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- lngiliz Görüşmeleri Ilerlivor· 

1 - Ankara garında misafirlerimizle Ş. Saraçoğlu arasında ilk müsafaha. 2 - Mister Eden ve General Sir John Dili kıtayı teftiş ediyorlar.3 - İngiltere Hariciye Nazın halkın c:oşkun tezahüratına selamla mukabele edi7er • 

· Hisalirlerim iz Canl<ayada 
~ 

Cumhurreisimiz, Mr. Eden 
ile GI. Dill'i Kabul Ettiler 
t1r. Eden'in 
~iyareti 
Etrafında 

Balkanlarda ve Cenubu Şarki Av
rupada sulhun muhafazası maksa
dıyle birleşmiş olan İngiltere ıle 
'l'urkiye, yeni vaziyet kar~rsında, 
alınacak müşterek tedbirleri mü
tal€ıa ve müzakere mecburiyetin
de kalmışlardır. Zaten iki memle
ket erkanıharbiyeleri arasında ya
pılan muntazam temasları bu defa 
vaziyetin hususi icaplarına ;:öre 
daha ehemmiyetli mıizakerelerin 

takip etmesınden tabii bir ~ey ola
maz. Binaenaleyh İngiliz Hariciye 
Nazın ile Erkanıharbiye Reisleri
nin Ankara ziyareti etrafında işaa 
edilen mübalagalı rivayetlere e
hemmiyet vermemek lazımdır. 

JJI. Zekeriya SERTEL 

1 ngiliz Hariciye Nazırı Mis-

k ter Eden ve lngiliz Genel 
h \U'may Başkam Sır John Dili 
e arkadaşlarının Ankarayı zi

tareti ilk semeresini vermiş bu
lınuyor. . 

~
Bu semere, kıymetli misafirle
rnizin memleketimizde gördük
ri samimi ve candan istikbal
i?', Adanadan başlıyarak ta An
~arada otellerine gelinciye ka -

~
ar, misafirlerimiz her geçti.lde

yerlerde halkın samimi teza
t\ratına şahit olmuştur. Bu te
~ i':thürat, bazı yabancı roahfellerin 
ı1 Lirk - lngiliz ittifakının zayıfla
'(lğı hakkındaki dedikodularını 
~luip eden fiili bir misal olınuş-

lngiliz - Türk ittifakı memle -
.etıer fethetmek, ba.~kalarının is
ikıaı ve hürriyetlerini ellerinden 
'lınak gibi bir fütuhat, bir em -
teryalist emelle akdedilmemiştir. 

U ittifakın hedefi Balkanlarda 
\>e Yakın Şarkta sulhü korumak
~ ibarettir ve bu itibarla da 
ld.afüi mahiyettedir. Binaena -
~h Ankara görüşmelerinden 
~alkanlarda bir taarruz hareke
~İıle girişmek için planlar yapıldı
'51 hakkında işaa edilen propa -
ral'ldanın da hiçbir kıymeti yok
llr. 

:Sil.akis iki müttefik memleket 
~vrupa harbinin aldığı yeni isti-
atnet karşısında Balkanların ve 

latkt Akdenizin sulbünü tehdit 
~en tehlikelere maruz kaldık
'ltrını görmüşlerdir. Almanyaııın 
~lılgaristanı istila hazırlıkları bit
~iş gibidir. Romanyamn işgalin-
e.ıı evvel nasıl Bükreş otelleri 

M~~!te .. t)lm~n zabitleriyle 
fabrilu·• .. mdı de Sofya o"' · ... ..,..~s·· 3) ""af!lJ: .,,,. u. 

-... . ... ..ij ' 
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Hariciye Vekilimizle İngiliz Sefir[.nin de Hazır 
Bulundukl·arı Bu MülCikat 2 Saat Sürdü 

Mister Eden ve General John Dill Başvekalette Başvekil Dr. Refik Saydam'ı ziyaretleri sırasında 

Ankara, 27 ( A.A.) - Reisi- diriyor) - Dündenberi sehrimi
cümhur İsmet İnönü bugün 'iaat zin misafiri bulunan İngiltere 
18.30 da Cankayadaki köşk\e- Hariciye Nazırı Eden ve İmpara
rinde Büyük Britanya Hariciye torluk Genelkurmay Başkanı Ge
Nazın B. Anthony Eden,i, refa- neral Sir John Dill. bugün resmi 
katinde Büyük Britanya İmpa- temaslarına başlamışlardır. Gö
ratorluğu Genel Kurma~· Başka- rüşmeler, Büyük Britanya Hari
nı General Sir John Dili ve Rii- ciye Nazın Mister E<len'le Hari
yiik Britanyanın Ankara Biiyük ciye Vekaletinde ve General Dill 
Elçisi Sir Hugh Knatchbull Hu- ile de Genelkurmayda yapılmak
gesssen olduğu halde kabul lJu- tadır. 
yurmuşlar~ıı;_. İki saat ~~vam e- Başvekil Dr. Refik Saydam, 
d~~ b~ ~ulakatta~ Harıcıye Ve- misafirlerimiz şerefine bu,gün 
kilı Şukru Saracoglu hazır bu.- Ankara Palasta bir öğle ziyafeti 
lunmuştur. . 1 vermiştir. 

Başveküimizin ziyafeti İngiltere Hariciye Nazın. varın 
Ankara, 27 <TAN Muhabiri bil- (Devamı: Sa. 4, Sil. 3) 

TiMES'iN 
BİR YAZISI 

--o--

Gazeteye Göre, Nazi 

Tehdidi Türkiyeye de 

Tevcih Edilmiştir 
---

Ve ilave Ed~yor: 

Köln'e Şiddetli Yugo. Hariciye Ankarada Alman 

Bir Hava Nazırı Ansızın Planım Karşılıyacak 

Hücumu Yapıldı Belgrada Döndü Tedbirler Görüş~lüyo~ 
Londra, 27 (A. A.) - A. F. 1. 

""' -- ....,___- "Times,, gazetesinin diplomatik 

150 den Fazla' Yangın Yugoslavya Mühim muharriri, Hitlerin General Wa
vell kuvvetlerin Trabhısta kal-
mıya mecbur ederek doğrudan 

Çıktı, Calais' de Müdafaa Tedbirlerini doğruya Yunanistan1a Türkiye-
yi tehdit etmek tasavvurunda 

Saatlerce Bombalandı Sür'atle Tamamlıyor bulunduğunu yazmaktadır. Bulga 
ristanın istilası icin her ~evin ha-

Londra, 27 (A. A.) - Bu gece 
İngiliz hava kuvvetleri Alman
yadaki Köln şehrine karşı 56 ın~ 
cı ak.ınlannı yapmışlardır. Bu ta
arruz fevkalade şiddetli olmuş. 
150 den fazla yansıın kavdedil
miştir.Hava nezaretinin tebliğin 
de bu hususta şöyle denilmekte
dir: 

İngiliz bombardıman tayyare
leri dün ı:tece Köln'deki sınai he

( Sonu: Sa 5; Sü 1 J 

Londra, 27 (A.A.l - Macaris
tandaki ikametini 48 saat temdit 
tasavvurunda olan Yugoslav Ha
riciye Nazırı Cincar Markoviç'in 
bugün ansızın Belgrada hareket 
ettiği bıldirilmektedır • 

* Londra, 27 (A.A.) - Belgrad
dan bildirildiğine göre, Yugoslav 
genelkurmayı miUi müdafaa ted

( Sonu: Sa 5; Sü 7) 

zırlanmış olduğu anlaşılıyor. 
Türkiye ile Yunanistana tevcih 
edilen bu tehdit. Alman planla
rına karşı kovacak tedbirleri tet
kik için Ankarada toplanan İn
giliz - Türk konferansının ruhu
nu teskil etmektedir. 
Diğer taraftan Hitler veni as

ker1 bir taarruza gecmeden evvel 
diplomasi entrikaları ile Balkan 
memleketlerini kazanmava calış-

( Sonu: Sa 5: Sü 3 ) 

' italya'ya 1 

Nazi Askeri 
Yığılıyor 

------
Bunlarm T rablus 

\ 

Veya Bizerta'ya 

Nakli Muhtemel 
---c---

Maltcrda Üzerinde 

Hava Muharebesi 
Ankara. '27 (Radyo gazetesi) -

Almanların Afrıkadaki harekata 
iştirak ettiklerı ~ C' 1 en haberlerden 
anlaşılıyor. Almc.nlc.rın Balkanla 
ra inecegini beklerken ~ ımdi ~e
rek Alman ve Italyan teoH~ll nn 
den gerek İngiliz kaynaklarıııııı 
bunları teyiden verdiği habP.rl~r
den bunu ôğreniyoruz. 

Diğer taraftan, ltalyada kül
liyetli miktarda Alman askarinın 
toplanmakta olduğu da anlaşılı
yor. Bir yokunun ifadesine göre, 
yalnız Napolide ekserisi zirhlı 

• kuvvetlere mensup olmak ü.zere 
200 bin Alman askeri tahşit edil
miştir. Bunların, ya Trablusgar
be çıkarılması veya Tunustaki 
Bizerte üssünü işgal etmesi bek
leniyor. 

Herhalde muhakkak olan nok
ta, Almanyanın Akdenizde ön sa
fa geçmekte olduğudur. Alman· 
lar ön safa geçtikçe, İtalyanlar 

( Sonu Sa 5. Su 5 ı 

Yeni T efrikalarımız ----
1 ·Göl İnsanları 

Yazan :Cemalettin Mahir 

"Göl insanlan,, , kıymet sahi· 
bi bir şahsiyetin bir tek eser
le edebiyat tarihine yerleşe· 
bileceğini isbat edecek ka- . 
biliyette ve kudrette bir 
eserdir. 
"GöJ İnsanlan,, nda edehi
yat yapmak gayretinden 
doğan bir üslôp giriftligi 
yoktur ve siz bu eserde tıp
kı yurdun pınarlan gibi 
akan tertemiz ve berrak bil' 
lisan bulacaksınız. 

2 • Enkaz Arasında 
Yazan: Ulunay 

Paris, cihan harbinden sonra 
dünyanın dört bir tarafından 
gelen Krallar, Prensler. 
Prensesler ve büyük zengin· 
lerle dolmuştu. Bunlar 191-1· 
1918 harbinin enkazı idi, Bu 
tefrikam1zda, bu enka% ara· 
sında yasanan meraklı bir 
ömrün hikayesini bulacak
sm1z. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

.... 

lngilterenin 
Moskova Sefiri 

Türkiyede 
Sir Stafford Cripps Bir Sovyet Tayyaresi 

ile Dün Akşam Şehrimize Geldi ve Mister 

Eden'le Görüşmek Üzere Ankaraya GitH 

Sir Stafford Cripps Ye şilköy hava meydanında 

İngilterenin Moskova Büyük zeteciler tarafından karşılanmış· 
Elçisi Sir Stafford Cripps, dün tır. 
akşam bir Sovyet tayyaresiyle Büyük elci, Yeşilköyde kendisi 
Moskovadan şehrimize gelmiş ve ile görüşen bir muharrimize ŞW\
İngiltere Hariciye Nazırı ile gö- lan söylemiştir: 
rlişmek üzere dün akşamki trenle "- Siyasi beyanatta bulun
Ankaraya hareket etmiştir. Bü- makta mazurum." Hariciye Nazı· 
yük elcilik katibi Russel ile Mos- runız Mr. Eden'e mülaki olmak 
kovadaki İngiliz hava Ataşesi üzere bu akşam Ankaraya gidi 
Hullawell Büyük Elçiye refakat yorum. Memleketinizde rıe ka· 
etmektedir. dar kalacağımı simdilik bilmivo 

Sir Stafford Cripps. Yeşilköy- rum. Fakat dönüşte İstanbuldr 
de Bakırköy kaymakamı, İngil- bir iki gün kaldıktan sonra tek 
tere sefareti A hısemiliteri ve ga- (Devamı: Sa. 4, Sii. 2 

CY_ôN.LER§E~KEN-' 

Beklediğime Doğru 
Yazan: Refik Halid 

Gazetemizde (Göl İnsanlanJ başlığiyle bir sıra hiklyeo ~r· 
kacağ'ını ilanlarından öğrendim. İlanların birinde 

"Bugüne kadar bizde. Refik Halid'den sonra bu kudrette meın· 
leket hikayeleri yazdmış değildir,. deniliyor. Sonra da dostum 
Naci Sadullah, kıratın1 bir derece daha yiikselterek. o hika~·elt"ri 
(l\femmleket hikayeleri) inden bile daha lezzetle okuduğunu an
latıyor ve benim "Yurdundaki zekalarm üstiin eserlerine kaı;uş
maktan derin ~evkler duyacak derecede hasctsiz bir sanatkar ol
duğumu., da ilave ediyor. 

Aferin! Doğru sövlüyor. Yirmi beş senedir, her gün dnha 
fazla artan bir arzu ile beklediğim bu idi: memleketimin ilstiin 
bir hikayeciye kavusmasıydı. Okuduklarım beni do-vurmuyor, 
kendiminkiler ise yalna:r. bir çı~r haslanırı<'1 olmak itib~rrivlP az. 
çok değerli, fakat kifavetsiz görUniiyordu. Kendi kendime: "Şüp
hesiz, diyordum. çok gecikti. ama muhakkıtk vetic;e<-ektir ... He
nüz okuyamadığımdan dolayı bu yeni hikayeler hakkında son 
hiikmümii verememekle beraber, arkadaşlımn zevkine ve sözüne 
inanmamak için de sebep bulamıyorum. Rana. hüfön ha:vatımrn 
yetecek ve ötesine de gidecek ne şereftir ki eski bir eserim. yeni 
bir ~erin reklamma mevzu teşkil ediyor ve dikkati çekmek için 
kn•aslara vesile oluy• . 

