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seıanik 
0

YUNAN 
liakiki 
Teminat 
Nelerdi~? 
~ihver siyasetinde y~8 

olçU: Karşılarındaki rısk. 
bekledikleri menfaatten 
ağır basıyor nıu, ba9ftll· 
Yor mu? 

Müdafaasının 

Anahtarıdır 

Türkiye - lngiltere 
ltt:fakı Bozulmalı, 

Türkiye B:taraf 
Kalmah imiş 

Alman Tayyareleri 
Cenuba Malzeme 
Taşıyor Ve Üslere 

Yerleşiyor 
Belgrad, 5 (A.A.) - Alman kıta· 

lar:ı tren, knmyon, otobQs ve tayya
relerle dalga halinde Bulgarl!ltan'a 
girerek Yunan hududuna dofru fler
lcmckte berdevamdır. Cenuba giden 
başlıca tıç Bulgar yolunun kilomet
relerce ttılde makineli malzeme ile 
öi'tUlU olduJu l>ll®'UJU~k\edir. Tu· 
nanm öte ~ llamr .......,_ 17 
fırkadan en u: beft fimdi Bulp.rla· 

tan'a girmlf bulunmaktadır. Junkera 

52 tayyareleri mUtemadlyen cenuba 
doğru malzeme l8fintakta, Mesaer· 
echmll't 110 lar da cenup Bulgar~ 
tandakl yeni llslerlne yerl~mekte

dirler. 

Balkanlarda 
Nihai Patlak 
Yaklaşıyor 

lngilterede 

Türkiyeye 

ltimad Tamdır 

Sovyetler, Nazi 
Tehlikesini Artık 

Anlamıştır 

Yugoslavya 
28 Sınıfı 

Çağırdı 
Belgrad, 5 {A.A.) -

Havas: 

-

lngiliz 

Seferberlik halinde her 

kesin kendisine tayin edi
len yeri bilmesi için, 189 J 

den 1919 a kadar do
ğumlu ihtiyat sınıfları bu 
günden itibaren ıubele
rine müracaat etmiye 
~avet edilmişlerdir. 

Göring 
GI. Antoneskol 
İle Viyanada 
Görüştü 

Cümhurreisimiz, Başyaverlerini 
Göndererek Taziyede Bulundular 

Ankara, S (A.A.) - Diyanet işleri reisi Rifat Börekçi, bu akşam 
aaat 19,10 da bir hastalık neticesi olarak vefat etmiştir. 

RelslcUmhur 1smet 1nönU merhumun \'e!atını öğrenince ba.şyaverlc· 
ri CclAI Üner'i göndererek aUesJnc tulyeUerlnl bildirmışlerdlr. 

Keyfiyet Belgradda 
duvar ilanlarile halka bil
dirilmiştir. Su bir sefer
berlik tedbiri değildir. 
Maamafih memleketin 
her tarafında bir çok ih
ti"atların kısa bir talim 
Çf :rmek için silah altına 
alındıkları doğrudur. 

İngilterenin 
Yugoslavya 
Ele· si B. Eden 'le 

Viyana, 5 (A.A.) - O.N.B. 
bildiriyor: 
Mar~l Cörin hucün saat 1 1 

de Viya naya gelmıs 'c doğruca 
Alpcm tayyare meydanına gide· 
rek saat 1 1 ,20 <le tayyare ile Buk
rC§ten gelen Roman;> a Batveltı ı 
General Antonc.ko"yu karı.ıla· 
mı~~ır. 

Oğleyin Maretal Cciring'le Ce. 
neral Antonesko arasında Belvc
dcr ııatosunda bır konferanı ak· 
dcdilmiııtir. 

* Bcrlin, 5 (A.A.) - Yarıres• 

8 Had O K b ·ı· · · r Görüştü u y yu azana 1 ırsınız 1. Bclgra~ 5 (A.A.) - Havas: 

mi bir kaynak.tan bildiriliyor: 
Siyasi mahfillerin yapuklan 

tahminlere göre Mercşal Göring· 
le Rumen devlet reiai General 
Antoneako arasında b~n V~ 
yanada yapılan müli.kat unaıın· 
da "yaai ve ik.tıaadi meselelerden 
ziyade askeri mc.eleler konu~
mu~tur. 

lngiltererun Yugoslavya elçisi, B. 
Eden' le görü~ck üzere gittiği A
tinadan dün Belgrada dönmüştür. 

Bclgrattaki İngiliz konsoloslu
iu bütün İngiliz tebaalarına gön
cludiii bir tamu-.M1e. müatacel i,_ 
ler dolay181le Yugoalavyada kal
maları mutlak surette zaruri ol· 
mryanların Yugoalavyadan ayrıl. 
malarını tavsiye ctmi~tir. 

* Londra, 5 (AA.) - Belgraddan 
gelen haberlere göre, Atlnada Inglliz 
Hariciye Nazın B. Eden'lc görüştük· 
ten sonra Yugoslnvya paytahtına av
det eden Yugoalavyadakl İngiliz elçi
si B. Ronald Campbcll, Yugoslav 
bafveklll B. Svctkovlç ve hariciye 
na:ıurı B. Clncar Markovlç'lc derhal 
görU~mck talebinde bulunmu,tur. 

--0-

CRlPPS MOSKOVADA 
Moıkova, 5 (A.A.) - Dün 

tayyare ile lstanbuldan hareket 
Eden lngiliz büyük elçisi Sir Staf. 
fer Cripp•in bugün Moskovaya 
muvasalat dtiği ıı,iJdirilmektedir. 

Gayet ımahdut f&haiyetlcr ara· 
.. da yapalaa b., .. ra,..,,. Al 
manyanın Bukrctteki hava atateaa 
aLbay Ceratenberi in de lfhrak 
ettiği haber verilmektedir. 

General Antonesko'nun ma. 
İycti arasında Romanya fktısat 
musteııarı B. Dünitrio tlc genera
lin hususi ılcalem müdürü albay 
Elefterako"nun ıbulunduğu eöy
lcnmcktedır. 

Haber alındığına _göre General 
Antoneako Romanyaya avdet et. 
mek üurc bugün saat 16 da tay
yareye binecektir. 

GENERAL VEYGAND 
VIŞİ'YE GiDiYOR 

Vlc.hy, 5 (A.A ) - General Wey
gand'ın Mareşal Petaln'e raponınu 
vermek Uaere yarın Vichy'ye muva
salat etmesi muhtemeldir. 

GONlJN S ESi 
Bulgar İşinin 

Psikolojisi 
Yazan: 

BIŞAT NUBİ 
Kenar mahallelerde kendi yatı 

De kavrulan kütük allelenlen biri· 
ilin toy kızma. &1lnlln birinde az. 
prak &1bl bir adam balta olar. Bir 
tı.kanılnrz hot ııoeyeteden trt sfbl 
blr erkek KUr.ell; cebinde paralar 
.,akırd&tryor; 8fk 'e ahJAktan 
behlMldiyor; metıut ve zenıtn bir 
llayat vaadinde bul.auyor. Yine 
bılkannnız at hırsızı gtbl emniyet 
'tırml)en meymenebıJz bir tarafı 
\ar. 

AJle .,_.kınlık f\•ladedlr. Bazıları 
~!Jfl kapılıyor, yıllanlanlMırl 
fflkllea edaletln artık sona ll!idl· 
tı11e hükmederek Mnlaı,orlar. U· 
ı.un mahramfyetJerle ek"lmlf, acı 
tecrütteffrln tuumda evrflc ~ rl· 
le Ptfnıi'f olan dlter bir kısım 
«alhall» diye lıefınyor, Mz onu 31· 
)'fıllm derken o bizim bılfumzı yer; 
-.k olaua Myle l&lldet; bklm ku· 
ru ekm«ıf1mb: bbe yeter_ blllyor 
nuyız """"1-e kadar ~ kısın, ka
ıbnın bıuJrnı yedi; kaç ailenin oca
iına incir dlktb Fakat lpla asıl 
'llt'a e\in tau, c-ahlt lcıı.ındadır ve 
uıl \iranı onun kafa 'e kalbi lfln· 
de oynamaktadır. Duan ihtiyarlara 
laü verir Clbl olarak titriyor; be
saa bu artık btıadlfl malanma ..,... 
.. - ...... _ oıu. 0-. ....... 
laaelr,Mrwa..,......~ 
.. ..,_, UHI ~ ller 

Ufla - clıaal •• t' • ~ 

nı lıaaa yapma&» dtye dt1ftlniqor. 
Bu arada cl&ll nadevalar, mek· 
tapt.,malar olmakta, mn-.. ebe& 
tamir kabul etmlyecek bir felcOde 
flerl~ektedlr. Balta artık açllltaa 
&('ip mahallededir. Gündllı.lerl ao
kakta dolafıyor, peelert ptmCen 

öallnde ııerenaUar yapıyor ve -. 
filtea baftfe bpryt ~or. 

Balldaa hefka km ~ 
hellaetmekte '" bl,Jle bir zor olv· 
aa mUalle halla ne ~ ko
ya koyu d~tecllr. Nu..,a 
bu lih'WtWer lflade ne yaptıfau 
blbMtön ldlmes bir hale plea alla 
bu M"lfımDeye raaı olllJ'or. Ondu 
öteel tabii artık ntenabndlr. .... 
laa1n'lı ltlr it olclufana ı......., sö
:rtbtllecek, M.aün dltler sorakl ile 
urrW.ak, herkes birbirini telarlls 
edecektir. 

llıııı 11evlden iter ~ .._... 
şehrin uak bir aemtlllde ..... Ye 

hahrh bir amt'a nya daym Tar

dır. 

Mf!!iat haberi ona da rltllrtlrler 
\ e boyunlannı bllkwelı, ......... 

lıunuya pek oeaattt edem'1w* 
bir t.uvlp le tefrik rlra ederler. 
J-"akat bu dayı veya amca eberQ-a 
kqlanıu raaaru cAllall akdlw 
venJa, hena mı llOl'CI......_ lllelll b-• 
ftlftrrmaym: IMl laallnb ,...... &1-
rUnı. eler ,.., arlmanU çevirir. 

ç.ar Jrere küçtlk allelerta utradı· 
Jı bu faeıa bqtln •Yllfll Balpr 
kompmaaa lııqına selmltttr. 

Olrilnl9e ratmen bu yalan: zor
lama aetkealacle olm1111 bir ı, detD
dlr. A1'MU'a plebtı çalıyor ıtbl IÖ
rlblea mantıldarma ntm.ın bip 
Wı skJerlnln doymrnn hrrsUe ~ 
1arma beliyı bile bile aataa .....,_ 
larda, t 
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Hurma Ağacından Yapılan iki Top 
Düşmana Cephane Yaktırmıştı 

-8 
Bir can için lbin cana minnet 

eylemem 
Mihneti dunya iç.in eultana min· 

ne.t eylemem. 

Belediye Haberleri: 

Dahiliye 
Vekili 

Din Belediyede 
Meşgul Oldu 

1:...i gündenberi şehrimizde bu· 
lunan Dahiliye V ekili Faik Öz
lraK dün Vnli ve Belediye Reisi 
doktor Lutfi Kırdarla ıbirbkte 
imar işleri üzerinde teı.kiklerd e 
bu lunmuştur. 

Vekil ~ün sn:bah Emniyet mü· 
dürlüğünde ıbir ımüddet meşgul 
olmuş, öğleden sonra da Beledi
yeye gelmiştir. Evvela Belediye 
Tefti~ Heyeti reisin~en, teftiş ta
limatnamesi üzerinde, bilahare 
Belediye Reis muav.ini Lutfi Ak· 
soydan da Daimi encümen çalış· 
maları, istimlak ve ihale işleri ve 
tek ekmek tipi ile bunun kontrol 
şekilleri hakkında izahat almış· 

VATAN 

;-1~\BERt.~Rt IQ 
Gayrimeşru Çocuklar Piyasa Haberleri: 

Bunları Çocuk EsirgemeKurumu 1 
Himayesi Altına Alacak 

~ . . 

Bu resim Çocuk Esirgeme kurum unun toplantısını göstermektedir 

Piyasada 
Gevşeklik 

Tana Yolundan 
Vapur Bekleniyor 

____... 
6-3-94T 

'G(JNfDEN 
. (;(I~ 

Kürkçü Çarşısı 
Tarık Mümtaz, «Kırpınb ~ 

basrn isimli fıkrasında diyor 
«Tilkinin dönüp dol~~'!'_j; 

leceği yer kürkçü dü~ 
derler. O halde Ankara cad'J" 
upuzun bir kürkçü çarşısıd~ 

Yukandaki satırların "'-
bu hükmünde aldanmıyor:. ;::J 
ten, Ankara caddesinin ~· 
çarfısı olduğu, kendisinin ~~ 
dolııııp bu çarııya gelme.......-: 
de pekali anlaşılıyor! ... 

Hayvanları Ko~ 
Cemiyetine 1 

Hayvanları Koruma ce 
arabasına fazla yijk yükliy,. 
rabacılarla esaslı mücadele1' 
rİ§mİ§. 

KuloğuHarı Trablustaki Türk 
nütuaunun çokluğunu teskil eder· 
ler. Hc'c fehh ve istila devirlerin. 
de Trablusa çok miktarda Turk
er ve Türk aileleri gelerek obura
tıa yerleşmişlerdi. Zamanla da, o
raya memuriyet, sürgün ve sair 
ı.uretlerle gelenler ve tekaüt sure
hıc kalanlar çok olmuştur. Faknt 
ounıarın hemen Araplığa ve 
garplaşmaya doğru ıgitmekten 
kendilerini .geri olamamış ve bu 
sebeple orada ıbir Tür:k kolonisi 
kurulamaıım§.tır. Bunun da başlıca 
sebebi oraya .gelen Türlclerin yer. 
lıler gibi müslüman dininde ol
maları ve müslüman adları ta§ı· 
malarıdır. Bununla ıberaber, Trab 
!usun Türk ırkına mensup seke
nesinin mezhebi Hanefi olup yer
lılerin mezhebi ise Malikidir. Bu 
suretle Türkleri, yerlilerden bir 
dereceye kadar aıyır.mak kabil o
lur; yoksa dilleri. kıyafet ve hal
leri tamamile ATRplaşmıştır. Hat. 
ta Kuloğullarına yerliler Kurog
liye dedikleri için ve zamanla 
Kuroglik tabirinin medlulü kay· 
bolacağı için Trablustaki Türk 
nkından ortbinierce insan yerlıle
re blisbütün karıfıp gidecektir. 

---~·--'-·......,_~_.._,.. , !ardır. 
Bilhassa son günlerd e sokak

lara bırakılan gayrimeşru çocuk. 
ların sayısı çoğa lmaktadır. Çocuk 
Esirgeme kurumu bu suçsuz yav· 
ruların sokaklara bırakılmasını 
insani 'bulmamı ş ve çok yerinde 
bir teşebbüs yapmıştır. 

acezeye gönderilmelerinin teminı 
için lstanbul Belediyesi nezdinde 
teşebbüste bulunmağa karar ve· 
rilmiştir. 

iki günclenheri piyasada gev· 
§eklik vardır. Toprak Ofisi be
deli mukabilinde Borsaya getiri
len buğday, arpa, çavdar ve yu
lafları satın alımaktadır. Yalnız 
Adana, Mersin ve Ceyhan malla· 
n olan zayıf arpa. ve buğdayların 
tüocar tarafından alınıp satılması 
serbesttir. Nohut, Fasulya, mer
cimek üzerinde igler geV§ektir. 
Susam, keten.tohumu 3 1 ,20 • 
31,30 kuruş nrasında alıcıeızdır. 
Kq_şyemi 8,25 kuru~ur, fakat 
gev~ekt.ir. Yalnız balınumu üze
rinde biraz iş olmulltur. Fiyat 15 6 
kur~tur. Sarı mısırı glikoz fab· 
rikacıları 8,20 ~uruştan almışlar
dır. Tuna yolu açılmıJtır. Bugün· 
!erde oralardan vapur gelmesi 
beklenebilir. Bu euretle gimal 
memleketlerile Macar.istana mal 
$Önderilmesi imkanlan olabilir. 
Gelecek vapurlarla bir miktar ç.İ· 
vi, saç ve trbbi ec.za geleceği SÖY· 
leniyor. Dür._ı yabancı memleket
lere 450 bin liralık hurda incir, 
küspe, kuru üzüm '\'e lakerdcı 
gönderilmiştir. 

Hamallık eden küçük bir f' 
cuğa, taııyabilcceğinden 'ı;;' 
fazla yÜk ta§ıtıldığı zaman, ~ 
ae bir fCY demiyor. Buna ~ 
bulmak için acaba insanın ~ 
nevi hayvan olduğunu h• 1 
mak ve Hayvanları KoJ'Ullll 
miyetini harekete get~ 
lazım gelecek? 

E.skiıden Kuloğullannın Trah
lusta vergi vermemek ve alclu· 
m~m oilah takınarak tahsildarlık 
ve kolculuk i§lerindc kullanılmak 
gibi !bazı imtiyaz ve monopolları 
vardı ki lbunlar. sonradan ilga 
edildiğinden yerlilerle, ıbu dhetle 
olan farklnrı da ortadan kallcmış
tır. 

