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A. Eden'in ilk Temasları 
Misafirlerimiz Ankarada 

Halk.ın Coşkun 
T ezahüratile Karşılandı 

Mr. Eden'in 
Ankara 
Ziyareti 

Bu ziyaret daha &imdiden her ta
ra!ta buyilk bir alaka uyanılır- ı 
mııtll". Çilnkil Eden'in Orta ve 
Yakın Şarka yaptıtı bu 1eyahaı, 
İngilt.erenin Afrıka, biltün Akde
ruz. Orta ve Yakın Şark mesele
leri ile allkadardır. Hariciye Na
ZD'ı bu seyahati esnasında oU\.ürı 
bu meseleleri hal için lhıın gelen 
tedbirlen alacaktll". Bu arada Ak· 
deniz, Orta ve Yakın Şark me-
8eleleri ıle yakından allkadar bu
lunan muttefıkl Turkiyeye de ul· 
raması ve Turk ricali ile temas
larda bulunması ıayet tabiidir. 

if'l. Zekeriye SERTEL 

tngiliz Hariciye Nazın Mister 
Eden ve İngiliz Genel 

Kurmay Başkanı General Dill 
dunden°beri memleketimizin ııü
safıri bulunuyorlar. 

Bu ziyaret daha ,imdiden her 
tarafta buyük bir alaka uyandır
mıştır. Çunkü Eden'in Orta ve 
Vakın Sarka yaptığı bu .sey.ahat, 
lngilterenin Afrika. biltün Alt
oeniz, Orta Şark ve Yakın Şark 
meseleleriyle alakadardır. Hari
ciye nazın bu seyahati esnasında 
bütün bu meseleleri hal için ıa
z,mgelen tedbirleri alacaktır. Bu 
arada, Akdeniz, Orta ve Yakın 
Sark meseleleriyle yakından ala
kadar bulunan müttefiki Türki
yeye de u~raması, ve Türk ricali 
ile temaslarda bulunması gayet 
tabiidir. 

- .. 
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Mister Eden ıeçen defa Mmn ziyaretinde A vostralyab 
itiikltal e4b'• 

GI. Wavell 'in 
Eıl<inı Harb:ıe 
Re:si Anl<arada 

Misafirlerimiz Dün Resmi Ziyaretlerde 
Bulundular. Hariciye Vekilimiz Gece 
Ankara Palasta Bir Ziyafet Verdi 

Eden, Yakında 
Atina'ya 
da Gidecek 

--r---

Londrada Tefsirler 
·-->-

r ' Askeri Vaziyet 

ŞARKl AFRIKADA 
HAREKATSÜRATLE 
iNKiŞAF EDiYOR 

Almanlar bu ziyaretin, Türk -
Bulgar deklarasyonu münasebe
tiyle Türkiyenin İngiliz ittifakına 
aykın bir hareketinden dolayı ya
pıldı~ı işaa etmişlerse de, bu 
propagandanın maddi hiç bir kıy
meti yoktur. Çünkü Mister Eden 
ve arkadaşları Türk - Bulgar dek-
larasyonundan evvel yola çıkmıe- An.kara, 26 (A.A.) _ tn..ı11z tiplik Muavini Cevat A .. rkalm (Askeri Muharrirlmb yazıyor) 
1-....:ıı T"" k" h · · N K• " • Şimall ve Şarki Afrikacla bü-ı&n1ır ve ur ıye arıcıye nazı- Hariciye azın ekselans An- Protokol Umum Müdürü SalA- yük, küçük tam on iki cephe o-
n, bu deklarasyon münasebetiyle thony Eden ile İmparatar!uk hattin Arbel. Merkez Kumanda- zerinde yapılmakta olan lnglllı 
vaki olan beyanatında Türkiye- Genel Kurmay Başkanı General nı Albav Ali Demir. F.mnivet Mü askeri harekltı, muharebe saha-
nin İn,ıiltere ile olan ittifakına Sir John Dill, hükumet merke- dürü Şinasi Tıır,.,111 Polonv;ı ve larmm bilh8888 cenubu prkl böl-
ballı oldu~unu tekrar ederek bü- zimizi resmen ziyaret etmek için Yunanistan Büyük Elcilerile Mı- ıesinde, yani ttalyan Somaliıinin 

Bulgaristan 
işgal Tehdidi 

Altında 
-o--

lngiltere Hariciye 
Müsteşarı Kamarada 

izahat Verdi: 
-·-

Hayli Hazırllkların 

ilerlediği Anlaıllıyor 

Bir T ara~an da Berlin 
Boyuna Sofyaya 
1 c:ııinat Veriyor 

( Sonu: Sa 5; sa • ) 

Tanca Meselesi 
de Halledildi 

tün bu yanlış tefsirlerin ve kasdi bugün saat 10.30 da Ankaraya srr. Holanda. Belcika Elcileri. tn- topraklan içinde, harikullde de-
mahsusla ortaya atılmıı olan gelmişlerdir. ~iliz Büyiik Elcili~i kara. deniz nilecek bir inkltaf tekli almııtll". lngiltere, ispanya 
propagandaların önüne geçmiştir. Muhterem misafJrlerle refa- ve hava Atasemiliterleri ve bas- Bu cihetten henüz geçen hatta 

Cocuiunaza verehilttetiniz en ID)'metll Jıediye 
YALNIZ 

·":ocuk Ansiklopedisi 
Olabftlr. Ctlnldl btlttln hediyeler anatulablltr. Fakat 

· 'OCUK ANSiKLOPEDiSi Cocatun bUtlln bayatand" 
,fnl hınlım. 

F1V4'M "" rtRanm 

f nsiliz donanmaıma teslim olan bir Alman ııremlsl 

Şarki Akdenizde ı . Şarki Afrikada 

İnCJiliz"ler 1 Somali 'nin 
Meis Adasını Merkezi de 
işCJal Etti Zaptedildi _,_ 

Bu ltalyan Adasına 

25 Şubatta lngiliz 

Kıtaatı Çıkarıldı 

--o--

Libya Çölünde 

Kıtalar1nın Harekete 
Geçtiği Bildiriliyor 

Londracla Heniz 

Maliimat Yok 
Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) 

Son haberlere göre Afrika 
askeri vaziyet şu merkezdedir: 

Habetlstanda: 12 cephe tıze · 
den yapılan harekat, Britany 
kuvvetleri lehine büyük lnk 
lar .röstermektedir. 

İtalyan Somallainde: Cenu 
Afrika ktıvvetleri Cuba neh 
~ 400 ldlometre l~ 
İtalyan Somalisintn mer'kezi o 
Mojladiscio'yu dün akl&Dl 
etmielerdir. 

Bu hareket, sürat ltfbariy 
Libyayı da geçmiştir. Vakıl. 
kuvvetler motörlü oldul'u l 
kendilerinden böyle seri hareke 
ler beklenebilir. Fakat normal o 
mayan zamanlarda ve mııkav 
met göstermeye çabalayan bir o 
du karşısında bu sürat asla be 
lenemezdl. Her türlü tahmin 
rin dışında oldu~u cihetle bu 

(Sonu Sa 5: SU 5 t 

lzmirde Bir Ada 
Altı Aglık Hamil 
Karısını öldürdü 

Suçlu 26 Sene Hapse Mahkum Edildi 
İngiliz matbuatının ve Londra katlerini getirmekte olan husu- ta Riyaseticümhur bandosu ol- ;:~eı:~°!J:1ı;:;,:ı0k~~~~~ 1 