(Devamı: Sa. 4, Si.i. 1 ) 
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~"\y; Fakir Talebenin 
~~~~ ~ Vaziyeti =-.. ~ -- -· 
~ K -= Rektör Neşriyatı 

Yazan : Von Kleffens (Holanda Hariciye Nazırı) 
T eessürfe Karşıladı 

Yarım Saatte 

33000 Kişi 

Ölmüştü 

ki oldu ve gemiyi batar bir halde 
terketmek mecburiyeti hasıl ol
du. 

Üniversite rektörü Cemil Bil
se!, talebe yurtları ve fakir tale
benin vaziyeti etrafında dün şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Dört gün geçtiği halde Almanlar, 
ne Lahey'i, ne de Röterdam'ı ai:ı
bilmişlerdi. Fakat Röterdaın·ı 
bombardıman ettiler. Bu, Holan
danm maruz kaldığı en büyük fa
cia idi. 27 tayyare bombalar ve 
yangın bombaları atarak yakıp 

yıkmadık bir ev bırakmadılar. Ya
rım saat süren bombardıman es
nasında 33 bin kişi öldü. Bunların 
arasında binlerce kadın ve çocuk 
vardı. 

Gemiden çıkan mürettebat 
derhal Roterdam civarında de -
vam eden harbe iştirak ettiler. 
Nehrin ağzına kadar sokulan bir 
iki İngiliz destroyerine de, mık
nat~slı mayn tj.öküldüğü için, da
h aıleri gitmemeleri bildirildi. 

"- Bazı gazetelerde. Fatih 
medreselerinde oturan Üniversi
telilerin günlük havatını tasvir 
eden vazıları teessürle oktıdum. 
Üniversitenin sekiz bin talebesi 
vardtr. Bu mikdar icinde seki:r 
tanesinin bile fakrından ve zaru
retinden ı:;ikayet ederek herhan
gi bir kimseve el uzatacak sevi
vede olmadıihna eminim. Fakir
lik avıp değ-ildir. Fakirlikten şi
kayet etmek avıptır. Pek ivi de· 
recede olan talebe arasında hurı:; 
almaya hakkı olanların da bunu 
istemeye izzeti nefsi müs~it nl 
mıvanları bile gördiim. Kendile
rine: "Hayata atıldıktan sonra 
bunları taviz edersiniz. İleride o
kuyacak arkadaslarınız icin var
dım etmek üzere size bir cesit ö
dünç veriyoruz,. dedim 'T'iirk Ü
niversitelisinin izzeti nefsi bu ka
dar büyüktür. 

-12 -

Plô.n suya düştü 

Kavganın en büyüğti Walhaven 
tayyare meydanı için yapıldı. 
Başlangıçta tayyare meydanı el
den ele geçiyordu. Yüzlerce in -
san pahasına elde edilen tayyare 
meydanı, bir müddet sonra tek
rar Almanların eline geçiyordu. 
Denizden, karadan, havadan va
ki olan bombardıman neticesin
de tayyare meydanı kullanılamı
yacak hale gelınce, Almanlar ci
varında bulunan bir futbol mey
danına inmiye başladılar. Vaziyet 
artık vahamet kesbetmişti. Bir 
müddettenberi Roterdam Jima -
nında bulunan İsveç bayraklı 
gemiden Almanların top ve ınü -
hihmmat çıkarmaya başladıkları 
görüldü. Demek ki, Almanlar l.m 
geminin içinde mühimmat ııizle-
mişlerdi. ·:> 

P araşütçüler, tayare ile nak
ledilen askerler, beşinci 

kolun memleket içinde o kadar 
karışıklığa sebep oldular ki, arka
da bulunan ihtiyat kuvvetin cep
hedeki kuvvete yardım etmesine 
imkan bırakmadılar. Askeri elbi- Yarım saatte öletıler 
se giymiş herkes, hatta daha be§ 
hafta evvel silah altına alınıp da Nihayet, dört gün geçtikten 
depolarda bulunan efrat bile bun sonra da Almanlar ne La-
lara karşı sevkedilmiştir. Ma- heyi, ne de Roterdamı almıya mu 
mafıh bu gençler o kadar hararet- vaffak oldular. O vakit .Roterdam 
le çarpıştılar kı, Alman askerleri- şehrini şiddetli bir bombardıma
nin payitahti işgal etmelerine en na tabi tuttular. Bu bombardı -
zıyade mani olanlar onlar olmuş- man Holandarun maruz k:ıldığı 
tur. faciaların en bı.iyüğü idi. Çünıcı.i 

Holanda ordusu tecavüz için Roterdam açık şehirdi. Holanda
değil, müdafaa ıçin hazırlanmi~tı. lılar biran için şehri tahkim e:t
'l alim ve terbiyesi de ona göre megi düşünmemişlerdi. 27 tayya
yapılmıştı. Fakat tayyare ile indi· re, bombalar, yangın bombaıarı 
rilen Alman askerlerine kar~ı 1 atarak yakıp yıkmadık ev bırak
di.ız Holanda ovalarında tecavü· madılar. 
ze geçmek mecburiyetinde kal - Yarım saat süren bu bombar
dı, halbuki Holanda erkaniliarbi- dun.an esnasında 33,000 kişi öldü. 
yesi daima Alman ordularının bu Bunların arasında binlerce de ka
vazıyete geçeceklerini hesap et· dın ve çocuk vardı. 
mışti. O gün öğleden sonra şehri mü-

Bir coğumuz tahsil havatında 
zaruret eedrmisizdir. Talebemi
zin beste dördü meccani okıımak
tadır. 2500 talebemiz milletin 
parasiyle yurtlarda. askeri tıbbi
ve ve yüksek öğretmen okulun
rfa okumaktadır. 

1 Her fakir talebe buraya girebi
lir. Talebe yurdu açlldığı zaman 
dahi oraya _girecek ve calısacak
lar bulunacaktır. Üniversite tale
be için 52 burs sahibidir. Bo. C'ok 
i:vi çalışan fakir talebeye verilir. 
Diğer taraftan bir defava mahsu<: 
olarak fevkalade vardım usulü 
de vardır. Yine fakir talebeve ki
tap vardımı yaoılmaktadır. Fatih 
medresesine pelince, vali ve be
ledive reisi iki av önce burasınm 
tamiri ve elektrikle tenviri icin 
karar vermiştir. Simdi talebf'miz 
arasında bir anket acıvoruz. Her 
birinin içtimai vaziyeti tesbit e
dildikten sonra neticeye göre e
sas 1ı tedbirler alınacaktır ... 

SÖMESTR TATİLİ - Üniver
site Sömestr tatili 2 Martta bit
mektedir. Biiti.in fakülteler pazar
tesi günü tedrisata başlıyacaklar
dır. 

Jngiltere Hariciye Nazıra ıte ımparatorJuk lienel Kurmay Haşkaoı, 

refakatlerindeki zevatla birlikte Atatü.rk'ün manevi huzurunda 

M.ster Eden. Adana hava istasyontmda tay;"•areden indiği sırada 

Et Ve Ekmek 
F atları Yen·den 

Tefk"k Edildi 
Ekmek 
Et 

13 Kuruş 

Fiyat 1 a r . ı 

30 Paraya Satılacak, 

D e ği ş t i r i 1 m e d i 
Fiyatları Mürakabe K~misyo- Komisyon paza!'tesi günü ku-

nu dün et ve ekmek fiyatları ile zu eti fiyatlarım tesbit edecek -
meşgul olmuştur. tir. Elyevm kuzu muhtelif semt

Komisyon, yeni tip unun be- lerde 80 kuruşla 120 kuruş ara-

28 - 2 - 941 

İhracatımız 
inkişaf Ediyor [ 
Yalnız Dü~-411 Bin Mektuba, .... l ... na ... nr.:,.;m .... a_k_ 

Liralık ihracat yapıldı Gafletini Gösterdi111~ 
S ··nı d .h t h k t Yazan: Naci Sadullah ı-t~ on gu er e ı raca are e · . .. v 1 1 

leri yeniden hızlanmıştır. Yalnız B ırkaç gun evvel aldıgım br 
dün muhtelif memleketlere .mektupta şu satırları o 
411 bin liralık ihracat yapılmış~ kumuştum: 
tır. "- Ben, C"ilnde 50 kuruş kazana: 

İn.e;iliz korporasyonu da rnem- bir amel~yi~. Birk~ç gün evvel b, ı 
, . . . · . _ kaza netıcesınde elım yaralandı \ 
eketffil:~zden 5. bın ton zeytı:ıyagı ben, tedavi olunmak üzere Ce~nh 

almak uzere fıyatlar ve kalıteler paşa hastanesine müracaat ettim. O 
i.izerinde görüşmelere başlamış- rada benden 25 kuruş aldılar. Bun 
tır. rağmen, o gün kalabalıktan bana sı 

Üzerinde yün ve kıl bulunan ra gelmediğinden tedavi olunamadırr1.ıı 
deriJerin ihracı etnı.fında ticaret Bu yüzden ertesi gün yine 2S kltru•ı 
vekaleti standardizasyon müdürü v~di~. Sıram gelmediğ~nden üçün·..., 
Faik Sunter tetkikler yapmakta- cu gun 25 kuruş daha ödedhn. Fs· 
dır kat yine sıram gelmediği içln teda· t 

H. ·· k A t k.. ük' b h olunmaktan ümidi kestim. Berek fj 

d .
1 

· t f . . . ıu, u nı et zarfın a yaram ken a1 u ume uc aş ayvan ,_, b üdd d k 
erı erı e ra ında yenı. hır nızam dili~nden geçti. •t 

name hazılıyacaktır. Üzerinde 3 "Eğer Vali LOtfi Kırdar, Beledi"I' l 
:rntimden fazla vün ve kıl bulu- hastanelerinde bizim gibi fukaralarıtk 

nan derilerin ihracının t<ıhdit o- daha ucuz, daha kolay tedavi olun· 
'ımma~ı ""'ııhtı:>rnPldir malarmı mümkün kılabilirse, emi ;ı.ıı 

Standard işleri olsun ki, çok daha büyük bir aeva;ı ı 
. . . . kazanacaktır!,, lltJ 

. Ke~ı kılı standardı ıcın yen.ı Ben fakir bir vatandaşın halı 
hır nızamname hazırlanmakt~dır. h göriinen bir şikaşetini ve d~ d 
Yumu~:-a ve fı~dık ~tand.ard!z~- leğini ifade eden bu sat1rlardal>İ J 
yon muddetl~rı tesbıt edıl.mışt!.r. samimiyetine inanmak gafletiııl a: 
Yumurtalar ih_racın~an- beş _gun gösterdim. Fakat bu şikayete teı· t 1 

evvel standardıze. e~ılmış bulu~a- cüman oluşumdan sonra öğreni· eı 
caktır. ~ı~. mı:_vsımınde b.u mud- yonım ki. suretini aynen süttr ~ 
det yedı ~undur. Fındık, ıh:acın- numa gecirdiğim 0 mektubuıı..., 
d~n ~O ~un evvel standardıze e- hakikat ifade eden tek satırı 
dılnuş oJ .. ,.aktu:. yoktur. Ve o mektubun hakika·~ı 

/pek ıhracatı te uymı'.\-•an tarafları' şunlardır: 
··Son ~ünlerde ipek fiyatlarında 1 - Mektubu yazan amelenit' 

başlıyan yükseliş devam etmek- ~ündeliği yarım İira değil, 12f ~! 
tedir. Bir ay evvel 210 - 220 ku- kuruştur. ~ 1 

rusa satılan koza 320 kurusa sa- 2 _ Hastanede istenilen ücre t 

tılmaktadır. İpek fiyatları da 25 kurus değil, 20 kuruştur. •i 
18.5 lirayı bulmuştur. 3 - Bu paranın bir vatanda~· j1 

Fiıyat yüksekli_ğinde ipekleri- tan bir tek nıuavene icin üc c1e· 
mize dış piyasalardan gösterilen · · 1 

alaka amil olmaktadır. Bilhass~ fa alınması ne vaki, ne de miimı ı 
İsvicre, ipeklerimizin belli başlı kiindiir. 
müşterileri arasındadır. Satıslar 4 - Günde 50 kuruş kazana·~ 
evvelce kliring yoluyla yapıhr- hilecek kadar fakir bir vatan • h 
ken son satışlar serbest dövizle ılastan bu 20 kuruş ta alınma ~ 
ve dolarla yapılmıştır. maktadır. a 

ADLİYEDE: 
-----
Sırrı Bellioğlunun 

Muhakemesi Başladı 

5 - Bu yirmi kurusu \'et"en tı 
bir vatandasa. o giin . muaycn ; 
sırasının gelmemesi imkansızdır, 
Çiinkü muayene olunmalanna ; 
vakit ka1rnıvacağı anlaı;;rlan va· t 
tandaş]ara knuon verilmez: Ni· 'J 

tekim o mektııhu vazan vatan.~ 
'ılaşın muayenesi de. yirmi knn1· ı 

Halkı hükfamet aleyhine tab- <:u örJprfi~i giin ''anılnnsfıl'. Ve 0 ı 
rik maksadiyle öteye beriye ve ı•atand~c:ın tf'illl'l:'İ<=İne de ha fil~ 
bu arada muhtelif gazeteler baş- ilevıım olunmaktadır. 
muharrirlerine imzasız mektup-

Alman erkanıharbiyesi Laheyi dafaaya gelen Holanda kumanda 
ilk gün işgal etmeyi ummuştu. nı Almanlardan ateş kesimi iç1n 
Ff!kat, Holandanın mukavemeti bir ültimatom aldı. Ateşe devam 
onların tahmininden fazla kuv- edildiği takdirde şehre karşı çok 
vetli oldu, ve Almanlar takvıye vahim tedbirler alınacağı bildiri
kıtaatı göndermiye mecbur oldu- llyor ve cevap için iki saat ml.ih
lar. Öğleden sonra Alınan tayya- let veriliyordu. Bu ültimatoma 
releri tekrar paraşütle asker at- imza da konmaml§tı. 

. her çuvalı için 978 kuruş fiyat sında satılmaktadır. Komisyon, 
tesbit etmiştir. Eskiden bir çu - ı kuzu fiyatlarının düşmesi icap 
val ekmeklik unun fiyatı 1070 ettiği kanaatindedir. 
kuru.ştu. Yeni fiyat eskisinden p· · p· tl 

lar göndermekten suclu eski J(o- Daha acısı, mektubu vHnn va· tr 
C'aeli mebusu s1rrı Bellioğlunun tandastan, as1lc:1z isnatlarda bu· 

1
e 

muhakemesine dün ikinci ağır lunusunnn sehehi sondunca. '1i( n 
ceza mahkemesinde baslanılmYs- teT<'ndiitc:iiz şu cevabı verivnr. t 
tır. Gönderdiği mektupların ı::a- "- Benim yazrl1ğım mekhın. ~I 
yısı iki yüzü bulan Sırrı Bellio~- ta. 1rn okudnfrunm: ı;ntır1:t,. yok· t 
lunun Türk Ceza Kanununun tur: Onlar1n 1-..•n<:ini, gazeteci uy-' 
69, 80, 149, 158 ve 159 uncu " 1rrmns olacrık!,. . 

mıya, ve sahil boyuna tayyare ile Hol.anda kumandanı, başku -
asker nakline başladılar. Holanda mandanlıktan aldığı emir ıizeri
donanması derhal faaliyete geçti. ne, böyle bir ültimatoma cevap 
Gl;!milerden açılan ateşle sahile verebilmek için imza edilmiş oı
çıkan ilk müstevliler silinip süp- ması ıazımgeldiğini bildirdi. .Bu 
rtildü. Bu suretle bu tehlikenin cevap Almanlara verilen mühle
önü alındı. Almanların ilk güne tin hitamından bir saat evvel ve-
ait planları suya düşmüştü. rildi. Bi rsaat sonra imzalı ıkinsi 

Balta ile Başını 

Parçalamışıar 

Kocamustafapasada Sünbiile
fendi türbesi civarmda hir kulü
bf'~e oturan 35 yasında Talat 
rlün türhPnin yanında bası balta 
ile parcalaPmTs olarak bulun -
mnstur. Cinavetin sebebi ve ı..:a
~ilin hiiviveti hakkmdı:ı hicbir iz 
ve mal(rmat ı:>lde edilemenıic:tir. 
0 inavPf:in tahkikatrna müddeıu
,.;,ıımilik f'l kovmustur. 

92 kuruş eksiktir. ırmç ıya arı 

Belediye İk.tısat Müdürlüğü Son iki _gün içinde pırınç fi-
ekmek narhını bu yeni fiyat ü- yatlarında kilo başında 3 kuı·u~ 
zerinden tesbit edecektir. Yapı- bir fazlalık görülmüştür. Evvel~ 
lan hesaplara göre, cumartesi ki gün 35 kuruşa satılan bir ki
gününden itibaren ekmek narhı lo pirinç 38 kuruşa satılmakta-
15 gün müddetle 13 ku~.uş 30 dır. Halbuki piyasada ihtiyaca 
para olacaktır. On beş gun son- kafi miktarda pirinç bulunmak
ra narh yeniden tesbit edildiği ta, Hatay, Bayburt, Tosya ve 
zaman ekmeğin 30 para daha u- Boyabattan her gün 15 vaaon 
cuzlatılabileceği ve 13 kuruşa sa- kadar pirinç gelmektedir. B~na 
tı~_aca~ı t~1!'in edi11!'ektedir. rağmen fiyatların artması anor
Cunku eskı tıp unun hır guva - mal görülmektedir. Belediye tk
lmdan ~4 :kmek çık_arıldıgı hal- tısat Müdürlüğü pirinç fiyatları
de, yenı tıp unun hır ~uvalı~ - nm yükselis sebebini ve mevcut 

maddelerine tevfikan muhake- Bereket ki. mi><:tı-ki vat:rnılıı- ~I 
mesi istenmiştir. sın, altınrfa ı-arih bir adresi hu· tı 

Mahkemede son tahkikatın a- lunan mPT.tHhunn yırtın atınıs . 
"ılmasına dair olan kararname o- -'IP/!ilim: Vc-1.-<ı;ı. hn lınsusfa hana 

1 

kunduktan sonra, iddia makamı resmi 1-ıir tPk7in ıriinde.-mek hJk· · 
muhakemenin kanunen gizli ya- !tını hile k111Janmıya<'ak kadar 1~1 oılması iktrza ettiğini söylemiş Fprae~tka'" tfavranan olgun hir ~ 
ve r?izli celse talep etmistir. Sır- nıiYf'<:sec:;e anürine karsı suiniyet- )~ 
rı Bellioğlu bu talebe itiraz et- 'hliP.imi ac:;ta ic:hııt rrlr.mezdim. k' 
rnis. fakat mahkeme S1rrı Belli- Benzerlerine sık sık rastladıib· ~ı 
oP-lunun itirazını rP.drlederek id- mız bu vakıavı. bir misal olarak 
nia makamTnın talebi vechilc ortııya ko)'UY'or11m. İtiraf edi:l'O· 
mııhakemeve gizli olarak devam rum ki, o mektuba inanmak ~af
E'dilmesine karar vermiştir. Bun- !etini göstermemek. ve yat>rlma· 

1 
nan sonra muh::ıkemf>Ve gizli O- Si güç olmıyan talıkikatı liizmn• 
1 ::ır::ık dev::ım edilmistir. <::uz saymamak gibi tabii ve ma· 

* * bir ültimatom geldi. Bu defa tek 
rar üç saat mühlet veriliyordu. 
Fakat bu arada bir Alman bom
ba tayyare bölüğü şehre yaktaıı
yordu. Tayyareler mavi ışıklarla 
bombardıman etmiyeceklerini i4a 
ret ediyorlardı. Fakat buna ıağ
men tayyareler şehir üzerine ge
lince bombalarını bırakmaktan 
geri kalmadılar. 

Takviye kıtaatı geliyordu 

G eneral Von Sponeck'in ti.
zerinde bulunan evrak ıs

tila planının ne kadar teferrila
tıyle düşüünlüp tesbit ediJdıgınj 
gosteriyordu, bu evrak arasında 
Almanlar için hazırlanan silah, 
mühimmat ve elbise depolarının 
malumat alabilecekleri yerlerin, 
La.heyde tevkif edilecek kimsele
rin adresleri vardı. Her şeyi va
zih harita ve krokilerle gösterıl
mişti. 'fevkif edileceklerden bir 
kısmı, Holanda erkaruharbiyesi
ne mensup zahitlerdi. Bu evrak 
ele geçince bütün bu zabitler 
memleket haricine gönderildi. 
Lahi civarına inip de birinci gün 
öldürülemiyen veya esir edilemi
yen paraşütçülere o gece yeni 
kuvvetler gönderildi. Ertesi sa -
bah erkenden bunları temizlemek 
ıçin tekrar mühim kuvvetler kul
lanmak mecburiyeti hbıl oldu ve 
bu defaki temizleme ameliyesi 
de muvaffakıyetle neticelendi. 
Fakat Roterdamda vaziyet o ka· 
dar iyi değildi, orada bulunan Al· 
rnan kıtaları, küçük gemilerin bi
mayesinde bulunan Holanda kuv 
vetleri ile çarpışmıya mecbur ol
muşlardı. Fakat, Alman kuvvet
leri mütemadiyen takviye edili
yorlardı. Bilhassa tayyare mey
danının etrafını sarmışlardı. Bu 
meydanı kullanılamıyacak bir 
hale getirmekten başka yapacak 
hir şey kalmamıştı.Ayni zamanda 
Ingiliz tayyarelerinin bu meyda
nı tahrip ederek imha etmeleri 
talep edildi. Ingiliz hava kuvvet
leri bu ic:i muvaffakıyetle başar
dılar. Ordu Roterdama yeni top 
r,onrfercmiyordu Onun kin harp 
gemilerinden biı-i ayrıra t::ıvy .re 
meydanını bombardu.:ı.an etti. 

* * t.M hücum 

F akat bu işi yaparken, Al
man bomba tayyarelerinin 

hiıcumuna uğradı. Biner Alman 
taYvarelf'rinin birbirini takip e
den 33 hi.icumu reddedildi. Fakat 
nihayet gemiye tam bir isabet va-

LEH :vIÜL'T'~CİLF.Rİ - Dün 
Polonyadan 70 mülteci gelmis
tir. Bunlar Filistine gidecekler
dir. 

dan 96 ekmek çıkarılabıleceğı ve t k. ikt t b't k 
bir çuval undan buızün alınmak- s ? . m .a~mı . e~ 1 e arar ver
ta olan 146 kuruş buğday koru- n:ııştır. Pırı:ıc: ıst:hsal merkezle-

. · · b' ı· aya ·ı.ndı'rı"le rınden malıyet fıyatlan sorula-
Roterdamda bombardıman yü

zünden şehrin suyu kesilmiş, hal 
ka da tifodan korunmak için, kay 
namış su içmeleri tavsiye edil -
mişti. Holanda radyosu her gün 
şehir halkı için gıda, elbise, yatak 
istiyordu . 

ma vergısının ır ır - . A • • t . 
ceği umulmakta. bu takdirde de tcak vte ıcb~t~ı~d_a aFz.amtı Msa __ ışakfıyba
ekm.ek fiyatında yeni baştan 30 ının. es 1 1 ıçın. ıya ur ~ e 
para tenzilat yapılması mümkün ~~~ısyonuna b1r rapor verile-

DAV AC'TYI DÖÔDÜ - Me- kul bir tedbir sav,.c:inde, bir if· 
'ek isminde bir kızı kacırmrva tira vasıtası m~vkiine düşmek 
•<>c:ebbüs Ptmekten suclu Nihat ierı km·tulahilirrlim. 

ızörülmektedir. ~C ır. 

İNKILAP MÜZESİ SERGİ -
LERİ - İnkılap Müzesi bir c;er
gi programı hazırlamıştır. Mar
tın birinci haftasında bir beledi 
nesriyat ve faaliyet ser.ııisi acıla
caktır. Bu sergide bircok _gra
fik. istatistik ve maketlerle be
ledi nesriyat göstPrilecektir. Bu
rı u müteakıp bir temaşa serııisi 
~r1lacaktr. Bundan sonra da ilk 
okulların yuzuncü yıldönümij 
'"YlÜnasebetivle bir sergi vücude 
cretirilecektir. 

Et fiyatları 
Komisyon dün et fiyatlarmı 

Yeni İhtikar Vakalan 

Özören diin asliye sekizinci ceza Fakat buna ra~cn, yine mü· 
mahkemesinde 4 ay bapse mah- teselliyim: Ciinki.1 hiç istemeden 
ı,.f1m nlmustur. hu mevkie diismekle almış bu · 

Nih:ıt. mahekemeclen cıkınca lunduıt-um acı ders. bana hu ka
"Yluhafızları olan .iandarnıalarm hil _,.afletlerden cok daha dikkat· 
.,linden kurtulmus, davacı Mele- le korunmayı öi!:retivor. Bu ve· 
-;.; '"'"iYmive baslamıstır. 1 sile ile muhanirin lıüsnüniyeti· 

Bütün bu felaketlerden de Al
manlar Holandalıları mes'ul tu
tuyorlardı. Von Ribbentrop, Ho -
landalılar neye mukavemete kalk 
tılar, elbette bu akibete katlan
malıdırlar, diyordu. 

(Arkası var) 

Akrobasi Numaraları 

Yapabileceğim ! 

E ğer posta idaresinin: 
"- Acaba Naci Sadullah bize 

boykot mu yaptı?,, demesinden, ve dost
larımın, pul parası bulamıyacak dere
cede fakir düştüğümü sanarak endişe
