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Churchill'in 
Balkanlarda 
Gösterdiği 
Tehlike 

İngiliz Başvekil!, bütün nutukla
rında vekayil daima evvelden gö
rüp haber verdiline göre, Balkan
larda da yeni Mdiselerin inkişa
fını bekliyebiliriz, Bu vatlyet kar
flSlllda Türkiyenin endişeye düş
mesine lürum yoktur. Çünkü her 
türlü lh\imalleri gözönünde bu
lundurarak ona...a:öre bütün müda
:!aa tedbirlerini alnuştır. Türkiye 
huduUarının çelik kalelerine baş
larını vuracak olanlar. karşıların
da kahraman Türk ordusunu b.a
zır bulacaklardır, 

JJJ. Zekeriya SERTEL 

i ngiliz Başvekili Churchill, ne 
kadar acı olursa olsun. 

hakikati açıkça söylemekten çe· 
kiruneyen, ve tehlikeleri halka 
olduğu gibi göstermeyi vazife bi
len nadir devlet adamlarından bi
ridir. 

İktidar mevkiine geldiği gün· 
denberi irat ettiği nutukların her 
biri, insanı hazan yeis ve nevmidi 
ye düşürecek derecede, acı birer 
hakikatin ifadesidir. Onu hiç bir 
tehlike yıldırmamış, hiç bir !acia 
korkutmamıştır. Hadiseleri pem
be bir bulut arkasından göstere
rek halkı aldatmayı, bir nevi va· 
tan hıyaneti addeder. Dünkü mü· 
him nutkunda da: 

"Hıyanet ve alçaklıktan sonra 
en büyük suç, insanı tembelliğe 
ve ihmale sevkeden fazla nikbin· 
ilktir.,, diyor. 

İngiliz Başvekilinin dün ifşa 
ettiği hakikatlerden biri de Bul
garistanın vaziyetine temas eden 
kısımdır. Churchill bütün Balkan 
devltlerini yakın bir tehlikeden 
haberdar ediyor: 
"Şuna emin olalım ki, harp ya

kında şddeti artacak bir safhaya 
~irl"cektir. Hitlerin cürüm orta
ğ ı Mu-.olinl. onu Arnavutluğa 
atan darbelerin tesiri altında sal-
nıYnr .. Fakat .. a7iler Macarista· 

nı yuttuktan ve Romanvada tüy
ler iirpertici dahi'i ihtilaflar çı· 
kardıktan sonra l~dradenize in· 
n.is bulunuvorlar. Romanyada 
n1u~77&m bir Alman ordusu ve 
havn kuvveti vücuda getirilmekte 
dır. Naziler dislerini -'?h~ şimdi
den Bulgaristana d& ,, ımisler
dir. Bunun, Bulgar hükumetinin 
muvafakatile vuku bulduğunu 
farzetmemiz· lazımdır. Bu giin 
tayyare me,·danları saY1SI bin
lere varan Alman miistabdiminin 
isgali altındadır .Bu da, Alman ha 
va kuvvetlerinin Bulgaristandan 
kalkarak harekete gecmelerini 
>nümkün kılmak içindir. Bulga
ristanda ve Bulgaristan yolu ile 
Alman kıtalarının harekette bu· 
lunması için bir cok hazırlıklar 
:vapılmıshr. Ve belki de şu anda 
bu ileri hareketi başlamış bu· 
lunmaktadır.,, 

Bu acı hakikati haber verdik 
ten sonra başta Bulgaristan ol· 
rnak üzere bütün Balkan memle
kP!l!'Tinl' baslanna gelecek fela 
keti hatırlatıyor: 

"Ümitler içinde yaşıyan, bita
raflıklarına sarılan Felemenk'in 
geçen Mayısta başına neler gel
diğini, nasıl hayal sukutuna uğ· 
radığını, nasıl ezilip yağına edil
diğini ve o vakittf'nberi nasıl ac· 
lığa mahklhn edildij?ini gördiik 
lSüphesiz bütün Balkan memle· 
ketleri birleşerek İngiltere ve 
'riirkiyenin yardımile berabe~ 
hareket etmis olsalardı, Alman 
kflra vP h111v; kuvvPtlerinin t~
temmiiline kadar aylar geçecek 
l>e o zaman içinde cenubu şarki 
ı\ vrupada bu kuvvetleri venrcek 
kadar kuvvet biriktirmek mlim
kün olanktı. O mHılMt 78rfındo 
da Mr cok <evler olabilirdi. 

"Fakat ~üphe yok ki. cenubu 
ıarki Avnına•ı devletll'rİ. birer 
hirer parçalanmaya mii,Rade r 
decekler<e, onlar da Danimarka 
llolanda ve Belçikanın likıbetin" 
ll~rı,~nr~kl11r'1.-. Vt- lcnrtulucı ~A
'llerinin çalmMı için ne kada• 
laman geçeceğini kimse söyliye· 
tnez.,, . ... 
Türkiye, İngiliz Başvekilinin 

bugün acıf(a vurduf(u bıı 
acı hakikati cok daha l"vvl J!Ör· 
llıuş. bütün Balkan devletleri a 
tasıl"dn bir anlaşma tesisi içil" 
t' "<len ,l!eleni yapmıstır. Türk 
"'atbuatı da senelerdenberi Bal 
it n devletleri arasında bir kon 
fedPras ·on te•kiline kadar biı 
birlik vücuda ı;ıetirilmesi üzerin· 
de ısrar ile durmuş. ve bu da 
lı.ıı:ı bıkmad•~ VP U"•nrnaifon mu-

(SonU; Sa 5, SU lJ 

Adliye Vekili 
Dün Adliyede 
Teıl<·f<. er Yaptı 
Fethi Okyar, 11Y eni 

Projesi, işlerin 

Hazırlanan 

Daha Büyük 
Kanun 

Bir 
Sür'atle lntacını Mümkün Kılacaktır" Diyor 

Ve1<il. İcra Reisi ve hakimleri ile göriişlirken ... 

Adliye Vekili Fethi Okyar dün da çıkardığı işlere dair hazırla
adliyeye gitmiş, tetkikler yap- nan istatistikleri gözden gcçır. 

mıştır. Vekil mahkemeleri gez- dirn. Mahkemelerin geçen 940 
miş, duruşmaları dincemiş, ha. senesi zarfındaki gördüğü ışler, 
kimlerle konuşup iş'er hakkında evvelki senelere nazaran çok da.. 
izahat almıştır.'· Vekil, kendisini ha fazladır ve daha çok iş çık
ziyaret eden gazetecilere demiş.. mıştır. Bütün gayemiz adaletin 
tir ki: sekteye ve tevakkufa uğramadan 
"- Istanbul mahkemelerinin sür'atle tecellisini temin etmek

işleri nasıl çıkardığını görmek tir. Hiikimler bu gayeyi tahak
üzere, mahkemeleri gezdim. Ay· kuk ettirmek için bütün gayret. 
nca bunların son bir sene zarfın- (Sonu; Sa; 5 Sil; 2) 

Paris, Gene 1 

Memnun 
Olmadı 

Vichy Ricali, Paris
1

İ 

Aç Bırakmış Olmakla 
itham Ediyor 

italyada 
Halk Teskin 

Ediliyor 
Bingazi'nin 

ltalyada 

Sukutu 

Hayli 

Heyecan Uyandırdı 
Londa, 10 (A. A.) - •A. f. i• Ankara, 10 (Radyo J!azctesi)-· 

Laval'i yine :ıariçte bırakan ka· Cenovanın bombardımana :na
bine değişiklij!;i umumi:y:et it.ibl: ruz bırakılmasının İtalyadaki a· 
riyle memnuniyet verıcı teliıkkı kisleri hakkında henüz bir şey 
edilmekle beraber, kat'i mütalea bilinmiyor. Fakat. Bingazinin 
serdetmek hususunda ihtiyatk5r İngilizler tarafından isgal edıldi
davranılmakta ve hadiselerin in- ai hakkındaki haberin İtalyada 
kişafı ile mütemmim malfrmata heyecan u,yandırdığı anlasılıyor 
intizar edilmektedir. Bu hususta Ansaldo. nutuklar vrrprek heye . 
bir nokta bilhassa nazarı dikkati ~anı önlemiye çahsıyor. 
celbetmektedir: Eğer hakikaten Binııazi ıİıuvoffakıyeti hakkın 
Alınan isteklerinin reddi balııs da Alman ve Macar radyoları 
mevzuu ise, Almanlar niçin mu- bir mütalaa yiirütmemekte. ha
kabil harekete geçmiyorlar? "l'i- vadis vermemekte. valnız İta! · 
mes• gazetesinin Fransız hudu- van radvosunun verd;ği haber -
dundaki muhabın, birkaç hafta· leri tekrarlamaktadırlar. 
danberi Almaı:ıların Italyaya a~- Rnma ranvo<u FHnl!'••i harp 
ker nakliyatı ıçın Mont Cerııs ketinden bahsederken Fransaya 
tünelinden ve Vintimille'den ge-, h 't t . ! · ı· ı · Af . ı ap e mıs ve neı ız Prın rı 

(Sonu "'" .> " ı; (S S 5 S" ~) 
------------- onu: a ; u ı 

.... 

Trablus'a 
Hava Akını 
Başladı 

Wavell 

Seri 

Ordusunun 

Bir Tazyik 

Yapacağı Anlaşılıyor 

Eritre'de iki Kasaba 

Zaptedi~di, Keren 

Şehri Düşmek Üzere 
Londra 10 (A.AL) - "Reuter,, 

ajansının askeri muharriri Sir 
Hubert Gough şunları yazmak
tadır: "Trablus'ta Sirte korfezin. 
de kiıin El Agheila'ya kadar U
«anan Ingiliz ilen yıirüyıişıi ge
nış mikyasta ve ~ri bir hareket 
olmuştur. Bu ileri hareket kat'i 
bir karar alındığına ve Wawell 
ordsunun Trablusgarp şehrine 

doğru süratli bir tazyik yapaca
ğına delalet etmekted>r. Filha
kika böyle bir ileri hareketin 
tehlikeleri ve zorlukları maddi ve 
askeri olmaktan ziyade, iaşe me
selelerinden doğan müşkiliıt ma. 
hiyetini arzetmekte idi. Bunu 
hallettiktensoııra mesele basitle
şir. 

Trablusgarbın zaptedilmesi ln
gilizlere o kadar büyük menfaat· 
ler temin edecektir ki böyle bır 
teşebbüs için ne kadar g:ıyret 

sarf edilse yerindedir. Filhakika 
Trablusgarp şehri Ingiliz donan
ması ile hava kuvvetleri icin çok 
büyiık bir kıymeti haizdir. Bu 
mevkiin işgaliAlman plıinları Ü· 
zerinde çok kuvvetli bir tesir ya. 
pacak ve mütereddit bulunan 
htikıimetleri kararlarında takviye 
edecektir. 

Yeni csil'~er alındı 
Kahire 10 (A. A.) - Ingilız or_ 

dusu şimdi El Agelta ile Trablus 
garp arasında bulunan 500 ki
lometrelik bir çöl sahası karşı
sında bulunmaktadır. Bu saha· 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Libyadakı Britanva kıraatına 
k~anda eden Ge~eral Wilson 

deniz kuvvetlerine 

' . . 
AUanükte ve Akdenizde İngilizdonanması ile işbrrliği yapan Hür Fransız 

mensup bir harp ııcınisinde atı.5 hazırlıf:ı 

:t • 
' • 
' 

Churchill'in son nutkuna göre, A lmanlann yeni bir hareket teşebbüsüne hedef olması muhtemel 
bulunan Bulgaristanın co&"rali mevkiini gösterir harita 

Bükreşteki 

İ~giliz Elçisi 
Geri Çağırtlldı 

Bükreşle İngiltere 

Olan Siyasi 

Münasebatını Kesti 

Churchill'in ikazı 

" Balkanlılar Birlik 
Olup Tehlikeyi 

Önliyebilirler" 
Bükreş, 10 (A. A.) - "Havas,. : 

lngilterenin Bükreş elçisi Sir Re
ginald Hoare bugün ögle üzeri 
General Antonescu'ya resmi bir 
nota vererek büyük Britanyanın 
Fomanya ile siyasi münasebetle
ri kesik addettiğini bildirmi~tir 

Sir Reginald'ın bugün Kösten
ce yolu ile İstanbula hareket et
mesi muhtemeldir. Elcive elli ka
dar lngiliz tebaasi refakat ede-
cektir. 
C lıurchill'in Bulgaristana 

dair söyledikleri 
Londra, 10 (A.A.) - Başvekil 

W. Churchill dünkü nutkunda 
Almanyanın Balkanlara müte -
1 ilik planlarından bahseder!<cn 
•vnen şunlan söylemiştir: 
"Eğer bütün Balkan milletlP

rı , birlik olurlarsa ve İngiltere 
ve Türkiye tarafından yardım 
~örerek birlikte hareket eder

lprse Avrupanın Cenubu $ar · 
<isinde bunları yerımiye kafi 
·niktarda Alman ordu ve h~v' 
1rnvvetleri toplanabilinciye !ta
lar birçok aylar gececek ve bu 
·vlar zarfında birçok şeyler ola· 
'>ilecektir. Eğer Cenubu Sar'<i 
nemleketleri kendilerinin teker 
~ E'ker parC""'l -- --.')c.::1"'~ "',;;c:o ... -:ıde 

(Sonu· Sa 5. Sil Si 

Yunanistan Harbi 

Sekiz İtalyan 
Tayyaresi· 

Tahrip Edildi 
Klisura Cephesinde 

Yunanlılar Yeni 
Mevziler Zaptettiler 

Atina, 10 (A. A.) - Atina Ha<l 
yosunun bildirdiğine göre, Yu
nan devrıyelerı Arnavutlukta 
cephenin merkez bölgesinın a
nahtarı mesabesinde olan Klı· 
sura şehrınin şimaline doğru il"' 
rı hareketlerine devam etmışler. 
dir: Italyan Siyahgömleklılerı, 
ıki gün evvel bu bölgede~m_.ıha. 
rebenın kendileri için en telal<t!t
lı neticesını veren bir mukabil 
ıaarruz yaparak muharebe ıney 
danında 1000 ölü bırakmışlardır. 
rtal:van yaralılarının adedı de o 
nısbette vüksektir Hücum J 5000 
Siyahgömlekli tarafında" yapıl
mış ve Yunanlılar tarafından ta. 
mamiyle kırılmıştır. Şimdi Yu. 
nanlılar müteaddit şiddetli hü-

(Sonu: Sa: 5; Sü: 3) 

Bul~ari<tan Kralı Bnris 

Askeri Vaziyet 

GENERAL W A VELL 
RABLUSA DOGRU 

iLERLiYOR 
Askeri Muharririmiz yazıyor\ 

Rodos'ta iki 
Hava Üssüne 
Hücum Edildi 

İngilizler, istila 

Limanlarına da Yen'. 