Nuri Lebda kumandanı olduk. 
tan eonra, ıhurma ağacından iki 
top yaptırmı~ ve amcasının karar· 
gahına gönder,mi~ir. Bunlar ha
ıdki toplarmı!,f gibi mevzjc kona• 
rak. dü§_man1n dikkatini çekmek 
ve ona ıbeyıhude cepane yaktır• 
mak iç.in faydalan olmu~r. 

Trablualular bu gibi toplara 
cAbdüaaelAm topu> derler. Yer
lilerin mezhebi Maliki olduğun
dan lbunlann bir (Ahdünelam) 
ıan vardır. Bir oıkıntıya uğradık· 
lan zııırn1ln cya Allah>. cya Mu· 
hammed> diyecek yerde cya sey. 
di Abdüsselamı. derler ve Ab
düssclamı çağırırla~. Kezalik bir 
Tra;bluslu .bir ~aç kütüğü gördü
ğü zaman ıbunu hemen ltalyanla· 
rm tarafına çevirir ve ona bu ne· 
dir diye sorarsanız dıaza müdeffi 
Aıbdüsııelam = tbu Abdüsselam 
topuJ> diye <:evap verir. 
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Nuri Lebda Sahil Bölgesi 

Kumandanı 

Lebda sahil bölgesi, düsmanın 
l:gali albndaki Hom!I kasabasının 
§arkındadır. Dü~an yalnız Homs 
kasabasını ve ıbunun 400 - 500 
metre etrafındaki ıbahçcleri İ§• 
gal ediyordu. f.ıs'ki Romalıların 
Leptia Magna adını verdikleri §e• 
hir harabeleri, yani Lebda ve bu
nun hurmalıkları Olenüz bizde idi. 

Lcptis Magna esas itıbarile es· 
ki bir Fenike • Ka.rtaja ~ehri idi 
ve Trablus ~ehirlerinln en ehem
m)yetlilerindendi. (ŞUl\di sahil 
kumile dotmu") ıbir limanı, bir 
rihtımı, bir mabedi ve sair bina· 
ıan vardı. Bunların enkaz ve ha· 
nbeleri <lurmaktadır. Romalıla
rın inıa etmiş ibulundukları yeni 
ıehir ıbuaz daha ıarktadır. Bunun 
da muazzam hipodromunun. an· 
ftteatrinin ve diğer kısımlarının 
ıh.ara.beleri durmaktadır. Gerek 
'oizim zamanımızda ve gerek 
1924 te ltaiyanlar tarafından bu· 
ralarda haftiYat yapılmııtır. 

Bu eebe,ple Lebda, tarilıi kıy
meti haiz harabeleri ve bur.malık
•arı cihetile. bundan b~a Akde. 
nizin aahilinde ıbulunması itibarile 
Nurinin pek hoşuna gitm~ti. Çün
kü Nuri, da'ha ~enç yafından ve 
çocukluğundan beri tab' an ressam 
olduğu kadar eski nefia eserler 
meraklısı idi. Bu sebeple Lebdd 
aahil bölacainde bir taraftan düş
manla uğratırken diğer cihetten 
harabeleri dolaşır ve ıbazan ıhaf
riyatta dahi bulunurdu. 

Nuri Mücahitlerle TaTlJfıyOr 
Nuri. cepheyi ıeyhlerle rbirllk· 

te dolaıtı. Bu dolaıma eenaaında 
da usulen İtalyımlara. tüfek attı· 
!ar. Dönüıtc. Lehda harabeleri
nin §Brkında ve deniz kenarında 
Si.di Barko denilen hurmalık mev. 
kide oturup dinlendiler. Bittabi 
yeni ve ıenç bir kumandan t:el· 
diğini du.ran yerliler ve bedevıler 
etraf tan gclmi§ler, seyrediyorlar
dı. Bu auretle çokça bir cemaat 
toplanml§tı .Sahilin §e~i Öme
rülııia,!'°m akraı'bası olan Mchdı a-

Hatıratta ismi ceçenlerden: Nalut 
müfrezesi kumandanı Ahmet 
Kikaunun General Nuri tarafından 

Nalut'ta yapılmıı krokisi 

dında. bir .genç söze karışmıs ve 
nişancılıktan bahsetmişti. Onun 
belinde ibir Karadağ ıtabancası, 
bir hançer ve elinde bir de tüfek 
vardı. Bu muhaverede, adı yuka
rılarda .geçen ve iyi türkçe bilen 
münevver ye genç :yerlilerden 
Beşirüssaadavi tercümanlık edi· 
yordu. 

Atıı Müsabakası 
Genç Mehdi eahilin yiğitlerin

dendi. Nuri Mehdiye <seninle a
lışırız. Bir kuzu ziyafetine ..• > de. 
di. Biraz ileride, kuma bir sıva 
parçası dikildi. Mesafe yakın ol· 
duğundan Me:hdi tüfeğile bunu 
kolayca vurdu. Ayni yere ayni 
büyüklükte bir :sıva pa~ası dah:ı 
dikildi. Nur.i buna Mavzer laban
casile attı ve vurdu. Mehdi de ta. 
bancasını çıkardı ve, Karadağın 
bir top gibi patlamasına rağmen, 
tabiatile, vur~madı. Çünkü Kara
dağ tabancasının ne anesafcsi '\'e 
ne de atış sihhati asri ve otoma· 
tik bir Mavzerinkine benzemezdi. 
Mehdi muvaffakiyetsizlik üzerine 
cbiz tabancayı yalnız düğünlerde 
havaya atmak için kullanınn de· 
di, faka,! kuzu ziyafetini de ver
di. 

Nuri Paşa, yerlilerin ve bede
vilerin ni,ancılıklarından umumi
yetle ııikayetçidir. Trablusta ku. 
şun pek kıt olduğu için nişancılı
ğın burada olduğu kadar hiç bir 
yerde e'hemmiyeti. olmamıştır. 

Sineklerle Mii<:adele 
Nuri fe;>•h Ömerülnias'ın mer

bua (selamlık makamında kulla· 
nılan !bir oda) sın da :yerleşti. Mın 
taka lhurmahk olduğu için orada 
karasinek te çokıtu. Nuri ise bun· 
!ardan hiç hoşlanmıyor ve pek 
rahatsız oluyordu. Bu tıebeple 
karasineklerle de mücadeleye 
ba§ladı. Mücadelesini şöylece an· 
latıyor: 

cBir gün o kadar bizar kaldım 
ki. masanın ıüstüne hurmaları da
ğıttım ve .bir fi.§ek ziyan ederek 
içinden çıkardığım ıbarutu evvela 
masanın etrafına ıgezdirdim ve 
büyük 'bir müstatil yaptım. Son· 
ra, bunun içine. müteaddit küçük 
barut müstatiller daha çizdim. 
Müstatillerin aralarını da barut 
çizgileıle vaslc1tim. iju esnada 
masanın üstü ııinekle dolmu~tu. 
Ben de baruta ıbir ucundan ateş 
verdim. Masanın üstü bir anda a· 
leş aldığından oradaki bütün si-
nekler kavru\muştu. Fakat koku
dan kapryı ve pencereyi yeniden 
açınca sinekler tekrar dolmağa 
başladılar.> 

İtalyanlarla Karııhklı Ateı 
Homs önünde daima bir kaç 

İtalyan harp gemisi !bulunurdu ve 
bunlar, sahil mıntakasını çok dö
verdi. Nuri de stk eık Homs'un 
gar.k cephesıne karşı olan sahil 
bölgesinin ileri karakoluna (yer
liler ileri karakola. «assa> -derler
di) .giderek İtalyanlara kur§Un a· 
tar.dı. Çünkü hiç top yoktu. 

( Arknsı var) 

TA B Vİll 
6 ŞUBAT 941 
PERŞEMBE 

AY: 3 - GUN: 65 • Kaarm: ll9 
RUMİ: 1Sl56 - !:iUBAT: 21 
JUORI: 1860 - SEFF..R: 7 

VAKİT ZAVALI EZAN1 

--
GÜNEŞ.: 7,28 12,24 
öCLE: 13,26 6,21 
1KtND1: 16,88 9,38 
AKŞAM: 19,05 12,00 
YATSI: 20,83 1,30 
İMSAK: 5,50 10,45 

Vekil geç vakte kadar Beledi
yede meşgul olmuştur. 

Küçük Çocuklara 
Sinema Memnu 

Belediye talimatnamesinin mem 
nuiyctine rağmen 1 2 yaşından a· 
şağı çocukların sinemalara alın
dıkları ve ıbazı sino:naların da 
g_ündüzleri 6 yaşından küçük bu
lunanların alınabileceğini knpıla
rına yazdıkları görülmü. ve tali
matnamenin tatbikı, aykın hare· 
ket edenler hakkında kanuni mu. 
amele yapılması için kaymakam· 
lıklara tamim gönğ_erilmiştir. 

Ekstra Undan Yapılacak 

Hamur İtleri 
Francala, ekmek.:. çavdar ek· 

meği, eimtiten başka diğer hamur 
işlerinin ekstra ekstra undan ya• 
pılm8$ı kabul cdilmiş:tir. Yalnız 
Belediyeden müsaade alınması 
şart konulmaktadır. Ve ayni za· 
manda imal yerinin o gıda mad· 
deai üzerinde etiketle gösterilme· 
si medburi addedilmektedir. 

Binalarda Sığınak 

Binalar dahilinde l'lığınak ola· 
rak kullanılmağa elverişli, mah· 
zen, bodrum gibi yerlerin, tba§ka 
işlerde ku1lanılmaytp derhal eığı
nak haline sokulmaları için kati 
emirler verilmiştir. 

r 
Soruyorlar ? 

' Bir talebe ''eli.si soruyor ,.c dl· I 
yor ki: Son haftalarda hususi ve 
ekalliyet mekteplerinde me\'&lm 
aşısı olarak talebeye tifo aşısı 
yapılmaktadır. Çok gtlzel \'C ye
rinde bir tedbir .. fakat bu aşı\a· 
mayı hafta arasında yapmaktan 
lııc cumarteel gün1erl yapsalar 
da, talebe o gUnU \0 ll ertesi pazar 
gUnUnU evlc.rlnıle l!ltlrahat ede
rek geçirseler daha iyi olmaz 
mı? Bir de a'1yı 3a1nrz hususi 
ve ekalliyet rnekteı,ıerlnde yapı
yorlar. Halbuki talebe tolduğu 
daha ziyade dC\'l('t mektepleri· 
nln Dk, orta ,.e liselerinde bQlun
rnaktadır. Bu mektcıtlerln hl9 bl· 
rinde henUz tifo a.-:rsr yapılma

rnıl)tır. Eğer lüzum yok ise dl· 
ğerlerlne de yapılmamalı, şayet 
llizom hlssedlllyorııa her mektep-
te a~ı yapılmalı değil mi: 

- Tabii .. Tahtl anlıyorum • 

Çocuk Esirgeme kurumu her 
ay munıtazaman yapılmakta olan 
mutat toplantısında, sokaklara bı
rakılan ı~u -gayrimeşru çocukların 
himayesi husuaundaki bir teklifi 
müzakere etmiş, bu çocukların 
kurumun !himayesi alunda Darül-

Memlekete hayırlı işler gören 
Çocuk Esırgeme kurumunun bu 
hareektini takdirle kar~ılarken , 

İstanbul Belediye~inin ve kıymet. 
li Valimiz ve Belediye Reisimiz 
doktor Lutfi Kırdarın da bu te
§ebbüeün müsbet netice vermesi
ne, en büyük yardımı yapacağın
dan emin bulunmaktayız. 

Ekmek Çeşnisi 
Ekmek Nar hı Yeni den Tetkik Edilecek, 
Nümuneler Sıhhat Müdürlüğüne Verildi. 

lstanbul Belediyesi yeni tip ek· 
meğin gıda kuvveti ile ıbir çuval
dan kaç ekımek çıkabileceğini teıı. 
bit etmek üzere dün sabah kendi 
nezareti altında Tophanede Ra· 
doviç fırınında ekmek çeşnısuu 

yaptırmıştır. Ve nümune Stbhat 
müdürlüğüne gönderilmi§iir. 

Diğer taraftan Fiyat Mürakabe 

. 
komisyonu da yeni ekmek tipi 
un Üzerindeki tetkiklerine devam 
etmektedir. 30 kuruşluk çuvalın 
beş kuruş indirilebileceği hak
kındaki i9dia m:ıkul görülme:mi~
tir. 

E.kmek çeşnisinden alınacak 
kati neticeden ·sonra narh üzerin
de de yeniden tetkikler :yapıla· 
caktır. 

Kahve Tiryakilerine Müjde 
Kahvecilere Tevziat Yapıldığından 

Dün Satışa Başlan.dı 
Son zamanlarda lstanıbuldaki 

kurukabveciler satı~a çıkarıla· 
cak kahve bulunmaması dola
yıaile dükkanlarını kapamak mec
buriyetinde kalmıolardı. Güm· 
rüklerde bulunan kahveler çekıl
diğinden dün tevziata ba§lanmı§· 

tır. Ve dün ıbir müddettenheri 
kapalı bulunan kuru kah.veci dük 
kanlarında kahve cıatışı !başlamış-
tır. · 

Yukarıdaki resim, tiryakilerin 
kahve alabilmek için dükkanlara 
hücumunu gösteriyor. 

Yağ Fiyatları 

Kontrol Edilecek 
Son günlerde yağc.ılann yeni

den fiyatları 'YÜkseltmeğe baıla
dıkları görülmüştür. fİiYat Müra
kabe bürosu toptancı ve peraken
deci yağ tüccarlarının faturaları· 
nı :tetkik ederek evvelce konul
muş olan kar ni.Bbetinden fazla
ya satı~ yapıp yapmadıkları araş· 
tırılacaktır. Bu fiyatlardan fazla
ya ı:atı.ş yapanlar §idderle cez.dlan
dmlacaklardır. 

Bazı tü~arların banka ardiye
lerinde külliyetli miktarda zey
tinyağ sakladıkları bankalardan 
gelen beyannamelerden anlaşıl
mı§tır. Bu zey.tinyağlann da ma· 
liyet fivtlan tetkik edilecek ve 
satışlar da kontrola tabi tutula
caktır. 

Ha.her aldığımıu söre Ticaret 
Vekaloti yakında :yemeklik yağ ve 
zeytinyağına azaJ!!i fiyat tesbit 
edecektir. 

Ardiyelerdeki İthalat Efyası 
Tesbit ~diliyor 

Fiyat Mürakabe büroşu ayni 
zamanda ıbanka ardiyelerinde bu
lunan bütün ithalat e§Yasını tesbit 
etmi~tir. 

Komisyon banka ardiyelerinde 
bulunan manifaturalann satı,,'\lan. 
nı daimi ıeurette kontrol altında 
bulunduracaktır. 

Bu ma.llar ardiyclerden çıkarıl
dığı zaman tüccar sahtı yaptıktan 
sonra bu satışını :kime ve kaça 
yaptığını Müralcabe bürosuna 
~eamen bildirmeğe mecıbur tutul
m;ktadır. 

Mürakahe bürosu ıela satı~lann 
doğru olup olmadığını iı,ıçilerden 
aoracak.tır. 

Definnenlerin Kontrolu 
TiGaret Vekaleti, Baş:kontro· 

lörlüğüne bağlı bütün kontrolör
leri. dünden itibaren lstanbulda
ki değirmenlerde mevcut unları 
tetkike ve içlerinde bulunan çav
dar miktarını tesbite memur et• 
J]liştir. Dün değirmenler muay
yen hir surette kontrol edilmiştir. 

FennI Şekilde ~ 
Müsaadenizle, gene H•~ 

lan Koruma cemiyetinden 
sedeceğim: , 

Efendim, bu cemiyet ı,.
içindc 150 köpek ve 173 
fenni bir ıckilde öldürınüt-

Hayret doğrusu. •• Fenni 
de öldürmek! Bu ne d 
acaba? ... Ölümı. ölümdür
nun «fenni», yahut «ga · 
§ekli olur mu? ... 

Şimdi akla; eğer fenni 
de ölüm canlı mablUklara al 
yet veriyorsa, bu usu) • 
da tatbik ediliin, diye bir 
gelebilir. Gelebilir ama, 
buna hacet yoktur. B 
harp zaten insanları fenni 
şekilde, yani fennin vücud' 
tirdiği aletlerle öldürüyor "'" 
dan! ..• 

Nizameddin' 
.. 

Örnek Alsı 

itte size, Rqat f 
«Yazmak!» fıkraaından 
bir kaç sntır: 

«Yazmak ve konuımak. .. 
yazmak!. Muharrir, ya, 
cak bir feY bulamadıiı . 
yahut ta, yazacak, söy 
çok §eY olduğu vakit ıılunb 
dedir. 

Bugün, ben, öyleyim?. 
birini yauyun?. Ne y 

Bir sıkınh ki, sormayın .. 
zuun nedir, diye soracalı 
Ben bilsem, aıkıntı çeJıtl 
yim?.:ı> ~ 

ilahi meslekdaı! Mad.,.,... 
kadar sıkıntı içindesin! rfe 
bir gün de yazmayıver. 

meddin Nazifin hikayesini 
yor muıun? Bi:r.zat kenddİ 
lük bir gazete çıkanrkeıı 
günler gazetesini çıkarma~ 
turdu ve derdi ki: «Her~ 
zete çıkaracağıma dair 
kuyuculara kartı ta 
yoktur.» ~ 

Şahabeddin UZUNV 

Memuriyet İmtihanı.ti 
• eC 

Bundan .sonra memuri)' ~ 
88.'baka imtıbanlannın nıe 
Ankara.da yapılmasına ka~ 
rümiş ve bu husustaki emil 
latan'buln b ildirilmi.;:tir. 