radyosunda dün sabah Mister E- si tren, gara girdi~ zaman ba.- du~ halde ihtiram vazifesini 1_ Cenubi Afrika birllti ve Kenya le Anlaştı İzimr, 26 (TAN) _ Dün ıcece çok sevdikini. daima kıskandı 
den'in Türkiye seyahatinden bah- ta Hariciye Vekili Şükrü Sara- fa etmek üzere askeri bir kıta ordulanna mensup motörlü kıta- şehrimizde bir aile faciası olmpş- nı, hiç bir fena hareketini ıö 
aeden mebus ve muharrir Ver- co,tlu oldu~ halde Genel Kur- oeronda hazır bulunmakta idi- ıar, geçen pazartesi ıünll sahil Londra, 26 (A.A.) - Hariciye tur. Eczacı kalfalanndan Musta- medi~ini. fakat dün ıece eve 
non Bartlet'nin verdi~i malumata may ikinci reisi Orgeneral Asım let'. Gann diJer aksaınmı da ke- istikametinde ıso kilometre üte- müsteşarı Butler bugün Avam fa Çabuk, 30 yaşında altı aylık di~i zaman kendisini evde ba)a.:; 
«Öre, 1ngiliz Nazır ve Genel Kur- Gündüz Hariciye Vekaleti JJ- sif bir halk kütlesi doldurmuş de bulunan Brava febrlnl işgal Kamarasında, Tancanın vazıyeti hamile karısı ismeti yedi yerin- mayınca komşuda aradıllm 
may Başkanınının bu ziyaretleri mum! Katibi Numan Menemen- <Devamı: SL 4, Sü. 5) hakkında Ingiltere ile ispanya a- den bıçaklıyarak öldürmüstür 
daha ziyade Balkanlar meselesiy- cioğlu, Ankara Valisi Nevzat bulunuyordu. rasında mütevassıt bir anlaşma Katil meşhut suçlar kanununa karısını orada bir erkekle kon11 
le alakadardır. _ Tandoğan, Hariciye Umumi Ka- ( Sonu: Sa 5; SU 3 J aktedildiğini bildirmiş ve demiş- tevfikan 26 sene hapse mahkUm surken ~ördülünü anlatmı" 99 

~~~mooBd~~~re====================================fu~: ~~~~~a~~.mah-W~s~~~~nU~~ 
vaziyet şudur: "İspanya, Enternasyonal mm- kemede verdiii ifadede. kansını ~ilti"t ilAvP PtJ1"ictir. 

"'Yunan - İtalyan harbi İngi- y • T f e k 1 takasının tahkim edilmiyeceğini ======================-==-
]izlere Şarki Akdenizde teşebbüs enı e rı a arımız temin eylemiştir. İngiltere hüku- SIRASI GELDiKÇE: kudretini ellerine almak imkanı- meti İspanyol hükfunetinin Tan-
nı vermiştir. Artık bundan sonra ca mıntakasındaki hususi alika- . _ 

bu teşebbüs kudretini Almanlara smı ve Tancaya ait Enternaavo- A " Ed f 
vermiyeceklerdir. Nitekim Mister G o·· ı 1 1 A d nal muahedeleri imza etmiş olan n t onu en e 
Eden'in Ankara ziyareti de Ber- nsan arı Enkaz rasın a devi •erin şimdi müzakerelerde • 
lınde bir sürpriz tesirini yapmış- bulunmalarına i.mkln olmadığıns 
tır. Almanya merak içinde soru- y C 1 tt" l ~ h" y ULUNAY tanımıştır. y AKA GÜNDÜZ 
yor: Bu ziyaret niçin? Onlara azan : ema 8 in Ma lr azan: Butler, beyanatının sonunda azan: 
şu kadarını haber verebiliriz ki. "Nihai anlaşmaya intU.aren, T~ 
bu ziyaret, İngilterenin Şarki Ak- • "Göl lnsanlan,, isimli yüzde yüz yerli eserin e Paris, Cihan harbinden sonra dünyanm dört cadakı İngiliz tebaasının şimdiki 
denize verdi~i ehemmiyeti göste- uyfalanada hayalin yeri yoktur, fakat siz bu köşesinden kopup plen döküntiilerle dol- iktısadi. ve kanuni. hakları bu 
ren bir misaldir. İlk defa olarak eserde tahayyül olunanuyacak vikıalarla kar- muştu. Bunlar 1914 - 1118 harbinin enkazı anlaşma ile korunmuş olmakta • 
Almanya, İngilterenin ne yapaca- plqacabum. idi. Bunlar arasında her miUete mensup kral- dar., demiştir. 
imı anlamaya çalışan bir seyirci • "Göt insanlan,, isimli nefis memleket eserinin lar, prensler, prensesler, büyük zencinler var- __ __,. __ _ 

i i d b l ak d .. yfalannda edebiyat yapmak pyretinden dL Muharrlrlmiz bu romanında bu enkaz ara· · H • • 
vaz yet n e u unm ta ır... Yugoslav ancıye Sonra, İngiliz mebusu vaziye- dopn bir tlsl6p girlftliii yoktur. Ve siz bu sında yapnan merakb bir ömrü anlatacaktır. 
ti tk.k ed k f ih · 1 eserde, tıplu yurdun puıarlan ıibi akan terte-

te ı ere en ena tuna - be ula -L- • .Enkaz Aramda, yalna bir roman detfl, ha· Nazın. Peıte'de len. tahlil ediyor·. miz ve rrak bir lisan b c .... ma. 1 --L ha 
b yatm en ıarip cilvelerini en c:an •-neler • 

"Hitler ötedenberi harı>siz fü- • "Göl lmanlan,, isimli eserin "Yeni lr "4ebi- Uncle tasvir edeD edebi bir eserdir. 
tuhat prensibini takip etmistir. yat vardır!,,, "Yeni bir edebiyat yoktur!., da· Budapeşte, 28 (A.A.) - Yu-
Bunun için de müracaat etti~ vuuu ıenç neall lehine kuanacapndan emin • Yakmdıı tefrika halinde Hfh bafbyacatmuz fl(>llavya Hariciye NaZtn Mark~ 
vasıta, sinir harbi ile legal edece- olun: Buna, eseri olmmU. balunan en aalihl· ba 8lel'i karllerbnb Mnana kadar alAka ve viç, bu sabah iki (Un sürecek 
it memleketi yormaktır. Dün A- 7etli müellifler temin etmektedir. sevide takip edeceklerdir. resmi bir zivaret için burava ıel-
'\rtısturyava. Çekoslovakyava. Nor d B"ır IL"ı Gu .. ne Kadar mistir Bu ziyaret esnasında son 
vec ve Holandaya karşı tak~ et- yakında TA N a ~ defa aktedilen dostluk muahede-

tiği bu metodu şimdi de B~,"~==================================== sinin musaddak nüshalan teati 
(Devamı: SL ~ edilecektir. 

Hoş pldin has lnıiliz! Hu tn,llia erkek olur; Tti.rk libl .• 
Seni biz mazlum Habeşistan btili olunurken tamdık. 

Mertliğine bütün kalplerimizle hayran olduk. 
Sana, ben, bu halkın çocutu ve ba halkın muharriri temin 

ederim ki milletimin kalbinde buda tuttutwı yer pek derindir. 
Efendi milletin efencU (ocutu! 
Ben, Türk denilen efendi milletin iliklerine kadar efendl 

(OCUp, yine .. na temin ederim ki mlW menfaatlerim dahlliıade 
seni bırakmıyacağam. Eden!. 

Topraklarda da. denizlerde de, hanlarda da bu ~te ~· 
mn olaf'ak beni cla1ma yUUDda ve hattl önünde sörecebla. 

Eden! 
Sen ne kadar bizden olursan hlz bin defa daha sendellb. 
Sevimli ve erkek mi•flrlerlmiz! 
Hepinizin yilit şahulannda :viğit Brltanya İmparatorluğa 

balldanm erkek~ ve sevgi ile sellmlaıu. 
Hoe ,eldiniz, ho, gidiniz, zafer heplmldn olsa11. 
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Yazan : Von Kleffens 

• • 
eşıncı 

olcuların 
aaliyetleri 
Bunlar, ı;-araşütçillerden daha zı
yade tehlikeli idi. Holandada bu
lunan Beşınc!ı Kolun zararları 
hakkında bir fikır edinmek içın, 
evvela senelerdenberi Holand .. da 
bınlerce Alman bulunduğunu ha
urlamak kHıdir. HaUA bunlardan 
bırçogu yerlileşmiş, bir iki nesıl 
.onra Holandalılaşmıştı. Faıtat 
maalesef bılhassa bunlar, hiçlıir 
vakit Airnanlıklarm.i unutmamış
lar ve Holanda tnbiiyetini kabul 
etmemlşlerdı. 

- 11 
raba arıyonarctı 

(Holanda Hariciye Nazırı) 
o meleketin totaliter ideolojiyi 
kabul eden yerli zavallılarıdır. 
Bunlar, kendi vatandaşları ara
sında güler yüz görmezlerse. er
geç Almanların kucağına düşer
ler. :re~rübeler bunu böyle g5s
t~~ışt~r._ Kendi teşebbüsleriyle 
fikırlerının tahakkukuna imkan 
bulamadıkları için ekseriya Al -
man yardımını memnuniyetle 
kabul ederler. Hatta bunlar, Al
manlar tarafından kendi memle
ketlerine tecavüz vaki olduğu 
zaman dahi onlara yardım eder
ler. 

Holandada Nazi ideolojisine 
sapmış kimseler o kadar çoktu ki, 
imtihan vakti geldiğı zaman bun 
ların hakiki bir büyük tehlike 
teşkil ettiklerini anladık. Bun
lar sulh zamanında vatand::ışlar 
üzerine müessir, olacak derecede 
kalııbahk değildirler, Parlamen
to ve vilayet mecliserinde bun
arı temsil eden yalnız bir kaç ki-

Anlaşılan paraşütçüler araba şi vardı. Fakat müstevliler gel
arıyorlardı. Arabayı alı - dikleri zaman, memleket dahi -

rlar ve yolculara dokunmıyor- li_nde Alı;ıa?lara )'.'ardı:,n ede~Je
r. Bizimkiler yaya olarak yol- rın adedı bırdenbıre oyle çogal
nna devam ediyorlar. Biraz dı ki, memleket müdafaasını 
ha ileride yine bu paraşütçü- tehlikeye düşürdüler. Bunların 

rden bir grupun Holanda as- ellerinde evvelden gizlenmiş si
rlerini esir ettiklerini görü- lahar görüldü. Eski Alman sefi
rlar. Yol üzerinde de arka üs- rinin evindP gizli bir silah depo 
yatmış, kan içinde genç bir su keşfedildi. 

lo'anda askeri görünce seğirti - Beşinci kolun istila zamanında-
rlar. ki faaliyeti mütenevvidir. Gece-
16 ile 20 yaş arasında bulunan leri ışık göstererek veya renkli 

u kücük paraşütçüler birinci kol fişeklr yakarak Alman tayyarele
duya hayli zahmet verdiler rine işaret veriyorlardı. Gündüz
bu ordunun başka yerde fay- leri yalan haber nesrederck halk 

tı olmasına mani oldular. A- aasında telaş yapıyorlardı. lş
gıya 20 şer, 30 zar kişilik grup- gal ettikleri evlerin bazıları ha
r halinde inen bu tehlikeli çe- kiki bir kale haline konmuştu. 
cıler, otomatik silahlarla mü- Bir çok yerlerde, hatta Laheyde 
hhezdier. Bu sebeple ayrı ayrı bu evlerek girebilmek için top 
planıp temizlenmeleri lazım ge- kullanmak mecburiyeti hasıl ol 
ordu. Oyle vakalar olmuştur muştur. 

akılara hayret verir. Mesela, Maamafih beşincikolun faali -
ınlardan bir çiftliği kendileri- yeti çok zararlı ve tehlikeli ol
ıstihkitm yapan bir bölüğü ye- makla beraber, bunlar etrafında, 

nden sökmek için sahra topu galip bir ihtimale göre Almanlar 
u lanmak mecburiyeti hasıl ol- tarafından ,uydurulmuş, efsanevi 
ustur. Sonunda Holanda bu bir çok hikayeler anlatırlar. Me
ık'roplardan temizlendi. Fakat sela beşinci kol mensuplarının, 
amana kadar memleketin di- Laheyde bir zırhlı arabayı zap
r sahalarındaki askeri hare- tederek sokaklarda dolastırdık
t1er o der~ inkişaf etmiş bu- lan ve önlerine gelen yeri ateşe 
ınuyordu ki, bunlann temi!zlen- tuttuklan doğru değildir. Fakat 
lesi harbin neticesi üzerine ar- bunların, bilhassa Lahey ve Ro
k tesir yapacak halde değildi. terdamda. çocuklarını önde siper 

* * 'ehilke teşkil edelller: 

Beşinci kol mensuplarının fa
aliyeti, paraşütçülerden 

aha ziyade tehlıkeli idi. Holan
da bulunan beşinci kolun za-

1 ları hakkında bir fikir edin -
ek için, evvela senelerdenbe:i 

lolandada binlerce Alman bu
Jnduğunu hatırlamak lazımdlr. 

Hatta bunlardan bir çoğu yer
leşmiş, bir iki nesil sonra Ho
ndaWaşmıştı. Fakat ınaattees

uf bilhassa bunlar hiç bir vakit 
lmanlıklarını unutmamışlar, ve 

(olanda tabiyetini kabul etme
ıişlerdi. 19$3 te Naziler iktidar 
ıevkiine gelmeden evvel, bu va
yette bizim için şikayeti mucip 
ir hal yoktu. Fakat Hitler ha
ıçteki Almanları organize etme-

yaparak, önlerine gelenlere ateş 
ac-tıkları muhakkaktır. 

Bu kolun faaliyetini kesmek 
icin derhal ]azım· gelen tertibat 
alındı. !kinci gün bunların çoğu 
görünmez olmuştu. Yalnız tek 
tük vakalarhaber veriliyordu. 

(ARKASI VAR) 

İzmirde İstanbulun l\lahhlt 
Yağlan Satıştan Menedildi 
Izmır, 26 (TAN) - lstruı

buldan getirilmiş olan 400 tene
ke sadeyağ mahlut olduğundan 
Izmir belediyesince muayene !
dilerek scıhlmasına müsaade ed:L 
memıştır. 

İzmirde Tek Ekmek 
Satışına Yarın Başlanıyor 

Izmir, 26 TAN) - Un iabri
katorleri bugün toplanarak tek 
ekmek tipi üzerinde konuşmu~

lardır. Tek ekmek cuma gunün
den itibaren başlıyacaktır. Fi
yatı yarın tesbit edilecektir. 

27 - 2 . 941 

17 ramvaglarda 7 ek iki Tüccar Dün 

V Ak 
. Sürgüne 

e larma Bılet MahkUm Oldu Yeni Edebiyatın 

Fiili Cevabı ! ---o·---
Suçlular Para Ve 

Hapis Cezasma 

Mahkum oldular 

Ku buı Olundu 
Bütün 

7,51 

Bileti 

Kıtalar 

ikinci 

de 

için 

5 ve 

Birinci Mevki 

Aktarma 

Olacak 
Dört seneden beri devam eden 

adliye mutemetleri suiisti,mali 
davası dün neticelenmiştir. Suç
lulardan Emin, Fenni ve Asım 
ihtilas sucundan, Necmi hem ih
tılas hem de cürme iştirakten be
şer sene onar ay hapis ve üçer 
sene altışar ay memuriyetten 
mahrumiyete mahkum olmuş
lardır. Emin ihtilas ettiği 2048 
lira 91 kuruş, Fenni 2150 lira 
80 kuruş, Asım 4 bin lirayı ve 
bütün suçluların suçuna iştirak 
eden Necmi de 26519 lira 19 ku
ruş ödiyeceklerdir. Mahkumlar 
ayrıca ihtilas ettikleri parayı yüz 
de beş faizi ile verecekler, hepsi 
müştereken 80 lira avukat 353 
lira da ehli vukuf ücreti yatıra
caklardır. 

Sağnak lzmirde 

Ha lind e Yağmur 

Dolu Yağdı ve 
Izmir 26 (A. A.) - Diın şeh

rimizin muhtelli yerlerine sağ -
nak halinde yağmur yağmıştır. 
Bir aralık beş dakika kadar de
vam eden fındık büyüklüğünde 
dolu da düşmüştür. Dolunun 
sebze bahçelerile çiçek açan mey 
va ağaçlarına zararı dokunmuş -
tur. Şiqetli sağnak esnasında 
Göztepe Karakol civarındaki e
lektrik taksim diğerine bir yıl
dırım isabet ederek tesisatı •ah
rip etmiş ve yangın çıkarmıştır. 
Cereyan derhal kesilerek yan
gın söndürülmüştür. Bu yüzden 
tramvaylar bir müdet işleyeme
mişlerdir. 

il 
Ankarada bulunan Istanbul 

Tramvay Idaresı umum mudi.ıru 
Hulkı Erem dün şehrimıze dön
müştür. Hulki Erem Ankarada 
bulunduğu mu.ddetçe tramvayla
rın ihtiyacı olan bandaj, tel, tü
nel kayışı, ve biletlerin değişme
si işleriyle meşgul olmuş ve iyi 
neticeler almıştır. Romanyaya 
800 bandaj ısmarlanmış, Ameri
kaya otobüs, Ingiltereye tünel 
kayışı ve tel siparişi için bir 
çok firmalarla anlaşmaya varıl
mıştır. Uç gün içerisinde oto
büs ve diğer malzeme için mü
nakasa açılacaktır. Belediye da
imi encümeni şartnameyi ha
zırlamıştır. 

Bir müddet evvel bütün im
kanlar göz önünde tutularak ha
zırlanan aktarma ve tek bilet u
sulu tarife komisyonu tarafın
dan tetkik ve tadil edilerek ka
bul ~dilmi~tir. Komisyonun ka-

BELEDiYEDE: 

Şehirde Bu Sene 

Y apllacak Yollar 

-
Bu sene yol inşaatına ayrılan 

tahsisat geçen seneden 200 bin li
ra noksan olmasına rağmen yapı
lacak yol inşaatı şehrin ihtiyaç
larını karşılıyabilecek mahiyette
dir. Bu sene yapılacak yollar 
şunlardır: 

Hür:yeti Ebediye tepesindeı 
Halıcıoğlu ve Karaağaç istika
metindeki mezbaha voltı i1e Ter 

1tf. <>ane - Kasım paşa - Halıcıoğlu şo-
Izmir, 26 (TAN) Dikilıye sesi, mevye ve sebze halinin ö-

yıldırım düşmüş bir çobanla nü. Koska _ Aksaray. Alemdar 
bir öktiz ölmüştür. caddesi _ Divanyolu, Eminönü 

Foçada Kasırga gezgisi. 
Izmir 26 (A. A.J - Foça'dan Mevcut tahsisat bu yolların ve 

bildirildiğine göre dün saat 12,15 trotuvarlarının yapılmasına ka
te cenuptan şimale doğru çok şid- fi gelir ve artarsa Ayasofya ve 
dctli bir fırtına olmuştur. Bir Sultanahmet meydanlan da as
kasırgayı andıran bu fırtına es- !alt olarak inşa olunacaktır. 
nasında limanda demirli bu~uııan FAKIR HASTALAR - Baz.ı 
iki yelkenli ile bir kaç kayık bat- fakir hastalar hastahanelere ka
mıştır. Fırtına bir çok evlerin bul edilmek için fakrrhal kağıdı 
i.ist kısımlarını da uçurmuş, pen- cıkarmakta müşkülata uğramak
cereleri ve ağaç dallarını kırınıs- tadır. Bunu önüne geçmek için 
tır. Maddi hasar mühimce olmak- hastahane c;ertabipleri hastalığı 
la beraber insanca zayiat olma- beklemeğe müsait olmıyan hasta
mış yalnız altı kişi muhteiif yer- ları simdiye kadaralınan 20 ku-
lerinden yaralanmışlardır. r'ls ücreti istemeden kl :niklere 

• • \r;:ıhtı]P ~al?hivettar o1acaklardır. 
Romanyanm Yem TRAS FIY ATLARI - İktisat 

Ankara Elçisi 1 -niidür1üğü berberlerin tras üc-
Bükreş 26 lA. A.J Tele- ~etlerim• zam yapılması teklüini 

maque, Romanyanın Ankara el- ·Pdetmişti.r 

Kuruş 

bul ettıği şeke göre aktarma bi
ıet bir saat içinde muteber ola
cak ve tünel de dahıl olmak ü
zere 3 araba değiştirilebilecektir. 

Aktarma biletler 10 martta tat
bik mevküne konacaktır. Bü -
tün kıtalarda muteber olacak tek 
bilet ancak nisanda, kulJanıla -
caktır. Mevcut biletlerin çok
luğu tek biletin bir müddet da
ha gecikmesine sebep olmaktadır. 
Her kıtada muteber olan bilet 
için birinci mevkide 7, ikinci 
mevkide 5 kuruş alınacaktır. 
Aktarma biletlerde ikinci mevki
de 7 ,5 kuruş, birincı mevkide 11 
ku rus olacaktır. 

Bai'ıdaj yokl11ğu bugünlerde 
yeni bir araba tahdidine gidile
cek kadar mübrem değildir. Bu
nun için kaldırılması düşünülen 
RehE>k - F.m:nönii hattı seferle
ri her gün olduğu gibi devam 
edecektir. 

1\ıfiİTF.FF.RRfK: 

Bir 

Tayyare Alacaklar 

Şoförler de 

Şoförler cemiyeti senelik top
lantısını dün Beyoğlu Halkevin
de yapmıştır. Faaliyet raporu o
kunduktan sonra şoförlerden ha· 
zılan söz almışlar bu arada bilhas 
sa yedek parça ve malzeme işi 
üzerinde durmuşlardır. 

Şoförlerden biri demiştir ki: 
"- Uzun müddet 10 liralık bir 

parçayı 25 liraya aldık. Bu işler 
de sarih bir ihtikar yapılmakta
dır. İhtikarın önlenmesi için bir 
çok tedbirler alan hükumete biz 
de bir iktısadi teşekkül kurarak 
yardım edelim,, 

Diğer bir şoför de plaka res
minin indirilmesinden dolayı 
hükumete, partiye teşekkür et
miştir .. Fakat hüklımetin çiftçiye 
ve köylüye yaptığı gibi plaka 
resminden bakıyye borçların tak 
sitlere bağlanması için teşebbti -
sata geçilmesini istemiştir. 

Azadan birinin şoförler cemi
yetinin hava kurumuna fili yar 
dımını artırması yolundaki tek
lüi şiddetli alkışlarla karşılanmış, 
otomobil sahiplerinin 15 er lira, 
şoförlerin 5 er lira vermek su -
retiyle bir tayyare alınması 1<,"in 