Baskınlar Yaptılar 

Norveç SahillerindE 

lngiliz Tayyareleri 

Bir Alman Muhribini 

Torpillendi 
Kahire, 10 (A.A.) - Hava ka· 

cargıihının tebliği: 8/9 Şuha• ı:e 
oesi, Rodos adasındaki Kalato vı 
:vı:aritza hava meydanları İDJ!ı · 
liz bombardıman tayyareleri ta· 
rafından bombardıman edilmiş • 
tir, Kalato'da yerde daj!;ınık biı 
halde bulunan tayyareler üze • 
rine bombalar atılmış. şiddern 
bir infilak ve iki büyük yangı~ 
'ikarılmıştır. Bu taarruz dı.iş. 
man tayyareleri üzerine acılau 
bir mitralyöz ateşile tamamlan. 
mıştır. . , 

(Sonu; Sa 5; Sıi SJ -----

Şimall A!rlkadaki muharebe 
harek;1tına dair son gelen .naber· 
lere bakılırsa, General \Vaveıı·;~ 
Trablusa doğru ileri hareketine 
devam kararında olduğu oöyle-
aebilir. FilvAki, dünkü haberler< Bacvekilin Tetkikleri 
göre, Bingaziyi cenuptan bir ar- S 
ka hareketiyle ihata ederek mu- Ankara. 10 (A. A.) - Başveki. 
harebesiz teslim olmıya m..>cbuı imiz doktor Reik Saydam bu~ün 
eden İngiliz motörlü kıtala:ımc Türk Hava Kurumu genel mer· 
ileri kolları. El Aç:eyla"ya varmı~ t k 
bulunmaktadır. Bu mevkı. Bin~ <ezine ,l!iderek bir bucuk saa ·a· 
gazinin cenubunda ve Slrı kör- -tar tetkiklerde bulunmuş ve ku· 
tezinden Trablusa giden sahil yo- 11mun daha fazla inki~af ettiril· 
ıu üzerinde ilk merhaledir Bu nek icabl'den mP<alsi hakkıpda 
rasiyle Tr::ıblus şehri arasınd :1 urum ba~kan1 Erzurum mebu· 

Sonu. Sa 4; Sü lJ m Şükrü Kocak'a emir ve direk-
-- ___ _.) .. ifl~'" vPrmic;;tir 

SIRASI GELDIKCE: 

!tURT MASALI DEGİL, 
Kurdun Kendi Masalı. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

Babaç kurdun biri bir haylice zaman aç kaldı. Bu açlı~ 
bir gün midesinden ziyade kibrine dokundu. Aslan, 

kaplan, gergedan av bulsun da bugüne bu~n adla •anla .. bir 
lturt neden a< kalsın? Diyerek yola çiktı. Bır cavırlıkta ınızel 
ir koyun !!Ördü. 

- Hah! dedi koyuna. seni viyece!rim! 
_ Aman kurdum! dedi koyun, baş üstüne. canım sana feda 

olsun. Yemesine ye beni. Fakat son nefesimde bir arzum var . 
·nüsaade et de bu arzum yerine gelsin. Emrederseniz sövlivevino, 
rzuın şudur ki, beni yemeden önce huzurunmıla bir oyun oynı
•vım. Zarar vok. ben cazbantsız ıla dans ederim. 

- Peki. dans et ama. kısa kes! 
Koyun meleyerek, haykırarak zıplamaya başladı. Ai!ac ~r

' ında uyuklayan çoban bunu işitip &örünce "bir is var .. dıye 
t'ğirtti Kurt cobaru görür görmez t..huıları kaldırdı. Kovumı 

• iyemedi. 

* .. 
Yolda bir keçi gördü. Onu da yemeğe kalkı~tı. Keci yalvaTdı: 
- Aman sultaı im! Beni böyle sadesi sadesine vemekten ne 

kar? Şu çalının dibinde halfl"mıe ceviz içi sakladım. Beni onun
doldu• •onra sapır $Upur ye. 

- Ö:vle olsun ama elini çabuk tut! 
Keçi 'çalının arkn<1na gelir gelmez, sivri kayalara hrladı ve 

urdun ağzı açık kaldı. 

* * 
Kurt bir çiftliğin yanından geçerken sülün gı1ıi bir at gör-

dii. (Ne koyun ne keçi buna benzemez, bari hunu viyeyi~) dh<'
(Sonu Sa. 4 Su 1 d•·J 

-

• • 
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Şairin Hayalı 

Bir Havdgazı 
Kazası Daha 
Atlatlldı 

Al anacak Tedbirler 
Yazan: E. D. Çeviren : Y. K. 

'ieryerde Silah j davranıyorıaı:ı. * 
Evlere sığınan müfrezeler 

raharrisine o sabah hava sis ve rutubet-
le dolu idi. Villamızın ka-

laclanmı cf ı pısı birdenbire ısrarla çalındı. 
S S "Bomba,, havlıya havlıya gelen-

·Ve Eserleri Hakkında 
I zahat Verildi 

için Nafıa Vekaletine 

Bir Rapor Verildi 
Havagazı kazaları artmaktadır. 

Evvelki gece de Süleymaniyede 
Taştekneler sokağında 25 ::-ıuma. 
ralı evde oturan Karamtirsel 
mensucat fabrikası muhasebecisi 
Galip ile ailesi ve kiracılan ze
hirlenmek tehlikesi geçirmişler 
Galibin tesadüfen uyanması sa
yesinde derin uykudan uyandırı
larak mutlak bir ölüm tehlikesin
den kurtanlmışlardır. 

Almanlarla şaka edilmezdi. Harp 
kanunlarına çok sıkı riayet eder
lerdi. Yen! emirlere alışmamış a
hali her an tehlikeli hatalar ya
pardL Meseli, komşu köyünden 
birkaç kadın akpm aaat 6 Jan 
sonra evden çıktıklarından ve nö
betçilerin "Dur!,, seslerini işitince 
~aya, buraya k()ftuklanndan ol
dukları yerlerde öldürillmilşlerdi. 

-6-

leri karşılamaya koştu. Polonya Ali ş· N at' · d ğum 
ordusundan silahlı bir kaç zabit ır . ev ~. 0

. unun 
içeriye girerek mensup oldukları be§y~uncu .. yıl d~nuın:u muna -
fırkanın Varşova civarında pe- sebetıyle dun Unıversıte konfe. 
rişan edildığini, fakat teslim ol- rans salonunda bir toplantı ya
mak istemediklerini söylediler. pılmıştır. 

Bu kahramanlar yardımın ge- Toplantıyı Rektör Cemil Bilse} 
l~ğin~en emin olup oı:man~a açmış, Maarif Vekaletinin büyuk 
g~enmıye karar vermışl~rdı; adamları tanıtmak maksadiyle 
d.uşm~la karşı ~ar~y~ ~~~dıkle- takip ettiği programı izah edf)rek 
rı takdıı:~e kendılerı,nı ol?nc~ye memlekete, millete, medeniyet ve 
kadar m~dafaa edece~derdı. Gun- insanlığa hizmet eden büyiik a-
ler geçmış fakat yardım gelme- .. .. 
mişti. Zavallılar açlık ve rütu- d~ kalblerde ve gonulle~de 

Bazıları yüzlerine gaz maskesi betten -titreyerek kendilerini ba- daıma yaşamakta olduğunu soy
takm.ışlardı. Mask~i olmıyanlar rındırmamızı rica ettiler. Onları lemiş, doğumunun beşytizüncü 
burunlarına hava ve gliserinA elimizden geldiği kadar doyur- ytldönümü dolayisiyle toplamı -
Kompresler bağJ.amışlardı. liutun duk. Ancak, araştırmaları günde mış olan Ali Şir Nevai'nin bü. 
gözler korku ve boğulma ıstıra- bir kaç defa tekrarlıyan Alman- yükluğünü tebarüz ettirmiş~ır. 
hından dşınya fırlamıştı. Köpe- 1a.ı: ~er an gelebilecclder.intl

1
. en

1
! Şehrimizdeki Azerbaycanlılar

~in bile bir kompresi vardı. evımızde kalm:uarını ~h ~e 1 dan bir çoklarının hazır bulun-
Hayvan bu ameliyata emsalsiz bulduk. Bahçenın uzak bır koşe- . 
bir sabırla tahammül etmişti. sınde sığınacak bır yer yaparak o duldan bu toplantıda Rektorden 
Ekseriya, dört ayaklı gözdemiz rasmı yorgan ve yastıklarla döşe- 8?.nraprofesör Ze~i V~lidi 1'1:1.g~n 
insanlara tahammül ve zeka nü- dik. Cephedeki vaziyetin iyileşe- soz almış ve. Al~ Ş.ır Nevaı nın 
munesi olabilirdi. "Bomba,. fev- ceğini boşuna iltnit eden zabitler hayatı, eserlen, ailesı, meslek ve 
kalide güzel, asil, Koker cinsin- üç _gün orada kalmışlardı. Gün- san'ati hakkında U2un bir hasbi
den bir köpekti. Yalnız ~i biraz düzleri onlar hem yemek yemek, hal yapmıştır. Zeki Velidi bu 
tuhaf ve h.all? ~ ıçm asla hem de ısınmak üzere bize gelir- hasbihalinde Ali Şir Nevai'nin 
uygım delrıJdı Kopek çağırıldığı l rd. Ak lan b. n1ara k . . . 
zaman h:rkes hakiki bombadan e ... ~· .. ~ . ~ 0 . y~m~ . aÇgatay edebıyatının inkışaf et-
bahsed,ildiğini zannederek korku gotürüniuk. Bıı: _~~ zabıtlenm~zı tiği Herat şehrinde doğup yaşa-

yemeke bekledıgımız sırada vıl- d ~ d · d T .. k dili 
ıç~Bode ybaerinbeden. f1flardbeı. b laya apansızın bir Alman müfre- dı~~\ o e;ır e d~· t ~c .e-. 

m 11 nım e ra er ya- zeai geldi Her şey rüyada imiş e ıya ının ars e e ıya ı csırı 
tajımda uyuyordu. Akıllı hay- J{ibi olm~ştu. Polonyalılara ha- altında bulunduğunu, Ali Şır'in 
van. tayyare~erin yaklaştığını his- ber vermeye muvaffak oldum; za-ı babasından başka annesı tarafın
sedınce benı havlıyarak uy~ndı- vallılar, görünmeden kaçtılar. dan da yedi batına kadar ced
rır ve .. sı~ağa doğru çekerd~ .. o- Tayyare hücumlan esnasında- terinin şair olduğunu, kendisi _ 
rada Bomba,, tayyareler aıdın- ki bomba yağmurlan altında ö- · d 1n · d w ·ı · 
ceye kadar sessiz sadasız oturur- lümü bu kadar yaı .n hissetme- nın e ya ı.z. ~ır egı aynı za-
du. Almanlar Villaya girdili za- di~ itiraf etmelı im. Mağlup manda musikışınas, nakkaş ve 
man köpek onlan ısırmak şöyle olan Cümburiyetin ~ahitleri git- tezhipçilikte bir hayli ilerlemiş 
dursun, onlara . h.avlamaya bile miş, fakat bir kaç gün sonra e- bir san'atkir olmasına rağmen 
cesaret edememiştı. vimize dokuz Polonyalı nefer ge- zamanının hükümdarı Hüseyin . * r lerek kendilerini barındırmamızı Baykara'nın divan beyliğini ifa 

Yapılan tetkikatta sokakta pat. 
lamış olan bir havagazi borwun
dan evin içine gaz intişar ettiği 

anlaşılmıştır .. 
Bu hadiselerin önüne geçmek 

için şirketler komiserliği N ~ia 
Vekaletine bir rapor göndermiş
tir. Bu raporda şirketlerin Atendi 
mıntakalanndaki borulan iyı bir 
surette değiştirmesi zaruri oldu
ğu bildirilmiştir. Yapılan tetkik
lere göre 25 senedir değişmiyen 
borular hariçten her hangi bir 

Universitedeki ihtilalde hazır bulunanlardan tazyike tahammül edemiyerek kı 
nlmakta ve bu suretle gaz ınti-

bır gö rünilf şar etmektedir. Gazlerin beton 
etmekte bulunduğunu anlatmış, ressam Bihzad'ı yetl§tıraıgıni ve olmıyan temellerden evlerin alt 
gururundan bahsetmiştir. Herat'ta bir site kurduğunu söy- katına geçmesi ölüm ve zebirlen-

Zeki Velidi, garp müelliflerinin lemiştir. me hadiselerine sebep olmaktadır 
ve müsteşriklerin Ali Şir Nevai'- En son olarak profesör Ali iki borunun birleştiği yere konu. 
nin Acem edebiyatına nazireler Nihat Tarlan s0z almış, Ali Şir lan çelik kapakların da gaz sız
yapmaktan başka bir şey yap - Nevai'nin Füzuli'den daha büyük dırdıği anlaşılmıştır. Şirketler, 
mamış olduğu hakkındaki iddia- bir şair olduğunu söylemiş, onun mmtakalarındaki şebekeyi tron -
larmın mahza bu büyük Türk hakkında yazılan eserleri oku - sol kağıtları ile kontrol etmeğe ve 
şairini küçültmek maksadıyle muş, Ali Şir Nevai'nin şiirlerini bozuk yerleri tamire mecbur tu-
uydurulmuş şeyler olduğunu söy izah etmiştir. tulmaktadır. 

lemiş ve: Toplantı esnasında salona Ali Müteferrik: 
"- Ali Şir Nevai Türk ede. Şir Nevai'nin cesameti tabiiyl?de 

biyatının ehramıdır. Dün ona bir bir portresi asılmış, Türk Tarih 5 1 5 1 1 • 
evliya hürmeti gösteriliyordu, bu Kurumu tarafından Topıtapl U ar ye UCU ar Çift 
gün ise bir san'atkar hlirmeti müzesindeki aslından kopya ooil
gösteriliyor,, demiştir. miş renkli bir resmi de toplantı. 