Diyerek odııılnn rıkmnğa hnı.ırlamlım. lh
tll ar kadın ayni ycknasuk esle: 

- Rebekıı nerecle'l Nl~ln )laksim Rebe
kayı getirmiyor? Dt~·e ı;öylenlyorclu. 

ÜZÜNTÜ 
le Um. / 

Bir sigara yaktL l\lisls DanvendeO 
eetmlyet:eğlnl anladım. 

xv ,J 
Bir pazar gUnU olduğunu hatırlı~ 

Öğleden sonra bahcede rahat raıınt d".J 
konu,mağa hnzırlanrrken bir bUrU , 
basbrdı. /. 

Koşa koşa rı.,ağıya imlik. Hemen otomobl
le hindik. Bir ıııllıldct hiç konu,maılık. Nl· 
ba3 et nc:ıtrts 11öze başladı: 

- Affedenılnlz dcıll. Çok :ıta;I olılu. Fakat 
ltö~·~e yapacağını tahmin edemezdim. 

- Rica ederim, Beatrl , ne ehemmiyeti 
,·ar. Bunak bir lhtlların özlerl beni incit· 
mez kt. 

- Evet ama.. Vadyett blllyordu. Başka 
bir defa lllzden bah!Jetml~lk. Sizi tammak 
ı tedlğlnl söylemişti, birdenbire neden böy
le yaptığını anlamıyorum. 

- Yaşını dUşUnünUz. Beatrls, bu yaşta 
ihthıırlar yeni hllcllselcrl unuturlar \'C eski 
vak~lan hatırlarlar. 1\lukslml düı:;iinUrkr.ıı 
Rebekayı hatırladı. 

_ E,·r.t Rebekuyı clıldcn çok se••el°(ll. O
nun her sözli, lıer lıall bo~una giderdi. Garlı> 
bir şeydir ama Rcbckayı sevmPyen yoktu. 
Uerkesl kendlslno haflardı. Kadın, erkek, 
çocuk, hattA hayvanlıır blle onu çok sever
di. !'eyse hl'r halde bana bu ziyaret l~ln 

te'}ekkür etmlyeeetrtnlze eminim. 
- Beatrls, hundıı izin hlo kabahatiniz 

yok .. Artık bu hüdlsedcn bahsetmesek daha 
iyi olmaz mı! 

U!ıtuk .• Biraz 50nra l\landerley'e \"aracak· 
tık. Beatrıs•e beni yolda bırakmasını rica 

-44- Çnirea: Reama A. E. y almu 

ettim. Biraz ytlrllmek f8tlyordum. Kabul et· 
tL \'edalaştık, o yoluna dtwam etti. Ben de 
ya\'aŞ ya,aş ,awnan yolunu tuttwn. Demir 
kapı uuktan görUndU. MakslmJn otomobl· 
11 de ornıla duruyordu. Demek ki g9hnlştl. 
Knlblm se\'fnçtcn çarpmağa başladr. KOfll 
ko:,a e,·c geldlm, l~rrl girdim. !'Sapkasr, el· 
dlnınlerl bir sa'ndalye tızerinde dunıyordu. 

alona doğru yaklaştım. Sesini duyuyor· 
clum. Blrlsllc konuşuyordu. Öfkeli öfkeli bu 
ıılizlerl ı.öyledlğ'lnl duydum. 

- Bir daha buraya &:'\'ak ha nmsın, an
lıyor rnwıunuz? Grl<llğlnl nt>reden mi haber 
alılrm? • ize ne 'l Kim söyledi ltıe söyledi. O· 
toınohlllııl bahçede görrnüşlcJ-. Bir daha bu· 
raya gelmllecck, l\lanı1erley'e ayak hasmı· 
)nl'ak, nnladmız nuT 

Hemen oracığa saklandım. Rlraı: onra 
Misis Da.nvers odadan ç.ıktı. Öfkeden ytlzü 
Adeta yemyeşll idi. Biraz bekledim, sonra 
salona girdim. Beni glSrUnce Maksbnln ytl
:ıU gtlldU. Fakat çok öfkelenmı, oldnpnu 
titreyen dudaklanndan \ c kısılmr~ olan hu· 
run Clcllklcrtnden anladım. 

- Yapyalnız ne yaptın. bakabm f Dedi. 
Beni öperken kendisine olan baarettml hk· 

f!cttbıı. Sanki uzun zaman ayn kal01J9 gibi 
idik. 

- Bcatrls De beraber büyük anneni ziya-
rete gittik. 

- Nasıl'! İyi mi! 
- tyt. .. 
renterentn kc.nanna yanyana oturduk e-

lini eflcrlmln arasına aldım: , 
- Seni tok iiı.leıllm: Çok, pe.k çok cüre-

ceğlm gelıll, dedim. 
- Dofro mu'! 
Bir mUılılct konntmadan öylece oturduk: 
- Londrada hava çok sıcak mr idi f 
Diye sortlunı. 
- E\·et, ı:ıok ... J..ondrayı hiç sennlyoruın. 
Mlsla Danvers ile aralannda geçen müna-

kaşayı bana anlatll('ak rnr diye bekledim. 
Acaba Fa,·ell'fn geldiğini ona kim söylemiş
ti: 

- Nen \"ar'l Mak lm bir şeye canın mr 
sıkıldı! 

- Ç'.ok yoruldwn. Kaç saattir de yolda 

O &iln öğle yemeğine Frank Kreld ~ 
ın1ttt. O da bizimle bahccde dlnlenınelı ..& 

811nda ltll. Fakat böyle yapmak Jcı5~ 
madı. Misafirler çaya da kaldılar. ;il 
ee onlarla kona,mak, onlara çay .e ~ 
Duanı etmek bip de hoşuma gitmiyor"~ 

M.ablm bt!rkcsle konıışu;Jor 'e h10 ;1. 
m~ görOamüyorılu. llnlbul..1 onun c19 ~ 
balrktaıı b09lanmadığmı blllyorduıll· ~ 
ev sablbl rolllnl1 her halde pclt l)i of"" 

aL ' 
Lady Kro,·ıın isminde mUz.lr 'e )'1~ 

kadm balo bahsini açtı. l\lak51nı1P 

Adeta bUcum eden-esine son:lu: ~ 
- MMer de Vinter ıro çoktanııetl 1 

~ey sormak hıtlyon:lum. ManderJe~ 
rnıuıkell balo \'CTntllc<:ek ml5.lniz'! 1 

Mak im hemen ccl8p ,.<'nnedl. l1'.ı:;ı: 
'Ze başladıtr uman esi gayet tabii '°':./ 

- Hiç düşliıımcdlnı, hiç aklıma ~ aı' 
- Na ıJ gelmezmiş T BUtUn ch..r ~ 

nu bekliyor. Her sene ne kadar ~ ;,
Ne olur, bu sene de böllc bir balo 
ruz ... 

.(Arkası var) 
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B N vıad Kurtarır 
ayan • 1 anatr. şeııatıclna· 

....... orta bo7lu " ' fiil lktar ,.,_ı 
17 ı-r oe.ıı bir evi. bir tn 
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VATAN 
3 

Danonçiyo'ya Kapalı 
Mektuplar .. 

. ' ~ . \ .... 

,·. siy"asi· iclııa~ ;·_ 
.· . 

. '. 

Bulgaristanın 

İşgalinden Sonra 

- Üçüncü Mektup - A lmanyanm, Bulıariatanı 

Be Danonçigo'ml Mademki Bunca Malın, Neyin 
Yarısını Bana Vernıedin ! 

askeri iıgal altına alma· 
ıındaki mllkşadı yalnız Yunani..· 
tana karıı bir taarruz hazırladığı 
teklinde &Örmek doiru degildir. 
Almanyanın bunda aakeıi bir 
11".akaadı var'8 iktısadi ve • İ)'.ıı.i 
diğer birer maksadı da gözdt.-n 
uzak tutmamı§br. lktıaadı mak· 
aadı, Bulgariatan iıgalinin hazır· 
landığı &\İnlerde baret ettijiınia 
sibi, bu memleketi t1UMmile 
kendi ihtiyaçları için kullanmalı 
arzuıudur. Siyui makaadı da, 
İtalyan boz~nu üzerine aaraılan 
Mihverin nüfuzunu c:anlandır· 
maktır. 

Vaı·mış, Neye 

6 

Bay Nami Bonbon 
26 ya~ndadır. Orta boylu eıunertır• Yilksek ta.lu.U 

&'ÖrmU,, bir knç Usan bilen bir ~-· Anacıan, 
t>abMlan miras yemlftlt. Bir fOll lns Te erkek kar· 
dçtlerl \ardır. Haauııt otomohO JııUJallDIQ"a ve para 
yemlye deh~tll merakı \ıtrdır. 

1 

1 

YAZAN: 
AKA llNDO' 
O kadar a!.llamııım ki. doi

ruıu, bir aralı!. aözlerime, ku· 
laklarıma fll'llnaaım gelmedi. Fa. 
~at yan,mda dünyanın en n.mlı 
muhasebede muzaaf usul mUte· 
ha111ılarından me§'hur riyaı:lye· 
ci profeeör Wavcl vardı. Ona 
danırttm. 

- Evet, dedi. Hepai doiru· 
dur. Ben bizzat hcaapladım. Fa. 
kat bu kadarla kelmaz, mabadi 
var. Onu da ıu &Ünlerde cetvel
)iyeceğim. 

Arlık o söyleyince inan· 

mazlık olmez, akan sular durur. 
duran ordular yürür. 

Bununla her.ber yine sa· 
na kızmaktan kendimi 

alamadım. 
Be Danonciyoml Mademki 

bunca malın neyin vannıı, ne· 
ye yarısını bana vermedin~ Git. 

tin hepaini Allehın çöllerinde 
har vurup harman aavurdun. On 
!arın yarıamı bana vermiş olsay
dırı. aana bir deiil, ııp diye ik: 
imparatorluk kurardım. Benim 
gözüm aç olmadığı için ikisin. 
de aana verirdim. Ne yazık kı 
mUsrifsin. tutumun kötü, bir 
hovardalık uirunda iklsi!'li de 
bir gUnde elinden bptırdın. Nu. 
muneai meydanda. 

Şurasını hemen söyliyeyim k' 
biltUn bunlann makinelileri ile 
canaızlarını kaıbul ederdim. Can 
lılar itime yarımaz, o ıavallıcık. 
!ar yurtlarına dönüp yapmasa 
ui11aı11ınlar. 

Diyeceğim ıu: Sakin, çalıı· 
kan, sulhperver bir memlekete 
yazık ettin. Çoban, .UrüıUnli 
kurda yaralatır mı~ Sen, ıbunu 
yaptın 1 Ana, evl&dını aralan •I· 
z.ına •tar mı~ Sen. attın 1 

Sana mektup yazmaktan §İm· 
dilik vazgeçtim. Çilnkli inıanlı· 
ihm bana ~unu ~mredlyor. Fc· 
likct karııaında ıuamak, acıma. 
ııını bilen kalbin vazifesidir. Ben 
Türküm, batka türlü yapamam. 

SelAnlk 
Yunan Müdarasının 

Anahtarıdır 

1 

Arnavutluktaki harbi devam ettir· 
meal, Scltnlk fehıinln ve llcltnlk • 
Florlna deınlcyolunun alda bulundu
rulmuma balhdır. 8t14nıtt ka)'bet· 

(Ba,ı ı lndıte) X 
ölçlldc kıta \'c harp malzemesi nak· 
llyatt, demlryollarlle y&pılmak mec
buriyeti vardır. Ordular ıttUkçe bU· 
yUduttlnden ve ordunun kullan41tJ 
harp malzemesi &ittlkÇo ı;ofal<htın· 
dan demlryollnı ı dUno ıılsbetlo daha 
fatla cıbemmlyet vı kıymet kazan· 
makta<2ır. 

Almanyanın Ronıanyado. 600 bin 
kişilik bir orduyu bir ay içinde tah· 
şlt edebilmesi, ancak denııryolları 

6-l'eslndo mllmkUn ol&bllml~tır. Bu: 
dtmlryollarının harpte gördUğU işler 
halrlmMla ,....,..... bir ml• .. ir. 

Yunanıatan denı. UcaretUı bNI .. 
nın bir memlıkıtUr. Sanayi ve top· 
rak altı ıervıtıerl illbarUc Yunanlı· 
tan fakirdir; bu sebeple yol vo de· 
nılr yollarına sahip değildir. Yunıı· 
nlııtnnın dcmlryol ve trenleri detıı. 
ticaret gemileri çoktur. Yunan lktl· 
sadl vaıırtının aıklıt mtrkul dınlı· 
lerdıdlr vı tıoarıt deniz vuıtaıarı· 
na lnhleıır eder. :Ocnla nakliyatı, bU· 
tUn Yunan sahlllerindo devam eder, 
iakat, haritada ırtsrUldllğU tlıert!, bıuıı
lıca dcmlryolu naldlyatı 8eJAnlk lle 
Atına aruındıdır. 

Arnavutluk hududu va bu hudut 
cenubunda. kalan mıntaka dıllıkür; 
demlryol inpama mUaalt dellldlr. 

Yunenlatan dımlryollarınm usun· 
IUfu 3300 kllomclrcdlr. HUkQmet ve 
tlrkct dcmlryollnrındn cem'an 388 
lokomout, 838 1nıı&n ve 8611 efYa 
vagonu vard11' \'e takriben 10 bin 
memur kullanılmaktactır. Tolcu k .. 

Ufl takdirde, Yunan orduıu, Arna
vuUu1ctan sert çektlnıeyı mecbur 
kalacaktır. 

Btltnu, k&fbedlldlkt.en aonra, Yu· 
nan ordusunun mukavemet «ıecetı 

mrntaka L&rtsa. • K&Jabak•· Eplr 
hattı şimalldlr. ltllnlkten aonra A· 
tına lııtlkameUnde en mtıhlm demir· 
yol mcrkeal L&rüıdır. Bu demlryol 
mcrkozl, Valo ve Kalabakıı ~ehlrlc· 
rln• dcmlryolu no ballıdır. 

Unsa.dan aonra Attnaya u.1anın 
blr dımıryoıu vardır. Peloponı• ada· 
ın Muhiti dcıntryolu llo çevrllmlftır: 
denııo karfı mUdatauı kolayCır. 

Bu kıaa tetkikten tonra ı;ıkaraca· 
ğımız neUccler şunlardır: 

ı - s.lAnlk - Ded..PÇ demlfyo· 
ıu eıe kilometredir; flmale karp em 
nlyeU haflttlt. Sevkulceylf kıymeti 

azdır. ÇUnkU da.t mıntalctıda Bul· 
gar • Yunan hududuna yakın ve mU· 
vazı bulunmııktadrr. 

2 - Bellnlk fehrl. Yunanlııta.nm 
Merlt boyundan Adtiydlk ııahntne 

kadar dcvıın iden •imal huduUan
nın mUdataaaı ıcın en nıUhtm bir il· 
man ve demıeyol ııtaayonudur. Be· 
IAnlk ka)4ıedildlll ınn Tunan ordu· 
au 8el&nlk • Dedıataç arasındaki 
mıntüada har'bl kaybeder ve garp. 
ta yanı Yugoalavya \'& ArnavuUuk 
buduUarını b0f&Jt&ta1c L&rtsa ııma. 
llne güllmlya meebur olur. 

Fakat, Almanyanın Bulıariı· 
tan iııaJi ile rerek aakeri bir ha. 
rekette umduiu neticeyi alabile. 
ceği, gerek ikhsadi bakımdan 
büyük bir utif ade edeceği ne· 
kadar metkUkae, Mihvwin ıi· 
;raıi nüfuınmu canlandumak te• 
rtbbüaüniin tamamiJe akli neti· 
ce verdiji muhakkaktır. Zira, 
Sovyetlerin, Bulpr hattı hare
ketini taıvip etmediklerini açık• 
~ bildinneleri •e, Londranm 
İfu'et •ttiii 11ibi. buna nami bir 
mahiyet vennekte ıırar aöster· 
meleri Mihverin, eaaıen pek sa· 
yıf kalllllf olan nüfuunu büı 
bütün &arllNfbr. 

Hakikaten, Sovyeller, Mih•eı 
ıiyaa.tile tamamile ifbirliji 1e. ı · 
mat olmamakla bera.,_, biç g1· 
mazaa reamen Alman)'anuı dot
tu aıfatını haia bulunu1or ve, 
bilhıwa Mihverin proP8fanda· 
11, ODU bu İltili IİfaH&İnde on· 
larla beraber ıöateriyordu. 

Halbuki buaün, Sovyetler 
Birliji Bula-arittanm İflalİni, b ... 
le harbin Balkanlara xa~ı
nı bot ıömıedildwini nemen 
bild~iler. Bu(aarietanan İf PIİ· 
ne batlandıtı ilk ,un, Ciomale 
d'ltaHa'nın meıhur bellbUharri
ri Sin;Y-or Virainio Gayda, bunun 
«Aınerikata bir lhtan olduiu· 
nu aöylüyordu. Halbuki, erteıi 
aün, a11J Sovyet Hariciy•lnin 
resmi beyanNln'l .. i Mlhver İiİn 
bir ihtar teıkil etti. 