lenmelcrinden çekinme!'ieydim, bugi.in, 
sayın Valimiz Bay Liıtfi Kırdara bir 
"Açık mektup,, daha yazacaktım.. 

Bu sefer, Bay Lütfi Kırdardan istedi· 
ğim şey, Taksim gazinosu müdi.iriine 
hitap eden bir tavsiye mektubundan 
ibarettir: Talip bizzat benim. Ve istedi
ğim vazife de, Taksim gazinosunda ak
robasi numara]arı yapmaktır. 

Aldığım mektuplardan, ve dinledi -
ğim dostlardan öğı·eniyorum ki, Taksim 
gazinoscma gidenler, seyr( ttiklcri numa
ralardan hıç memnun değildirler. Ve 
ben, yapacağım akrohasi nunıaralariy
le, bu umuıni memnuniyetsizliği gidcre
ce!Hmden, sayın müştcriJere zevkli bir 
ha;ranlık duyuracağımdan eminim. 

Hem göstermek istediğim çeşitli ma
rifetlere mukabil. kazanmak istediğim 
para da göz korkutacak derecede bü · 
yük cleğildir. 

Taksim gazinosundaki masalardan hir 
tanedğinin bir gecelik hasılatını bana 

da tetkik etmiş, hayvan borsası Karaköydeki mağazasında sattığı 
komiserinin izahatı dinlenmiş ve demir sapanlar üzerinde ihtikar 
son _günlerde fiyatlarda bir ta- yapmaktan suçlu Ahmet Korlu 
havvül olmadığı hakkındaki bu oğlu ile Bahçekapıda metresi 17 
izahat üzerine, bugünkü narhın liraya kumaş satarak ihtikar ya-
15 gün daha muteber olması ka- pan bir mağaza sahibi hakkında 
rarlaştırılmıştır. 1 adli takibata başlanmıştır; 

Nihat . hakkrnda bu sucundan ni, kendi suinivf'tlerine alet et· 
-lalayı da __ za~~t varakası tutu]- mek isti~·en sinsilere karşı besle 
n:ıuş v~ curr;ıu~e~hut mahkeme- diğim derin nefreti açığa vur· 

versinler kafi: Çünki.i rivayetlere inan
mak Hizım gelirse. oradaki bir masada 
bir gecede ödenen parayla, altı nü(uslu 
bir aile iki ay ferih fahur geçinebilit • 
miş. Sakın sayın valimiz, benim akro
basi işJerinde muvaffak olacağımdan 
şüphe etmesin. Ve istcdi~m tavsiyeyi 
yazarken, yüzünü kara çıkarmıyacağım
dan emin olsun. Çünkü aylardanheri, 
gece gi.indiiz canbazlık talimleriyle meş· 
gulüm: Eğer sayın valimizin bundan 
zerrece şüphesi varsa, tahkik buyur"iun: 
Görecektir ki, ben hala Sıraservilercle, 
"Somuncu,, sokağında oturmaktayım. 

Bu kazma görmemiş sokak sayesinde, 
cambaılıktaki vukufum, bir ihtisas mer
tebesine çıkmış bulunuyor. Edinmiş bu
lu~duğum bu ikinci 'ian'ati de bittabi 
belediyemize medyumun. Zatım hunun 
içindir ki. hiinerleriıni on uıı gazinQsun
da göstermek isteğindeyim: Bu '-Uretle, 
bir !jtikran borcu ödemenin zevkini du
yacağım. 

Eğer sayın valimiz, verdiğim bütiin 
teminata rağmen, cambazlığı becerecc
ğimden şHplıe ederse, bizim Somuncu 
sokağını görmemiş demektir. Üzerinde 
sabah akşam yüriidüğüm bu sokağı bir 
defa görmek, cambazlıktaki ehliyetim
den şöphelenilmesine imkan bırakmıya
caktır. Sakın vaJimiz sokağımıza girdiği 
takdirde. içinde oturduğum apartınıa· 
nın iizerinde göreceği (lO) rakamını, 
bildiğimiz ev numaralarından zannet • 
mesin: Çünkü o numara, sabah akşam 
verdiğim cambazlık imtihanında gös· 
terdiğim muvaffakıyetten dolaya, kadir
şinas belediyem.izin bana verdiği ... Not
tur! 

* * Ne bekliyorlardı? 

D ün yolda ı-astladığım büyük bir 
insan kalahalıfrı. heni hoşu bo~u

na tramvaydan indirtti. 
Karaköy meydanma o büyük kalaba-

"ıne ı:tonoF>r1lm 1tsır. rnamak rlimden eeJmiyor. Biz ~ 
den miidafaa edilmesi istcniler 

lığın toplandığım gorunce, muazzam resitli davaJar icinde, talıkik o· 
bir kazaya şahit olacağımı sanmıştım. lunmalan imkanı;;ız bulunanlar 1 
Fakat mesleki bir tecessüsJe tramvay- rfa vardır. Ve bizleri, o kabil da· 
dan atlayıp kalabalığa sokuhmca benim valardan coihmu rne·nu edin· 
tahminimle oradaki hadise arasındaki mekten korkutan sebep, bu acı 
büyük tezada giilmekten kendimi ala- tecrühelerirı ''erdiui cok tahi: 
madım: Meğer haJkın toplanıp hayretle "mnivetsizliktir. Halbuki, hv 
seyrettiği şey neymiş biliyor musunuz? viizden, mfü1afna ohınm•va UiyıJı 

Haydi zihninizi boşu boşuna yorma- ~ulmıarı hirrok haklı davalar da 
dan söyliyeyim- - tefrik zorlul!u ve yanılmalı: 
"- Boş bir taksi!,, ~orkusu vii7iinden - set>ete ı:ı· 

• • tılmıva ~iistalı::ak kaibtlaT arası 

Telif imkansızlığı! 

L ondradan bildirildiğine göre, Sov· 
yetlerle İngilizlerin arası bugün

künden fazla düzelemiyormuş. İngiliz
ler, bütün gayret1erine rağmen, siyasi 
ahbapJığı bugünkünden ileri götürmek 
imkanını bulamamışlar. 

Ben, bu haber üzerinde mütalea yü
rütülmesini, son günlerde her biri kes
kin görüşlü birer diplomat kesilen sabık 
ediplerimize bt.rakıyorum. Benim üze
rinde durmak istediğim nokta, bir ga
zetenin, bu havailise koyduı"tu şu serlev
hadır: 
"- Telif imkansızlığı!,, 
Desenize? Nihayet dünya siyaseti de 

biziın edebiyata döndü: Görmüyor mu
sımuı? Iler ikisinde ... "telif,, yok! 

Naci Sadullah 

rıa kaühvor. Rıımm icindir ki 
ııiimunesım oknrlneunuz mek 
tuular, meslekdaslarım•n samjnı: 
Hisnünivet ve· cPc:aretlerivle bir 
Jikte, hircok hakiki rnR"7ıfurlarrr 
ntiidafaa olnnmnk hakfonm ılıı 
riP.nPmPkteflir. Ve vine bunun j
rindir ki.. ı:;udarı maıı1eı-ef tlainll' 
l'PZRSIZ kalan o iHmRt ın ..... ~ı>'kr• 
larm1Y> hPT l"iİ11 M .. ıı7. cfıtY..<> hh· 
,.~" ,.ffikleri m11k::ııMro; meflrnm 

ıJ.11 lkll'I miime!"~m"' ... i arasm.ı .. 
rıiitekabil olması lazım ~elpr 

ı ,._,rıiyettfrl 

Ağaçlanan Yerler 
Sehzadebaşındaki park ile Aksa 
ray parkının ve Topkapı mezar, 
lığının a~aclanması icin dün m::ı· 
hallinde tctkiklf'r vaııılmıştır. 
Bugi.in ağaclar dikilecektir 
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1 ASKERT VAZIYET - -
Meis Adasının 

Bakımdan 

iş9ali Han9i 
Ehemmiyetlidir ? 

(ASKERİ lUUHARRİRİMİZ YAZİYOR) 

..... -, gt 

,~ ~ \ ........ 
A4NTOS'fa ,w 

, "os\ ~\ 
XAL iM N05 ~ o\ 

iSTANKÔY 
(J<OSJ 

~ TRO'i>ll YA O 

E N 
' 

J ı 

Onikiadayı ve l\teis'ın mcvkiini gösterir harita 

Piyasada: 

Yeni Ofisler için 

Teşkilat Yapıhyor 
İaşe müsteşarlığına bağlı ola

rak şehrimizde bir petrol ofisi 
bir de ithalat ve ihracat ofisi ku
rulacaktı. 

Petrol limited şirketi , petrol o
fisi haline kalbedilmektedir. Ve
kalet erkanından Talha Sabuncu 
buna ait işlerle meşııul olmakta
dır. Petrol ofisin kadrosu petrol 
limitedin kadrosuna göre daha 
ııeniş olacaktır. 

İthalat ve ihracat ofisi icin he
nüz bir hazırlık yktur. Bir kaç 
ııüne kadar Ticaret Vekaleti mü
dürlerinden birinin İstanbula ge
lerek bu teşkilatı kuracağından 
bahsedilmektedir. 

Mr. Eden'in 

Ziyareti Etrafında 
(Başı 1 incide) 

telelrinde her gün akın halinde 
gelen Alınan türistlerinden yer 
bulmak mıimkün değildir. Al
man ordularının Bulgaristandan 
geçerek Selaniğe inmesi için 
Bulgaristan dahilinde Alman tek
nisyenlerin nezareti altında yol
lar yapılmakta, köprıiler büyük 

HAdiselerin birbirini takip eden Bu l~gal hAdisesirtin asıl ehemmi- tankları taşıyabilecek surette 
nüselsel inklplları içinde stratejik yeti, yukarıda telmih ettiğimiz veç- takviye edilmektedir. Bulgaris
ehem..miyeti günden güne artan 4\k... bile, Ege denizinin cenup geçit yol- tandaki vaziyet, her bakımından 
deniz, bu harbin nlhal neticeleri u- !arına hAkim Onikladadaki İtaly•n istil~dan evvelki Romanyanın, 
zerinde birinci derecede mühim bir üslerine karşı İngiliz donanmasının Holandanın ve Norveçin halini 
rol oynamıya namzet a:ibi görünmek- katl bir harekete geçmek üzere öu • hatırlatmaktadır. Demek ki, Bal
tedir, Nakliya t bakımından bu denızi lunduğunu işaret etmesidir. 1lkba-
baştan başa kontrol altında bulun- harda yeni safhalar göstereceği söy- kanlarda bir ihtilata sebebiyet 
duran İngiliz donanmasınm faaliye:.i, Ienen Orta ve Yakm Şark askert 'la- verecek, ve cenubu şarki Avru
$imdiye kadar, bu nakliyatı tanzim rekAtmm ari!eslnde, Ege deniz.inde- panın sulhünü tehdit edecek bir 
ve temin etmekten ve kara ordusu - ki son İtalyan mevzilerinin ortadan tehlike karşısında bulunulduğuna 
nun harekitıru himaye ve takviye kaldırılması Acil bir zaruret şeklini şüphe yoktur. 
eylemekten ibaret kalmlftır. Bu iti- almıştır. B lk 1 d b • 
barla, dün bildirilen Meı. adası hA- a an ar a ve cenu u şarkı 
disesi, İngiliz donanması için yeni bir ,, Avrupada sulhün muhafazası 
faaliyet devresinin baılangıcı sayıla- 1 n g i 1 t e r eni n maksadiyle birleşmiş olan Ingil-
bilir. İşııaı hAdlsesinln kendi başına tere ile Türkiye, bu tehlike kar-
ehemmiyeti büyük değildir' takat ou- Moskova Sef"ır·ı şısında alınacak müşterek tedbir-
aun Onikiadaya karşı hazırlarunaı.ta !eri müzakere ve müta!ea mecbu-
olması melhuz geniş bir işgal hare- riyetinde kamlışlardır, Zaten it-
1<etinin mukaddemesi olması ihtimali <Başı 1 incide) tifak aktedildiği gündenberi iki 

v~;; adas~ Antalya vi!Ayeti sahil-1 rar vazifemi~ başına, Moskovaya memleket erkanıharbiyeleri ara
lerinde Kaı kaaabamızm tam kar•,ı- avd~t edecegım.,, . . .. sında yapılan muntazam temas
sında ve ancak üç kilometre uzakta- Sır Stafford Crıpps, Yeşil.koy- !arı bu defa vaziyetin hususi icap
dır. Nillusu iki bine yakındır. Ekseri- den otomobılle derhal şehre ııel- !arına göre daha ehemmiyetli 
si Yunanlıdır. Bir iki memurdan :na- miş ve akşam treniyle Ankaraya müzakerelerin takip etmesinden 
ada İtalyan yoktur. fi.danın büyüklü- hareket etmiştir. daha tabii bir şey olamaz. 
ğü, aşağı yukarı Marmara denizinde- Londra, 27 (A. A.) - Reuterin Binaenaleyh İngiliz Hariciye 
k! BUyOkada kadardır. Onikladanın diplomatik muharriri bildiriyor: Nazırı ile erkanıharbiye reisleri -
merkezi Rados şehrinin 72 kilometre Cripps'in Türkiyeye seyahati, nin Ankara ziyareti etrafında işaa 
şat=~ son zamanlarda burasını İngiliz Hariciye Nazırı Eden'in edilen müba!Agalı rivayetlerP. e
küçük mikyasta bir askeri Us haline şimdi Sovyetler Birliğinden nis- hemmıyet vermemek lazımdır. 
ilraıl etmişler, Marconl sisteminde beten az uzak bir yerde bulun-ı Bilhassa bu vesiie ile düşman 
iki telsiz telefon istasyonunu, yeral- ması~da~. ileri gelmekte.d.ir: kaynaklarından ortaya atılacak 
tmda iki tayyare hangarını ve bir Crıpps ın Moskova Buyük El- propagandalara karsı dikkatli bu
tayyare meydanını vücude ıeürmiş- çiliğine tayininde~be~i mezunen lunmak ve bu p;opagandalara 
!erdi. Adanın küçük bir de koyu var- Londraya gelmesıne ımkan hasıl kurban olmamak gerektir. 
sa da, ehemmiyeti yoktur. olamamıştır. ·· -- __ 

Günler Geçerken: ................................ 
Beklediğime Doğru 

(Başı 1 incide) 
lçimde, kendini nesilsiz kalmış sanırken, nur topu gihi bir 

evlat kundağını kucağına almış yaşlı bir babanın heyecanı ve 
Naci Sadullahda da doium ameliyesini muvaffakıyetle bitirmiş 
bir ebenin gururu var. Ebe kulaiıma ve herkese diyor ki: "Sevin, 
mutlu adam! Yeni do&'an senden yavuz çıkacak!,, Fenimelmatlub! 
İnşallah zamanın nezaketini müdrik, fakat ayni cerbezeyi haiz bir 
de (Kirpi) zuhur eder; onunla da öğüniirüz. Yeninin eskiyi sevdir
mesi. eski üzerine dikkati, merakı çekmesi sanatta esaslı bir kaide 
olması itibariyle yine kendim için seviniyorum. Balzac ile Flau
bert, Standbal'• parlatmaya yaramışlardı; söndürmeye değil! 

Yaşını alnuıı eserler ay gibidirler: Başka ve canlı bir kürenin 
ışığı üzerine aksetmeyince ışıldayamaz ve etrafa nur dökemezler! 

Misafirlerimiz 

Çankaya' da 
(Başı 1 incide) 

(bugün) şehrimizde bulunan 
Türk ve ecnebi gazetecilerini ka
bul edeçektir. 
bıgiliz sefirinin ziyafeti 
Ankara, 27 (A.A. l - Ingiliz bü 

yük elçisi ve Lady Knatchbull
Hugessen bu akşam büyük elçilik 
binasında !ngiliz hariciye nazırı, 
Eden ve imparatorluk genelkur
may başkanı Sir John Dili şere
fine bir ziyafet vermiştir. 

Halbuki o, bir gece içinde kocasının sükiınet bu· 
lacağını ve kendisine daha makul ve sakin bir şe
kilde, daha tabii sözlerle, artık bu intilcam hırsını 
kalbinden atarak sakin ve mes'ut bir ömür yaşa
mıya karar verdiğini söyliyeceğini ümit etmiş, bu
nu beklemişti. Ilk nazarda onun, maalesef tama -
miyle kendi içine gömülmüş ve intikam hırsından 
başka bir şey düşünmemiş olduğunu anladı. Yüzü 
her zamankinden daha abus, kaşları her zaman
kinden daha çatıktı. Giıya gizli bir kuvvetin tesiri Nakleden: Muazzez Tahsın t:serkand 

altında hareket ediyor gibiydi. Haricen sakin gibi rak hareketsiz kaldı. Başının içinde alevler yanı
görünmesine rağmen içinde hemen patlamıya mü- yor, kanı taşacakmış gibi damarları sert sert atıyot'
heyya bir yanardağ olduğu muhakkaktı ve bu ha- du. Eğer hizmetçi gelip aşağıda birisinin kendisini 
ricl sükunet Şennine daha büyük bir endişe verdi. beklediğini söylememiş olsa bu vaziyette belki sa
Bir şey söyelmiyor, sadece karısına bakıyor ve bu atlerce kalacak, ileri geri bir adım atmayı düşiin-
nazarları da hakiki hislerini bildirmiyordu. miyecekti. 
Şermin bir saniye için, bu tebeddülde kendi Gelen, bir gün evvel Nurinin harekatını kontro-

mes'uliyetinin derecesini ölçmiye çalıştı'. Fakat der- le memur ettiği adamdı. Nejat onunla yarım oaat 
hal hakikati gördü: Hayır, aşkını, samuru ve te- kadar konuştuktan sonra hemen şapkasını alıp so
miz aşkını, onun intikam hislerine ~ir ye':'. gibi kağa çıktı ve sür'atli adımlarla fabrikaya gidc!'ek 
kullanamazdı. Böyle yaparsa kendi kendısınden Mithtın odasına çıktı. 
nefret edeceği muhakkaktı. Hem, ö~l~ olduğunu Mithat, masası başında oturmuş, Nuriyle hara
:arz~tse.de .. Ne.Ja<fın. senelerdenberı ıçınde yaş.'lttı- retli bir mübahaseye dalmıştı. Nejadın içeriye gt
gı kinını busbutun unut.ması~a ıı:nkan . olamazdı . rip kapıyı arkasından kapadıktan sonra bu kapıya 
Bu defa hem aşkı, he'!' .ız~etı nefsı rencıde olacak , yaslanıp dunnsı ilcisini de hayrete düşürdıi. Nuri 
hem de babası onun sılahıy\e v.~r~lacaktı. Hepsıne ilk hamlede kendisine hakim olamıyarak derhal 
razı olmuş ,fakat kadınlığını, buyuk v~ ~enfaatsız yerinden fırladıysa da Mithatın bir işareti ile tek
sevgisini.bir al.et gibi. kullanarak kendı.sı?ı s.atm.ıy.a rar otunnıya mecbur oldu. 
~~yır! Boyl.e bı~ teklif .yapmak cesaretını gosteıdı- Mithat, gayet sakin bir sesle sordu: 
gı ıçın hatta N~Jada muğber bile olmuştu. . _Ne istiyorsunuz Osman?? 

Saat ona dogru oteldeı_ı çıkmıya hazırl~nmıştı kı, Nejat ta ayni tarzda mukabele etti: 
Neja.t sessi~e odasına gırdı ve soğuk bır tavırla _ Şimdi anlarsınız ... Dün Nuri size bir hikaye 
şu sozlerı soyledı: .. 1 · Jd ' 

- Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum amma, anlatmıştı; bunun ~o.nll:"u soy emıye ge un . . . 
1 b • li et ükü sizin - Sizin hikAyenızı dinlemek arzusunda değılun. 

~er ne <ı,lursa o sun, unun mes u y y - !ster istemez dinlemiye mecbursunuz. 
uı~rınızde kalacaktır. 

<: 0 rmin o kaı:!ar müteessirdi ki. söz söyliyecek 
ı- ' -- ~, v<' ba<ını çevirerl'k ortadan çıktı , 
k •· . ı !stam,ula göturecek olan vapurun yolu
nu tutt~ 

XIX 

Nejad1ın l\1uvakkat Zaferi 
Şermin gözden kaybolduktan sonra Nejat bir 

müddet elleri ceplerinde ,gözleri şimşekler saça -

Bunu söylerken kapıyı kilitliyerek anahtarı cebı
ne koymuştu. Nuri bir defa daha yerinden kalk
mıya teşebbüs etmişse de, soğukkanlılığını muha
faza etmekte olan Mithaf buna mani olmuştu. O, 
Nejadın kendisinden ne derece nefret ettiğini bil
diği halde zerre kadar telAş göstermiyordu ~i, bu 
hareketi Nejadın gözünden kaçmadı ve hatta onu 
takdir etmekten bile kendini alamadı. 

- Nurinin benimle karşı karşıya bulunmaktan 
pek hoşnut olmadığının farkında mısınız? 

TAN 

1.. Kanuni Mütaleala r 

Mukavele Bittikten 

Sonra Tahliye 
Yazan: Avukat E. Ağış 

Kira mukavelesi sona erdiği 
halde gayri menkulü tah

liye etmiyen kiracı aleyhine ka
nuni yola müracaat edilecekse 
evvela şu hususu tesbit etmeli -
dir: Konturatonun hitamından
heri bir ay geçmiş midir, geı;me
miş midir? 

Konturatonun hitam tarihin
den itibaren bir ay ge~ıniş ise 
mahkemeye miiracaat ederek tah 
liye davası açmak icap eder, 
henüz bu kadar bir zaman geç
memişse İcra Dairesi vasıtasiyle 
temin edilebilir. Bu da şöyle ya
pılır. 

BELEDİYEDE: 

Hastahaneler 

Şikayetler Asılsız 
Bazı hastaların fakruhal ka

ğıdı çıkarırken muamele uza
dığı için öldükleri, bazılarının 
da tedavi edilmedikleri halde 
poliklinik ücreti olarak 20 kuruş 
verdikleri etrafındaki şikayetle
rin asılsız olduğu tahakkuk et
miştir. Belediye Sıhhat Müdüt"'i 
Osman Sait Kortuncu bu husus
ta şu izahatı vermiştir: 

"- Belediye hastanelerindeki 
poliklinikler için hali vakti ye -
rinde olanlardan 20 kuruş mua
yene ücreti alınmaktadır. Fakru 
hali sertabip tarafından takdir e
dilen ve hastalığı fakru hal ka
ğıdı çıkarmak için muamele yap
tırmıya müsait olmıyanlardan 
ücret alınmamaktadır. Bu ~ibi 
hastaların tedavisi için ihtiyat 
boş yataklar da bulunduı-ulm1k
tadır. Fakruhal mazbatası ala -
matlığından dolayı bakılamıyan 

ve neticede ölen hiçbir hasta 
mevcut değildir. Son üc ay icin
de ilaçlan da temin edilerı fakir 
hastaların miktarı üç bini aş
mak.tadır. , , 

Denizcilik Bayramı 

Yüzünden Cinayet 
Cey'han, (TAN) - On beş gün 

evvel Yenice köyünden 20 yaş
larında Osman adında biri odun 
kesmek için ormana gitmiş, fa -
kat bilahare Osmanın beygiri 
köye başıboş olarak dönmüştür. 

Bu vaziyet üzerine Osmanın 
aranmasına başlanmı.ıı ve cesedı 
Misis nahiyesinin Tabakzade çift 
!iği civarında bir kuyu içinde bu
lunmuştur. 

Tahkikat neticesinde Osmanın 
boğularak kuyuya atıldığı anla
sılmış ve cinayetin failleri de kı
sa bir müddet icinde meydana 
cıkarılmıştır. Bunlar Kmldere 
köyünden 18 yaşında İbrahim 
Günes ve yine ayni yasta Hüse
vin Gül adında iki ııençtir. 

Cinayetin odun kesmek yü
zünden çıkan kavııa neticesinde 
iselndiği anlaşılmıştır. 

ihtira ilanı 
"Tekerlek Poyrası, Bilhassa bisik

let poyrası,, hakkında alınmış otan 
7 / 2/ 939 günlü ve 2639 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fiile konmdk 
üzere ahere devrüferağ veya icar e
dileceğinden talip olanların Galataria, 
iktısat hanında, Robert Ferri'ye mü
racaatları ilAn olunur. 

BUGUNKU l'KOGRMI 
8.00 Program 18.03 Kuarttl 
8.03 Haberler 18.30 İnc.,..ı 
8.18 Müzik (Pi.) 19.30 Haberi 
8.45 Yemek Us- 19,45 Şarklll 

lesi 20,15 Radyo 
• zetesi 

12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
13 .05 Şarkılar 
13.20 Müzik (Pl.) 

20.45 Tem!ııil 

21.30 Konu 

····· 
lleri 
nı 

ası 

lıııe1 
~. p 
'telu. 
1Pkas 

* 18.00 Program 
Çık 

23 .25 Kapa ı k 
~~~~~~~~~~=-"!"l,ke 