derhal faaliyete geçilmesi ka -
rarlaşmıştır. 

çiliğine tayin edilmiştir. Tele- MAHKUM OLDULAR - Sul-
maque, daha evvel de memleke- tanahmettekı san'atler mektebi _ Fazla Fiyatla Arpa Satan 
tini Türkiyede temsil eylemiştir. nin mahzeninden demir çalan Falı Bir Zahireci Mahkum Oldu 

B
. K .

1
- ' reddin, 15 lira ve 25 gün hapıs I Izmir, 2fı (TAN) - Odemışte 

ır atı 3 Sene Hapse cezasına, bu hırsızlığı k~~aylaşt.ı- 1 hilkumetin kararına aykırı olar.ık Mahkum Oldu ran Mahmut da 7 ay 15 gun hapıs 9 kuruştan arpa satan zahireci 
Bundan bir müddet evvel cezasına mahkUm. olmuşlardır. Raşit iki sene sürgüne ve beş 

Hüseyin Ercan adında bir adam, • -·r-T • l . yüz lira para cezasına mahkum 
Catalcada çiftçi Bayramın tarla- Sıhhiye ayın en olmuştur. Raşidin mevcut 128 
sından salatalık çalmış ve bu ~k~ra, ~6 (TANJ - Sılı?at çuval arpası da musadere edil-
yüzden aralarında çıkan kavga so 1 mufett;şlerı~d.~n d~~tor .~ıf~t miştir. 
nunda Hüseyin Bayramı öldür- Dedeoglu gorulen luzurn uzerı- Yine Ödemiste Fehmi isminde 
müştür. ne Çorum sıhhat müdürlüğüne bir bakkal ile Banıydırda Rama-

Bu hadiseden d::ığan dava dün hıfzıssıhha dairesi mutahassısla - zan adında diğer bir bakkal kah
birinci ağır ceza mahkemesinde rından doktor Kemal Onye ikin- ve satışlarında ihtikar yaptıkla
neticelenmiş ve Hüseyin Ercan ci sınıf müfettişliğe nakledilmiş- rından dolayı adliyeye verilmiş-
üç sene hapse mahkum olmuştur. lerdir. lerdir. 

Bir Kimyevi Maddeler 

Tüccarı Hakkında da 

Tevkif Karaı ı Verif di 
ikinci asliye ceza mahkemesi 

dün bir pil ihtikarı davasını ne
ticelendirmiş 1ae sudularını sür
güne ve para cezasına mahkılm 
etmiştir. Hadise şudur: 

Yako ve Baroh isminde iki 
kardeş, mağazalarında bulundur
dukları pilleri yüzde 80 karla 
satmışlar ve bu cihet tesbit edil
diği için her ikisi de ıhtikar su
çundan adliyeye verilmişlerdir. 

Mahkeme her ikisinin de suçu
nu sabit görmüş, kendilerini 500 
lira para cezası ödemeğe ve ikı
şer sene de Eskişehire sürgüne 
mahkum etmiştir. 

Bunlardan mal alan yarı top
tancı Sa lamon Eskenazi de ayni 
şekilde ihtikar suçundan 25 lira 
para cezasına mahkum olmuştur. 
Dükkanı da bir hafta kapatıla -
caktır. 

Tevkif edildi 
Fincancılarda kimyevi madde

leri satan Nesim oğlu Raşit Sevil 
150 kilo jelatini 500 liraya sata
cağı yerde 1125 liraya sattığı i
çin ihtikar suçu ile birinci as
liye ceza mahkemesine verilmiş 
ve tevkif edilmiştir. 

Piyasada : 

Almanyaya ihraç 

Ed~lecek Mallar 

Yaza.rı: Naci Sadullah 
- Ulwıay'a -

Son günlerde alıp yiirüyen 
".\çık mektup ya7.mak 

modasına Hizumımdan fazla ka 
ın1dığımın farkmd:wıın . Fakat 
sen hunu. ka}Jalı mektupların y:ı 
hiç gitmemesinden ya ~ok geı 
!{İtmesinden duvduğum korkuyr 
hağışla. Yazacaldarımı ~ana si· 
fahen de söyliyehifüim: Fakat bi 
matbaada cahstırrm,1z halde, gfü 
Jer var ki. tesadiiflar hizi karşı 
lastırmıyor. Zaten söv1emek is 
terliğim sevler de mahrem değil 
Hatta hiJakis, ben hiraz da sfö 
H~·ecekleriınin haska1ım tarafı~ 
dan da duyulmasını istediğim i 
cindir ki mektubumu açık yazı 
yorum. 

Hatır]arsm: Bundan hir miid 
det evvel actığın hir miinaka ad· 
voklu~unu ileri sürrliiğiin 1-'.r ~·e 
ni edehivatın varhibnı e!erle is 
l>at etmesini istiyordun ... 

Vakıa o ı?iin, var1ığ-ını koruma
.va <;aha1adığım yeni edebiyatın 
mevcudiyetini eserleriyle ishal 
etmek imkanından mahrum de 
~ildim. Fakrıt :veni bir edebirntn 
varlığını isbat i~in onun· eski 
mahsulleri11i ortaya koymak iste· 
medim: Çiinkü hunu yapsaydım 
veni edehivatı 7ii!!iirtlere benzet. 
mis olacaktım. Halbuki huna hak· 
kım yoktu: Ciinkii ~·eni edebiyat 
7.iiğ'iirt ılPğ'ildi. Veni <'dehivat kı-
<>ır dej!ildi. Yeni edebiyatın, es
ki eserleriyle öğiinmeye. yeni 
me,·valar ı:aratmavı mUreccah 
hu1a<'ağından emindim. Ve emin
.tim ki, yeni ede"ıirnt: senin ken· 
ılisinffen bekleclii!in delili, yeni e· 
seriyle vere<'ektir. Fakat ne ya-

. . lan ~övlivevim: Bu kanaatimin 
. Aı:malyaya ıhraç edılecek 600 1 o;aifüımlığma ra~ınen, veni edehi· 

bın lıra1ık susam, ket~n. tohumu. vatın sana fiilen cev~p ,.etistir
kum dar~ ve kuş ye~ının, hubu- ınekte hu derece süratli~ ve bu 
bat ~a~~ı~~t ve yaglı. ~ohum- ılerere veli'ıd dnvranehileceğini 
lar bırlıgı azasına taks~ını _yapı!- ıınımamı<;tıın: Ha1huki, su anda 
mıştır. Bunun 350 bın lıralı~ı ;)niimcl" tfuran eser, r-:cnin hekJe. 
s~san; ve keten tohumu, ~50 .hın ·•ifön fiili cf',•ahı. hir vı1dırım 
lırahgı kum darı. 100 bın lira- telgraf siiratiy1e yetiştirmiş bu
lığı kuş yemidir. Sevkiyata ya- •unuyor. 
kında başlanacaktır. • 

Almanyadan mukabili gelir Çok yakında <TAN) sUtunlnrın-
geJmez bir buçuk milyon liralık rla .olcııın~~a .. h~ş1a:rnca~ın hu e· 
yağlu tohumların da tevziatı ya- "erın adı: Gol ınsanları., dır. Ve 
pıacaktır. "Ct"mal<'ttin Mahir,, gibi hu~line 

ÇUVAi GELDi E 1 
. kadar cluntlmamıs bir ltnzanın 

, - vve ce sı- h 1 ·· ..ı •• E . . k' . . . . . . ına su ııcııır. mınım ı, o meç-
parış edılmı.ş ?lan 30 bın tıftık hu) miielJif, hu eserini. ikide bir 
~~valı gelmıştır. Bunların behe- de inkara nğrnvnn hir hakikati 
rı 14~.5 kuruşa mal olmuştur. is hat etmek iddiasiyle orta · 

Çuvallar tiftik ihracatçılarına lcovmamıstır ~ a 
taksim ed;lmiştir. Fakat ı~ıüt

0

evn7i mi.ie11ifiııin hu 
OTOMOBIL LASTIGI - A- iifdiası7huına ra!hncn, o bfi:viik 

vustralyada 80 bin otomobil las- iddia. "Göl insanları., nın hi~zat 
tiği ithali için alakadar müesse- 1<:enc1isinde miinrJ,.mictir. Ve yi
sclere akreditif muamelesi açıl- 'le eminim ki. her savFasmdan 
mıştır. hnram hııram ta7e memleket ko· 
NIŞADIR FIATLARI - Şim - kmnı tiiten. ve her satırı pınar 

diye kadar mıntaka ticaret nişa- o;uyu !!'ihi akan hu eser. sade se· 
diye kadar mıntaka ticaret mü - ni~. g-ibi h~~mii n_iyet sahiplerini 
dürlü_ğü nisadır tevziatını kontrol rleJ:?11. '·pnı <'ıiehıvafın. kafalan 
etmekteydi. Son günlerde kont- ,.e ''iirt"k1eri suinivct do111 miin
role lüzum ~örülmediği ir.in. ni- l{irlerini hi1e kendi mevcudive
şadır fiatları birdenbire vüksel- tine i~nn erl~hilect"~ kudrettedir 
miştir. Fiyatları mürakabe büro- Refrk ~Ialıc1, ''l'.nı parhvacak 
bu hususta. mıntaka ticaret mü- "~vh~rlerın k~nclı. kı:v~etinden 
d .. l" - ·· e l" t e · t' luc htr sf>v eksıltınn-eceaınden e· ur ugun ma uma v rmış ır. . . . · .., 

- - -- mındır. Ve hu ernnıvet onu. kendi 

Üniversiteliler Mersinde 
i\.1ersin 26 (A.A.) - Istanbul 

Un1versitesi arkeoloji şubesine 
mensup bir talebe grupu profe -
sörleri ile birlikte şehrimize gel
miştir. Tar:• tsta da arkeolojik 
tetkiklerde bulunan diğer talebe 
grnpu da Silifkeye hareket et -
mişlerdir. 

''1'17ılrıT'ln~an iistiin esnler karsı· 
c;ında hoclhin endio;eJere kapıl· 
.. ,aktan çok uzak tııtnr. Hatta bi· 
lakis, o, :vurdundı:ıki zekalann 
;1.,tiin eserlerine k:wuo;maktan 
derin ze,·kler dm·nrak dere<'edr 
' 1 ast"fsiz hir · sanı=ıtkardır. Bunuıı 
:cindir ki, "Gi)J insanlan., nı 
"Meınlek,.t hikfn·eleri •• nelen bi1r 
• ezzetıe okndnirnınu sövlersem 
rluvacajb his sadf'ce, hiisnivet do 
1

11 hi't' alakadan ih:ıret o1acaktır. 

e başladıktan sonra bir çok mem 
ketler bu vaziyetten endişeye 
uştüler. Holandada hükumetin 
lıne geçen vesikalardan, burada 
ulunan Nazi ajanlarının yerli 
~imanları hükumet aleyhine tah
ık ettikleri sabit olmuştu. Al
nan istilasından bir kaç gün ev
e yirmi senedenberi Hoandada 
ıulunan Alman Ticaret odası 
eisi şüphe üzerine polis tarafın
an tevkif edildiği zaman üzerin
e Holandanın bütün su baskını 
uanlan bulunmuştur. o da bu 
>lanı Alman casus teşkilatından 
ldığını itiraf etmiştir. Vilayette
·ı şehirlerden birinde bir Al -
nan kimyageri Roterdamdaki 
>ir Alman cemiyetine davet edip 
asus teşkilatına girmesini teklif 
dıyorlar. Redettiği takdirde ba
ına gelecek felaketi hatırlatma
ı da unutmuyorlar. Bu vakalar 
uzlercedir. Bu teşkilatı yap

Rüyada Gördüklerim Baran yerine dürrü güher yağsa sema
dan 

bir yar 

Bu ciheti de sadece seni. "Gr 
insanları .. İİ7erine r1aha derin bi 
1ikkat1e el!ilmeve davet etme1 

·~+.-f!i:v1c ortaya kovt"•ornm. V 
daha <'ser ne<;rolunmaıfan, dah · 

naktan maksat sadece Holanda -
ın askeri esrarını elde etmek 

l ğil, fakat ayni azmanda bu teş
ılata mensup kimseleri saati gel

Jıgi vakit musellah bir nefer 
bı kullanmaktı. Şunu unutmı
c11ıdır ki, Alman harici teski

atı, buttin Almanları bulunduk
memeketlcrin kaııunarına 

taate davet eder. Fakat ha
<ıkatte kendilerine ounun aksini 
apmalan telkin edilir. Bu emre 
taatsizlik edenler mutlaka ceza-
armı görürer. .. 

J:clım f naliyeti 

Besınci kolun, bunlardan da
ha az tehlikeli olmıyan. 

bir ubesi vardır. Bunlar 

D ün gece rii~·amda. içinde beynel
milel müsabakalar yapılan bir 

stad yuma girdim. Rüyamda seyrettiğim 
müsabakaların neticeleri bende, hakiki 
spor havadislerinden daha fazla alaka 
uyandırdı. Ayni alakayı duymanız ibti· 
nıalini düşündüğüm içindir ki, l'iiyam -
daki müsabakalarda, hangi milletlerin 
ha ngi sporlard a galip geldiğini size de 
bildiriyorum: 

Sür'at koşulannda - İtalyanlar 
Siklet kaldırmada - lngilizler. 
Uzun atlamada - Rumenler. 
Atmalarda ve yüksek atlamada - Al-

manlar . 
Yiiznıc ... miisabakalarında - Ameri-

kalılar. 
Mônia lı yanşlarda - Sovyetlcr. 
Boksta - Yunanlılar. 
Üç adımla uzu n atlamada - İspan· 

yollar 
Ve ... mukA\"<'tnet mHsahakalarında ... 

Türkler galip geldiler! .. 

* • 
Beynelmilel oyunlar: 

D ün gece rüyamda, içinde beyne]· 
milel o:nmlar oynana~ lıir o;alo

na ı? irdim. Riiyamrlu o;;eyretti*im hn o· 
~·unlar hendt•, hakiki oyunlardan <inha 
fazla alaka u~·andırdL Ayni alakayı duy 
nıanız ihtimalini düşiindiiğüm i~indir 
ki. riiyamda içine girdiğim salonda. 

hangi milletlerin hangi oyunları oyn a· 
dığmı size de bildiriyorum: 

IspanyoJlar - Körebe, 
İngilizler - Esir almaca 
Almanlar - Köşe kaprııaca. 
Sovyetler - Bird irbir, 
Yunanlılar - Kovalamaca. 
Amerikalılar - Saklambaç. 
Rumenler - Altmıs altı. 
Ve Türkler ... dama" oynuyorlardı! 

* * Seçilen yemekler: 

ft iin ~ece riiyamda. içind e her mil· 
• J.rıl letten miişteri hu'unan heynelmi· 
Jel bır lokantaya girdim. Rüyamda ~ör· 
diiğüm bu lokantada bulunan müşteri· 
lerin seçtikleri yemekler, bende tubd 
bir alaka uyandırdı. Ayni alakayı duy
manız ihtimalini düşündüğüm içindir 
ki, rüyamd a içine ~irdiğim 1okııntacia, 
hangi millete mersup irı.;a .. •a'!"ln f.a.,l{i 
yemekleri •ec;tik1erini size de hiltfü i,, O· 

rum: 
ltalyanlar - Ciğer haş laması, 
Rumenler - Papara, 
Yunanlılaı· - Kıymalı makarna, 

l 

Amerikalılar - Sade suya tirit 
Almanlar - Bor ç, 
İspanyollar - Yürek kebabı, 
İngilizler - P estil hoşafı, 
Sovyetler - T ürlii, 
Ve Türkler ... Mille t beğendi yiyor

lardı! 

* * Beğenilen şarkılar: 

D ün gece rüyamd a, içinde her mil
letten san 'a tkar bulunan heynP.1-

milel bir tiyatroya girdim. Bu tiyatro· 
da sahneye çıkan san 'atkarlarm seçip 
okudukları şarkılar hende hos hir alaka 
uyandırdL Ayni alakayı duymanız ihti· 
malini düşündüftim içindir ki, rüyam· 
da içine girdijim tiyatroda, hangi nıil· 
let e mensup san'atki nn, hangi şarkıyı 
okuduğunu size de hildirh•orum: 

Arnavutlar - At martin i debreli 
Ha~an dağlar in lesin. 

Fran"lızlar - Ban a nele r oldu, ben bi
lemem! 

Rumenler - Bibaht olanın bağına bir 
katresi düsmez 

Polonyalılar - Adalardan 
gelir bizlere ... 

Almanlar - İndim yarin bahçeshıe 
gülden geçilmt.<z. 

Gülden geçtim, yardan geçtim... Ser
. den geçilmez!.. 
lngilizler - Sen bezminize geldiğin 

akşam neler olmaz .. 
Amerikalılar - Benim yarim şıktır 

sık, 
Zihnim karma karı~ık! 

Halyanlar - Uslan ey dil, uslan ·ar
tık ihtiyar olmaktasın! 

J aponlar - Karşı dağın ardmda bir 
aslan yatır ... 

SovyetJer - Kah çıkarım gök yüztine 
seyrederim alemi. 

Kah inerim yer yiiziine seyreder filcm 
beni! 

Yunanblar - Kaçma yavrum, kaçma 
artık gel biraz ... 

Ve Tiirkler .. "Korkma sönmez bu sa
(aklarda yü7.en al san<'ak .. şarkı \;e mar"i-
larını okuyorlardı! ' 

* 
Ben de inandım : 

* 

B en. bila istisna biitiin batıl itikat· 
!ardan miiteneffir bulunduğwn 

halde dün geceden itibaren ... rüyaya 
in andım: Ru ril;raları gördükten sonra 
gelin de siz inanmaym bakayım! 

Naci Sadullah 

imdiden sana su ı:mali sonnrıJ 
·~in !imhır<a7Jnnı:vorum: 

"- Nasıl üstat... Yeni bir ede 
'•ivat vnk mnvnıno;? .• 

MAARİFTE: 
t •• •• 

nonu 

için 
Ansikf opedis' 

Çahşmalar 
Dun maarıf mudürüniın riyn 

setınde lıse öğretmenlerı bir toı 
lantı yapmışlar ve Inonü ansik 
lopedisıne yardım için alınmas 
gereken tedbirleri müzakere et 
mişlerdir. Verilen kararlara gör' 
her öğretmen kendi ihtisası da 
lıil'mlc!{ ı mevzular üzerinde b ı 
rer PtÜd hazırlıyacak ve bUill 
Maarif müdürlüğlıne verecektir 
Bunlar Ankarada toplanacak biı 
jüri heyetinde tetkik edilecek· 
tir. 

BiR FILM ÇEVRiLECEK -
Maarif müdürlüği.1 film tetkik 
komisyonu muharrir Mahmut 
Yesarinin Sürttik adlı komedisini 
filme almak için teşebbüslere ei
rismistir. 
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aç kalmamak için İngillereye ve 
Amerikaya muhtadır. Fakat 
General Franco, ideoloji ve em
peryalist ga;yeleri bakımından 
mihvere bağlıdır ve minnettar· 
dır. 

Dahili harpte İspanyanın bü
tün gıda stokları tiikenmi~ !la 1 
nayi merkezleri tahr;n edilmi~ 
yüz binlerce miistahsil insan öl. 
miis. veyahut memleketten kaç· 
mıslardır. 

TAN 

l - Fransanm lşgnl altında bulu
nnn kısmında ve bılhassa Paristc 
in e v zıyctınln gıttıkçc fena!Jştı
ğı bildtrılmektedır. Mareşal Pe
tain'ın bu vaziyete çare bulmak 
iç n bilyuk gayretler sarfettigi gu
ruluyor. 

Bugiin İspanyol milleti. İngil
tere ve Amerikanın yardımı ile 
ölmb·erPk kadar gıda bulabil
mektedir. 

.Hulgaristan Kralı Boris bir merasim esnasında Yugoslavya Kral Naibi Prens Paul 

2 - Almonyanm yakında İn.ı;iliz 
kuvvetler nı şaşırtmak, dağıtmak 
ve zayıflatmak gayesiyle büt..ın 
cephelerde taarruza geçeceginl 
gösteren emareler çoktur. Ancak 
böyle bir taarruz başladığı zaman
dır ki, İspanyanın mihver devlet
lerırun yanında harbe girmesi in
t.mall çoğalacaktır. 

Fransanm Vaziyeti: 

Mareşal Petaln'in, tam sa
Hihil etli be~ nazırdan 

nıürekkep yeni bir kabine teşkil 
ettiğini \'C iktisadi sahada Al
ınanya ile işbirliğine kat'i suret
te karar '\'erdiğini ajanslar bil· 
dirdiler. 

Fransanın iaşe • vaziyetinin, 
Mareşali çok endişelendirdiği 
nıuhakkaktır. 

Son gelen haberler, Fransa
daki yiyecek ihtiyatlannın, an
cak Mart ayının sonuna kadar 
kafi geleceğini bildirmektedir. 

İngiliz kaynakları da bir kaç 
giin evvel şu haberi vermişlerdi: 

İspanyanın İngi1trreve ve A
merika ·a karşı bu tabii:veti do
layısiyle Franco'mın, askeri va
zi~·et Almanyanın lehine değiş· 
medik<'e, mihverin yanında har· 
be eirmesine inti7:ar edilemez. 

Franco, bir kac ay evvel İn
gilterenin müskiil vazivetinden 
istifade ederek Tanger'deki en
ternasyonal idarevi kald1rarak 
bu sehil·tle İspan~·anın idari ve 
askeri hakimivetini tesise cesa
ret etti. İngilizler o zaman bu 
harekete bizzarure istediği mu· 
kabelede hulunamamıc; ve me
seleyi mii7.akere yolu ile hallet
meyi daha muvafık bulmuşlar
dır. İspanva dn. İneilte"""İ'l son 
a,·lar zarfındaki rnm·affakıvct
lerini 2özöniinde bulıındura~ak. 
daha ilerisine a'itmekten ~ekin
mi!')tir. Fakat ingilterenin Mad
rit sefiri ile İsp<ınva haricive na
zın arasında, Ta~ger meselesi 
hııkkında aylarrfanhPri devam 
eden mi.izakereler. ·İngiliz ma
hafili tarafından miisait bir şe
kilde cereyan ettiği söylenmesi
ne ra~mcn- lteniiz milsbet bir 
stl'·ette neticelenmemiştir. 

Bılenler bilmiyenler, anlı
yanJar anlamıyanlar hab

re yazdılar, habre konuştutar. 
Fakat hiç biri, yahut pek azı 
objektü olarak mütalea edebil
di. Çünkü dava yanlış olarak or
taya konuldu. Bütün meselenin 
Ba!kanlardan ibaret olduğu zan
nına kapıldılar: 

Almanlar Balkanlara inecek. 
Ingilizler Balkanlara çıkacak. 
Balkanlar dostluk, sulh ve bi
taraflık kararlarından ayrılmak 
istemiyorlar. Ingilizler bir Bal
kan cephesi kurmazlarsa Alınan 
lar gelmiyecek. Almanlar akın 
etmezlerse Ingilizler duracak. 

Balkanlar! Balkanlar! Artık 
kabak tadı vermeğe başladı. 

Balkanlar diye ortada bir me
sele yoktur. Ortadaki mesele ve 
realite başkadır. Balkanlar müs
bet veya menfi ne olursa ol
sun ikinci, hatta beşinci p1anda 
kalır. Meselenin aslı ve düğüm 
noktası Ingiltere - Almanya har 
bidir. Her iki tarafın harbi 
kendi zaferine ulaştırması dava
sıdır. Dava Balkanlardan bin 
misli daha büyüktür. Ve bu 
davayı dört bakımdan mütalea 
etmelidir: 

