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,_ ... .__, __ Cümhurre ·sim iz·-·-, 
Doğuda Yaptıkları Seyahatten 
Dün Anka raya Avdet Ettiler. 
~ara, 6 '(A.A. )' -
Reisicümhur İsmet İnönü 29/lL,1941 

tarihinde başladıkları Doğu seyahatle
linde Sıvas, Erzurum, Erzincan, Diyar· 

bakir, Elazığ ve. Malatya Vilayetlerine 
uğnyarak tetkiklerde bulundüktan son- ı 
ra })~gün .saat 16 da Ankaraya avdet bu· 
yurmuşlardıi. · -

'---------------------------------------------.._..._.·-----------~,) 
Bulgaristan da 
~eler 
lOluyor? 

Bulgar Başvekili Filof'un beyana
tından anlıyoruz ki, Bulgar Kral 
ve hükiimeti azim ve kararlarından 
dönmemekte musır ve tuttuklan 
siyasette devam kararındadır. Bu 
kararlannda bütün partileri de ar
lı:alannda buluyorlar. Bu oartlar 
içinde Almanyaruı:ı Bulgaristanı ıi- · 
)'asi emellerine Alet etmesi kolay 
olmıyaeaktır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Dün ajanslar, Bulgaristana 
ait birçok mühim haberler 

"e.rw.ıer. Bu haberlerin başında 
~raat nazırı Bagriyanofun isti
fası ve bu istifa münasebetiyle 
aulgar Başvekilinin beyanatıdır. 

" liu hadisenin Amerika Cumhur-

İskoçyada müdafaa işlerin de çalışan Polonyalı askerler . "' .. 
istila Usleri 

FRANSA 
İşinde 

Nihai Karar 
Mareşal Petain, Bunu 

Hafta Sonunda Bir 

Nutukta Bildirecek 

Alman Radyoları, 
Şu ikazı Yapıyor: 

Fransa itimat Telkin 

Etmezse Daha Sağlam 

Teminat Alacağız 
Vichy, 6 (A. A.) - D. N. B. · 

Amiral Darlan Mareşal Petain'in 
tekliflerini hamilen bu sabah sa
at 11,30 da tekrar Parise ,gitmiş
tir. Vichy'nin salahiyetli mahfil
leri Amiral Darlan'ın cuma akşa
mı veya cumartesi sabahı dönme
sini bekliyorlar. Yine bu m~fil
lerde. Laval'in vereceği cevaba 
,göre Maresalin hafta sonuna ka· 
dar bir karar ittihaz edeceğine 
ve bu karan radyoda söyliyeceği 
bir nutukla Fransız milletine bi~
direceğine işaret edilmektedir. 

Bir habere ~öre. dün toplanan 
nazırlar meclisi bir karar almak
tan ziyade noktai nazar teatisi i
çin ictimıt etmiştir. 

Çocuğunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 
YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayatınds 
izini bırakır. 

FİYATI (f)) LİRADTR. 

teısi Roosevel'in mümessili Do
.. tıava'nın Sofyayr ziyaretini mü
" leakıp vuku bulması da ayrıca 
e dikkate şayaııdır. 

Şiddetle 
Bombalandı 

Willkie'nin 
Almanlara 
Bir Mesai• 

Bir direktuar kurulacak İtalyan esirleri. bir İngiliz nakli ve e-emisinden karava cıkanlan benzin tenekelerini naklediyor} 

Bulgar ziraat nazın Bagriya
" llof bundan biııkaç ay evvel Al
~an hükfunetinin misafiri olarak 

Londra, 6 (A A .) - Londraya 
~elen haberlere görde, Amiral 
Darlan, Mareşal Petain'in dün öğ· 
leden sonra toplanan fevkalade 
kabine içtimamda görüşüldüğü 
kuvvetle tahmin edilen mukabil 
tekliflerini hamil bulunmaktadır. 
Öğrenildiğine göre, Laval'in ye
niden Vi~hy'ye dönmesinden ev
vel müteaddit görüşmelere dııha 
ihtivaç vardır. 

-, 
H.abeş Topraklarında r Harp Masrafları 1 

ltalyanlar ingilterenin Günlük 

Çok Müşkül Masrafı 12,5 Milyon 

Şarki Afrikada 

Keren Şeh 
Muhasar 

Ediliyor 

.. .\Iınanyada uzun müddet dolaş
hlış, Berlin ile Bulgar hükiımeti 
llrasında sıkı bağlar tesisine ça
.Uşnuş bir zattir. Bulgaristanın 
/\hnany a ile beraber yürümek 

En Şiddetli Hücum 

Bordeaux'daki Hava 

Meydanlarına Yapıldı 

"Ben Almanım, Fakat 

Cebir ve Tazyikten 

Nefret Ederim .. . • Sterlini Buldu . 
Vazıyette Londra, 6 <A. A.)-Bugün 1 ~ lnecburıyetinde bulunduğuna, Ye 

lluıgaristan dahilinde Nazi reji
ltiinin kurulmasına taraf tar gö
tUnrrıektedir. Ve bu defa kabine

... elen çekilmeğe mecbur kalışı bu 
hadise ile alakadardır. Çünkü 
liuıgar Başvekili Filof, bu mü

Birçok Doklarda 
Yangınlar Çıkarırdı 

Amerika, Yardımı 
Süratlendiriyor Kont Volfi, 200,000 

ltalyanm Tahliyesi için 

Avam kamarasında ml\liye 
nazın Sir Kings1ey Wood, 
ceman bir milyar 600 milyon 
sterlinlik yeni tahsisat tale 
binde bulunmustur. Nazır. bu 
münasebetle milli masrafla
rın halen bütün servisler i~in 

İtalyanların Ricat 

Dört Cephede d 
; tlasebetle vaki beyanatında bu is-

lifanın hükumetin ziraat siyase
t1 ile alakası olmayıp daha ziyade 
lltnumi siyasete taallıik ettiğini 
Söylemiş, ve "Bulgar hükCı.meti
:tlin bugünkü siyaseti istikbalde 
de devam edecektir." demiştir. 

Mihverciler Evvelki 

Günkü Muharebede 

41 Tayyare Kaybetti 

Roosevelt. Layihanın 

Bugün Mecliste Reye 

Konulmasını istedi 

Di~er taraftan. Alman kaynak
larından alınarak İspanyol !1JI· 
zetelerinde intişar eden telgraf
lara J?Öre, Fransa hariciye nazır1 
Flandin'in ve dahiliye nazın 
Peyrouton'un yakında istifa et
meleri ve Maresal Petain'in. da· 
hiliye nazın olarak Laval'den. 
haricive nazın olarak Baudouin
den, harbiy~ ve bahriye nazın 

(Sonu: Sa 5: Sü 3J 
T 1 Y takriben gilnde 12,5 milyon emaS ar apıyormuş sterlinıte baliğ olduğunu SÖY· 

Umumileşmiş Gibi 

rı 

i 

F'ilof hükfunetinin siyaseti ise 
~ ve bitaraflık prensiplerine 
lııtinat etmek ve ne Nazizmin, ne 
~11şizmin, ne de ko;nonizınin Bul
garistan için bir ithalat emtiası 
0la.rnıyacağı esaslarına dayanmak
tadır. 

* * Bu hadisenin aydınlattığı iki 
hususiyeti kaydetmek la

~dır. 
Bunlardan birincisi Almanya
~ Bulgaristanda da diğer küçiık 
~rnlekelerde takip ettiği taık
tıgi tatbik etmekte olduğudur. 
~itlerin dün izah ettiğimiz pren-
11lbine göre bir memleketi ordu 
'1e değil, içinden fethetmek Ia
~dır. Bunun için de o meınle
~~tin. adamlarını kulanmalıdır. 

.etnek ki Bulgaristanda da ken
~ emellerini tahakkuk ettirecek 
·~eler bulmakta güçlük çek
ltieznişlerdir. Ve bu adamlı.r bu 
~Un açıkça cephe alacak kadar 
Cesaret göstermektedir. 
•- bikkate şayan olan ikinci nok
"tt da, Amerikan mümessili Dona-
• (Sonu: Sa 5: Sü 4> 

Yeni Tefrikamız 
,, 

~OLONYANIN 
&aşına Gelenler 

Londra, 6 (A. A.) - Hava ne- Washington, 6 (A. A.) - Rei-
Bulgar Hududu 
Boyunca Yeni 

Alman Hazırllğı 
zareti istihbarat dairesi bildiri- sicümhur Roosvelt, harp malze
yor: Ostende'den Bordeaux'va mesinin kiralanması hakkındaki 
kadar yani düşman işgali altında kanun layihasında gösterilen yar
bulunan sahilin bir ucunden ö- dımın Ingiltereye süratle yapıl
bür ucuna kadar uzanan saha da- ması için dün tedbirler almıştır. 
hilindeki doklarla Alman harp ~e Yardımın yeni safhası, Hariciye 
mileri İn_giliz bombardman tay- Nazın Cordell Hull, Harbiye Na- Bagrianof'un istif ası 
yareleri tarafından salıyı çar'iam zırı Stimson, Bahriye Nazın 
baya bağlıyan gece şiddetle bom- Albay Knox, Genel Kurmay Re- S f B ·+ fi k 
bardıman edilmiştir. Gecenin ~n isi General George Marshall ve O yanm 1 ara 1 
sürekli ak;nlarından biri .saat 20 Deniz Harekatı Şefi Amiral A T • Ed 
ile 22 arasında Brest deniz iissii Stark'ın iştirak ettiği ve Reisi- zmİnİ eyıt İyor 
üzerine yapılmıştır. Hava müsa- cümhurun riyaset eylediği uzun . 
it olduğu için doklar ve r1htım ve gizli toplantıda müzakere edil- ~0~<l:ra,S6f(A. A.)hb_T_ımes.~a-

Kont VOLFİ 

lar hücumun yaplldığ1 irtifadan miştir. Beyaz Saray mahfille- ze esının ° ya mu~ a ~ıne gor~, 
mükemmel surette görünüyordu. rinde söylenildiğine göre, Reisi- tlm~ianın Y:P~~ dıpl~matik 
Doklarda bir yangın çıktığı ~ö· cünıhur Roosvelt'in askeri müşa- dazy 8:~şlısük.m ak gkaterıds. n sBun 

. .. erece guç çe me ır. u 
(Sonu: Sa 5; Su 5) (Sonu: Sa 5; Su 4) tazyik Romanya hududundaki Londra, 6 (A.A.) - Afrikada 

askeri hazırlıklarla alakadardır. orduları dört cephede ricat et-s 1 Ç k • ı • Ingiliz salahiyettar mahfille- :mekte olan Duçe şimdi Habesıs-u ar e 1 )yor rinde de Balk.anl~.rdaki ~a~i)'.'.et tandaki 200,000 kolonunu Habeş 
hakkında aynı mutalea yurutul- . 
mekte, yalnız Bulgaristan tara- vatanperv~rlerı çetelerının muh-
fından memleketin tamamiyetini temel ıntıkamlarından kurtar-
ve istikialini muhafaza etmek mak için Büyük Britanyaya mıi-

lf /1 d 23 E hususunda yapılan beyanatın sa- racaat etmek üzeredir. 
LV.I. ~en emen e v mimiyetinden şüphe etmek için Daily Telegraph gazetesi, ev-

hiçbir sebep olmadığı hatırlatıl-! velkı gece Duçe'nin bu koıonla·· 

Ylklldl Ko••gle Pdekı• maktadır. (Sonu: Sa: 5; Sü: JJ lnn tahliyesi işini müzakere et-
i , ------------- (Sonu. ~a a; Su ti, 

Halk Kurtarılıyor 
İzmir, 6 (TAN) - Gediz neh- Kızılay bu köylere yardım3 

t'inin taşması yüzünden Mene- gitmiş ve Rahmanlar köyüne ie 
men dahilindeki ovaları sular 35 çadır göndermiştir. 
basmıtır. Bazı yerlerde ae-ı:wlıt- İzmir - Foça yolu kapanmıc::
nn ancak dalları görülmektedir. tır. Foca ovası sular altındadrr. 
Kaza Kaymakamı ile J andar- Kızılay, felakete uğrıyanlara yar
ma kumandanı tehlikede buıu- dım etmek icin umumi merkeze 
nan Tuzçulluğu köyünde bulun- müracaat etmiştir. 

Şimdiye kadar bir sır olarak maktadır . .,Vali de bu köye ~it- Menemen ve Tire seylap ver-
lcaıan hu mühim hadisenin iç miştir. Koy halkının tahliyesi lerine yeniden sandallar ~önde:
~U:ı:ün·· . . t f 'k d bu için alakadarlara emirler vermi!Ş- rilmiştir. Jandarmalar köyler a-
l u ~enı e rı amız a - ı· K.. uhtan k d' ·· ·· il d · · d k ı ·· llcak A f 'lü . h' ır. oy m en ı surus eo rasın a su ıçın e a an koy hal-
tellli ~ınız. ~u~ en ! -~çı .~a. ı- sular ortasında kalmıştır; kurta. kını sandallarla kurtararak baş· 
~ .ıı çe,·irınız ve:.bu Jl!~•m, rılmasma çalışılmaktadır. Mah- ka köylere nakletmekte-dirler. 
serı takibe ba~l,yınuı. • · , ' ~~ ~u~~ar köyünde iki. Y.~n-~ ciftlik İzmir, ile Aydın ve Manisa a-

t.&g JU~ ~:~:d;ı!~im~;::az koyunde de ~~:nda tre7;;n~ş~:5r;1$'ll2~te-
Bingazide bomlJardımanlarduı harap olmuş bir kışla 

lcmiştir. Kahire, 6 (A.A.) - Resmi 
Avam kamarası, nazırın İ· liğ: Trablusgarpte, Bingaz1 

zahatını dinledikten sonra hu kametinde ileri hareketi 
tahsisatı reye koymadan ka- 1 memnuniyet verici bir tarzda 
bul etmiştir. j kişaf etmektedir. 

\. ---" Eritrcde kuvvetlerimiz Kc 

Kral Zogo, Yunan 
Ordusuna Y azıhyor 

Bern, 6 (A. A.) - Gazette de 
Lausanne muhabirinin Yunan 
mahfıllerinden aldığı bir habere 
göre, eski Arnavutluk Kralı Zo
go, Yunan ordusuna yazılmak 
arzusunu göstermiştir. 

SIRASI GELDİKÇE: 

etrafında kuvvetle müdafaa e 
mekte olan mevzileri sarma 
dır. Daha cenupta Barentu' 
şarka doğru çekilen Italyan k 
vetleri Tole mıntakasında çok 
kından şiddetle takibedilmc 
d ir. Şimdiye kadar ekserisı 
yan olmak üzere 1,500 esir al 
Her cinsten harp malzemesi 

(Sonu: Sa 5. Sii 

PEYNİRİN iMANSIZI, 
iMANSIZIN PEYNİRİ 

Yazan: AKA GÜND 

Y eni nesil peynirin (imansız) ını bilmez. Fakat iman 
peyniri hakkında haftalardanberi epeyce bilgi 

mektedir. Eskiden Balkan, lor, kaşer, mihahç, kirlihanım, dil 
nilen peynirler gibi bir de (imansız peynir) vardı. Beyaz pe~ 
benzer. südü bozuk, mayası çüriik, içi delik deşik, çeşnisi çeli 
nesne olması yetmezmiş gibi beş kilosu içinde iki buçuk 
yağı bulunmazdı. AbdUlhamit devrinde mektepler, kışlalar, 
lı Beylik müesseseler ramazanlarda hep bu peyniri alırlardı. 
nıa münakasa şartnamelerinde en birinci Edime peyniri göst 
terdi. Südünü bir komisyon, yağını başka heyet, tuzunu su 
başka encümen aparırlardı. Yani: Çalarlardı. Kalan taş posa~ 
i\bdiilhamidin biz sadık kulları paylaşırdı. Yani: Bu millet. 

İ~te peynirin imansızı veya imansız peynir buna derlerd 
(imansızın peyniri) ne gelince... Burada iş değişmekt 

Peynir eh, şöyle böyle iyidir. Hatta tam manasile iyidir. 
dır, sütlüdür, lezzetlidir. Fakat imansızın eline düşmüştür. 
hangi imanı yokun eline bir iş veya bir şey düşer de hayrı 
"oysuzlaşhrılmaz? 

Kahraman EJenlerin Büyük Başkumandanı ekselans 
~os'un bir sabah Roma ortasında at oynattığını işitirsem hiç 
ret etmem. (İş bilenin, kılıç kuşananın) der gecerim. Öyle 
mi? İki gözüm Allahım bir sevgilisine "yürü ya kulum!,, d 
ye görsün. Aksatmadan yürümesi için her türlü sebepleri. he 
~it kolaylıkları yaratır mı yaratır? Yeter ki o "ya kulum,, e 
kişi ola. Fakat... · 

1 
Evet, fakat ... İmansızın peyniri işinin hallolunduğunu 

]erimle görsem, ellerimle tutsam, dişlerimle çiğnesem inan 
İster gülün ister gücenin. İçimdekini sakhvamnm do~u~u. 

' (Sonu: Sa 5; Sü C 



TAN 

Dokumacllar Kooperatifi 
Esnafa Kar Dagıtmıyor 

Tramvay için 
Üç Memlekete 
!ipariş Verildi 
Üsküdar Tramvayları 

Belediyeye Geçiyor 
Yazan: E. D. 

Hakiki 
Harbe Pek 
Benziyor 

Çeviren : Y. K. 

i
nin Varşovayı bombardıman et
tiklerini bilmiyor musunuz? 

Yalnız iplik işinde Senede 38,400 ·Lira Kar Temin Edilmesine 

Hesap Verilmiyormuş Bazı profesörlerin çenelerinin 
niye tuhaf tuhaf titrediğıni, be
nizlerinin neden uçuk olduğunu 

Rağmen Esnafa Zarar Gösteriliyor, Vali ve belediye reisi doktor 
LO.tfı Kırdar dtin tramvay ıdare-

Uzakta patlıyan bombalann gürül
tüsü ve canavar düdüklerinin acı 
sesleri hafifçe işiUliyordu. Bu ses
ler aittikı;e yaklaşıyordu. Radyo 
nun korkunç sesi kulaklarımı çın
lattı: Allol Allol hava tehlikesi 
Varşova'dal 

Dünkü kısmın Jıulasası 
1s1Av mllleUeıi edebiyat tarihine 

o zaman anladım. Harbe alış
manın ilk anlan hemen tesir bı
rakmadan geçmiştı. Fakat bun
dan sonra sonsuz bir dehşet için
de yaşadım! Hava hiıcumları 
durmadan sıklaşıyor; günde beş, 
hatta yedi akının yapıldığı olu
yordu. Sokağa çıkmak imkan
sızdı. Ahali asabi bir sabırsız
lıkla Ingiltere ve Fransanın yar- ı 
dıınmı bekliyordu. Bununla be
raber Lehli bir kadının şu söz
lerini işittim: 

1 sinde, malzeme noksanlığı ve bu
nu teliıf i için alınmış olan tedbir
ler etrafında tetkiklerde bulun
muştur. Tramvay idaresi Roman
ya, Macarıstan ve Amerikaya ol
mak üzere tiç memlekete bandaj 
sipariş etmiştir. 

Bu memleketlerden Amerika 
vereceği bandaj mukabilinde ser
best döviz, Macaristan ve Roman
ya da ham madde istemişlerdir. 

iptidai madde veya serbest dövız 
temini için tramvay umum mü
dürü Hulki Eren bugünlerde An
karaya gidecek vekaletlerle te
maslar yapacaktır. ait bazı tetkiklerde bulunmak üze- «Hiç kimseye ihtiyacımız yok

re Polonyaya davet edilen ve har- tur! Yalnız yaşıyabildik, yalnız 
bin patlamasından iki hatta önce öleceğiz!» 