Askerlik lşleriJ~r~e 
bant 

Şubeye Davet ıır hi 
Bakırköy Aakerıtk Şubeatndtrl: l.l' ta 

bemizde kayıtlı tütün ikramiyel i b 
lan maltll subay ve erler ile şehr. bir. 
timlerinin 941 yoklamalarına 1 ~ ~ ·· 
941 den itibaren başlanacak ve \40 
Nisan 941 tarihine kadar devaın Y 
cektir. Nüfus hüv iyet cüzdanı, U O 
senet, ra ı;<>ı ve ikramiye tevzi e ih 
danlariyle müracaat edilmesi ?du. 
!µnur. gece 
========""'fil el' 
........................................... iri ç 
TEPEBAŞI DRAM KISMI~ ~İ 

Bu akşam saat 20,30 da 1!1f1 
MEŞALELER * ld~ 

iSTiK, CAD. KOMEDi Kl9 Ug 
Bu akoam saat 20.30 da 

KIRALIK ODAL~ . ......................................... . 

Kira mukavelesi ile birlikte İc
ra Dairesine gidersiniz, ve bu 
konturatoyu İcra memuruna ib
raz ederek gayri menkulünüzün 
tahliyesini istersiniz. İcra Memu
ru kiracıya bir Tahliye Emri teb
liğ eder ve işgal ettiği mahalli 
on beş gün içinde tabliye ve tes
lim etmesini bildirir. Kiracının 
itirazı varsa hunu Tahliye Emri
nin kendisine tebliğinden itiba -
ren yedi gün içinde istida ile ve
ya şifahen İcra memuruna bil
dirmesi lazım gelir. Kanunun ta
yin ettiği yedi gün içinde kiracı 
itiraz etmez veya itirazı mal sa. 
hibinin talebi tizerine tetkik mer 
cii denilen makam tarafından 
J<aldırılırsa Tahliye emrinde ya
zılı on beş gün geçtikten sonra 
gayri menkul zorla tahliye edi
lerek mal sahibine teslim olunur. 

1 Temmuzda yapılması mutat 
olan denizcilik bayramının me
rasim ve şenlik programının tes
bitine simdiden başlanmış ve a
lakadarlar faaliyete ııecmişler
dir. İstimlak mÜdürlüiı;ü Bar'.>a
ros türbesinin denize bakan cep
hesini kapayan catal ve kaşık 
fa:bril<asının i.stimliikine karar 
vermiştir. Bu fabrika evkaf ta
rafından kiraya verilmektedir. 
Fakat tanu kaydı mal sahibi o
larak baskasını göstermektedir. 
İstimlak müdürlüğü bu hususta 
evkafla temasa baslamıstır. Tür
benin etrafının tamamen açılma
sı ve bu isin denizcilik bavramı
na yetişmesi için çalışılmakta
dır. 