Bulgarittanın Ydıaaden AI. 
manyaya bailannuı bir halde 
bulundutu kadar, Sovyetlere de 
baih olduğu malumdur. Binaen. 
aJtı1h, ~ BlrllflnJn bu 
Uatan O•rine, Bulprletarıın on· 
dan daha fasla aynlmakta •• 
taıvfbl olma7auk bir 19kUcle 
hareket etmekte lcı eddüt ı~ıt .. 
rec•li umulabilir. 

Oçüncü noktaya ı•linc•ı Al· 
man7anan, etraftan söreceti mu 
bvemet kU'fıtmda, Yunarıiata· 
na kal'fı aıkeri bir hareketten 
~ıi ihtimali de Jok delil• 
dir. Hududunu Yunaniatana ka .. 
dar indiren Alman7anın dilli 
bir mütareke» 1• sirmlei mlim· 
kün ıtirUIOJor. Ba muka•emet 
nekac:lar kunMli oluna, Alman· 
~ın tereddUdU o kadar fula 
olacaktlr. Zira, Yunaniatana ta· 
arru•, hattl orada bUyWc bir 
lnunı ifpl ile Ahnan7amn eU. 
ne seçecek fa1da, tehlilceeine 
rdabetle o kadar ••dır k~ huna 
adcak dalıa ıonra, yeni b1r ıfJa. 
ai nüfu:a ararken teıebbtls elme
ai daha akla yakın aelir. 

~ahdet GOLTEKIN 

tarları &aatte 20 • 30 kilometre ve 
strl katarlar ıaaltc 40 kilometre BU· 
raUe rıcıerlır. Seri yolcu trenleri yaı 
nız SelAnlk - .AUna arasınaa ve gtltı· 
de bir 11eft!t olmak O&l!re ı,ıer. Yol· 
cu trenleri bUtQn hatıaraa 3 Hftr• 
den !azla delildir. 

1 - Arnavutluktaki harbin hayat 
damarı ISeıtnlk • J'lorlna dtmlryolu· 
dur. SelAnlk ka)'bedlldlfl ıtın. Arna
vutluktaki Yunan ordusu •imal v 
mırkH cephtlerlle geri ceklln1lye ve 
bu deınlryolunu tamamııı tahrip et· 
mefe mecbur Kalır. Yunan ordusu, 
Arnavutıuktald vul;yet dolayısne 
lıllnlk • F lorina clemlryolunu fima
le karfı mlldafaa etmek mecburiye· 
tınaMır. Ana vatanın. irtlbatının ke· 
ellmcmeııl lçln ba9kıı bir ı;are yok· 
tur. 

kUlceylf ve ta.biye bakımından za· 
' - Sellnlk kıyt)ldlldlll takdirde, 71r ve tehllkelldlr: tı-dakArtıg-ı gözo 

Yunan ordusu ancak IArln flmalln· alarak o nunt&kl4a hudut oyalama 
d6 mukanmet edeblilr; ikinci mil• muharebeleri verlleblllr. 

Yunanistan demlryollan dört bU· 
1Uk hatta ayrılır, bU dnrt bUyUk hat 
tan iiçllnUn çıktf noktalı (Selifllk) 
tactlr. Sellnlk ,ehrlne hlklm olan 
kun'tt, demll')'Ol nakliyatının bU,Uk 
kmnını felce ufratmafa muvat!ak 
olur. Bu sebeple, !e!Ablk bir llıtlll 

ordusu için mUkcmnıel bir sevkulcey 
fi hede!Ur. Zaten demlryollarını ve 
mllhlm tstaııyon1an t'lc geçiren taraf, 
muhakkak o memleketi do cle geçi· 

da!aa mıntakaıst Llrlııa • Kalabaka :ı - Arnavutluk cephealndc ltal· 
fbnalındıkl arutdlt. Burada tutula· yan ordusuna kar~ı hatll kuvvtller
c&Jc cephe, Vato • IArlsa - Kalabaka ıe ıevkulecylş1 oyalama.. 
dtnılryol ı:ıebck~lnc istinat eder. şu halde Yunan ordusu ı:ıarkta 

O&UIUyor ki, Yunantstanın •imal kuvveUI bUlunmalıdır. Bu makaat
hudulıanndakl emniyet Tc môdfl!aa ıa kuvvetinin aıklet merkezini prk· 
tamamllc SelA.nlk •ehrlne ıı.tııaır. ta bUlundurmalıdır. ltaıyanlann Mo
Alman ordusunun Scllnlk lstikamc- raya ve diğer 15ahlllerc bir çıkarnıa· 
tinde ııert bir harekllo bltlunmaaı· bı, ınrmz d nlz JtuV\ cucrının yar· 
nın nı gibi atvllutceyfl faydalar te· cıımlan dolayısilo varit olamaz. 

rlr. mln cdecıtı. bu izahattan ııonta ta• BUtUn bu mlltalAa, Yıı•oslav7a· 
SelAnlk, hem bllyük bir lim&n ve mamlle ant ı ....... -

.. ı makUMUr. Alman or· nın bitaraf kaldlftna "'"-•a lttlll e· hem de bUyUk bir dcnılryol lstaııyo- duıu Yu ı t ı ...., . 
• nan s andaki talyan ordu· dlldl"'lne ... örcdlr. Bö ... ·ıc bir y \"ak! nudur. SelAnlk, Atınaya, TUrklye U· suna d b "' " 
yar ıın etmek laltrac, Selfınlk olur&" Scllınlk'fn mUdafaası \c Ar· Rrlftden Bull'arıatana ve Yugoaıav· lllhan v • ... 

e "emleyot lltu76nunu ele nııvuuukt:akl \'azlyeUn muhatazaaı ya tıul'tnden merltdt Avrupaya b&ğ· .. .-rm•I 8 •"lf' ve ellnlk • Florlna de• mUfkW bir m ile olur. Yunan ordlı· 
Udır. ınlryolumı keemeet kAfldlr. ırunun ikiye aynlmıw tehllkffl var· 

TUtldyc hududuna uzanan Ştlrk Fakat Y-.kl8'an tehlike kartıım· 4 
demlryolu, Yurtan • Buııar hududu· da. y 1 ır. 

unan darın ve biç olmuaa Se· Bu sureUc, 1nglll&lcrln ne maksat· na çok yakındır: Şimalden vuku bli· ıtnlk f1 Bel" ... 
e -.nı,. • J!'lortna cı.mıryO• la n nerede Yun""lılara ""•irm et· lacak bir lfSWlda ilk hedef Bellnlll luntı Ud .... J-

m arna f~ln tedbir aldıklarını rncsi ıazımgeldığl d ortaya çrknuş 
• lıdlrno dtınlryolunu kesmuur. Bu kabul etmeliyiz. Ana vat.tın toprak- olu"or. 
sebeple dar mıntakada vo huc1udl ıarı •-·1a t " 

_,,, lllllll•ln• marua bUlu• lnglllalerln bu 1 .... .,.,, Juılddll..-ı· mUvul olan bir demlryolunun flm.. bUl"ll y .,_ .. ..., 
en. unanhlann Amawllukta na flmamk mUsbet ..... a meıırı bir lo karşı sevkulceyş! kıymeU pek vardık! ·...., 

arı hatta harbe devam etme- mnlClmntınuz olmadı"'" fr n, kat'! bir 
aldır. leri Uı ,,. " 

ne tlmal vermcl<, uvkUlcııylşe hUktlm \'cremevtı:. Fakııt her halde 
Yugoslıı.vyaya uzanan demlryolla· ve .,,. 11,.. ... ....,._ " 

'"" ı.C • .. ar ,,eyler -elidir. Yunan nıUdafaa tııdblrlmne filen ı ... 
rı, bllhass:ı ArnavuUuk eephes:I için "lmdld y 

.,. en Scllnlk lstfkameUndc tırak ettl1ılerlnl kabul etmek doğrv 
çok mtıhlırtdlr; Arnavutlukta harp muhtemel btt lstllA harcket1 knrşısın olur. 
eden Yunın otdtısuntın clemleyol da y 

unan otdıısunun vazlfeııl, - de· Bu meacledc olup bltr.n l~lerdcn 
nakliyatı Scl!nlk • 'Flortna hattına mi ıı 

ryo arrn aevkulGeYfl vaııınanna uzak \e haberılz bulunnn bıtarnf 
da,anmakt.dır. SelAnlk tchtlnhı tay ..-e lld t 

"'" - ar.da olması icap eder: b1r askeı1 mllfal'ılctln ller:I ıııUrcceıı.ı be41lmulle, ArnaYUUukta Yunan or- 1 y to.. n 
- \ll'Ol•a\'Y• • Yunan • BuJ· mUtallalar anCflk bunlar olabilir. Jr'a. duaunun ana vatanla olan biricik ....... h 

.. - udutıarmın blrlcttlğl nokta kat çok ~·alnn<1a btı mes«"le, gUnfuı 
deft'liryol lrtlb&tmdan tam.mile maıı .... s ı .. lk l 

... e An ı:ıarktndak kötfez al"aam• meııllMI oıara1ı ortaya dokU!ccek· 
rwrı kalacağı ve l\arbl idame edemi• da farka do~ bit ee}'ıhe tutarak tir. o saman mUtnllal nmn:rn kıy 
YIOtli 8'lkll'dır. mMataa. Bu hat f&l'kla Merlce ka· mıt ve isabet dcrcceşt anlaşı1m • 
~ 1rt Tan&n ordalUll11ft dar oJ• llUlltabla ldddull ~ laeütir. ıt o-ı 

zaaır. • ,...iki• ,. ' 
ö1llldtt cı.ı ıaaımıtttr.I ,,... -v-.-...... --Mla8--.-ı..-K-upon--.---~6~-ı 
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Çocuklara Bavacıblı Haberleri: OKULLARDA · GÖRDÜKLERİM 
Kliper 

Bıliyorsunuz ki, iki seneye yak
laşan harp dolayısile, Avrupa ile 
Amerika arasındaki Atlas Okya
nusunda yolcu ~emileri işlemiyor. 
Fakat gün geçmiyor ki. büyük ve 
me~ur bir Amerikalının Londra. 
ya veya Avrupanın thcrhangi bir 
tehrine vardığını veya Avrupa
dan bilmem hangi prensin Ame
rikaya ulaştığını, ,gazetelerde oku
dunuz... Tabii lbu nasıl olu
yor~ diye düşündünüz .•. Anlata· 
yım yavrularım: 

kadan kalkarak Avrupaya geli· 
yor. ve bir çok ta yolcu, mektup 
ve ~ya getiriyor. Bu tayyareye 
Kliper adı verilmektedir. 

Nişantaş Kız Orta Okulu 
"Mezunlar Bu Yıl Nerelere Dağıldılar 

Bir zamanlar, Avrupadan A 
.mcrjkaya tay,yare ile gelmek bü
yük bir rekor sayılıyordu, lher se
yin başlangıcı b~ük ıSanılıp hay
ret edildiği gtbi.. Fakat ıbugün 
büyük •bir Amerikan ıtayyaresi 
haftanın belli günlerinde Amcrİ· 

Harpten evvel Jngilizler adeta 
bir ana ile 5-ocuğuna benzeyen 
iki tayyare ile bu yolculuğu yap
mak istiyorlardı. R esmini gÖrdü· 
ğünüz büyük tayyare küçüğü ta• 
şıyor, mu&y')"en bir yere kadar 
gi?,türüyor. ve sonra bırakıyor, 
yolcular ıbu suretle lbir türlü ak• 
tarma gibi, uzak mesafelere gide
biliyorlar. 

Çocukları Gelecek yazılarımız
da aiz..inle ıbu mevzu üzerinde yi
ne konul}acağız. 

Nifantaf kız orta okuldan bu yıl mezun olanlardan bir kaç ırnıP 

Uçman Ağabey 

Genç Kızlara Ev işleri ' J 
laadovıç ıımeıı 

Yirmi gram bira mayası, yüz; 
.vlnni heıJ gram tereyağ bir bar• 
dak ılık süt 500 gram un, bir 
kahve ka§ığı sofra tuzu, dört 
yumurta almalı. 

Bira maytMını !ÜYe ezip erit
tikten ıonra ıçıne tereyağını, 
tuzu, yumurtaları, unu ilave ede 
rek hamur yapmalı, üstünü ör
terek kabarmaya bırakmak 

li, 125 ogram katışık m~yve şe
kerlemesini gayet ince doğra
?1alı . üç yumurta akını yüz gram 
ınce pudra ıtekerile köpiirünce
ye kadar telle vurmalı, soma 
içerisine dövülmii§ •bisküi, maki
neden geçmiş !bademi, ince doğ
ranmı§ meyve §ekerlemesini ve 
küçük bir kadeh ruhm veya her 
hangi kokülu bir lik'örü ilave 
ederek bir hamur yapmalı, bun 
lan çay kaşığı ile küçük parça• 
lara taka~ ederek toz halinde 
çikolata içer.sinde yu.vati~alı 

Nişantaş klZ orta okulunun 
kapısı önünde bir talebe grubu 
gördüm. Yava§Ça yanlanna s<.•· 
kuldum: 

- Siz okulun talebeleri mi
siniz '? 

Ne evet. ne hayır diyemedi
~er. Hayretle yuzume bak.tı· 
lar .. Ve gülü§tüler. 

İçlerinden biri: 
- Biz bu mektebin bu se

neki mezunlarıyız, dedi. Hoca
lanmızı ziyarete geldik .• 

Bu vefalı talebeleri yoiun
dan alıkoymak istemiyordum. 

.Eski hocalannı ziyarete gel
mek. Bu ne güzel. ne ııamimi 
bir ziyaretti. 

iki genç kız birbirine fısıldı
yordu: 

- Neden garip buldu acaba 
bu ziyareti? 

Fısıltıyı duydum .• Ve hemen 

cevap verdim: 
Garip bulmak mı'? Bi· 

!akis.. Çok takdire 18.yık bir 
hareket. O kadar hoşuma gitti 
o derece mütehassis oldum ki 
adeta size ıK>yJeyecek eöz bula
mıyorum. 

Sarışın bir kız: 
- Maide, yanlı§ bir hüküm 

vermişiz. Diyerek yüzüme ba
kıyordu. 

Bu bakışta sam.imi bir özür 
dileyişin ifadesi vardı. 

Bayan Maideye sordum 
- Şimdi hangi okula gidi· 

yorsunuz~ 
- lnönü li6eaine .• 
Bu sene elemede muvaffak 

olan talebeyi tebrik etmek la
zımdı. Ln:tilhana giren doksan 
talebeden ancak. dörtte biri me. 
zun olmuştu. 

- T ehrtk edCTİım, dedim. 

O elinizdeki ne gazetesidir) 
Vatan .. 
Çoktanheri okur muau-

nuz? 
Hayır. (Çocuk sayfası) 

lba§ladığı günden beri takip e
diyorum. 

- Gazetedeki romanları da 
okuyor musunuz~ 

- Roman okumağa vakti· 
miz yok. Derslerimiz çok sıkı. 
Fakat, haftada bir kere çocuk 
sayfasını oktJıxak, onun büme
celerile uğraşmak fırsatını bula
ıbil~yoruz. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Hele güzel hediyeler ve

riraeniz. .• 
Okulun kapısı açı!mış.tı. Faz

la konuşamadık. Onlar mekte
be girdL Ben de tramvaya atla· 
dım. 

Oç Yddız 
Haımur iyice kabannca, yani 

iki mlısli olunca, hamurdan yu
murta büyüklüğünde parçalar a 
!arak yuvarlaımalı. v~ tabağa dizmeli. ====:.:::===::;:::================================= 

Sandoviç ~kmeğı biçimini 
vererek yağlanmı§ tepsiye diz
meli. 

Üzerlerine bir yumurta sarısı 
.Urmcli, fırında pi.,irmel:, 

BolaJ Bir 
Şekerleme 

Eve gelen misafirlere ~eker• 
leme, çikolaı. ikram etn•ck i.
.dettir. Tarif edeceğimiz şekerl~
menjn yapılışı lkolay, lezzeti çok 
güzeldir. 

250 gram karışık her hangı 
bir ıbieküiden almalı 'bunları 
iyice dövmeli, 125 gram kızar
mı~ badcımi makineden geçirme 

Kakao Leke& 
Kakao lekesi Çlkarmak ~in. 

ilkön.ce lekenin üzerine .bir mik
tar .boraka ıaerpmell, ondan son. 
ra bımqı soğuk suya batırmalı. 

Eicr ~ek.elenen kumaş renkli ise, 
kuma§ın eolup solmıyacağmı 
anlamak için, .bir parça kumaıın 
üstüne ıhoraks selJ>İP denemeli. 

Çikolata, ve kahve lekelerini 
çıkarmak zordur. Bunun ıçın 
!bunları yerken <Jök.memeğe çok 
dikkat etmelidir, 

Çikolatalı odondurma lekeleri 
de kolaylıkla çıkmaz. 

Boraks'ın çıkarmadığı ibu le
keleri /başka i>ir §ey çıkarmaz. 

Alevler arasında bir memleket .. . 
I<"everan halinde bir volkan .. . 
Tehlike karşısında kaçışan vahşi 

hayvanlar ve gizlendikleri balta 
~ '' girmemiş orman ateşler arasında 
~{ ·~ beyaz bir kadın ... lşte bütiln bu 

"- t tüyler ürpertici sahneleri yarm 
1 matinelerden itibaren 
• 

TAKSiM 
SİNEMASINDA 

gôeterdecek olan dünyanın 3 iln
cU macera. sUper filmi 

filminde precckslnlz. 