Dokumacılar iplik almak için evvelki gün Kooperatifin önünde beklefiyorlardı 
Macaristarım vereceği bandaj, 

kablo ve saire de tramvay ve 
elektrik şebekesinin iki senelik 
ihtiyacına tekabül etmektedir. 
AmE'rikadan getirilmesi mümkün 
görülen bandaj ve diğer malze
me tramvay ve elP.ktrik idaresi
nin bütün noksanlarını telifi e
decek miktardadır. 

Dokumacıların, azası olduklan 
kooperatü hakkındaki şikayetle
ri devam etmektedir. Bu şikayet
ler bir kaç noktada toplanmakta. 
en başta da iplik tevziatının bir 
türlü tanzim edilememış olması 
gelmektedir. 

:Varşovaya &iden bu eserin müellifi, Uç eylul pazar günü idi. A· 
gerek harbe takaddüm eden gün- hali, bomba gtirültusu içınde, 
lerde ve gerek harbin başladığı an- muhtelü mabetlerde dua ediyor
larda Varııovada gördüklerini an- du. Sokaklar, birdenbire, gazete 
latıyor: satıcılarının heyecanlı seslerıyle 
.. Her yerde harkes Almanca konu- doldu: "Ingiltere ve Fransa Al
aulmasının aleyhinde, yabancılarla manyaya harp ilan ettiler!" Her
tercihen Rusça konuşuluyor ve Po- kes sevinçten ağlıyarak kilise, ca-
lonyacadan sonra ve belki onun mi ve muhtelıf mabetlerden, ev Bize şikayete gelenlerin anlat-

M h tıklarına aöre, kooperatif her kadar bu lisan kullanıhyor. u • ve sığınaklardan dışarıya fırladı. "' 
temel bir tehlikeye karsı bütün Sokalarda kucaklaşanlar: 'Allah hafta iplik tevziatından 800 li
Polonyalılar mukavemete hazırlam dualarımızı kabul etti!" diye ra kar temin etmektedir. Ayda 
yor. Memleketin dört bir köşesine söyleniyorlardı. 3200 lira ..,ibi mühim bir yekü
sığınaklar kazılıyor, siperler, tsüh.: Radyo, biıtün sefarethanelerin na varan bu kara raj?;men esnafa 
kAmlar yapılıyordu. Relsicümhu- önünde büyük mitinglerin yapıl- iplik tevzii işi bir türlü tnnzim 
run zevcesine varıncaya kadar bil- makta olduğunu bildirdi. Polon- edilememiştir. Her hafta Pazar
tiln tanınmış ve yüksek aileye men yalıların sevincine iştirak etmek tesi günü tevziat yapılması la
sup kadınlar bile yalın ayak bu iş- üzere sokağa çıktım. zımd~.r ... HaIJ:>uki t~"?!at Çarşı:ın.
te çalıııyorlardı. Gaz maskesi te- Berrak gökyüzü, ancak, müthiş ba gfunhu bı.~e .bıltikırıle1memk e{~te. 
d rik etm bi 1erd tesadüf f ali t' · 1. b k d"" esna er ı;tun ıp a ma ızea eyen r e a ye ını as a ıra mıyan uş- re kooperatife gittiği için tez-
etmek hayli milıküldil. Herkes, bil- man tayyareleri~le dolu idi. Halk gahları muattal kalmaktadır. 
kftmet merkezinde yapılacağı UAn kalabalığı, tehlıkeye bakmadan, . . . . 
edilen tayyare hücumuna karşı ko- coşkun bir sel gibi, dost sefaret- Yalnı~ ıplı)c ışınd~n se.ne?ı: 
rumna tecrübesine hazırlanmıştı!,, hanelere doğru ilerliyor, mılli 38,400 lıra ka~ temınl edildığı 

• marşlarını söyliyordu. b!lde kooperatıf ort~k nr~na bu 
- 2 - Nümayişçilerden biri İngiltere g.une k~dar o? ~ara bıle kar t.a~-

ile Fransanın yardımından şüp- sı!° edılmemıştır. .K<>?pcratıfın 
l'arıovada hava tehlikesi: helenmeğe kalkışarak: ''Ancak karı yal.nız buna da _ınhısar etme-

şimdi, harbin üçüncü günü mü mckt~ır. ~oopcratıf, ortakların-

Bir ey1ul 1939. Sabah. So- uyandılar!"diye haykırdı. Bır da- dan_ bır n~:vı hııra{; ta a~ma.kta~_ır. 
kakta: kika geçmeden kızgın halle kala- İddıaya gore, bu fuzulı kar şoy

-•Pencereleri kapatın!• diye balığı mticrimi kaldırıma atmış le alınmaktadır. 
bagıran bekçinin sesıyle birden- ve "Casus!" diye bağırarak dov- Kooperatif ortakları, mallarını 
bıre uyandım. Saa{ henüz beşti. miye başlamıştı. kooperatif vasıtasile satmaya ve 
Birkaç saniye sonra kapım çalın- Varşovanın düşman tayareleri- satış bedeli üzerinden kooperati
dı. Yuzü korkudan katılmış hiz- nin bombaları altında geçirdiği fe yüzde ild komisyon vermeye 
metçi, pencerenin . k.apa~ı o~up bu müthiş gtir;ılerde, ~ç! ~kak- mccburaurlar. Bu. esnafın isine 
olma~~a bakmak ıçın ıçerıye lan!1 mutat bır sahnesı ıdı. Ha- gelmektedir. Çünkü esnaf imal 
gırmıştı. kikı casuslar da yakalanıyordu. ettiği malı satmak için müşteri 

- Ne var? diye seslendim, Söylendiğine göre, bazıları papaz . . . 
Varşovanın üzerinde tecrübe uçu- kıyafetiyle paraşutle indirilmiş aramak. sur~tıle v~~~~ ~aybetmı
şu mu? ve gizli işaretler yaparken gö- yec.ek, ımalatını goturup koopc-

- Evet ... Yalnız radyonun şim- rülmüşlerdi. Halkın heyecanı, r~tıfe bırakac~~· sa~ış.ı kooJ?era
di haber verdiğine göre, Alman bombaların kurbanları tesbit edil- tıf yapacak, y~zdc ıkı komısyo
tayyareleri Polonyanın üzerinde- dikten sonra bilhassa artmıştı. nunu alıp ge;ı kalan .P0r.~yı er 
dir! Bunlar Varşovanın bir sayfiye nafa verecektır. Fakat ış boyle o -

- Demek harp var?! yeri olan Yuzefovo'nun bombar- mamaktadır. 
- Muhakkak! dımanı esnasında, tam manasiyle Esnaf, malı J?ötürdüğü zaman 
Uzakta patlıyan bombaların paramparça edılmiş kadın ve ço- kooperatif o mala bir kıymet biç

gürültusü ve canavar diıdükleri- cuklardı. mekte, o kıymet üzerinden yüz-
nın acı sesleri hafüçe işıtiliyor- Polonya gazetelerinden birinde de iki komisvon almakta ve ma-
du... vak'ayı anlatan makale: {Bunu lı da satmak üzere yine esnafa 

Uyku icinde: «Hakiki harbe büttin dünya ogrcnsin!) başlığını iade etmektedir. 
pek benziyor» diye düşünerek taşıyordu. 
yorganıma iyice sarıldım ve... Diğer taraftan radyo Polon
tek~ar uyudum. Bomba sesleri yanın bütün topr~klarmı' üzerine 
gıttikç~ _Yaklaşıyordu. ~~yecan yapılan yeni yeni hava hücumla
ıçınde ıdım. Çabucak gıyıner~ rı bildirmeğe devam ediyor, a
o~~rduğum tal~b~ yurdunun bu- jans haberleri ve müzik, sık sık, 
yuk salonuna ındım. Radyonun hükumet merkezinin tehlikede 
korkunç sesi kulakları~ı çı!ılattı: olduğunu bildiren: 
11Allo! Allo! Hava tehlikesı Var
şovada! Varşovada!ı 
Etrafıma hayretle bakınarak: 

(Devamı var) 

Mümki.ın mü? diye söyleniyor
dum. Pabuç Pahalıdır 

Şikayet edenler. bu noktaya i
lişmekte, "Kooperatif satış saha
sında bize hizmet yapmş ve :va 
bir kolaylık göstermiş olmuyor 
ki bu yüzde iki komisyonu hak 
etmiş olsun. Bilakis bu fuzuli 
karı alabilmek için bizi fuzuli 
yere Sümbüllü hana kadar yo
ruyor, işimizden, gücümüğden e-

Ytlzleri heyecan ifade eden Po
lonyalı talebeler bezden gaz mas
keleri uydurup alelacele dikiyor
lardı. Biri yanıma sokularak, 

Biitün dünya gazetelerinin sahife
leri, İtalyan cephelerinden gelen 

havadislerle dolu. 
sordu: 

- Korkuyor musunuz? 
- Hayır, fakat ben de bir şey 

yapmak isterdim. Size yardım 

Mesela aşağıdaki havadisler yalnız bir 
Un içinde muhtelif İtalyan cephelerin· 
en gelen haberlerin bir kısmıdır: 

diyor.,. demektedirler. 
Kooperatifin bundan başka bir 

geliri daha var ki o da azasından 
aldığı aidattir. Şöyle böyle koo-
peratüin senelik geliri 50 bin li
ra hesap edilmektedir. İki bin a
zası olduğ'una göre, 18 bin Jira 
!iermayesi bulundu~una göre ae 
her yıl azasına şöyle böyle ikişer 

Mücevher 
Satışı Arttı 

1100 Liralık Bir Küpe 

9200 Liraya Satıldı 

bin lira kir tevzi etmesi lazım
dır. Halbuki aza, şimdiye kadar 
on para kir tevzi edilmedikten 
başka, bilakis sermayenin azala 
azala 2 bin liraya indi~inden 
bahsetmektedir. Şijcayetler çok 
şayanı dikkattir ve alakadarlann 
bu şikayetlerle rneşıgul olması 
faydalı olacaktır. 

Un Fiyatına 
Zam Yaplldı 
Kasapların Talepleri 

Yerinde Görülmedi 
Son günlerde sandal bedeste- Fiyatları murakabe komisyonu 

ninde kıymetli taş müzayedesi dünkü toplantısında toptan et sa
bir hayli artmıştır. Yapılan is- tan tacirleri dinlemiştir. Kasap
tatistiklere göre bu artış harpten lar fiyatların artırılmasını, komis
evvele nazaran yüzde yüz nis- yon da mevcut fiyatların muha
betindedir. fazasını istemiştir. Neticede ko-
Kıymetli taşlarln iştira kabili- misyon kasapların fikrini reddet

yeti de çok yükselmiştir. Bu yük mekle beraber, Ticaret Vekaleti
seliş vasati olarak yüzde iki yü- nin mütaleasını sormağa karar 
zü bulmaktadır. vermiştir. 

Bedestende en hararetli alış Değirmenciler de, Toprak ofis-
veriş mücevherat salonunda ol- ten yüksek fiyatla buğday aldık
maktadır. Nedense halkta mü-
cevherata karşı fazlaca r, J.'.)et ]arını iddia ederek un fiyatlarının 
başlamıştır. yükseldiğini ileri sürmüşlerdir. 

Dün bedestende belli başlı iki Komisyonun ve.rdiffi .karara göre 
mücevher satılmıştır. Bu mücev- bir un çuvalının fiyatına 20 ku
herlcrden birisi muhamminler ruş zam yapılmıştır. Yeni ekmek 
tarafından 5200 lira kıymet tak- narhı bu esas üzerinden tesbit e
dir edilen pırlantalı bir sıerdan- dilecektir. 
lıktır. Bu ~erdanlık müzayede 
neticesinde 6 bin liraya satılmış
tır. 

Amerika Sefareti Başkatibi 
Amerikanın Ankara sefareti 

başkatibı Mister KelJy birkaç 
aylık mezuniyetle evvelki gün 
Nevyorka gitmek üzere şehri
mizden ayrılmıştır. Amerikada 
birkaç ay kalacak, Mayısa doğru 
tekrar vazifesi başına dönecek
tir. 

Gönüllü Hastahakıcı Kursu 
Gülhane hastanesinde açılan 

gönüllü hastabakıcı kurslarının 
3 üncü devresi 17 Şubat 941 pa
zartesi günü derslere başlıyaca
ğınden isteklilerin bu tarihten 
evvel hastaneye müracaaUeri. 

Milli Piyango 
Eminönü Halkevinde 

Çekiliyor 
Milli Piyangonun 5. ci Tertip 

Birinci çekilişi bugün saat 17 ,30 
da Eminönü Halkevinin konfe
rans salonunda yapılacaktır. 

Salon isteyenlerin çekilişi ta
kip edebilmesi için saat 16 dan 
itibaren halka açık bulundurula
caktır. 

Bu çekilişte dört tane 10.000 
liralık büyük ikramiye vardır. 
Bin lira ve daha yukarı ikrami
ye kazanan numaralar altı küre 
birden çalıştırılarak her birin
den ayrı ayrı top düşürülmek su
rctile tayin olunacaktır. 

Tevzi edilecek ikramiye yekt1-

O sküdar tramvaylan 
Usküdar tramvay .daresinın 

hesaplarını tetkik eden komis
yon işini bitirmiş, şirketin ve 
borçlarının tasfıyesı hususunda 
da bir anlaşmaya varılmıştır. 

Şirketin, evkaf idaresine olan 
468 bin ve iş bankasına olan 330 
bin liraborcu on beşer senede o
denmek prtiyle 200 biner liraya 
indirilmiştir. Konsersiyon verile
cek 85 bin liralık borç dıı üç tak
sitte ödenecektir. Eski elektrik 
idaresine verilecek olan 267 bın 
lira da ( 100) bin liraya indiril
miştir. 

Üniversitede: 

Ali Şirnevai için 

Yapllacak ihtifal 
Türk şairi Ali Şirnevai'nin 500 

üncü ölüm yılı münasebetile Pa
zartesi ji?Ünü saat 17 de Üniver
site konferans salonunda bir top
lantı yapılacaktır. Toplantıda ı>a
lrtn hüviyetıve hususiyeti teba
rüz ettirilecek. 500 sene evvel ile 
bugünkü edebi tekamül anlatıla
caktır. Yarın yapılacak profesör
ler toplantısında ihtifalin pro~a
mı tesbit edilecektir. 

SÖMESTR TATİLİ- Üniver
sitede Sömestr tatili bu ayın 12 
inci gunu ba~lıyacak, 3 marta 
kadar devam edecektir. 

Fen fakültesi nebatat asistan
lan tatilden istifade ederek A
danaya gidecekler ve meyva bah
celerinde tetkikler yapacaklardır 
ÜNİVERSİTE CA YLARI -

Rektör dün de edebiyat fakülte
si son sınıf talebesine bir cav zi
vafeti vermiştir. Ziyafette 120 
talebe bulunmuş ve rektöre di
leklerini bildirmişlerdir. Rektör 
dileklerin yerine .lletirilecdini 
söylemiştir. Buızün de Fen fakül
tesi son sınıf talebesine çay ziya
feti verilP<"Pktir. 

nu 357.132 liradır. 430 numaraya 
12.132 liralık teselli mükafatı ve
rilecektir. 

çirdikten sonra, biletçiye seslenerek: 
"- EvlAdım, dedi, karanlıkta iyi se

çemiyorum: verirken iyi dikkat ettin 
mi?' Sakın bana yanlışlıkla bilet yerine .. 
İJcdJ.m o-a7#fPCi vermiş olmayasın!'' 

* Himayenin manası: 

'1- ! - 941 

Öldürücü Bir 

Kurtuluş 

içinde otuz ,giin oturduğunıd 
bir aparhmandan çıkınalrı 

hatta içinde otuz dakika seyaha1 
ettiğiniz bir tram\'aydan inme' 
bile size. bir azaptan kurtulm8' 
nın keyfiyle birlikte, hcniiz tea 
essüse başlayan bir itiyattan ayı 
rılmanın acısını vermez mi? 

Ovalan, dağlan, tepeleri, s 
kakları, çiçekleri, hanlan, h 
mamlan, camileri, mescitleri. 59' 
tıcılarının. kuşlarının sesleri, y 
murları. karları, rüzgarlan, otel-
leri, mektepleri; hatta mezarla 
ve çöpliikleri bile biitiin bir önı• ta._- G 
rün hatıralarile dolu olan kosko- ~ 
ca bir memleketle, bomboş bir a• ~ aıra 
partıman dairesi \'e kasvetli bit ı...,- i 
tramvay arabası arasındaki fark• ;;n1 
lan düşüniirseniz, vatandan ay• · 
rılınanın ıztırahını daha derin• 
den ka\'rarsınız .. 

Bugiin pisliğini tenkit ettiğinit 
en berbat sokak, bugün huyunıı 
heyenmediğiniz en kötii in aDı 
bugün kokusunu beyenmediğinit 
en harcı alem çicek, bugiln ma• 
kamını beyenmediğiniz en mÜP" 
tezel şarkı, bugün lezzetini b~ 
yenmediğiniz en yavan yemek bi• 
le gurbette acısına katlanılma• 
bir hasret olur. Ve daussıla insall 
muhayyilesinde en harap vatanı 
hile bir cennet haline sokan eın• 
salsiz bir mimardır. Vaktile 
ben de kaç defalar, kendi ihtiya• 
rımla gurhete düsmiiş. ve yur• 
duma diled~im anda kavu~mak 
imkanına sahip olduğum halde, 
zalim bir sevda e7.asına henzh•en 
memleket hasretini duvmaktad 
kurtulamamış, kaç kereler bit 
airimin şu mısralarını gözlerinı 

ıslana ıslana ''e içim yana yana 
mırıldanmıştım: 

"Memleketimi se\'erim, 
"Hapishanelerinde yattım, 

"Cınarlarında kolan vurdum.:: 
"Hiç bir şey gidermez iç sıkın• 

tımı, 

"Memleketimin şarkılan, 
"Ve tiitünii kadar! 
Şimdi eminim ki, yurtlarına 

diledikleri anda kavusmak hür• 
rivetinden mahrum kalmış tali· 
ı;izler icin. memleket ha reti, in• 
ı;an ~·ürei?ini cok daha derinden 
dai?lavan bir e7.edır: 

ÇUnk11 onlar icin hu J?Önn1 ku· 
rutucu hasret. bir giin sifa hula• 
cağından bir tiirlii emin oluna• 
mıvan bir ha .. tahktır. 

Fakat evvelki ,l!iin. hiirrf:vet ve 
itilaf lideri l\firalav Sadığın uA"· 
radığı hazin akıbet. bize öğretti 
ki, bir giin bu hastalıktan kurtul 
manın hevecanından duvulan 
zevk, 'memleket haoı;rrti cekme• 
nin azabından hile öldiiriicilitUr: 
Cünkii memleket hasretine tanı 
21 sene katlanan talisiz bir 1\fil'a• 
lay Sadık. bu hasretten kurtul• 
manın sevincine 21 saat bile da• 
vanamadı! 

Piyasada: 

ithalat ve ihracat 

Ofisi Müdürlüğü 
ithalat ve ihracat ofisinin h'" 

zırlıklarrna devam edilmektedır. 

Ofis mtidurli.iğiıne zıraat bankası 
tstanbul şubesi miıdürü Mehmet 
Alinin getirileceğı soylenmektc
dir. 

Ofise 5 milyon lira sermaye ve· 
rilcccktir. Ofis bu sermaye ile 
dışardan mal getirecek, uzunza· 
mandanberi ithalat işleriyle ug· 
raşan tacirlere tevzi edecektır. 

edebilir miyim? 
!çimde hakikaten bir faaliyet 

arzusu, hareket etmek, çalışmak 

1 - Tepedelen yanıyor: İtalyanlar, 
bu şc-.hri de boşaltmak üzeredirler. 

2 - İtalya, sağa sola başvurmakta ' 'e 
sulh imkanlan aramaktadır. 

Halbuki bu harbi ilan edenler: 
"- Akdeniz, İtalyan eölüdür!" 