~ Bugün A S R İ sinemada 

1 
TTk oedsrinu en N zel, en pünA ve şn tAb 

HAZIM - VASFI - BEHZAT - FERiHA - NEC 
Ancak şu noktaya da işaret e

delim ki, 1 Nisan 1940 tarihinde 
mer'iyete giren bir kararname 
ile hükO.met Milli Korunma ka
nununun 30 uncu maddesi hü
kümlerinin Ankara ve İstanbul 
şehirleri belediye hudutları da
hilinde ve diğer bilumum vila
yet merkezi olan şehir ve kasa
balarda tatbik edilmesini kabul 
etmiş ve 21 Ey!o.l 1940 tarihli 
diğer bir kararname ile de bu 30 
uncu madde hükümlerinin tatbi
kini kaza merkezi olan şehir ve 
kasabalara da teşmil etmiştir. 

1 Ayrıca : BAR KADINI Büyük ve gU<el Michel Mor ğı 
Fransız tilınl Ve d 

'9.................................. ~el 

-----· D I K K A T ! 4:==Jıg~~ 
• =---~·te 

Cenubi Amerikadaki 
Yurttaşlarımızın İşleri 

/ngiltere Hariciye Nazırı Bay ~ 

EDEN'i ki ANTHONY Cenubi Amerikanın muhtelif 
şehirlerinde bulunan yurttaşla
rımızın işlerine bakmak ve bura
lardaki ticari inkişafı takip etmek 
üzere Montevideoda bir fahri 
konsolosluk ihdasına karar veril
miştir. Bu vazifeye, Montevideo
da ilmi ve mali müesseselerde 
vazife görmekte olan ve matliıp 
sartları haiz bulunduğu anlasılan 
Dr. Albert Siyarino'nun tayin e
dilmesi kararlaştırılmıştır. 

Memleketimizi ziyareti ... Adana ve Ankarada yapılan büta 

1\-tilli Korunma Kanunun isbu 
30 uncu maddesinde kira bedelle
rinjn arttırılamıyacağı hakkında 
kayıtlarla birlikte me\'Zuumuzu 
alakadar eden pek miihim bir hii
küm daha vardır. Bu da Milli 
Korunma Kanununun mer'iyet · 
ten kalkmasından iiç ay sonraya 
kadar kiracılar aleyhine tahliye 
davasında buliınulamı~·acağına 

dair olan hükümdür. Kiracılar 
kira konturatolarının bilcümle 
hükümlerine riayet ettikleı:.i ve 
icar müddetinin hitamından on 
beş giin evvel mukaveleyi ayni 

merasimler ... 

F i L M E A L 1 N 1\1 1 Ş T 1 R elo 

Bu müstesna film YARIN Matinelerden itibareııı:; 
sinemalarında Programlara üdı'ıl<ırd, 

. • • • . . • • ' ~;arak gösterilecektir. ~~ı 
,,_ ............... -................ k.et 

~el. 
........ --.. -~bit Yarın Fevkalade suare ile 

ş ARK Sineması 
Nadir bir San'at kudretiyle vücude getirilen ve yeni 

deha eseri olan ..... 

n;; 
eıı 
Ve 

b ior 'I ı. 
it, 

UZAKLAŞAN MELOD~ı: 
. ha 

filmini takdim edecektir. ~an 
OYNTYANLAR : 

Mükemmeliyete 

~artlarla yenilen1eğe am&ı'...:. ol - •..:. 
dukları takdirde aleyhlerine tah- L.~ '- .. -. . ,r • •ı 
. 1 1 d h" ·"·tı ·,:ıti;i;~ -. '--, , varan "ESRARENGİZ KADIN,, .. J 
lıye davası açı aınaz, açı sa a ı i!lri~· .... · · 

hk 1 d . 1 y 1 ...... , .~t' ... ·· _.,,, ,, , ma eme er ın emez. a nız ;;:;:ı • ... .o0, ,, ·~ . 

tek bir istisna vardır: O da mal i~~:ijp · .. · 'f~;,; ~~: 
BRIGiTIE HOı<NE ~ı 

SIL~~t 
sahibinin kiralanan evi bizzat 1 ' ~~~ ~ 

. " A Tam bir muvaffakıyet kazan:ın 

BiRGE u nıesken olarak kullanmak mec- t "' ı: ,; ... <:·~~'- WILLY 
-~feşhur rejisör V. TOURJANSKY'nin eseri buriyetinde kalmasıdır. Böyle l' _ ·1

·1°11_, :'~ı •':,••~--- ~l 
' • t' • d • .... ~:; l[]O . l l..J h• ~~:ı_ c:.. lıı:: 

hır mecburıJe ı ıspat e ebilecek J~~;- ı:u ~.. • ın -~ .. \ ' ~: : ~::
ev sahibi kira n1uknvelesinin hi- ~ ~ !" ~, ~~~: ·. ı ;:.:;;-..: BUYUK ve FECl BlR DRA 
tanımda tahliye talebinde bulu- '-•••••••••
nabilir. 

'i'EFKIKA No. 69 

Mithat göz uciyle muavinine bakıp bir sanıye te
reddüt ettikten sonra Nejada döndü. 

- Bana ne söyliyeceksiniz? ? 
- Dün gece saat on biri yirmi altı geçe Nuri, bir 

akşam evvel yıldırımın yere serdiği buyuk çınarın 
dibinde bulunuyordu. Orada diz çökerek ağacın kö
küne doğru iki eliyle toprağı kazıp bir kovuk ara
dı ve orada gömülü olan bir kutuyu açarak içinden 
bir kağıt çıkardı, bir el feneri ışığında o kağıdı oku
duktan sonra ağacın üzerine oturdu, bir iki defa 
saatine baktı ve tam on ikide kalkarak vaktiy!e 
benim ikamet ettiğim ve tekinsiz ev ismiyle maruf 
olan binaya yaklaştı , ötedenberi bir taş altında giz
lenmekte olan anahtarı alıp eve girdi ... Beş dakika 
sonra bir başka adam ona iltihak etti. 

O vakite kadar yerınde oturabilen Nul'i, bu son 
sözler üzerine elektriklenmiş gibi tekrar ayağa 
kalkıp bağırdı: 

- Onu dinlemeyiniz, yalan söylüyor, size masal 
anlatıyor, onun gibi bir hırsızın ve hapishane ka
çağının sözüne inanılır mı? 

Mithat amirane bir tavırla muavinine baktı. 
- Yerinize oturunuz ... Eğer bu adam yalan 

söylüyorsa, korkacak bir şey yok demektir. Onun 
sözünü sonuna kadar dinliyelim ... Devam ediniz 
Osman! 

- Benım ısmim Osman Neia•tır Vaktiyle Os
man adını kullanıyordum Simdi herkes bana Nejaı 
diyor. Liıtfen siz de öyle deyiniz. 

İki adamın gözleri çarpıştı. 
- Pekala Nejat Bey, liıtfen devam ediniz. 
- Yenı gelen adam, nazarı dikkati celbedecek 

kadar uzun boylu ve iri yapılı idi. Hatta, karanlık
ta, onu görenlerin, henüz yüzünü farketmedikleri 
bu iri insanı bir başkasına, mesela bana kolayca 

benzetmeleri kabildi. 
Bu son cümleden sonra Nejat müstehziyane 

funansız nazarlarla Nuriye bakıp iUive etti: 
- Dün akşam tekinsiz evde, vüruduna intizar 

ettiğiniz misafirin evsafını tam olarak vermiş bu
lunuyorum değil mi? 

Nuri. dişlerini ve ellerini sıkarak cevap verme
di. Nejat devam ediyordu: 

- Maamafih, bu adam belki de Nurinin dostu 
değildi, belki de onu vaktiyle herhangi bir hizmette 
kullanmışken bugün artık onun kolaylıkla ;dare 
edilemiyecek bir cürüm şeriki olduğunu görüyor 
dur. Oyle değil mi Nuri? Belki de o, sükütunu pa
halıya satmak istiyordur? Mutlaka bu muhabere 
birinci defa vuku bulmadı ve aranızda vakit vakit 
bu ağaç gövdesi vasıtasiyle bir mektuplaşma cere
yan etti değil mi? Fikrımce o adam size şantaj yapı 
yor, ve sizi tehdit ederek bu tekinsiz eve getiriyor. 
Her ne ise, bunları geçelim de olanlara gelelım: 

O gelmeden evvel siz aşağı odanın döşemesin -
den bir tahta kaldırıp vaktiyle iğtinam etmiş oldu
ğunuz paraları sakladığınız köşeden bir tomar 
banknot çıkardınız. Oy le ya, beş sene evvel çalı
nan paraların ancak birkaç tanesi benim portfo-
yumda bulunmamış mıydı? . . .. 

Adam geldikten sonra aranızda şıddeth bır mu
nakaşa olmadı mı? Anlaşılan herif bu dP.fa çok pa
ra istedi ve siz de kızdınız .. . Sizin tehdidıniz karşı
sında herif kahkahayla giılerek size hücum etme
di mi? Bütün bu sahne, tam anlattığım gibi cere
yan etmedi mi Nuri? 

Bunları söyliyerek Nejat ağır adımlarla hasmına 
doğru yaklaşmış, onu, alev saçan gözleriyle hap
setmişti. Bu müthiş suallerin arka arkaya tekrar 
edilmesı Nurinin üzerinde bir gün evvelki gibi kor
kunç bir tesir yaptı ve yüzü derhal kırışarak göz
leri anadan fırladı bir hamlede yerinden sıçrıya
rak yumruğunu Nejadın vüzüne indinnıye teşeb 
büs etti; fakat Nejat vaktinde gerıliyerek bu dar
beden uzaklaşmış, yine bir gün evvelki gibi müs
tehzi bir gülüşle onu yakasından tutup kuvvetli 
sarsmıştı Iri ve kuvvetli Nejadın yanında cılız ve 
korkak Nurinin titremesi cidden gülünç bir sahne 
idi. 

(Arkası Var) 
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Soldan Sağa: 1 - Ameril 
bir devlet - Sobada yanar. 
Aranmaktan emir-Kolacıda b a 
nur. 3 - (3.1416) - Bir rot' 
4 - Lahza - Dört yanı su - l\ 
siz bir söz (Anlamadım manB· 
5 - Müzik tabiri. şarkı. 6 ./ ~ 
sap ilmi. 7 - Şair - Bir v!l 0 ı 
8 - Rivayet eden - Sert. • '1 
Cereyan eden - Tek. habbe. lg 
Yukarıdan aşağı: 1 - Hı 

yanların bası - Bir Yunan "' 
adası. 2 - Bir harfi değişir- ı 
min olur - Bir deniz. 3 - 1' l 
yolu - Bir sehir. 4 - Ekme~ 
pılır - Avrupada bir dal( sil~ 
5 - Yokluk . 6 - Eski bir 51' ~ 
Türkiyeı'e bir dağ. 7 - Bir~ ; 
'lir Vur ı sehri R - 'f!ir 
'(avim 1\~ ü~.,tuin q - Ha1/J ~ 
"l'erazinin bir ı:ıözü. 

Evvelki bulmaca. Soldan · 
ı - Cava - Riga. 2 - Adefl 
sat. 3 - Ler - Eı;ıe. 4 - tt ' 
an. 5 - Acele. 6 - Kara 
7 -Asir - Taze . 8 - Razı• 
9 - Irak - Nida. 
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llerini yıkamağa lüzum gör- kalarının birinde St. John has
ınecli, onları dıvardaki çi- tanesine kaldırıldı. Takriben 45 

~lmış bir paçavraya sildi. yaşında idi. 
Ündekı yeşil iş önliığünü çöz Onu, birinci katta, 3 numaralı 
~e pantalonundaki talaşları koğuşa koydular. 

u. O, orada, yatağında, sessiz ve 
kasını başına geçirdi ve ka- dehşet içinde yatıyor ve öleceği
Çıkmadan önce, ocaktaki ni biliyordu. 
kanştırmakla meşgul bu- Koğuş loş bir karanlık içindey
kendısine arkası donuk ih- di; diğer hastalar çoktan uyu -

' baktı. "Gecenız hayrol- muşlardı bile; çıt yoktu. Yalnız 
' derken sesinde hissedilir i köşede küçük mavi bir idare lam 
rgunluk seziliyordu. 1 basının fitili çıtırdıyordu. 

tanberi garıp ve esraren- :ı Ölmek üzere idi. Alabildiğine 
his içindeydi. Ağzında kö- açılan gözleri karanlığa saplan
!-at vardı. Ik.ide birde eli mış, hayatını düşünüyordu. 
bırakmış gözleri, gayrüh- . . 

bir an için kapanıvermişti. Taş~ada ~eçen bır yaz gecesını 
döndü akşam yemeğim ıs- yumU§aK bcut1ş1ı bır aewrnnııyı 
Yedi. Vaık.tıyle bir kereste natırıaw. Onuuıa agır k0Ku1u h.ır 
olan küçük çıplak bir ku- J.arQa el ele <1o1aşıruş, ıJ.k aeıa o
ihtiyar dul Borka ile otu- J.arak o gece hayatı onunla tat-
u mıştı. 

lec~, 1874 yılı teşrinievvel J:Su d~likanlı Jon Kovaç'tı ve 
dördüncü günü, saat tam onun yuzu, onun sesı, onun ba-

. çeyrek geçe, doğramacı kışı son defa olarak bu gece ha-
. Jon Kovaç öldü. tırlanmıştı. 
Uşak sesli, uçuk benizli, Fakat . bu sef;r ad.• ~nı~amış, 
omuzlu ve pos bıyıklı idi. yalnız bırkaç lihza ıçın, olıneK 
üğü zaman otuz beş yaşın- uzere bulunan kadının hayaıınae 

canlanmıştı. 

iki gün sonra gömdüler. Ertesi sene bir manastır yandı, 
ve bu arada Jon Kovaç'ın doğwn * * ve ölümüne ait bir takım husu

?kada kimseyi bırakmadı; 
ne ikadın ne çocuk, yalnız 
adında bir banka mu<iu
yanında aşçılık yapan ih

bir kadın akrabadan başka. 
Kovaç'm teyze zadesıydi. 

aene sonra, dükkln.ında 
ihtiyar doğramacı da öl-

dokuz yıl sonra ölüm, ku
e oturduğu dul kadını da 

türdü. 
<lört yıl sonra Torday'ın 
teyze zade de göçtü gıtti. 

Un blümü üzerinden 21 ay 
ti Kerepesi sokağının so -
· kuçük duinanlı bir mey

' yeşil çuhalı bir masa<ia 
ılar oturmuş, şarap içiyor-

ıı saatlerde idi, beliti de sa
Clogru saat 3 sulanydı. Ara

airseklerini masaya daya-
' nezleli kahkahalar atı -

siyetleri taşıyan birkaç tozlu ve
sika da böylece kül oldu. 

1901 senesi kışı çok şiddetli ol
muştu. Bir kanunusani akşamı, 
paçarvralar içinde bir adam bır 
mezarlığın duvarını tırmandı, ve 
ateş yakmak için iki parça tahta 
baç aşırdı. 

Haçların bir tanesi Jon Kova
çın mezarındandı. 

Aradan .20 sene daha geçti. 
1920 yılında Keçkemette genç 

bir hukukçu masasında oturuyor 
ve babasından kalan mirasın bir 
listesini hazırlıyordu. Her gözü 
açıyor, en küçük kağıtları bile dik 
katle tetkik ediyordu. 

* * B ir kAğıt parçasında şöyle 
yazılı idi: "2 iskemle ci18-

lama ücreti olan 20 kuruşu aldım. 
Jon Kovaç.,, . K 

. . Hukukçu kiğıdı okudu, avu -
ı nevıden sıgara dwnanla- cunda buruşturdu ve çöp sepeti-

lflarında kalın bir bulut ne attı. ' 
~vrılıyor~u. . Ertesi günü hizmetçi kız sepe
lik. il.uıLerınden bahsed~- ti aldı, ve içerisindekileri avlu

ı Bır.ara. ot~anlS:dan bı- nun uzak bir yerine boşalttı. 
:,den?ıre ıhtılaçlı bır k~ - 3 gün sonra yağmur yağdı. 
obetıne tutuldu, açık eliyle Buruşmuş kağıt iyice ıslanmış-

\'~le masaya vurdu. Boynu - tı, kağıdın üzeritıde yalnız " ... J ... 
ti şakaklar~ın. d~arla~ Kova .. .,, harfleri kalmış, geri ta-

;, Masadakılerın b~e do rafını yağmur almış götürmü~tü. 
•., Hatıı:ın.~a m~ ? . ~unler, J harfi zorlukla seçilebiliyordu. 
· ., dedı, Hanı bırısı var":•· Bir kaç hafta sonra müthiş bir 
o~uzlarından da~ gen~ yağmur daha yağdı. 
daıma alay ederdik. Neydı o gün öğleden sonra geri kalan 
a~, hatırlıyor m~un?,, harfler de silindi, gitti. 