Ba., Rollerde:LOLA LANE-}AMES GRAİH 
ve binlerce flgllran 

B u Akşam SARAY Sinemasında 
PP.:TER LOBBE (Mr. M O T 0) 

KAHlBE IMCZESINtN ESBA?ılNI ll"ŞA EDECEKTlB. 

Saba Krallte.1 Belkla'lu n1e1bur clllflneeJnln ~lmıf1... Ç.ole dotru 
Gaegeet.erlerln. takibi ... He)ecanh, :Aıelecanlı ve korkulu sahnder

~ynl zamanda bliytik bir A,ıc romanı. 

Mr. MOTO ŞEYTANET DOŞONOYOR 
Herkesin göreceği meraklı ve kuvvcUi bir film 

BugUn 

MuUnelerden ıUbareıı 1 PEK 

DAV ID 
(Loulı) 

1748 - 1825 
l<'ram;ıı; ressamlannın en meş

harlarrndan biri de Davld Luldlr. 

1 'H8 de Parl!!te doğmuş \'e 1825 
de Brükeelde sürgünde ikep öl· 

müştör. 

Davld, bir 'akitler Napolyonan 

nıısaamı olmuştu. Detıenlerln ıoa

dellğl, uflığl Vfl klblkliğl Ue o 

zamanın fazla göııiterlşll ruııam-. 
lanndan kendlnl ayırır. 

~rlerlnln en meşhurları: Ho
l"IM'ett'lerin yemlnl, J;eqnldes Tber 

mopW'de Sablnler, Sokrat zehir 
~ken, Napolyonuo taç giyme 

me11M1lınl, ''e daha bl~k ölmez 

eııerler:I müzelerde Y&fllm&ktadır. 

Da\1d öldükten sonra. kendl

&inl taklit eden birçok ııanatklr 
yetlşmlş bıe de, bunlarnı hiç bl· 
rl Davtd kadar 'j&bret bulmanulf 
ve onun e8flrlerl kadar dt'ferll 
eaoat eserleri yaratamamıştrr. 

(Sokrat zehir it.erken) yapdan 
tablolar arasında Davldln tablo-
90 bütün ~aolılrğı, btitüa inceli· 
ttıe kendlnl göıftermektedir. 

BUGONKO PROGRAM 
S Program, 8.03 Ajans haberleri 

8.18 Hafif program (Pl.) 8.45/ 9 Ev 
kadını - Konuşma 

12.30 Program, 12.33 Fasıl heyeti, 
12.50 Ajans habel'lcri 13.05 Fasıl he
yeti programının devamı 13.20/14 

Karışık program (Pl.) 

l 8 Program 18.03 RadYo caz or· 
kestrası 18.40 Beraber ve tek şatkı· 
lar 19.15 Konu~ma 19.80 Ajans ha· 
'>e'"leri 19.45 Radyo lnca saz heyeti 
:W.15 Radyo gazetesi 20.4.5 Akordeon 
soloları 21 Dinleyici istekleri 21.30 
KonufDl& 21.45 RadYo orkestrası 

22.3<> Ajans haberleri 22.45 Cazband 
(Pl.) 23.25/23.30 Kapanış 

te 2 BÜYOK F.İLM BİRDEN 

1 - Meftıur Polis Hafiyesi 

CHARLI CHAN : 

KATiL KiM? 
2-BAHAR 
ÇiÇEKLERi 

Ht'yocanlı, meraklı bUyül<' 
bir macera 

Gençlititı zaferini gösteren 
mwılklll bOytlk komedL 

~ Düny yı Baraber Dolaşalım r= 
İlk Gemi Tipleri 

Söylen4iğine göre eski gemi 
tipleri şimdi Irakta dicle nehri 
üzerinde gezginleri bir kıyıdan 
diğer kıyıya geç.İmıeğe yarayan 

keleklerdir. Bunlara Avrupalı
lar gufa derler. İlk .gemilerle 
bugünkü gemiler arasındaki far
kı görüyor musunuz? 

Zavallı Kristof Kolomh 

r i 
l 

-
Ani ismi Kristohal Kolon o· 

lan Krist.of Kolomb hiç bir za
mana Amerika topraklarının 
en i9lerine girmem~ ve Amerika 
kıtasını ke§fettiğinin farkına var 

.ınamı§~r. Onun kctfettiii Amc
tikayı bugünkü hale getiren, on· 

dan sonra oralara girip yerl~en 

Anglo Sak.son ırkıdır. 

Verem Mikrobu 
Halk arasında (.ince hastalık) 

diye s<i!rlenen vereım her sene 
birçok insanları mahvetmekte
dir. 

Elli sene evveline kadar bu 
haatalık yorgunluktan, zayıflık 
ve yokauJluktan i!C'l'i geliyor zan. 
nedilirdi. Gerçi bu sebepler de 
doğrudur. Fakat, veremin bula· 
şıcı, sirayet edici ıbir hastalık ol
duğunu kimıe bilmezdi. Halbu
ki lbu hastalığın da bir mikro· 

bu vardı. 
İ~te bu hastalığın mikrobunu 

( 1882) senesinde Alman dok· 
torlanndan Ro'ber Koh kctfet· 

. tir 
mı~nları çarçaıbuk mezara 
götüren bu tehlikeli hastalığın 
mikroıbu bulumluktan eonra, has 
talıktan korunma çareleri kolay 
}aşmıştır. Şimdi verem ilk çağla. 
nn4a tedavi edilen hir hastalık
tır. 

ŞEHİR 11Y A TROSU TF.MSILI.ERl 
TEPEBAŞINDA • İSTİKLAL CADDESJ:ND.t 

D B A M K 1 S M i KOMEDi JUSMI 
BU AKŞAM BU AKŞAM 
Saat 20,30 da Saat 20,30 da 

il EŞ AL ELE B KİBALlll ODALAR 
Her gün gişede çocuk tematıleri için bilet vardır. 

Be:Yazrt, UleU, Akaar8y, Şehreınln1 ve Topkapıya otobOa temin cııhmdu. 

Paris 
"IBH•fü~ 

Cehenneminden Nasıl 
Kurtuldum 

[Yazan: Bellla Tnlllı: BAŞOK~ -·-" Yüz Markın Yarısını Bana Verirse 
Sizi içeri Bırakırım ,, 

Bu esnada İtalyan vizesinin 
mUddeti bitmişti. Bir kere 

daha oraya gittim. 31 UkkAnuna 
kadar uzattılar. l:lenenin son gUnü
ne bir hafta var. Eğer B. (X) vi· 
zemi alamaua İtalyanların vizesini 
de kaybedeceğim. 

Vallzlerlm bağlanmış, iğreti a
partmanda bir gblge gıbi y8J1ıyo

rum. Parısin soğukları daha arttı. 
Sıfırdan birçok derece ILlf&ğld& 80· 

ğukta oturuyoruz. Kaloriferler yan 
mıyor, odun kömür, hiç yok. Bazı 
eski binaları gaz sobalarlle ısıtabi· 
llyorlardı. Şimdi soba için gaz sar
fiyatı menedılmi!J. Elektrik de ay
ni akibete uğramış. sut ibrikte her 
sabah buz oluyor. SUtU misal geUr
,mem stltlln Pariste bUyUk blr lUka 

olduğunu g6stermek içindir. Çün· 
kU doktorun reçeteşl olmadan hiç 
k imseye süt verilmez. 

Noelden bir gün evvel B. ( X ) 
m söz verdiği vizeyi nihayet al· 
mak Umidlle sokaktaki sırada ön
de yer almak için karanlıkta etV· 

den çıktım. Buna rağmen Alman 
konsoloshanesinin önUnde iki yUz 
kişiden fazla insan yine ayni ya
ğ'an yağmur altında ayni heyecan 
ve endi!Je içinde beklt!fiyorlar. Se
kiz buçuktan on bir buçuğa ka
dar bekledim. Hiç bizim sıralardan 
bir kimsenin kapıdan içeri girdiği
ni görmedim. Artık sırada lntlaın 
fildn kalmamış. Herkes birer ke
re yerinden çıkıyor safm 6nllne 
gidip kapıdaki askere dert anlatıp 
içeri girmek çarelerine bq vuru
yor. Fakat beyhude zahmet.- As· 
ker hep ayni cevabı veriyor: 

- Yukarısı dolu, ne vakit bo
şalırsa o vakit ... Hem bürolar ar
tık kapalı Noel yortusu için kAtıp
ler Almanyaya gittiler. Yeni yılın 

beşinci gUnü tekrar müracaat et
meli ..• 

Ben de tam öndeyim. Eğer bu sa
bah saat on ikiye kadar bu kapı· 
dan içeri giremezsem dört aydan 
beri çektiğim zahmetler boşa git· 
tikten mada dlfer vizeleri de kay
bedeceğim. 

O aralık bir kadın nifbetçi aske
re sokulmUf, Almanca: 

- Rica ederim beni bırakın içe
ri gireyim, diyor. 

Asker ona ne lstedlfinl soruyor. 
Kadın da Berlinden yüz mark ge
tirtmek için mllsaade istiyeceğinl 

söylUyor. 
Asker cevap olarak: 
- Yarısını bana verirseniz sizi 

içeri brrakırml, diyor. Noel gecesi 
ben de (Zekt) yani, !Jampanya iç· 
mek isterim. • 

Bu sözleri işitince anladım ki 
içeri girebilmek için bir çare 

var o da askerin eline para sW.trr-
mak.~ 

O esnada yeni bir asker nöbeU 
değlşUrdl. Giden asker benim yü
zümü tanıyordu. Yeni geleni bir 
tecrübe etmek istedim. Kendimce 
karar verdim: .Mutlak birkaç da
kikaya kadar içeri girebilmellydlm. 
kartvlzttlmi çıkardım Uzerine mUa 
yU ( X) ın ismini yazdım. Yeni aa
kere uzatarak son derece tavaZ\ıla 
dedim ki: 

- Asker Ef., ben hiç bir şey is
temeye gelmedim. Benim yukarda 
Jd.ğtUarım hazırdır. MUsyU ( X) 
beni tam on ikide bekliyor. Siz yal· 

~ORUNUZ 

nız bu kartı kendisine ı 

Eğer kAğıUarım orada delill' 
yere beklemlycyim çok yo 

- Ne vaklttenberi bu 
- Sekiz buçuktan beri.-
Asker uzattığım kartı aI4fo 

ri girdi. Biraz sonra geldi. 
- Nerede o hanım? 
Diye etrafına bakmırkeıl 

koştum : 

- Bura.dayını, dedim. 
- Haydi içeri girin. 
Ben olanca sUratimle içeri 

ken orada bekliyenler bJ.ı' 

dır kopardılar: 

- Bız de gireceğiz, blS " 
kl.zden beri bekliyoruz diye 
yorlardı. 

Askerin onlara: 
- Yukarısı dolu, ne vakit 

Jrrsa gireceksiniz. 
Dediğini işitiyordum. Ask 

lu dediği yukarda bir te1' 
bDe yoktu. 

Sonra bunun sebeblnl 
partmanı tutan Alman k 
dum. Kadın ytizUıne hayretli 
tı: 

- Ka.pının 6nUnde nöbet 
yen neferden kAtibe, ve o 
şef ine kadar herkese burad' 
verilir. Biz buraya servet 
için geldik. Bunu herkeslıı 
IAzmıdır, dedi. 

B Uroda milsytl ( X) 

rUnce hiç bekletmedeO 
portumu bana uzattı. 

- Madam, dedt. İşte vtzelllm 
di işgal altındaki Fransacı-• 
Fransaya geçebilirsiniz. 
sizin için fevkalAde blr il 
larak yaptım. Zira artık 
ten hiç kimse çıkmıyaca)c 
kat siz de gidince bizim 
de propaganda yapmrvaG• 
dedi. 
Müsytı ( X) a tekrar 

ve neşeli bir noel geçlrm 
yerek elini sıktun. Orad&ıı 
dan evvel dedim ki: 

- Parlsten İstanbul& 
bileti vermlYorlar. Yolda 
alabilmek için biraz para 
marn IAzmı- Kime murııı.ı:-._ 
;yiln? 

- Otel .Majestlk'e m 
din. Orad!fn s ize döviz ve 
di. 

Ben sevincimden uçar 
soloshanenin kapısından 
o talihsiz ln8a.n kUUeai b 
bekllYordU. Saat ya.rmı, 

kapandı, Noel yortuau 
bafla.dı, onlar hA.lA içertsl 
cak ta içeri girecekler ~ 
yecekler... Ümit dUnyası 

Para işi için otel .Majes 
~ak bile lmk~ız. Kl 
desinde Etual tarafı pollSl 
rilmlf. Hiç kimseyi geç 
EvvelA bqka blr sokakta 
blr büroya gidip mnsaad• 
eakmıf. 

Erteel sabah tarif edOeO 
glt:tlm. Yine uzunca bir 
bekledikten sonra oradaki 
bent pek soğuk şekilde 
Jer. 

Biraz para çıkarmaJc 

kat'tyyen reddettiler. BUJı~ 
ne benim apartmanı tutAll 
lara tekrar b&f vurdwn. 
dediler kl: 

r,,_ __ ---a..JSÖ YLİY ELi 
Yine Yat Derdi/ Bu Yatları Kim Ya 

Harbiyede oturan .ıJmyucalan- ı;ıaı--=-=====..,..=-=-,_, 
mmlan tbaan Taner •ruyor 't Ka-
n91k ve balla yatlar iberlade çok 

....... olmallı IUma gelen Beledi· 
yemJzta bu itte büyttk bir faallyet 
söetermedlllnl göriQona. Her 
matazacla mabteut flrmalarla 
Pi aaUllJOI'. tst.ennen pal'aJ1 ve
riyoruz. Fakat aldJltmn yatlar 

halis midir, nereden cellyor. Meme-~~~~~~~~~~~ IA Yalova markalı bir yat aı.,... 
rm. Ba nıarbnıa büllı•tm y .... 
vad9 yapdaa inek lltita mchaltl ,_ __ _ 

bir >'91 nudırt Ba ır-ta lılılt 
tenvir eder ınlünb:t 

CEVAP - Sorduğunuz hakika- ~~~~~~~==~i ten çok eheınmlyetll bir met11zu-
dur. Herha.ngt bir firmaıım yap
tığı blr Yatın halis olup olmadı
tmı ancak tahlil neUceal De aftla. 
mak milmkUndür. Ha.ktkaten ne
rede. nasıl ve hangi stlUe ve kim
ler tarafından yapıtdıtı maıam 
olnuyan ve yalnız (Yalon) :mar
kasını havi yat pake.Uerini biz de 
gorUyoruz. Bunların ne dereceye 
kadar halla tnek yalı, yahut man- n1Z. 



... - ·-- -- -- - VATAN s 

. ffa; f~f~~- (j~/ecek Mlalzeme 
I çın Komisyon Ça ışıgor 

- A laşması Temdit 

lngilfere 
Donanmasına 

5 Zırhlı, 

lngilterenin Niyeti: 

Yugoslayayı 

Bitaraflığa 

İkna Etmek 

İngiltere 
Bulgaristanla 

Yunan Harbi 
Yunanlılar Yeniden 

Esirler Aldılar r·· k . S t Ticaret n 
ur - . ovye niden imzalanacak . 

Edılerek Ye lülerimize. tek ve ucuz elbıae te-=-

4 Tayyare Gemisi, 
Münasebatı Resmen 

Kesti AUna, 5 (A.A.) - Tebliğ: 
Mesut netice veren merkez mınta· 

kaıundakl mahalll harek t sonunda 
kıtaatmuz bir tank tahrip etmlfler 
ve iki tankı da. iğtinam ctml!llerdtr. 
5 İtalyan subayı ile 160 İtalyan ealrl 
aldık. KUIUycUl harp malzemeıü it· 
tınam ettik. Bunların arasında bC
çok otomatik ell~hlar, tanklara ka·· 
fi kullanılan Uç top, Uç tayyare deft 
topu ve mllhlmmnt bulunmaktadır. 

eil A.nlcara S (Telefonla) - Jıı· 
tür~7.rcden. ihttyacımız olan~ her 
v('k" llUllzcmeyi ıgetirtınek u.zere 
k ~l""tlerarası kurulmu~ olan 
r~ınıaYon, tekrar Hariciye Neza· 
\n ~~~de faaliye{e 1'ec;rnit bulun
'ı a11;tad1 Öw ·ıd·-· ..nre bu 

T .. k • İsveç blt etmek üzere uzun z~mandan· ur b . 1 ........ akta olan Sumed>ank 
15 Kruazör 
iltihak Edecek 

Berne, 5 (A.A.) - lngiliz 
hükumet merkezinde haklın olan 
intiba 4udur ki, Yugoslavyaya ta
alluk eden meııdeler hariç, artık 
Balkan vaziyeti siyaset çerçeve
sinden çıkarak asker1erin eline 
geçmiştir. B. Eden'in de seyahati 
yine askeri baknndan mütalaa o· 
lunmalıdır. Çilnkü B. Eden her 
ihtimale karıı son hazırlıkları ta
mam hunak.tadır. 