1 - Almanlara karşı Akde
nizde Ingilizler; 

2 - Ingilizlere karşı Akde
nizde Almanlar; 

3 - !kisine karşı Balkanlar; 
4 - Bu davanın harbin ne

ticesine olacak tesirleri. 
Birer birer ve kısaca gözden 

Balkanlar! 
Balkanlar! 
Artık Kabak 
Tadı Vermiye 

Başladı 

Balkanlar diye ortada bir me
sele yoktur. Ortalıktaki nrnsc
Jc ve realite baskadır. Bal
kanlar müsbct veya menfi n~ 
olursa olsun ikinci, hatta be
şinci planda kalır. l\lesclcnin 
aslı ,.e düğüm noktası İngilte
re - Alman:va harbidir. Her iki 
tarafın harbi kendi zaferine u
laştırması davasıdır. Da,·a, 
Balkanların bin misli daha hü-

yiiktiir. 

............... -Yazan: ............... . . . . . . . 
i AKA GÜNDÜZ ! . . . . . . .................................................. 
lamadığı takdirde bütün Ak
denizi ve Afrikayı elinde tu
tan Ingiliz ablokasının dehşetli 
bir hal alacağından dolayı is
ter. Kendi noktasından, mu
vaffak olursa, en basit askerlik 

tedbırı olarak lngılıerenın Ak
denız donanması .ı:-ası1ige ve At
lantığe çekilecektir. 

Buna bınacn Almanya mü
nasıp görecegi bir anda bu pla
nı tatoıke çalışacaktır. x ani 
Balkanlar ne çe~ıt mutalealarda 
bulunurlarsa bulunsunlar bu, 
böyle olacaktır. 

* * 2 - lngııcler narbin ne de-
mek olduğunu ve nasıl 

yapıldığını, henuz ciddi bir 
harp vermemiş olan Almanlar
dan daha iyi bildiklerini bir çok 
maddi ve ciddi misallerle isbat 
ettiler. BütünAfrika, Malta. Gi
rit falan ellerinde iken ve Ital
yayı bertaraf ettıkten sonra Ak
denizın ta ortasında bir Alman
yanm çöreklenmesine müsaade 
etmiyeceğini bilip söylemek bü
yük bir kehanet sayılmaz. 

Ve imparatorlukla mazlum be 
şeriyetin bahis mevzuu olduğu 
bir muazzam davayı Balkanla
rın kara gözleri hatırı icin yiı7 
üstü bırakmaz. Bıraktığı tak
dirde lng:ilizliğinden vazgeçmiş 

olur. 
Bunun ve birinci maddedeki 

noktai nazarlar içindir ki Ingil
tere kendince münasip gör~ceği 
bir zamanda ve bir atiklikle is
tediği yere çıkacak ve kimseye 
sormıyacaktır. 

Almanya inerse, Akdenizde
ki Ingiltereye taarruz için ine
cektir. lngiltcre çıkarsa var-

Almanya hiikfımeti. Pariste hal
kın Almanların aleyhinde yap· 
tığı tcznhiirleri C'czalandırmak 
nıaksadiylc, halka 40 gün pata
tes vcrmeme\'İ kararlastırmış; 
bu vazil et üz~rine aç kalan halk 
sokaklarda, isyan şeklinde nü
nıayişler yapmışlardır. 

Bu mahiyetteki hareketlerin, 
Alman işgali altında bulunan 
rliğer meml ,vetlerde: Belçikada, 
N'orveçte, Danimarkada da vu
kun geldiğini bizzat Berlin rad
~ osu da tasdik etmektedir. 

İngilterenin Tanger meselesi 
üzerinde büyük bir hassasiyet 
p-östermesi f!aYet tnhiidir. f..uri1• 
siyaset adamlarından biri: "E
ğer CebeJitarık Aklenizin anah
tan ise; Tanger onun kilidjdir .. , 
demisti. Filhakika Tanger ağır 
toplarla tahkim edilir ve burada 
deniz \•e hava iislcri tesis olu
nursa, Cehelitank'ı ve Akdeniz
le Atlantik arasındaki seyrü· 
seferi tchclit edecek bir va~iye
te gelebilir. 

General Franco'nun -imkan 
hasıl olunca o tarafa ge~mek ü
zere· miliver devletleri Iehlnr 
olarak gayri muharip vaziyette 
beklediği muhakkaktır. 

geçirelim: * * ı. ~ ~ ~· 1 
1 ~!t·;!~~·fü~:~n:i~=~ı J(•l3~rJ:ınBmr~ı ı 

Bu harpten en·el diinyanın 
en mamur ve miireffeh bir mem 
leketi olan Fransada. bugiin hal
kın yiyecek ekmek, ısınacak 
ınahruknt, tedavi için iliiç, ço
cuklar için süt bulamadığı, sa
bunun nadir liiks esya haline 
geldiği acı bir hakikattir. 

İ gal altında bulunmayan 
Frnnsada ~·aşıyan 15.000.000 in· 
sandan 900.000 i yedi ~·a~ından 
kiiçiik, J .500.000 i yedi ilt! on 
dört yaşları arasında çocuklar 
olduğu tahmin edilmektedir. 
lıu çocukların büyiik ekseriyeti, 
kafi gıda alamamoktan, ilaçsız· 
lıktan muztnriptirler. 

Frnnsanın işgal altında hnlu
tınn kısmında ,.e bilhassa Paris
te de iaşe '\'aziyetinin gittikçe 
fenalaştığı bildirilmektedir. 

Franco'nun harbe miidahale 
edeceği '\"aziyet ne vakit hasıl 
ofocaktır?. 

Gc~en giin ajanslaT, Alman
~'anın Santander felaketi icin 
gönderdiği 3 motörize miifre~e
nin ispanya tarafından kabul 
edildiğini haber verdiler. Bu. 
Alman:vanın Cehelitarık'a doinı 
Garbi Akdenizcf.e bir harekete 
j?'f'C'mesinin haşlangıcı olarak te 
liıkki edilebilir. 
Almanyanın pek yakında, İn

giliz kuv\'etlerini ~asırtmak. 
dağıtmak ve zayıflatmak gaye
siyle, bütün C'ephelerde: ~imal 
denizinde, Balkanlarda, Sarki 
'\"e Garhi Akdcnizde büyük-mik
yasta taarruza geı-e<'eğini gös
teren emareler ('.oktur. 

Ancak böyle bir t"~rruz baş
ladığı zamandır ki İspanyanın 
mihver devletleTİJ1:/I yanında 
harhe girmesi ihtimali çoğala
caktır, 

JJf. ANTEN 

Pariste çocuklar arasında aç
hk tesiriyle hırsızlık ve cinayet 
Vakalarının çoğalması, bir ~ok 
Çocukların, alış verişe çıkan ka
dınlara hikum ederek erzakla
rını ellerinden kapmaları, gece
leyin mağazaların kapılarını ı-
kırmaları, ve bazı pazar ~·erle- •• k• 
tinde kargaların satılması gibi Tur ıye Kros 

Bu 
haller, in e miiskülatmın nasıl 
bir had devreye girdiğini gfü,ter- Birinciliği 
lncye kfıfidir. 

J.'ransanın iaşe sıkıntısının e- p y 1 

zifesini Italya taahhüt etmişti. 
Italyanın yürekler acısı vaziye
ti Almanları epeyce müşkül 
bir mevkie soktu. Bu vazife
yi Almanya tek başına üzerine 
almak mecburiyetinde kaldı. 

Almanya kendi bakımından 
- Bal.kanlar bir yana kalsın, fa
kat - Yunanistana inmek mec
,buriyetindedir. Bu asma yapra
gmın her köşesinden, her üs
sünden, her deniz girintisinden 
istifade etmek ister. İngiltere
yi Akdenizden çıkarmak için, 
buna ihtiyacı vardır ve bu ihti
yaç kendi indinde hayatidir. 

BiTh.assa Golos - Aya Saran
da - Mataban müsellesi üzerinde 
bir akıncı Almanya, lngiltece 
için hiç hoşa gitmez. Bundan 
başka Ingiltere tarafından her 
nedense şimdiye kadar işgal e
dilmemiş on iki ada var. Bun
lardan baska M:sina - Sicilva -
Pantalarya ve ötesi var. Böyle 
bir üsler manzumesini elde e
den ve hava kuvvetlerini orala
ra teksif eyliyen ve hatta İtal
yan donanm;:ısına el kov:ın bir 
Almanya Süveyşten Cebelita
rıka kadar acaipçe bir Alınan
ya olur. 

Niçin bunu vapmak ister? Ar
kadan vurulma endişesinden 
değil .. Ancak buna muvaffak o-

~as sebebi, hiç şüphesiz, Alman azar apl ıyor 
ıstila kuvvetlerinin gıda mad- Türkiye kır koşusu birinciliği Öldürmenin Fiyatı: 
deleri stoklarına el koymaları ve 
tnabrukat yokluğu yiizünden 23 mart pa'zar. ~~nü Izmirde .Ya~ Beşeriyetin geçirdiği harp-
trenlerin ve kamyonların i::iliye· pıla.caktır. Inouu koşusu na~. ler her seferinde bir mik-
lbemes; netices; mevcut mah•ul- ve_rık~ b? _m~abakanın hakı~'. ı ım 'ar daha ~erakki ~t-
lerin de memleket kinde nor· TurkıJe bırıncıı>ını meydana ç nekte· duşmanı öl-
tnal bir şekilde nakil ,.e tevzi karac~ . ş~kilde ve munta~ i 'ti. iünne

1

k için kulla -
l'diJememesidir. Bugiin hu te,•- geçmesı ıçın hazırlıkla.~a b.a~ 1 ~ - ulan vasıtalar git -
2i meselesinin halli an<'ak Al· lanmış~_ır. Takımlar dort kışı - 1 ikçe daha müthiş ve 
tnan yardımı ile halledilebilir ve den ~~rekkep olacak ve bunlar- aaııa ..K.ua .. unç olmaktadır. 
bunun içindir ki l\fore al Petain, dan uçu derece alacatır. 
bunu temine çalısmaktadır. Bu musabakaya bir hazırlık Eski zamanlarda harp vası-

Bu in e sıkıntısının diğer bir olmak üzere 25 martta memleke- tası olan vahşilerin kullandığı 
!ebebi de, İngiliz ablokasıdır. tin muhtelif yerlerinde grup bi- mızraklarla bugünkü tanklar ve 
İngilizler, Fransaya '\"erilecek rincilikleri yapılacaktır. tayyareler arasında hiç şüphe-
gıdn maddelerinden Almanların Ce.ntllmenlik kupası siz ki, amansız bir fark vardır. 
i tifade edeceklerinden endişe 1940 _ 41 mevsimi centilmenlik Bir Amerikan gazetesinden 
ederek bu abloka'-'I sıkı tutmak- k h · t k ·ı naklediyorum: t " upasının angı a ıma verı ece- Sezar zamanında bir adamı 
adırlar. ,ği hakkında hakem komitesi tet-

Fakat, Almanya ile askeri i~- kiklerde bulunmaktadır. öldürmek için yapılan masraf 
birliği yapınıvnrak bitaraflığını Kupanın hiç bir oyuncusu ce- 75 scnte yani takriben 150 ku-
tnuhnfaza eden Fransava. İngil- za almamış olan Beşiktaş birinci ruşa mal olurdu. 
terenin böyle bir yardımının. futbol takımına verilece~i anla
lngiltere lehine sb·asi bir hare· şılmaktadır. 
ket olacnğı tahmin edilebilir. Geredede Eğitmen Kursu 
1 y • +· Gerede 26 (A. A.) - Şehri-s p a ny anın azıye 1: mizde beden terbiyesi genel di-

ispanya da. İngiltereye ve 
mihver devletlerine kar 

•ı çok rrnnsanın vaziyetinde· 
dtt ve avni tazviklcrin tesiri al
tında bulunm~ktadır. İ:spnnya 

rektörlüğünün açtığı eğitmenlere 
mahsus tekamül kursu dersleri
terbiyesi mükellefleri de pazar 
ne baş1amıştır. Gerede beden 
giinlerı eğitmenlerle birlikte tat
bikatlara iştirak edeceklerdir. 

Napolyon zamanında bu fiyat 
adam başına 3000 dolara yclni 
6000 liraya yükseldi. 
Amerikanın meşhur dahili 

harbinde mühimmat im.alinin 
artmasiyle beraber bir adamı öl
dürmek için yapılan hazırlık 
masrafı 5000 dolara yahut 
on bin Türk lirasına çıktı. Bu 
rakam umumi harpte bundan 
da korkunçtu. 

Hareketsizlikten Şişmanhk 
İhtiyaçlanndan fazla yemesini 

sevenler, mümkün olduğu kadar 
az hareket etmeyi de se,·erler. 
Kimisi -masa başında çalışanlar 
gibi- mesleği icabı olarak hare
ketsizliğe alışır ve yavaş yavaş 
hareketsizliğin tiryakisi olur. Ha
rekete lüzum olduğu ,·akit bile 
oturduğu yerden kımıldamak ho
şuna gitmez. 

Vücudiin ihtiyacından fazla 
yemek insanı şişmanlattığı gibi, 
yediği gıdalardan çıkan kalorile
ri sarfecek dereceden az hareket 
etmekte insanı ~işmanlatır. Bun
dan önceki yazdığım yazıda gös
terdiğim nazari misalde söyledi
ğim 65 kilo ağırlığındaki insanın 
yediği yemekler ancak 2300 kalo· 
ri verecek kadar olsa da bu insan 
bütün günde yaptığı hareketled 
1800 kalori sarfedecek dereceve 
indirirse gene günde 200 kal~ri 
ve ayda 600 gram ağırlık biriktir
miş olur ... 

Bu rnbıal, bir ha~talıktan do
layı hareketsiz kalmaya macbur 
olanlarda da gerçek ~hır. Ateş 
getirmeden insanı yatakta yatma 
ya mecbur eden hastalıklar da: 
Müzmin romatizma, kara kan da-

marlan iltihabı, adaleleri gevşe
ten felçler, vücudün bir tarafın· 
da kemik kırılması .. 

Bir de ilk ihtiyarlıkta insanın 
sişmanla:na}'a başlaması ayni se· 
beptendir. insan gençliğinde çok 
hareket etmeye alışmış olsa bile 
ihtiyarlamaya başlayınca yorgun
luktan hareketsiz kalmaya mec· 
bur olUl'. O zaman yemeklerini a
zaltmazsa, tabii olarak şisman
lar ... Sonra ikinci ihtiyarlık ge
lince -aksine- zayıflar, çiinkü vü
cudünün su~·u <'ekilir: Son ihti· 
yarlık vücudün içindeki suyun a· 
zalması demektir .. 

Vücudün sarfiyatı az ollmasın
dan başka, şişmanlığa iklim ve 
mevsim de sebep olur: Yediğiniı 
yağlarm vücudiimüzdeki başlıca 
vazifeleri \'Ücudiin tabii harare· 
tini muhitin hararetine karşı mu· 
hafaza etmek olduğundan sıcak 
iklimlerde, sıcak mevsimlerde 
vücut daha az yağ yakar. Yakıla
mıyan yağlar birikir, sişmanlık 
getirir. 

Bu da insanın. ;\'ediği yemekle· 
rin mikdarını iklime göre mev
sime göre uydurması liizumunu 
anlatır: Bilhassa şişmanlamaktan 
korkanlar için ..• 

Yazan: SERTEL 
Cihan Harbinde yapılan mü

himmat masrafı adam başına 
taksim edildiği zaman 21 000 . 
dolar rakkamı elde ediliyordu 
ki bu bizim para ile takriben 
40,000 liradır. 

Bugünkü harp henüz bitme -
miştir. Fakat yapılan tahminle
re gcire muharip d~vlctJer her 
öldürdükleri adam içın takriben 
50,000 dolar yani bir 100 000 
Türk lirası harcıyacaklardır: 

Korkunç rakamlar! Bereket 
versin ki, milletlerin muvaffa
kıyetleri daima servetleri ve 
mühimmat kuvvetleriyle müte
nasiben olmuyor. Muhakak ki 
bu işte milli irade kuvvetinin 
d~ mühim bir rolü var. 

ltalyan - Yunan harbi bunun 
en güzel bir misali değil midir?· 

Nasıl Hareket Ederler? 

H er millet halkının muh
telif vaziyetlerde ~l -

dı.kları kendilerine mah.;us 
hareketleri vardır. Mesela, sar
hoş olduğu zaman bir 
Fransız ilfinı aşk eder. Bır In
giliz derhal yumruğa ~a
rılır, kavga eder. Bir Alman 
derhal şarkı söylemiye başlar. 
Bir Amerikah ise hemen yüzti
ne bir ciddiyet vererek bir nu
tuk söyler . 

Bir İngiliz ayakta, bir Fran
sız oturarak, bir Amerikalı bir 
aşağı bir yukarı dolaşarak, bir 
İrlfindalı da iş işten geçtikten 
sonra düşünür. 

Cemiyete karşı koymak için 
bir Fransız ihtilal çıkarır. Bir 
Amerikalı demokratların tara~ 

Jığını müdafaa için çıkacaktır. 
Bu muazzam varlık yokluk da
vasında Balkanların yeri yok
tur. 

* * 3 - Ikisınin karşısında Bal 
kanların da bazı güna du

rumları olabilir: Ne Bulgarya, 
ne de Yugoslııvyanın tek baş
larına bir mukavemete yanaş
mıyacaklan bil:nmiyen haki
katlt!rden değildir. Ve bunda 
haklı olduklarını itiraf etmemek 
insafsızlıktır. Dost1ar eve, Bur
garya sefere! Bunu bekleme
meli. Dostlar gazi, Yugoslav
ya şehit! Bunu da ummamalı 

Eğer toprak ve 1stiklal mü
dafaası mukades birvazife ise 
anca beraber kanca beraber. 
Çünkü Balkan1ar bir küldür. 
Ve bundan ayrılan sürüden ay
rılmış kuzuya döner. 

Böyle bir şey olduğu takdir
de asker ve planlı olan Alman
ya muhakkak çok düşünür. Yol
suz, geçitsiz Balkanlarda iki 
milyonluk bir müdafaa ordusu. 
hele bu ordu Balkanlı olursa, 
iş değişir. Balkanlar ne Dani
markadır, ne Transilvanya. Ge
çen Umumi Harpte bir avuçluk 
kahraman Sırp ordusunun Kay
zer ordularını aylarca neye re
virip döndürdüklerini cihan 
l;ilir. VE' bugiinkü Yugoslav
yada o günkü Sırbiya değildir. 

Fakat böyle bir yekparelik o
lamara bütün tefsirler, maka
lt>ler, doğmatik kehanetler, h~p
si p01itikn ıtPvP.,el;.Q'inden iba
ret kalır. Ve Balkanların ileri 
de dert yanmaları hakkı kal
r.1az. 

* * 4 - Bıı davanın neticeye 
olacak tesirleri ne olabı

lir? B1r'Çoklc.rı her nedense bil· 
mcm (Almanyanın Balkanlara 
inmekte ne menfaati var?) gibı 
demag<.'jik bir sual ortaya atı
) orl. •. 

Me!lfaatleri şudur: ltalyaınn 
ortada:ı kal.kmasiyle dehşet 
kesbetmiş olan ablokanın ce
nup cephesini boydan boya ya
rıp elde etmek. Bu suretle r·-n
balarını genişletmek. Odesa -
Bingar:i şakıilinin doğusunu tec 
rit etmek, ki Musul, Baku, I"ıs
ra petrolleri bu geniş bölgenin 
arkasındadır. Bunların h:;:si 
harbin neticesine pekçe mües
sir olacak menfaatlerdir. 

Ingilizlere gelince onlar da 
bütün bunları müdafaa ve has
mını geniş bir cenup hattı i.:::e
rinde tazyik ederek harbin ne
ticesini çabuk elde etmek ister
ler. Dava işte budur. 

Şimdi akla şu gelir: Türkiy~ 
ne yapacak? Türkiye ittifakla
rına ve taahhütlerine türkçe sa
dık kalacak. Gününde ne yapa
cağını veya ne yapmıyacağını 
kararlaştırmak hakkı ancak 
müstakil ve hür Türk°) _ .. ·,~.:·r. 
Başkalarına izahat verip ver -
memek bizim bileceğimiz istir. 

HALK EVLERiNDE 

Halkevleri Balosu 
Cumhuriyet Halk Partisi ts

tanb•ıl teşkilatı tarafından Hal
kevleri menfaatine tertip edilen 
balo 1. Mart 1941 Cumartesi gü
nü akşamı Taksim Belediye ga
zinosu salonlarında verilecektir 
Menfaati Halkevlerinin tekem -
mülüne ve içtimai yardım işleri
ne tahsis edilmiş olan bu balo 
şehrimizin iktisadi ve mali mu
hitlerinde ve diğer zevat nezdin
de alaka ve sempati ile karşılan
mıştır. Bu balo için pek kıy
metli hediyeleri ihtiva eden 
bir piyango tertip edildiği gibi 
bir zamandır bayanlar ltomitcsı 
tarafından itina ile hazırlcınmak
ta olan Çiçek köşesi de ba
lonun pek cazip bir husuı;iyetı 
sayılacaktır. 

fına geçer, bir İngiliz ise vazi -
yeti derhal Times gazetesine 
yazar. 

* * 
Eller Yukan: 

H emen hepimiz birçok 
filmlerde Almanların ıs

tila ettiği yerlerde nümayiş ya-
pa~ ?al.kın can ve gönülden el
lerını kaldırarak Nazi selamı 
verdiğini sinemalarda görmu -
şüzdür. 

B~ lngiliz radyo istasyonu -
n.a gore candan olmıyan bu se
lamların aslı şu şekildedir: 

Şu veya bu sebeple halk bü
yük bir meydanda toplanmıya 
davet olunur. Evvela bando mu 
zika çalar, halk heyecana getı
rilir. Sonra oparlörden o diya· 
rın lisanından, faraza fransızca 
bir ses: 

"Almanca bilmiyenler elle -
rini kaldırsınlar, der . 

Tabii buradan ötesi kolaydır. 
Bu suale cevap vermek için kal 
kan eller sayısızdır. Tam bu an
da bu sahneyi filme alm:ık ise 
işten bile de~ildir. 
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Asalet Irat mıdır? 

I• spanyanın son Kralı On Ü· 
cüncii Alfon 'un ölmek iize

re oldııe-una dair gazetelerde bir 
haber okudum. Kralın ııahsi ser
\'eti otuz bes milyon İngiliz lira
<.ıymıs. 

Alfons daha İspanya tahhn
da,·ken bir eiin sokakta tebdil 
geziyormuş. Tramvavda bir ame
le ile konusmu . i~d sormuş: 

- :Se isle me 2ulsün? 
- Babadan kalma bir ticaret-

hanem var. Onu i. letirim. 
- Nasıl iyi kar ediYor musun? 