Badema Zıraat bankasının yap
tığı ihracat ışlerini ofis tedvır e· 
decektir. Ziraat bankası yuksek 

diyor, ve ·- bir "İkdam" gazetesi ah- "Himayei Hayvanat Cemiyeti", ge- fiyatla ihraç edilen mallardan 
yorum. çen bir sene zarfında 155 hayva- . b 

ihtiyacı doğmuştu ... 
Salon, polisler tarafından en 

yakın evlere gönderilen yolcular
la doluyordu Herkes hayretle so
ruyor: 

- Bu ne? Dün haber verilen 
hava hücumlarına karşı korunma 
tecrübesi mi? Yoksa Varşovanm 
hakiki bombardımanı mıdır? 

Biraz sonra tehlike bitmişti. 
Sokağa çıkarak Üniversite Kü
tupbanesine gittim. Avlusunda, 
yanında çalıştığım Profesör W. 'ye 
rasgeldim. Beni görünce hay
retle: 

- Hila burada mısınız? Ne ise! 
Size şimdi de bir iş buluruz. Se
minerimde yardım edeceksiniz. 
Asistanım ... 

Canavar düdükleri ve uzakta 
patlıyan bombalar üstadın sözle
rini kesti. Profesörlerle, Univer
site memurları avludan geçerek 
sığınağa doğru koşuyorlardı. Ben 
de aralarına katıldım. Endişemi 
gizlemeğe çalışarak: 

- Sizinkiler, bir hava tehlikesi 
tecriıbesini hakiki harbe pek 
benzetmişler, dedim. Profesör, 
tozlerimi asabi bir sesle kesti: 

- Ne oluyorsunuz? Sabah sa-

3 - Yunanlılar, Arnavutlukta yeni 
ve büyiik bir muvaffakıyet daha kazan
dılar. 

4 - İngilizler; Bin gazide Siren kale
sini de zaptettiler: İtalyanlar Keren 
şehrinden çekilmek üzeredir. 

5 - İtalyanların Afrikadaki mağlu
biyetleri, müstakil bir Habeşistan ku
rulmasını mümkün kılmak üzeredir. 

6 - İtalyeda, bir inhidamın ilk 
alimetleri belirmiştir. 

7 - İtalyanlar, Libyada vahim vazi
yettedir. 

8 - Barentu'dan kaçan ltalyanlann 
rfü:ati devam edi~ or! ... " 

Havadisleri bırakıp resimlere ııöz il· 

tıyorsunuz: ve içlerinde ya perişan kı
lıklı, peripn çehreli insanlar, ya yı
kılmış binalar, yahut da diismüş tayya
relerle yanmış tanklar gfüün~n bu re
simJerin altlarında şu cümleleri okuyor
sunuz: 

1 - Eritrede esir edilen İtalyanlardan 
bir kısmı. 

2 - Arnavutluk barekitmda düşiirü
lf'n İtalyan tnyyarelerinden hazıları. 

3 - Afrikada İtalyanların bırakıp 
kaçtıkları sahra tankları. 

4 - Libyada, İngilizler tarafından 
zaptolunan İtalyan garnizonlarından 

diyen İtalyanlardı. Ve miitearnz mev· 
kiinde bulunmaları lazım ıelen İtalyan
lar, Yunan milletinin ciğerlerini sök
mek iddiasındaydılar. Şimdi o iddialar
la bu neticeler arasında hüyük farka ne 
diyelim? Vakıa Ahm"t Emin Yalman'ın 
Alman~ anın zevcesi saydığı bayan İtal
ya şimdi hayli pişman görünüyor. Ve 
bayan olduğu, sade Yalmanın teşbihin
den değil, meşhur çizmesinin uzun to
puğundan da anlaşılan İtalya, şimdi o 
uzun topuklu narin çizmesiyle, tuttuğu 
o çetin yollarda ilerliyemiyeceğini idrak 
etmiş bulunuyor. Zaten bunun içindir 
ki, kocasından knlın \•e sağlam çizme
lerini isti~ or. Fakat Almanya zevcesi
nin bu ricasını yerine getirmek niye
tinde değildir. Tabanlan Polonyada, 
Belçikada HollRndada, Fr11ı11sada, Nor
veçte hayli yıpranmış bulunan çizmele
rini refikası na iare edemez, ve yalın· 
ayak kalmaktan korkar: Çünkü cözattı
tı her pazarda arörüyor ki .• Pabuç pa
halı! 

* Bilet mi, gazete mi1 

Bir rün bakıyorum ki, boyunu el nı insani bir şekilde öldürmüş... Fon hesabı diye kendısıne ır pay 
ilinlannın ebadına ,.e sahüelerinin sa- Bu havadisi teessüfle karşılamamak ayırmaktadır. Şımdıye kadar 
yısını sekize ~ıkarmış.- mümkiin mii? Belli ki, artık "Himaye" fon hesapları yi.ızi.ınden 10 mil-

Bir cün bakıyorum ki, sahifelerini kelimesinin, siyaset lli&atindeki modem yon lıraya yakın bir para temin 
azaltıp, boyunu büyütmüş, manamu nihayet, ''Himayei Hayvanat edilmiştir. 

Bir gün bakıyorum ki hem fiyatı, Cemiyeti" azaları da öğrenmişler. DUNKU iHRACAT VEV IT-
hem sahifeleri hem de boyu küçülmüş... Desenize, bundan böyle, biçare hay- HALAT _ _ Dun Almanyaya 50 

Bir giin bakıyorum ki fiyatı da. sahi- vanlar da, tıpkı insanlar gibi himaye e- bın liradan fazla tutun sev.tedıl-
feleri de boyu da büyümüş. dilecekler! mictır. Uç gundcnbcri Alman;)a-

Bir Jriin: * :t 
• - Biz cep gazetesi olduk!'' diyor. ya gondcrılcn tutunun mıktarı 
Bir rUn: Bombaıız kalat:aldar ! yarım milyon lirayı bulmaktadır. 
"- Biz nf gazetesi olduk!" diyor. - Dun Bulgarıstana tiftık, porta-
Bir rün; lisanını da, değişen kılığına Gazeteleri dikkatle okuyanlar. ha- kal, Romanyaya kestane, fındık 

uydurup: fızalarında kalan rakamlnn satılmıştır. Yekun itıbarıyle dun-
Biz Türkiyenin Pn 1.iiviilr o..,,.._;_ cemederlene, göreceklerdir ki, Yunan- kü ihracat 300 bın lirayı bulmuş-

yiz/'' blar, ve İngilizler tarafından bugiine tur. Son bir ikı gün içınde ıtha· 
Buyuruyor. kadar esir olunan İtalyanlann miktan, 

hayli büyük bir yekun tutmaktadır. lat hareketlerı de artmıştır. Ro-
Maamafih, tıpkı A vmpa haritası gi- f d l 

d Şimdi de gazetelerden ö"-eniyonız manyadan demır ıçı, emır ev-bi mütemR iyen değişen bu refikimiz, fi& 
Matbuatta göriilmemiş bir yenilik ki, Alman tayyareleri İtalyan e8İrlerini ha, kağıt, Almanyadan da sıgara 
yapmaktadır: Bilhassa siyasi havadis- bombardmıan etmekttıymiıler. Eier, kağıdı, demıryolu levhaları gel-
leri her gün biraz daha yeknesaklapn yeni harbin sayısız c:ilveleri ve sürpriz- miştir. 
ıu dünyada, okuyuculara usanç veren teri arasına btabileceiimiz bu hareket, BiR IHTIKAR V AKASI -
muhteviyatını defiştiremeditl tçln, bir yanbıhk eseri detill'e, Almanlar, bu Sırkecıde elektrik levazımatı sa-

feklini, fiyatw, veya boyunu, posunu bombardım~arla kolay~la teslim olan t S lamon Eskınazı du.zunesı 
detiıtiriyor. miittefildenn.i teczfye edıyorar demek- an a • 

Diln akıam, heni Taksime ıretiren tir. Fakat bUtiin ttalyuı esirleri bu te· 230 kuruşa satılması lazım gelen 
tramvay bermutat hayli kalabalık, ve kilde c~ndınlacaklarsa, Almanları!\ elektrik _pi~erını 325 kuruşa sa~-

son günlerde bana acayip 'bir me- hayli karanlıktı, yol parasını pek güç- harbi kaybedecekleri günler uzak de- tığı ıddıasıyle yakalanmış, adlı· 
rak iriz oldu. Her sabah gözleri- Jükle sayıp ödeyen titiz ve miyop bir ğildir: Çiinkii çok yakında Almanlar yeye verilİnıştir. Dun ikıncı sor-

mi açınca: yolcu eline verilen bileti uzun uzun bombasız kalacaktır! gu hakimliğinde isticvap edilen ..._ _ ____ .._...,.,....._.......,_.....,. __ __.__._.,_...,a..;...ı...,._ _ _________ _ _ ____ ....:.. _____________ ~~~:.;;.;;::L...:=;.:;....;.;.:;.:.;_::.=--_:.::::=_::.......=:.=:::....::===---------- 1--3 Ct-..1 •• 11-L ,.. • 1 ,_. "-'-~'-
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ı111anyanın 

alkanlar 
' . 
ıyasetı 

~11hteU! kaynaklardan gelen ha
tler, Almanyanın -ağlebi ihti
~~ Garbi Akdenizde büyük bir 
~ geçmek üzere bulunduğu 

• 4 Sltalarda, Balkanlarda da hare-
1,,_,le geçmek imkanlarını ve vesile-

• ~ hazırladığı hissini vermekte-
: K.._ _______ _ 

115(, • t Ay SOG 

esaslan göz önünde bulundur
mak faydalı olur: 

1 - Başta Kral olmak üzere 
hükumet, Bulgaristanı macen· 
ya sürükleyecek bir siyaset ta
kip etmek istemiyor. 

2 - Bir kaç gün evvel beş 
demokrat mebusun meclise ver
dikleri istizah takririndPn, daha 
evvel mülga Bulgar partil<'rinin 
(kanunu esasi kuvvetleri ittifa
kı) imzasile neşrettikleri beyan
nameden sarahaten anlaşılıyor 
ki, siyasi şahsiyetlerin bityiik 
ekseriyeti de Bulgaristanın bir 
maceraya sürüklenmesine şid
detle muhaliftirler. 

3 - Daha ziyade Sovy~t 'Rus· 
yaya karşı sempatisi olan ht-1-
kın büyük ekseriyeti ise. sulh, 
istiklal ve bitaraflık esaslarına 
kuvvetle bağlıdırlar. 

. ·~ 

' ' 

j 

f 
"'' 1 

~anlarda: 4 - Almanya ile ticari mü
nasebetlerde bulunan tücnrlar 
ve ithalatçılarla, Çankof, istifa 
eden ziraat nazırı gibi na-zist 
unsurlar ve her devirde şuriş 
amili olan, kin ve intikam ?is
lerile meşbu bulunan komıta
cılar, Almanya ile işbirliği ya
parak Bulgaristanın arazi t&
leplerini harp vasıtasi1e tah:ık
kuk ettirmek ve Bulgaristanda 
yeni nizam denilen şeyi tesis 
etmek için faaliyette bulunmak
tadırlar. 

İngiltere &zerine yapılan ilk !ta lyan hava hücumu esnasında acele ile .,_sıran 'bir pilotunba~ına 
gelenler. Bu resmi neşreden bir İngiliz mecmuası altına şöyle yazmıştır: "ltalyan hücum tayya

releri yere böyle iniyorlar.,, ' a ulgaristan ziraat nazırı 
• Bagriyanof'un istilası, si

'h sı tn.ahiyeti bakımından haizi 
h· etnıniyettir. Mezklir nazır, 
t~l' kaç ay evvel, Almanyaya ve 
ltalyaya yaptığı seyahatlerde, 
ııı·~ler ve Mussolini ile gö.rüş
~ ~. Almanyada harp cephele
'tı.l tti, harp sanayii müesseseleri
ı..,: :Zirai ve sınai teşkilatı tet
~ ederek memleketine dön
t . en sonra Almanya ile Rul
~a~ıstanın, yeni nizam prensip
) l'i dahilinde, sıkı bir işbirliği 
e'l>tnasını temine çalışmıştır. 
d·~iyanof, Sobranyada söy1e
)1rs• bir nutukta, milli iktis::ıdi
~lln faşist prensiplere göre ıs
L edilmesini istemiştir. 'Mat-

a b~llta verdiği beyanatta da, tek
••erinin kabine tarafından red 
=İbnesi üzerine istila ettiğini 
Ylemştir. 