Belgral, 5 {A.A.) - Politika 
gazetesinin Sofya muhabirine gö· 
re İngilterenin Sofya elçisi B. 
Rendeli, lngiliz elçılik memurla
rının paaaportlannı Bulgar hüku· 
metinden iıtcrnİ.§lir. Muameleler 
biter lbitmez Bulgaristandan ayrı. 
lacaktır. 

erı ça ..,... ) V k· t ·ı 

Anlaşması toknifyenleri, khsat . e. a etı e 
- Türk· temas etmek üze~e ıe!'rım~~e gel. 

k 5 (Telefonla) .. d . 1 dir Getirdıklerı numune· 
An ar• laflll•sının mu • mıf er . w T S" 1 ticaret an . . ve ye· lerden hangiai ıbegeru ~· u~er. 

Londra, S <A.A.) - Esasen 
dünyanııı. en kuvvetli donanmaeı 
olan İngiliz aç•kdeniz filosuna il
tihak eden kuvvetler hakkında 

.v~ bat sonunda b;tınlf için iki iba;,lc fabrikalan hu numune uze· 
d~ı .ıu 1 .,,..,. yapılması .. • L.: • .ıü elbile9İ yapacaklardır. "" r. grenı ıgıne o- • 

\> 0.tıı&yon mesaisine bilafasıla de. 
nı 'hır an aır .. - Ankarada muza re A"7• 

E arasında J T k'l•t bugün ifpatta bulunulmuıtur. 
cBqinci Kraıl Oeoree> aınlıfından 
S zırhlı .ile cllluatriua:. tipinde 4 
tayyare gemisi ve cFiji> •ınıfın· 
dan 5 kruvazörle cDido> aınıfın· 
dan 1 O kruvazör bu aene sonun· 
dan evvel dona~a iltihak ede 
rek İngiliz harp filo.unun kuvve· 
tini 19 zırhlı, 8 .tayyare gemiaj ve 
75 kruvazöre çıkaracaktır. Bun· 
}ardan ba,ka Jnciltere cLion> ıı· 
nıfından da 4 zııiılı inta etmek
tedir. Bu gemiler 40,000 tonluk· 
tur ve teımin edildiğine göre 16 
puaJuk toplarla teçhiz edilecekler
dir. Bu zırtılılardan ikisi 1943 le, 

B. Rendeli, bu sabah Bulgar 
Ba§vekili B. Filof a verdiği nota
da lngiliz - Bulgar aiyaei .müna· 
ıebetlerini kcsilmeaini şu iki nok· 
taya istinat ettirmektedir: 

anı edcc k .. brem ınalze· 
tne "'- . e , en mu . . hu· 

·· oııtıyacımıza ait ılk lı&te k
tara !ere ba1lamn.ıştır. . bilh .. ea aşe eş 1 a 1 
ere J ucaretı. 
Türk • j;;J. çok inkiıaf et: Ankara 5 (Telefonla) - fqe 

son zaİ~nhüktımet araeında yenı teıkiliıtına tayin edilecek ımenn~~: 
miştir. kı pılmHı. mevcut lar barem k,anununun emrettı.cı 
bir anla~• ky: daha arttırım.ak v~ile kadrolarındaki ücreti de· 
inkifafı bır a 'tur. Müzakereler wil de derecelerinin müsaade et· 

9 ITALYAN TAYYARESi 
DOŞOROLDO 

:;f1~!:rde Londra Ticare~ mümes· 
gıne tealim edilecektır. 

İre~lil.~alı. Ve.kiiletler •. ~~·uJe~:: 
1 c.'t e1.mırlerıne ıde iluncı .. 

Bu haberi veren Cazette de 
Lauaanne'ın Londra muhabiri §U· 

nu ilave etmektedir: 
1 .ın. e matuı .. terek g ' 1 bil k 

gaye er iki tarafın muş tiği niebette bir ücret a a ece -
sırasında . •. .. ünde tutulmak- 1 rd' 

C<'dck' h . . ıb1.14ıun-) ı ı tİyaç lıstelermı . 1 c.'rdc bıtirrneleri için kati emiJ'. er 
Y ugoslavyanın vaziyeti c;ok 

naziktir. Çünkü muhariplerden 
her iki taraf ta onu kendi tıuahı· 
na kazanmağa çalıtmaktadır. Ma. 
amafih Yugoılavyanın aakeri va
ziyetinin çok mü~ül olduğu Lon. 
drada kabul edilmektedir. Jngi· 
)izlerin niyeti Yugoalavyayı bita
raf ka\mağa ikna etmektir. 

1 - Bulgari.tan üçlü pakta il· 
tihak etmi§tir. 

2 - lngiliz elçiliği memur1a
rından B. Crinoviç, lstanbula 
giderken Bulgar topraklarından 
kaçırılmı§hr. 

Atına, 5 (A.A . ) - Yun&nhrtanda 
tnsllb kuwetıerl umumi kararsAJun
dan bugUn tebliğde blldlrllı11f1ne 

göre 9 İtalyan tayyaree1 dU,UrWmllf 
\•e bazılan da hasara uğrahlmıt•ır 

""rmiştir. h o·· · Sı -
h. 11{.er tarattan Zıraat ve 

f ti rı go.zon h' h ft e ır. 
ınen aay e. anlaflnanın ·~k ad a Yalnız tayin edilen memurlar, Afrika Harbi ı' V · bulunan ~ c ekil etlerine aat · 
tadır. enı 1 cağı ala a ar k b'l' 

-Lnda imza .a~a ek d' vazifelerinde ehliyet ve a ı ayet 
zaru b'ld rılm te ır. B k• Sofya, S (A.A.) - Stefani a· 

janaından: 
ın · 1 e sı• llcadele ve srhM ma zem d 
l>a · 1 t iltere en tış eri tamamen "!' ta• 

tarafından ı ı • • gösterdikleri takdirde, aıve a· 
J(öylülerımıze Jetten müeaade alınmak. ıartile, Londra ile Sofya arasındaki 

diplomasi münaacbatının ıbugün 
keııUece~i istihbar edilmi.§tir. BuL 
garlar, lngiliz sefareti erkanını 
götürecdt olan !hususi treni ha-

Burye Kafesi 
işgal Edildi 

gc~nıiş ve alakalı Veke.le~ler 
rafından teselliim edilmıttır. 1 

B ına ze· 
u;ünlerde de tramv•Y. . Ü· 

Ucuz Elbise kadrolarındaki ücreti almaya hak 

5 (T lefonla) - Köy kazanacaktır. ikiai <le 1944 te hizmete girecek· ı ============== 
Ankara e ın · b " 'ıparışın v c.'sıne ait diğer ır • ed' 

l'tıduna intizar edilmekt ır. 

~bgede: ti, 
Ad/ige Koridorların a 

/. ~ıenen S .uç 
r iki Fesat Karıştıran 

Müzayedeye Yakalandı 
fırıncı 
Adliyede ıcra 

Dün öj'Jeden sonr~yede>e fesat 
daırcsının önUnde m eri iddia olunan 
karıştırmak 11ıtedikl ve tklal de 
iki fırıncı yakal~tnıl taratın· 
Yedinci ulfye ed& erdir JiAdlae f(SY· 
dan tevkif edUmlfl · 

le geçmı,ıır: esi t>orçtannı 
DördUncll tcra dair ait 

rdan fle ıcarıama 
6deyenılyın Yo karfJSUl<!akl ta· 
LAieiide ÇUkurçepne eetnl mUza· 
h fabrlk .. ınm iki hllll 
nn ıJcarmıya ka· 

•ed ile Atıf& Ç 
l c 1.,.,.. ö»Jeden sonra mUza· rar verm ,,_. o 
yede saatinden biraz ewcl fabrika-

pabilmclcri için davnyı Uç gUn son• 
raya talik etti. 

PoUı Bayrlllla 
Mallllemell 

Geçenlerde Nebahat isminde bir 
kadml kıskandığı için fO(ör Halil! 
tabanca De öldUren polis .Arap Hay· 
rinln muh&kemealne dUn ikinci ağır 
ceza mahkemesinde devam edildi. 
Müddeiumumi suçluya ceza kanunu· 
nun ·HS inci maddealne göre ceza 
verilmesini istedi. Muhakeme mUda· 
faa yapılmııSI için talik edildi. 

hisSedarlarmdan Arankllos Adli· 
~ ~~ .. yc-Jc ~·azifıı ı:ö'ren ı>olls Ali F~a T ... ~ , ...... 
'mUrac:ıat ederek: 

B h ssedar olduğum fabrika.. Adliyeyi tahkir ettlği iddia olu· 
. - te~ac:k kısımlannm mUzaye- nan taklpçllerden Hu1Qalnln lklncl 
ının sa 1 

"" Borçlu olan· 
8

.,.1r ceza mahkemesinde duru~ası 
desine iştirak edece6 .m. b ı dl ı 

d im ve en~emdlr. Beş yapılrrkcn Yusuf isminde b r n e· 
lar kı:z: kar eş ...ı..m mek için yici kalllsına geçmlf ve ona el ~a-
'on kişi mUzaycdeye b ..... e b aer· 
benden para istiyorlar. Ben u ret! pparak: 
d . şikAyctiml kime sl!yllyeyim, _ Oh! demi,, sonra da elini göğe 
ımı ve k mlser Salih Kara Ali· a'"arak bir •eyler mrrıldanmış, dua 
demiş O da o ,. 7 

YI gö~tcrmlş sonra :Mliddelumumillk etmiş. 
b . 1 ~ertıbat aldırmış, Aran· HulftSl, Yusufun bu hareketlerin· 
g~:ı:~:yedeyc lştlrak etmek istl· den hakaret ma.nası çıkıırdığt için 

U de oturan Sefer Sultanahmet sulh birinci ceza mah· 
Yenlerden Kadıköy n t Okıtala kemesine bir dava açmıştır. DUn du· 
İnebolulu, :tırıncı Meh:; yUz Ura.· ruşmasına başlandı. Suçlu kendisini 
nnmarası tesblt edUen Ali mll'"afaa ederken: 

1 Salih Kara u 
Irk verirken kom ser t halinde HulCsi b.r çok adamlan Adliye· 
ta U m~hu - k 

ra!mdan cUrm 1 bu pa· de sUrllklendirmi,, lnl!!tmi~tl. Tür 
''eıunet Oksa ti Yakatanmıştrr. ... elköyU fı· in -"--e auçlle onu adale ıı d çeng adllyCS e DVHU 

rıı.~'1 heınşerııerin en dı a ''e önünde görUnce elimi semaya açtım. 
tını sahibi :Mustafa Bora. atı; ıne- Tanrıma fUkretUm. Dua etmek bir 
A.rangıtos ile aratakrı~:=~a:le aldı· su mudur? diyordu. Muhakeme .şıv 
8el<>slnl uzlaştırma çl 

1 
ça-ııması için talik edlldi. 

11- hlt er n t>" 

«>ını söylemiştir. tık·============== 
MUddclumumlllk takibatını yap 

•h- ,,uyu ~·edin· ı • N şrı· ·uat . 
-n sonra iki hemşerl SUÇ rd' t y enJ e ,] • 

esine ve ı. , :.:.::._--...:...---ci asliye ecza mahl<em -
1-ltuıtaca Bora kendisini mUdafaa Türkçe izahlı Fransızca Gramer 

ğr mek lsUycnlcre C<lerkcn · Fransızca ö en 
. rilditınden be- rta ve ııseıerde Fransızca 

- Pare. alınıp ve U edeye bilhassa o ki eden t.Alebelere en 
nızn haberim yok. Ben rn zay ·ıo- tcdriSalını ta p dlr Fransızca ~
~tırak etmek için geldim. Ara;ı;•kı· güzel bir r<'~~cr TU~kçe olarak izah 
a11ıı hiasesUe beraber satııac dlro mer kaldel~r Ankara Ticaret Ltse
•ıırııara tam on dört bin ura ver de~ eden bU eser,ö etmeni Ali Teoman 
:ıuıayedeye fesat karı'1Jran ben ben si Fransızca.·n~e gcUrilml~r. 
·llın. Arangıtostur. Nitekim d tarafından ' 

CUrrnu meşhut mUddeiumumUlğln e * 
it t ...._de· ilde verirken icra dairesi sa ı..-
\'a ki yl bU• rn etmış ve karşısında mse 
~altladığı lçin fabrikayı bef bin ııra~ 
"~Patınıştır diyordu. Mehmet Oks 
"<l' ' t sat karış· l • Parayı mUzayedeye e 
ltılrrnak için değil. pazarlığı uyuştur· 
'it 1çtn aldığını say10y0rdu. 
aundan sonra Mtlddeıumumt iddi· 

"mı a~Yled!. İklalnln de tevld'flerlnl 
\'e t~ılyelerlnl istedi. :Mahkeme avu· 
'-t t aıarm• ya· ~bnalan ve mlldala 

V t 
yahut Silietre 

aan l, 
'in bU mefhur piyes 

Namık Kemal titUSU Edebiyat öt· 
Gazi Terbiye En:'.. h'a Nlha.t özön 

eri den .... us..... ı 
retmenl n dilen \'C Renızi k • 
tarafından tertip e da Edebiyat 

ıya tı arasın 
tap Evi neşr altında çıkmakta 
KllUlpbaneai .naın:ncilldir. Namık Ke 
otan bu sertnın 5 h rf}erle ilk de!& 
mal'in bu eseri yeni a 
olarak basılmıştır. 

Maarif Haberleri: 
!erdir. Gelecek aene iki tayyare 
gemisi daıha donanmaya iltihak 
edecektir. Bunlardan biri İmpec

Ceza Kararlan Vekilete Gidecek cable, diğeri de İndefatigeble'dir. 
Maarif Vekaleti bütün talebe- Amerikanın inıa edilmekte ve. 

Balkanlarda Nihai 
Patlak Yaklasıyor 

zırlamaktadırlar. lll1liliz sefirinin 
diplomasi münasebetlerinin inkı
taından sonra da hir kaç gün Sof· 
yada kalacağı aö~lenmektedir. 

Kahire, r; (A.A ) - Teblltde de
nlllyor ki: 

leri alakadar eden bir karar al· ya intuı taeavvur edilmekte bu· 
.. lunan zırhlılarına gelince, ıbunla· (Ba..,ı l incide) /** / 

mı§tır. Alınan bu yeni karara go• rın aavıaı 1 7 <len af&iı değildir ve kün değildir. Şimdilik gazeteler 

re:cTasdikname ile uzaklattırma, bu zırhlılardan bazılarının 52 bin Almanyanın cdiplomatik> hazır· 

SOFYADAKİ BELÇiKA 
POLONYA VE HOLANDA 

ELÇiLERi 

H&Mtlatanda GoJJam mıntakann· 
da Habe.y vatanperverleri dUn ltaı· 

yanların mUhim kalelerlndea blrt 
olan ( Burye) yl ifgal et.mlf]etdlr. 
Şimdi Habeı,ı kuvvetleri Marcos'a çe
kilmekte olan İtalyan kolunu bırp&o 
lıyorlar. Bu mıntakada İtalyan çete
lt'rinden 1500 kfflllk blr kuvvetle 
200 ltalyan aakeri alllhlarlle beraber 
Habef vatanperverlerlne i!Uh~ et
mlf!erdır, 

ı tonilato olacağı temin edilmekte· lıklan hakkında faraziyelerde bu. 
ilitlk kesilmesi ve kovma .ceza~! d ' lunuyorlar. Türkiycye olan itımat 
Vekilliğin tudiki Ue katı ,eklını ır. tam olarak kalmaktadır. Ve Hit· 
alır. Bununla !beraber mühim B Ed ,. A • 1 •· T k ' k . . 
vakalarda müdür Diıeiplin kurulu • en JD tına er ın ürı ıyeyi uyutma ıçın te-

l vcssül ettiği tarzı hareket, l&yık karannı bir taraftan Vekil iie ar· G•• •• 1 • Ç k ld d f 1 b h . 
zederken diğer taraftan karann oruşme erı o o uğun an az a ir e emmıyet 

1 be · atfcdılmeksizin garip bir hareket ta9Clikına kadar auçlu ta e nın Memnuniyet ed M 
okula devamını menetmek mesu• olarak kaydedilmekt ir. aa· 

V • • Q}d mafih Türk kaohineıinin yaptığı 
liyetini üzerine alabilir. erıcı U toplantı, Jngiltere ile Bulgaristan 

VekiUikçe taadik edilmiyen ce- arasındaki münasebetlerin kesil· 
zalar üzerinde Ditiplin kurulu ıs· Atina, 5 (A.A.) - lngiliz • • 
rarda ;bulunurea mc.ele Vekillik Hariciye Nazırı B. Eden'lc lmpa· mesi ve Almanların kendi harp 
Müdürler encümeni tarafından ratorluk Genelkurmay Baıkıını i~lerine karışmaması için Rusya· 
kati karara bağlanarak makamın General Dill"in Yunan Başvekili ya yaptıkları ihtar l~iliz hasını· 
tensibine arzolunur.> ile yaptıkları konu~alar bitmi,- nın mevzuu bahsottisi başlıca nok 

talardır. * Muallimlerin hastalık rapor. tir. 

Sofya, S (A.A.) - Havas: 
Bulgar Hariciye Nazırı bu nbah 
Belçika, Polonya elçilerile Holan. 
da maslahatgüzarına vazifeleri
nin nihayet bulduğunu ve aon 
günlerde tahaddüa eden vaziyet 
dolayıeıle memleketj terketmek 
üzere hazırlanmalarını !bildirmiş
tir. 