- Fena değil. 1\lcınnunum. 

Şikayetim yok. 
- İsler kesat olursa .•• 
- Bana dokunmaz . 
Hiikümdarların böyle tebdil 

gezmeleri, insanlara karısmaları 
lıüyiik bir hadisedir, hu gibi va
kaları gazcteln bir fe"kaliidelik 
gibi kaydederler ve o hiikümdn
rın demokrat bir adanı oldu~ınu 
pehpehlh·t>rek yazarlar. On Üçiin 
ı·ii Alfons'un ticarethanesinin ha
kikaten işlerin durgunluğundan 
ıniiteessir olacak mahivette ol
madığı, otuz heş milY~n lngiliz 
lirası karla isten cekilmesinden 
anlacıılı;\·or. Zira alandan da sa· 
tandan da komis)'On almak sure· 
tiyle. hem iterek hem çekerek ke
sen bu testere kılıklı asırlık ti
carethanenin biiyiik defterine 
kırmrz.ı kalemle "Paydos., keli
mesını yazan İspan;\·ol milletinin 
kanından emilen hu milyonlann 
kar<;ısmda derin dt>rin düşünme
me i kabil değildir. 

Alfons'un oğullarından biri 
c;erma)•eye dokunmamak i~in Ce
nubi Amerikada zengin kız avı 
uğrunda öldü. En küçükleri al
tın pamıaklıkh bölmeler: somaki 
mermerli, gümiis kakmalı yalak
lar yaptırarak domuz beslemeye 
meraklıdır. Bir diğeri bilmem 
hangi tereddi cinnetiyle malül
dür. 

Ve bir milletin iliklerinden 
sızdırılarak çekilen milyonlarla 
bu alık, ser em, salak döller in
san1ığm basına hela olmakta de· 
vam edeceklerdir. 

l\lııkaddes bir siilaleden geldi
ğ'ini iddia ederek tebeasını ken· 
dine allah gibi tapındırmak su
retiyle iki iiç milyon safdili yan
maz, yıkılmaz bir irat şekline 
okan yiiz otu7. kiloluk diğer bir 

sefihin de ~·akında terazinin gö
züne oturarak ağırlığını elmasla 
tarttıracağım Fransız gazeteleri 
yazıyorlar. Bunu diişilndükçe 

hangi asırda yaşadığımızı hayret
le .soruyorum. 

Insanlann saffetine mi acımalı? 
Yoksa bu saffetten istifade etme
s.ini bilen hu heriflerin mahareti
ne mi şasmalı? 

Asalet, irat temin edici bir hak 
değildir. Papasların Romada her 
~ün günah çıkartan Alfons'un su
~atına buladıkları zeytin yağını 
Ispanyol milleti şimdi ekmeğine 
bile katık edemiyor. 

Üç mil)·on safdilin -din ''e 
mezhep namına- omuzJanna çö· 
ken 130 kiloluk ba~belasına ge
lince: Bu yükii çeken zavallıla· 
ı-ın hallerine acımamak elden gel. 
mez. FnkRt ne denir? 
"Beşerin böyle dalflletlerf var 
Putunu kendi ynpnr. kendi tapar,. 

Takvimci 

De\'lct Şurasının Yeni 
Tayin ve Terfileri 

Ankara, 26 (TAN) - Devlet 
ŞU.rasındo münhal bulunan ikincı 
snıf muavinliklere üçüncü sınıf 
muavinlerden Şi.ıkrü Savaşeri, 
Samim Bilgen, Rasim Ongörün, 
üçüncü sınıf muavinliklere de bi
rinci sınıf mı.ilazımlardan Neza
hat Yürekli, Mahir Manyolat, 
birinci sınıf mülazımlıklara ikin
ci sınıf mülazımlardan Kamran 
Dinç, Laman Akyol terfian ta
yin edilmişlerdir. 

.1 Ol'LAN t'ILAlt: 

Veremle l\lücadele 
Cemiyeti 

Verem Milcadcle Cemiyeti 1 Mart 
Cumartesi günü saat 14 de toplana
cak ve Cemiyetin daha verimli bir 
şekilde çalışması için yeni kararlar 
verecektir. İçtimada Cemiyetin yıl 
lık mesai raporu okunacak ve yeni i
dare heyeti seçimi yapılacaktır. 
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SPOR: 

Voleybol Maçları 
Şampiyonluğunu 
Çamlıca Kazandı 
Kız mektepleri arasında, bir 

müddettenberi devam etmekte o
lan voleybol maçlarının dün so
nuncusu yapılmıştır. 

Dünkü maçta en kuvvetli raki
bi olan Erenköyü mağlup eden 
Camlıcalılar bu sene de hiç yenil
meden şanıyipon olmuştur. İkin
ciliği Erenköy ve üçüncülüğü de 
Kız muallim ile Cümhuriyet ta
kımları kazanmıştır. 

........ _____________ ............... 
Kız Mektepleri Voleybol 

Şampiyonası 
M G M Puan 

Çamlıca 9 9 18 
Erenköy 9 7 2 16 
Cumhuriyet 9 6 3 15 
K. Muallim 9 6 3 15 
Kandilli 9 5 4 H 
~uğaziçi 9 3 6 12 
Istanbul 9 3 6 12 

Çamlıca _ Erenköy maçı Şişli Terakki 9 ı 8 ıo 

İlk müsabakayı Çamlıca ile E- I .. ;~~~-··~·~--~-~~··;·;-~ ....... ~ ... : 
renköy takımları yapmış ve Çam-1 se e - ve - azanmış ır. 
lıca üstün bir oyundan sonra ra-1 Cümhuriyet - l sta.nbul 
kihini iki sette 15-12 ve 15-7 yen- .. . · t 
miştir. Takımların şekli şöyle idi: Son ol8:rak ~umhurıyet ıle s-

Çamlıca _ Süheyla, Nebahat, tanbul .. e~~pler~ karş~laşm1ştır_. 0-
Necla Necla Hayrunnisa Nu- yun buyük .hır ce~ışme hıııınde 
runni~a. ' ' cereyan etmış ve Cumhur:yet ta-

Erenköy _ Süheyla, Mukad- kımı maçı üç sette olmak üzere 
des, Fazilet, Mübeccel, Nevmide, 15-11, 8-15 ve 15-9 kazanmıştır. 
Türkan. Futbol maçları 

T A fil 

(Sinema .. ~E~Y~!' .. ~~) 
• 

Doroty Lamur, Şimdiye 
Kadar Görülmemiş Bir 
Baş Tuvaleti Yaptırttı 

Doroty Lamur ile Rob Bunı şarkı söylerleriı:en 
( Doroty'nin yeni saç tuvaletine dikkat edinı'.z.) 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

etmişlerdir. Dün gelen resmt haber
lere göre, yine ayni kıtalar, ilerle
melerine fasıla vermemişler ve dün 
İtalyan Somalisinin en mühim lima
nı ve idare merkezi olan Mogadicio 
şehrine de girmişlerdir. Bu şehir, ha
reket noktasından takriben 500, Cu
ba nehrinin şimal yakasından da tam 
450 kilometre ötededir. İngiliz mo
törlti kıtalarının günde 50 - 60 kı
lometre katedecek derecede hızlı vü
rüyüşleri, Nil ordusunun Bingaziye 
doğru yürüyüşünde gösterdiği sürati 
bile kat kat geçmiştir. Ve bu 
gidişle İngiliz kıtalarmm takriben 
2000 k i 1 o m e t r e uzunluğun
da bulunan İtalyan Somallsinin sahil 
mmtakasın,ı en kısa bir zaman 7.ar
fmda katederek nihayet bir aya ~a
dar bütün sahayı temizlemlye mu
vaffak olacakları ve soluğu Cibuti 
Fransız müstemlekesinin hududunda 
alacakları, katiyete yakın bir emni
yetle söylenebilir. 

Şarki Afrikadaki İtalyan ordusu 
bir taraftan şimalde Eritre mıntaka
sından, diğer taraftan da cenubu şar
kide Somali arazisinden müteksbil 
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~;;:~;;;.~~~~;~b_ ;f l·fu\'j't~ 
yarak öldürmekten suçlu Bekir BUGUNKU PROGRAM 
dün ağır ceza mahkemesinde ya- 8.00 Program 18.03 Orkestra 
-pılan duruşması sonunda 14 se- 8.03 Haberler lll.40 Şarkılar 
ne 8 ay hapse mahkum olmuştur. 8.18 Müzik (PL) 19.10 Konuşma 

8.45 Yemek lis- 19.30 Haberler 
bir şimal - cenup çizgisi üzerinde i
lerlemekte olan İngiliz kuvevtlerinln 
kISkacı içine almmaktadrr. Kerpn'ı 

muhasara altına alan İngilizler, bu
radaki hareketlerini muhtelif kollara 
ayırmışlardır. Sahil mıntakasında şi
malden cenuba doğru sarkan bir kol 
(Hür Fransız krtaları) Massaua jsti
kameti wnumiyesine doğru yürürkcll, 
Eritre'nin iç topraklarında Agordet'ın 
şarkına doğru sevkedilen bir ikincı 

kol da Asınara'ya yaklaşmak üzen!
dir. Bu suretle Keren'deki İtaly:mlar 
büsbütün tecrit edilmiş olacak -
!ardır. Bu hareketlerin neticesi o
larak Eritre'nin merkezi olan As
mara'nın, ayni müstemlekenln istih
kfımı olan Keren'den evvel zapte
dilmesi imkan ve ihtimal dahilindt
dir. 

tesi 19,45 incesaz 
• 20.15 Radyo ga-

12.30 Program 
12.33 İncesaz 
12.50 Haberler 
13.05 İncesaz 
13.20 Mlızik (Pl.) 

* 18.00 Program 

zetesi 
20.45 Şan 

21.00 istekler 
21.30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Dans mı.izı 

23.00 Kapanış 

Açık Teşekkür 

, ._.. Bütün İstanbul Halkının sabırsızlıkla beklediği -

Çok sevdiğimiz kızımız, karı 
Zahidenin ebediyen aramızdaı 
ayrılışında gerek cenaze merasi 
minde ve gerek beyanı tazıyet 
lutfunda bulunan kıvmetli akra 
ba ve dostlarımıza ~yrı ayrı te 
sekküre büyük kederimiz mnni 
olduğundan kalbi şükran ve min 
netlerimizi arza gazetenizin ta· 
vassutunu dileriz. - Annesi• 
Sener -. Dayısı: Albay Fuad 
Kocası: Ismail Gürel. 

Yeni Yıldız 2 No. lu Deanna 
Durbin 12 yaşındaki Bülbi.il 

GLORİA JEAN 

Pek Yakuıda 
·--r-

TEŞEKKfiR 
Kız muallim - Kandilli 

maçı 

İkinci oyun Kız muallim ile 
Kandilli arasında cereyan etmiş, 
ve Kız muallim takımı maçı iki 

Dün Şeref stadında mektepler 
arasındaki futbol maclarma de
vam edilmis ve Şisli Terakki, 
Ticareti 4-0, Taksim lsığı 2-0 ve 
Sanat mekiebi Yüce Ülküyü 4-0 
ma_ğlUp etmiştir. 

Hollivut ve Amerikada en l Yukarıdaki resimde Doroty 
büyük dedikodu mevzula- Lamur'u Bob Burns ile birlikte 

rından birini de Doroty Lamur' şarkı söylerken görüyoruz. Bob'
un saç tuvaleti teşkil etmektedir. unbakışlarında bu tuvalet için 

Resimde görülduğu üzere bu bir takdir mi yoksa hayret mi o-
tuvalet şimdiye kadar görülme - kumak lazım geldiği pek belli de-

SÜMER Sinemasmda 
gösterilecek olan 

Nevşehir Posta ve Telgraf :Mü· 
dürlüğünden mütekait kayın pe· 
derim Süleyman Ölmesek geçen 
cumartesi günü vefat etmiş ve 

Al!ılmamıc Konca 1 Karacaahmetteki aile kabrista-
3' :f 1 nına defnedilmiştir. Merhumun 

Mr. Eden'in Ankara Şarktaki vaziyetini tetkik ediyor. miş bir modeldir ve yapması da ğildir. 
Dört ay evvel.ki vaziyetle bugün- gayet güçt~r. Hollivuttaki a:t~st- * * Enteresan Bir Mektup 

a.__ ~ cenaze merasimine ,gelenlerle ge-
~ ••• · filminde güzel şarkılar teganni edecektir. •••.,. rek beni ve ,gerek ailemiz efra

dını taziye lutfunda bulunan sa-
• • kü vaziyet mukayese edildiği za- ler bu yem moda hakkında ikıy~ 

Zıyaretı man, İngilterenin bugün Şarki ay~ılmışlardır. Bu_ tuvalet kendı-
. . \ Akdenizde ve Orta Şarkta çok lerı.:ıe y~ışan artıst~er,_ onu fev-

. (Başı 1 ıncıde) kuvvetli bulunduğunu, General kalade .~uze~ ve sevımlı bu~a~ 

, ym ~ostlarımıza teşekkür ede-

Mallfundur khi Ho11ivut aclist- ı' A N L 1 B A•L A L AY K A'ı :~~~i It~~:~ı~o~:~~f MüdUr l\fu-
erinin epsine sayısız 

tana karşı takıp etmektedir. Al- Wavell'in elinde kafi derecede tadır.Yuzlerıne bu tuvalet gıtmı
man. ord~laı:ının Tuna boyuna serbest kuvvet bulundulı'unu, ve yenler ise b;mun ~ayet ?ca~ib ~ir 
tahşıt edılmış olması, şu veya bu İngilterenin burada herh~ngi bir saç tuvaletı oldugunu ılerı sur

mektuplar gelir. Bunların sayısı -~--------------··-~·---~· ,.. Yakında .· ... o kadar çoktur ki, her artist bu . .,. °' 
işe bakmak üzere hususi katip- • 

tarihte Bulgaristanın işgal edile- emrivakie imkan bırakmamak i- mektedirler. lcr, katibeler tutar. Onlar mek - Yarın Fevkalade suare ile " İstanbul' un Meşhur 

ceği hakkında rivayetler çıkarıl- \in her türlü tedbirleri almakta Bütün bu gürülLülere rağmen 
ması, hep Bulgarların sinirlerini bulunduğunu söylüyor. moda meraklısı bir çok genç kız-

tupıarı baştan aşağı birer birer Ş A R K S 1·nemas 1 okurlar. Bunların muhtelif cins- Bir Sineması 
yormak ve bozmak içindir. * * iar, bu tuvalet.i yaptırmak arzu-

"Bu sinir harbini takip edecek 

1
. "li .. .. .. .. M. t sundadırlar. Işın tuhaf tarafı Do-

en fena ihtimalleri gözden geçi- ngıE zd g~ruşounte şgorke ı~ er roty Lamur bu tuvaleti kendi hu 

leri vardır. Bir çokları artistin 1 
imzalı fotoğrafını istemektedir. 

Nadir bir San'at kudretiyle vücude getirilen ve yeni bir 
deha eseri olan..... • 1 Sayın İstanbul Halkım 

pek memnun edecek 

relim. Ne olabilir? Almnanlar k . ent~n. r a ar b~d ~n- susi berberine yaptırmıştır. Di-
Bul~aristanı işgal ederler ve son- a~~. z~ya.~e .. 11:.ın m~~ u ~r. f ğer berberler saçı bu şekle nasıl 
ra Istruma nehrini takip ederek Falirr R ~mA'f1e '{J{e e vazıy: 1 sokacaklaını, pek kestirememek
Selaniğe inebilirler Belki bir kı- de ~ 

1
1 

. 
1 h a{ . t~s .gazetesın- tedirler. Tabii artistin berberi 

sım Alman kıtaları. da Yugoslav- .. ~~?1~ ız~ e k~ış ~:. k" .1 sırrını dışarıya vermemektedir. 
yadan geçerek Ohri yolu ile yine İ a'ltea uem ·ıutrif kı, h ul~ dıyde. 1 ı e Şehilerdeki berberler şimdi müş-

ikinci bir kısmı. dünyanın her 
bir tarafından muhte1ü lisanlar
da gelen aşk mektupları ve bun
larla beraber gönderilen fotoğ -
raflardır. Diğer bazılarında ar
tistin hususi hayatına dair sual-

UZAKLAŞAN MELODİ 1 BİR İNKILAP ~ 
OYNIY ANLAR : 

Mükemmeliyete varan "F.~RARENGİZ KADIN,, 

BRiGiTTE HOKNEY '- _, 

filmini takdim edecektir. 
Yapıyor l 

S 1• .ğ . .. . n,..ı r ı a a ın e ır er. t .1 . . t k .. 

!.elanı Be .. ınlmeb:ye hteşebbus edebı- Bu ittifak, hiç kimseye karşı kerı eterınıd .. kmemkntudn. le meF kıçınt 
ır er. oy e ır areket Alman- b" t .. ak d. 1 1 an r o me e ır er. a a , 

Iar için hem faydalıdır, hem teh- m.ıırc:tırecaVveuzh.mb. sa ıynie ytahpr mba- hiç birisi tamamiyle muvaffak o-
1.k lid" F d lır .. k .. S lA . y. ., • ıç ır me aa esa ı l kt d l 
•1 e ır. ay a • .çun u e an~gı üstüne müstenit değildir. Bu it- am?ma. a ır ar. 
~şga~ etmek suretıyle ~denı~e tifakın gayesi elden gelen bütün .~ım.dı, genç kız ve. kadınlarla 
ı~ı~. olacakl~rdır. Tehlıke}i~:r, vasıtalarla harbi önlemek eaer dıger kadı~ berberler!nden._Doro
~unlm Bulgarıst.andan Selanıge bu mümkün olmazsa, elden' gelen ty Lamur un berberı~e yuzl~rle 

dınecekt.~~cak kbır yot1ı v~r?ır. Ok bütün vasıtalarla, harbi. müşte- ~ektup111 ar. gelmekaktetdıdr. H
1 
epsı ay 

a .. m? on~~ . uvve er ıçın pe rek emniyet bölgelerimiz içine nı sua erı sorrn a ır ar. 
mu~aı.t~ de~ıldir. Bundan maada sirayet ettirmemek idi. Hiç şüp- . Kadınlardan gelenler, genç ar
Sel_aı:ıge ~necek Alman kuvvet- he yoktur ki, bugün, yakın şark tıstten: 
l~rının ~~g ve ~ol cena~ları teh- ve henüz harpten masun bulu- Berberinize emrediniz de bu 
lıkeye duşecektır. ~u plan tahak- nan Balkanlar filemi, şimdiki hu- tuvaleti bize de yaptırtsın diye 
k~k ede_:se Yu~ıanıst~ı: fe.r:a va- zur ve sükO.nlarını İngiltere ile rica etmekte; berberlerden gelen
zıyet~ d:ışe~e!•tır. İngılızlerın ha- Tütkiye arasındaki ittifakın, bu ler de bu usta mes1kdaşın tuva
reketı. şım?ıl~ ancak hava. hare- müşterek emniyet bdlgesine mah ltin sırrını kendilerine de öğret
ket~erıne ınhısar edec~kt~r. ~u sus tedafüi ve iyi niyetli karak- emsi için yalvarmaktadırlar. Ba
vazıyet karşısında Turkıyenın terine borçludurlar Bütün cihan zılan da hidetlerini yenemiyerek 
h~rek~t h~tt~ fevkalade ehem- için nazik olan buhran $?Ünlerin- başlarına bu işi açtığı için ona 
mıyetı haızdu:. de iki müttefik arasında sık sık küfür etmektedirler. 

ler vardır. · 
Bu katibeler bu mektuphlrın 

hepsini tasnif ederler. Sonra içle
rinden en mühim b;r kaç tanesi
ni f.eçerek yan1nda çalıştıklan ar
tiste gösterirler. 

Böyle sayısız mektup alan ar
tistlerden biri de Nelson Edy'dir. 
Onu "Yeni Ay .. filminde gören 
bir havranı kendisine şöyle bir 
mektup yazmıştır: 

"Sayın Bay Nelson Edy: 
Sizın son filminizi okuduktan 

sonra şu neticeye vardun. Size :nu
hakkak Reisicümhur Roosevell'in 
çalıştığı Beyaz Sarayda mühım bır 
vazife verilmelirlir. Sizi onıda 
"ara bulma,, nazırı yapmalıdır. 
Ne vakit buyüklerden bırmin ca
nı sıkılır, yahut iKi kişi arasıııda 
sertçe bir münakaşa geçerse, ~·z- 1 

den bir şarkı soylemenizi rica et
sinler; mesele kalmaz. Saygılarım- 1 

Tam bir muvaffakıyet kazanan 11 A S 1 L 
11 

ı1 ··~·~;;;~;;· .. ·~;~~· .. ~;~·;~~·~·~··: WİLL y BiRGEL .Bu akşam saat 20.30 da ~ 
-~leşhur rejisör V. TOURJANSKY'nin eseri ı M E _ş A * E L E R ' 

B U Y Ü K ve F E C 1 B l R D R A M 1 lsTIK. cAo. KOMEoi KısMı ı 
Y 

1 Bu akşam saat 20.30 da 1 
arın ,gece için numaralı yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. ' K i R A L ı K o o A L A R ' -------· , ........................ ···············-······· 

r ..................................... I .......................... .. 
(Kalp Sızılan) filminde bizi ağlatan. (Gel Barışalım eserinde saatlerce güldüreı':!' 

G.ARY GRANT'ın Katherine Ilepburn - Dorisolal ve Lev Ayres ile yarattığı 

, F~·a,::~:~t~ne yeni~ uf~ aç~ş, ismine~' b~fe~ah~ navc e=~::.nde 
SENENiN E.N BUYÜK_. BİR ~"il~ ROMANI OLAN BU FİL:.WIİ KALBİNİZDE HEYECA.."l ı 

GOZLERI ~ZDEN YAŞ... DUD:"Kl.ARINIZDA TAKDİRLE 

"İngiliz nazır ve kumandanla- fikir teatisinin faydalan inkar e
r~nın Ankara ziyareti bu kabil ih- dilemediği kadar bu fikir teati
tırr1:aller karşısında müttefik sı- !erinin, müşterek emniyet böl
fatıyle alınması lazım gelen müş- ~emiz sulhünün istifadesine ola
t~rek hareketlerin tesbiti ile a- cağında da şüphe edilemez. Me
lakad~~dır.,, sut bir tesadüf, bu defa Ankara-

bir araya getirmektedir.,, la. 
"Yeni Avrupa harbinin en had Mary Wllliamı., 

BU AKŞAM L A L E SINEMASINDA Görünüz •.•. 
Numaralı yerlerin evveUlen kapatılması rica olunur. Tel: 143595 

devrelerinden birine daha yakla- Katibe bu mektubu hemen 
1 

1K1 MÜHİM iLAVE: 

İnıı,iliz mebusu bu tahlili yap- nın mesul şahsyetleriyle birinci 
t:ktan sonra İngilterenin Orta sınıf İngiliz salahiyet sahiplerini 

şıyoruz. Bu sırada bir ittifaka herkese göstermiş ve hatta iş ga
imza koymuş olanların vaziyeti zetelere bile aksetmiştir. Zira 
yeni bir tetkike tabi tutmaların- bu, ötekilerin hiç birine benze -
dan daha tabii ne olabilir?,, lmemektedir. 

2 
TARANTO BOMNIBARD11UAN1 : Türkçe Paramunt Britis Jurnal'da 
YUN AN JURN ALI En son Harp haberleri yeni gelen rumca Yunan Jurı:almda 