:: t!-ondra kaynaklanndan gelen 
~~~~r bir habere cröre de, soı:. 
l'<lllerde Almanya, mihvere ilti· 
~it etmesi için Bulgaristan ü
~tindeki tazyikini arttırmıştır. 
~e bu günlerde Sofyada bir 
Yııaşma vardır. 

~ llir çok Almanlar, seyyah sı· 
ı. t.ile Bulgaristanda bulunmak· 

5 - Unutulmaması lbım ge
len diğer mühim bir nokta da. 
Bulgar milletinin, siyasi terbiye 
bakımından Romanyaya benze
mt'diği keyfiyetidir. 

6 - En nihayet, İngiltere ve 
Amerikanın, Almany11ya karşı 
mukavemetinde Bulgaristana 
zahir ola<' Jdarını, yardım ede
ceklerini vaad~ttikleri de mu
hakkak gibidil'. 

Bulgaristanda hadiselerin 

n "'Gırlar. 

müstakbel inkişafı, bu esaslaı 
göz önünde bulundurularak mıi 
talea edilecek olursat BulgRr 
hükumetinin Alman tazyikine 
sonuna kadar mukavemet ede· 
ceği ve Bul~aristanın bitaraf
lık ve istiklali ile telif edilemi
yecek talepleri kabul etmeyece
ği kuvvetle tahmin olunabilir. 

~ l\bnanya, Yugoslavyadan as
:l'ıı l' geçirmek talebinde bulun
lıı~ş, fakat bu talebi reddedil· 

1Ştir. 
ti biğer cihetten Atina, Bt~l~a

e .\Standa çıkan Zora gazetesınin, 
l\'V\ıstralya askerlerinin Yuna-
4~~tana çıktığı haklunda ver· 
11ti haberi tekzip etmektedir. 

llütün bu haberler, Al
~anyanın -ağlehi ihtimal· garbi 

Diğer cihetten Almanların da, 
bu cephede harekete geçmeye 
karar vermişlerse, Bulgaristan 
da da Romanyada olduğu gibi, 
nazist unsurları iktidar mevki
ine geçirecek komplolar tertip 
etmelerine intizar edilebilir. 

ı 

t 

kdenizde büyük bir taarruza 
te~tııek üzere bulunduğu bu sı
~larda, Balkanlarda da hareke· 
~ geçm_ek imkanlarını ve vesi
tıı leti.ni hazırladığı hissini ver· 
~ktedir. 

Fakat muhakkaktır ki, bu 
komplolar Romanyada olduğu 
gibi kolaylıkla muvaffak ola
mıyacak ve nazist unsurlar, çok 
büyük muha1if kuvvetlerin fii
li ve müsellah mukavemeti ile 
karşılaşacaklardır. 

M.ANTEN 
k lıu.ıgar ziraat nazırının böyle 
~ zamanda istifası, Bu,gar hü-ı.-
1 llıetinin bir maceraya sürük· f İzmirde Yine Bir Kahve 
~lltnek istemediğini gôsteren M hteki . Yakal dı 
lt hadise olmak itibarile şaya- u n an 

Ilı dikkat ve memnuniyettir.,. Izmir, 6 (Tan) - Çadırvan al-
b tında Bakkal !brahlın çekirdek 
~lgaristanda: kahvenin kilosunu 280 kuruşa 

satmış ve evinde de 7 kilodan 
aulgaristanda hadiselerin fazla kahve bulunmuş, adliyeye 

\ı müstakbel inkişafı hak- verilmiştir. 

f!:J"3:fiiiZR•n~ 
· ~ebelikte Şeker Hastallğı? ••• 

~
lı-.. da gene Bayan Nadide'nin ğını düşünmek .)azımdır. ~nce-
lletinden: Gebelikten insana den varsa gebeligm bunda hır ka 
~ hastalığı gelir mi, diye so- bahati olamaz. 
~o~ .. v ul 
~eh- . . . . . w. Onceden şeker hastalıgı b un-

"~lti elerın ıdran tahlil edıldıgı mayıp ta gebelikte meydana çı
"t~~ Şeker bulunduğu -bereket karsa, bu da birinci ikinci üçün
~d11.'n, çok değilse de- arada sı- cü anne1ikte çıkma~. An~ak be· 
~eı- h 0Iur. Fakat idrar raporu şe- sinci, altıncı annelikten sonra ... 
~l!ıı ıtlunduğunu wgöster~.nce h~- o kada çok çocuk annesi olan ha· 
l~ıq Şeker hastalıgına hükmedı- yanlar da pek çok olmadığından . ~ıı:l. Gerçekten şeker hastalı- olabilenlre madalye verilir .. 
~~e. hükmetmek için kandaki Bir de, çocuk doğmadan iki 
~h tın nisbetini anlamak üzere veva Ü" hafta önce, annesinin id-
.q,I' sus tecrübe yapmak lazım- J "' . i rarına süt şekeri karıştığı olur. 

ı ~~~1~aUstiklere göre gebe bayan- Bayağı tahlillerde süt şekeri de 
·• .. kı üzüm ~ekeri gibi kimya -tea-tt i Yuzde üçüne ya n kısmın- w. d 

l!ı:l:ıdrar tah1il edildiği vakit şe- mülil verdigın en- bir gebe ba-

J aponya hariciye nazırı, 
General Çan - Kay - Şeke 

sulh teklif ediyor. Ve diyor ki, 
eğer Çan - Kay - Şek isterse, 
Japon mamulatından olan Pe
kin kukla hükumetine derhal 
yol verilecektir. 

Dört sene harp, milyonlarca 
insan. kurban. Milyarlar, soka

. ğa atıldı. Arkasından, bu hari
kulade teklifler. 

Tevekkeli değil, bu beyanat
tan bir kaç gün önce, Japon 
başvekili prens Konoye Çin har 
binin bütün kabahatini kendi ü
zerine almıştı... Ve bu çıkmaz
dan Japonyayı kurtaracağını va
adederek, bununla, memleketi
ne son bir hizmette bulunaca
ğını beyan etmişti: 

Demek ki, o esrarlı beyanatın 
arkasında. bu varmış. 

Neden Japonya, Çin ile ba
rışmak istiyor? Yaptıklarına 
pişman mıdır? Ne gezer? Ja-

. ponya, ınüselles'in kuvvetli bir 
rüknü olmak ve icabında Ame
rika ve İn~iltere ile daha iyi 
dövüşmek için Çin'den çekil· 
mek istiyor. Nasıl ki, İtalya 
keza daha kuvvetli olmak kara
rile, Afrili:a ve Arnavutluktan 
çekilmektedir. 

Bir Almanya var ki, çekilme
sini bilmiyor. Bir de o ö~rense, 
"Müselles"i, tekrar politika leh
çesinden çıkarıp ait olduğu il
me, yani hendeseye, güzelce
cik iade etmek kabil olacak. 

* * 
Meşhur müselles'in bir dıl'ı 

Afrikada kırılırken, ikin
ci dıl'ı Uzak Şarkta, Çin'in ce
sim gövdesinin altında iki bük
lüm olmuştur. 

Buna rağmen üç müttefik 
devletin propagandası, istikba
lin getireceği zafere toz kondur
mamaktır. Buna rağmen, bu 
propagandaya verilmiş olan ci
han fatihliği edasında, zerre ka
dar tevazu yoktur: Yarınki ci
lban 'bu iki dıl'ı daha simdiden 
bu hale gelmiş olan Müselles'· 
indir! . .. 

İtalyan radyosuna göre, Al
man radyosu, Yunanlıları Av· 
lonyayı, İngilizleri de Bingazi
yi alamadıklarından dolayı 
mağlup sayıyormuş. 

Telefon Ücretini 

Kim Ödeyecek? 

1 şte size İngiltere muhake
melerinden birinde cereyan 

Müse lles'in 
iÇYU ZU 

Japonya, Müselles'in kuvvetli 
bir rüknü olmak ve icabında 
Amerika ve İngiltere ile daha 
iyi dövüşmek için, Çinden çe
kilmek istiyor. Nasıl ki, İtalya, 
keza daha kuvvetli olmak ka
rari]e Afrika ve Arnavutluk
tan çekilmektedir. Bir Alman
ya var ki, çekilmesini bilmi
yor. Bir de o öğrem,e, "Mü
selles"i tekrar politika lehçe
sinden çıkarıp ait olduğu ilme, 
yani hendeseye, ~üzelcecik ia
de etmek kabl) olacak! 

~--- Yazan : ............... . : ; 
; 1 

i Burhan Bel9e i : .... _. ••• - ................................... 1 
Bu bir züğürt tesellisi midir, 

yoksa tesesllinin züğürtlemesi 
"? mı. 

Jules Romain, Fransız facia
sından bU' kaç ay önce baş ku
mandan General Gamelin ile 
görüşmüş. Diyor ki: 

"Fransanın eline mukaddera
tını teslim ettiği adam, geleceği 
biliyordu, fakat onlemek için 
hiç bir şey yapmıyordu. Bize 
bir serdar lazımdı, Biz ise, or
dularımızın başına, dalgın bir 
filozof getirmiştik.,, 

Jules Romain, bu müşahede
lerini, şu sıralarda, Amerikan 
mecmualarında neşrediyor. 

Ya bugün dahi böyle bir hü
kümde bulunmasın; yahut o 
zaman gördüğünü, neden o za
man yazmamış. bunun hesabını 
versin. Zira, Fransa, eğer bir 
kazaya uğrar gibi, herkesin gö
zü önünde, kapaklanıp gitti ise, 
bu hadiseyi, baş kumandan 
mevkiine bir filozofun oturtul
ması, tek başına izah edemez. 
Fransada, yıllarca devam eden 
ideolojiler kavgası, anlaşılan 
öylesine muazzam bir "köşe 
kapmaca,, oyununa inkilap et
miş ki, neticede, hiç kimse ha
kiki yerini işgal edememiş. ebe 
mevkiinde de, Fransız inkilabı-

nın bizzat kendisi bırakılmış
tır. 

Ben, kendi hesabıma. bu kö
şesiz kalmış ve "ebe,, ilan olun
muş Fransız inkilabma bir sine
mada rast~eldim. Onun 150 in
ci yıldönümü idi. Halbuki 
Champs Elyses sinema salonla
rından birinde, inkilabı tahrif 
ve tehzil eden bir film oynanı
yordu. İnkilabın 150 inci yıldö
nümünde ve bu harbe üç dört 
ay kala, Paris halkı. böyle bir 
faciaya müsaade ediyordu. Bit
tabi "hürriyet,, namına! Yalnız 
bu sefer, arabada Guillotine'e 
götürülen ve "Hürriyet! Seni 
bahane ederek ne zulümler işle
niyor!,, diye haykıran Madı1me 
Rolland dei:?'il. Fransız inkilabı
nın bizzat kendisi idi. 

* * 
M ihver propagandası, han

gi istikamette konuşu
yorsa, o istikametteki akıllara 
göre bir mantık kullanır. 

Berlin radyosunun son Arap
ça neşriyatından ıbir kaç cümle
okuyalım: 

"Doktor Göbbels, "Das Reich,, 
macmuasında, Churchill'i tav
sif eden bir yazı neşretmiştir. 
Bu yazıda ezcümle şöyle diyor: 

"- Tek mevkiini ınuhafaıa 
etmek idn, milletini uçuruma 
yuvarlayan bu adamm ahlak ve 
evsafı hakkında müsbet bir şey 
denemez. Çünkü bukalemun gi
bi her renge girer.,, 
Arabın bilmesi lazımdır ki, 

Churchill, Norveç elden gittik
ten sonra başvekil olmustur. İn
giltere namına harbi ilan eden 
başvekilin adı Churehill değil, 
Chamberlain'dir. Bu zat ise, 
bahsi geçen uçurumla karşılaş
mamak için, Kanossa'ya gider 
.ıı?ibi. Münich'e gitmiştir. 

Buna mukabil Göbbels'in, ar
kadaşları ve şefleri için, 8 vıl
danberi devam eden bir iktidar 
mevkii ve bunun muhafazası, 
filvaki mevzuu bahistir. 

* * 
Yine ayni akşamki Arapça 

neşriyatta. İngilterenin hali şöy
le tasvir edilmektedir: 

"İngiliz hükumeti, ne yapaca
ğını şaşırmış bir haldedir ve 
müstakbel A1man hava hücum
Jarı korkusu ile tir tir titremek
tedir. Fakat bu beladen kurtul-

eden garip bir 
vaka: 

Maznun mev- Yazan : Sevim SERTEL 
künde iri yarı, 
göbekli, 'kısa boy 

- lu bir adam otur-
maktadır. Bu Mister Morisondur. 
Davacı mevkiinde Londra tele -
fon şirketinin avukatı Mister Hu
go yer almıştır. 

Hakim davayı açar, zabıt oku
nur. Telefon şirketi Mister Mori
sonu üç aydanberi telefon ücre
tini ödemekle itham etmektedir. 

Mister Hugo şöyle demekte -
dir: 

yaşıyoruz. Ben artık kullanama
dığım tuz parçası olmuş bir te
lefon için ne diye ücret ödeye -
yim? 

Mesele mühimdir. Kanun bu 
gibi vakalar karşısında sarih de
ğildir. Neticede haklın vaziyetin 
hususiyetinden dolayı daha yük
sek bir makamdan izahat alnııya 
karar vermiştir. 

risiyle beraber geceyi oradaki o
tomobilin içinde geçirmek üzere 
yerleşirler. 
Kısmet bu ya, o geceki bom

bardımanda bu binaya da bir 
bomba isabet eder. Zavallılar yi
ne enkazın altında kalırlar. Tah
lisiye ameleleri vakanm vukuun
dan 1 7 saat sonra Reeves'i canlı 
çinden çıkarırlar. Fakat onun ya
nı başında oturmakta olan karısı 
olarak garajdaki otomobilin i
ölmüştür. 

Reeves'in yaraları ağır olmak

masına imkan yoktur. 
"Geçen haftanın en mühim 

sivAsi hadisesi, Hitlerin son nut 
ku olmuııtur. Bu nutuk, İngiliz 
propagandasının çanına ot tı
kamış ve bütün İngiliz ümitle
rini kırarak maneviyatını ber
bat etmiştir. 

"A1man ablokasmm tesiri 
günden güne artıyor. Büyük 
Britanyn adasında her şey pek 
kıt ve et gibi bazı gıda mad
deleri tamamen mefkuttur .,, • 
Eğer İngilteredeki maneviyat 

denildiği sekilde olsa, Arap. et
rafına bakınıp demez mi ki: 
"- Peki ama. neden övle ise 

Afrikada. baştan başa, İtalyan 
imparatorlu,i!unun tasfiyesine 
şahit oluyoruz?,, 

Hitlerin son nutkuna ııelince. 
Aran ta biliyor ki. bu birinci 
nutkun 150 inci tekrarından i
barettir. 

Kıtlık ve et hakkındaki ha· 
beri ise. bizzat D N. B. nin bir 
telgrafı ile tevsili: etmek kabil
dir. Bu tel_grafta. icinde 10 mil
yon kilo soğuk et bulunan bir 
vapurun Alman denizaltıları ta
rafından batırıldıih bildirilivor
du, fakat ayni hafta zarfında 
İn_giltereye ayni mikdarda et 
getiren diı!er vapurlardan bah
sedilmiyordu. 

Arap demez mi ki: 
- Almanlar neden o canım 

etleri denizin dibine J?Önderi
yorlar da, vapuru yakalayıp 
kendi limanlarına çekmiyor
lar? 

Bütün bu _gibi laflara. propa
ııanda adı veriliyor. Ve sanılı
yor ki. kendi dili ile yapılan neş 
riyatı dinleyen Arap. bunlara i
nanacaktır. Berlinde oturan 
propa_gandacılar bilmiyorlar ki. 
Arabın da bir aklı vardır ve bu 
akıl, bu .ıı?ibi sözlere gülmekte
dir. 

* * 

@ TAelYillDEN 
~~, iaYAPRAIC . 

Aşırma Meselesi 

I• ntihal kelimesi gayet His
tikli bir kelimedir. Es 

ki harflerden noktasız ''ha., 
ile yazhrsa düpedüz başka
sının eserını aşırıp benimse
mek manasına gelir. Noktalı "ha,. 
i)e yazılınca intihap etmek. seç
mek demektir. Bu sefer matbu
atta ortaya atılan a. ırma keyfi
~·eti öyle nokta ile seklini değiş
tireceğe benzemiyor. 

Hadiseye bir tevarüd damga
sı da vurarak işin icinden cıka
mayız. Cünkü tevariid iki şair a
rasında ancak hir bevitte olabi· 
lir. -Hoş o da hal gibi asırnıa· 
dır ya ne:r1tket icahı olarak öyk 
"öylerler- Yok!'ıı hiitiin bir gazel 
na.,11 tevariid ola"ilir? 

~lesela Nevresi K•dim'in mer
si~·esirırleki: 
N'ize üzre seri pür hunu hüsevni 

· göricek 
Hayretinden baş açik dağlara 

çıktı hurşid . 
Beyit doğrudan doğruya l\'Iuh· 

tesemi Kasani'den ahnmıstır. Fa
kat hu beyite tevarüd d~nebilir. 
Cünkü Muhf Pc:em Fari"i vazmış, 
Nenes onu Türkçe ilade eyle· 
mic;tir. 

Kos kol':ı hir roman. mevzuile 
rümlelcrile pek ufak değişiklik· 
1er :vamfo .. ak nakledilince buna 
tevariid denemez, noktalı ha ile 
intihal de denenıe7.. dense den
se "asirementuni .. denir. 

Eski arkaıfac:ı1m Ercüment Ek
rem, Duhamel'in bir ec:erini bu 
o;urPtle Ji.,1ınımı1a nak1etmis ol
makla aft,,tıırıınıı7. hir suç işle
mic; değil<liT. Ciinkii son zaman· 
da bu me,.ele matbuatımızda ma
:.J<>.,Pf (Geçer akcı>) olmuştur. 

Geçelim "Bari,, radyosu- Kitapçı camekanlarında sıra 
'nun Arapça neşriyatına: sıra eserleri ~örünen ne edip(!) 

"Churchill soytarı bir kıla- ]erimiz, ibda hususunda bu kolay 
ğuz gibi Mister Willkie'ye hara- rareye baş vurmayorlar. Orasını 
heleri gösteriyor ve Portsmouth allah bilir. 
ta, utanmadan halka: Acaha bunun sebebi nedil'? Bir 
"- Nası) ve ne zaman olaca- eseri doğ'rudan doğruya terciime 

ğını bilmem ama, mutlaka mu~ etmek bir kusur mudur? Belki • 
zaffer olacağız, bu kusur de~iJdir. Fakat tercii
diyer. Biz de, bekliyoruz. Baka- mede muvaffak olamamak kor· 
lım nasıl ve nerede muzaffer kusu var. O halde bir ecnebi ro
olacak!,, manın1 ahp, Alfred'i Ahmet, 

Arap, Churchill'in soytarı bir Madlen'i l\fediha yapınca, artık 
kılağuz olduğunu bilmez ama, tercüme giiçlüğii ortadan ka1k
"Bari,, radyosuna, şu cevabı ve- mıştır. Kimse çıkıp ta bu tercü
rebiJir: menin şırrasında kusur vardır di-

- Be birader. bunu sen ol- yemez. Üstelik edip (!) sadece bir 
sun bekleme, çünkü baksana, eseri dilimize tercüme eden bir 
adam Derneden Agordata kadar nakil mevkiinden çıkmış ve bir 
seni tasfiye etti. Nasıl mı? İki mi.iellif olmuştur. 
bin ölü ve yaralıya m\ıkabil, Duhamel'in yc-;illi kadınım. sa
senin 120 bin askerini esir ede- rı çarşafa sokan Ercümend'in 
rek!,, şimdi ne renge girdiğini g5rmek 

Arap, bu cevabı kolaylıkla isterdim. Fakat tekrar ediyorum. 
verebilir. Çünkü bütün bu ha- Bunun için kızarmaya, morar
diseler, hep kendi civarında, maya Jii7urn yok.Bundan ötesini 
yani gözünün önünde cereyan eseri telif diye antoloji'ye sokan 
ediyor. düsünsün. Eskiler~ 

Churchill'in ''Nerede ve ne Sirkati şi'r edene kat'ı zeban la-
zaman bilmiyorum ama, mut- zımdır. 
laka muzaffer olacağız!,, deme- Di:verler. Eğer ayni c,~ri.im n,is-
sine gelince: bet dairesinde bir hikayeye, blr 

1 - Muharebe bitmeden, za. romana tatbik ediJirse biçare ~-
ferden, ki dostumun vay başına gelecek-

2 - Zafer elde edilmeyince, lere! 
yeni nizamdan, 

Bahsetmek, yalnı'Z mihver 
lehçesine has bir hususiyettir. 

Hü!Asa edelim: Mihver propa
gandası, bilhassa Arabın aklına 
hürmet etmelidir, cünkü, her
kesin kulağı ile işttiğini, Arap, 
~özü ile _görüyor: 

On binlerce İtalyan esiri ve 
Derneden Agordata kadar, İtal
yan esaretinden kurtulan bir 
Afrika! 

de, yaralanan ve bombardıman
lar dolayısiyle yersiz, yurtsuz ka
lan hayvanlara mahsus istirahat 
yerleri açılmıştır. Bunların ade
di bugün 81 i bulmaktadır. 

Greenwich civarındaki istira
hat evlerinden birinde bir za
manlar bir hokkabazın yanında 
çalışan bir eşek vardır. Bu hay
van ustasından öğrendiği üzere 
ikide bir bahçedeki büyük kam
panayı çalmaktadır. 

İşin kötülüğü şu ki, ayni yer
de bir zamanlar bir itfaiye bölü
ğ"ünde araba çekmiş olan bk at ta 
vardır. Şimdi eşek coşuı:ı ta çalgı 
çalmıya başladı mı; at hırçınlaş
makta, yangın yerine ı;ıitmek için 
tepinmiye başlamaktadır. 

Bu hadiseler bertaraf, bu ev
lerdeki hayvanlara büyük bir iti
na ile bakılmaktadır. 

Takvimel 

Müteferrik: 

lnönü Gezgisinin 

Tanzimine Başlandı 
Taksimde yapılması kararlaş· 

tırılan İnönü gczgisinin tanzimi
ne başlanmıştır. Şehircilik müte
hassısı Prost gezginin ili:i tarafın
da yapılacak binaların şekil ve 
irtüalannı tayin etmiştir. Saha
nın toprak tesviyesi bu günlerde 
bitecek ve yeşil sahalarla gezin
ti yollarının etrafına ağa<,-ların 
dikilmesine başlanacaktır. Gez
gide yapılacak elektrik tezyinatı 
için yüksek voltajlı cereyana lü
zum görülmektedir. 

Elektrik idaresi bu sahaya yük 
sek voltajlı cereyan verecek kab
loların tefrişine başlamıştır. Gez· 
gide inişli, çıkışlı yollar ve elek
trikli tezyinatı havi havuzular 
olacaktır. 

BALIKÇILARN İSTEKLE-

~ke }tlunur. Onlara biraz glikoz yanın idrarı tahlile gönderilir-
1dr11 tı yedirilince, yüzde 27 si ken gebeliğin kaç ayhk olduğu 
~ııııi"dan seker çıkarır. Halbuki haber ,,erilmezse- tahlil raporu 
~tte aki şeker nisbeti normal şekerli gelir. Onun icin gebelikte 
'ltr ~~de kalır. Böyle, kanda şe· idrar tah1i1eı? önclerildiği vakit 
d ·••sb 1 d kaç aylık olduğunu haber ver
~ <14 ~ keti artmaan ya nız i rar- melidir. O zaman tahlili yanan 

- Bizim şirket telefon verdi
ği her müşteri ile bir mukavele 
yapar. Müşteri telefonu kullan -
sın veya kullanmasın, şirkete her 
ay muayyen bir ücret öder. Hal
buki l\.Ji!'ter Morison tam üç ay
danberi bu parayı ödememekte 
ısrar ediyor. 

Fakat bu gibi vakalardan do
layıdır ki, İngiltere kanunların
da bugünkü hayat şeraitine uy -
mak üzere değişiklikler yapmak 
üzere değişiklikler yapmı:ık lü
zumu hissedilmektedir. 

la beraber hafızasını hiçbir za-,.......---·---------
