l-l.30 a kadar Komisyon Reisliğine ve' 
meleri 13-zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada ?wfalzeme 
,....,~..,(t'!I 'T'Ac:Plliinı , .• ~PV\t ~nfHA-lrı '4rn _.oh1h\.,(''!1\rhr 

dairesinden, Hayda 
'1~'Rl j 

Bc:svekalet 

Matbuat Umum Mildilrlllğll için fran, Sırp - Hırvat, Elen dlllerile 
taraflı tercümeye ve konuşmaya çok iyi vak.ı.t imtihanla üç müterc• 
Spiker alınacaktır. 

200 lira ücretli olan bu vazifeye talip bulunanların bir istida Ue ıl 
şağıda yazılı vesaiki '1 Mart 1941 Cuma gününe kadar Ankarada M• 
buat Umum Müdürlüjüne göndermeleri ve müracaat edenler aras 
maUOp evsafı haiz görülenlere imttnanlarınm icrası iij.n ayrıca tebll; 
yapılacağı ilan olunur. 

1 - Nüfus tezkeresi sureti 
2 - Hal tercümesi, 
3 - Tahsil vesaiki veya sur ellerr 
4 - Askerlik vaz.iyeti, 
5 - Memurin kanununun 5 inci maddesinde 
6 - İki adet vesika totografL 

yazılı saJr VM-" 

(1358 

.. "-'..........., u .... -=• a ................. unu 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulu~ ı'a rihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
'linl ve ticari h.r ne vl banka muam•lelerl 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zlr••t Bank•ı•nd• kumbereft "• lttb•reı:r t•ı•rrut neııotarınd• eft 11 
09kllece1ıc kur• ile apQıd•kl plln• g6ı4 lir•aı bı.ı.Junanları ıenedı 4 def• 

•kr•mlyı d•Ctt•l•c•ktır, 

4 A:ıet 1.000 Llralılt 4.000 Llrf 

• • 600 • ı.ooo 

• • t60 • 1.000 

40 • 100 • 4.000 

•00 • 60 • &.000 

120 • 40 • 4.800 

ltiO • ıo • 1.200 
ı>t K KAT: R~aplanl\dakt ı>•rııar bfr ıene lçtnde :ro Uradan asall d 
venlere ikramiye çıkutı takdirde ' 20 faz.lastyle V"erilecektir. Ku 
.enede 4 defa. EylQl 1 Birinci kAnWL 1 Marı H 1 8 

tarfhlı-rtnd• cekfltt'ektfr .................... 
Maliye Vekaletinden: 

Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavüldeıı 
Kaldınlmas1 Hakkında ban 

• • • 
• 
• 

Dantelsiz bir kurutlukların yerine dantelli bır kuruıluklar darp •e pi 
saya kafi miktarda çıkarılmış oldutundan dantelııı bir k"uruslulclarm 9 
Mart 941 tarihinden ıonra tedavulden kaldınlmaa. lr.ararla~tırılmıttır oaıı 
telsiz bir 11.uruşluklar 1 Niıan 94 t ta.rihınden itibaren artık tedavül etmiJ'_i' 
cek ve bu tarihten itibaren ancak bot sene müddetle yalnız malıandık1al'1 

Cümhuriyet Merkez Bankaı1 tubeıerince •e Cümhu.riyet Merkez Bank11 

~ubcsı bu't,nmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelrnnce kabul edi1eb•lec.:ek:t'1 
Elinde dantelıiı bir kuruşluk bulunanlarm bunları malıandıklarile Cil~ 

hurıyet Mc::rkel: ve Ziraat Bankaları ıubelerine tebdıl t(tinnelıeri ılin oturı~t 
•9035" •12s23" 

Bursa Belediye Reisliğinden : 
Şehrimizin noksan kalan asııarl 150, Azami 200 lıektarlık bir k1'' 

arazinin haritasınm yanılması 15 zun müddeUe açık eksiltmeye konı.J 1 

muştur. tf' 
Beher hektar arazinin muhammen bedeli 13 lira 27 ,5 kuruı olup tJ'l 

vakkat teminat akçesı tutarı 200 liradır. 
ihalesi 10.3.941 tarihine tesad•lf eden pazartesi günü belediye en<· 

meninde ve saat 18 da yapılacaktrr. İsteklilerin şartnameyi görmek Ot 
re her is günü ve iş saatlerinde beıediyf!llliz muhasebesine müracaat 
deceklerdir. • 

F;ksiltmeye girmek istiyenler1n ehliyetname ve-ikalarile bir~ttc 
hale günü belediye encümenine .nı.ir acaaUarı lüzumu il5n olunur ( •s 
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