~ .......................... ~ı-. ........................... __ , 
Sesinde sert, müthiş bir ahenk vardı. Şermin 

öfkeyle haykırdı: 
- Beni tıırakınız Nejat? 

" Bir s!lniy~ içind~ ~~ütün ümitleri mahvolmuş, 
sen,, dıye hıtap ettıgı kocası, nazarında bir yaban

c~ ~luvermişti. Genç adam bunu anladı, bir çılgın 
gıbı ona yaklaşarak: 

- Şermin! 
Diye bağırdı. Fakat o artık biraz evvelki alev~ 

den kadın değildi. Buz gibi donmuştu. 
- Beni bırakınız Nejat! 
- Hayır, seni bütün varlığım çağırırken bıra-

kamam! 
- Biraz; evvelki sözleriniz aramıza müthiş uçu

rumlar soktu. Bu vaziyeti düşünmiye ihtiyacım 
var. Bırakınız beni! 

- Düşünmeden bana gel, yarın bu dakikadan 
çok uzaktadır. --

- Beni bırakınız Nejat! Size soraçak suallerim 
var. 

Genç adam öfkeyle onu iterek yerinden kalkh. 
- Sor bakalım, daha ne istiyorsun? 
Hırsla kendil)den geçmiş, Kabalaşmıştı. Şermin 

bunun farkında olmamış gibi sakin görünmiye 
çalışıyordu:. 

- Babam hakkındaki intikam projeniz ne hal
dedir? 

- Hepsi yerle yeksan oldu. 
- Doğru mu söylüyorsunuz, artık onu karşı -

nızda bir düşman gibi görmiyecek misiniz? ihti
yar yaşında ona o müthiş darbeyi vurrnıyacak mı
sınız? Bunu bana vadetmezseniz sizin karınız ola
mıyacağımı pekala biliyorsunuz. Bugünkü vaziyet
te bile babama karşı aldığınız cephe beni mahvet
miye kafi iken kendimi tamamiyle size verdikten 
sonra yine onunla meşgul olur, onu öldürmek de
mek olan o mel'un projenizde devam ederseniz 
bunun benim için ne elim bir facia olacağını ta
savvur ediyor musunuz?? Tekrar soruyorum Ne
jat: Bana karşı duyduğunuz aşk, kalbinizdeki bü
tim intikam hırsını söndürecek kadar kuvvetli mi? 

- Bu gece kalbimde yalnız aşk için yer var ... 
Çok mücadele ettim, senin cazibenden kaçmak 
için çok çalıştım fakat mağlfıp oldum. Senin sih
rin karşısında bütün mukavemetim mahvoldu. Bu 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkand 

gece senden başka dünyada kimse yoktur. 
Şerminin gözlerinden bir bulut geçti. 
- Bana karşı duyduğunuz şeye "Aşk., dene -

mez.. O, büsbütün başka bir histir. "Bu gece ... ,, 
diyorsunuz. O halde yarın bana karşı nasıl bir 
duygu ile mütehassis olacaksınız? Bunu biliyor 
musunuz? 

- Ben bir şey bilmiyorum, bilmek te istemi
yorum. Yarını değil bu geceyi düşünüyorum. 

Bu sözleri söyliyerek karısına yaklaşmak istedi 
amma onun iki elini ileriye uzatarak sert nazar~ 
larla kendisini süzdüğünü görünce cesareti kırı
larak durdu. 

- Tekrar ediyorum, benimle eğlenme Şermin ... 
Biraz evvel kollarını boynuma dolamış, kendini 
bana bırakmıştın. Artık geri gidemezsin. 
Şermin başım gururla kaldırarak cevap verdi: 
- Beni cidden sevdiğini?. zaman ve bana geçi

ci bir ihtirastan daha sağlam ve samimi bir hisle 
bağlandığınız ve kalbinizdeki kinin silinip ye
rini sevgiye terkettiğini söylediğiniz zaman te:k
rar konuşuruz. 

- Sizin aşkınızı planlarımla mübadele etmeyi 
teklif ediyorum. 

Genç kadın ayni gururla kocasına baktı. 
- Kalbimi kininizi terketmek mukabilinde sa· 

tın almak istiyorsunuz öyle mi? Fakat burada 
satılık kalb yoktur. Bu dakikada gözlerinizi ateş 
ve ihtiras bürüdüğü için böyle söylüyorsunuz, ya· 
rm, soğukkanlılıkla muhakeme ettiğiniz zaman yi
ne intikam arzunuz her şeyin üstünde uçacak. 

- Ya bu dakikada sana, bundan böyle ailene 
karşı açtığım mücadeleden vaz,:""çtiğime dair söz 
versem yine bana inanmaz mısın? 

- Bu dakikada sizi normal bir adam gibi gör-
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mediğim için teklifinize ve pazarlığınıza yaklaşa
mam. Yarın tekrar konuşuruz. Aklınız başınıza 
geldiği vakit yine bu vadi tekrarlarsanız mesele 
kalmaz. 

- Hayır, artık geri dönemezı:;in. seni bırakmam. 
Beni çıldırtmak, aklımı ve muhakememi almak 
için bütün hilelerini kullandın, beni mağlup et
tin, beni karşında bir paçavraya çevirdin. Şimdi 
de kaçmak istiyorsun. Yağma yok! Biraz evvel 
beni sevdiğini söyliyen sen değil miydin? 
Nejadın gözleri ateş saçıyor, yüzü vahşi bir hay

van yüzü gibi takallus ediyordu. Şermin onun e
linden kurtulmak için son çare ye müracaat etti 
ve yorgun, kırgın bir ses!e şu sözleri söyledi: 

- Yanılıyorsunuz Nejat; ben sizin kalbinizdeki 
kin ve intikam hırsını söndürmek için aşkın kuv
vetinden istifade etmek istedim. sizi aşkı tercih 
etmiye teşvik ettim, size mağlup 6lduğunuzu de
ğil, bilakis galip olduğunuzu göstermek istedim; 
fakat maalesef bütün bu gayretlerim heba oldu, 
sizde ancak, herhangi bir erkeğin güzel bir kadın 
karşısında duyabileceği alelade bir ihtiras yarata
bildim. Buna çok teessüf ediyorum. 

- Bunlardan ne çıkar?? Duyduğum şey ister 
aşk, isterse ki hırs olsun, mademki seni istiyorum. 

- Siz bana bir pazarlık teklif ediyorsunuz. Bu 
teklüiniz karşısında yüzüm kızarıyor. izzeti nef
sim alçalıyor, kendimi esir pazarında satılığa çıka
rılmış bir halayık zannediyorum. Hayır, bu alış 
verişi kabul edemem. Ben, sizin kalbinizdeki if
ratkar duyguyu, gözünüzü kapıyan intikam hırsı
nı ortadan kaldırmak için sevgimin bütün kuvve
tini sarfettim. Maalesef muvaffak olamadım. La
kin, t'e de olsa, bana karşı reva gördüğünüz bu 
bayağı muameleye layık değildim. 

Onu tekrar kaybetmek tehlikesi karşısında Ne- B 
jadın müvazenesi büsbütün bozuldu, sinirli elle-! 
riyle onun omuzlarını yakaladı. 

u L MAC A 
- Beni sevdiğinden bahsediyorsun ... Oyle ol

sa bu kadar kolaylıkla benden ayrılır mıydın? 
Genç kadının rengi sapsarı oldu . 
- Benim kalbimden geçen şeyleri bilseniz, bü· 

tün bu sözlerin ve aylardanberi geçirdiğiniz bu 
alelacayip hayatın benim üzerimde ne kadar fena 
bir tesir yaptığını bilseniz böyle demezdiniz. 

Sesi titriyor, gözlerinden akmıya başlıyan yaş 
ları göstermemek için başını -çeviriyordu. N°CJat 
elini saçlarında dolaştırarak biran hareketsiz kal
dıktan sonra sordu: 

- Ne demek istiyorsun? Bu sözlerden kasdin 
nedir? 

- Biraz evvel, dünyada yalnız bir tek insanın, 
yalnız sizin beni sizden ayırabileceğinizi söylemiş· 
tim. Bunu yaptınız Nejat... Sizden uzaklaşacağım. 

Nejat birdenbire dona kalmıştı. itiraz edecek 
yerde sadece: 

- Ne zaman? Diye sordu. 
- Maalesef bu gece vapur yok; yarın ... 
Bu sözleri söylerken sesi o kadar hafüti ki, Ne

jat işitmekte müşkülat çekti. 
- Pekala ... 
Başka bir şey demeden arkasını dönerek odasına 

doğru yürüdü; fakat kapıdan geçmeden evvel tek
rar başını çevirerek ateş saçan gözlerle karısına 
baktı ve hiddetle: 

- Deminki gibi kapıyı kilitlemeyin, alimallah 
bir tekmede kırar, içeri girerim ... Dedi. 

- Ya kilitlemezsem??? 
- Odamda kalır, bu tarafa bir adım atmam. 
- Söz veriyor musunuz? 
- Evet. 
- Pekala ... Kilitlemem. 
Bu son kelime kafi imiş gibi Nejat bir şey söy

lemeden dışarı çıktı; kapıyı arkasından kapadı. 
Ertesi sabah erkenden Şermin çay içmek için 

yemek salonuna indiği zaman karşısındaki adamın 
bir gece evvelki Nejat değil, tamamiyle yabancı 
bir insan olduğunu zannetti. Bu yabancı zahiren 
Nejada benziyordu, işte o kadar ... 

Arkası Var 

2 3 4 5 6 7 8 • 

1 1 1 ., 1 1 1 

l 
1 1 1 ı•ı 1 1 1 
1 1 ı ı•ı 1 1 1 - -

·Soldan Sağa: 1 - Asyada müs 
lümanlarla meskun bir ada • 
Baltıkta bir körfez 2 - Asyadr 
bir körfez - Bir erkek ismi 3 -
Cemi edatı - Bir deniz 4 - Kö 
pek - Bir sayı - Lahze 5 - Ça -
bukluk 6 - Bir Türk denizi 7 -
Arabistandadır - Bayat değıJ 
8 - Rıza gösteren - Eyilmiş O.....,. 
Bir krallık - Haykırış. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Yap . 
macık - Koca değil 2 - Sayı · 
Eserler 3 - Vermekten emir . 
istida 4 - Lahza - Ters okunur 
sa kiralıyan manasına gelır 5 -
Ters okunursa: On 6 - Bir no 
ta - iletmekten faıl 7 - Şaıi 
edatı - Argo: Aptal 8 - Ku~ur 
ağzı - Ters okunursa: Sıra 9 -
Bir Ingiliz nazırı - Akıl. 

* EVVELKİ BULMACA: 1 -
Singapur 2 - Ifa - Kazık 3 -
Caz - Nuzu 4 - idame - Nam 
5 - Ler - Kik 6 - Elgö 'l -
Aliye - Pid 8 - Palınir 9 - Sa 
de - Su 
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Bir İcat Serisi ... j 
............. -........ Arkadi AverçeJıko'dan ........ . 

G ünlerden bir gün, adı ne 
burada, ne de orada yazı

lı olmıyan bü· memleketin, tayya
re sanaayii fabrikatörünün bw·o
suna peJmüı·de kıyafetli bir a
dam gırdı; 

- Beni salfilıiyet sahibi biri -
sine götürünüz, dedi. Kendisıne 
bildirilecek mühim bir işim var. 

- Salahiyet sahibi birısine mı? 
- Evet; tayyarecilik hakkında 

satılacak mühim bir icadım vaı·; 
tayyarecilik sahasında buyuk 
bir inkılap yapabilecek bır 
icat .. Ona kim sahıp olursa, düş
man üzerinde mutlak. bir hakımı
yet elde edecektir. 

Bu beyanat tabıi büyük bir a
laka ile karşılandı ve mucıt, a<lı 
buyük bir hurmetle anılan fabrı
katörün huzuruna çıkarıldı. 

Fabrıkatör, öburıeri · kadar 
memnundu. Mucide en rahat kol 
tuğu ikram ettı ve sordu: 

- Eh, sayın bayım., bu sizin 
icadınız neymiş, bakalım; oğre -
nebılir miyim? 

dersiniz?. Hava geminizi bu müt
hiş silaha karşı koruyabilecek bir 
zırh keşfettim. Bu zırh o derece
de kuvvetlidir ki, silah onu çize
mez dahi...,, 

l<'abrlkatör kudurmuş bir hid
det içindeydi: 

- Siz benı deli mi etmek ısti
yorsunuz? Sizin bu hareketinız, 
çok bayağı bir şeydir; alçaklık -
tır, haydutluktur! 
Yabancı kaşlarını çattı: 
- Ben alçakça hareket etmi

yorum. Böyle söylemiye ne hak
kınız var? Size sattığım hava ge
misinde herhangi bir yanlışlık 
mı var? O harikuladedir. Yahut 
silühta mı bozukluk var? Zanne
derim, o bir şaheserdir. O halde 
şikayetiniz neye? Yoksa ben sizi 
herhangi bir şekilde dolandırdım 
mı? Sahte iddialarda mı bulun -
dum? .. 

- Bana ilk olarak zırhı teklü 
etmeniz icap ederdi. 

- Affedersiniz. Tayyarecilik 
san'ati ve bilhassa onun teknik 
tarafı - eğer sağlam olacaksa -
tıpkı bir vücut gibi kademe kade
me inkişaf etmelidir. Sizin telkin 
etmek istediğiniz şekildeki :ı.tla
ması mümkün değildir. 

~ Havada bir hafta kalabilen, 
bir tabur asker nakline elvcrışli 
ve en gayrı müsait hava şeraıtıne 
karşı koyabilecek tipte bir hava 
gemisi inşasına muvaffak oldum. 
Bu keşfimin sizi alakadar edebi
leceğini düşündüm. 

Fabrikatör, mucidin itimadını K ısa bir sükut oldu. Fal.ıri-
suiistim.al etmiyeceğine söz ver- katör düşünceli ve ~aşkın-
dikten sonra, mucit taşıdığı ka· dı. Mucit ağzındaki sigarayı par
lın bir paketi açtı ve planlarını maklariyle evirip çevirmekle 
masanın üzerine serdi. meşguldü. 

Fabrikatör planları tetkik ede- Fabrikatör, zırhı kendisine bir 
rek; "Evet ... ,, Dedi, "Planlarınız başkasının teklü etmesi lazımgel
iddialarınızı haklı gösteriyor. Bu diği şeklindeki mahut protesto -
icat için ne istiyorsunuz? sunu tekrarlamak istedı, fakat 

- Bir milyon.. · mucidin yine bıyığını traş ettir -
Fabrikatör, ·'Mükemmel!,, de- mek tehdidinden korkuyordu. 

di ve mutabık olduğunu gösterir -- Ne istiyorsunuz, diye SQ! -
bir tavırla mucidin elini sıktı. ·'Iş du. 
te size bir milyonluk bir çek,, - Bir milyon .. 
Tam bir milyon .. Teşekkür ede- - Yarısına razı olamaz mısı-
rim, eğer başka bir teklif~niz o- nız? 
!ursa, lutfen yine bana gelınız! - Henüz aklımı kaçırmadım * * bayım.. Başka birisine götürsem 

Y abancı; "tesadüfen yanım· 2 milyon da al~bj]jrim. 
da yeni bir şey daha var!,, - Eh, al milyonunu, haydi! Bi 

Dedi, "Sizı hay.rQte dıisürecek bir zi mahvediyorsun. 
şey ... ,, Mucit çeki diğerlerinin yanına 

- Nedir? yerleştirdi, fabrikatörün elini sık 
- Sizin hava geminizi 2 sani- tı ve kapıya doğru bir adım iler-

yede berhava edebilecek ve onu ledi. 
bır un torbası halinde yere sere- Fabrikatör, "bir dakika! ,, dıye 
bılecek müthiş bir silah keşfet - durdurdu, "zırhın her türlü ateşe 
tim. Geminiz bu silah karşısında mukavemet edebileceğinden iyice 
tamamen kudretsizdir. emin misiniz? 

Fabnkatör kaşlarını çattı ve; - Tabii .. Yani tesir kabiliyet-
"Ne'?! Sahih mı?,, diye telaş için- leri fevkaU\de kuvvetli, hususi, 
de homurdandı. "Bana öyle geıi- yeni silahl.ar icat edilmedikçe hiç 
)ur kı ne demek istediğınizi pek korku yoktur. 
ıyı aniıyamıyorum. Siz, evvela - Eh?! .. Siz bu şekilde silahlar 
hakikalen harikulade bir hava kat olunabileceğine inanıyor mu 
gemısı ınşa ettıgimizi ve sonra sunuz? 
ua bu ıcadınızı yıne kendi sııa- - Evet. Hatta icat edilmişlcr-
hınızla mahvedeceğinizi mi söy- dir bile. 
ıemek ıstıyorswmz ~ Sız hıç utan· - Kimin tarafından? 
mıyor musunuz?,, ~ - Benim tarafımdan .. 

- Utanacak ne var, dogrusu - Allah kahretsin!. Ne diye 
anlamıyorum. Tayyarecilik san'a- daha evvelden söylemedin bun
tının gunden güne mükemmelleş- ları?!... 
tıgıni ve hiçbır kimsenin gencte - Ne demek istcdığinizi anlı
kalıp, mahvedilmek lüks.üne duş yamıyorum. İşte söylüyorum ya: 
mek istemiyeceğinı takdir buyu- Bu siJAhlar tarafı aciziden icat e
rursunuz. Henim, ha, pardon, si- dilmişlerdir bile .. 
zın hava geminiz - mlıthiş bir si- Fabrikatör, dişlerini gıcırdattı: 
lahtır. Buna karşı mukabil bir si- Anlıyorum, anlıyorum ... 
lalı icadı lüzumu da aşikardır. Şimdi de bize bu yeni silahı mı 

- Hım!.. Tabii bu, ·nazari ola- teklif edeceksiniz? Anlıyorum! 
rak gayri kabili münakaşa bir ha- Sonra da ağzınız ta .k':'l~larını
kikattir. Fa.kat pratikte... Eğer za varac.ak, ve ~ake:-ınız~ altın
bu silah bana, bir başkası tara - dan yenı ve harikulade bır zır~ 
fından teklif edilmiş olsaydı, an-; projesi daha çıkaracaksınız değıl 
!ardım .. Fakat siz, kendiniz... ı mi? 

Yabancı, "Allah, Allah!,, Diye - Tabii:. . . . . 
söylendi. "Ne farıkı var? Doğru- - Ve .hızı yenı bır mı~yo~da!l 
su anlıyamıyorum. Farzediniz ki, daha ettikten sonra, yenı ~ır s.ı
ben kapıdan çıktım, bıyığımı traş lah ve ark~sından da . y~nı .. hır 
ettim, elbise değiştirdim, tekrar zırh daha ıcat edecegsmız oyJe 
ayni kapıdan girip, kendimi size mi? 
bir başka adammış gibi tanıttım; - Pek tabii.. 
farkı ne bunun?!.. Fakat eğer bu Fabrikatör hırsından bir tutam 
şekil size, daha eğlenceli geli- saçından oldu ve hiddetle bağır-
yorsa, bence mahzur yoktur; ye- dı: 1 
ki, güzel hatırınız için öyle ol- - Şeytan canını alsın senm .. 
sun ... ,, Bizi kapana koydun ... Haydut se

ni!. Sırtlan seni! Barı bana adını 
ver de, ona her yerde dova doya 
küfür edebileyim. * * 

F abrikatör, çok saçma bir 
iey söylemiş oldugun~ 

farkına vardı ve bıraz utandı; 
- Bak, bu doğru! Dedi, "Bu

nu kabul ederim. Ben sızin sila
hınızı, sırf sizın onu, bir ba~kası
na satmanıza mani olmak içın al
mak isterim. Ne istiyorsunuz? 

- Bir milyon ... 
Fabrikatör çeki doldurdu ve 

mucidin sırtını okşıyarak dedi ki: 
- Valla,hi, kabul etmekliğim 

lazım ki, sen çok yaman bir adam 
sın. 

- Size itiraz etmek haddim 
değildir. 

- Yalnız hava sefinesi değil, 
üstelik bir de siluh ... 

- Teveccühünüz bayım . Me
sele zannedildiği kadar mühim 
değil, nıhayct her zehirin bir pan 
zehiri bulunabilir. 

- Tabıi. fakat ne kadar olsa ; 
planlarınız ... 

- Evet.. Pek tabii... Bu silah 
müthiş bir şeydir; fakat buna 
rağmen ... 

Mucit tekrar yerine oturdu, 
fabrik&töre baktı ve dedi ki : 

- .. . Fakat bütün bunlara rağ
ıncn siz<:.' bir sır ifşa etsem ne 

* * 
Y abancı zıplıyarak ayağa 

fırladı. O ana kadar alaycı 
bir gülümsemeyle kırışan yuzu 
bembeyaz kesilmişti; dudakları 
hınçla titriyordu: . 

- Sen, istediğin kadar ~ehdı
de yelten beni! Dedi; bu yuzdt!n 
ne sen daha akıllı, ne de ben da
ha budala oluruz... Sana ismııni 
vermiyeceğim; eğer sen, bir pa~·
ça zeki olsaydın, benim çok ba~ıt 
insan mantıkımı anlamakta guç
lük çekmezdin. Fakat ne yazık 
ki sen bu nimetten dahi mahrum 
sdn. Anlamıyorsun ki, 10 sene 
içinde yavaş yavaş mahvolmak -
tansa 10 dakikada mahvolmak 
aynı seydir ... Sana ınsani dei1a 
hitap ediyor; sen ona kapıyı gös
teriyorsun. Fakat bu bana ait de
ğil.. Herkes az çok kendini buda
la yerine koyabilir ve en iyi ve 
en münasip şekilde kendi kendi
ni mahvedebilir. Fakat görliyo -
rum ki sende topyekun mahvol
ma kabfliyet ve cesareti dahi yok. 
Haydi Allahaısmar1.adık .. ,, 

Yabancı kapıyı hızla vurdu, ve 

TA S ===~~=======:::================================~======= 

Edenin Ankarada .. 

/Jk 1 emasları 
(Başı 1 incide) 

İngiliz Hariciye Nazırı ile İm
paratorluk Genel Kurmay Baş
kanı ve maiyetlerini taşıyan 
tren, gara girdiği zaman halk 
kütleleri arasından yükselen al
kışlar ve "Varol,, , "yaşa., sada
ları dakikalarca sürmüş ve muh
terem misafirimiz Anthony E
den, bu samimi tezahürata halkı 
selamlamak suretiyle mukabele 
etmistir. 

Tren durunca vagonlarından 
inen İngiliz Hariciye Nazırı ile 
Sir John Dili, Hariciye Vekili -
miz Şükrü Saracoğlu ve Genel 
Kurmay ikinci reisi OrJ?eneral 
Asım Gündüz ile müsafahada 