'nzi ~~ını salladı, Ha, evet, v harfi en çok mukavemet et
aahı. Ah.. e-e,,.. Kovaç, mişti, çünkü Jon Kovaç kaleıni
fon Kovaç.,, , . ni V harfinin kıvrıman üzerine 
~e Jon Kovaç ın adı bır in daha çok bastırmıştı. 
tarafından son defa anıl· Sonra yağmur onu d8 aldı gö-

yordu. ı·· d .. * uru. * İşte o anda - yani ölümünden 
889 yılı teşrinisant ayının 49 yıl sonra - doğramacı amelesi 
~~nunda, veremli bir ka- Jon Kovaç'ın hayatı sona erdi ve 
"-Vbl Budanın tütün fabri- dünyadan büsbütün göçtü, gitti. 

'e Hava Hücumu Gazetelerin bir kısmı Hitlerin 
son nutkunu, Alınan hava kuv-

(Başı 1 incide) 
kal'$1 şiddetli ve muvaf

eıu bir hücum yapmışlar
lfectefier üzerine büyük çap-

çok infilakli ve yangın 

iL~ atılmıştır. Rhin nehri
"'! sahilinde bulunan hedef
laabetler vuku bulmuş ve 

ddit büyük yangınlar çık
rülmüştür. 
gece sahil muhafaza teş

menaup tayyareler ve 
an tayyareleri düş

'4~ali altında bulunan sahil-
linıanlara hücum etmişler

Rne'da ve Flessingue'de 
ınıntakasında yangınlar 
ır. Bu harekata iştirak e-

ttnarelerimizden dördü ve 
keşif harekatına iştirak e

'\tcı tayyarelerimizden ikisi 
,.. e dönmemişlerdir. 
"'alais'ge bir baskın 

ra, 27 (A. A.) - İngiliz 
ranı ... , .... leri, Alman taarruz hazır-

uı temerküz noktası olan 
limanındaki tesisatı saat-

vetlerinin harbin neticesi üzerin-
de müessir olamadı~ının zımni 
bir itiraf suretinde tefsir etmek
te ve İngiltereyi istila teşebbüsü
nün ~ayri muayyen bir müddet
le tehir edildiği zannedilmekte
dir. 

Alman tebUği 
Bertin, 27 (A. A.) - "Tebliğ,.: 

Bir hücum botu. İngiliz sahilleri 
açıklarında 4.500 tonilatoluk bir 
ticaret J(emisi batırmıştır. İngiliz 
sahilleri boyunca ilerlemekte o· 
lan vapurlara karşı yapılan bir 
hava hücumu esnasında bir düs
man hücumbotu ile 2.000 toni
latoluk bir ticaret gemisi de ba
tınlmıştır. 

Dün gece kuvvetli hava filola
nmız Londra ve Cnrdiff limanla
rına müessir bir hücum yaparak 
yanp;ınlar çıkarmışlardır. 

İngilterenin cenubu şarkisinde 
bulunan tayyare meydanlan ü
zerine yapılan akınlar esnasında 
verde bulunan müteaddit düsman 
tayyareleri tahrip edilmis ve ha
vada da iki tayyare düşürülmüş
tür. 

Times'in Bir Yazısı 
(Başı 1 incide) 

maktadır. Fakat İngilizler, İngil· 
terenin davasına karşı besledikle.. 
ri itimadı kaybetmemiş olan Tür
kiyenin diırüstlüğüne emindirler. 

Diplomatik muharrir, Rus po
litikasındaki karanlığın Türkiye 
için başlıca bir endişe mevzuu teş 
kil etmekte devam eylediğini de 
kaydetmektedir. Bir taraftan da 
Sovyetlerin harbe p;irmeleri ihti
maliı:ıin zayıf olması, di~er taraf
tan ımalatı mütemadiyen artan 
İngiliz sililhlannın mükemmel
liği, Türkleri hayatlarına kaste
den tehditlere mukavemet husu
sundaki niyetlerini azimkar bir 
surette tekrar etmeye se"Vkede-
cektir. · 

Resmi mahfillere göre 
Londra, 27 (A.A.) Eden'in ev

velki güne kadar gizli tutulmuş 
o~a.n Ankara seyahati, resmi İn
gı~ız mahfillerinde birçok tah
mınlere mevzu teşkil eylemek
tedir. Salahiyettar sözcüİer, mü
zakerelerin müşterek menfaat
leri alakadar eden meseleler ü
zerinde olacağı müphem formü
lünü ileri sürmekle iktifa et
mektedir. Bu ise İngiliz Harici
ye Nazırının bu ziyaretinin u
yandırdığı umumi alakayı tat
min edecek mahiyette de~ildir. 

Eden'in ziyaretinin hedefi, ye
ni bir anlaşma akdi midir? Mak
sat, Balkanlara karşı Alman teh
didinin icap ettirdiği askeri ted
birler mi almaktır? Bütün bu 
ihtimaller, mümkündür. Fakat 
Londra mahfillerinin ketumiye
ti Eden'in seyahatini öyle bir es
rar perdesi ile örtmclttedir ki, 
bu esrarı ancak hadiseler kaldı
rabilecektir. Bazı müşahitlere 
göre, Ankaraya kadar gitmek 
niyeti, daha Lon<lradan hareket 
ederken Eden'in zihninde mev
cuttu. Diğer bazı müşahitlere 
ı;?öre, bu husustaki karar, ancak 
General W avell ile yapılan gö
rüsmelerden sonra alınmıştır. 
Diğer bazılarına J(Öre ise, bu zi
varet umumi Balkan vaziyetin
den gayri, mucip hiçbir sebep 
olmak.sızın, son dakikada düşü
nülmüştür. 

Fakat, ne oltıl'9a olsun, öyle 
sanılıyor ki, Eden'in seyahatinin 
hadiselerin seyri üzerinde bü -
yük hi; tesiri olacaktıı-. 

* 

lngilt ere'ye 
Tayyare Sevki 
için Bir PICin --

Groenland - lzlanda 

Y oliyle Gönderilerek 

Vakit Kazanılacak 
Ankara, 27 (Radyo gazete

si) - Amerikada yapılan büyük 
tayyarelerin imal merkezlerin
den uçarak doğruca İnp;iltercve 
gitmeleri icin yeni bir proie ya
pılıyor. Bu projeye p;öre, Groen
land ve İzlandada birer üs ya
pılacak, bu tayyareler üc mer
halede f nj!'iltereye varacaklar
dır. Bu iki yerde yedek malze
me depolan olacaktır. Hatta, bu 
takdirde, daha ufak tavvareler 
bile böyle merhaleler katf'derek 
fngiltereye gidebileceklerdir. 

Bu projenin cok mühim fay
dası olacaktır. Mesela, tayyare
ler şimdikinden daha cabuk !n
ııiltereye varacak, ,gemilerde yer 
işp;al etmiyecek. onun yerine ge
milere başka yükler ve harp mal 
zemesi konulabilecek, monte e
dilmek üzere İngilterede tesisa
ta ve uzun zaman sarfına ihtiyaç 
kalmıyacak, ve nihayet İngilte
reye 11telir gelmez uçuşa ve har
be müheyya vaziyette buluna
caklardır. 

Ankara, 27 (Radyo p;azete
si) - Amerikalılar Pasüikte ya
pacakları tahkimat için yeniden 
bir milyar 380 milyon dolar sar
f etmiye karar vermislerdir. 

Yeni tip bir avcı tayyaresi 
Buffalo, (Nevyork) 27 lA.A.) -

"Hava engereği,, ismi verilen ye
ni avcı tayyaresi, burada son 
günlerde yapılan bir tecrübe uçu
şunda, saatte 620 mil (992 kilo
metre) süratle seyretmiütir. Bu 
tayyare 7000 metreden pike ın
miştir. Eski pike iniş rekoru, ha
len modası geçmiş telAkki edilen 
"Curtiss - Havk-75,, tayyaresi ta
rafından bundan iki sene evvel 
elde edilmişti ve saatte 575 mildi. 

Yardım ldgiluuı etralında 
Vaşington, 27 (A.A.) - lngılte

Londra, 27 (A.A.) - "Times., reye yardım kanun projesinin 
~azetesinin diplomatik muharri- kabulünü geciktirebilecek inı.ina
ri yazıyor: F.den ile General Sir kaşalar hakkında endişe izhar e
J ohn Dill, Türk Hükumet ve dilmektedir. Ayan azalarından 

Genel Kurmayı ile birlikte bu her birinin söz söyleme müddeti
mıntakaya ait bütün sevkulceyş ni bir saat olarak tahdit edecek 
meselelerini tetkik ed~ekle~_dtr. bir tedbir alınması düşünülmek -
Almanlan karşılamak ıçin Türk- tedir. Bu tedbirın alınması için 
lerin Bulgaristan içinde askeri a an az l r ·· ik" · · d 
bir hareket yapmalarına ihtimal ~ . a a ının uçte ~sı~ın te -
olmadığı çoktanberi belli olmuş- bır lehmde. rey vermesı ıaz.ımdır: 

t T .. k d b"" ük' b' 1917 senesmde harp aleyhındeki ur. ur or usunun uy ır be . . · rd Fak k 1 yannameyı ımza ede:ıı ayan -
kıymetı va ır. at sev u - da M rr· d od ·· ıed·~· 
ceyş ve teçhizat meseleleri bakı- . n ° ıson, ra Y. a soy ıgı 
mından şimal hududunda bir i- b~r nut.ukta, ~merikaı_ı•? .?a~be 
leri hareketine teşebbüs edil - gırmesıne ~anı olmak ıçın ödu.'?ç 
mekten ise hadiseleri beklemek verme ve kıralama kanun proJJC 
suretiyle ~üttefiklerin davasına si l~hin~e. rey vermek istediğini 
daha iyi hizmet edileceği anla- bildırmıştır. 
şılmaktadır. Türltlerin emniyet- /stili ihtimali bir sene 
terini korumak ve müttefikleri
ne karşı taahhütlerini ifa etmek 
içil" 'h~"lrıı va.cntıılan da v111•tht'. 

Eden,in Ati.na seyahati 
Londra, 27 (A.A.) - F.den'in 

billhare Atinaya gideceiti hak -
kmdaki şayialar etrafmda bir te
yit elde etmek mümkün olama
mıştır. 

• 
Lefkoşa, 27 (A.A.) - "Reu-

ter,. : Bugün öğrenildiğine göre, 
Eden, Türkiyeye p;iderken Kıb
rısa kısa bir ziyarette bulunmuş
tur. 

* Londra, 27 (A. A.) - 0Tiınes,. 
gazetesinin Sofya muhabiri bildi
riyor: 

Cankof hariç olmak üzere par
lamentonun bütün muhalif aza
lan Kral Boris'e bir mektup fÖD· 
dermişlerdir. Mektupta Kralın 
dış siyasetine hücum edilmemek
le bareber Bulgar milletinin ya
bancıların Bulp;ar topraklarını 
işgal etmesine muhalif oldu~u ve 
dışardan yapılacak bir tazyike bo
yun eğmeden evvel Bulgarista
nın harp ve harp mı~""lkası hari
cinde kalmasını temin icin. hü
kumet tarafından her türlü vası
talara teşebbüs edilmesi lüzumu 
bildirilmektedir. 

evvelkinden daha azdır 
Vaşington, 27 (A.A.) - "Reu

ter,, : Ordu Genel Kurmay Baş
kanı General Marshall, İngilte
renin istillsının şimdi bir sene 
evvele nazaran daha az muhte -
mel olduğunu söylemiştir. Fil -
hakika o zaman Amerika nisbe
ten fena vaziyette bulunuyordu 
ve Atlantik hakimiyetinin. ve-
lev bir an için, düşmana p;eçme
si ihtimal dahilinde ~örülüvor -
du. General Marshall, ordunun 
yeni bir hava kuvvetini tevsi i
çin tetkikler yapmakta olduğu
nu ve ağır bombardıman tayya
relerinin suhuletle havalanabil
melerine mahsus meyilli uçuş 
sahalannın tecrübe edileceğini 
söv lem iştir. 

Deniz hareklt dairesi reisi A
miral Stank, Willkie tarafından 
İngiltereye yeni muhripler ve· 
rilmesi hakkında ileri sürülen 
teklifi şimdilik f avd~lı bulmadı
ğını söylemiş, fakat bu hususta 
hükumeti serbest bırakmak la
zım geldiğini ilave etmiş ve de
mistir ki: 

"Bazı istisnai vaziyetler hasıl 
olması ve yeniden bazı harp mal 
zemesi vermek mecburiyetinde 
kalmamız mümkündür .. , 

resmen tekzip etmiştir. Diğer ta
raftan Bul~aristanda Alman kıta. 
lan bulunduku da tekzip edil
mektedir. 

/ngiltere - Bıdgaristan 

\te fasılasız olarak bomba
rdır. Gerek gidiş, gerek 
esnasında hiç bir Alman 

la.yyJresi görünmemiştir. 

Bulp;aristan'ın işgale mani ol
ması için şüphesiz vakit gecmiş
tir. Almanlar, her türlü mukave
mete mani olacak tarzda memle
ket dahiJinde verleşmişlerdir. Al
manyanın Bulgaristanı yeni ni

Düşman avcü tavyareleri Ca- zama sokmak icin talepte bulu-* lais'ye hücum etmis1Prse de. ce '1aca~ı zamanı tehir etmek mak· 
Londra. 27 (A. A.) - "Daily 

l'ele«raph .. p;azetesinin dinloma
tik muhabiri yazıyor: Tunanın si
mal kıyısında nazi ordusu nehri 
~çer ve Almanların ilerlemesi 
bir iŞJ(alden farksız olursa, Sof
.yadaki İngiliz elçisi Buhıaristanı 
terkedecek, Londradaki Bul~ar 
0 1çisi de pasaportunu alacaktır 
Bu takdirde Bulı;taristan düşman 
işgali altına ııirmis bir toprak 
olarak ilan edilecek ve derhal ba
zı diplomatik ve askeri tedbirler 
alınacaktır. 

lift. 27 ıA. A.) _ İs!!al al- '"eyan eden hava muharebesi es ,adivle Bul,S(aristan Almanyaya 
arazide Alman bahriye "'l?sı,.,flR 6 f mdliz tayvaresi düşü· dış s,iyaseti itibariyle tavizlerde 

danı Amiral Arnauld De '"lmüstür. Dün .zece. düşman tay bulunmuştur. Bu tavizler ise şim 
l'iere dün bir kaza netire- vat'f'leri tarafınd~n earbi Alman di Bul~ar siyasetini felce u~rat-
\ıefııt etmistir. vada bir kac vere rr~Hsi yüze1 1 mııl{tııihr. 

hG/cimiyeti me.aelai atınl.~n ~on:ı.halar bilhassa köylf'· Sof yanın bir tekzibi 
ork, 27 !A. A.) - Alman- ... rtıı~~ııı<;tur. . Sofya. 27 !A. A.l - "Reuter .. : 

ııra•llllllllllı&o.n S?ünlerde yüz binlercC' 23 ıla 26 Su~at ar~.sında Almarı 9ulı{ar basın direktörü, 12 bin 
oluk ticaret vapuru batır- ~ava kuvvetlerı 33 dusman tavva kişilik Alman kıtalarının dün Tu

l'ı hakkındaki iddialarını A-ı resi düşürmüşlerdir. Ayni müd- nayı g~erek Bulgaristana girmi~ 
J?azeteleri süohe ile karsı- det icinde Almanların tayvare za- oldu~u hakkında yabancı mem
dır. yiatı 10 tayyareden ibarettir. leketlerde neşerdilen haberleri 

Hi nd içini 
Siyam lhtilCifı 

~---
Japonya, 

Tazyik 

Fransayı 

Ediyor 
Tokyo, 27 (A. A.) - "Domei,:: 

Japonya Hindiçini ve Thailan
d 'a nihai tekliflerini vermiştir. 
Fransanın ayın sonundan evvel 
cevap vermesi şart koşulmuştur. 
"Domei,, ajansı, resmi kaynak
lara atfen verdiği bu habere, aşa
ğıdaki mütaleayı ilave etmekte
dir: Fransız hükümeti Japon tek
lifi karşısında kat'i bir vaziyet 
almakta tereddüt etmekte ve hat 
ta Japon tavassutunun aklın kal
masında menfaati olan bazı dev
letlere temayül göstermektedir. 
Fakat Japonyanın buna gözlerini 
kapamaya hiç niyeti yoktur. Ve 
şarki Asyada sulbü ve istikrarı 
muhafaza için her ihtimale karşı 
icabedecek tedbirleri almaya ha
zırdır. 

Fransız sefirinin perşembe p;ü
nü Matsuoka ile yaptığı görüş· 
me esnasında Fransanın cevabını 
bildirdi4i söylenmektedir. 