Zeki Velidi, şairin ilim ve in- da hazır bulunanlara hediye e
sanlığa hizmetlerini de anlatmış, dilmiştir. 

Yeni TaDmatna111e 
Hazırlandı 

Rkat bafladı rica etmişlerdi. Hizmetçiler kor-
----- kudan titriyorlardı. Zavallılara Belediyece hazırlanan Sular 

ı: ·t ·d 1 rd Talimatnamesi Sıhhat Vekaleti 

A te er Jl gı e aza ıyo u. yardım etmek lizım geldiğini, va Pivasada: f LİMANDA : 1 Poliste: tarafından tasdik edilmiş ve tat-
ir gim Polonyalılara ait tanın bu iyiliği unutmıyacaıı.ını · -
k · · · ·· ··nd "" 1 bikı için emir verilmiştir. Tali. 

bir topçu ıtası evımızm onu en ~yuyereıt. onlara ellinden ıeıdi- OtomobU Lastikleri Denizyolları idaresi iki Kal!akçı Suç matnamede sular: şehir suıan. 
hızla geçerek Almanlann bura- ği kadar boşuna cesaret vermeye 'S li"1G ve Uft)lÇ auları ve ıncpba 
dan geçip geçmediklerini sordu .. ukfaştım. Maamaflh ortaya baş- 1 • y • F. ti y • •• A ab u·· +·· d y k , .... d suları olarak 3 grupa aynlmış. 
Ricat ettiklerini anladım. Evde kabir sebep atarak hizmetçilere çın enı ıya ar enı ır r a 5 un e a a WH J tır. Bütün sanayi ve ticaret 
yalnız kalmıştım. Hizmetçiler or- tesir etmeye muvaffak oldum: 1 ·1 h t 1 
mana, mantar toplamaya gitmiş- Birinin kocası henüz teslim 01• Fiyatlan mürakabe komisyonu y y t d Bir Bulgar vapurunda tayfa- . müesses~ ~ri ı e :ın, o e • apar. 

d . k.. l d I ·1 d apUrU Gp lf 1 lık eden ve isimleri Ivan olan tıman gıbı toplu ikamet manal-lerdl Yanlarında birinin oğlu mayan Varşovanın içinde idi; 0 - tin u top antısın a ngı tere en ham ·b· t · l'k 
Gjes de vardı. Henüz yedi yaşın- na hitap ederek: yeni gelen 3700 otomobil lastiği- Devlet Denızy· otları idaresi, Ha- ikı ki~i bellerine beşer kilo ka- lerinde ve am gı 1 emız ı 

lay sararak kaçakçılık yaparlar- yerlerinde sarnıç ve kuyu suları 
da idi. Fakat buna rağmen yav- "- Kocanın da yardıma muh- nin 938 senesi fiyatlarına naza - !içteki atelyelerinde, yandan ken görulmuşler ve yakalanarak kullanılmayacaktır. Menba sula. 
rucak benim en muktedir Poldon- taç olmadığını nereden biliyor- ran yüzde 15 zamla satılmasına çarklı Halep vapurunu tadil ede- Adliyeye verilmişlerdir. rı da kova, maşraba ve hortum 
ya lisanı muallimimdi. Orman an sun? Bu neferlere yartiım eder- karar vermiştir. Amerikadan ge. rek araba vapuru haline koymuş. gibi vasıtalarla boşaltılıp taşın. 
pek çabuk dönmüşlertii. Kadın- sen kocana da başka biri yardım len lastikler de, doların pahı:tlılaş tur. Yeni araba vapuru Haliçten Y AN~R - Kasımpaşada mıyacak, Belediyece konLrol e-
lar, korkudan titreyerek o .. 1an- eder ması yüzünden yüzde yirmi beş çıkanlarak Sirkeci önünde ~ - otur~. ~uızın kızı 6 yaşı~da dılmış aliminyum ve galvanize 
da Alman askerlerine tesadüf et- ~dim. Varşova düştükten son zamla satılacaktır. Fakat Ameri- :ı- Sara, uzerıne ka)'.~ar .. sll:. dod.üle- edilmiş saç kaplarda taşınacak-
tiklerini söylediler. Gjes asker- ra kocası sağ ve salım eve döndu mandıraya bajlanmıftır. rek haşlanmış ve olmuşt~. tır. Dükkan haricine veya halkın 
lere yumruk göstermekten çekin- kan lastik, acenteleri bu zammı F t hte :kaşıkç sokağında 5 
medi. Annesi, bu münasebet~ ço- lü zaman, Jıadın &Ozlerimi hatır- kafi görmemişlerdir. ..,. -• Denizyollan idaresi Haydarpa- a ' ı göremiyeceği derecede çok yük-
cu""a bir nasihat vermemi rica }ayarak sevincinden agladı. sada araba vapuru için bir iskele n~ma~~lı evde oturan Yaku~~ sek yerlere konulmuş, yahut ye. 

~ t . kt" s· k id ş k ı · yurek ın kızı 4 yaşında .\fc a .. - lmüı;ı depolardan el tu-
etmışti. Gjes Poloncamı tashih * * Sütçüler Zam İstediler inp e üece ır. ır ec e ır e ı te sobadan elbisesi tutu,arak ~~;:ıu ile ;,eya ba .. ır.. ııı.kilde 
etmek arzusu ile sözlerimi ikide • .. l Hayriyeye ait ~aba vapuru iske- hast eye kaldırılmıı;ı san- r-
birde kesiyordu. Çocu"u, aiilerek Mucızeler ve tesaduf er Sütçüler fiyatlan murakabe ko- yanmış, an :ı· su alıp satmak yasak edfümştır. 

~ ,..- misyonuna müracaat ederek süt lesinden, bir miktar ücret ver. tır. .. Bardakla su satan yerlerde kuv-
rahat bıraktım. - af d h · , mek suretiyle istifade edilecektir. IKI YANGIN - Dun sab. ah vetlı' cereyanlı su bulunacak ve Ertesi li(Un, araştırmalar yapıl- , O günlerde etr ımız a arı- fıyatlarmın yeniden tesbit edil - k 
maya başladı. Raych'in hikimiye. kulade mucizeler ve tesa- mesini istemişlerdir. Hayvan yi _ Bu mümkün olmadığı takdirde i- Beya~ıtta Ku~uhamam 50 ag~n- bardaklar o cereyanla el değdi. 
ti altında bulunuyorduk. Sahin- düfler oluyordu. Sahipleri tara- yecek maddeleri pahalılaştığı için dare münasip bir yerde bir iskele da. Zı;ya .. N~_rakl a aidt 7 numaraıkh rilmeden yıkanacaktır. Seyyar 

,.. fınd kedil · k ill" d _f.._ yapa-~ı..·-. evın uçuncu atın a.yangın ç · sucular ve sakalar da kova, tcs-
lerı. tarafından bırakılmı• villa· - an ter mış omşu v a- ··t f·y tlarına da zam yapılacagı· ana ~ı.u 1 be ber "' d t b . h et ı· ormanda su 1 a mış, bu kat eşyası,ı e ra . tı· , bakraç gibi kaplarla su sat-
lar merhametsizce yağma edili- a 0 uran ır ızm ç ümit edilmektedir. VAPUR TAMiRLERi IÇIN dıkt 
yordu. Bunun için ilk düıroan Polonyalı neferlıre ait iki ceset t~!11.~m~~ r.an an so~ so.; mıyacak ve sulann sukaplarının 
müfrezesi bize geldiği zaman görmüştü. Kadın cesetlerden bi- MALZEME-Karabük demir ve durulmuştur. Yangının ~ içinden kepçe gibi iletlerla alıp 
kendimi ev sahibi diye tanıtma- rinin kendi kardeşi oldu~unu ta- Halat İçin Beyanname çelik fabrikalan Deniıyolaln lda- ~~;:~~ ~~fığı~nlaşı= bardağa koymıyacaklardırT. 
ya mecbur kaldun. Radyo arandı. nınuştı. Almanlar, ilk önce ölü- Mıntaya Ticaret mudurluğü resine, vapurlann tamiri içın her tır. BARLARA (}iDEN . ALE-
Cihazmuz bozuk olduğu halde leri yerden kaldırmaya müsaade ellerinde lif ve tel halat bulu- türlü demir ma]zeme ve bilhas- Galatada Keresteci Fazıl SO- BELER _ Ortaokul ve Lıse ta
dipçik ve ayak darbelerile kırıl- etmediler; fakat kadın, kardeşi- nan tlcirlerin, beş gün içinde Ti- sa levha halinde saç vermete ha- kağında Albert Niyeko'ya ait cam lebesinden D~nsin~ ve barlara 
mıştı. Benden idam tehdidi ile si- nin yanında bulunan resmini on- caret müdürlüğüne beyanname zırlanmıştır. Idare bu suretle ge. deposunun üst katında yangın devam edenlerm şiddetli ceza
lih teslim etmemi istediler. Fa- lar gösterdikten sonra ricası ka- vermelerini aliıkadarlara bildir - milerin tamiri için malzeme buh- çıkmış, ateş büyümeden söndü-,lara çarptırılmaları kararlaştı-
kat' • ..ına.-da sı", .. '-m olup olma- bul olundu. ulm t 1mı~ vlüaUJ ıau (Devamı var) miı;ıtir. ranından kurt uş ur. rülmüştür. rı ~-ır. 
dığıru nereden bilecektim? -s 

* * Dur .ukri Esarete Alıpnıılar ! 

Araştırma esnasında bir kaç ıtalyan esirlerinin mikdarı, gün geç· 
mermi bulundu. Almanlar tikçe biraz daha çoialıyor. Bu 

silihuı nerede oJdutunu sormak- çoiahıt bana, vaktile İtalya hakkında 
ta ısrar ediyodardı. Silihlarımı okudutwn bir eseri hatırlatıyor. Yeni 
Polonya hükfunetine teslim etti- İtalyayı anlatan bu eserde: 
~ söyledim. Tedbirsizliğimin "- İtalyanlar, tazyik altında yaş&· 
derecesini ancak Almanlar gittik maktadırlar. Fertler bir çok hürriyetle
ten sonra anlamıştım. Hizmetçi- rinden mahrumdurlar!,, deniliyordu. 
terle bütün evi arattırdığımız za- Bu satırlan hatırlaymca, İtalyanlann 
man antrede askının arkasında esir olıqlanna hiç pşmadım: Çüıı.kü on· 
satlamnl§ iki tüfek bulundu ~un lar esarete alıtJDı,lar! 
dan IOlll'8 Polonyalı ev sahibinin * * 
tehlikeli rolünü oynamaktan vaz U l/Uflurucu maddeler : 
geçtim. ..., _ 

Almanlarla şaka edilmezdi. 5on pnlerde, AJmanyaya tn çok 
Harp kanunlanna çok sıkı riayet ıönderdiğimlz metalar arasında 
ederlerdi. Yeni emirlere alı'1118- "Afyon,, da varmıı. 
Jn1' ahali, her an tehlikeli hata- Almanyaya bol mikdarda uyuşturucu 
lar yapardı. Mesela. ıkomtU köy- maddeler gönderilmesine ben de taraf
den bir kaç kadın akşam saat 6 tanın. Hem Almanlann, muhtaç bıılun · 
dan sonra evden çıktıklarından duklan maddelerin intihabında isabet 
ve nöbetçilerin: ıöstermelerini .de bir falı hayır sayanm. 

,._ Halt (Dur)!,, Fakat Almanya uyuşturucu maddeye 
.eslerini işitince "11'8Y• buraya kaqı duyduJu ihtiyacı daha kolay ıi
ko~uldanndan olduklan yerde de e ez mi dl" 
0-lduru·· ·· lmu·· ..+ü. Ahali taraf mdan r m Y • .,~ Acaba Ankara rady0111Dun alaturka 
öldürülen bir kaç askere muka- n9$rlyab Almanyadan dinlenemiyor mu 
bil <Bu wkalar oldukea sık olu· deniniz? 
yordu.) Almanlar top ve mitral.. * * 
yözlerle bazı köyleri klmilen Nokta meselesi: 
imha ettiler. Diğer taraftan Al- ... _ 
manlar, merhametsizliklerini an
latan şavialan li(idermeye çalı'8-
rak son derece nazik ve terbiye1i 

Peyanıi Safa, kendisi de dahil ol
mak ilzere bili istisna muharrir

lerimizin yazılannı yanhs noktaladıkla-

1111dan bahsediyor. Hakikaten, bir (ok 
meılekdaşlanmız yazı yazarken palav
ra atmaktan, taı atmaktan, nokta atma· 
ya vakit bulamıyorlar. 