bulunmuşlar ve her iki taraf re
fakatlerindeki zevatı birbirleriy
le tanıştırmışlardır. İstikbal me
rasiminin bu safhasını takiben 
Riyaseticümhur bandosu İn~iliz 
milli marşı olan "Tanrı. Krı:ı.lı 
korusun., ve "İstiklal.. marsları
nı calmış ve misafirlerimiz ra
simei ihtiramı ifa etmekte olan 
askeri kıtayı teftiş eylemiştir. 

Büyük Britanva Hariciye Na
zırı, kıta komutanının elini sık
mış ve askeri "merhaba asker,, 
divc>rek selamlamış ve erlerim iz 
,gür bir sesle "sağ ol .. mukabele
sinde bulunmuslardır. 

Eden, İneiliz İmparatorluğu 
ve Tlirk milli renkleriyle süs
lenmiş bulunan gardan merasim 
salonuna ,gecerken, avni suretle 
halkın en içten tezahiirlf"rivle 
karşılaşmış ve bu tezahürata 
mütebessim ve mütehassis bir 
cehre ile mukabelede bulunmus
tur. Halkın bu te:ııahiiratı. garın 
dışındaki büyük mcvcfanda da 
en son haddini bulmuştur. 

Anthonv Eden, bu samimi is
tikbal gösterileri arasında ı:ttıs 
poligonuna kadar halk safları 
arasında vürüvüslerine devam 
etmis ve burada kendilerine tah
sis olunan otomobile Hariciye 
Vekilimizle birlikte binerek ika
metlerine hususi daireler tefrik 
edilmis olan Ankarapalas oteline 
~itmislerdir. 

İngiliz Haricive Naz1rının oto
mobilini İmpa~atorluk Genel 
Kurmay Başkanı Sir John Dill 
ve G <>nel Kurmay ikinci reisi -
miz Or~eneral Asım Gi.indüz'ün 
bulunduklan otomobil takip ey
lemc-kte idi. MisafirlC'rimiz An
karapalas önündf' de tezahürı:tt
la k;ı rc:1l anmrsl;:ırdır. 

ilk resmi ziyaretler 
Ankara, 26 ( A.A.) - Bu sa

bah şehrimize gelmis olan İngi
liz Hariciye Nazırı Anthony E
den ile Britanya İmparatorluğu 
Genel Kurmay Başkanı General 
Sir John Dill bir müddet istira
hat ve öğle yemeğini hususi su
rette yedikten sonra İngiltere 
Büyük Elcisi Sir Hu~he Knat
chbull - Huggessen ile ve refa
lr:ıtirıdP bıılunan zevat.la birlikte 
15,30 da Çankaya köşküne gide-
rek defteri mahsusu imza eyle
mislerdir. 

Muhterem misafirler bunu ta
kiben Haricive Vekaletinde Sük
rü Saracol!lunu. Basvekalette 
Başvekil Doktor Refik Savdı:ımı, 
Büvük Millet Meclisinde de Reis 
Abdülhalik Renda'vı zivaret ev
lemsiler ve Haricive VPkilimizle 
Basvekil ve Büvük Millet MP.cli
si Reisi Anka~aoa lasta kendile
rine iadei ziyarette bulunmus
lardtr. 

Bundan sonra Büvük Britan
va Genel Kıırmav Baskanı Sir 
Tohn Dill refakatindf' İnstiltere 
Büyük Elci!:;i ve refRkfltindı>ki 
wvat i1e hirlikte Genel Kurma
va giderek Gf'nel Kurmav Bas
'lr.ırıı 'l\<f<ır,,c:ı:ıl li'n117i C'fllnııalr'ı ve 
ikinci Başkan Orgeneral Asım 
Gündüz'ü ziyaret eylemiş ve bu 
ziyaretler kendisine iade olun-
mııst.11r. · 

Eden, Şefin Manevi 
huzurunda 

Ankara, 26 (A.A.) - Dost ve 
müttefik İngiltere Hariciye Na
zırı Anthony Eden ile İmpara
torluk Genel Kurmay Başkam 
General Sir John Dill Çankaya
da Riyaseticümhur köskünde 
defteri mahsusu imza ettikten 
sonra Atatürkün muvakkat kab
rini ziyaret ederek muhtesem bir 
çelenk koymuşlar ve ebedi Şefin 
manevi huzurunda eğilmislerdir. 
Bu tazim rasimesinde büyük mi
safirlere maivetlerinde bulun -
makta olan Yakın Şark İngiliz 
kuvvetleri Başkumandanı Gene
ral Wavell'in Kurmay Bask:ını 
Generel Arthur Smith ile Tuğ
general Mallaby. Hava Vis Ma
reşali Elmhurst ile mihrnı:ındar-
1 ar1 rpfakat evlemekte irfi)Pr. 

Y ine bu zivnret e<;nasında mi
safirlerimiz ebedi Sefin muvak
kat kabri önünde Vali Muı:ıvini 
He Emniyet Direktörü tarafın -
dan karşılanmış ve bir polis 

adı ne burada, ne de orada yazı
lı olmıyan bir memleketin meş -
hur bir tayyare fabrikatörünün 
bürosunu işte böylece bıraktı, 
gitti... 

müfrezesi rasimei ihtiramı ifa 
ey !emiştir. 

Misafirlerimize refakat 
eden zevat 

Ankara, 26 (A. A.) - İngiltere 
Hariciye Na:nrı Anthony Eden ile 
Genelkurmay Başkanı General 
Sir John Dill'e aşağıdaki zevat re
fakat etmektedir: 

Orta Sark İngiliz kuvvetleri 
baş kumandanı General Wavell'in 
kurmay başkanı General Arthur 
Smith, Tuğgeneral Mallaby, hava 
Vismareşali T. Elmhirst. binbaşı 
Ferguason, Eden'in hususi katibi 
R. C. Stevensof, Dixon, M. 
Wright .. 

1 

Dün geceki suvare 
Ankara, 26 (TAN) - Hariciye 

Vekili Şükrü Saraçoğlu tarafın
dan bu akşam Ankara Palas ote
linde İng.iltere Hariciye Nazırı 
ile imparatorluk Genel Kurmay 
Başkanı Sir John Dili şerefine bir 
akşam ziyafeti verilmiş ve bunu 
bir resmi kabul takip etmiştir. 

Suvare çok samimi bir hava 
ve büyük bir neşe içinde ge<; vak
te kadar devam etmiştir. Suvare
ye Kordiplomatik'e mensup bir 
çok zevat ile yüksek mahafile 
mensup bir çok kimseler istirak 
etmişlerdir. Mister Eden, frakını 
yanında getirmediğinden dolayı 
davet,e smoki~ ile iştirak etmiş
tir. 

Cuma günü, muhterem misafir 
burada bulunan Türk ve yabancı 
gazetecileri ve ajans muhabirle
rini kabul edecektir. ____ _,, ----
Eden Atinaya da 

Gidecek 
(Başı 1 incide) 

kiye ile İngiltere arasında çok 
mükemmel tedbirler kararlaştı
rılmıştır. Kahire'den gelen ve 
bugün gazeteler tarafından neşre
dilen haberler burada büyük bir 
tesir yapmıştır. Bundan başka 
burada Eden'in Türkiyeye gitme
sinin yeni inkişaflara başlang1ç 
teşkil edeceği hissi vardır. 

"Daily Express., bu hususta 
şunları yazmaktadır : 

"Eden'in Ankarada yapacağı 
.Q;örüşmelerin yakın hadiseler ü
zerinde süratle müessir olması 
mümkündür. Avrupan,n cenubu 
şarkisinde. harekatın pek süratle 
cereyan etmesi muhtemeldir. Bu
nun için Hitlerin Bulgaristanda 
oynamakta olduğu bekletme oyu. 
nuna nihayet vermesi kafidir. Bu 
nunla beraber harbin bu sahne
sinde ve diğer sahnelerde teseb
büslere girişmek hakkının yalnız 
mihvere ait olduğu zannedilme
melidir.,, 

"Times,, gazetesinin diploma
tik muharriri, Eden'in Ankara zi
varetinin Türk - Bulgar anlaşma
sının imzalanmasından bir kaç 
gün evvel hazırlanmış olduğunu 
yazmakta ve şöyle demektedir: 

"Eden ve General Dill, İn,gil
tereden ayrıldıkları zaman bu ve
sikanın muhtemel hükümlerini 
biliyorlardı. Bundan başka İngil
tere ve Türkiyede bu husust::ı 
hakim olan umumi kanaate on
lar da istirak ediyordu. Bu ka
naatin, mezkur beyannamenin 
Balkanlardaki vaziyette bir şey 
değiştirmediği merkezinde oldu
ğu malümdur.,, 

"Tirnes,, şunları ilave etmekte
dir: 

"Eden ile General Dill'in ziya-
reti son dakikada yapılan anlaş
malardan ziyade hadiselerin do
ğurduğu umumi vaziyetle alaka
dardır. 

Askeri sebeplerle malzeme me 
seleleri, Türk ordularının sima] 
hudutlarının ötesinde tahakkuku 
kabil olmıvan harekata girismek. 
tense, hadiseleri beklemek sure
tiyle mi.ittefiklerin davasına da
ha ivi hizmet edeceği zannını ve
rebilir. 

Kahireden ~elen haberlere gö
re. Eden ile General Dill'in gö
rüşmeleri çok memnuniyet ve
rici neticeler doğurmu stur. Bu 
arada Nil ordusu dinlenmistir. 
tki ay zarfında Avıısturalva kr
taları nakliye teskilatını yeniden 
tanzim ile yolları, rıhtımları ve 
askeri tesisatı tamir etmeve va
kit bulmuslardır. Bir cok İngili7 
tayyarecisi de kezalik istirahat 
imkanını bulmııstur. 

"Dailv Express .. in Kahire mu 
hrıhiri d.P sövle dPmektP<iir: 

"Harbin son alevinin Balkanlar 
üzerinde görünmesini her gün 
hp}clivnrıız ... 

Stefa11i ajansına göre 
Sofya, 26 (A. A.l - ''Stefanı .. : 

Eden'in Ankara seyahati. Bulgar 
siyasi mahfillerinde. Yunanista
na yardım hedefi ile Balkanlarda 
karıtasalıklar varatmak bahsinde 
tngilterenin veni bir tesebbüsü 
olar::ık telakki edilmektedir. Bu 
tesebbüs Bull?'aristanda takbih e· 
dilmekte ve Londranın h::ırpçu 
sistemleri ııittikce da ha fazl:ı tees 
süfle karşılanmaktadır. Sofya si-

1 Paristekiler Yeni 
Vichy Hükumetini 
de Beğenmiyorlar 
Paris, 26 (A. A.) - "D. N. B.,,: 

Milli Halit toplantısı partisi mah
filleri yeni Vichy kabinesini 
"İşbirliği ve montoir gorusmesi 
hattı hareketi kabinesi,, olarak 
tavsiften imtina etmektedir. 
" Oeuvre,, gazetesi bugünkü Vi
chv kabinesinin ancak bir kom
prÖmi'yi temsil ettiğini müşahe
de evlPmektedir. 

Veyga.nd Cezair'de 
Vichy, 26 (A. A.) - General 

Wey,gand. Fransız Garbi Afrika
sında 15 gün süren bir teftiş se
vahaiinden sonra tayvare iJP l->u 
ıtün Ce?<ıirP dönmüstür 

Cür'etkôrane bir 
haydutluk 

Paris, 26 <A. A.) - "D. N. B .. 
'Parisin merkezinde bir h::ıvdntluk 
vakası olmus 3.700.000 frank a
<;ırılmıstır. Kredi Kommersial 
bankası memurları Fransız ban
kasından a]dıkhn bu parnlan bir 
r:>l arabasiyle bankalarına götü
rürlerken hüviyetleri mechul 
vüzleri maskeli olup otomobil
den inen dört havdudun tecavü
züne uı!ramışlardır. 

Haydutlar paraları muhafaza 
edenlerden birini öldürmüs. di
aerini yaral:>,mıs ve kaçmışlardır 

Şarki Afrikada 
(Başı 1 incide) 

reket, harikulade diye tavsif e
dilebilir. 

Bu kuvvetler ayni enerji ile 
hareketlerine devam ederlerse 
vasati 2200 kilometrelik bir saha
haya malik olan İtalyan Somali
sinin en co~ bir ay icinde tama
miyle işgal edilmesi beklenebilir. 
Şimdi Britanya kuvvetleri İtal
yan Somalisinin merkezinin do
ğusunda bulunan nehri de geç
mislerdir. 

Libyada Alman kuvvetleri 

Libyada: Afrikadaki Alman 
kuvvetlerinin Bin,gazinin 250 ki
lometre cenubundaki sahada ilk 
def~ olarak İn,gilizlerle karşılaştı
ğı Italyan tebli,ğlerinde bildirili
vor. Bu haber doğru olabilir. Fa
kat İtalyanların yaotığı kadar 
velveleye değer mahiyeti voktur 
Evvela Almanların bu kadar uzun 
bir cölü gecerek bu hareketi yap
malarına pek ihtimal verilemez. 
Sonra da, halen İngilizlerle te
mas eden kuvvetler, ancak motör
lü bir Alman müfrezesi olabilir 
ki. bunun da Libya harekatında 
mühim bir rolü olamaz, zaten Hür 
Fransız müstakil ajansı da Lon
dradan verdiil:i bir haberde İtal
van tebli,iinde bildirilen bu vazi
yete ihtimal verilmediğini sövle
mektE'dir. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 26 (A. A.) - "Tebliğ .. : 

Simali Afrikada 24 Şubat sabahr 
Afrikadaki Alman kuvvetleri. ilk 
defa olarak Agedabia cölünde 
düşmanla temasa gelmiştir. İngi
lizlerin zırhlı kıtaatı ile yapılan 
bir çarpışmada düşmanın motör
lü vesaiti ile tankları tahrip edil
miş ve bir mikdar esir almmıstır 
Almanların zaviatı voktur. 

Tebliğler birbirini tutmuyor 
L?ndra, 26 (A.A.) - Bugün

kü Italyan ve Alman tebliğleri, 
"Afrik:t:iaki ALman kıtalarına 
mensup ci.izütamların,. Trablus 
çölünde İngiliz kıtalarına karsı 
harekette bulunmuş olduklarını 
bildirmektedir. İki tebliğ ar'1Stn
da birbirini tutmıyan zıt iddia
lar vardır. "Reuter., in öğrendi
ğine göre. Trablusta İn,gilizlerle 
Almanlar arasında her hangi bir 
çarpışma olduğuna dair Londra
da sarih malumat yoktur. Keza 
Trablusta Alman kıtalarının bu
lunduğunu teyit eden malumat 
ta mevcut değildir. Maamafih 
Sicilya veya İtalyadan cok kü
cük Alman müfrezelerinin Trab
lusa gecebilmiş olmaları ihtimali 
kabul edilmektedir. 

Mogadiscio'11un mevkii 
Londra 26 (A. A.) - Londra

da, Mogodiscio'nun müstakbel 
harekat için büyük bir kıymeti 
haiz olduğu k ..... 1ati vardır. Şeh
rin nüfusu 55 000 kişiden ibaret 
olup bunun sekiz bini Italyandır. 
Habeşistan harbinde Mogadiscio 
Italyanların Somaliden harekete 
geçen orduları için bir üs olarak 
2.070 kilometre uzunluğunda o -
kullanılmıştı. Burada, şimali şar
ki istikametine giden ve cem'an 
lan dar hatlı iki demiryolu var
dır. Şimale ~iden yo11ar olduk
"a iyidir 

vasi mahfillerinde beyan edildi
ğine göre. bir Balkan cephesi kur
mayı istihdaf eden İngfüz ma
nevrası , Bul.e;aristarun azimkar 
muhalefeti ile karsılasacaktır, o 
Bııh~arlar ki. mihv~,. ıiP"letlerinin 
rfostluğuna giivenehilerek her 
t ü rlii ihtimallere karşı koymaya 
hazırdır.,, 

lngiliz Fi 1 osu Japonya • S. Rusy 
Atlantikte Tarama Ademitecavüz Pak 

Hareketi Yaptı Hazırlanıyormuş! 
Londra, 26 (A.A.) - Anava

tan filosuna mensup bir İn~iliz 
kruvazöründe bulunan "Reuter., 
muhabiri bildiriyor: İngiliz ana
vatan filosuna mensup gemiler 
Alman korsan gemileriyle deni
zaltılannı araştırmak maksadiv
le büyük bir saha dahilinde ta
rama hareketi yapmıştır. Ben hu 
harekata istirak eden bir kruva
zörde bulunuyorum. Simdive ka
dar Atlantikte binlerce mil :n~
safe katettik. Gemilerin kendi 
tayyarelerinden baska bircok tav 
yareler de bu harekata istirak f't
miş ve arastırma sahasının bü
yük mikvasta ~f>nisletilmesini 
temin eylemistir. Bizim ıtPnıinin 
tayyareleri hep birden saatlP•ce 
•1cmuşlardır. 

Bulgaristan 
(Başı 1 incide) 

İşçi mebus Cocks şunu sormuş
tur: 
"- Bulgar hükumetine haber 

verilmiş midir ki, şayet Bulgaris
tanın istiklalini kuvvete müra
caat ederek müdafaa etmediği 
~akdirde Bul.e;aristan muhasım bir 
memleket olarak telakki oluna
cak ve münakalatı bombardıman 
edilecektir? .. 

İsci mebusun bu suali cevapsız 
kalmıştır. 

Son Bulgar - Türk anlasmasına 
müncer olan müzakereler hak
kında da Butler, "İngiliz hüküme 
tinin bu müzakerelerden tamami
le haberdar edilmiş olduğunu,. 
söylem istir. 

Butler, diğar bir suale de şu 
cevabı vermiştir: 

"Şu cihete bilhassa dikatti ce
kerim ki, anlaşmanın mukad:.ie
mesinde, akit iki memleketin di
ğer devletlerle olan taahhütleri
beyan olunmaktadır. Avam kama 
ne bu anlaşmanın dokunmı:ırlı<r 
rası azası, o zamandanberi Türk 
hariciye vekilinin bu hususta ga
zetecilere yaptığı beyanatı da hiç 
süphesiz görmüslerdir.,, 

Liberal Mander'in bir sualine 
cevaben de Butler. demistir ki: 

"Müttefikimiz Türkiyenin, ta
ahhütlerini ifa tarzından dolayı 
tamamiyle memnunuz.,, 

Bir işçi mebusun suali 

Londra, 26 (A.A.) - Avam 
Kamarasında İşçi Mebusu Cocks, 
Sovyet hükumeti tarafından İn
.e;iltcrenin ıtecen 22 Tesrinievvel
deki tekliflerine yapıİan itiraz
lar hususunda, Türk - Sovyet 
münasebetlerinin ehemmivetine 
binaen İn,giltere Hariciye ·Neza
retinin bir telü gayretinde bu-
1 unmasmı ileri sürmüştür. Hari
ciye Miiste~arı Btuler Cevaben, 
"Sovvet hükı'.'ımetinin bu isi da
ha ileri götürmemekte olduğu
nu. . tekrar etmistir. 

Bir Nazi taarruzu halinde 

Londra, 26 (A.A.) - "Afi .. : 
"Times.. gazetesinin siyasi mu
harriri, Bulgar - Yunan hudu -
dundaki Rodop dai?larrnın bir 
Alman ileri hareketini na,;ıl 
müskülata uğratacağını ehemmi 
vetle kaydettikten sonra diy0r 
ki: "Bulı;rarlar. 1918 de İngili1 
hava kuvvetlerinin baskınına uğ 
,..am1slard1... • 

"News Chronicle .. Q;azetesi de 
c:;öyle yazıvor: "Yunanltlarla 
Türkler arastnda hir askrri an
lasma vardır ve Türk askerleri 
Trakya hududunda tahassiit et
mis bulunuvor. Di.l!Pr taraftan 
General Catroux. Menzics ve 
Yeni Zelanc'la hük(ımeti. kendi
lerine ait kltaları her hanıti cep
hede olursa olsun. General Wa
~rpll'in Pnırirıp vermi.,tir 

Berlin teminat veriyor 

Berlin, 26 !A. A.) - Yarı res
mi bir membadan bildiriliyor: 
"Bulgaristan. Almanya ile sıkı 
ve dostane münasebetler idame 
eden bir devlettir ve Almanya bu 
dostluğu ihlal edebilecek hic bir 
harekette bulunmıyacaktır.,, 

Bugün A1man hariciye nezaretı 
Almanların Bulgaristan dahiline 
sızmakta olduklarına dair diisman 
propagandasının nesrettiği yalan 
havadisler hakkında vukardaki 
tefsirde bulunmuştur. Bul,garista 
na Almanlarrn gizli gizli girdik
lerine dair cıkarılan bu saviala
rın. ancak umumi dikkati, Sofya
daki İngiliz gizli ajanlarının tev
küi hadisesinden uzak tutmak i
cin neşredilmekte olduğu ayni Al
man mahfillerince tekrar edil
mektedir. Bu savialar. Alman
Bulgar münasehf'tlerini bulan· 
dırmak ıtıaksadiyle ortaya atıl 
maktadır. Di~er taraftan. Alman 
hariciye nezareti. Alman kıtala
nnın Bul,llar Dobrucasına girdik
lerine dair cıkarılan diğer bir ha
beri de reddetmiştir. Alman ha
riciye nezaretinde şıı cihet teba
rüz ettirilmektedir ki. Alman kı
t;:ıl;ırının Bulgar arazisine girmesi 
mevzuu bahis dahi olamaz 

Londra, 26 (A. A.) - "A. F. 
Şanghaydaki Japon mahfilleri 
de mart bidayetlerinde Sovye 
Japon ademi tecavüz paktı a 
tedileceği yarı resmi bir lis 
la söylenmektedir. 
Japonyanın yeni Bcrlin Sef 

vazüesine giderken Moskova 
uğramış ve bazı Sovyet teklifi 
rinin hükumetince kabul edil 
ğini söyliyerek. bu anlaşma 
teshil etmiştir. Bu anlaşma 
birlikte iki hükumet arasın 
mevcut, Sahalin adası da da 
bütün muallak meseleler de h 
lcdilecektir. Ayni mahfiller, 
oon Haricive Nazırının pek 
kında Moskovava giderek pa 
imzahyacağım ilave etmekted 
ler. ___ ., ___ _ 

istila Hazırllğı 
Nevyork 26 (A. A.) - Es 

Harbiye Nazır muavini Lo 
Johnson. irat ettiği bir nutuk 
demiştir kı: 

"Hiterin istila için 700,000 1 
giliz üniforması ile 700,000 p 
şüt imal ettirmiş olduğu malı1 
dur. Almanya'nın elinde müh · 
miktarda zehirli gaz da vardı 

Amerika Pasifikt 
Goam Adasını 

Tahkim Edlyor 
Ankara, 26 (Radyo Gazetesi 

Japonyanın Uzak şarkta takın 
vaziyet, İngiltere - Amerika a 