Tokyo, 27 (A. A.) - "Stefani,,: 
Japon hükumeti, Fransız Hindiçi . 
nisinde mukim Japonların bura
yı derhal tahliye etmeleri için 
Hanoi'deki Japon konsolosuna ta
limat verilmiş olduğu haber veril
mektedir. 

ltalyada Nazi Askeri 
(Başı 1 incide) 

da ikinci dereceye inmektedir. 1-
talyan tebliğleri Alman hareki -
tiyle doludur. Ve İtalyanın bütün 
ümidi Almanyadır. 
Diğer taraftan, Almanyanın Ak 

denizde ön safa tamamen geçme 
si ve bu geçişin icap ettirdiği bü
tün rolleri oynıyabilmesi içm 
Fransa ve İspanyayı elde etmesi 
lazımdır. işte, bu maksatla Al -
manya, Vişiyi tekrar tazyike baş 
lamıştır. Şimdi, Almanya, Vişi ıle 
işbirliğini sür'atle tahakkuk et
tinniye de savaşıyor. 

İspanyaya gelince, bu devletin 
artık Almanya ve İtalya ıle 
beraber yürümiyeceği kati ola
rak tahakkuk etmiştir. 

Tanca için yapılan İngiliz -
İspanyol anlaşması bu iddianın 
en kuvvetli bir delilidir. Gerek 
İspanya. gerek Vichy'yi Almanya 
ile beraber yürümemek kararın
da musir olmayı temin eden baş
lıca amil, hiç şüphesiz Afrikanın 
yardım ve nüfuzudur. 

İşte bu vaziyet, İspanya ve 
Fransayı Almanya ile işbirliğin
den menettiği gibi, yine bu nü
fuz ve kudret, Vichy'yi Japon 
taleplerinin reddedilmesi !çin 
Hindiçiniye emir vermiye sev
ketmektedir. Çünkü, Amerika
nın büyük askeri hazırlıkları 
Vichy hükümeti üzerinde çok 
büyük tesirler yapmaktadır. 
Malta ya bir hava hiieumu 

Kahire, 27 (A.A.) - Hava ka
rargahının tebliği: Dün büyük 
bir dü.şman filosu Malta adasına 
büyük mikyasta bir taarruz te
şebbüsünde bulunmwştur. Kırk 
kadar avcının himayesinde 40 
bombardıman tayyaresi Luca 

Arnavutluk Harbi 
--->---

Fier'de ltalyan 
U. Karar9Cihı 
Bombalandı 
Atina, 27 (A.A.l - Buradaki 

İngiliz hava kartırgahının tebliği: 
Tepedelen ve FJeri'nin cenubu 
şarkisiude yapılan hava hareka
tı esnasında dün Lucati köyü ü
zerine çok muvaffakıyetli hüeum 
lar yapılmıştır. Lucati civannda 
toplu bir halde bulunan moförlü 
nakliye vasıtaları ve Fieri'de as
keri kamplar üzerine tam isabet
ler kaydedilmiştir. Fieri'de mü
teaddit büyük yangınlar çıkmış
tır. Burada tayyarelerimiz düş -
man umumi karargahını vesair he 
defleri mitralyöz ateşine tutmak 
için çok alçaktan uçmuşlardır. 
Tayyarelerimiz Avlonyanın iki 
mil açığında bir düşman gambo
tu ile bir düşman ticaret vapuru 
kafilesine de muvaffakıyetle ta
arruz etmişler ve mitralyöz ate
şine tutmuşlardır. Tayyarelerimi
zin hepsi üslerine dönmiislerdir. 

Resmi harp tebliğleri 
Atina, 27 <A.A.) - Bask11-

manltğın tebliği: Bazı noktalar
da şiddetli olmak üzere. topçu 
faaliyeti kaydedilmistir. Hava 
dafi bataryalamnı:ı 'iki düşman 
tayyaresi tiüşürmüs. diier iki 
düşman tayyaresi de cok bariz 
hasara uğramıştır. 

* Roma, 27 (A.A.) - Umumi 
karargihm tebli~i: Yunan cep
hesinde iş'ara değer mühim bir 
şey yoktur. Fena hava şartlarına 
raitm"n tayyarelerimiz, düşma
nın ıerisindeki müdafaa tesisatı 
ile münakalat yollarını bombar
dıman ~tmişler ve mitralyöz a
teşine tutmuşlardır. Tayyarele
rimizden biri dönmemiştir. 

Müfrit Yichy'de 
Sağ Partilerin 

Faaliyeti Arttı 
Vichy, 27 (A.A.) - "Tass,, son 

zamanlarda Vichy'de eski müfrit 
sağ cenah partilerinin faaliyeti 
artmıştır. Cümhuriyetçi federas
yon grupunun eski reisi Louis 
Marin, buraya gelmiştir. Bu fe -
derasyonun hemen bütün eski 
şefleri halen Vichy'de mühim bir 
siyaai rol Oynamaktadırlar. De 
Laroque'un "Fransız sosyal te
rakki,, partisi azası mahdut olma 
sına rağmen, büyük bir inkişaf 
göstermektedir. De Larocque mil 
ll konseye dahildir. Partinin bu 
konseyde 6 bası vardır. 

Tevki.f edUen vapurlar 
Vichy, 27 (A.A.) - "Havas.11., 

Fransız kömürü yüklü 11P. L. M. 
13,, Fransız vapuru ile diğer bir 
Fransız çinmentosu yüklü vapur, 
her ikisi de Dakara gitmekte i
ken, Kanarya adalan mıntaka
sında bir İngiliz kruvazörü tara
fından tevkif edilmiştir. Bu va
purlann akıbeti hakkında henüz 
başka malumat alınmamıştır. 

tayyare meydanına hücum et - Tobruk limanında bulunan bir 
miştir. Hava kuvvetlerine ait bir torpido muhribinde yangın çı
binada bazı hasarlar vukubul - karmışlardır. 
muşsa da, hiçbir memur ne ya-
ralanmış, ne de ölmüştür. Dü~ Eritred.e yeni mevkiler 
man kuvvetinin adet itibariyle zaptedildi 
çok faik olmasına rağmen. avcı ; . 
tayyarelerimiz derhal hücuma Hartum, 27 (A. A.) - Erıtre-
geçmiş, 2 "Junkers 87,, düşür - d~i ~ngiliz ku , ll'etleri, Keren'in 
müş ve birkaç tayyareyi de muh elli kilometre kadar şimalinde 
temel olarak hasara uğratmış - bulunan Kalemit'i düşman muka
lardır. Hava dafi bataryalan 5 vemetine maruz kalmadan iş~al 
"Junkers 87,, düşürmüşlerdir. etmişlerdir. Keza bir İnp;iliz ko
Diğer bazı tayyareler o kadar lu da Kelemit'in 80 kilometre ka
hasara u~şlardır ki, üslerine dar şimalinde kain Nafka'yı işgal 
dönmüş olmaları ihtimal dahi- etmiştir. 
linde değ~d.ir. Alman za~tı 0 Resmi /ngUiz teblig"l 
derecede idi ki, akından uç saat 
sonra büyük bir avcı filosu re
faka tinde bulunan bir Kızılhac 
deniz tayyaresi kaybolan dil• -
man mürettebatını aramak icin 
adanın şimalinde bir saat kadar 
deniz üzerinde dolaşmı.ıtt. Dü~ 
man avcı tayyareleri avcılanmı
za hücum etmiş ve vukubulan 
muharebede bir "Messersch
midt .. ehemmiyetli surette hasa
ra uğratılmıştır. 3 avcumz ka
yıptır. 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 27 (A.A.) - "Tebli~,, 

ttalyada bulunan Alman hava 
koluna mensup pike bombardı -
man tayyareleri, Alman ve İt"l
yan avcı tayyarelerinin refaka· 
tinde olarak Maltada Luca tay
yare meydanına tesirli bir hü -
cum yapmışlardır. Yerde bulu -
nan 10 dllşman tavvaresi tahril> 
edilmiş ve diler bazılan da dır 
hasara uğratılmı$tır. Bundan bal' 
ka iki h~. krtaata mahsus 
barakalar, benzin depolan ya -
kılmıştır. Cereyan eden hava 
muharebeleri esnasmda Alman 
ııvcı tayyareleri 4. İtalyan avcı 
tayyareleri de 2 cfiisman tayya
resi düşürmüşlerdir. 

Akdenizde Alman bombardı
man tayyareleri 5.000 tonilato
luk bir vapur batırmışlar ve 

Kahire, 27 (A. A.) - Umumi 
kararg8hın tebliği: 

Trablusta: Motörlü kuvvetle
rimizin ileri unıurlan Aceyla'nın 
garbinde Alman oldu~u zannedi
len zırhlı savaş arabalarından 
mürekkep bir keşif cüzütamına 
tesadüf etmiş ve tardeylemiştir. 

Eritrede: Kuvvetlerimiz Keren 
civarında düşmanın kuvayi kül
liyesini durdurmaya devam eder
ken, Kub - Kub'un cenubuna 
doğru ilerliyen kolumuz veni te
rakkiler kaydetmiştir. 

Somalide: Garbi Afrika kuv
vetlerinin Cuba nehri hattından 
itibaren Mogadiscio'nun i~aline 
kadar şiddetli ve seri hareketi. 
dütınan kuvvetlerinin maneviyatı 
nı tamimiyle bozmuştur. Bu mın
takada, düşman askerleri mem1e 
ketin P(tiliıniz bütün yerlerin
de teslim olmaktadır. Daha sim
diden binlerce esir ahnmıstır 
Bundan başka mühim miktar
da her neviden harp malzemesı 
de kıtalarmıwn eline ~i•tir. 
Fevkallde muvaffak olan bu i
leri hareketin memnuniyet veri
ci di~er bir hadisesi de ttalyan
larm bir kaç aydanberi Morca
da harp esiri olarak tuttukları 
.,on müttefik bahriyelisinin kur
tarılmasıdır. 

Almanya - ltalya 

Arasında Yeni Biı 

iktisadi Anlaıma 
Roma, 27 (A. A.) - "D.N.B." 

Bir kaç haftadanberi devam et
mekte olan İtalyan - Alman e
konomik müzakereleri, dün niha 
yetlenmiş ve anlaşmalar, Gianni 
ni ile Doktor Clodius arasında 
imzalanmıştır. Bu anlaşmalar 
1941 senesi için iki memleket a
rasındaki eşya mübadelesi ve kli· 
ring meselelerinin heyeti umu· 
mivesini halletmiştir. 

İki memleket arasındaki işbir· 
liğinin, nihai zafer hedefme va· 
rıncaya kadar devam edebilmesi 
ve harbin idamesi için ehemmi· 
yetli eşya teslimatının klirlng va
ziyetinden müstakil olarak yapıl· 
ması esaslan üzerine mutabakat 
hasıl olmustur. Yeni anlasmanıl" 
bu sene icin derois ettiği müba
dele hacmi. iki tarafça 1 milyaı 
marka baliğ olacaktır. 

Amerikanın 35 Bin 
Tonluk Zırhlllan 
Hizmete Giriyor 
Vaşinp;t<>n. 27 (A. A.) 

"North Carolina,, zırhlısının 11 
nisanda hizmete girece~ini ve 
temmuzda da Amerika donan -
masına iltihak etmiş bulunaca
ğını bildiren Bahriye Müsteşarı 
demiştir ki: "İnşası bitmek üze
re olan "Washington., zırhlısı 
da, 15 mavısta hizmete ~recek
tir. Bu zırhlılar. 1942 de inşaatı 
bitecek olan "Massuchuset., , 
"İndiana.. ve 11 Alabama.. ztrhlı
lan serisinderıilir ve 350.000 to
nilatoluktur. Gazetelerin vazdı
~ına göre bu zırhhlam 16 pus
luk 9 toou. çok kuvvetli hava 
dafi bataryaları. yanlarda da 
kuleler icinde tooları ve üç tane 
de tavvareleri vardır. Siiratlet'i 
27 mildir. Gazeteler. bundan bir 
miiddet evvel "New-Yersey .. tez 
ııihlannda kırk beşer bin toni
latoluk iki zırhlının da insasına 
başlanmış olduğunu bildirmiş
lerdir.,, 

Avam Kamarasında 
Mühim Bir Münakaıa 

Londra, 27 (A. A.) - Cllurchill 
bugün A va.m Kamarasında dev
letten maaşlı mevkiler kabul e
den meclis azasının vaziyeti hak
kındaki kanun layihasının ~üza
keresi sırasında şiddetli müdaha
lede bulunmuştur. Bu kanun ez
cümle Moskovaya büyük elçi ta
yin edilmiş olan Sir Stafford 
Cripps ile Madrid'deki büyük el
çi Sir Samuel Hoare ve Kanadaya 
fevkalade komiser tayin r. 'en 
Mac Donald'ı alakadar eı .e
dir. Her üçü de Avam Kamara
sındaki sandalyelerini muhafaza 
eknektedirler. 

İn~iliz kanunu esasi tarihinin 
köklerine kadar uzanan bu proje 
gazetelerde uzun uzadıya müna
kaşa edilmiş ve bazı mebuslar bil
hassa ananeye uygun olmadığını 
ileri sürerek projeye muhalefet 
niyetinde olduklarını bildirmiş
lerdir. 

Bup;ün proje meclise gelince 
muhalefet edecek mebus sayısı
nın tahminden az olduğu görül
müştür. Bununla beraber, Chur
chill, irat edilen bütün nutuklan 
dinliyemediği için itizar ettikten 
sonra itimat meselesini ileri sür
müş ve bu halin harp zamanına 
mahsus fevkalade tedbirler cüm
lesinden bulundugunu söylemiş· 
tir. 

Churchill'in müdahalesinden 
sonra kanun layihası kabul edil
miştir. 

Yugoslavya 
Hariciye NGZ1rı 

(Bap 1 incide) 

birlerine bütün memlekette hız 
verilmesini emretmiştir. 

Morkoı•iç'in Peıt• 
temaal.an 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Ma
car Hariciye Nazın BaroOISy ve 
Yugoslavya Hariciye Nazın Mar
koviç, bugün Başvekil Teleki de 
hazır oldu~ halde. Macar - Yu· 
goslav dostluk muahedesinir 
tasdiknamelerini teati etmişl.!r 
dir. Macar Kral Naibi Amir 
Horty. dün Marinkovic'i bl
etmis ve kendisinto mntr .. ~ 
taçlı liyakat nişanının büyük h.t 
çını vermiştir. 

* Sofya, 2T (A.A.) - ··H H C . 
dün hükumet reisi. Hancıye Na· 
zırı ve ordu erkanı harbıye reis' 
tle uzun bir mulikat yapmı:itır • 
Bu,,ını bir kabıne ~1-ıı&tısı ya-
1....:acaktır. 



6 
--- '!':. =====-==~:ı:================== T A N 

istanbul Levazım Amirliğinden v;frilen: 

Harici .Askeri Kıtaatı İlanlan " 

Aşa~da yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahaller
deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komis-
yonlarında görülür. (1938) (1097) 
Cin~i l\likt an Tutarı Teminatı İhale rün, saat ve mahali. 

Lira Lira 

Un 600 ton 107.310 ~048 5/;,/941 15 Niğde 
Sabun 15 .. 8,250 619 5 " ,. 16 Niğde 
Odun 400 .. 6,000 450 14 .. .. 11 Çorum 
Bina inşaatı ~2.557,78 2441,83 28 " " 

15,30 İzmir Lv. A-
mirli~i 

+ + 
Aşa~ıda yazılı .mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saatlerde Siirt askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesLltalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonda görüJür. 
Cinsi 1\fiktarı T utan Teminatı İhale günü ve saati 

Kilo L ira Lira 
---

Buğday 200,000 14,500 1088 22/ 3/ 941 10 
10 
10 
10 
10 

Un 100,000 21,000 3900 ' 24 .. " 
24 tt H Arpa 120,000 7,200 720 

Un 100,000 21 ,000 3900 22 " .. 
22 .. ,, Arpa 210,000 12,600 945 

* 14 baş binek hayvam satın 
alınacaktır. Evsaf ve sartlannı 
ö~renmek ve havvanlarını sat
mak istiyenlerin !stanbulda t\nk 
ara caddesinde Kahraman zade 
han 3 cü katta askeri satın al
ma komisyonuna her gün müra 
caatları. 

(194n) 

* 
(1099) 

Beher çiftine tahmin edilen 
6 lira olan 40,000 çüt kundura 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 3/3/941 Paz.:ı.r 
tesi ı:;inü saat 11 de Ankarada , 
M. M. V . Satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 
13,250 liradır. Şartnamesi 12 li
raya komisyondan alınır. Talip- ı 
lerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermeleri. 

(1954 - 1135) 
~ 

Beher kilosu 18 kuruştan 
250,000 kilo sı~ır eti kapalı :zarf
la eksiltmeye konmuştur. Tuta
rı 45 ,000 lira, ilk teminatı ~75 
liradır. Evsaf ve şartnamesi k::ı
misyonda görülür. İhalesi 7 13/ 
941 Cuma günü saat 16 da Kars· 
da askeri satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuınJ vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisvona .ızelmelerL 

(1970 - 1238) 

* 200,000 kilo sıltr eti alınacak
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10/ 
3 / 941 Pazartesi günü saat 16 da 
Ardahanda askeri satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Tah
min tutarı 46,000 lira ilk temi
natı 3450 liradır. Evsaf ve şart
namesi komisyonda ~rülür. Ta
liplerin kanuni vesikalariyle tek
lif mektuı:>ların1 ihale saatind~n 
bir saat evvel komisyona ver -
meleri. fl978 - 1274) ... 