Fakat bir yazı i~inde mini mini bir 
"nokta,, nın kendi boyundan çok büyük 
bir ehemmiyet sah;bi olduiu da muhak
kaktır. Sırası gemişken, "nokta,, b bir 
hatıramı anlatayım: 

Bir tarihte, merhum mUverrih Ahmet 
Refikten bahis bir yazı yazmış, ve o ya· 
zunı şöyle bir cümle ile sotıa enllmıit· 
tim: 

"- Artık, tarihimizin 1llrlnl yarat
mı' bulunan üstad A~met Refik'e pt. 
lesiz bir hayat yaşatmak, boynumuzun 
borcudur!,, , 

Bu yazının intiunndan bir be ıGn 
soma, Ahmet Refik'e rastıeldim. Elimi 
sıkarken. «izleri dolu dolu olmutta. 

Hü:dln dolu bir sesle: 
"- Bizim Refik-. dedi, senin temen• 

niyi yerine getirdi, ve beni bırakıp ıit· 
ti!,, 

Teessilr ve hayretle sordum: 
"-Ne münasebet?,, 

Vstat, acı bir ıtllilmseyiıle cevap ver· 
di: 
"- Canım, evvelki ,.Unldl yasının so

nunda: "Ahmet Refik'e ailesiz bir hayat 
ya'8tmak boynumuzun borcudur!,, de· 
miyor muydun?,, 

Ne yalan söyliyeyim: O anda, Cıta· 
dm bu cevabına hi~ bir mana verebil· 
mi• deiildbn. Onun refikaıınclan aynl
muile -beniin yazım arasmda nasıl- bir 
mflnuebet olabilirdi? 

Fakat matbaaya ıidip de o yazımı tek· 
rar ıözden le(lrince, acı acı ,.UIUmse· 
mekten kendimi alamadım: Çünkü dal· 
ım bir mürettip, eski harflerle yazdı· 
tun: "ıailesiz,, kelimesinin noktasını 
prememle, ve o kelimeyi: "ailesb,, tek· 
Jinde dimıi,ti! 

Bu itibarla, ,ımdl Peyami ile blrllkte 
ben de tekrarlıyabilirim: 
"- Aman (nokta) lara dikkat: ÇtlD· 

ta ba çok milhim ltir 11oktadu!., 

* * Si11aı münaluqalar : 
----------·· 
A lman Führeri Bitler, son s3yledlll 

Jıutukta, İngiliz Başvekili Chur· 

chill hakkında hayli alır sıfatlar kul
lanmıştı. 

Mussolini son söyledlji nutkunda: 
"- Yunanlstanm ciierlerini sökece· 

tim!,, diyordu. 
hıatliz Baıvekili Churchill ise, evvf!lki 
ıünkü nutkunda, Mussoliniden: 
"- Hilekar, hissiz adam!,, diye bah

setti. Ne deniniz? 
Acaba bu si.O.le, siyasi miln•ka'81ar 

da bizim edebi mUaakasalara mı 4öne
cek? 

* * Canlanntltm 1Jıkma11anlar : 
------
Evvelki rüa bir otomobil bir köf-

teci diikklnına trirmi,. Bu müba · 
rek otobüalerin, otomobillerin, tramvay
Iann da ıtrmedikleri yer kalmadı. İç· 
terinde yatak odalanna, saa~l, kundu
racı, berber dükklnlanna girenler bile 
var. Bu havadislerden anla .. hyor ki, o
tomobil. otobüs. veya tramvay altındJ1 
kalmaktan korunmak l(ln. sokaklantr 
dikkatli davranmak Wl cleiil. Evimiz· 
"" ntururk"' 1'tle, bir t.aksi veya bir o
tobtis tarafından çllnenmiyecettmtzi 
kimle temin edemez. Bu encfiteJi başka 
vatanda11ar da duymue olacaklar ki 
dün ille vakti, kendlılnl 'bir kiSfteci 
dükklnına vemele davet ettllim 'bir ar· 
kadq, kemali ciddiyetle: 
"-Bırak birader, dWI, ben da1ta ca · 

nımdan bıkmadım: otomobil altında 
kalmaya niyetim yok!n 

Naci Sadullal 
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Bu da Bir Acık 
Mektup! 

Yazan: Naci Sadullali 

"- M. ZEKERiYA 8ERTEL'L. 

Hatırlıyor musunuz? Hemen 
bütün ıazetelerimlzin: 

"- İtalya ne zaman harbe si-
recek?" sualine cevap aracWdan 
ıünlerde, size bir yazı vermiştim. 
O günlerde, hemen bütün siyasi 
muharrirlerimiz, İtalyanın harbe 
gireceği kanaatinde müttefikti
ler, ve kestiremedikleri y91ane 
nokta, mukadder saydıklan bu 
hareketin yapılacağı zamandan i· 
baretti. 

Benim size verdiğim yazı ise, 
o pnlerde beslenilen umumi ka· 
naate taban tabana zıttı. Çün
kü ben: 
"- İtalya harbe gwemez!,, di· 

yor, ve bu iddiamı doğuran ~ebep 
leri birer birer izaha çabalıyor· 
dum. izaha çabaladığım o sebep
lere göre, İtalyanın bir harbe 
girebilmesi, hem dahili, hem as
keri, hem iktisadi, hem de siyasi 
bakımlardan imkansızdı. Fakat, 
siz, bütün bu imkinsızltklan 
müsbet vakıalarla tebarüz etti• 
ren, ve: 
"- Görülüyor ki, bütün man

tıki sebepler, İtalyanın harbe si .. 
rebilmesine, manidir. 

İtalyanın bir harbe glrebll
mesi, ancak bu aşikar haki ... 
katleri unutabilecek derecede , .. 
fil davranabilmesile milmkiln
dür!,, Cümlesile sona eren o y .. 
zıya "TAN,, sütunlannda yer 
vermediniz: Çünkü o pnlerde, 
İtalyanın harbe gireceği kanaati
ni besliyen ekseriyeı içinde siz de 
vardınız. Nitekim, neşrolunmuı• 
na aleyhtar kaldığınız o JUUU11 
sahibine iade edilmesinden bir 
kaç gün sonra, "il Duçe Benlto 
Mussolini" nin hırçın sesi, İtal· 
yan milletinin ateşe abldıtmı illa 
buyurmuş, ve sizleri muvakka
ten haklı çıkarmıştı. O sflnden 
sonra siz; benim maidur yazımıa 
serlavhası olan: 
"- İtalya harbe ıfremez!,; 

cümlesini istihza menuu edindi
niz, her karşılaşmamızda, eehre
nizde müstehzi bir tebesıflm be
liriyordu, ve siz, Il Duçe Benito 
Mussolininin bilfiil tekzip ettiii 
tahminimi. o meşhur gUliifilnüz .. 
le tekrarlıyordunuz: 
"- ltalya harbe slremel!" 
O giinlerde hakkınız vanh: 

Çünkü bu naçiz vatandaşın iddia .. 
sına rağmen, Büyük İtalyan mil• 
leti harlte girmişti. Fakat '1mdl, 
aradan geçen zamanın iade ettlli 
bir hakka güvenrek seruyonım: 
"- İtalya harp edebilir mly• 

miş?11 
Evet... Amavutluktan, Eritre

den, Tarantodan, Tobruktan, Bln
gaziden, hatta Cenovadan relen 
hezimet havadislerinin kocaman 
tomannı huzurunuza sererek soz 
gumu tekrarlıyorum: 
"- İtalya harbe girebiBr ml:r 

miş? ,, 
Vikıi ortaya attıiım tahminin 

fevkalale iddialı bir serlavhau 
vardır; ve ben: 

"- İtalya harbe giremez!,, dJ. 
yordum. Fakat emin olun ki, b11 
kat'i lisanı kullanmakta kendimi 
bugün bile mazur görmekteyim: 
Çünkü Komadan çok uzakta ya• 
şıyan, ve İtalyayı tanıyabilmek 
imkanlarına her hanıi bir İtal• 
yandan çok az sahip bulunan biı' 
naçiz insanın bile ıörebildiii o 
8.şikir hakikatlerin, çizmeyi ıu
dan çıkarmakla mükellef olanla .. 
nn gözlerinden kaçablleeetlnl hlo 
sanmamıştım. Şimdi ise, ayni id• 
diayı tekrar ediyor ve: 
"-İtalya harbe giremez!n ~ 

yonım. 

Siz, İtalyanın hali harpte bg; 
lundutunu iddia ederek beni hak
sız ~ıkarmak isteyeblllniniz. 

Fakat bu cevap, sizi haklı et .. 
karamaz: Çünkü artık biltfltl 
dünya inanmıştır ki: 
"- İtalya harbe giremez!" 

Divrik Gençlerinin 
Müsamereleri 

Divrik (TAN) Halkevi aençJe. 
rınden 20 kişilik bir grup Sıvasa 
giderek bır musamere vermişler, 
uKanun adamu ve uBabür Şa. 
hın seccadesııı ısimli eserlerı tem
sil etmışlerdir. Bu arada uıılll 
Divrik şarkıları okunmuş ve Dıv• 
rik oyunlarından numwıeler go.
terilmiştir. 

Sivas Valisi Akif lyidoğan. 
Dıvri.klı gençlerın sahne levazı. 
mı tedariki içın Vılayet bütçe
ıınden 250 lıra yardım yapılaca
ğını, ayncı Kayak sporu içın de 
20 çift kay ... k verileceğını sayı.e
miştir. 

Dünkü bıracat 
Dün Almanyaya 360 bıı 

tütün ihraç edilmiştir. Yeku 
bariyle dünkü ihracat 394 biO 
lira idi, tütünden başka Italyay• 
taze balık aevkedilmiştir • . 
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Qnzarası 

ya mü ait bir vaziyet ha!!ıl ol • 
duğu takdirde, buna teşebhii!I 
edecektir. Aksi takdirde bu ne
ticeyi biiyük bir muvafrakıvet 
olarak cihana ilan etmekle ikti
fa ederek, hamlelerini ba~ka 
cephelere tevcih edecektir. 

Yeni Cepheler: 
---------!.-------- ----

B 
u cepheler ise Akdeniz ve 
Balkanlardır. 

Almanyanın bu hava taarnı-

. Eşya Yapmalı 
Bır k~ç hatadanberi fiyatları yahut menetmek. .. Böyle olduğu 

halde fiyatları mürakabe komis
yonu "liiks mağazal~r,, diye bir 
tasnii ,ıparak. lüks eşya satışını 
makul görmektedir. 

son gelen haberler, Chur
:.U•ın nutkunda ışarct ettiği teh
tnln mcvcudiyetıni teyit edecek 

:aıuYctted.ır: İngiltere, Roma."'lya 
siyasi münasebatını kesmiştır. 
nnlar, Bulgar hududunda nıü

kuvveUer tahşit etmişler, 

Ol depolan tesis etmişler, Tu
llzerinde askeri köprüler kur-
rdır. Bugünkü Alınan ajan

lhılgııristanda Alman askerleri
bulundugunu tekzip etmiş, !a
aiVil miltcha.ssıs ve askerlC!" -
bahsetmemiştir. Churchill'ln 
Undan ve bunu teyit eden son 
!erden çıkan mAna şudur ki, 

anıar, Balkanlarda harettcte 
ek üzcredırler ve İngilt.erc 

hareketi önliyecck, aklın bı
tıracak tedbirlen almıştır. 

Nutku: 
ister Churchill'in ev\·cl
ki akşam radyoda söyle

nutkun en ehemmiyetli 
alan şunlardır: 

'ttitıer harbi kazanmak için 
, lere:ti mağlup etmek mcc
Yetindedir. istilaya te el.>

. etmeden evvel İngiliz mil
. in maneviyatını bozmak e

le Londrayı ve diğer bü-
Şchirleri bombalnmı , fn
İngiliz milleti bu imtihanı 
Yaffakıyetle geçimıi tir ve 
tecektir. 
~(rika muvaffakıyeti, f n
trenin Akdenizdcki '\'nziye
tahkim etmekle kalmıya -
bütün harbin seni üzerin-
~sir icra edecektir. 
fngiltere donanması Ceno-
11 tahşit edilen Alman kthı-

~
tn General 'Vevgand'a knl'
~usa ve Cezaire gönderil
İne mani olmuştur. 

~-talya milletine, l\fussolini
~ 'kendisini süriiklcdiği feci 
~Yeti hissettirmek lôzımdır. 
Cenovayı döven donanma -
top sesleri Fransa milleti -
lttllaklnnna eri ccek olur -

kendilerinin fnal dostlarının 
~·akında bulunduğu ve Rü
nritanyanın denizlere h fı
olduğu his ini vererek on
ce aretlendirecektir. 