man kaybetmemiştir. Kendisini j 
derhal hastaneye kaldırmışlar

Rİ - Balıkcılar cemiyetinin yıl
lık kongresi dün Eminönü Hal
kevinde yapılmıstır. Azalar, föra
cat mevsimi olduğu halde buz 
bulamadıklarından. ağ iplikll?'ri
nin perde imalinde kullanıldığın· 
dan ve halat tedarik edemedik
lerinden .şikayet etmişlerdir. 

l l!t { er çıkması, gerçekten şe- laboratuvar da şekerin ne türlü 
etil\ hstalığrndan ziyade böbrek- .. eker olduğunu mahsus usulünde 
Ql!heı· 0zuJduğuna delalet eder. " 
"q~ ıkte böbreklerin az çok yo- ayırt edilir ... Zaten bu süt sekeri 
llıe,,}dıldarını da kim::>e iddia et- cocuk doğduktan sonra siit em-

~·ııştir dikçe devam eder ve çocuk süt-
taı1~helikte ger('.ekten şeker has- ten kesiJince o da kaybolur. 
da e J>ek nadirdir. O zamanda Görülüyor ki gebelikten insa
~l!ldi~cr hastalığının gebelikten na seker hRstahğı ge1i mi, diye 
"lt~aR';e hemen hiikmolunamaz. cndi~e etmiyc yer yoktur. Şeker 
""'lsta~~ ~ a gebelikten önce !oieker hastahğı düşüncesi çocuk annesi 

ınnın hulunup bulunmadı- olınıya mani değildir. 

Hakim bir defa da Mister Mo
risonu dinler. O da vaziyeti kısa· 
ca şöyle anlatır: 

- Bay bakim, bundan üç ay 
evvel benim evime bomba isabet 
etti. İçindeki eşyam tuzla buz 
oldu, ev yıkıldı ve bu esnada bir 
kızım da öldü. 

O gündenberi aile -perişan ol
du. Hepimiz bir tarafa dağıldık, 
arkadasların. dostların evlerinde 

* * 
Enkaz Altında: 

Mister ve Misis Reeves ismin~ 
de henüz sekiz haftalık 

yeni evli bir çif
tin evlerine bir 
bomba isabet e
der. Zavallılar 
sokakta kalırlar. 

Reeves'in bir 
arkadaşı, büyük bir binanın ze
min katında olan ~arajını bu çif
tin sı.~ınak olarak kullanmaları
na müsaade eder, Genç adam ka-

dır. 

* * 
Atlar, Eşekler ve Köpekler 

Büyük hava hücumlarına uğ
ramakta olan İngilizlerin 

İnsan tarafları o 
kadar kuvvetli
dir ki, içinde bu
lundukları güç 
vaziyete rağmen 
hayvanları hi
mayeden bile geri kalmıyorlar. 

İngilterenin muhtelif yerlerin~ 

İzmirin Deri İhtiyacı YAN ARAK ÖLDÜ - Kalyon-
Izmir 6 (Tan) _ Hükumetin cuda Saffet ~ey. apartımanını? 

v '. •• • • • •• • 2 numaralı daıresınde oturan Zı· 
verecegı dovız mukabılinde dort ya Eroğlu evvelki gece gaz oca-
ayijk deri ihtiyacnruz Türkiye de- ğı yakarken ocak birdenbire pat· 
ri ithalatçıları birliğince deruhde lamış, elbiseleri tutuşup muhte 
edil i ı· Al ak d · ikt lif yerlerinden yanmıstır. Ziy· 

m § ır.. mac erı m an derhal hastahaneye k~ldırılmı 
720 bin kilodur. ise de biraz sonra ölmüştür. Ce 

llALKEVLERINDE: 

Kadıköy Halkevinden: Kadıköy Hal
kevi Beşinci. Resim Sergisine iştirak 
etmek istiyen Kadıköy ressamlarının 

Halkevine müracaatları. 

set morga kaldırılmıştır. 

TALEBı VELiLER! - Bun
dan böyle talebe velileri mektebe 
davet edilmiyecek, talebe hakkın
daki dilekler tezkere ile kendile
rine bildirilecektir. • 



)POR: \Bir Sümer ----- ..... 

-· olcülerin Klüp il~hisive~tri'nin 
ıştirme Serbestisine Bır Ese~~ 

İt K R f d•ld• Beyoğlu Halkevinde 
arar e e I I Muvaffakryetli Bir 

Futbolcülerin, kulüplerinden 
ıstedikleri vakit çıkıp istedikle
~i kulübe se.ııbestçe ~irebilmeleri 
'lakkındaki garip karar, bir kaç 
1ylık bir mer'iyetten sonra, Be
:len Terbiyesi genel direktörlü
~ünün bir telgrafı ile bozulmuş
;ur. 

Futbolümüzü keşmekeşten kur 
.aran bu kararını, gene1 direktör
üğün hafta içinde telgrafla böl
~eye bildirmesi bölgenin de he
men o gün kulüplere tebligat 
;apması bir istical eseri gibi t?Ö
·iinüyorsa da, telgraftaki bes Şu
:ıat tarihinin büyük ehemmiyeti 
rnrdır. 

Son zamanlarda kulüplerin o· 
runcu alış verişi, ticarette bile 
ıoş ,görülmiyecek bir kombine· 
:on şekline girmiş ve spor, soor
uktan ~ktan çıkmıştı. İşte. beş 
~ubat tarihinin ehemmiveti bu 
ıafta yapılacak maclarda bazı 
;akımları ümit edilmivecek se
:illerde görece~imiz hakkındaki 
·ivayetlerin tahakkuk etmeye 
rüz tutması bakımından mühim
lir. Çünkü haftanın son günle
inde bir kulübün, rakibinin pu
.nlarmı düşürmek için onun kar
ılaşaca~\ bir kulübe oyuncu ver
aesi tahakkuk etmek üzere bu· 
unuyor ve bunu bizzat o kulüp 
ızası teyit ediyordu. 

Yeni emre göre 'her futbolcü 
bulunduğu kulübe mensup ola· 
rak kalacak ve kulüp de~iştirme 
ayı olan A~ustosa kadar kulü
bünden çıkamıyacaktır. 

Bundan başka serbesti karan 
ile verilen imkanlardan istifade 
edenler, yani kulüp de~iştirmiş 
'bulunanlar. eski kulüplerine kar· 
şı mac yapamıyacaklardır. 

Futbolümüz de, dolayısile roor 
muhitimizde. büvük yolsuzluk
lara ve dedikodulara yol açmış 
olan bu serbesti kararının deaiş
tirildiğine, geç te olsa Tlirk soo
ru hesabına, sevinmemek müm
kün değildir. 

Konferans ve Konser 
Dün, Beyoğlu Halkevinde Mu

siki Ustadlarımızdan Hiıseyin Sa
dcttın Areı taraiınaan Sumerluer 
ve mec.tenıyete hızmetlerı, mev
zulu çok şayanı dıkkat bır kon
ferans verum.ştır. Sadettin A· 
re!, altı bın sene evvel yaşıyan 
ve Turklerın ecdadı olan Suıner
lilerın lısan, orf VC adetleri l!C 

sanat ve medeniyete hızmetleri 
hakkında ızahat vermış ve bı.l
hassa şunları soylemıştır: 

"Sumer medenıyetı, dünyanın 
en eskı ınedenıyetıdır. bundan 
daha eski medenıyet yoktur. Bu-

En büyük temennimiz, bundan tun dığer meden.yetler Siımcr 
sonra bu 'ekil kararlar vererek. medenıyetmdcn ıkubasta bulun
sporun tecrübe tahtasına ~evril· muşınruır. Sümerlıler medenı
memesi ve şayet bu kabil vanlış yete şunları hedıye etmişlerdır: 
bir karar verilse bile. hiç olmaz- "Yazı, mektup ve zar..ı:, posta, 
sn neticelerini daha çabuk anlı- , mahkeme ve noter teşkilatı, ka-
yarak düzeltilmesidir. nun ve hukuk, dosya ve hazınei 

Finltindalı.lar gelemiyor evr~, kıtap v_e kuti.ıphane, ri
yazıye, hekımlık, hendese, hey'et, 

Finlanda güreş takımının 
Almanyaya ızelmesi vesilesile 
Finlerin memleketimize de ~el
mesi mevzuu bahis olmuştur. 

Finlanda federasyonu alaka
darlara verdiği cevapta Türkiye 
ve ge1emiveceklerini ve dojtruca 
memleketlerine döndüklerini bil
dirmiştir. 

Kira Bedellerini . 

TAN 

(""Sinem~ Dünvasında) 

Sessiz m::ilmin Çocuk 
Kahramanı J. Coogan'ın 
Eski Karısı Ne Yapıyor? 

Halt Transiti için 

Serbest Mıntaka 
İstanbulda transit halı ticaretı 

ile meşgul olan tüccarlar, şehri
mizde bulunduğu esnada gümrük 
ve inhisarlar vekiline müracaat 
ederek baZl teshilat istemişlerdi. 

Vekil, tüccarların temt?nnileri
ni not etmiş ve kendilerine her 
türlü kanuni kolaylı~n gösterile
ceğini vaadetmistir. Bu haberler 
vazılırken tüccarların, İran halı
ları için Türk menşe şahadetna
mesi isterlik1eri de yaz•lmıştır. 
Fakat bu ha her vanlıstır. İran !ıa
lılan için Türk inense şahadetna
m<'si vermek mümkün olamı:va
ca~ı ı?ihi tiiccarların da bövlP bir 
c;ev istedikleri vaki de~ildir. 'T'üc
rarlar halı transiti kin ~Prbest 
bir mınt:ıka i<ıf Pmic:lernir. Rn ar-
7.tı ve>rinde aörülmi;c:tür. Hab<'r 
nldılhmıza 2öre halı transiti i
rin bir serb~c;t mınfaka ihdası ve 
halı transitine icap eden kolay
lıklarin ~österilmesi icin bir de 
kanun hazırlanmıştır. Önümüz-

1 
deki devrede meclise sevkedile
t•ektir. 

,~----
TAN Gazetesi 

Fivatlar 

'1 - ! - 941 

BUGÜNKÜ 
8,00 Progr~m 
8,03 Haber!cı 
8,18 Müzik (Pi.) 
S,45 Y emekı:steııi 

* 12,30 Program 
12,33 Sarktlar 
12,50 Haberlet 
13,05 Peşrevler 
ı3,20 Müzik (Pl) 

• 18.00 Proram 
18.03 Kuartet 

PROGRAl\f 
18,30 1nccsas 
19,30 Haberıer 
19,45 Şarkılar 
20,15 Rnd7o 

zetcti 
20,45 Temsil 
21,30 Konuşıııl ı 
21,45 Orkcst~ 
22,30 Haberler 
22,45 Orkestra 
23,00 D:ıns 

ziği 
23,25 Kapanış 

iRTiHAL 
Muamllim Mustafa Namılc 

Muharrir Kemal Salih'in birS 
ri olup mezunen Istanbulda 
lunan Göynük Kaymakamı 

CEVDET SALlH 
dün sabah hayata gözlerini ~ 
muştur. Hukuk Fakültesinin .q 

1ö. mezunlarındıın olup Meşfll '\' 
yet iptidalarında Merhum Te' 
Fikret'in muzaheretiylc neşr' 
tiği (Aşiyan) Mecmuasiyle IJ! •ıı. 
buata da intisap etmiş ve bl 
hare memuriyet hayatına ge~ ~. 
olan CEVDET SALIH, mubl t 

nin muhabbet ve hürmetini cel 
muvaffak olmuş kamil bir ~ 
sandı. Cenazesi dün Beyo~ · 

ı Zükı'.'ır Hastanesinden kaldıtl 
rak ihtüalntı ltıyıka ile Feri}{{' 
mezarlığına defnedilmiştir. ~ 
lahın rahmetini diler, ailes 
taziyetlerimizi bevan eyleriz. ~ 

Başlık maktu nlnrak 15(J 

1 inci sayla ısantinu 50() 

2 • • • BOü 

; : : : ı;: 1 
ilan sayfasında,, 60 

• • 
HV'IVQO Xl'IVHJ>I 
ııp OE'OZ :ııı-ı:ıı ıınıOlf v 

VONIWSDI ımı:woll 
ıı.ı.o,vo vn.ıwa 
t'p OE'OZ ~'!'l!S :ını'1v Taksiler için 

Konulan Tahd:dat 

Kaldırılmıyor 

Tayin Edecek 

kilden mamul kağıt, kamışkaıem, 
mektep, mabet, musiki ve nota, 
şiir ve edebiyat, coğrafya ve ha
rita, resim ve heykeltraşlık, mi
maride kemer ve kubbe, çanak
çılık, mobilyacılık, kuyumculuk, 
makyaj ve düzgün, gl.ıneş saatı, 
tarih, takvim, felsefe ve ilahiyat, 
devlet teşkilatı, ticaret ve ziraat, 
para, zar ve şatranç, araba, ka
nacılık, (monogamı) tek kocalı 

ve karılı izdivaç, kadın hukuku, 
hürrıyet ve demokrasi, laiklık." 

"Londradaki Britiş Müzeüm Betty Grable, Arjantin danslan oynarken 
.. !2!'!!~~~?! ... ~.~.!l.~ ..... ~!.!!.d3J ~ 

~ .................................... ~~ 
ile Amerikanın Pansılvı:ınya U- . . . 
niversitesi tarafından Sümerde S essız fılmın çocuk kahrama- Bütün Şehir halkı bekliyor .. Proie Hazırlandı 

Ankara, 6 (TAN Muhabirin
ı:len) - Taksi ve hususi otomo
biller için konulan tahdidatın 
tamamen kaldınlması için bir 
karar verilmiş değildir. Ancak 
bazı yerlerden ve bazı vatandaş
ardan gelmekte olan şikayetna
meler esaslı surette tetkika tabi 
tutulmaktadır. 

hafriyat yapmak için müştere- . . ru olan Jackie Coogan'ı 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) ken gönderilen fennı heyetm re- hepımız hatırlarız. Coogan, Ko

- Kiralan icar mukavelename- isi Sir Leonard Voolley, diyor ki: Ieji bitirdikten sonra tekrar sine
"Biz, bugünkü insanlar, kendi ma hayatına dönmüşse de buse

benliğimızin bir parçasını Sümer- fer eskisi gibi muvaffak olama
lilere borçluyuz. Sümerliler, bi- mıştır. Bu arada genç artistler
zim manevi ecdadımızdır." den Betty Grabl~ ile sevişmiş ve 

Bethoven'in yedinci senfonisi. 
Brahams'ın dördüncü senforıisi. 
Enescu'nun Romen rapsodisi. 
Debussy'nin cıL' Aprls - Midi 

d'un Fauneıı. 

Dehşet... İstanbul üzerine kanatlarını germiş,.. Görünmiyen canavar 
yaklaşıyor,.. Zabıta kuvveti uyanık ve tetikte ... Onu yakalamak için 

İtibaren 

Hükiımet, hususi otomobillerle 
:aksilerin tahdit edilmesinden do
ayı aldığı neticeden memnun
far. Ayni zamanda bu tahdidat
~an fayda da görülmektedir. 

siyle muayyen olmıyan veya milli 
korunma kanunu meriyetc gir-
dikten sonra inşa ve tadil edil
miş olan gayri menkullerin kira 
bedellerinin ne suretle tesbit 
olunacağını tayin etmek üzere 
teşkil edilen komisyon bir karar
name projesi hazırlamıştır. Bu 
proje Koordinasyon Heyetine 
verilmiştir. 

----------
Sıhhat ve İktısat VekilJeri 

Karstan Döndüler 

"lngilız iı.limlerinden Galpin de onunla evlenmiştır. . . . 

Gershwin'in Le Concerto en F. 
Çaykoveski'nin Romeo ve Ju

liyet'i. 
Şovtakoviç'in birinci senfonisi. 

* * 
Sümer musikisini tabletlerden ve Fa~at,. ned.ense, bu ıkı çıft ça
müzelerde mahfuz eserlerden tet- buk bırbırlerınden s?ğ~muş ve ay 
kik ederek neticesini bir kitapla rılmışla~dır. Bu ha~iıseden son- l\farion l\1arlin'in Sesi: 

M arion Martin, bir sene ev
veline kadar sinema ale

minde tanınmamış bir Hılmtli. O
na hep ktiçı.ik roller veriliyordu. 

Onun sesini keşfeden bir kum
panya kendisine Cenubi Ameri
kada bir turne yapmasını teklif 
etti. Marion Martin, bunda çok 
muvaffak oldu. 

Bugün Matinelerden 

TAKSİM SINEMASI DA 
Görünmeyen Adamın Avdeti 
.Müthiş ve ürpertici sahnelerle dolu Harikulade macera ve esrar filmi 

'----------------~--------........................................... ...: 
So.ooo Seyirci ••• 

HEİNRİCH GEORGE ve HİLDA KRAHL'ın 
Harikullde bir San'nt kudretile oynadıkları 

istinaf Mahkemeleri 

için Hazırhk 

neşretmıştir. Bu kıtapta izılh et- ra, Jact:ıe .c.oogan, fılm hayatın· 
tiğine gore, Berlindeki müzede dan, çekıldığı halde ~etty Grabl; 
bulunan bir tabletteki Çivi yazı- san a~ı;ıa de~.am etmıştir: ı:a~ta 
siyle yazılmış Sümer notasını ~cndısı ~ugun sık . s.ık. ısını ışi
uzun araştırmalar neticesinde tılen artıstlerden bırı?ır. . 
deşifre ederek insanın yaratılışı . <?enç kızın .son .fılmlerınd~n 
hakkındaki Sümerce bir ilahinin bı;ı de. nArjantın Dıyanndaıı ı~
notası olduğunu anlamış ve bu ?'1-ındedır. Bunda. Don Am~~he a 
notayı g· rp notasına tercüme aşık olan genç bır dul rolunde· 
etmiştir."• dir. Ve b~.tü~ gecelerın! barlar· 

Ankara, 6 (TAN) - Kars vila- Sadettin Arel, bundan sonra, d~ şarkı soy.lıyerek geçmnekte-
yetinde tetkikler yapmakta olan 18 inci asırda vefat etmiş olan dır. Zaten fılm baştan aşağı şen Ondan sonra kendisini Madlene 

Carol ile beraber oynadığı aCa
fe Societerı filminde gördük. 

Arabacının Kızı D nyaşka Ankara, 6 (Tan muhabirinden) 
remyiz birinci daire reisinin baş
~anlığında daire reisi ve azaları 
Je bnş müddeiumumi ve Adliye 
Vekaleti şube müdürlerinden 
müteşekkil ibir komisyon, isti
aaf mahkemeleri teşkilfıtı kanu
auna mütcmızır olarak hazırla

nan istinaf, hukuk ve ceza usulü 
;nuhakemeleri kanunlariyle ha
cimler kanununa ilave edilecek 
istinaf hfıkirn ve müddeiumumi
lerine ait projeleri tetkika başla-

Sıhhat ve İktisat Vekilleri, bugün Itri'nin Mevlevi Na'tı ile Sümer şarkıla:la. dolud~r. . . 
şehrimize dönmüşlerdir. ilahisi arasında muhtelif nokta- Bu fılmın çevrıl.mesınd~kı baş· nın Sinemanın en büyük bir muvaffakıyeti olduğunda müttefiktirler. 

içinde meclisten çıkarılarak he
men tatbikına geçilecektir. 

larda mevcut benzerliği tebarüz lıca sebep, Cem~bı Amcrıkalılnrı 
ettirmiş ve gerek Sümer ilahısin- memnun .etmek~ır. ~on .Ameche, 
den, gerek Itri'nin na'tından bı- da Meksıkalı bır artısttır. 
rer parçayı Halkevi Koro Heyeti * * 

Şimdi kendisini Metro Gold
wyn Şirketi angaje etmiştır ve 
Clnrk Gabi ile Spenser 'rracy'nin 
beraber çevirmekte oldukları bir 
filmde bir dansöz ve şantoz ro
lünü vermişlerdir. Bu suretle 
ona birçok güzel şarkılar söyle
teceklerdir. 

ŞARK Sineması (Eski Ekler) 

marifetiyle hazıruna dinleterek Judv Garlnnd ve Musiki: 
sözlerini teyit etmiştir. 

Filhakika, altı bin sene evvelki Kendısiyle mülakat yapan bir 
Sümer ilahisi ile Türk Musiki gazeteciye en genç artist-

Bu müstesna Filmi, bir 4 üncü ve Son Hafta daha gösterecektir. 

.... ~ ............ , ............................. ~ 

ınıştır. Bu projeler Martta mec
lise verilecek ve kısa bir zaman 

lstinaf mahkemesi teşkilatı ev
vela muayyen mıntakalarda ku
rulacak, peyderpey yurdun h~r 
tarafına teşmil olunacaktır. Bu 
arada ilk olaıak Ankara mıntaka-
sında, sonra Istanbul ve Izmirde 
istinaf teşkilutı yapılacak, ondan 
sonra diğer viliıyetlere geçilecek

Ustadı Itri'nin Mevlevi Na'tı ara- lerden biri olan Judy Garland, 
sındn büyük blr benzerlik mü- en sevdiği müzik parçalan ola
şahede edilmiş ve dinleyiciler, rak şunları saymıştır: 
gerek hatibi, gerek altı bin se- Caz müziklerinden: 
nelik ilahiyi büyük bir muvaffa- ııDadyıı ve uStrike up the 
kıyetlc okuyan Koro Heyetini bandıı. 
takdirle alkışlamışlardır. 1 KIB,sik parçalardan: 

ı-- Bugün AS R j Sinemada it 

Kızıla~::::~;:a~::e1~40-1941 1 S O N B E S T E M~~D~~NN!!rd 1 
kongresi S-2-1941 Cumartesi günü KATE de NAGY - RİGAUD - FERİHA - BEHZAT - HALtD°f'. 
saat 16 da Gülhane parkı methnlinde JULES BE~RY tarafınd~n ?ynan- tarafından Türkçe sözlü ve 
Alay köıkünde yapılacağından sayın mııı Bır Fransız Fılmı . Şarkılı Film J 

tir. 

:..... Azizim, bunda anlamıyacak ne var? Bu
günkü günde nikfıhlatuı ömrü ebedi değil; boz.u

. labi1ir. 
Genç kız susmuştu. Elini Nejadın kuvvetli 

?!inden kurtarmak için çırpmıyor, par~l::brı
nın acısından yüziınü buruşturuyordu. 

- Boşanmadan bahsetti mi? 
Bu sualde gizlenen acı ve bu sözü söy1eye

ninyüzündcld ıztırap genç kı:za parmaklarının 
nıçin bir kelepçe gibi sıkıldığını anlatmıştı. Buna 
fencı halde içerliyerek birdenbire elini kUı'tardı 
ve öfkeli bir kedi tavriyle: 

- Onu kendisinden sorunuz ... dedl 
- Ondnn soramam, seyahattedir. 
J alenin göz.leri tecessüsle ışıldadı. 
- Ne .zamandanberi. 
- Bu sahah gitti. Onu vapura götürdüm. 
- Nereye gitti? 
Genç kızın merakı ve sualleri Nejadda garip 

bir itimatsızlık uyandırdığı i~in karısmın seya
hatine tabü bir mana vermeğe çalştı. 

- Babasına ait bir iş için Giresuna gitti. 
Jale muhatabını sinirleten giılüşıyle gülmcğc 

başladı. 
Midhatın da orada olduğunu tabii biliyor 

sunuzdnr. 
- Tabii, gerek ona, gerekse babasının işlerine 

dair her şeyden malum'alım var. 
- Midhat senclerdenberi Şermine delice a

şıktır. Hatta aralarında bir izdivaç yapılacağı 
muhakkak gibi idi. Bu seyahatin cidden bır iş içın 
yapıldığına emin misiniz? 

Doğrudan doğruya yapılan bu suaJ Nejadın 
yüziine bir tokat gibi çarptı. Bir saniye konuşma
dnn pözgöze bakıştılar. 

- Ukalalık etmeyin Neiad . 1'ldhatla Şermin 
ara mda geç<>nleri herkes gibi siz de biliyorsunuz. 

Genç adam cevap vermeden duruyordu. O
nun bU halınden istifade eden Jale bir hamlede 
yerinoen kalkarak kollarını onun boynuna do
laJı ve heyecandan sararan yüzünü ona uzatarak: 

- Bundan ne çI'kar? Mademki ben varım ve 
sizi sevi) orum. . 

Nejad vaziyeti tnm mnnasiyle kavrıyamadnn 
bir an oylece durdu. Aklı başına geldiği zaman 

azalanmızm iıtirakleri rica olunur. , .. -----------------·~ .. r 