1500 adet ahşap iskeletli ve 
1368 adet çelik iskeletli erat e
~eri takımları ayn ayrı müteah
hit nam ve hesabına pazarlıkla 
satın alınacaktır. Ahşap eğerin 
beherine 91 lira 30 kuruş çelik 
iskeletlinin beherine 105 lira 99 
kuruş fiat tahmin edilmistir. Ah
sap iskeletlinin t,.m :mıtı 8097 
lira 50 kuruş, celik iskeletlinin 
teminatı 8500 liradır. Şartname
ler 750 şer kuruşa komic:vondan 
alınır. Pazarlıkları 20 13/ 941 per
şembe günü saat 10 rla ' 'e 10,30 
da Ankarada M . M. V . Satın al
ma komisvonunda vanrlacaktır. 
Taliplerin ··belli vakitte kom lcıvo-
na gelmeleri. (1996 - 1374) 

* 4000 çüt er fotini pn.,rltkla 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
32,000 lira kati teminatı 4800 li
radır. İhalesi 7 /3/ 941 Cuma ~
nü saat 10 da Ank:\rada M. M. 
V. Hava satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İsteklilerin belli 
vak.itte komisvona gelm~lerL 

(2012 - 1490) 

* 3/ 3/941 günü saat 16 da . İz-
mir Bornovada askeri satın al
ma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacai(ı ilan edilen 
945 ton bu~day kırmasrnın ek
siltmesinden simdilik v~7:t;!eçil-
rniştir. (2020 - 1523) 

* ' 4550 adet kayış yular başlığı 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 11/ 3/941 Salı günü saat 
11 de İspartada askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

* 180 ton sığır eti sat•n alına-
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3 I 
3/ 941 pazartesi ~ünü saat 16 da 
Kayseride askeri satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tah -
min bedeli 6n.600 lira teminatı 
4995 liradır. Taliplerin belli va
kitte komisyona Pelmeleri. 

(2018 - 1521) 

(2002) (1415) 

* 2000 çift er fotini alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 6/ 3/ 9-11 
Perşembe ıriinü saat 10 da Anka
rada M. M. V. Hava satın alma 
komfıronunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 15,400 lira kati temi
natı 2310 liradır. İsteklilerin bel
li vakitte komisvona gelmeleri. 

(2008 - 1486) . 

Satılık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Hanyeri deposunda lstifte mevcut 1690 adet muadili 
776/378 M3 köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların aynca baş kesme paylan mevcut ve kabuklan so
yulmu:ı olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satıs şartnamesi Ankara Orman Umum Müdür
lüğünde, lstaınbul, Ankara, Bolu çevirge müdürlüklerinde eörülebilir. 

4 - Köknar tomruklarmın muhammen bedeli 10 liradır. 

5 - İsteklilerin 3 7,l5 muvakkat pey akçesi ile 12.3.941 çarşamba 
efrnü saat 15 de Boludak! Revir dmir litine müracaatları. (1389) 

DOKTOR ARANIYOR 
İç Anadoluda bulunan bir müessese için bir Doktor'a ihtiyaç var

dır. Maaştan başka ibate, tenvir ve teshin de temin edilmektedir. Ta· 
liplerin hal tercümelerini, istedikleri maaşı bildiren fotoğraflı mek
tuplarını (Doktor) rtimuzlyle Posta kutusu 176 No. ya eöndennele.."1 
rica olunur. 

Satıhk Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Belkaraa:Sç deposunrla lst.ltte rne'Vcut 65 adet muadlll 
21,660 M3 çam ve 2651 adet muadili 1044/412 M3 köknar tomruiu açık 
srttxmıa He satılacaktrr. 

2 - Tomrukların ayrtca baş kesme paylan mevcut ve 'kabuklan so
:yulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Mildur
lüğünde, İstanbul, Ankara, Bolu çevirge müdürlüklerinde görülebilir. 

4 - Çam tomruklarmın muhammen bedeli 11 lira ve köknar tom· 
ruklarmm muhammen bedeli 9 lir.ldır. 

5 - İsteklilerin '7o 7,5 muvakkat pey akcesi ile 10.3.941 pu:artesi 
eünü saat 15 de Boludakl Revir Amirliğine müracaaUarı. (1391) 

= 

Taliplerin kanuni . vesikalar~lc •111111111111n1111111111111111m• 1941 ikramiyeleri ~~11-.. 
teklif mektuplarını ihale saatın- S' 
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W 

den bir saat e~el komisyona ' E T ı B k l aaet 2000 L1.raJU =2000.- Ur• E 
vermeleri. Tahrnın tutan 18.200 ı = Ş an GSI ı 1000 ::3000.- -
lira ilk teminatı 1365 liradır. 1 e • • : '150 : = 1500.- 5 

, (
2000

) <
1413

) - .. e 1941 Küçük ! : :~ : ~~~:: . 
' ,5 .. 100 • = 3500 - • 
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(2 ni6!a:;oı~a~8:. ::~~nbuı ~ ramıye anı ~I : / lkındtesrtn tarlhJertnıJ• , • . § 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Gümrüklerdeki Sahipsiz Eşya Satılıyor 

Miktarı 
Kilo Gr. 

Değeri 
Lira K . Eşya cinsi 

2220 
2 

50 
8 

12 
70 

16322 
4 
5 

22 
39 
26 

1 
41 

52 
8 

54 
460 
73 

846 
32 

000 
000 
000 
500 
350 
000 
000 
000 
700 
000 
000 
000 
710 
000 

000 
000 
000 
000 
800 
000 
000 

3036 40 
60 00 
62 50 

225 00 
759 52 

61 00 
2767 20 

59 22 
238 00 
289 31 

66 13 
200 33 
144 12 
230 08 

2074 00 
426 00 

60 12 
170 60 
583 50 
965 63 
289 82 

Çiğ kahve 
Radyo ampulü 
F,cza kurşun arsenik 
Müstahzaratı tıbbiye 

,, ,., 
Kundura cila mumu 
Pik dökme pota 
Köseleden sade alet çantası 

Terbiye görmüş siyah tilki postu 
Kadın için yünden iç çamaşırı 
Pamuk mensucat 

Sello it traş aynası 
İpek kordela kravat etiketi 
Demir çengelli köseleden fener askı 
kayışı 
İpekli pamuklu keten mensur.at 

,, ,, mensucat 
Kursun matbaa hurufatı 

Adi boş ağaç sandık 
Terbiye görmüş kuzu ve keçi postu 
Dö~ü 'memiş karanfil 

Plastik mevaddan selloit hokka · ta
kımı 

Yenisabah gazetesinin 19/ 2/941 günlü nüshasında ilan e
dildiği üzere yukarıda kilo, değeri ve cinsleri yazılı esyanın 
satışları 6, 7 /3/ 941 günlerinde Sirkecide Reşadiye cadd esi halı 
antreposu dahilinde ji(Ümrük satıc; Müdürlüğü müzayede salo
n unda 154~ sayılı kanun hükmüne tevfikan ve 2490 sayılı ka
nunda yazılı usuller dahilinde açık arttırma usuliy]e satıla
caktır. İsteklilerin ihale ,günlerinde saat 12 ye kadar 2490 sayı
lı kanunda yazılı vesikaları ibraz eyliyerek 7r 7 buçuk pey ak
celerini vezneye yatırmıs olmaları lazımdır. bıale ,günlerinden 
eve! 3 gün zarfında sabah saat 9 dan 12 ye kadar alıcılar eş
yaları ambarlarında usulü dairesinde görebilirle r . Bu esyalar
dan maada her gün müteferrik eşya satısı yapılmakta olup lis
tı>ı,,.,.; c:ı:ı lnn il;.n t~ht;ıcıt1'1n"l ıı•nlT,.:ı , ,. '1" ... 1,., f'~~ • .,.,.,, n fl 4 l 7) 
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ODEUN PLAKlARINDA N!270422 

Hayvan gıda maddeleriyle araba tamir malzemesi fiatlarmd.a vuli:u
bulan teref!ü üzerine yük arabalar ı tarüelerine zam olundı,ıiu evvelce 
UAn olunan 3 20 nin binek araba!armın halen mer'i bulunan tarifesine 
de tesmil edildiği il!ın olunur, (1541) · 

* Azapkapıda Şişhane yokuşunda yıkılan binalardan tahası<ül eden 
molozların nakli işi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 900 li
ra ve ilk teminatı 67 lira 50 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Mua
melat Müdürlüğü kaleminde görülC'bilir. İhale 17/3/941 Pazartesi eün'i 
saat 14 de Daimi Encümende yapıla aktır. Taliplerin ille teminat mak
buz veya mektuplariyle üıale günü muayyen saatte Daiınl Encümende 
buluıunalarL (1539) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Askeri lisesine girmeye istekli olup ta taşralarda şubelere, ts

tanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan sım!larında dö
nekliği olrr.ayan bütün girme şartlarını haiz bulunan ve ayni zamanda 
giris evrakını tekemmül ettirmiş olan isteklilerin imtihanları yapılmak il 
zere 7 - Mart - 941 cuma günü saat 9 da Kuleli lisesinde bulunmaları ve 
bu tarihte mektepte bulunamayanların haklarını gaip edecekleri llAn olu
nur. (1443) 

~ ....................... -----..... 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
l(uruluı Tarihi: 1888 - Sermayesı · ı 00 ooo 000 Tilrk LıraıL Subc n 

Ajanı dedi: 265 
Zirai vf! Ticar ı her oev ı bank a muameıeıt>n. 

p ,. .. " ~i ... tlt- t i•o.., , ,,. ... ,, .,~ onn n .. ., ;tr ...... .,...., ,.,.,.. ,,.._ .. ; ... r."' 

Ziraat B<&nkaımda 1rumbaraı1 •e th bar11.a taaarrut aesaplannda erı &2 

~o liraaı bu lunanlara senede 4 defe çelrilecelı lrur'ı ile 1.pfıdalı:ı pllna ıö
r e ılı:ramıye datrtılacalrtır: 

4 1.deı ı.ooo Lirahlı 4.000 Llrıı ı ı 100 adet 
• • 500 • 2.000 • 120 • 
4 • 250 • ı .ooo • 160 • 

40 .. 100 • 4.000 • 1 

SO Llraltlı 5.000 Lıra 

40 • 4.1100 
ZO .. S.200 

>IKKAT . Heııaplanndıık1 paralar oır sene içinde ~O liradan ... tı diıı. 

nıyenlere ikramıye çı lctıtı takd'. rdt C'9 20 faz luıyle •erilccelrtir 
Kur'alar ıııf'n,..tf' 4 ıif'fa 1 F'.vHH 1 Rh•inri~~""" 1 Mart ve 

~ .............................. _.,, 
Satllık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

ı - Bolu Hanyeri deposunda i:c:tifte mevcut 4 adet muadili 1,272 
M3 çam ve 1601 adet muadili 7601614 M3 köknar tomnıtu açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabuklan so
yulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplarunıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdür
lüiünde, İstanbul, Ankara, Bolu çevirge müdürlüklerinde görülebilir. 

4 - Cam tomruklarmm muh:ımmen bedeli 11 lira, köknar tomruk
lannın muhammen bedeli 10 liradır. 

5 - İsteklilerin 3 7,5 muva1<kat pey akçesi ile 11,3.941 sıılı günfı 
saat 15 de Boludaki Revir ~mirlii;lne müracaatları. (1390) 

28 - 2 - 941 

. • . . . . .,'!".-,. 

Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığından 

" 510.000 Cilt Tutkallı Makbuz Yaptınlacak 
1 - Genel Merkez üıtlyacı tçin nümune ve şartnamesine gere ve 

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

de Türk Hava Kurumu Genel merkez binasında müte:ıekkll satı 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - tsteklilerln kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika ve 
minaUarıru havi kapalı ve mühürlü zarflarını ihale saatinden bir saat 
veline kadar komi~yona vermeleri. (1168) 

---~~~ ......... ~..,.,....~~~.....-ı 

Devlet Oemiryollan ve Limanları işletme · idaresi ;ılanıar 
.Hunammeu oecıeu 13:>,71111,ll:ı llra olan (Yuı. otuz oe:ı bl.n y~ ~ 

doksan sekiz lira doksan beş kuruş) 40537 adet cArl hat kayın tr~~ 
10/3/ 1941 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankaı'l 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin S039.95 (Sekiı. bin otuz dokuz UTa~d 
san beş kuruş) liralık muvakkat teıninat ile kanunun tayin ettiği v 
!arı ve tekliflerini aynı gün saat H ,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
meler! llı.zımdır 
' Şartnamele; parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hayd 
paşada Tesellüm ve Sevk Şe!liğinden dağıtılacaktır. (1328) 

'• Üsküdar • KcrdJköy ve Havali si 
Halk Tramvayları T. A. Şirketinden 

Slrketimiu lüzumu olan 2!)00 adet MEŞE TRAVERS açık eksi 
meye konulmuştur. Münakasa 14 Mart 1941 cuma günü saat 14 
Şirketin Bağlarbaşında kllin •nerkezinde yapılacaktır. 

İstekli müesseselerin tarihi iHbıdan itibaren taUl günleri m 
na olarak her gün saat 10 dan 16 ya kadar Şirket Merkezinde Mat!·ı 
za ve Levazım Müdürlüğüne müracaaUa §artnamesini görebllecekld 

\. ~~l~u~nur:::_._ ....... ~ 

Kapah Zarf llôn• 
Kocaeli Nafıa :Müdürlüğünden : 

İzmit - İstanbul hudut yolunun 14 + 880 - 23 + 681 kllometrel 
ri arasındaki 53399 lira 36 kuruş keşif bedelli şose inşaatı 20 ıün mO 
deUe kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait mukavele projesi vesair fennt evrak Nafia MUdUrlilğ~ 
de iörülebilir. 1 

Muvakkat teminat 3920 liradır. ~ 
İsteklilerin üıale tarihinden 3 gQn evvel mfiracaatla Nafia MQd 

lüğünden alacakları vesikaya istinıtclen bir fen memuru kullanacakls 
na dair istida ile yeni sene Ticaret Odası kAğıdı ve 2490 sayılı kanun 
tarifatı dairesinde yazacakları teklif mektubunu ihale gUnü olan 1 
941 cuma günü saat 16 ya kadar lz.'Tlit Nafia Müdürlüğünde mU~e 
ihale komisyonuna verilm!s olmaları IAzımdır. (1139) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
52 No. lu i!An : 
Tip ekmeklik % 15 çavdarlı unun beher 72 klloluk çuvalnun rt 

978 kuru~ olarak tesbit edildiği i~n olunur. (1548 --- ----
Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve Ticaret 

Lisesi Mezunlarına : 
Mektepte tesis edilen İŞ BÜ~OSU'na ticari ve mali mQesseseler tJ 

rafından müracaatlar vAki olacaktır. İş istiyenlerin Büroya m!lracaı 
tarı. (1510) 

l\ ansızlık; 
rıakalıetini 

Hastalık 
uzatır! •.• 

DESYEN lc• n kuvvet •urubu ise lc•nı l auliyerek h .. • 
ta lık zehırlerı n l yolc eder, " il ~ u du lı'•nıden he il'• ta 
k evuf lurur . 
Haalelıkten erlcen k urtulmek iç in OEŞYEN ken kuvvet 
•urubu. 
Hulelıklare muk evemet• hezırlanmelc tein D E$YEN·on 
~ -- -. .. ---• ' urubu .• 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanla~ 
Ki R .A L i K E M L AK 

Semti Mahall eal Sokailı No. au Clnıl AylıD• 
Lira t<. ---Galata Yenicami M. Ali paşa lıan 55 Oda 16 20 

K. paşa Camiikebir Turabibaba 22 Dükkan ~ oo 
Beşlktaı Yıldız Neccar:z:ade l5 Ev 15 oo 

.. " Dikilitaı 6 D!lkkan 3 oo 
Galata Yenfcaml Fermeneciler 4 Oda 12 oo 
Hasköy AbdüsselAm 16 DilkkAn 4 00 

Yukarıda yazılı emlAk 31/5/941 günü sonuna kadar kiraya veri! 
cektir. İhalesi 10/3/941 günü saat 14 de yapılacağından isteklilerin rne~, 
kQr gün ve saatte 3 7'5 pey akçeleriyle birlikte Beyoğlu Vakıflar P 
rektörlüğü Ak arat Mümeyyizliğin~ müracaatları. ( 1409) 

Sa.hıp ve Neşriyat müdürü: Em in Uzman. Gazetccillk ve Neşrif11 

T. L. Ş. TA.."J Matbaası 