'lıarp ~·alanda şiddetle arta· 
bir safhaya girecektir. Al -

blar Karadenize inmi terdir. 
anyada muazzam bir Al -
ordusu mevcuttur. Bulgn

t da hava üsleri. Bulg:ır 
'Üınetinin muvafakati ile, 
an askerlerinin işgali al-
dır. Bu vaziyet, Alman 

il kuvı.retlerinin harekete 
~ elerini miimkün kılacak
, llulgnristan yolu ile Almnn 
~ı harekete geçmek üzere-
~ . 
.\ınenK:alılara da; bize iti -
. ediniz ve harp malzemesi 
lllı. Nihai zaferi kazanaca-
~ demi tir. 
·""ttrchill'in bu nutkunda en 

"ın olan nokta. harbin sık • 
lllerkezinin Balkanlara ve 
~nize intikal ettiğini sö ·lc

\'e nihai zaferin - büyiik 
l'asta - pek yakında bu 
da cereyan edecek olnn 
lerin neticesine bağlı oldu

~· ilıısas etmesidir. 
tllıakika, Bitlerin nihai :ı:a
ltazanmak için İngilter~~·i 
lfip etmesi tazıındır. Bu, In
adasını i gal ct~ck, yn • 

ha ka bir ahada Jngilte,.e· 
~İci bir darbe indirmekle 
'I kündür. 

& Teşebbüsü: 
~ lınan~·anın geçen aylarcl.1 
' İngiltercvc k ar ı vnph
,10rkunç ta •yare hiicnmlnrı. 
tdiği neticeyi vermedi. 11-

U de Alman •nnm i tiln te eb
llde bulunacağından 5iiphc 

ı ~ruz. Daha biiviik hirı thti -

1
•le, daha büviik mikva ta 

, t.ere adasını~ bombardım:ı
tl ı'lltizar edilebilir. Dört. beş 

l\\fvare ile ~ e muhtelif h
t~etlcrde yapılacak olan lrn 
l~ıı; hava taarruzunun ga\'C· 
tl~l?iltere adasının hava mcv 
~tını , limanlarını. gıda ve 
~ lllalzemesi denolarıru. !n s
tı4' Şinıendifl'r iltisak noktn· 
~ ı, t<'rsancleri. harp ve n nk 
' ~eınncrini tahrip etmek ve 

t i~~ct~ hiiyiik maddi tahri
ı~C:ın, mnnevivnh hozm"k. 
~ ~ıkarmak olncalctır. Al -

ho.~' ancak, böyle bir hn\•n 
'"'~"lıllnun netice inde, mad-

'l\ınn~\İ bakımdan istil :'ı-

:zundan sonra - evvel '.\-·ahut 
ayn i zamanda - Akdenİ7..de , .e 
Balkanlarda harekete geçmesi
ni icap ettiren sehepler vardır: 

İngilizlerin Afrikadaki mu -
\•affakıyetlerinden sonra hasrl 
olan yeni vazi ·et: Yani ftalva
da fasist rejimin ~öcmesi ,.e 
münferit sulh tehlikecıi. Akdl"ni 
zin tam mlinasiyle bir İngiliz 
denizi haline gelmesi. Alman
ları hu sahada. biisbütün ~e~ 
kalmadaQ. harekete geçmiye 
evketmfstir. 
Almanların Sarki \'C Garhi 

Akdenizde avni zamanda taar • 
nıza l!cçmeJeri mnhtem•ldir. 

Sicilya nrlasında hava iisleri 
tesis ve İtah·n limnnlın·ıntfa as
ker tnh idi, Garbi Akdeni7de 
yanacağı fnanuz irin hn71,.lık 
tcdhirleridir. Frnnsnnın A kd«'
niz limAnlanrırn İc;~nli ve İsnım
yamn Cenup kısımlarında ha
va iislrrirıin tesi<;i tfr hu tedbir· 
lerin devıtmı ola<'akhr. 

Almanlann, Trahhtc;e-arbn 
tan•are ve asker göndermek ı:u
retile General Grıt7İani orduo;u
na yardım etmelel'i. Malta aıla
sını i tiHiva frsehhiis etmeleri 
de muhf PmPldi1'. Runıfnn mnk
snfüm, Sa"kl A lcdcnizle Garhi 
Akdeni:r.i hirhirinrlen ıwırarnk. 
yakında hiiviik harrkrfJne sah· 
ne olarak olan Sarki Akileni1.e, 
f ngiltereilen ve Amerikadan no:
ker ' 'C harp mnl7Pmeoıi eönde
rilmesinc mfmi olmı>ktn. Rn 
takilirdc ln"ili:r. l"f'miJeri, Ümit 
hnrntınU ıfofasarak l'PK rl)~ Vll• 

kit kavhetmck m('rhurivetinde 
kalacaklardır. 

murakabe komisyonunun 
toplandığı odadaki bir masanın 
üzerinde, şık bir erkek iSkarpini 
b~unmaktadır. Bu iskarpin, bir 
kaç hafta evvl !iyatlan müraka
be bür<:9Unun memurlan tarafın. 
dan maruf bir mağazanın vitri
!1i!1de gö~ülmüştü, fiyatı 25 lira 
ıdı. Bu bır çift iskarpinin bu fi
yata satı1dığını gören memurlar, 
derhal içeriye girerek ihtikar ya
pıld~ğına dair zabıt tutmuşlardı. 
O gunden beri zabıtla birlikte bu 
pa.~alı ayakkabılar da, fiyatları 
murakabe komisyonuna tevdi e
dilmiştir. 

Komisyon haftalardanberi bu 
ayakkabılarda ihtikar olup olma
dığında tereddüt etmektedir. Bu
na dair bir hüküm vermek için 
eldeki ölçü ne olmalıdır? 

Ayakkabılar, nevi ve cinmeri
ne göre bir tasnife tabi tutulma
d~ı için ayakkabı fiyatları da 
tesbit edilmemiştir. Bu tarzda bir 
fiyat tesbit edilmeden evvel de, 
şu veya bu mağazada ayakkabı 
ihtikarı olduğuna dair bir hüküm 
vermek pek güçtür. Nitekim ko
misyon bugüne kadar böyle bir 
hüküm vermek hususunda pek 
haklı olarak tereddüt etmiştir . 

Fiyatlan mürakabe komisyo
nunu, bu gibi tereddütlere sev
kelen sebepler nelerdir? Acaba 
25 liraya hatta 30 - 35 liraya a
yakkabı satıldığı halde, bu mağa
zalara neden ihtikar damgası 
vurulamıyor?. 

* * 
B

ir taraftan ihtikar hakkın-
da hüküm vermek husu

sunda tereddüt edilirken, diğer 
taraftan ayakkabıların pahalı sa-

Bafkanf arda : 

G arbi Akdenizde harekat 
bu suretle inkic;af eder -

ken, Alman kuvvetleri Bal -
kanlarda da harekete geçerek, 
İngiliz iislerine en vakrn, mese· 
la, Onikiadna hakim olmn·a 
c;alı!;acaklardır. Ru füılerden kal 
kacnk homhardıman tav"are•ı•
ri, Şarki Akdeni?:deki İngiliz 
~ava ve deniz iMerini: Kıhrtsı, 
lskenderivevi. Hayfa\'1 ve hu -
gün fn~ifü:lcrin elinde bulunan 
\•e Şarki Akdenizin f'n me.,kezi 
ve en miihim üssiinii teskil e
den Girit adaınıı homhalamı)•a 
teo;ebhüs edereklerdir. Hava yo
livle Atinadnn Kıhnsın a~ao;ı 
takriben 800, İskendernndnn 
1000 kilometre me.safededir. 

1. tıldığını tasdik etmemek te müm
kün değildir. Bu memleketin ha
yat seviyesine göre, 30-35 liraya 
kadar ayakkabı satılmasını hiç 
kimse makul telakki edemez. 

Almanların, Şarki Akdeniz
den İngiliz harp gemilerinin sr.r 
best seyrüseferine mani olmavı 
istihdaf eden bu hava taarru~
larını yaparken bazı İnailiz top
rak1nrına. mesela, Filio;tine <15 -

ker rıkarmı}·a tesehhfüı f'tmc -
leri de ihtimal dahilindedir. 

Pek ~·akın bir istikbalde. Gnr 
bi '\'e Şarki Akdenizde, Alman 
kuvvetlerile İngiliz kuvvetleri 
arasında çok çetin ve kanlı mu
harebeler olacağı ve bu ('.'arpt,;
maların neticesinin, harbin mu
kadderatı üzerinde - büviik" 
mikyasta - müessir ola;ağı 
muhakkak gibidir. 

Son Haberler: 

E n son gelen haberler, Chur
chill 'in nutkunda işard 

ettiği tehlikenin me,·cuctiyetini 
te;\·it edecek mahiyettedir. 

İngiltere hiiki'ımeti, Rükr<'S· 
teki Sefiri Sir Rcjinald Hull 
vasıtasile General · Antonescu'
ya bir nota vermi . Romanyada 
Alman a kerlerinin kasdı mah
susla tah it edildi~ini 'e huna 
Romanya hiikiımctinin sesını 
çıkarmadığını me\'Zutl hahserle
rek. Romanya ile siyaoıi miina -
scbctlerini kestiği bildirmi~ -
tir. 

Yine İngiliz kaynaklarından 
gelen haberlere giire, Riik1'eo;te 
bugiindcn itibaren blaka,·t 
başlamı tır: halka mum '\'e kan 
dil dağıtılmaktadır. Alman -ı 
lar, Bulgar hududunda mühim 
km•vetler tah it etmisler, pet -
rol depolan tesis etmMer ,.e 
Tuna üzerinde askeri köpriilcr 
kurmu lardır. 

Bugünkü Alman resmi afon· 
sı . Bul:?aristandu Alman asker
lerinin bulunduğunu tekzip et
miş, fok nt sivil rniitehnsc:1s ye 
a ke1'1<-rden bahsetmemi tir. 

Sofva radyosu ise. Churchil
Jin nutkunu 8 dakikada hiila
sa etmiş '\'C hu nutkun, Bul~n
"'i tana Ye Bulgaristandııki Al -

(De\ amı .ı inci hllhifede) 

Bu tereddütten kurtulmak, ha
yatı makul şartlara ~re ucuzlaş
tırmak için hangi yollardan git
meliyiz? Bu mevzu üzerinde te
vakkuf edeceğiz. 

Hayat pahalılığı ile mücadele
yi müşkül bir safhaya sokan se
beplerden biri de, piyasada pek 
mütenevvi ve lüks eşyanın mev
cut bulunmasıdır. 

Yine misalimizi ayakkabı ti
caretinden intihap edelim. Bugün 
kü şartlar altında piyasada beş 
liradan otuz beş liraya kadar 
muhtelif fiyatlarda ayakkabı sa-ı 
tılmaktadır. Demek oluyor ki, 
muhtelü seviyede, muhtelif dere. 
cede iştira kudreti olan kimseler 
beş liradan otuz beş liraya kadar 
ayakkabı almaya muktedirdir. İş
tira kudreti pek az olan bir ada
mın. 25-30 liraya ayakkabı alma
sına imkan yoktur. Böyle bir a
dama göre bu ayakkabılar lüks 
mahiyetindedir. Ve pahalıdır. Di
ğer taraftan iştira kudreti yüksek 
bir adam için, 25-30 liraya kadar 
ayakkabı almak mühim bir mese
le değildir. 

Demek oluyor ki, hayat paha
lılı,ğın muhtelif insanların hayat 
seviyesine göre tahavvül etmek
tedir. Acaba, fiyat kontrolünü 
yapan memurlar hangi tabaka be. 

Cebelitarık ıehrini 
---------~------- --is ti ld eden maymunlar 

Cebelitank, hepimizin bil
diği üzere eteğinde en 

modem teçhizatla 
tahkim edilmiş bir 
üs bulunan koca
man bir kaya par
çasıdır. Akdenizin 
kapısı olduğu için 

stratejık ve coğrafi ehemmiyeti 
büvüktür. 

Son zaman!arda Cebefüat"Jk 
ismini gazetelerde sık sık gör
mekteyiz. Fakat, bu seferki ha. 
vadis her zamankinden daha 
gariptir. 

Cebelitank iızerine ikide bir
de yapı !makta olan tayyare hü. 
cumlarından gün geçtikçe biraz 
daha korkan kaya içinde sakin 
maymunlar, yine bir gece bom
bardıman esnasında yarı delir
miş bir halde şehri basmışlardır. 

Bu maymunlar aslında sessiz 
sadasız kayanın içindeki mağa. 
ralarda yaşamaktaydılar. Fakat, 
insan oğlunun motörlü ku~ları 
onlan biJe zıvanadan çıkarmışa 
benziyor. 

Asılları Cezayir ve Fasta bu
lunan bu maymunlann vaktiyle 

sabına pahalılığı tetkik etmekte-ı süs eden sanayi şubeleri arasında Hf~lbuki "Lüks .. dile kabı.ti e
dirler?Bu sualin cevabını vermek fantazi deriler, şık kadın çanta- dilen magazalarda, luk~ eşyadan 
güç değildir. Her halde fiyat kon- Jan, ince kadın çorapları ya,:>an ziyade harcı alem mallar bulun
trolü. ekseriyeti teşkil eden halk fabrikalar ekseriyeti teşkil eder. maktadır. Halbuki masranarının 
tabakaları hesabına yapılmakta- Bütün bunlar iştira kudretı yük- yüksek olduğunu idda eden bu 
dır. sek insanların hesabına kurul- maı?azalarıh o nisbette de satış-

Burada hatıra şu sual geliyor: muş sınai müesseselerdir. Halbu- !arı vardır. Bu vaziyet karşısın
Lüks malların kontrolunü yap· ki mazisı pek kısa olan genç bir da bu gibi mağazaların "Lüks,. 
mamak ... Bu fikirde olanlar çok- sanayi, ancak harcı fi.lem mal diye diğer mağazalardan ayrılmn
tur.. Fakat hayatı ucuzlaştırmak yap~aya imkan bulabilirclj. smdaki sebebi bir türlü anlıya
eşya nevilerini mümkün olduğu Nitekim birinci beş senelik eıt- madık. Halbuki hayatı ucuzlaş
kadar tahdit etmekle de kabil o- düstrl planı, köylü kütlelerini dil- tırmak için bilhassa bugünkü 
labilir. Esasen içinde bulunduğu· şünerek . ona köre endüstri kur- şartlar içinde mecbur olmamız 
muz harp ~enelerinde bunu yap muştu. Kayserinin pamuklu do- lazım ~elen tasarrufa göre "lüks,, 
maya da mecburuz. Bu günkü kumalan. Nazillinin basmaları mefhumunu reddetmemiz lazım 
şartlar altında , harcı alem mal· g ibi.:; • gelirdi. Böyle olduğu halde. ko
lan kııUanmak suretile iştira Oıger taraftan hususı fabrika- misyon bugünkü şartlar içinde 
kudretimizi makul bir seviyeye lar, bu endüstri politikasına mu- "lüks .. mefhumunu tanımıştır. 
indirmek r.r zaruret haline gir- vazi bir harekette bulunmamıs·J Ticaret sahasında "lüks mef-
miştir. lar. piyasaya pahalı lük.~ mallar bumunu reddettiğimiz gibi: sana. 