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ilk dü~ncesi .Talenin çıldırdığına hükmetmek ol- ı dediği gibi, o daima bir komedi oynamak üzere 
du. Bir genç kızın kendisine ilanı aşk etmesinden olduğundan bu hayretinin ne derece ciddi olduğu
memnun olacak haleti ruhiyede değildi. Onun iki nu anlamak imkansızdı. Hatta bazen kendisi bile 
elini kuvvetle tutarak kollarını boynundan çekti; oynamakta olduğu oyuna inanırdı. Rolünü o kadar 
fakat o ümitsiz bir tavırla başını göğsüne daya- benimsemişti ki bunu sahici bir his zannede· 
makta inat ediyordu. rek adeta ıztırap çekti ve bir iki dakika başını 

- Siz de beni seviyorsunuz Nejad! Ben size elleri arasına alarak derin derin düşündü. Gözle
daha ilk gördüğüm dakikada bağlandım. Şerminle rini kaldırdığı zaman bakışlarında derin bir zafer 
evlenmek çılgınlığını niçin yaptınız? Hiç bir şey ışığı ,yanıyodu. . 
keşfetmemiş miydiniz? - Öyle ise siz onu sevdiğiniz icin evlenme-

Halbuki ben bütün Mslerimi meydana vur- diniz. • · 
duğumu zannediyordum. Nejad sert bir sesle sordu: 

Nejad genç kızı şidetle itti. - Şermin size böyle mi dedi? 
- Aklınızı kaybetmişsiniz. Jale, ne söyledi- - O bana her şeyı söyledi amma bugüne ka-

ğinizi bilmiyorsunuz! dar bunların hakikat olduğuna emin değildım. 
Jale muvazenesini bulamıyarnk divanın üze- - Şimdi ne sebepten bu emniyet geldi? 

rine çökmüştü. Sahiden çıldırmış gibi bağırdı: - Ona rastlamadan nasıl aşık olabilirdiniz? 
- Ne söylediğimi bilmiyor muyum? Şermine - Ona evvelce rastlamıştım, yalnız resmi şe-

rastlamadan evvel daima benimle beraber bulun- kilde takdim edilmek istiyordum. 
muyor mıydınız Nejad? Hemen bütün ömrünüz - İlk gördüğünüz dakika onunla evlenmeğe 
bumda geçiyordu. Herkes sizin bana aşık oldu- mi karar verdiniz? Bu gıbi romanların t"nMQSı 
ğunuza emindi. Şernıinleri bizim vasıtamızla tanı- geçti Beyim. 
dınız. - Size hakikati söylüyorum. 

Nejad gülmeğe çalıştı. Bu sert sözler Jaleyi yumuşatmış gibiydi. 
- Belki de buraya sık sık gelPıP.lctPn mııksa- - Beni artrk sevmiyor musunuz? Bu nasıl 

dun ona raslayabilmekti? olur l\'ejad? 
Jale hayretini gizleyemedi: - Artık mı? Ben hiçbir zaman sizi sevmemiş-
- Muhtar Beylere burada rastlamak icin mi? tim. Böyle gülünç bir fikir size nereden gelmiş? 
- Evet. Hatırladığıma göre, sizi bôyle bir zehaba düşüre-
- Bilhassa Şennine mi? cek bir tek kelime söylememiştim. Ben sizi sadece 
- Evet. bir dost gibi biliyor ve bu sıfatla evinize geliyor-
- Onunla evlenmeği kararlaştırm}ş mıydmı:z? dum. 
- Kat'i bir surette. • - Doğruyu söylemiyorsunuz. Etrafımda 
Bu sözlerden bir şey anlıyamıyan genç kız herkes beni sevdiğinize ve benimle evleneceğınize 

hayretle karşısındaki adama baktı; Fakat Şerminin emindi 

- o halde aleme bunu siz yaymış olacaksı
nız. Böyle bir fikir zihnimaen bile geçmedi. 

Jalenin hakikati böyle değiştirmiş olnınsınn 
o kadar hidd~t etmişti kl karşısındnkinin bir genç 
kız olduğunu unutarak pek ileri gittiğini ilkin 
farketmedi; fakat cümle.sinin sonunda sözlerine 
mahcup olarak sesini değiştirdi: 

- Sizi mliteessır ettıguae pek meyusum Jale; 
fakat hislerinizde mübalağa ettiğinize emin ol
duğwn içın böyle söylcdım. 

Jale başını yastıkların üzerine dayayarak ağ
lamfı.ğa başladı amma Nejadın kalbinde bir mer
hamet. uyandırmağa muvaffak .olamadı; bilakis 
içinin sıkıntısı artmlştı. 

- Kendinizi böyle bırakmayın Jale, biraz 
soğukkanlı ve metin olmağa çalışın. 

Genç kız sapsarı yüzünü kaJdırdı. 

l:l!l•~rL~--1 
1 z 3 ' 5 6 7 8 , 

- Darıldınl'Z öyle mi? Fakat bir müddet son- ııf 
ra benim söz.lerimdeki samimiyeti anlıyacaksınız! Soldan sağa: l - Meşb ~ 
Benimle haksız yere alay ettiğinizi takdir edecek- Fransız kumandanı. 2 - Ço 
· · ı geniş bir nehir - bir nida. 3 / 

sınız . • ğO 
- Canım, bu sözleri bırakın artık! Bir yaralama aleti - şehit de 
Fakat Jalenin maskesi yüzünden düşmüştii. 4 - Vaki - asmak. 5 - Ha)'~ 
- Evlenmen izin saikini bittyorum .. Şermin 

1 
rış. 6 - Emare - atın ay~gıtl ıJ' 

bunu bana söyltdi .. Onunla severek evlenmediği- bulu~~r. 7 - l\Ieşhur ~.ır rn ./ 
nizi de biliyorum. harrırın soyadı: baba degıl. 8 / 

Ncjadm yüzü kıpkırmızı oldu Hiddetten sesi Örmekten emır - saadet. 9 , • 
titreyordu. • · Meşh~r.bir divan şairi - beş kıt 11 

- Benim Şermine karşı olan hislerimi mü- dan bırı. , 
nakaşa etmemenizi rica ederim. Yukarıdan aşağı: 1-Bir l~, 

- · Şermin bana, ona karşı yaptığınız soğuk yan şehri - geri değil. 2 - Işlct' 
muamelelerden usandığını söyledi. Bir kadın ebe- herşeyi satın alır. 3 - Bir balJl' 
diyyen böyle yaşıyamaz. O sizi çılgınca sevdiği 4 _ Şair _ mabet 5 _ Ters D' 
halde sizin lakaydlığnız her şeyi mahvetti. Şimdi, • . rıJ 
kendisini samimi bir aşkla seven bir adamı redde- kunursa: olmaktan emır - U) , 

derek sizinle cvlenmi§ olmakla yaptığı büyük ha- maktan emır. 6 - Sonsuz genijt 
tayı idrak ediyor. Anladınız mı? uzaklık bildırir. 7 - Bır vilfı~'e 

Nejad kapıya doğru gıderken bu son cıözlPrle 8 - gore. 9 - En yiıksck dd 
y
1 

er.in.de mıhlandı, gözleri öfke ile simseklendi. diş- Evvelki bulmaca _ SoldsJl 
erını sıkarak sordu: . . ıı:ı'' 

_ Ne diyorsunuz? sağa. 1- Mutareke. 2- Ara , 
Heyecan ve kırılan gururunun açtığı yara mak. 3 - İktisat. 4 - Dü - nııt', 

Jaleyi tamnmiyle çileden çıkarmıştı. Sözlerinin re 5 - Eti - tezek. 6 - :MııÇ, 
yapacağı neticeyi düşünmeden devam etti: taze. 7 - Keder - har. 8 - :ııcc1' 

(Arkası Var) bina. 9 - Epir. 
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Fransa Meselesi Bulgaristanda istila Üsleri 
{Bllfl ı incide) Neler Oluyor? rülmüştür. Bu(Bapya .. ..! .. :d!:troı 

olarak ta General Huntdger ve --~· 
Amiral Darlan'dan mürekkep bir (Bap 1 incide) depolarının ateş almesı üzen."le 

yazan: Gündüz A. Kök 1 direktuar kurması muhtemeldir. vanın ziyaretinden sonra Alman- zuhur ettiği zannedilmektedir. r--------- ! ların Soiyada tazyiklerini artır- Ostende'de hava o kadar mü-

HIKAV E ................ ____ ~~---------
Mezar 1 ık ta Helva PEYNİRiN IMANSIZI, 

iMANSIZIN PEYNİRİ. 
aballe kahvesi, deminden- Aman Allahmı! Mermerden Vichg haf eğmiyor mış olmalarıdır. Zaten Alınanla- sait olmadıtı halde pilotlarımız 

Lo d burada da bombalannı hedefie-beri Cin, Peri masallarile, sarkmış kıpkırmızı kanlı n ra, 6 (A. A.) - Londra rm Bugaristandaki faaliyetleri 
ç hayalet hikayeleriyle çıplak bir kol, kıllı kıllı parmak~ mahfille.ri Almanların, askeri ve propagandalan bir an dumıa- rine isabet ettirmeye muvaffak 
d 1 lar j 1 F olduklannı söylemişlerdir. 

• o up boşalıyordu. Kuru- . Bu .mezar o nüfuzlu a~m pro e erme ~a~a~ ~ ~şrik puştır. Fakat §imdi bu faaliyetin Dieppe ile Dunkerque'e bulut· 

(Bap 1 incide) 
nız imansızın peyniri mi? İmansızın sildtl, imansızın eti, hnansı 
zın francalası, imansızın ticareti hakkında da imanım bu 11ıerkez· 
dedir. 

dUdaklarda sinirli sigaralar kızmın ıse o ıkol o fettan, o giızel e.tmek maksadıle ilen surdukle- arttığını tazyikin şiddet kesbet- Jar içinde, arada sırada hasıl 0 • 

or, eziliyor; her anlatılan kızın nasıl olurdu?. Demek ki, ö- rı talepler karşısında ittihaz '"t- tiğini gÖrüyoruz lan boşluklardan istifade ~ile· 
nın sonunda yenisini dinliye bür dünya buraya hiç benzemi- t~ azimkar hattı hareketten do- i'ak t Fil f~ beyanatınd n rek hücum edilmiştir. Bu vaziv'!t 

.. ___ icin ıskemleleri gürültü yor. İşin daha korkuncu el onun layı Mareşal Petain'i takdir et- anlı a ki ~ul Kral h~- bombardıman neticelerini sara· 
Olill'eket ettirerek cesaret al- gördüğünü anlamış gibi birden mektedir. . yo~ . gar ve u-

b_ ihtiyaç hasıl oluyordu. wucunu açtı, kol uzandı ve tüy- Nevyork yolu ile Viclıy'den kumetı azım ve kararlarından hatle tesbite mani olmuştur. Bu-
qele l 1- d" k ırdırlar t nunla beraber bir çok bombala· lt ( . ) kasabası gibi bir de ler ürpertki korkunç, iğneleyici "': en te~. aflal!dan alınan intibaa onmeme te mus , ve tu - nn doklar mıntakasında patladı-
h. Hocası olan karanlık bir bir ses pehlivanın kulağında pat- ~ore, Mareşal Petain'in dahilt iş- tukları siyasette devam kararın- ~ı .!!Örillmüstür. 

herşey daha fazla mübala- ladı. ler sahasında Almanlarla bazı dadırlar. Bu kararlarında bütün Bordeux'da bazı bombaların 
, hayalileşir. Ocağın ya- - Bana da... hususlarda iş birliği yapmaya ra- partiler de arkalarında bulun- başlıca havuzlardan biri ü:ıerine 

oturan imam peykede bağ- Pehlivan şaşırmış, afallamış, zı olacağı kabul edilmekle bera- maktadırlar. Bu şartlar ıçınde düştüğü tesbit edilmistir. Cıka-

Tarih Kurumu kurumdan geçsin, donundan çekinmesin de 
söylesin: İstanbulun yedi yüz yıllık tarihinde bunlardan hangi bh 
tek tanesi halledilmiştir? Derya Kaptanı Ali Paşa: - Hükmetti· 
iim denizlerin suyunu süde karıştırdı der, sütçüyü kalyonunm 
seren direğine asar. Amma o .kadar. Süt işi halledilmemiıtir. Ser· 
dar Ekrem Veli Paşa: - Biilunettiğim mer'alarda bedavaya ot 
lattıiuı koyunlann etini çtlrilttün, fiyatını yürüttün bre celep 
der; kasabı, celebi kazığa çakar. Amma o kadar. Et işi yerindt 
saymaktadır. Adaletçi Sultan Mahmudun un işinde, süt işinde 
tütün işinde, çubuk işinde cellat baltasına vermediği adam m 
kaldı? 

bozdu, c;ubuğundan rahat donmuş kalmıştı. Hayırlısı o ta- ber Fransız ~ona.~ası~ v~ Al: Almanyanın Bulgaristanı siya.:;1 rılan yan_gınlardan birinden aök-
ı.efes çekti, sonra sigara du- rafa bakmamalı. Bu sefer sola manlann ~z diktıklen şım3lı . 

aA'ırlaşan havaya bir döndü Oradan da bir avuç açıldı Afrika üslerini terketmeye asla emellerme alet etmesı kolay ol- tere yükselen kaokara bir iu-
ık veren sesiyle: daha ürpertici. vahşi bir ses yük- muvafakat etmiyece~i söylen- mıyacaktu. man öyle bir kesafet arzedivordu 

"Biliyonuz mu ağalar? Ocah seldi· mektedir. Bu itibarla Hitlerin Fakat, eğer Almanya, mutlaka ki Almanlann petrol deoolann· 

Diyeceksiniz ki peynir işinin halli kolaydır. Peynirlerin ne
relerde depo edildikleri malikm. Miktarlan malikm. Zencileme
cileri malikm. Kanunlar mal6m. Salihiyetler malikm. Harp divan. 
lan malikm. Bu peynirler depo edildikleri gün piyasası ne idi: 
M~eli kırk kuruş. Ortalık bozuldu. Yüzde elli kir veriyorum 
Pe.şın ~ara. Al sana altını, kurue. Peynirleri ben altmışa tevz; 
edıp bılmem kaça satbracağım. Mesele biter gider. 

tatlı tatlı dinlemesi ko- - Bana da... müşkül bir vaziyete dü$tü~ de Bulgaristam eline almağa karar dan biril\i daha kavbettiklerine 
emme gece mezarlıktan Yavaş yava$ heyecanı kaybol- kaydedilm~ir. Cebir istimal vermişse, dahildeki nazizim !araf- hü~~~1:1~~·d1:1ü~~:~~~· Meri~-
başma korkusuz geçmek du. Birdenbire öfkelendi. Babası- edilmediki takdirde b~ü ka- tarlarını faaliyete geçirerek dahili nac hava meydanını İnJ!ilterevi 

a:bayijtitin işi değildir, dedi. nın yediği yetmemiş gibi kızı da rarsız vaziyetin devam edece~i bir kargaşalık yahut bir kabine abloka etmek icfn ku11~"'°..ı1kları 
yok! Pişkin ihtiyarlarda helvasına ortak oluyor ha. Kız- ~üphesizdir. Fakat Hitler kuvvet buhranı vücude getirmeğe teşeb- üsler arasına ithal ettikleri için 

lör.den plrelenecek mecal yok gın kepçeyi yakaladığı gibi sığalı ıstimali cihetine ~d!C~~ olursa, büs edebilir. Çekoslovakyada A- bu meydan bir saatten faza ııii-

~n .de affınıza cüvenerek tekrar ederim ki, ekselans Papa 
gos dıledığl meydanda at oynatır amma, peynir meselesini yerin· 
den bir milimetre kımıldatamaz. 

Cemaatın çolu da zaten böyle kola yapıştırdı. Fransız donanması buyük bir ko- ' _.J 1 

~ley yapmıya niyetli değildi. - Diriler yemeden ölüler ye- laylıkla Fransız linı.anlanndan ~!~ryada, Rom81?yada takı~ ren hücumlara hedef ittihaz '::"Uİ -

Dışından mizaha benziyen bu acı ve içten sözlerime gfteenen· 
ler bulunursa simdiden özür dilevip tarziye vermiye hazınm. 

k · :ı:. mez. ayrılacak ve Fr ......... müstemle- ettigı metotlar malumdur. Aynı miştir. Burası havanın acıld1~1 
asketıni yana e,;ip mer- --u. tl Bul · da d bir sırada bombardıman edildi-

lllasada sakin sakin oturan Cıplak el çekiliverdi. Sıra öte- keleri de müttefiklerin yanı ~a- meto an garıstan a tat- ti cihetle bu hücum mütehavvil 
birden sinirlendi. Şöyle kine gelmiştl şında tekar ıunibe ıörecekti'r bik etmek isteyeceği tahmın olu- havalı bir ıecede yapılan hare-

iki yana kmuldadı. Masayı - Diriler yemeden ölüler ye- Alman radgolarına oöre nabilir. katın en muvaffalnyetlilerinden 
ttı. Bir ,ey söylemekle mez. . Ankara Radyo Gazetesi, dün Onun için Bulgaristandaki ha- biri,..; +,,.~lrn .-t:mi!llf:tr. 
emek arasında tereddüt e- Ve bir kepçe darbesı ile o ~a akşam şu haberi vermie\ir: diselerin inkişafını yakından ta- Bir gümle 11 ta1111an 

\aldı Komşunun Ali ve Ya- kayboluverdi. Helva şerbeti içm- "Vichy le Berlin arasında mü- kip etmek lizımdır. Londra, 6 (A. A.) _Dün Mih· 
Ahmet muzip. muzip bakı- ciye kadar. bekledi. Sonra kalktı, zakereler yapıldığı sırada Alman 

Japonyadan . 
Amerikaya Bir 
Tehdit Daha 

lngiltereye Yardım • "hani pehliv~ ~~t ufak tefeği çuvala koydu yola radyolan da mütemadi neşriyat- Willk•ıe•n•ın Mesa·ıı ver devletlerinin yine 41 tayyare 
kaldı? 'l ~er gıbı. pıs. pıa çıktı. ta bulunarak Mareşal Petain'in kaybetmie olduklanna dair bir 
lardı çinde b hidd t . . haber alınınıştır. Bunlar Li'byada D 

r n ır e * veı:eceği kararlar ü:ıerinde mü- . (~aşı 1 ıncıdeJ düşürülen veya yakalanan 24 t- evam Ederse 
kendi de far~a ohnaksı- _ essır o~aya çalışıyorlar. Bu a- vırlıerlni bu gizli toplantıya da- talyan tayyaresi ile Kenya ve 

lllasaya yumruğu indiriverdi. Ahmet! Kalksana ulen! rada Stutgard radyosu Fransız vet etmesinin sebebi ~udur· Re- F So 1. i hud tl nnda H.arekets•ız Dur.amayız 
le8 yok. Bqlar pehlivana ı... K Ali ill · Fr 1 ak t . . .. . . • • ·. ransız ma ıs u a u u u IT."l:ıJlft omtunun çukur- m ~tıne. ansızca ~ar yap ı- ısıcümhur, ıstıli tehdiUen ta- tahrip edilmlıs olan di~er 9 ttal-

Ölüden korkulır mu ki? dan sesleniyordu. İçeride büzül- ~ bır ~ıı~abede ezcümle şunları hakkuk ettirilmeden evvel Ingil- yan tayyaresi, İDRiltere üzerinde Honolulu, 6 (A.A.) - Ameri-
müş bir Kölge vardı. Elini t()yle soylemıştır: tereye harp malzemesi gonde- düşürülmüş olan 5 Alman bom- kanın pasifik filosu manevra yap-

meızarlıjı yaylada koyun bir uzattı. Cimdiklemek için ar- "!ransızlar un~mamalıdır ki, rilmesini ~emin içın kanun layi- bardıman tayyaresi ile Malta ü- mak üzere bugUıı denize açılmış-
.. ~bi :::~ı!ttürtur·~ ~~~!ee kadaşının bacağım aradı. Par- henuz Almanya ile Fransa ara- bası Parlimento tarafından ka- . d d" .... 1 uç" Junkers tır. Filo tam kadro ile manevra-
...... he.u.ul:va çeviririm. uıı;;~ maltlan soluk bir şeye dokundu, sında sulh yok, mütareke vardır. bul edilir edilmez tatbı•· mevkıi- zterm e "d'uşuru en 

1 • ayyaresı ır ya çıkmakta olup en az 10 zırhlı-
keskin bir nefes duyu du. Bugün, Fra sa Almanyaya itimat ne konulmasını arzu etmektedir. · + 

... - Ulan! Amma da soluyu be!. telkin etmek vazifesile mükel- Roosvelt Meb'usan Meclısınde Berlin, 6 {A. A.) _ Alman teb- yı ihtiva etmektedir. 
ünakaplar bqladı, gürül- Dürttü kaJdıramadı. Seslendi u- leftir. Berline 'bu itimat telkine- iki günde~beri müzakere edil- liğine göre. fn~lizlerin Mane sa- laponyanuı vazigeti 

tül.er arttı. Pehlivanın iki yanchramadı. Biribiri ardınca bir dilmezse. Almanya, Fransızlar- mekte olan kanun layihasının cu- hi11Prindeki hedeflere vapmak is- Tokyo, 6 (A.A.) - "D.N.B.": 
; Ali ile Vamık Ahmet ka~ cimdik attı Yok, yok. dan daha sa~lam teminat almayıı ma akşamı kat'iyyen reye konul- tedikleri hava hücumlan aktm Niako Şimbun gazetesi diyor ki: 

ve gözlerinde kinli bir Halbuki beraber ateşe su dö"ke- mecıbur kalacaktır. ması hususunda ısrar etmekte- kalmte, 17 tayyare düısüriilJ"l)fir Japonya milletini bugün en ziya-
tı yandı. Zaten pehlivanın cek, etrafı temizllyeceklerdi. Dil- "Almanya Fransaya merhamet dir. tür. f neilterede bir limana ve ba- de alikadar eden mesele Japonya 
"yle babalannm arası da iyi şündü: 1i davranmak 1:ıtiyor. Fakat. Fran Yeni verllecek ıiIHUifler u hedeflere hücum edilmiıs. 1 ile Amerika arasında harp çıkıp 

Ş lana b. "Donuzun kızı, sağlığında beni sızlann da vazıyetf takdir etme le .. ı 3 Alın t 
. u ol ır cvuıı oy- yaktı idi, ölüsü de Ahmed.in boy- rl ve Vichy'nin tuttuiu yolu de- Nevyor~ 6 <A;~ A.) - ~~vyork ~e'!1i _!>atın mı~. an ayya- çıkmıyacağıdır. Bu hususta harp 
ki, tadı o helvaya su kat- nuna dolandı.,, itiştirmesi llzımdır ki, bu mer- ~e~al~ Tribune ~aze~ın ver- r(>Sı donmemi.ıır. çıksa bile bedbin olmağa sebep 

Nihayet karar verildi. Me- AJ" . h k hamet sı·yaseti terkedilmesin.,. ~ı~~ bır haben: go.re, 1!1g. ıltere~e yoktur. Amerikan milleti şunu 
helva pişecekti. Fakat, ının atırına orkunç ihti- · ödunç veya kıra ile sılah veril-

anm türbesinde değil Ne o- mailer geliyor. hayaletler, hort- Arlık telulidi kar•·--,..a mesi hakkındaki kanun proJ'esi Carkl Afrı·kada bilmelidir ki, Japonya Amerika 
lmaz. E . 1 1 lak şekilleri Öl"Ünde ko$Uşuyor- ~ ylHll•'"'' ~ ile bir harp ihtimalini ciddi bir 

o rmış er e oynamıya D /Rsı"zlere yardım ~ongreden geçtikten sonra Ingi-
Komşmıun Ali geçen du. ehşetle fırladı saçları diııı- " liz Satın Alma Konusyonu, A- c Bap ı 1DC1cle) tarzda ve bwıu sük\ıneUe, kiya-

kazılıp sonra boş bırakılan dik pehlivann aeçtiği yolda kay• Paris, 6 (A .. A.) :- D. '!"· B~: merıkaya fazla olarak 140 mil- tinam ettik. Sudandan ba§lıyan setle ve korkusuz olarak derp!f 