sındaki tesanüdü kuvvetlen 
miştir. Evvelce Pasifikte mu 
yen bir müselles dahilindeki s 
haricinde bulunan yerleri talık 
etmekten cekinen Amerika, s· 
di bu kararının dışına çıkm 
karar vermiştir. İlk olarak 
am adası 60 milyon lira sarfi 
tahkim edilecektir. 
Diğer taraftan Japon basve 

Prens Konoye, dün söylediği 
nutukta bilhassa Amerika -
ponya münasebetlerine temas 
derek bu münasebetler hakkı 
kendisinin asla bedbin olmad 
nı tebarüz ettirmiş ve Japonva 
Uzak şark politikasını Ameri 
ya anlatmak için her çareye 
vuracağını söylemiştir. 

Japon Başvekili, Amerika 
Japon hedeflerini anlamadı -
söylemiştir. H a 1 b u k i, 
merika b u n u anlamış 
lunmaktadır. Anlaşılıyor ki, 
ponva Amerika ı;e İn~ilte 
sözlerle teskin ederek Hindi 
ve Siyam meselelerini hallet 
Uzak şarkta nüfuzunu vayınak 
tiyor. Japonya, bu iki dost ara 
daki tavassutun bedeli olarak 
vam ve Hindiciniden hava ve 
niz üsleri istiyor. 

Siyam, be1ki de Japonyanm 
diklerini yerine ,getirecektir. 
kat Hindicinl, Vichvden aldı
mir üzerine bu taleplere kat 
ven yanasmıvor .. 

~-Dr. İHSAN SAMi 
Gonokok Aşısı 

cSelsoğuklutnı ve lhtilAUarın 

k.arsı pek tesırli ve taze asıdı 
Olvanyolu Sultanmahmud til 

bcsı No. 113 

İstanbul ldrofil 
Pamuk Fabrikaları 

T. A. Şirketinden: 
Hissedarlar Umumi He) 

Esas Mukavelenamemizin ve 
caret kanununun ahkamına 
fikan 25 Mart 941 Salı l!Ünü 
14 de İdare Meclisi Rei~inin 
kara caddesinde vilayet ka 
karşısındaki 15 No. lu muav 
hanesi salonunda toplanaca 
En az (25) virmi bes hisse s 
dine sahip olan hissedarları 
gün ve saatte teşriflerinin ve 
timaı tarihinden nihayet bir 
ta evvel sahip oldukları hisse 
netlerini Sirketin Yedik 
Kazlıcesme Kirishane sokak 
3/ 1 fabrika binasındaki me 
zine bırakmalarını veya ba 
dan alacakları makbuzları .e: 
melerini ve mukabilinde du 
ve varakası almalarını dileri 

İDARE REİ. 

KONUŞULACAK İŞLE 

ı - 1940 yılı muamelat 
hcsabatına ait İdare Meclis· 
mürakıp raporlarının okunu 
tasdiki. 

2 - 1940 yılı bilancosu ile 
ve zarar hesaplarının kabu 
tasdiki suretivle İdare Mecli 
zasının ibrası . 

3 - Temettüün sureti t 
hakkında İdare Meclisi teklif 
kabulü. 

4 - 1941 vılı icin milrakl 
vin ve ücretjnin tP.sbiti. 

5 - İdare Meclisı a7asın 
müddetleri bitP.nlerin yerle 
intihap yapılması. 



Ba,, Dif, Rede, Grip, Bomatlana 
.Nenalji, K.mkhk Ye Batan Atnlannm Derhal ıc ... 
tcabındı ronde 3 kqe abnablllr. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 

HEi YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 

SATIŞ TAKSiTLE 

MARVIN LUXOR 
15 sene ıarantili 
İsviçre Presisyon 

Saatlan 
~--

Radyoları 

Fınn - Süpürge ve EG her türlü Elektrik 
lletleri 

Z ET HavaRazı 

ocaklan 

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

Beyazıt: Universite Cad. 28 - Kadıköy: iskele Cad. 3312. , 

Muhammen Temlnab 
•ede il 

L. L. 

utpqada Cuhacıyan hanınm alt katmda 8 
odaıun 1/2 h.luesi. 2U 11 88 

... uımutpqada Cuhacıya n hamrıın alt kat.mda 8 
Odanm 1/2 hiaesi. 380 27 

Sultan Beyazıt Mh. Mumhane SJt. T, 8 
m&Pıranm 4/H bia8e81 (Mübadil) 4000 300 

mıııJmrarde Yenimahallede Mektep Sk. eeld H, 18 
cs::: .. 111 21 Ayılı ananın 2/3 h.laesi. 120 8 

.,.ldlelarda Kuquncukta Hacı Kaymak BeblQl 
• eski 88 7en1 2S UJ"l lı ev. 1200 80 

•Yollunda Kamerhatun Mh. Krıılcdt Sk. eski 8 
25 aa)'Jlı evin t/:&0 hiMeıd (Mübadil) HO 

.. ıdıkı!S)rQnde Omnan.ala Mh. Yallıkçı laman SJc. 
1/1 u)"llı fırınm 24/88 h.mesL 3750 281 25 

Gillme'L Sk. 25 U7ılı evbı 9eDellk 
18 ı 35 

!tMJDelr.a.pıda Atik Musta fapesa Mh. Hamam SJc. 
28 ~ılı dükkiruıı aenelik icarı. 108 a 10 

JD4"81111'9 Hukuk Mahkemesinln bulundulu blns ·-•indeki bO.fenln ıınellk icarı. 150 11 25 
Yukarıda evsafı 7uıh mallar 10 /3/941 puarlesl l(lnü .. t on dörı.-

1ılllll Emllk Müdürlül(lnde müte l8kkll Konlla7onda satllacak ve ki
verilecektir. Satıı bedeli ııekde n ve peşindir. Ancak (Mübadil) lp

olanlarm bedeli ikinci tertip tas tiye vesikuı ile de ödenebilir. Faz.La 
için Killl Eml4k Müdilrliltfl dördüncü kalemine müracaat. (1292> 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi RAAT BANKAS I 
&mw181 Tariblı 1111. - SennaJeel: 100 000 000 Tldı LiralL Sube •e 

Ajam dedi ı 165 
Zirai ve Tkari her nevı bana mmımelelm. 

Pan hh•11rfl,...1~1"f" 2R '"" u,.. , .... ,..,..,_ "-" .. ""· 

~t Baatraande kamberah " lhberau ta•rnat aeeaplarnHl9 • u 
Si llraal balananlara MDecle • def• cekilecu kar'• O. ... Plaln pllu '6 
fe ....... ,. dailbl8cUtll'I 
• ldlt ı.ooo Liral• uno Lln 
t e 500 • Z.000 • 
t e ISO • 1.000 • 

• 100 • 4.000 • 

tOO adet 
ızo • 
llO • 

S0 Ural* S.000 Lın 
40 • •.IOO 
ao • l.200 

IKICA T: Heeaplanndakt panlar oır eene lefnde SO Bradan a'8lı d6e 
•"91en lknmlye cıktrtı takdirde 1' 10 fuluıyle •erılec~lrdr 
llu'alar ten-.f• 4 ılefıt ı ~.ını ı Rff'i .. ,.u.a ... ," ı l\t.rt tt 

inhisarlar U111um Müdürlüijü., ilanları 
Mlktan Mutıam· 

men a. % 7,5 teminata Kk811tme 
Lira Kr. Lir• Kr. fekli hatl 

ll'Upna &llilk 200 adet 420,- aı 50 Açık ekailtme H 
Wıta 10 M3 810.- 45 75 • • H.30 
arabl 1000 Gk. 1100.- 82 60 • • 18 

1 - Mevcut nümuneleri ve kereste eb•t U.ı.t mucibince J"Ukanda 
ft mlldan 7uıb (3) kalem ea- açık ekailtme U1Uli71e atın .ıma-. 

1 - Muhammen bedeI1erl, muvakkat teminattan. eUlltme .. t1er1 
.. llaıımclla 7azıbdır. 

ı - !!kailtme U.941 cuwamb8 ,ana Kabatqta levazım ve maba
p&besindekl .ıım komlqonunda 7apılacaktır. 

4 - Nümuneler a6zQ ıeçen fiılhede ı&1llebil1r. 
1 - tst.eklllerin eksiltme için taJ"ln olunan ,an ve ••tlerde ~ T .& 

la.'eDD:ae panlarlJe birlikte meüllr komlsyona müracaatları. (Hll) 

Giimriik Muhafaza Genel Komuhlnlık İstanbul 

Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan 
10, Mwt. 941 pazartesi S(lnQ aut 15 de açık eblltme IUl"et1le ve 

lira muhammen bedelle 400 takım kıtlık er eU>iMsf almacaktır. 
İlk teminatı 375 liradır. Evaafıle prtııame ve nQmunesi her ,an ko
onda Jörüleblllr. isteklilerin beW ,an ve .. u. teminat makbuz. 
ve kanuni veslkalarile Galata - Mumhane caddeabıde İbrahim Rl-
banında satm alma komlqonuna ıelmeleri (1321) · 

Kuleli Askeri ı.;sesi Müdürlüğünden: 
Kuleli AHerl lisesine lirme')'e lstekU olup ta ~ .-ı ... t.

llDibUICl8 da dotruca mektebe mOraeut etm1I olanlardan cımf'lannda d6-
olma)"8D bütOn ıtrme prtl8nnı ba1z bu1uıwı ve •7Dl amanda 

evrakını tekemmül eWnn1t olan iırteltll1erin imtfhmıluı :rçılmu a
T - Mart - 941 cuma ıünü saat 9 da Kuleli Utesinde bulunmaı.tı ve 

tarihte mektepte bulunam113anlanıı baklarmı pip edecekleri Jlln Qlu-
• (H43) 

TAN 27- 2 - Hl 

Kolaylık Evi 
Umum Emlik ve Arazi 
alım. satım, kiralama 

BiR HAKiKATI Sa~au:ü~~~:~ 
, ________________ ___ 

ve idaresi 

CEZBİ ÇETİNTAŞ 
Sabllı: Kadastro ve Kartal Tapu 
memuru. Kartal Hilkdmet Cad. 

~--No.3-1 , 

' ~ 
l ?mY,..lr ...,.. ~ 

Pırlantalı ve elmaslı ıaat demek, bir kelime De 8 f N G 1 R 8 A AT 1 demektir. ÇilnkQ: 
Pırlantalı ve elmaalı saaUerin bütün haklkt evsafı meşhuru Alem olan 8 1 N G ı R eaaUerlnde ıoplan
mıstır. Bunun için: Saat alacatıruz zaman. ll;Teddiltsüz 8 1 N G ı R sa•tl aımalısınız ve saatin ilzerindekl 
ı 1 N G ı R markaıına, mOesseıemizJn adresine dikkat etmeniz llzım:hr. 
Modayı takip eden her asri lı:•dın için kı7meUI taılarlle ve nefts ltlemeslle hakikaten nazan dikkati celbe
deı. böylr. bir barikullde 1 1 N G E R saatine aahlp olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAA Ti Hoşa gidecek~? makbul HEDiYELiKTiR ve en guzel 
No. 82 - A 200 elmaı •e 11 prrlantalr SO() lira EM SALLERJ GlBl 15 SENE GARANTlLlDlR. 

0 1kkat ~ Slnger saatleri lıtanbuld• yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızdıa satılır - tstanbulda subemt7 

roktur. Adres: SlNGER SAAT Maiuaları lıtanbul. Eminönü No. • , 

İstanbul 2 inci İcra Memurluğundan: ( 

Ahmet Muhittinin Ne- İşbu hane üç katlı ve ahşap-
almden istikraz eylediği (1000) tır. Zemin kat sokaktan bir ba
lira mukabilinde ipotek edilen samaktan çıkılan zemini renkli 
ve tamamına 1960 lira kıymet ~ini bir salıanlı~a girilir. Bura
takdir olunan Fatihte Haraççı dan iki mermer basamakla yine 
Muhittin mahallesi Cırçır cadde- zemini renkli çini döşeli bir taş-
sinde k&in eski mükerrer 28, ye- lık üzerine sa;tda büyük dolap 
ni 12 numaralı hanenin yarısı ve camlı dolabı olan bir oda, 
açık arttırma ile paraya çevril- taşlıktan 'Zemini kırmızı çini dö
mesine karar verilmiş olup 10/ $eli iki basamaktan inilen mut-
3/941 tarihinden itibaren şartna- bak olup odanın altındaki bod
mesi herkesin görebilmesi için rum kapısı buradadır. 
daire divanhanesine talik edile - Gömülü iki küp, iki maltız o
cektir. Satış peşindir. Müşteriler cak ve bahçeye çıkılan bir kapı-
muhammen kıymetinin yüzde sı vardır. Bahçede makaralı bir 
yedi buçuk nisbetinde pey ak~ kuyu, erik. dut, ineir, ayva •Ra-

BEŞlNCl TERTİP 

iKiNCi ÇEKiLi~ 
7 Mart 1941 

ikramiye ikramiye İkramiye 
adedi Dliktan tutllft 

1 15.000 90.000 
6 5.000 30-000 
8 2.000 16.000 

60 1.000 60.000 
90 500 45.000 

120 200 24.000 
300 100 30.000 
300 50 15.000 

3000 10 30-000 
60000 3 180.000 

636 Teselli 22.026 

64526 MükAfatı 542.026 
Yamn Bilef Tam Bilet 

1.5 3 
Lira T.int 

ÔENTOL 
DIŞ MACUNU 

MlkroplaM yOzde 100 61dOrOr, dlşlerl temlzler parla· 

tar dif etlerlnl besler ve hastala nmata"na mani olur. 

Her rert1• DENTOL dit macununu lırırla lsterlnlı. 

l 
lslallbuJ Levazım Amır
liğinden Verilen: Harici 

eri Kıtaab binlan Ask 
~ miktan yazılı bakır 

kapalı zarfla o!lailtme-
941 Cuma J(iinü saat 11 
unda askerl satın alına 

A.-
kaplann 
leri 28-2-
de Sams 
komisyon unda yapılacakt1r. Ta

kanunt vesikalarile tek
uplannı ihale saatinden 
evvel komisyona verme-

tiplerin 
lif mekt 
bir saat 
'eri. 
Clnel M lktaın Tutan Temlnmtı 

Adet Lira Kr. Ura Kr. 

Karavana 2460 115,061 &O 1130 T 
Kevıtr 200 820 11 IO 
Süz.ıeç 242 a,ua ea 287 uo 
Kepçe 233 1.432 95 107 47 
Bakraç 1000 7 ,996 1199 83 
Saplı tas 2111 1,234 10 12 H 
Yat tavam .ıae 2.ıa1 20 183 18 

(1932 - 1Qlü 

* 
Beher kilosuna 150 kurut tah-

min edil en 20,000 kilo sadeya~ 
zarfla eksiltmeye korunu~ 

eai 28-2-941 Cuma Aii-
15 de İzmir Lv. Aılıir

tın alma komfayonunda 

kapalı 
tur. İhal 
nü saat 
uıı sa 
yapılac aktır. Tahmin tutan 

lira ilk teminatı 2250 li30,000 
radır. Is tekWerin kanun! vesika

eldif mektuplarını ihale 
n bir saat evvel komla
rmeleri. '1934 - 1068) 

larile t 
saatinde 
vona ve • Canlı olarak 20 1.11 3?5,000 'bq 
koyun 3/ 3/941 Pazartesi günü sa 

Ankarada M. M. V. Sa
komisyonunda pazar -
e edilecektir. Koyunla
bir talibe ihale edilebl

at u; de 
tın alma 
hkla ihal 
nn hepsi 
leceii gi bi beter bin ve daha yu

iler halinde ayn ayn 
en alınabilir. Koyunlann 
40 ili @ kilo olacajın -

kan part 
taliblerd 
ağırbjı 

dan bebe r kilosuna 27 kurut flat 
edilmiştir. Hepsinin te-
1,250 liradır. Diferlerl 
eri miktar ve teklif ~ 

tahmin 
minatı 4 
vereceJd 
decekleri bedel üzerinden kat 

lari1e belli vakitt" kom.is
lmeleri. Şartnam s 2127 
komisyondan alınır. 

teminat 
yona ge 
kurup 

1988 - 1337 

* Beher adedine 30 lira tahmin 
edilen n-umunesi vechile demir 

kısmı hariç olmak üze
tre uzunluğunda ve 3 -
kalınlıtmda 400 adet 

latı 5/3/941 Çarfamba 
t 15 de Çanakkalede as

tın alma komisyonunda 
la satın alınacaktır. Kat'l 

1800 liradır. Şartııame
syonda görülür. Talip

i vakitte komiayoaa gel-

aaraciye 
re 12 me 
5 santim 
tavla ha 
günüsaa 
kert .. 
pazarlık 
teminatı 
si komt 
terin bell 
meleri. 

1998 - 1378 

Aşalı 
zarfla ek 

da yazılı mevadm kapalı 
siltmeleri 17 /3/941 Ril

lannda yazılı saatlerde 
askerl satm alma ko

unda yapılacaktır. Talip
nunl vesikalarile teklif 
lannı ihale saatlerinden 

evvel kanunt veslkala
if mektuplannı komb • 

rmeleri. Şartnameleri ko

nü hiza 
Corumda 
mfayon 
lerin ka 
mektup 
bir saat 
rile tekl 
yona ve 

onda srörülür. mi~ 
Clnll 

Arpa 
!turu ot 
Bullur 
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Mlk· Tutarı Temi-
tarı nab ltıate 
Kilo Lira Lir• 8aatl 

150,000 8,000 8'711 10 
100,000 a,ooo n11 ıı 
75,000 12,760 858 12 
ao,ooo e,ooo w ıs 

(1984 - 1335) 

* da miktarlan yazılı ku-Aşalı 
ru otlar pazarlıkla satm alma

bıaleleri 5/3/941 Car -
RÜJ'lÜ hizalarında yazılı 

Çanakkalede ukei'l aa-

caktır. 

~ 
1aatlerde 

alma komisyonunda yapıla
Taliplerin belli vakitte 

omuyona ıelmelerl. 
Tatan Teminatı ihale 

tın 
caktır. 
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. 
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Kilo Lira Lira uatl 

22,500 3375 15 
9,000 1350 15,30 

(2010 - 1488) 
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latanb al Aally, Altmcı Bu
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ede 4 No. lu terzi Viçe
kAnında mukime Mari 
an kocan Coreinln 20 se

kuk hA 
Tahtakal 
ilin diik 
tarafmd 
ne evvel 
daha av 
mematm 

si veyahut milli bir bankanın te- cı, iki küçük kümesi ol~ arkası clıimı 
daıv 

Manilyaya giderek bir 
det etmedilt hayat ve 
dan da malilmatı olma

beyan ile açılan kayıplık 
İcra ve 1fıas kanununun 126 ncı umın yapılmakta olan mu-

inde: bakemes i-

e-
yıth b 

ak nhı 
e- J&t ve-
a- laniann 

ne müd 

maddesine tevfikan ipotek sah Ankaranın Hacı Mansur ma-
bi alacaklılarla diğer allkadar- hallesinden 98/2 sayılı evde ka-
larmın ve irtifak bakla aahipl ulunan mumaileyh Mari-
rinin ifbu Rayri menkuldeki h kocalı bulunan Corcintn ha-
lannı ve hususiyle faiz ve m mematmdan maldmatı o-
sarife dair olan iddialan evr bildirilme9l için bir se-
kı müsbiteleri ile birlikte 15 ~ detle Uln edilmi• ile de 

minatlı mektubunun verilmesi i- tahta perde ile k~palıdır. Taıshk
cap eder. Müterakim verRiler ve taki merdiven altında alaturka 
rüsümu delliliye borçluya ait o- bir helası vardır. Birinci kat. 
lup satı.s bedelinden tesviye edi- Zemin kattan 16 ahşap basa
lecektir. Ylrml senelik taviZ be- malda çıkılan bir sofa üzerine 
deli milşteriye aittir. Gayrimen- birinde yük ve dolaplı iki oda, 
kul kendisine ihale olunan müş- alaturka bir heli vardır. Zemin 
teri derhal veya verilen müddet ve bu katın ahşap aksamı yatlı 
içinde paravı vermezse thale ka- boyalıdır. 2 inci kat 13 basa
ran feshedilir ve kendisinden malda çıkılan bir sofa üzerine i
evvel en yüzsek teklifte bulunan ki oda ve merdiven basında ca

pencereleri demir parmaklıktır. 
Mesahuı - umum sahası 72 /50 
M. olup bundan 42/55 M. bina, 
~ri kalan arka da bahçedir. Bi
rinci arttırması 12/3/941 tari
hine müsadif sah R(inü saat 10 
dan 12 ye kadar lstanbul ikinci 
icra dairesinde icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muham
menenin yüzde yetmiş beşini 
buldul'u takdirde ihale edilecek· 

içinde icra dairesine bildirmel det zarfında Coreiden e- bu müd 
ri llzımdır. Aksi halde haklan abnamadıjından tekrar 

khme anetmie oldul'u bedelle meklnla avnlmış bir kiler mev- tir. :~~~it!tıe~~~-= 
almıya razı olursa ona ihale edi- cuttur. Merdiven kısmı baldadi nın u u 

malfunat 
ça keyfiye tapu sicilleriyle sabit olmadık tin on bet "'1n müddetle 

ilbına satq bedelinin paylqmasmdan karar verildil'inden lst. 
hariç kalırlar. Allkadarlann malbıatın 18/3/941 tari-nilen m 
1'bu maddeyi kanuntyeye ~re hinden enel elde edilmesl için 
hareket etmeleri ve daha fazla l1ln olunur. 
maltlmat almak istiyenlerln ----------
940/3691 No. lu dosyutyle dal- KAVIP: Ask•llk tmık ... ı •-

mize " 1 ua- 1 beWm, 1'eDlllnl allıctılımde '*1al-re muracaat an an o unur. nln hOkmO olm8dıluu llln .,-ı.rtın. 

lir, o da razı olınazsa veyahut sıvalar kısmen tamire muhtaç-- arttırma 10 -6ıı temdit edile
bulumnazsa hemen yedi J(iin tır. Binada elektrik tesisatı var- cektir. 28.3.Nl tarihine müsadif 
milddetle arttırmaya çıbnlır. dır. Arka cephede birinci bttan cuma dnil ayni .. tte icra edi
Her iki halde birinci ihale edilen itibaren bir eaJıniş cıkma olup lerek muhammen kıymetinin 
mil.ıert iki ihale arasındaki fark ön cephede ortada dil' er bir kü- yüzde yetmi• beıi buldul'u tak
tan ve di;ter zararlardan mesul- çük çıkma olup Us.inci kat ta üs- dirde en ~k arttırana ibate edt
dür. İhale farkı ve ~eçen ~ünle- tü kapalı balkondur. Sa• tarafta lecektir. Aksi takdirde 2280 nu- Sahip ve NeşıVat madara Emin 
rin faizi ayrıca hükme hacet kal- tuğladan bir yanj(ln duvan mev- maralı kNtununa tevfikan satış UZMAN, Gazetecilik •• Ntıll'b"at 
maksızın dairece tahsil olunur. cut olup, bodrum zemin kat geri bll'f,kdacaktır. 2004 No. lu T. L. Ş. TAN M...,._ 
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