+ + çıkarmışlardır. ~ek tabıı ola.r~k yi sahasında da, lüks eşya imala-

Halbuki ötedenberi, fabrika- bu ~~lla~ı da h.ımay~ etmek ıçın tını mennetmemiz icap ederdi. 
lar, ithalat tacirleri, daha de gl!.mrük tarıfelerı arttır~lmış! Nitekim milli korunma kanunun

ziyade lüks mallar yapmaya ve b~ yuzd~n. de pahalılık n.ısbetı da yapılan tadilat ta bunu ifade 
getirmeye muhaliftir. Türkiyede yükselmıştır. etmektedir. Halbuki fabrikalar, 
sanayiin 15 senelik kısa bir mazi- * * imalathaneler, nonnal zamanla-
si olduğu halde, fabrikalarımız , Buraya kadar anlattıklan- nn ihtiyaçlarına göre lüks eşya 
derhal Avrupanın lüks mallarına mız normal zamanlara ait yapmak suretile hayatın pahalı-
benzer mahiyette mallar imaline vakalardır. Endüstri, şu tarzda !aşmasına yardım etmektedirler. 
gayret etmiştir. Buna ait kafi kurulmuş ve şu istikamette inki- Mesela: Lüks ayakkabı yapan i
derecede misaller bulabiliriz. Bir şaf etmiş. bütün bunlar maziye a- malathane1er, halk için ayakkabı 
şişe fabrikası, köylüye ve halka it meselelerdir. Asıl mesele şu- yaptıkları zaman. ortada 25-30 li
m~-us harcı _aıem mallar yapa- dur. Buıl;Ün için fiyat kontrolü raya kadar ayakkabı görmeye 
cagı yerde, krıstal eşya yapmaya yapıldığı zaman, ne yapmalıyız? imkan kalmıyaraktır. Ayakkabı 
kalkışm_ıştır. Milli Korunma kanununda son imalathaneleri, herkesin giyebile-

İ~k"l.i fabrikaları, ~vrupanın 

1 

defa olarak tadilat yapıldığın za. ceği bir tarzda harcı ile.Dl ayak
en luks kumaşlarını bıle taklide man, bu cihet düşünülmüştür. kabı yaptı~ takdirde, piyasada 
başlamışlardır. İstanbuJda tees- Lüks eşyanın satışını tahdit ve- ayakkabı nevileri kencHlifünıien 

tahdite uğrayacaktır. 

• 

' 

Amerikanın Uk müdafaa hattı: Matbuat1f11rr*et 
( l.ngiliz karikatörü) 

Yazan: Sevim SERTEL 
buraya nasıl geldiğine dair bir 
çok farazıyeler vardır. 

Ingiliz müzesinde bulunan bir 
gazete 1740 senesinde büyuk bir 
maymun sürüsünün Çebelitarik 
takl garnizonlara gönderildiğin. 
den bahsetmektedir. 

Bazı salahiyettar arziyatçıla. 
rın hikayesi de şudur: 

Bir vakitler Akdeniz şimdı 
kinden çok daha küçuktü. Cebe
litarik ile Afrika sahili bırbır
lrrine yapışıktılar. işte bu de 
virde bu maymunar kendi arzu 
!arı ve ayaklariyle Çebeiitarık 
kayı.larındaki mağaralara gc·l 
mi~ ve yerleşmişlerdir. 

Hakal yapmasını seven Çebe
litarik yerlileri ise bu maymun 
!arın denizin altındaki P,izli hır 
tünel vasıtasiyle bi tar'.litnn di. 
ğerine geçtiklerini söylerler. 

Sözün kısası, bu maymunlar 
vaktiyle buraya nasıl gelmi~ o. 

luralrsa olsunlar, muhakkak o. 
lan şu ki, bugunku sinir harbine 
onlar bile dayanamıyarak ~~hiJ
lere inmeğe başlamışlardır. 

* * Londra istasyonunda 

Londra üzerine atılan bom
balardan muhakka ki, 

bazılan da Londra 
tren istasyorunu 
hedef edinmişler
di. Fakat, hiç bi. 
risi menzilıne va
ramamıştır. 

Alarm ışaretleri verildiği za. 
manlar dahi şimendifer istn!lyo· 
nunda tabii hayat devam ooer 
Trenler gelip gider. Her gün 
98 tren sabahları istasyondan 
ayrılır ve yine geceleri geriye 
döner. 8~98 tren günde iki se
fer yaptıgına göre aslında her
gün 186 şimendifer f aaliycttc. 
dir, demektir. 

* * 
B

undan hasıl olacak faydalar 
şunlardır : 

1 - Malın nevi tahdit edildiği 
zaman f iyatlann daha ziyade 
d~ınesine imkan hasıl olur. Çün
'kü ayakkahl İmalathaneleri. ne
vileri pek mahdut olan bu ayak
kabıları seri halinde daha ucuza 
mal edebilerler. 

2 - Malın nevileri mütenevvi 
olmadığı zaman. fivat kontrolü 
de daha basit bir hale gelir. Hal
buki bugünkü piyasada, o kadar 
mütenevvi ayakkabılar vardır ki, 
bunlarda ihtikar olup olmadığını 
anlamak bir muamma haline gir
mektedir. 

E~er yakkabı nevileri tahdit 
edilerek bir tasnife tabi tutulsay
dı, giinlerdenberi fiyatlan müra
kabe komisyonunun masasının 
lizerindeki avakkabılarda ihtikar 
olup olmadığına kolayca hüküm 
verilrbilirdi. Ve verilecek hiiküm 
şu olmalıydı: 0 BuJtiinkü şartlar 
içinde bu kadar şık iskarpin vap
mava lüzum voktur .. , Fakat bu 
hükmii vermeden evvel. fabrika
ların imalat programlarını, zama 
nımızın şartlarına göre tanzim 
etmek lazımdır. 

Hükumet, son tadil edilen Mil
i Korunma kanununa göre yeni 
salahivetler aldıktansonra, bu gi
bi mudahalelrini de daha zi ade 
arttırmak imkanlarını da elde et
miştir. Böyle olduğu halde. neden 
lüks eşya satış ve imalatına mü
dahale edilmiyor? 

Harp başlıyah şimendüer yol
cuları çok artmıştır. Tabii za. 
manda oldukça boş 13 vagonla 
hareket eden trenler, şimdi 17 
ve daha fazla ve tıkabasa dolu 
vagonlan havidir. Bunun sebep
lerinden biri de şehirden şehire 
olan muhaceretin artmasıdır. 
Bir gazeteci .istasyondakı mu

şahedesini şöyle anlatıyor: 
Şimendüer memuru en ı;e

vimli yolcularının muhacir ço. 
cuklar olduğunu söyledi. istas
yonda konuşuyordukı o: 

- Geçen gün hepsini trene 
bindirmiştik. Birdenbire toplar 
patlamağa başladı. Hepsini bir 
heyecan aldı. Fakat bu, kork. 
tu.klanndan değildi. Onlar pat
lıyan top~a~n ~inslerini söyle. 
mekte bırbırlerıyle müsabaka 
ediyorlardı. 

Biz böyle konuşurken opar
lörden şöyle bir ses duyduk: 

- Şimdi dışarda alarmlar ça. 
lıyor. Trenler bermutat hare~ı::!t 
edeceklerdir. Yolculardan isti
yenler sığınaklara gidebilirler. 
Fakat, seyahatlerine devam et
mek istiyenler için trenler ha
zırdır! 

Az sonra bir düdük sesi du
yuldu. Yeşil bir bayrak :>allan
dı Ye 4 ,10 tTeni hareket ettL 

Bir Doğ 
Bir Ölüm 

! 

Ali Şir Nevai - Fuzuli 

Doğum günü kuthılanan Ali 
Şır Ne\'ai'den bir gün ev· 

vel ark edehryatında bir dil in· 
kilabı yapnus diğer bir Türk şai
rinin, Fuzuli'nin ölüm günü idi. 

Fuzuli, Ali Şir Nevai yahut 
Hayyam gibi bahtiyar bir şair 
değildir. Irakta bir Türk kabilesi· 
ne mensup olarak Hille'de doğan 
ve Bağdadın, Kanuni İkinei Sü 
leyman tarafından fethinin ,ahid 
olan bu sair, Muhibbi Unvanilc 
koca bir divan te kil edecek kn· 
dar şiir yazan padi ahın1 himaye 
sine maı.har olamadı. Evkaftaıı 
dokuz akç@ vazifeye kanaat et
mişken, bunu dahi ele geçirmelı 
için edebiyatta " Sehli mümteni, 
ye qıi al te kil eden me hur şi· 
kayetnamesile, Sişancı 1\tehmeı 
Pa aya miiracaata mecbur ol· 
mu~tu. 

Fuzuli, hayatında sönük bir şa · 
ir gibi yasadı. Bunun esbabı mn 
lfıındur. Fuzuli'nin ii denect 1 
derecede peygamber ailesine nau· 
habbeti ,·ardı. Kanuni Silleyman 
ise Bağdadı -Babasının yolundn 
yürüyecek Şiadan kurtumak 
istiyor, Sünnileri tatmin edecek 
icraat yapıyordu. Fuzuli de o es-
nada Bağdatta e en şiilik aleyh
tarlığı ateşinde, kuruların yanın
daki yas odun gibi yandı. 

Fakat Kanuni Süleymanın 
":\luhibbi,, ahsiyeti ~eklinde 
çarpan şair yiireğinin alfıka gö -
termediği Fuzuliyi, o devrin en 
büyük airi olan Baki anlamı tı. 

Divanının nihayetlerinde: Tah· 
mi -i- Gazel·i· Filzuli-i· Bağdadi 
serlhhasile bir tahınisi '\'ardır. 
Baki ifİbi parlak bir şairin rast 
gele hır adamın gazelini tah. 
mis etmiyeceği pek tabiidir 

Baki'nin Füzuliyi tahmis et· 
mesi, her zaman hürriyet müda
fii olan edbiyatın, o asırda bile 
büyük bir ce aret hamlesi idi.Fü
zôlinin lisanda ve Türk edebiya
tında oynadığı rol gayet mühim
dir. Bulunduğu muhitteki Arap 
ve Acemin dil tahakkümünü ana 
li anının sade ifade ile kırmaya 
muvaffak olmuştur. Divanındaki 
başlangıçta, bunu açıkça söylii
yor. Ve bütiin ifade e~·lemek is
tediği hissiyatı Türk dıli ile 5ÖY-

lemek için mü kiilatı devirmeye 
çalışacağını da antatıyor. 

Bu itibarla Fiiziıliyi bir lisan 
inkilapçısı olarak tanıyablllriz. 

Füzi'ıli arap ve :ıcem edebiyatı
na cidden ''akıftı. Bu iki lisanda 
da şiir söyliyecek kadar kuvvetli 
idi. 

Arap ve Fars edebiyatının fo. 
sirinden tamamen değilse de, kıs
men kurtulmaya muvaffak ol
muştur. 

En parlaklarından olan bir ga
zelinin şu beyitlerindeki oya gi
bi kullandi:ı kelimelerin fikirle 
olan imtizacına bakınız· 
Hasılım yok seri kuyindc belAdan 

gayrı 

ZaTanm yok rehl aşkında fenadan 
gayn 

Ne yanar kimse bana atett dil:ien 
özke 

Ne açar kimse kapını badı sebadıın 
gayri 

Bununla Füzuli, mii kiil gör
diiğii maniaları kendi tabiri vcç· 
hile "Asan,, eylemi tir. 

Bu muvaffakıyetini, Fiizuli 
bilhas. a bir ahe er olarak yazdı 
ğı <Leyla ile l\fecnun) da daha ha 
riz bir surette gö termi!dir. Bil· 
hassa Kerbela vaka. mı tafsil edeıı 
Hadikatu-ssueda'yı süslediği şiir. 

lerle. Füziıli Tiirk dilinin biitüı 
sadeliği ile her eyi ifade edece! 
kadar kuvvetli olduğunu isbat et 
miştir. 
Bağdatta nli bulunmasmo 

rağmen Fiiztili'nin mezarını keş· 
fedemiyen merhum Süleyman 
Nazif: 

- Ancak ruhum, ruhu ile gö· 
riiştü! Der. 