bir ~ukur tarif etti İddia boldu. Fr~~ devletı,_ Seme et o~. vı- yon dolar kıymetinde makine ve muhtelü harekat esnasında zayıa- etmektedir. icabı halinde Japon-

tarlasmı ortaya koydu. Ah- * liyetınm .emnn~ 500 ~~n aksamı sipariş etmek niyetinde- tımız az olmuştur. ya her türlü tedbiri almağa ka-
te evini adadı. Tencere ora- Franklık ıbır ~~ısat vern:ııştır dir. Harp imalatının genişlemesi Habeşıstanda, ricatini setret- rar vermiştir. Ti ki Japon mıl-

konacıık. ateş orada yakıla- Ertesi gün köylüler Yamığı Bu para~": viliye~kl işsızlere üzerine lngilterenin makine ve mek ıçm duşman tarafından bı- leti ilerıde hiçbir suretle nadim 
Şafakla vardıklannda ta- boşuna aradılar. Her tara- yardım ıçın tevessul olunacak makine aksamına olan ihtiyacı 

lteş bulmazlarsa pehlivan bah fa adamlar salındı. Dört gün son- n~ia işlerine s-.!.edilec~ktir .. ~v- hissedilir derecede artDll§tır. raluJan birçôk mayn tarlalarına olmasın. 
ybedecek, kazanırsa kahve- ra köylüler camie girmiye ha- nı maksat~ Par~ ikı ~ılya~ lıngUterege aevkıgat rağmen Gondar yolu boyunca ı- Dığer taraftan Japon milleü, 
halkı hep birlikte pehliva- zırlanırlarken, uzaktan birinin f~~~~ bır t~ısat verılmesı Londra, 6 (A. A.) _ Nevyork- lerı hareketimizde mühım terak- lki memleket arasında bir felike-

\'Urgun olduğu kız için baba- soşa koşa ıeldi~ görüldü. duşunulmektedır*. tan Evening Standard gazetesine kiler kaydedilmiştır. te mini olmak için Japonyanın 
Ronlünü edivereceklerdi. Kollariyle hareketler yapıyor, ltalyan Soma.Lısmde hudut bo- her tiırlü gayreti N,rfedeceğine 

içlerinde nüfuz sahibi olan- feVkalicle bir şey olduğunu an- Vlch, 8 (A. A.) - Mesai DUl· gönderilen bir. t~lgrafta lngılte- yunca her mıntakada dupan dair hariciye nazırı Matauoka'nın 
\tardı). Pehlivan, iskemleyi latmak istiyordu. Biraz daha yak- n beyanatında işsiz adedinin a- reyelarınmahs12usrıhsilt i.hlarbola dolu va- topraklarına her gun bir•"• .... _ ... _ be · 1 1 iht' bek · · ld ;ı:, .. 1 . t' pur un yunca sıra- - loA™.. yanatmı tamamıy e tasvip et-
akmış gibi kurum.la ayağa aşınca ıyar çıyı tanıdılar. z~~akta 0 U,r;Un':1 . 90Y e~ış ır. lanmış olduğu bildırilmektedir. ı.ıyade nufuz edilmektedir. Şun- mektedir. Fakat Amer&a lngil-

Zavallı gençliğindenberi koşma- Butun Fransada ışsız adedı 19 B'· ük. k" ilk' b' k l dı ı. d h --' +.:. lan te ardıma Alman ıl 
.... Howça kalın erenler. mış olacak ki: Şadırvanın yanın- İlkteşrin 1940 da 1,059,229 oldu- uy , ~~ .. ır50 vapur ar ye Aa ar e eWıWıyewtMo o za- reye y ve ya e 
'irer, ikieer seJimını iade et- da yıkılıverdi. ~halde bu miktar 25 ikinciki· gece ve gund~ limanı terket- yıatlm.Wl mukabil du§IDall zayı- Italyaya da ~-rıızlara devam e-

. Sonra mevzu yine buiday - Amanın ağalar bana biraz mekte ve Ingilterenin çok muh- atı kıyas edilmiyecek. nisber.te derse Japonya ellerini kavuştu· 
•.-ı11art1rıa, pek yaklaşan kara la- su. H d d d taç olduğu tayyareleri, tankları, fazladır rup hareketsız duramaz. 

dedikodusuna doküldü. Kim- İçirdiler Beş, on dakika sonra Bulgar u u un a !:<>Plan ve mermil~i n~letmek Te~zUk devam etligor 
ihti lat b lad mere uzun Atlantik seferıne çık- H L.- T v d 

'1\Plşıveren iki gölgenin far- yar an mıya aş ı. (Başı 1 incide) akt d l liartum 6lA A.) - a~ordat ausc OprGglft G 
bil 1mad - Bu sabah mezarlığı dolaşı ı d" m a ır ar. ' • S 

e o ı. ~--.. vordum. Birde ne görsem? Eskİ Ankara Bad~o Gaze~ .' un Hangarlar Ingilte~eye gönderi- ötesınde ilerlemelerine davam e- <Batı 1 incide) 

A
ba Ş * il kö ağasının kızının mezannda akşam şu haberı vermiştir. . lecek emtia yığınlanyle doludur. den Ingıliz kuvveUen şımdiki ek .. lngilte to 'tele 

! urdan tencereyi e- bii kıpraşma oldu Heme k •Kudüs Rad~osu, BuI~aı: Zıra- Motörleri çıkarılmış tayyareler, halde Eritrede Kerenden bırkaç m uzere re o rı rı 
t.,.j,,_ tiver lıelva pişircen. Aı l-aldırdım. Koc~ bir krrn ılapa- at Nazırı Bagrıanof'un ıs~~ tüfekler, mitralyözler, mermiler, mil mesafede bulunmaktadır. nVeolzdpuı:?yeı· ~o-.Jmaer!!eold~nuKohant_ 
~üa; ahşap evin kafesi RÜ- "' ~ İ . . . Y anı Alman tazyikıyle allkadar goru- infilak maddeleri ve kimyevi • uu -~ ... ~ 

iJe a~ıldı. Yukandan yaz- fırladı. çende de ıkı katlanmış yor. Bagrianof, geçenlerde Al- maddeler başlıca malzeme yığın- Barentunun pr.kında rJ.Cat e- ber verml§ idi. 
bir b~ görünüp kayboldu. kaskatı, Vamık Ahmet yatıyor- manyaya yaptığı seyahatten av- lannı teşkil etmektedir. den ltalyan kuvvetlen Ingilız ha- Bu teşebbus, Roma'nın Şal'Xi 

'Ne o? Pehlivan. Ne helvası? da. detinde Mecliste bir nutuk söyli- • va kuvvet!eri tarafından şid- Afnkadakı vazıyetm ne kadar 

Romanyada 
FevkalCide 
Tedbirler 

Devletin Emniyet ve 
Asayişini Bozanlar 

idam Edilecek 
Bükreş, 6 (A. A.) - Yeni neş. 

redilen devleti koruma kanunu 
na aöre, aşağıdaki suçları işliyen 
ler ölüm cezasına çarpılacaklar 
dır: 

Nezdinde izinsiz sili.h, mühim 
mat ve infilWı maddeler bulun 
duranlar, malzeme depolarını 
emtia binalarını, mühimmat vı 
siliııb depôlannı ve yardım sao 
dık11m yağma edenler, orduyı 
ait klardan veya fabrikalardaı 
sil· veya mühimmat çalanlaı: 
devletin siyasi veya içtimai niza 
muıa ka"'1 sözle, yazı ile veya bil 
fiil isyana teşvik edenler. Kat,inı 
azalarına, devlet makamatın 
temsil eden sivil ve askeri şah 
siyetlere ateş edenler. ~ayri meş. 
ru surette devlete ait binaları iş. 
~al edenler ve bunlan tahrip e
denler. Kral ve kral aielesi aza
lanna karşı yapılan sui kastlerili 
failleri, isyan ve suikast müşev· 
vikleri ve bu müşevvikleri ihbaı 
tmek vazifesinde tekasül göste

renler ve içtimat müesseselen 
karşı tecavüz edenler. 

Yeni kanuna göre, devlette. 
müsaade almayan siyasi teeekkül· 
lerin hepsi lağvedilmiştir. 

AntonetJCu'nun aözlerl 
Bükreş, 6 (A. A.) - Generm 

Antonescu, beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Milletin menfaatleri ~şa
mak hakkı hiç bir müsama aya 
müsait de~ildir. Binaenaleyh, ınıl· 
hü, emniyeti, asayişi bozmak is
teyeceklere karşı şiddetli tedbir· 
ler alma~a karar verdim. Butün 
siyasi tezahürler yasaktır. Dev· 
letin menfaatlerine karşı tecavÜ2 
ler şiddetle cazalandırılacaktır 
Yalnız suclular hakkında de~ 1 
onlann aileleri, onlan kullanalı 
is sahiperi ve devlet memurları 
hakkında da ağır cezalar tatbilı 
olunacaktır.,, gül canın istediyse ben e- Namaz unutuldu. Ferntlar bi- k B 1 . tini Fa•ist usu WiUkie AIMnkatla detle bombardıman edilmekte ve ·b· · · tak" ett' M "'·- yere u gar zıraa ... • umıtsız oldugunu anlamıs bulun-

'Vll..n... n ınnı ıp ı. ezann uaq•- li 1 te ik t k lüzumundan Lizbon 6 (A. A.) - Wandel moı.orlü kıtalanmız tarafından • Londradaki Roman·-'·'ar ~ blAmıa hik" · lciile Saf k" l"l d'" .. Ye ns eme ' dugunun ilk alametidir. 11
""'"' 

~ van a ayeyı n~ ge .. : .. Of.J u e~. uşun- bahsetmişti B8Fianof, Mihver- Willkie, dün öğleden sonra tay- sıkıştırlmaktadr. Agordat ve Ba- N :k iki ı b el Ankara Radyo Gazetesi şu ha· 
~tı. O bir, iki hık mık dediy- dul~r. ~uş~d~ler. U~, dort m~t- ci olarak tanınıyor. ÇekHmesi ise, yare ile Lizbona gelmiş ve gece rentu mmtakalarında temizleme evyor: tar Ye uraya g - beri vermiştir: 

S kardeşinin cesaretine mem reAhilenedinde~~1.~u~ük kuındl yıakA'_ıru ı!e Bulgar Hükfunetinin bitaraflık- Clyper Transatlantik ta,raresile hareketleri devam etmektedır. miş ~lan Vichy'deı:1~te!1' !: "Londra radyosunun verdlli 
~ olmuş olacak ki, mutfaktan m o umu aras ı mu- tan ayrılmamaya karar verdiğini Amerikaya hareket etmıştir. Be- B tak ı rd b;_....ı.. ab- gaze enın verJlllş o u&... ır • bir habere göre, Londradaki Ro-"°' takımını viiklenip getirdi. nasebeü ... öremediler. Suphanal- . . yanatında, lngilterede istediği u mın a a a _\'.._ sıy bere go"e Kont Volpi ışgal altın-; - "' gosterıyor ömlekli lan teslim o!mU§ d b manyalılar aralarında bir teşki· 

... lah ('ekip bir, iki de rahmet oku- "Bulgar· Radyosu, bu istifayı bütün malCımatı aldığını, Amerı- g gruJ> .. . a uıunmıyan Fransanın payı- lat yapmışlar ve bir de beyanna· 
ece; hem öyle bir gece ki: duktan sonra geldiklerinden da- h . i politika ile dejil, hatta kaya dönmeden bu hususta bir !ardır. E&ı: miktan henuz tesbıt tahtında Fransız erkanından bır me neşretmişlerdir. Bu beyanna· 

!-ıt pehlivana hiç öyle karan- ha hızlı camie koştular. ~ıct litik . le b'le aJAkadar feY söyliy~yeceğ~ ka~detmiş, edimiş değılse de bunun çok mu- zat ile birlikte öğle yemegı y<:- mede bilhassa şu dört esas teba· 
() ~ bnamış gibi geli rd ~ po 881~ ~ · partile "Ayan Harıcıye Encwnenınde be- him oldugu anlaplma.ktadır. Ha- miştir. Bu esnada ltalyan mülte- rüz ettirilmektedir: 
1le 1İ6cienofalan korkmaz ~: * r:-ıerm~tedir. ~iartstan~ yanatta bulunmam ~~temel~, beşistanda Metemma yolu bo- ellerinin 1.ahlıyesi hususunda "- Kral Mıhailin bütün Ro-
~de olsa taşlan çatırdatıp ~iğ- pehlivan, Ahmedin evine ~-~ vadid! ::~en bir siya- f~at muhakkak değıldır." demıf- ywıca Ingillz ku~etl~ri iyi te- Fransız Somalisınde kam DJıbou- manyanın idaresine hikim olma 
>iL~ binlerce heyulA içinde . . linin tarlasına, Çakır Hu- set takip edilmektedir. ür. • • • rakkiler kaydetm.işlerdir. ti ile Addis-abeba arasındaki de- sını elde etmek. 
~ek kolay değil. Kimisi dim seyınm de kızına kondu. Me~- "Yine Bulgar radyosunun ver- Alman milletuae meaaı miryolunun kullanılması husu- "2 - Romanyaya tabii hudut· 
~ kiınist yerde merhamet di- dan .fır~tk~ sonra .ned~nse bı- diği bir habere göre, Hükfunet Londra, 6 (A. A.) - lngiltere- Yunanistan Harbi sunun gorU§ülmlif oldugunu lannın iadesini temin etmek. 
~şcesine yatık binlerce he- raz ılend~ çoı::klenmış bır h~l~e partisine memup meb'uslar bir yi terketmeden evvel, Wendell farzettirecek bırçok sebepler var- "3 - Romanyanın kayıtsız. 
~içinde El yordamile karar- bull.lDUP olrlı.irülen :yılanı evınm içtima yapmlf ve Başvekil Filof, Willkıe, Ingiliz radyolarının Al- dır. lngiliz ricali ile yo ispanyada şartsız istiklalini tanım3k. 
~ çukura doA'ru yürüdü. kapıs1;11& nazarlık dıre astı: Ve kendilerıne Ziraat Nazın Bagri- man diliyle yaptığı neşrıyat esna- ş•ımal Cephesı• yahut Portekizde gorıu::meler ya- "4 - Milletler istiklalini ta 
~ hiç te korkunç dejil- scbe~ıni soranlara m~alı bır te- anof'un istifasına ait sebepler smda okunmak uzere lngiliz Rad- -Y-- nıyan Avrupa içınde işbirliği yaı 
!>1- bessnmle ceva ... ve d b' . b pılmış oldugu rıvayetmı teyıt e- mak 

-._ ~ etrafında, hemen bir, iki .. r ı: hakkında izahat vermiş ve me - yo idaresine bir mesaJ ırakml§· B Av ···.:..' --------
~ ilri.uıde yeni yapılmış. - Uğurlu hayvandır da ondan! uslar bu izahatı tasvip etmişler- tır. Willkie, Alman milletine oyunca gır dec:ek esbap da mevcuttur. Amerikanın Londra Bu"--:~ı; 

rtar vardı Bir tanesinde bü- dir. Ancak radyo, Başvekilin bu hitaben bu mesajında diyor ki: Boma.nuı tebliği ~ua 
S ~ailelinin kanını içer gtbi la Çe toplantıda neler söylediğini bil- •Hakikatte benim ismim Will· Çarpıcmalar Roma, 6 lA.A.) - ltalyan siya- Elçiliğine John Winant 
~ teken nüfuzlulardan birinin Su r kiliyor dirmemektedir. kie delil, fakat Willike'dir. Ben, S' si mahfillerı, Haile Selisıyeıun - Tayın· Edildi 
ı...'•tıyordu. "Bu mesele etrafında daha faz- Alman ırkındanım. ~üyükbabam, Manastır, 6 (A. A.) - Ama- Habegıstan tahtına olan hakkı ve , 

L....~e şekerden oduna kadar (Bap 1 hıeide) la malftmat vermek için vaziye- hürriyet bahsin~e~ı hukuk.unu vutluk hududundaki Reuter Mu- lngiliz hüktlmetinin ha ten _ Washington, 6 (A. A.) - Johı 
~ -, bulunan çuvalı açtı, mu- tin bir iki gün daha inki~~ n;ı~ etmek ıç~ otokrası re- habiri bildiriyor: Pogradet ci· ra kendisine gerek ta~iyeı::e Winant, Londra Büyük Elçiliğinı 
~ ~ Odunlan tarak üfle- A~ v~ Band1!111a ~~ Vol- beklemek llzundır. Yalnız soy- jımınden kaçmak uzere Alman- varına yerleftirllmif olan uzun tayin edilmiştir. Karar bu sabal 
,. ~la ça lan uzerin e tamirat ıçın a~ele lemeğe lüzum yoktur ki, bütUıı yayı terketmiftir. Ben, damar- menzilli Yunan topları Ohri go- bulunmak suretiyle ve gerekse Senatonun tasvibıne arzolunmuş 
~ .. ~Gel k~ l' Ölüden kor- gruplan çalıt~ırıl;y~~· ~anı:ıa: Balkan memleketleri, Balkan va- lanmda Alın.an kanı bulunmasın- lü sahilinde kiin Lin köyünün filen yardımda bulunmak nıye- tur. Winant, . evvelce Cenevre 
~ lllu iri' xıevedeki bunak· M~m~= a':t~=e ~ ztyetiyle çok yakından alik•dar dan dolayı müftehirim. §imali garblsinde bir Italyan mu- tinde oldutu hakkında Ingiltere deI?. 8;(elmilel iş Biıroswlllı 1td.a amma kafa ha!. ~ çekilmektedir ~1 olmaldadırlar." d'akat Alman milletine deyı- b•mmat deposunu dün t:-~va hariciye na.mı Eden tarafından _Re_ısı_y ______ _ 
~~tencereyi koydu unu b- çe · * niz ki, ben:• cebir ve tazyikten etmi§lerdir. lnfilikm fiddetin: yapılan beyanatı ciddiye alma· 
~Ya ba•ladı. Alevler kıp- E•ldplılrdsld pıglar ta,tı Budapefte, 6 (A. A.) - Bul- nefret edenm. Diyebilirim ki, den Yuıoelavyac:la bulunan Ohri maktadır. Ingilterenin Habeşısta- Roosevelt'in Mümessili 
~ valanarak, netell n•li Eekieehir, 6 (A. A.) - Porsuk gar Başvekili Filof'un daveti ü- Alman ırkından~ dijer va~ tehri .. sarsılmıftır· Yangın ° ka- na yeni bir ipotek koymak iste- Donavan Kudüste 

Yorlar Bu manzara ona çayı ve Sansu karların erimesi zerine Macar Maarif Nazın Ho- dqlarımuı eksensı de benım dar sürekli olmU§tur ki, ~uman- yen bu beyanatına ltalyanın ve-
~ unutturdu. HatU bir de üzerine ı;a~, ~riı;ı mü'him bir nan, 15 şubatta ~f>:~Y• giderek gibi dÜfÜJlüyo~lar. Bunlar, sul- zarayı seyredenler benzm depo- receji bir tek cevap vardır ki, o Kudüs, 6 (A. A.) - Amerikı 
~ şarkı tutturdu. Un kı- kısmını istıli etmiştır. Bir çok Bulg!ll' - Macar Kültur Anlaşma· ha ve h~ ınamyorla~. Bu~- ~m a~ aldı.ğını zannetmiş- da müttefiki olan Almanya ile Cümhurreisi Roosvelt'in Husus 
~ ırıeyanesi ıelmiye hafla· evlerin bodrum katlan ile bazı sını ımzahyacaktır. Macar Na- lar, bu~u Alman H~tı- lerdir. Şiddetli bir yağmura b" likte lngiliz imparatorluğuna Murahhası Donavan, bugun Ku 

· 1mak i in .. le dükkanlara su ~irmiştir. Kerpiç zırı dönüşte de, Yugoslavy_a M. a- nin ihtır~an ve teca~zkir rağmen ~askopolil'indagarbbu·~~e kırarşı harbe '-endi haklan ve...._ düae gelmiftir. Donavan .ng. 
. • ~ liz Fevkalade Komisen Mac Mi 
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lstanbuJ Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İlanları 

Ankarada ıösterilecek yerde bır 
motör usta okulu inıaatı pazarhlı:la 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 148.789 li
ra 92 kuruı kati teminatı 8689 lira 50 
kuru~tur. İhalesi 10/2/941 Pazartesi 
günü saat 11 de Anlı:arada M. M. V. 
hava satın alma komisyonunda yapı
lacaktır Şrtnameııi 745 kuruşa komis
yondan alınır. İhaleye ıirecekleriı . 
hava inşaat ıubesinden vesika almll
ları ve bir defa 150,000 liralık iı yap
tıklarma dair vesika ibraz etmeleri 
şarttır. Taliplerin oelli vakitte komis-
yona gelmeleri. (1844) (629) 

• 
Beher metresine tahmin edılen 

fiatı 26 kuruş 10 santim olan bir 
milyon metre çamaşırlık bez pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
!halesi 12/ 2/ 941 Çarşamba günü 
saat 11 de Ankarada M. 1\1. V. 
Satın Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. 100,000 metreden aşa
ğı olmamak şartiyle ayrı ayrı 
teklifler de kabul edilir. Evsaf ve 
şartnamesi 1305 kuruşa Komis
yondan alınır. Isteklilerin tek
lü edecekleri miktar üzerinden 
kanuni kat'i teminatlariyle bir
likte ihale vaktinde Komisyona 
gelmeleri. (845) 

• 
Beher metresine tahmin edilen 

fiatı 295 kuruş olan 150,000 met
re kışlık elbiselik kumaş pazar
lıkla eksiltmeye konmuştur. Kış
lık elbiselik kumaşlar için 50,00C 
metreden aşağı olmamak şartiylc 
ayn ayrı teklifler de kabul edilir 
!halesi 13/ 2/ 941 Perşembe günü 
saat 11 de . Ankarada M. M. V. 
Satın Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
2213 kuruşa Komisyondan alınır. 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

CocukAnsiklopedisj 
: 

Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye~ 
seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanvonız ve rorııihınıı7.a bit 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopcclisi 

çocuğun mektepte 
mekt ep dışında, h a tta 

mektepten sonra muh
taç olduğu eD lr1vrnet-

Çünkü: 

li eserdir. 

Her hediye km?ı? kay
bolabilir, veyahut u
nutttlcıbilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopc'!dı.s~ ço

cuğun hayatı tizerınde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

• Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
büt ün d ü nya çocukla· 
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 

P.n cok verilen eserdir-

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va· 
zifesini g örür. O ua boş 
saatlerinde hocalı~ ve · 
arkadaslı.k eder, 

TAN Neşriyat E-vi · 
Çocuk A1l8iklopedlttl irJ 

·üttir. Mükemmel l}ekiW 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. . · lstanbul . 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muaL."tmler' 

tenzilatlı ( 6) liraya verüif • 

Taliplerin teklif edecekleri mik- •••••••••••••••••~ 
tarlar üzerinden kanuni kat'i te-

minatlariyle belli vakitte Komis-
1 
============== 

yona gelmeleri. (1900 - 882) 
kurus.:ı Komisvondan alınır. 

• (1898 - 880) 1 
Keşif bedeli 364,195 lira 42 • 

kuruş olan müteahhit nam ve 

- - - -ı 

tr~--· 
~~~~~BE PAZAR! M A ~ v 1 N 