-o-

İngiliz Bahriye 
Nazırının 
Beyanatı 

AMER1KA lNGILTEREYE &O 
MUHRİP DAHA MI VERECEK 

Nevyork, 5 (A.A.) Nevvork 
Tlmcs gazetesi, Amiral Wooch~ea'"i'a 
\•azıyet hakkındaki mQtallumı aor
muş, o da tu cevabi vennı,,Ur: 

lannd.a şu esaslara riayet ec!ile· Reuter ajansı muhabirinin öğ· ALMANYA ve YUGOSLAVYA 
ccktir: rendiğine göre konu~alar çok Daily Telegraph gazetesinin 

ı _ Hastalık raporuna, mual· meımnuniyet verici olmu!ftur. ehemmiyetle ka:>dettiğine göre 

Londra, 5 (A.A.) - Bahri)·e 
Nazın Alexander bugün ibahriye 
ıbü~ıini Avam kamarasına verir. 
kett u AUtuk ..,,~ • .,. iM. -· 
at al.tren bır nutukta •eçen eeneki 
hadiseleri gözden geçirmİf ve 
muhtelif dcnız meseleleri hakkın
da ezcümle ıunları eöylemi§tır: 

Mlh\'er devleUerinln btttUn kuv
\•etıer!yle çarpıfabUmek içln muhtaç 
olduğumuz tıloY.U vtıcude getJrtncıy• 
kadar İngiltere blZim llk mUdataa 
hatUnuzı teşkil edecektir. Ben lqll· 
terenin mllcadelede matıQp ola .atı· 
na inanmıyorum. ÇUnkU lnzjllZ ftıo
su denizlerde hAklmcllr. Kafileleri hl· 
maye için İnglltereye daha fazla 
~lp Vel'IUIDia İC.11» ~ f&• 
Jomuu ehemınJ,yeUI bir surette al.ta 
utratmadan 150 kadar e1kl nıodel 
muharip 'ereblleceğlmlZI zannedlyo
ruDı. 

Uınin o anmnna lseda. .Wtiı · · 0
' •••11 za 11\JaıW)la~;qHl..,,.,.aı.ekina 

lerin miktarı. izmlerin b~ SOvyet Beyanatı olmaaı A:lman genellcurrJY)'JDln 
ve bitim tarihleri ve hansi ma- Yunani•tana taarruz için yenmesi 
kamca ve ne sebeple izin verildi· BERLINDE SOCUKLUK ıcap eden en büyük mü,küliıtı 
ği yazılacaktır. YARATJl izale edecektir. Ancak Yugoslav_ 

2 _ Bu esaslara riayet edil- !arın. Alman militariatliğinden ve 
Berlin, 5 (A.A.) - Bir husu-

m -1-1: ... m· ....nnderilen raporlar iade Alman akidelerinden nefret et· 
e11. .... ...- al muhabir bildiriyor: 

edl'lecektir. H H lk meleri için pc:k haklı sebepler var. Sovyetler Birliğı ariciye a * K~rtal, B~oz. Çatalca, .Si. Komiser muavininin beyanatı, dır. 
ll'vrı'de yapılm-Lta olan 6. 7 ılk- k Alman kuvvetlerinin Balkan-.... Berlinde bir soğuklu tc'Ht etmİf 1 
m-kt-bı'n ı'n•aatı bı'tmek üzeredir. ·ı . d !ara girişi münasebeti e Rusyanın .. ... ,,. ve yabancı gazetecı er üzerın e 1 kb b • 
Bu Yeni. mc.lcteplercle, o·· ni.i-mü.zde- h ) . . . yükae ttiği ta ih aözü iitün derin bir tesir usu e getımu§tır. · k 
ici <!ere seneııi başında tedrısata Slav kulaklarını ietibdaf etme te-

L d d M ••h• dir. Bu milletlerin harp halinde 
baslanacaktır. b on ra a u ım ne ı•bi harllcalar yapa.bilecekleri * Hataya giden .arkeoloji.. e- ,. k f bir çok defalar göriılmiıştür. Rus. 
yeti raporunu Edebıyat Fakulte- Müla al ar ya, naziliiin Balhnlarda kendiai 
•·ıne vemıi•tir. Heyet azaaıdnın 1 b' _Ll'ı. -ı.·1 "i' ~ H Londra, 5 (A.A.) - Hür için nası ır kn ~e te9"'ı cttı t-
verdiği analumata göre atay a, Fransız kuvvetleri kumandanı Ge ni geç anlamı§tır. Fakat şımdi bu. 
üzerinde henüz hafriyat yapılma· gh nu t-am'ılc anlamıt bulunuyor. 

ki " " l .. neral de GauHe dün Budcin am ...... 
mış bir çok hüyiınd' er go.ru mkŞ· sarayında Kral tarafından kabul Bu, fevkalade mühimdir. Çunkü 
tilr. Hüyükler içi e zenawın ar e- b '- Tu'"rkwe k.endı' menfaatlerın' ı'n mü. ı. ) d edilmi!ltir. General ir a;aç ay i:V• v 
oloJ' ik hazineler ıou un .. ug .. u zan· F ,__ ı · dafaa•ında eHerı· acrb-·• Lulun· 

B \_ ki rd vcl, Kral nür ransız Kuvvet erıni .. ...-. ~ 
nedilmektedir. u

1 
111
• u.y. ~. 1 e ke 1_ - ..1 maktadır. · tekit ettiği sırada .~enoisi ile go· 

hafriyat yapılması 1 en suru me • d lk d E 1 HITLER'IN MESAJI rÜfJ11Üf8e e r~n ı e a o a· 
tedir. K rak Lu"kümdar tarafından kabul }-'' ı ·· V p t · ı * Maarif ımüdürü Tevfik ut, '" ~•l er ın on apen vası ası e 

bu 11..afta ı'çı'nde Yalova mıntaka.- edilmekıedir. Türkiye Reisicümhuruna alelilce· 
n Krai B. <lıurc:hill ile Birleoilı: l d d ' w · · )' b 

Slndak·
1 

ı'lkmektepleri teftit ede.· e gön er lil meaaJa ge ınce u, 
b Amerika devletleri Reisi Rooac· · d'k' · ı_ _..ı HıJ' 

Cektl·r. Maarif _müdürümüz ır ıım ı ı vazıyet a;artıııın;ıa • 
E •·elt"ı'n hususi mümesaili albay 1 ·· nd' 1 d d .. b' "ddette-'-eri devam eden te • .. er ın e ııe er uy uaunun ır 

mu 11111 l Donavan'ı da kabul etmi•tir. · · f d t~lcri esnasında İstanbul vem~ "l================"'===l ıura ı ır. 
hakatının mektep .bakımı~an iıh- H k k T News Chronicle gazetesının 
t'ıya-'arı tesbit edılmektedır. a i i eminaf diplomatik muharririne göre de, 

"" il 1 • • Bulgaristan hakkındaki Rus teb· * llkmektep . mua im ennın N ı d • ? )iği, aadece Sovyetier Birliğinin 
mesleklerine ait JUta~ları okuma· e er 1 r . Balkanlarda olu!? biteceklerden 
] . . organize edılen konfe· 
arı ıc;ın ed' meı'uliyetini kurtannak arzusun· 

ranslara devam edilme.~~ ır. < ..... 1 ı8clde) * dan daha ba,ka bir fCYİ ifade et· 
Beyazıt, altıncı oku.l ~gretmen. lih bulurwııasa Almanya, Lava) mektedir. Bu inttba dun aktam 

1 . d Nerime Yaf'll m çocuk- v· . F k 
erın en nd d·-ı vaaıtaeile ııı ran,..ını ço tan kuvvetlenm~tir. 

ta dil ve terbiye hakkı a ver ıg kuta ıbenzetınifti. 1 1 
k f ans müfetti•ler ve mıntaka .. h d SOVYETLER • NG L TERE on er • ~ b - il Bu vaziyete gore atırımız an 
muall·ım~eri tarafından e(ıen • • · l R"• t-Llıgı'W'nı'n heyecanlı .inki-. ı çıkannayacatımııZ ıprenaıp er ıun. .... eo 
miftir. . . .. .. l ]ardır: f&flar göatercıbileceiine dair Bel· 

Talebelerin cie 111 .az 90Y em~- Almanlann arzu ve iftihaaına grattaki mütalia:lar ve Rus - İn· 
w fikirlerini iyi ifade cdebıl• hudut yo'-"··-. Hiç bir eöz ve ta· giliz münaeetbetlerinin iyileıeceii 
ge ~e ) amalanna dikkat edile• A'UlT 1 d' 1 :h mege a ı,,..- aYıüt bunlan tahdit edemez. hakkındaki Fin an ıya mü a a-
cektir. 

1 
b t Heıftansi bir vaziyette &r8fhra- nları çok muhrmdir. Çünkü Fin-* Üniversitede açı an fU a cağunız nokta: Almanşanın kar- landryada Rwı nüfuzu kuvvetli· 

"'evr-•ı' un· ~-nlarına devam
1
edil· ' -'-! · · ı. b k d'ır. Ve eauen dı.in akuım Lon· o ....,. ~ ııeınclaki rııa erın mı. yo1taa e • ,,.. 

ınek.tedir. lrntiıanlardan . ~ ınan lediii menfaatlerin mi daha aiır dradaki Sovyet mahfilleri de ayni 
ticeler memnuniyet ver1eı ma- but•lrıdır. Almanya az zahmetle mütalaalarda bulunuyorlardı. 

~~ ttedir. Muallim olmak üzere - eld ed .. Daılv Telegraph g•'"elesinı'n nrye çok menfaat e ecegine alclı ""' 
yeti§en talebelerin yüfdejokaan kescrae yürür, risk tarafının ağır Belgrat muhabiri diyor ki: 
ik' · pedagoji i~n arı a mu- bastığını görürse durur. Alman ve Bulgar kıtalan Yu· 
vaffalt olmujlur. Yüksek mat~- Ahmet Emin YALMAN nan hududunda mevzi almııılar-

atik imtihanına giren tale.tbelerJn dır. Mihverden &den haberlere 
:'e hepei imtihanı ltazanmııtır. Ceçen gün (Balkanlarda harp mı, bakılıraa, Türk hududunda Bul-

MUZAFFER KUMANDANLAR 
IŞANLARLA TAL TIF EDİLDİ 

N Londra, 5 (A.A.) .- _Yakın 
k k' muharip setvıalerın fef· 

Şa~ t~·~e hizmetlerinden dolayı 
ler~ SU .Ji.lm ... ,erdir. Amiral Cun· 
taltıf cu 

1
"' W il h inaftaın. General ave , a.va 

n __ .ı.: Lontıınore ve Gene· 
8 • ..-arct-" . -rÔco or· a HllJP&m nıtanmın 
ral ~A ···L _ı_n· vcrilm:.tır. 
Büırük ,-__, ruwcrç ,.. 

yoksa filli mütareke mı 7) bllflıtile gar kıtalanndan La,ka kıtalar 
yazdığım makale ancak .Şahst blr yoktur. Türkleri t>ir emniyet ha
dUfllnct>yl ltade eder. Bu mıtkaleye vaaı içinde uyutmak te~bbUsü a
esas olan (!kir, Balkanların, harbin ıiklrdır. 
devammca, bUtUn alAkalılar için bir Filhakika, gazetelerin de işaret 
enıni~t sahası haline gelmesinden ettıii gıbi, Hitler'in vönderdiiı 
ve harbin buradan uzak kalmasın- meaajdan tutun da O.N.B."nin 
dan )baretUr. Bllyle bir fikrin :rnev- y.,.dıiı 'baberkre vanncıya kadar 
cut ,aruar altmda tatbik kabul hep bu intıbaı teyit eyleme~edir. 
edip etmedlli ayn bir me11~e<1lr. Naziler Tı.irkleri katiyyen emni-

A. E. l'. ycttc bulunduk.lanna inandaımak 

Akderuz.de: Eldeki mahdut 
kuvvetlerle Amiral Cunningham 
Yunanisıana, Maıtaya ve başlıca 
M11ır üelerine teçhizat ve teslıhat 
ulaıtırmak mecburiyetinde kal· 
mı,Ur. 

Ticaret vapurları zayiatı: 1940 
mayısına kadar lngiliz, müttefık 
ve bitaraf gemi zayiatı haftada 
vaaati olarak 40,000 tondu. Mü
teakıp yedi ay zarf;-nda bu vasati 
90,000 tondan bir miktar az bir 
rakam ilzerinde ısrarla durdu. 
Son 1 1 hafta zarfındaki vasati ise 
takriben 5 l ,000 tıondur. Bu azal
mayı tam11men aldığımız tedbir
lere atfetmekle beraber bu ted
birleri diğer imkanlar arasında a
zalmanın sebeplerinden biri ola
rak telakkide haklıyız. 

Denlzalb taarruzları: Alman de· 
n!z kurma)'l çok pahalı bir şekil 
alan denizaltı harbindeki tlblyeslnl 
dt>ğlştırmlftlr. Bu yenl t4.blye blzilll 
tedbirlerimizde de detiflkllkleri ve 
daha mükemmel tıalo konulmıuıını 
istilzam f!tmektedir. Denizaltılara 
hUcumlar yapılmıfhr 'e bu denizal
tıların ya tahrip edıld!ğinl ve yahut 
do. clddt hasara uğratıldıklarını gös
teren deliller mevcuttur. 

J{ıaıı. bir mUzakereden sonra bah· 
rlye bUtçeal ltllfald& kabul edllm!t
tlr. 

i.tiyonar. Fakat naziler Ru97aya 
kart1 ayni aiyueti takip edi~ra 
benzetrıiY.orlar • 

Butıa İfaret eden Daily Telotı· 
raph gazetesi ba,makaleainde di-
yor k.i: -

Sovyetler tarafından yapılan 
beyanat, Alma~a ile ortaklık 
yaptıklanndarlberi çakan lhadı.c· 
lerin en mühimidir. Şuna emin 
olmak icap eder ki Rutya Bulıa· 
riatanın hattı ıharcıket.ini takbih 
için herhalde haklı adbeplere d~ 
yanmaktadır. 

Daıly Herald'm diplomatik 
muharriri de §Öyl~ yazıyor: 

Almanlar bütün kıtalarını Yu. 
nanlılara 'kartı tahtit ed~mezler. 
Çünkü ger.iJerini ve muvaeala yol. 
!arını tutmak ve Türklerden yüz
de yüz emin olmadıkça da .)cj hu 
imkansızdır. Trakya hudutlarını 
doklurm.C meci>uriyetindedir1er. 

Daill'. Herald'ın diplomatik 
muharriri Daily Telegraph'ın aifa. 
•İ muharriri fikrinde cleiilc:lir ve 
Rueyanın m~ene olan dost· 
hık siyasetini ~aıeajına emiD 
bulunuyor. 

---o--
AMERiKA BAHRiYE ASKER· 
LERINlN MİKTARI ZSO BiNE 

ÇIKARIUYOR 
va,ıngton, fi (AA.) - Mtım...U

ler meclisi bahriye encumenl rtlli ~ 
Vlnaon, Amerika Birleşik devletleri 
bahriye askeri mlktannıl\ derhal 
232 bine çıkanlmaııı ve 11t!Ul mDda· 
taa için 200 bin tonUttoluk muavin 
gemi almak için reise ııallttly9t -
rUmeıl hakkında dUn bir kanua pro
jeli tevdi etmlttlr. 

AMiRAL LEAHY PETEN'I 
zty ARET ETl1 

Vichy, 5 (A.A.) - Birlctik 
Amerika devletlen ~ı.iyük elçiai 
Viaamiral Leahy dün Mareıal 
Peten'i ziyaret etmittir. 

ATINA BOYOK ELÇiMiZ 
HARARETI.E ALKIŞLANDI 

Atina, 5 (A.A.) - Atina &· 

janaı bildiriyorı 
B. Eden'i eelAmlamak iıçirı Ka· 

ııunueaasi mc-ydanında toplanm11 
bulunan naile, Crande-Brela1rne 
oteline ıitmekte olan Türkıye 
ıbüyük ~!çitini baruetli surette al
luolamJP.ır. Türkiye bu.yük elçiaı. 
ote!d.e lnailtere Hariciye Nazın 
ile uzun ve samimi bir ıörütme· 
de bulunmuştur. 

SON GÖRÜŞMEDE KRAL DA 
HAZIR BULUNDU 

Atina, 5 (A.A.) - B. Eden 
ve Sir Dill i:le Yunan Batvekili a• 
ruında dün öi(oden sonra 7aP .. 
lan eon sörı.ipnede Kralın da ha• 
zır bulundu~u öğrenilmiftir. 

ROMANYAôAPt nıstr 
NETtCESl 

Bükre.ş, 5 (A.A.) - Stefaai 
ajansından: 

4 mart akşamı pl~iaitin heniis 
kat'i olmayan netıcelerı ,öyle idi: 

Mı.iaait reyler ıkı mılyon dok· 
san bin dokuz yuz kırk. 

Muhalif reyler. iki milyon 816. 