Bu büyiik şairin mezarını kes 
(etmek -kaderin ~arip bir lütfile 
bana naoıip oldu. O :ı:aman divn 
nını açtığım zaman Füzuli, o te 
miz Usanile, sanki bana şöyle te· 
şekkür etti: 

Durma kabrim Qzre ey aş'k lçrE' 
ben tek olmayar 

Ta'na tasıdır sana sengl meuırlm· 
dan sak• 

Takvunr.ı 

Bombardıman mıntakasına gi. 
rinciye kadar trenler saatte 15 
kilometre süratle gitmekte \'e 
tehlikeli mıntakaya gırince da
ha yavaşlamaktadır. Sonra, teh· 
like olmıyan mıntakaya duhu 
!ünde ilk işaret yerinde maki 
niste hücumun bittiğı haber ve 
rilir. O vakit süratle yola de· 
vam edilır. 

,işaretçilerin başlannda ~elik 
miğferler olduğu gıbi pek sıkı 
şık vaziyetlerde altına girmek 
üzere herbırine bırer de çelik. 
ten kutu veilmiştir. 

Böylece düşman tayyareleri 
gelir, düşman tayyarelerı gid~r, 
fakat Londra tren istasyonun. 
da tabii hayat devam eder. 



Sırası Geldikçe : 

KURT MASALI DEGiL, 
Kurdun Kendi Masalı. 

rek atın yanına gitti. 
(Bap J a....UaJ 

- Şu ~ll~meni, yulannı çıkar! Seni yl7f1Ceibn! 
- Baş ustilne kurt ağam/ Beni yemekle if bitmez. Mlruı-

ını da sana bıraka~·ım. Mirasıftım beratı arka nahmm aruında· 
dır. Önce onu al, sonra beni paralanın. 

- Çevir nalını, haydi çabuk ol! 
Atan miras beratını almak için yaklaşan kurdun ensesi çe

nesi budur diye bir tekme savurunca kurt çorbaya döneri ka'çan. 

* * ' 
Gide aide bir dana sördü. Onu da yemeye kalkan: 

. - Kurbanın olam kurt dayı! Bizim sığırtmaca ölmeden 
önce candan eönülden bir gazel söylemeyi adadım. ·ı;in ver de 
şu gazeli söyliyeyim. Sonra afiyetle yersin. 

- Çabuk söyle. Meyanını uzatma ha! 
Dana avaz avaz böğürmeye başladı. Civarda bulunan bofa-

1~~ bunu ~uyunca korkunç boynuzlarını dikip kurdun üzerine 
hucum ettiler. Dananın biri boynuzunu kurdun kalçasına yapış
tırdı. Kurt topallaya aksaya tabanı yağladı. 

+ + 
.. Ne Yal!acağını .~üşün.ürken ~r de ne görsün, al yanaklı, löp, 

lop, tavlı hır avcı gomıesın mi? (Artık bunu mutlaka parçalanm) 
deyip niyetini anlattı. Avcı dedi ki: 

- Ne yapayım? Klfimet bu kadarmış. Ecelim senin gibi yl· 
ilt kurdun elindeymiJ. Feda olsun. Fakat ben hacılıktan yeni 
geldim. Bet vakit namaz kılarım. 

- Olmaz. mutlaka ,imdi yiyecettm! 
- Hiç olmazsa diz çöküp bir dua edeyim. 
- Çabuk. Duayı uzatırsan kanpnam! 
Avcı diz çöktü, tüf eti omuzladı, yaradana sığınıp kurdun 

beline, kuyruğuna bir çift ku~ yapıştırdı. 
. Kuyruğundan tutup sırtına yüklendi. Yolda siderken can 

çekışen kurt yanık yanık şöyle inlemeye başladı: 
Buldun bir koyun, neyine oyun mogun, ye de doyun/ 
Buldun bir Jceri, ne gerek ceviziçi, ge yan gel çapkın 

biçi / 
Buldun bir güzel kır at, ne lazım berat meral, par

ftlla ye yan gel yat I 

- T A N 

SPOR: 

Yoleybolde : 
, 1 Kulelilerin Muvaffak~Yeti--1 .. ~namurc1a Bir 
l Kutuphane Açılacak 

Cümhuriyet ve 

Eminönü Galip 
Kız mektepleri arasındaki V o.. 

leybol şampiyonasına dün E
minönü Halkevi salonunda devam 
edilmiştir. 

11.k maç Cümhuriyet ile Şişli 
Terakki takımları arasında olmuş 
ve Cümhurıyet ekibi uzun bir çt:
kipneden sonra maçı 15-7, 15.10, 
ve 15-6 olmak üzere üç aet'te ka
zanmıştır. 
Takımlar şu suretle teşekkül 

etmişti: 
Cümhuriyet: Nihal, Belkız, 

Bidar, Hayrünnisa, Behice, Sa
mahat. 

Şişli Terakki: Selma, Türkan, 
ayşe, Emel, Necla, Ref'an. 

!kinci maç Istttnbul ile Inönü 
takımları arasında oynanmış ve 
Inönü takımı çok üstün bir oyun
dan sonra maçı 10 - 15, 15 - 6 
ve 15 - 7 olmak üzere üç set' te 
kazanmıştır. lnonü takımının 
kuvvetli Istanbul ekibi karşısın
da almış olduğu bu netice pek 
parlaktır. 
Takımlar şu şekilde idi: 
lnönü: Güzin, Ref'an, Mai::Ie, 

Ayhan, Necla, Semiha . 
İstanbul: Ulker, Vefiye, Gü

zin, Semahat, Necla, Melahat. 
Atıcılık müsabakaları 

İstanbul Atletizm ajanlıITTnl n Pazar günü tertip etti~i 3500 
metrelik Kır koşusunu . 237 atlet le iştirak eden Kuleli Askeri 
Lisesi kazanarak Genel Direktör} üğün bayrak ve kupasını almıştır. 

Anamur (TAN) - Kazamızın, 
merkez de dahil olmak üzere 57 
köyü vardır ve bu köylerle mer
kezdeki mektep yekünu yediyi, 
muallim sayısı da on üçü geçme
mektedir. Köylüler her köyde 
bir mektep açılmasını istemekte
ler ise de bittabi buna halen im
kan bulunamamaktadır. 
Kazamız, öğretmenleri arala

rında yaptıklan bir toplantıda 
mesleki bilgilerini artırmak mak
sadiyle bir kütüphane tesısini 
kararlaştırmışlardır. ilk olRrak 
maa§larından ayırdıkları 18 lira 
ile mesleki kitaplar siparş etmış
lerdir. Her ay muntazaman böy
le teberrü ile kitap alın.ıec1kiır. 

Muş'un Teberriiü 
Muş (TAN) - Her yerde oldu

ğu gibi burada da kahramıın ıııs
kerlerimize kıı hediyesi olarak 
6941 parça eşya toplanmı' ve 
Kızılay'a teberrü edilmiştlt', 

Bu Akıam SÜMER 
1 • 

Sine masanda 
EsrarenJ(iz Memleket... Vhi ve büyük Memleket... Gece 
ve sokaklannda bütün ihtirasların kaynaştıAı memleket ... 

p A R i s 
ALBERT PREJAN ve GINETTE LECLERÇ 

. En güzel Fransız Yıldrzlannm iştirakile canlandırdıklan 

M E T R O P O L l T E N 
(Hayat Güzeldir.) 

Bütün hakikatler filmini, Büyük Fransız Şaheserini 

Ru Sümer Sinemasında 

11 - ! - 941 

8.00 Program 
8.0S Haberler 
8.18 Mliz.ik (Pl.\ 
S.f5 Yemek lla-

tesi 

• 12.ao Prorram 
12.~3 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13.05 Şarkılar 
13.20 Müzik (Pl 
18,00 Program 
18.03 Cazband 
18.30 Konuşma 

ÖLÜM 
Suduru İzlından Mısır ?ti 

sı merhum Bereket zade C 
leddin Beyin haremi, 
Halkevi Reisi ressam Vecih 
reketoğlu'nun valldesi ve 
ra Belediye İktısat Müdürü 
tin Selen'in kavın validesi B 

İSMET BEREKETOliLt1 
vefat etmiştir. Cenazesi 11 
bat Salı günü saat 13 de 
köy Mühürdar caddeıi 67 n 
ralı evinden kaldınlarak 
caahmetteki aile kabl't•taJJlırla 
defnedllecektir. 

····--·--····--···· .. ·-·-· 
DRAM KISMINDA 

Bu alqam 1&at 20.30 da 
EMİLi AGALOTTİ 

KOMEDi KISMINDA 

Şehir Tiyatrosu 
Terfih Edilecek Buldun bir tavlı dana, dana h01tur ezelden, anla

mazaın gazelden, ye keyfe bak tez elden/ 
Buldun bir aemiz avcı, neyine htıeı maeı, 11e kUftıll 

zafer tacı! 

Ankara, (TAN) - Halkın, çok 
eski zamanlardanberl olduğu gi
bi necip Türk sporu, atıcılığa kar
şı J{Österdi~i büyük alakayı ~öz 
önünde tutarak Beden Terbiyesi 
genel direktörlüğü, her sene Şu
bat ayı zarfında yüksek mektep, 
lise ve orta okul talebelerine mah 
sus olmak üzere atış müsabaka- Mutlaka gidip görünüz. Şehir Tiyatrosu artirtlerbll 
lan tertip etmeye karar vermi$· • fih için bir proje hazl 

Deyip aveınm sırtında sallana sallana cam kuynıiwıdaıı çıktı. 
tir. Bu mü.tabekalara a Şupbat ... maktadır. Bu projeye göre 
pazar j{tinü başlanacak ve 9 Mart ,-ı.ı••••••••••••••••••••••-••••••••••••••11ııı. lere muayyen bir nısbet dalı 

KISSADAN HİSSE: 
.~ura olmaya niyet eden enallikten sakınmalıdır. 

pazar günü sona erecektir. 1''ransa semuından Amerikaya akan, Oruını da kudretile nurlandıran ' de hasılattan pay verilecelc 
ilah! artistlerin iki senede bir 

pıçı! ~ 

Askeri Vaziyet Dünyanın Siyasi 

Muıta Bir Kavgada 

iki Kiti Ö~dü 

2 Kiti Yaralandı 
Manzarası 

aşalı ;rubrı 500 kilometrelik bir ç!U Muş (TAN)) - Bülbuhar köyün 
1 

(Bap 1 lnCideJ 

sahası vardır. Bu sahanın tA Miatrata (Bap 3 ünetl sahifede) d b' t .. ·· d k rk 
burnuna kadar uzanan kısmı, denı• e ıra yuzun en avga ç mış, 

.. man askerlerine ait olan kısım· b' k d la b ' kek aralan ~yu ile yumupm11, bir kumluktan ır a ın ır er y mış, 
.rı;arettir. Bu arazi te,ekkülüne ba- lanndan hiç bahsetmemiştir. bir erkekle bir kadın da ölmüş.. 
kar&k, bazı ukerl muharrirler, mo- Churehill'in nutkundan ve tür. 
torlil harp vuıtalannın, blllıaua bunu teyit eden 90ll haberle!' • Köy muhtan Fazıl bir işe gön. 
tankların burada pek mühlın milfkü- den çıkan ın1na '1Jdur: Alman· derilmek üzere kö:y:lülerden Ra-
llta tuadüf edeceklerlni, ve hattA lar Ba•antanla lluelırete ~ • . t'.R 
buılan İlllillzlerin kara harekAtı 7e- mü üzeredirler ve İngiltere şidın atını istemiş, aşit te atı 

•rıne dotrudan dotruya deniz kuvvet- bu hareketi önliyecek, akim hı- hasta olduğu için Muhtarın em
lerinden istifade ederek Trablua ldı- nktıraealr: tedbirleri almı,tır. rine akrabasından Adulbhın a. 
Tine ,-akın mahallere nker ihraç et- Bunlardan h iç 'üphesiz en mü· tını göndermiştir. 
meyi tercih edeceklerini 16ylemifl«- hlm ve mtteuirl, IOlrİliz hava Fakat Muhtar, bunu enırine 
dır. Fikrimizce böyle bir tahmini kuvvetlerinin, ihtimal Ameri- rağmen yapılmış bir hareket aa
muhlk ~terec:ek hiçbir aebep 7ok· dederek, yanına kardeşi Reşat ve 
tur. Cünku İnli& Nil ordusu pek kadan yeni alclıklan uçan kale- akrabasından Hızır otlu Yusuf 
,..,ilkemmel motörlü telk.il4ta malik- ler vuıtaalle, Romanya petrol ile Bedi ismindeki ahbabını ala· 
tir ve bu teşkilAt Afrika muharebe- aaha].nau bombalamak olacak· 
ıerine elveri§ll makinelerle teçhiz e- tır. rak Abdullahın ojlu Salilıaddi-
dilmlştir. Bu ordunun elinde mev:ut M. ANTEN nin üzerine hücum etmif ve Sa. 
ve sırf çöl tıarekltına göre imal edil- Iahaddinl hançerle yaralamıştır. 
mlı bulunan 'hafif çöl tanktan,, ve Salahaddin aldığı yaraların teıd-
hususi otomobil vuıtalarlle sırt kör-I lerin ilerleme hususwıda gösterdik - riyle ölmüıtür. Salihaddfnin an
fezlndeki kumlutu qmak, :ıannedll- lerl büyük ıürat ve beceriklilik te nesi oğlunun öldüğünü görünce 
dıti kadar güç bir i§ olmıyacaktır. hesaba katılırsa, Trabuluaa dotru 1- üzerine kapanarak atlamaga 

Bugünlük tnblte deler nokta, İn- leri hareketin nihayet iki ve)'a üç başlamıf, Muhtar bu sefer de ka
gıllx Nil ordusunun Trablusa doğru haftadan ziyade sürmlyecetI sö7lene- dını yaralamıftır Bu esnada gü· 
ileri harekeUni devam ettirml7e ka· bilir. İngiliz askeri mütehauııı Ge - rültüye ko .. n Abdullah da vine 
rar vermil olması ve ha\tA bu hare- neral Slr Hubert Gouıh'un dedılf ,,--- J 

kete daha pmdiden baılamıf bulun- gibi, Trablusun zaptı, tn,UWere pek Muhtar ~ından yaralanmıştır. 
masıclır. Bir taraftan İtalyan ordusu- bilyilk menfaatler temin edecektir. Bu vak anm aecesinde de ~u~
nun uğradıtı hezimetin dereceaıne Böyle bir tetebbila için ne kadar gay- t~rm .. akrabaaından bir kız oldu-
bakılır ve diler tarattan da İngili&· ret u.rfedllse 7erldir. rülmuf olarak bulunm111tur. 