YOGURTÇU HAN 5 · · · · · 

fEIAKENDE sarış vuı : ODEON MA~AZASI ISTANBUL - BEYO~LU iSTiKLAL CADDESi No. 48 / 1 
)OPTAI SlT1$ YHI; SULTAN HAM A M, HAMOl e. GEÇIOJ No. 48 - 56 

hesabına iki adet hangar, kapalı 260 ton sığ1r eti kapalı zarfl~ 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 1- eksiltmeye konmuştur. Ihalesı 
halesi 24/ 2/ 941 Pazartesi günü :.!4/~/ l141 gunu :saat 16 da Edir
saat 15 te Çorluda Askeri Satın ı nede Sarayda Askeri Satm Alma 
alma komisyonunda yapılacaktır. Komisyonunda yapıl~caktır. '.1'ah
Taliplerin kanuni vesikalar:~ıe min b~deli 100,10~ lır~, temınat~ 
teklif mektuplarını ihale saatın- 6255 lıradır. Talıplenn kanunı 
den bir saat evvel Komisyona vesikalariyle t eklü mektuplarını 
vermeleri. Ilk teminatı 18,318 ihale saatinden bir saat evvel Ko
liradır. Keşif ve şartnamesi 1820 misyona vermeleri. (1902 - 884) 

•ve BANKALAR CAD 47 . 59 IS VIÇRE NIN PRE SIZ YON SAAT 1 

Başlıca Vilayetle de Ace nta Aranıyor. ------
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZiRAAT BANK A SI 
Kuruluş ~'arihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube \7e Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her a evj banka muamelelf'rf 

Para Biriktirenlere 28,800 Lirn 
. iKRAMiYE VERiYOR 

Z:lraıt Bınk111ndı kumbaralı ve lhbı ,..ıı tasarruf tı eaap ı arında erı H &o 
U•uı bulunanlıra aenedı 4 defa Qekllecek kura ile •taOıdakl pl~na g&r• 

r • Adet 
lkramtye daCıtılaeaktır. 
1.000 L ir al ı le 4.000 Lira 

4 • 600 • t .ooo • 
4 • 260 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 60 • 11 .000 • 
120 • 40 • 4.800 • 

1&0 • 20 • a.200 • 
OIKKAT: Hesaplarmdakt paralar bfr ıene tctnde !50 Hradan asalı dOsmı· 
renlcre ikramJye cıktığı takdirde ' 20 tazlastyle vertleC'ekttr Kurıllaı 
.,._,.-4,. c tfpfa., J EyJQL ı BlrindkAnun. l Mart ve l Haziran 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (12448 on ilı:i bin dört yüz kırk sekiz) lira olan 8 kalem

den ibaret hasta karyolaları, taraça şezlongları, çamaşır ve erzak nakil araba 
Jarı 18 - 2 - 941 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü He Ankrada idare bi
nasında stın almatktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (933,60) lirhk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettifi vesikaları ve tekliflerini ayni ıiın saat 14,30 a kadar komisyon reisliğme 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaoada 
teselliım ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (709) 

Ankara Dil, Tarih - Cobrraf ya Fakültesi 
Direktörlüğünden: 

F akültemiz için bir cild makinesi almaraktır. Yeni veya müstamel ola
rak bu cins makinesi olup ta satmak isüyenlerın fakiılte miıdurluifüne mü-
racaatları ilan olunur. "572,, ''737,, 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 
Nahit tarafından Vakıf Paralar idaresinden 20870 ikraz No. sile borç 

alınan paraya mukabil birinci derecede İpotek gösterilmio olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç 
ehlivukuf tarafından (2352) lira kıymet takdir edilmiş olan Kemalpaşa ma
hallesinin eski Kestel yeni Ağayokuşu sokağmda 369 kütük 915 ada 35 par
sel eski 6 mükerrer kapı No. lu cephesi Aiayokuou sokağında olan 336 
metre murabbaı b ir arsanın tamamı açık arttırmıya konmuştur, 

1 - İşbu gayrimenkulun arttırma şartnamesi 13.2.941 tarihinden itiba
.ren 941 / lOS No. ile İstanbul Beşinci İcra Da!resinin muayyen numarasmda 
herkesin görebilmesi için açıktır İlanda yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiycnler işbu §artnameye ve 941/ 105 dosya No. sile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 niıbe
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi ed.lecek-
tir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlarm ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tarihinden ıtibaren on beş gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ı;artnamesini 
okumuş ve liızumlu malllmat almıı ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayrimen'kul 28/ 2/ 941 tarihinde Cuma günü saat 14 ten 16 ya ka
dar İstanbul Beşinci İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arturana ihale edılir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
75 şini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhnı olan diğer alaacaklılar 
bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiı alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma 10 giın daha temdit edilerek 10/ 3 / 941 tarihinde Pazartesi ıünü 
saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Beşinci İcra Memurluğu odasında arttır
ma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gay
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve mu
hammen kıymetin % 75 ıı ini tutmak şartiyle en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve sat~ 2280 No. lu kanuna 
tevfikan geri bırakılır . 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet İçinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel 
en yiı1c:sek teklifte bulunan kimse arzetmlş olduğu bedelle almağa razı olur
sa ona, raz ı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ıeçen 
günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyctirnzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıc.ı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferai harcını 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını delliliyeyi ver
miye mcburdur. Mutcrakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve miiterakim va
kıf icaresi ihale bedelinden ödenir. İşbu ıayrimenkul yukarıda ıösterilen 
tarihte İstanbul Beşinci İcra Memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
arttırma şartnamesi dairesinde satılaca~ı llfi.n olunur. (876) 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Tan Gazetesinin 6/ 2/ 1941 tarihli nüshasının son sayfasından çr'kan 

gayrimenkul satış iliinmın 16 ıncı satırındaki birinci ihale tarihi 31/ 3/1941 
olacak iken sehven 31/ 5/ 1941 olarak çıknu~tır. Aslı 31/ 3/ 1941 dir. Tas
hih olunur. 

I - Şartname ve nümunesı mucibince 170 ton slklop çemberi pazarlık
la satın alınacaktır. 

il - Pazarlr'k 20.2.941 Perşembe günü saat 14 de İstanbulda Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki almı komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve niımune sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecek

leri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkO.r komisyona 
müracaatları. (657) 

~--------,, 
ASANSÖR 

Belediye Nizamnamesine uygun 
TAMİR ve PLANLAR yapılır. 

RAUL FRAN~O 
Galata Voyvoda Cad. 47 Tel: 41427 

Beyoğlu Akşam Kız 
Sanat Okulu l\Iübayaat 

Komisyonundan : 
1 - Nişantaşında kız enstitüsü it

tihaz edilecek binanın bahçesinde kain 
natamam beton armc binanın yıkılma
sı ve tuğla duvar örülmesi 1941 Şuba
tının 10 uncu Pazartesi gunıi saat 16 
da Yüksek Mektepler muhasipliği bi
nasında toplanan komisyon tarafın-
dan pazarlıkla ihale edilecektir. il 

2 - Keşif bedeli 844 lira 23 kuruo 
teminatı 126 lira 43 kuruştur. 

3 - İsteklilerin en az bir taahhütte 
500 liralık bir işe benzer iı yaptıkla- ı 
rına dair idarelerinden almış oldukları 1 
vesikalara istinaden İstanbul Vilaye
tine müracaatla jhaleden üç ıün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılma ait Ti-

' 

caret Odası vesikalarile muayyen ıün 
ve saatte komisyona ve bu baptaki ke
şif şartname ve mukavele münderec~
tına ittili hbıl etmek için <le ckul ida-
res ine müracaat etmeleri, "807,. 

ı----·--·· O. lh1an Sami 

ÖKSÜRÜK şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ
maca ve kızamık öksürükleri i
çin pek tesirli ilaçtır. Herkes 

ı ı il A nR bilir 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdaremiz servisleri için bu sene te

dariki muktezi 103 kalem matbu evrak 
2135 lirada talibi uhdesindedir. Nümu
neleri Taksimde Sıraservilerdeki ida
re merkezinde levazım servisinde mev 
cut olan bu evrakı daha aşağı fiyatla 
vermek istiyenlerin 12/ 2/ 941 Çarşam
ba günü saat 16 ya kadar fiyatlarını 
birer mektupla idare merkzinde mua-
melat şenifine bildirmeleri. "858., 

KAYIP - Gazi Osman Paşa 
Ortaokulundan almış olduğum 
diplomamı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmamıştır. Tevfik oğlu Mü
kerrem Berk. 

KAYIP - Kadıköy Nüfus Ida
resinden aldığım hüviyet cüzda
nımı kaybettim. Yenisini alaca-

Türkiye Cüınhuriyet Merkez Bankası ğımdan hükmü kalmamıştır. Ka-

l dıköy Osmanağa mahallesi Uzun 
stanbul Şubesi Müdürlüğünden· Hafız sokağı 141 No. da Simon 

Bankamız hisse senetlerinin dördüncü hesap devresine ait 5 No. lu ku- oğlu Vahan Ayazmaliyan. 
pon temettiıü bedeli 29.4.941 akşamında müruru zamana uğrıyacağından 
mezkür müddetin ink ızasından mukaddem hissedarlarımızın temettü bede
lcrini almak uzere gerek bankamız ve gerek Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası gişelerine müracaat etmeleri liızumu ilan olunur. (867) 

Sahip ve N~yat mOdOril: Emin 
UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. TAN Mathauı 
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HOLANTSE BANK UNI N. v. 
IS T ANBUL ŞU BE S ~ 

3ALATA : KARAKÖY PALAS 

UANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .. --
BÜTÜN BANKA MUAMELELE Ri 

KASA ICARI ... 
MERKEZi : KÜRASA C 

ŞUBELERi ı AM STEROAM - AOTT EROAM - BUENOS AIRES 

CARACAS.- MARACAI BO - HAIFA - WILLEMSTAO - ORAHJESTAI) 
1 

aıo DE ~ANEIRO - SANTOS - SAO PAUL<l .. 
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~AŞKIN TEMiZil - ~ § Milli, Hissi ve Aşki Roman ~ 

= Yazan: Aka Gündüz ~ 
= -: Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. ~ 
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