ŞARKI AFJtllCA GENERAL 
CUNNINGHAM'IN iDARESi 

ALTINA KONULDU 
Lonclra, S (AA.) - Şarki 

Afrikada, vaktıle ltalyanların it· 
ıal ve idare ettikleri •e tiındi in· 
ıUialerin •lıne seçen topraklar, 
Şarki Alrika kuvvetleri bat1-· 
manıdanı General Cunningham'ıa 
•eri idarcai altına konuhmıftur. 



• 
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Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz! 

Büyük. küçük bir çok hastalık
lar soğuk algınlığı ile . başlar. 
Nezle ve kırıklık bavgösterir. Ha
raret yükselir. Artık en korkula
cak hastalıklar için bile zemin ha. 
zırlanmış dcmektrr. 
Kendinizi üşüttüğünüzü hisseder 

etmez. derhal bir kaşe 

GRiPiN 
ALiNiZ 

GRIPtN 
GRİ PİN 

GRIPIN 

sizi grİpe kar!ltı korur. 
en şiddetli ba~ ve 
diş ağrılannı seçirir. 
ü~utmekten mütevel
fü bel ve sinir ağrı
larını. bütün sızı ve 
88ncıları dindirir. 

GRIPIN 
Lüzumunda günde 3 adet alınır. 
Taklitlerinden sakınınız ve her 

yerde pullu kutuları r.ınn.Ja 
isteyiniz. 

1ş arıyor 

SUraUe taktno yazar ve muamele 
takip edebilen bir genç iş aremak
tşdır. Taşra.ya gidebllır. Matbaamı

za (S. S.) rumuzuna. mfu'acaat. 

lstanbul Komutanhgı 
Satmalma Komisyonu 

llAnları 
Beher kilosuna 60 kuruş fiyat 

tahmin edilen Z2 ton yazlık Vakum 
yağı 11/3/ 941 günü s:ıat 11 de pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şartname-

' si )ter gUn komisyonda görWebillr. 
ı Muhammen bedeli 1980 liradır. İs· 
1 teklilerin belli &{in \·e saatte Fmdık-
1 lıda satuıalma komisyonuna gelme-
' !eri. (1609) 

~ 
:r.ı:utcnhl1ldi nam ve hesabına 6340 

kilo Valvalln yağı 8/ 3/941 günü saat 
; 12 de pazarlıkla s:ı.tın alınacaktır. 

1 Şartnamesi her gtın komisyonda. gö
rlileblllr. lstcklilerin belli gUn ve sa
atte Fındıklıda satmalma komlsyo-

l ııuna gelmeleri. (1662) 

* ı Beher kılosuna -t5 kuruş frynt 
tahmin edilen 10 ton ince makine 
yağı 7/3/ 941 gUnU saııt 11,30 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görlllcbi· 
lır. Muhammen bedeli 4500 lira olup 

' kaU teminatı 675 liradır. lsteklilerln 
bclll gUn ve saatte Fındıklıda satı· 
nalma komisyonuna gelmeleri. 

(1660) 

* Lüzum olan parı:alar verilmek şar-
ı tile pazarlıkla bir miktar kamyon 

tamir etttrlleccktlr. Bu işi yapabl
leceklerın tafsllılt almak Uzere her 
gUn Fındıklıda satınalma komisyo-
nuna gelmeleri. (1731) 

* Bir kamyon şasesi üzerine mev-
cut resim ve ş:ırUarına göre blr ka
roseri yaptırılacaktır. Pazarlığı 
Jl/3/9U gUnU sant l4 dedir. Şartna
mesi her gUn komisyonda görUlebl· 
Ur. İsteklilerin belli giln vo saatte 
teklif edecekleri fiyata ı;öre yüzde 
o:ı beş teminaUarı De beraber Fın
dıklıda satınalmıı. komisyonuna gel-
meleri. (1732) 

r lGllSA 
5 MART 19'1 

1 
Kapanl!l 

Sterlin 
Dolar 
l5'içrc Frac. 
Drahmi 

5,~.f 

129,%0 
sı,

e,0915 
Leva 1,6225 
Peçeta 12,9315 
Dinar 3,175 
Yen 31,1875 
tsveç Kronu 31,005 

F,elıam TC TahvilAt 

Sıvas - Erzurum ı 19,25 
Şark değirmenleri hh!se 
senedi 3.10 

Darütpfaka Müsameresi 
Cemiyetimiz tarafından Cağaloğ

lunda.ki Eminönil Halkcvi salo'lunda 
6/3/941 pcrşcn1bc gi.inU sa. t 20.30 
dan 23 e kadar dcvıım cclecek olan 
bir mUsamere verilecek ve (Sa~det) 
adlı eser oynanacaktır. D:ırUşşafaka 
mezunlarınm allelerlle bt. llkt bt: 
toplantıya &elmckı 1 riCJ. olunur 

TOPLAllTIYA DAYBT 

s PAN 
Tlrk F nentm Şh1retlntea: 

Şirketimizin senelik adi toplıuıtısı 24: Mart J..9.41 Pazartesi g\lnU 
saat 9 do. Galatada Nur hanında 7 mmıarah dairesinde yıı.pıla.caktxr. 

Aşağıd:ı.kl nıznımıenin müzakeresi lı:in hissedarların gelmeleri 
rica olunur. 

ı - 19'1 yılı meclisi idare raporu 
2 - Billı.nço ve k!ır ve zarar hesaplarının wdlld ve idare mec

lisinin fbrası 
...... 3 - Yeni İdare meclisi ve murakıp intihabı. 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında ilan 
Dantelsiz bir kunı,luklarm yerine dantelll bir klll'UflukJar darp n 

piyasaya kifı mrktarda Çlkarılmış olduğundan dantelsiz blr kurutluk• 
ıarm 31 Mart 941 tarilıiııden sonra tedavülden kaldınlması kararlaf" 
tlnlınıştır. 

Dantelsiz bir kunışlukl... Ni$ln 9U tarihinden itibaren artık ted&• 
vW ctmiyecek ve bu tarilıt .. n itibaren ancak blr sene müddeUe yalnıZ 
mal sandıklan ile Ctimhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve CDmbU• 
riyet :Merkez Bankrun fUbesi bulwunıya.n yeYlerde Ziraat Ba.nkuı fUbo
Jcriııce kabul cdilebilecektır. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanlann bunta.n mal a&ndıkI&n il• 
Cümhurlyet :Merkez ve ~lraat Banka.lan şubelerine tebdil ettirmelct 
:lliln olunur. (9035) (12:';23) 

Askeri Fabrikalar Satınaima Komisyonu llAnları 

2000 Metre Mikabı Ceviz 
Tomruğu Alınacak 

Talnnln edllen bedeli c74.000> Ura otan 2000 metre mlklbr ceviz. 
tomruğu askeri fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez satın alma ko
misyonunca. 10.3.9'1 pazartesi gUnU saat U,30 da. pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname c3~ lira <70> kuruŞtur. Muvakkat teminat: d950> 11· 
racltr. tli>29). ı * ı .. ........_..ı-1.Jl. .• :J.. ...ı 

Muhtelif Eb'adda 10 Kalem ve Ceman 
2380 Metre Mikabı Kereste Alınacak 

Köknann metre mlka.bına 50, çamın metre mikAbma da 53 Hradan 
heyeti uınuınlyesine tahmin edilen bedel, <126.140> ltra olan muht'ellf 
ebatta 1-0 kalem ve ceman 2380 metre mik!bı kereste Askeri Fabri· 
kalar umum mUdürlUğtl merkez satın alma. komisyonunca 10.3.941 
pazartesi günU saat 16 da pazarlıkla lba.le edilecektir. Şartname 6 lir& 
31 kuruştur. Muvakkat teminat c9460> lira. <50'b ku~r. Bu kereııte
leri tamamen çıralı c;am vermek mtlmktin olma.dığı takdirde yarmı çı· 
rah çam ve yarısı beyaz köknar olabilir. Bu kerestelerin heyeti umu
miyesinl vermeği talip bulunmadığı takdirde 209 motl'e ıniklbmdan a-
şağı olmamak ,aruıe ayrı ayrı da alınır. (1627) • ı ' 

* İki Kalem ve Cem'an 975 Metre Mikabı 
Kereste Alınacak 

Talunln edilen bedeli 51675 lira. olan iki kalem ve eeman 975 metre 
mild!bı kereste askeri fabrikalar umum mUdUrlllğ11 merkez satın alına 
komls7onunca ıo.3.9U pazartesi gtlnU saat 115,80 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname 2 Ura 59 kuruştur. Muvakkat teminat 3375 ~ira 
62 kuruştur. (1628) 

* 105 Kalem Muhtelif Zımpara 
Taşları Alınacak 

Tahmin edilen bedeli 18,000 Ura olan 105 kalem muhtelif zımpara 
ta.,ıarı askeri fabrikalar umum mildllrlüğtl merkez satın alma komi~ 
yonunca 10.s.ou pazartesi gtlnU saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 1~ liradır. (1626) 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu ilanları 

4000 Kilo Peksimet Alınacak 
Bir sene garanti verilmek ve mevzuat iı;erlsinde bulunmak fU1llc 

pazarlıkla (000 kilo peksimet alınacaktır. 
Talip olacakların verecekleri peksimetin evsaf ve mUmklinse nümu

nelcrilc blrllktc 7/Mıırt/941 cuınıı. gUnil saat 14,30 da komisyonda hazır 
bulunmaları. (1673) -

* 600 kilo zeytinyağlı Ayşekadın fasulye konservesi 
600 kilo zeytinyağlı Barbunya fasulye konservesi 
600 kilo zeytinyağlı Dolma 
200 kilo Reçel 
Yukarıda cins ve miktarları yazdı gıda maddelerinin her bir kalemi 

ayrı ayrı 7 Mart 941 cuma gfuıU saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 
lsteklilerin belli giln ve saatte komiSyonda hazır bulunmaları. (1672) 

- ..... i -

{ahmln bedeli 
Kr. Sa. 

4!.000 kilo koyun etı 71 38 
23.500 kilo kuzu eti 68 70 

850 kilo sığır eti _ • __ 48 77 

ı. - Yukarıda. miktar, cins ve beher 'kilolarının tahmin edilen be
delleri yazılı üç kalf'!Tl etin 12/ Mart/941 çarşamba gtbıti sa.at 14 de 
ka~ı zarfla oluıiıtımesi yapılacal..-t.ır. 

2 - İşbu Uç kalem etin ilk teminatı t:3791> lira c7> kurwıı olup, 
,,aııt.nanum her gtın tş saatleri dahilinde komisyondan <255> kuru" be
del mukabilinde alınabilir. 

3 - lsteklHerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ta.nam ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını havi kape.lı zar.narını en geç bell1 
gUn ve saatten bir saat cv\'eline kadar Kasmıpıu,ada bulunan komisyon 
ba.Şkaıliığtna makbuz mukabilir.de vermeleri. cl:Wb 

* lhtiyacmıız olan iki adet kamyon tekerlek zinciri 7 /3/941 cuma 
gUnll saat l4 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım satınahna komis
yonunda pazarlıkl:ı. satın alınacktır. 

tsteklılerln bclll gUn ve satte mczkCır komisyona müracaatları 

ıuı.n olunur. (1761) 

İstanbul Belediyesi tlinlan j 
Karaağaç mUcssesatı memurini srhhiyc ve fcnniycslle müstahdem 

ve işçileri için yaptırılacak tulum, gömlek ceket, pantalon 'lre elbise ka
palı zarf usulllc cksıltmoyc konulmuştur. Mccrnuunun tahmin bedeli 
6166 lira ve ilk teminatı 462 lira tS kuruştur. Şartname Zabıt ve Mua
melil.l MildUrlilğU kaleminde görillcblllr. İhale 21/ 3/ 041 cuma gUnil saat 
15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ve DU yılına ait Ticaret Odası veslkalarlle 2490 numa
ralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan tekııt mektuplarını 

1hale glınU saat U de kadar Daimi Encumcnc \'crmelt:ri lilzımdır, U 726) 
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Befinci Tertip - İkinci Çekilit 

ikramiye 
adedi 

1 Mart ınn 

baamiye 
miktarı 

6 15.GOO 
6 5.008 
8 2.000 

60 1.100 
90 500 

120[· 200 aoo ıoo 
300 50 

3000 10 
60000 3 

636 Teselli 
mükafatı 64526 

İkramiye 
bıtan 

90.000 
30.000 
16.000 
60.000 
45.000 
24.000 
30.000 
15.000 
30.000 
180000 
22.026 

542.026 
Tam Bilet 

3 
URA 

CDmhur.iyet Merkez Bankası 
1 MART 1941 VAZIYET/ 

AK T 1 F 
Kaa: 

Altın: So.fı kilogram 72.603.019 
Banknot. • 
'Uf&klık. • • • • • 

D.hildeki Muhabirler: 

Tilrk Lirası • • • • • 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: safi kilogram 5.248.822 
Altma tahvlll kabil ııerbeet dvvi:::l?r 

Diğe!' dövizler ve Borçlu kllring 
bakiyeleri • • • 

Huine TahTillsi: 
Deruhte cdL evraJu nakdiye ~ğı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevti
kan hazine tarafından vaki tediy&t 

SeHdat Cüzdam: 
Ticaı1 seneUer • • • • • 

E.alaam ·.-e Tah.nit Ciizdul: 
(Deruhte edilen evrakı nüdl

A - (yenin karfılığl ~Ye tah• 
(vUAt (itibari kıymeUe). 

B - Serbest esham ve tü'rilAt • 

Anmlar: 
.Altın ve döviz Uzerine aYaH • • 
TahvilAt tızerine &VaJUI • • • e 
H&ZineYe ıa.a vAdc.:l aw.n.ıs. • • 

Hazineye 3SSO No. lu Kanuna gtire 
açılalı altm kArfllılW a-.uıa • • 

Lira 

102.121.054,21 
6.597.966.50 
2.281.021,85 

283.396.14: 

7 .382.887,54 

86.165.056,88 

158.US.563,-

20.149.137,-

268.313.757,99 

45.831.4:56,93 

7.926.606,M 

8.943,7.i 
7.808. 722,-
2.195.000,-

1H.MU28,75 

~: ............................................. M 

lılublelif: .................................................... . 

, 

Lira 

111.000.9(2,56 

233.396,14 

43.547.9'4,42 

138.599.426,-

268.313.757,99 

53.758.063,4 7 

' ~ 

124.59'r .592,(0 

(.500.000.-
7.803.747,60 

752.204.870,87 

l ... tanbul Hava Mıntaka Depo 
A 

Amirliğinden : 
ı - Haı.·a birlikleri ihUyacı lçın 2000 metre par84Ut tol"b&lık bezl 

satın alınacaktır. 

PAS IF 

~,..: ................................................ . 
İhtiyat Ak9flÜ: 

Adi ve fevkalide • 
Hu.sus! • 

• • • • • 
• • 

Tedarilcleki LnlmotJar: 
Derullte 9',;.leıı evrakı nakdiye • • 
Kanunun 6-8 inci mat::lclerine tevfi
kan hazine ta.rafından vAld. tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki· 
:yeet • 

KUJılı#ı tamamen altm olarak 
lllveteıı teda.vWe vazedilen. • • 
Reeskont mukabili illveteıı teda\-llle 
vazedilen. • • 

Hazineye yapılan altm karfıJıkJı •· 
vanıı mukabili 3902 No. lı kanun mu
cibince lllveten ted&vWe vazedilen 

Mndmt: 

Tr-·: r..ı .... sı • • • • 
Altm: Safi Klg. 876.809 

IUI No. l• kaınıaa söre ~· 
açı1aa a...- mukaltW tevdi o1aDaa 
altınlar: 

Siı.fi kil&: 55.Ml.930 

Dövia T..W.iduu 
Altm& tahvili kabil dövt&ler • • 
Diler dlMzler ve alacaklı kllrm,f 
b&]dyeleri • • 

1.188.686,15 
6.000.000, 

158. 748.583,

r~149.13T, 
188.1599.426,-

17.000.000, 

250.000.000,-

'11.879.il0.28 
l..233.302,156 

78.124.187,90 

20.133.228,05 

yalalallif: .................................. _ ......... ~ .... 

t Tı ... 1938 bııi' b ·- ..... 

.... oeefo baddi O/e4 AJlm ibıaiw HW % 3 

Kuleli Askeri Lisesi MüdürlüğÜ 
Kuleli Asker! li8e81ne girmJye üıtekll Oıup da tqr~ 

latanhuld& da d.otruca mektebe milraca&t etmif o~ 
da dönekliği olınıyan bütün girme .şartlaruıı haiz bulunal1 .
manda gir1' evrakını tekemmill ettinnlf olan isteklllertn 
yapılmak Uzere 7/Mart/941 cuma günU saat 9 da KuUıll 
lunmalan ve bu tarihte mektepte bulwımıyanlann ~ 

-

2 - Pazarlıkla ihalesl 11.3.941 salı gQnU eaat H te Teşllköy Ha
va Mmtaka depo Amlrllgl 88.tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - tsteklllerln f&r1name ve nQmuneslnl garmek Uzere her r1ln 
pazarlrğa gireceklerin belli gUn ve saatte 300 liralık muvakkat temi· 
nat makbwaıu·ııe l:>lrll.kt\: nıezktlr ı;ünde komisyona mllracaatıarı. (1630) 

cekleri llAn olunur. (1'43) 
~ 

Sahibi ve Neşriyat MQdllrU: AHMET EMİN Y~ 
Buıldığı Yer: VATAN KATSA.A.s.1 

1 " 