Biz burada duygu ile değil, mantıkla iş gö
rüyoruz. Bir memura emniyet etmek için ber .. m 
elimde bir sebep ve bir ispat bulunmalı yavrum. 

Şermin, parmağiyle masa üzerindeki dosyayı 
işaret etti: 

- Yani bu dosyada bulunan ispatlar gibi... 
Osmanın tevkil edilmesini mucip olan sebepler 
.zibi ..• 

- Evet ... 
- Beni affet Mitat, fabrikanın fşlertne karış-

mak ısıemiyorum, sadece seninle baabihal edtyo
rum; fakat seninle bu hususta mutabık değilim. E
ğer sen his ve insiyakı ortadan kaldınrsan mühim 
bir psikolojik noktayı ihmal etmiş olursun ve en 
ince bir yardımcıdan mahrum kalırsın. 

Neyse, bu sözleri !bırakalım, artık, ben otele 
döneceğir.ı. Vaadettiğin gibi, fU polis romanını 
bana verir misin Mitat. Bu &ece onu okuyup eğ
lenmek istiyor'1m. 

-Hay h&y yavrum! 
Mitat derhal kiğıtlan topııyal'Sk bır cıosyaya 

koydu, bir lastud.:. bağladıktan sonra gülümaiye
rl•k ona baktı 

- Muhtar beyin kızı... Müstakbel patronu
~uz .•. Senin bugune kadar böyle bir iş kadını ol
duğunu hiç tahmin etmiyordum Şermin ... Dümeni 
eline alcilğın zaman aklımızı başımıza toplamamız 
icap edecek 1 

- Rica ederim Mitat, sözlerimden sana karşı 
bir hakaret veya gurur manası çıkarma! Çocııklan 
ğumdan beri beni tanının ve böyle gizli bir mak
sat takip etmiyeceğimi bilirsin. Fakat siz erlcekler, 
öteden beri kabul ettitlniz bazı usullerin haricine 
cıkmaktan o kadar korllarsınız ki bu haliniz hazan 
bizim gibi sinirli kadınlarm sabnnı tüketir Belki de 

.l ın ~ruup ett ğmiz yol daha doğrudur amma ba
z n biz az da bizim gönlümüzü yapmana 16ım. 
Sana ~elince, prketin bafmda bulunmağa senden 
fazla layık olan bir adam fikrimce mevcut bile 
değildir. 

Bu son sözler üzerine samimi bir tebessnmle 
elinı Mtata uzattı ve kapıya doğru lerledi, O
nun yaklaşması iızerine Nuri derhal doğruhJıuf 
ayak'arının ucuna basarak avluya kaçmı§tı. Öy
le ıırJ, ŞeŞrmin otomobile binerken onu karpsında, 

.Nakleden: Muaszes Tahsin BerkalMI 

iki büklüm vaziyette selAni verirken buldu ve oto
mobil hareket ettikten 10nra da sözleriyle onu ta
kıp t-tti. 

Yazıhanesine çıkarken Nuri kendi kendine 
ıöyle düşunüyrou: 

- Şu Osman ifinde Şermin hanımın bu de
rece ısrar etmesinde ve bu kadar yakından alaka
dar olmasında gizli bir sebep olmalı! Onu meş
gul eden, her halde adli bir bata değildir. Şu 
muaJ'Y'l""'G'llJ' anahtannı öğrenmek istiyorum. 

:xıv 
Şerminin Garip Macerası 

Şermin o gün akşama kadar Nejadın tevkifi
ne sebep olan evrakı dikkatle okudu. Bu kağıtlar, 
başta Mitatın bazı notlan, Osmanı isticevaplan
nın zabıtları olmak üzere muhakemenin bütün 
safhalarını ihtiva ediyordu. 

Okumağa ilk başladığı dakikalar, kocasının 
masumiyetine dair olan kanaatini sarsabilecek 
bazı deliller sörürüm ıkorkuau o kadar kuvvetli i
dt ki büyük bir tellş ve heyecanla yapraklan 
çevıriyor, her şeyi ayni zamanda okumak arzusu
na kapılıyordu. Fakat saniyeler geçtikçe bu te
llşı biraz ıükünet buldu ve mesele hakkında kat'l 
bir likir edinebilmek için ancak her kağıdı bafi.:ın 
10nuna kadar büyük bir solUkkanhlıkla okuması 
1lzım geldiline kani oldu. 

İlk hamlede, Mitatın dediği gibi, bütün de
liller Nejadın aleyhinde gibi görünüyordu. Llkin 
bunlar Şermlnin kanaatini hiç bir surette sarsma
dı ve kocasının masumiyetine iman edeıtk dosya
yı tetkike devam etti. 

Yemekten sonra, geni§ bir koltuğa yaslana
nk kağıtlan etrafına yaydı, aükWıetle bunlan o-

Sevimli FERNAND GRAVEY CAROLE LOMBARD ile }arının arttırılması esası le 
Güzel edilecektir. 

Tek bir süper film çevirdi. 

Perşembe Akşamı LALEde Göreceğiniz 

Fransızca SK ANDAL KORKUSU 
Bu eşsiz yıldızın yarattığı en güzel bir eaer, zevkine doyulmayan bir l llmdir. 

~----------------------·--------------1 
Sinemanın en güzel kadını 

HEO T LAMARR 
Sinemanın En Büyük Artisti 

s P E N ç ER TRACY 
Hatırasını ebediyen unutamıyaca~ınız derecede nefis ve 

şahane bir Filin yarattılar 

Efitmen Kurslan 
Maaru vekaleti, ı~ k8 

yeniden Eğitmen Kurslan a 
ğa karar ıvermiştir. Kunıııaı:~ 
nisanda başlanacaktır. Bu 
larda 1565 talebe yeti§tir·n ... ~ım.a 
tir. 

:YtHı:aek MOhen<lüı mektebi 
leri evvelki &Un Eminönü H 
de bir müsamere vennlılerdlr. 
milsamerede "Yanlıı Yol,, ft 
zümiln Nuru,, pl7e1leri tem.o 
mişt.ir. Gençler, her lld eMlde 
muvaffak olmuşlardır. Bilhaaaa '' 
%ümün Nuru,. ismindeki mllzikll mııllM .aJ 

nıedi çok allka toplam.ıf tır. 

Bu Kadın Benimdir l'EN• NEŞRiYAT: 
oRIJINA L NO&HAaı 1941 Togo AlbümD 

yarın Akşam M E L E K 'te Kı;ymeW aanatklr Togo'nwı Oll 

TÜRKÇE SOıLU NÜSHASI PERŞEMBE ~::1be;!ı.~:'r:ı~~L!u a::ıtü 1 

A L 1 p E K s· d intişar edecekUr. 
1tşaml lnemaStn a Her yılın albümünde oldulu 

941 albümünde de büyüklerimiz10 
Bu Filmi Görmemek, sinema ya hiç gitmemiş olmakla bir- yet üstadane ve mahirane 7 
dir. DİKKAT: Yarın gece için MELEK'te Loca kalma· 1 karikatürlerinden baslta hl 
mıştır. Numaralı koltuklar buj{iin sabahtan itibaren al- bilhassa harbe alt vakalann pek 

dırılması rica olunur. Telefon : 40868 l lı ve gülünçlü f8kilde karika 
••••ı•••••••lllllliiıııiiıiiiillıiı•••••••'- edllmiı oldutunu göreceksinia. 

TEFRİKA No. 53 

kumağa :koyuldu. Her kağıtta, her faraziyede, Nu
rinin ısmi geçiyordu ve onun kat'i beyanatından 
bahsediliyor, keyfiyet o beyanata istinat ettirili
yordu. Bir ara gena kadın dosyayı yanına bıraka.. 
rak dlifünmeğe başladı: 

- Şu Nuri bey benim üzerimde pek fena bir 
tesir yRptı. Maamafih bitaraf olmalı ve hislerjme 
kapılmadan düşünmeliyim. Nejat, portföyünü &ir
katin yapıldığı günden evvel kaybetmiş oldugunu 
soylemişti. Eğer Nuri bu beyanatı teyit etseydi ıt 
tamamıyle değişecekti. Bütün dava Nurinin: "Ha· 
yır! Bana böyle bir şey demedi!,, cümlesi üzerinde 
yol alıp yürUınüştü. Şımdi iki faraziye karşısında 
bulunuyoruz: Nejad mı yoksa Nuri mi yalan s0y
lemiştı? Diger bütün amilleri ve tesadüfleri bir 
tarata bırakırsak, 1Nejadın mahkumiyeti, en ziya
de, sirkatin yapıldığı gün portföyünüün mevcut o
lup olmaması üzerinde dönüyor, en kuvvetli de
lil bu! Ancak, insan çehresindeki manaları okuya
bilen: yani adamdan anlıyan bir kimse, Nejada ve 
Nuriye dikkatle bakacak ve onları biraz tetkik e
decek olsa, birincisinin yüzündeki necabet ve ma
sumiyetle ikincisinn gözlerindeki hile ve şeytarıeti 
derhal anlıyabilir... • 

Şimdi, geçmişi bir tarafa bırakır ve yalnız Ne
jadın adli bir hata neticesinde mahkUın edfüuiş 
olduğunu isbat için uğraşırsak, Nurinin hakikati 
sbylemesi çaresini bulmalıyız.. Ve bu elzemdir. 
Nejadın alnına vurulan damga silinmeli, onun na
muskflr bir insan olduğu dünyaya illn edilmeli· 
dir. 

Düşüncelerinin bu nektasında Şermin baş1nı 
koltuğun arkasına bırakarak gözlerini kapadı ve 
şu sözler ağzından döküldü: 

- Evveli bwıu temizliyeceğim, ondan sonra 

da Jale meselesini halledeceğim. 1 
Jaleyi hatırlamak genç kadına garip bir Ur. 

perme vermişti. Derhal kendisini toplayarak eoğ
ruldu, onu düşünmemek için ba§UU kağıtlar üze-
rine eğdi. • 

Bır ara, klğıtlardan birinin üzerinde kocasının 
vaktiyle oturduğu evin adresi gözüne ilişti: "Çif
te bakkal sokağı No: 32,, .. Hırsızlık ta o civarda 
yapılmıştı. Şermin, ertesi sabah, kimseye haber 
vermeden bu sokağa bir ziyaret yapmağa karar 
verdi. Bu maksatla, otel hizmetçisini çağınp bir 
çay istedi ve kadın çayı hazırlarken onu lifa tuttu. 

- Gülsüm hanm, Çifte bakkal sokağım bili· 
yor musun? • 

- Biliyorum efendim, arka mahallelerdedir. 
- Buraya uzak mı? 
Uzak delil amma batak bir yerdir. Ondan 

sonra yolunuz bir ağaçlığa ve oradan da kırlara 
çıkar. 

Enesi sabah Şermin Çifte bakkal aokağmı 
teftişe gıtmete hazırlanıyordu. Tam oeırada fab
rikanın kapıcısı Mitattan bir mektup getirdi: "Sa
at on bir, seni görmeğe gelemedim. Kabilse yeme
ği beraber fabrikada yiyelim. Bu klğıdı getiren a
damla beraber gelirsen beni pek memnun eder
sirr.,, 

Mitata karşı bir mazeret uyduramazdı. Gire
suna sırf onunla görüşmek için geldiğini söyle
diğine göre yapılacak bir if yok demekti. Esasen 
"Çifte bakkal., sokağına gideceğini söyliyerek on
da lüzumsuz bir şüphe uyandırmak ta istemiyor
du. Nejadın yaşadığı mahalleye yapacağı ziyaretı 
öğleden sonraya talik ederek çarnaçar fabrikanın 
yolunu tuttu. Ancak Mitat Şerminle başbaşa bu· 
lunmaktan o kadar büyük bir zevk vememnuni
yet duyuyordu ki onunla karfllıkh yemek yemeğe 
l>Mflayınca bütün dünya sözünün önünden yok ol
du, yalnız bu 1aadeti biraz daha uzatmak arzusu 
her §eye hikim oldu. Öyle ki, yemek bitip kahve
ler ve sigaralar içildikten sonra da Şermini otele 
kadar götürmek iltelini menedemedi. 

Yukarıdan apj'ı: 1 -
tan. 2 - Şurada değil, b 
değil - dini bir fariza. 3 -
tık kıyısında bir tehir • dör' 
şe. 4 - Düz arazi - ayağa 
5 - Bir kaza merkezi • bir 
6 - Hayvan barınağı • er 
dana içki yeri. 7 - Ka ...... - ..... 
8 - Bir zamir • Afrikada 19 
liman. 9 - Faaliyetli - . 
dP bir Wıı. 

• 
Şermin 1abınızlıtmı ve tellıını gizlemeıe ğa: ı - Korfo • ki, 2 -

muvaffak olm.uştu. Ancak, Mitattan.. ayrrtdıktan kin. 3 _ Katar. 4 _ )ıfo 
sonra rahat bır nefes aldı ve aaat dort vakitleri o. 5 _ Alaska. 6 _ Rahat • 
Çile bak.kal sokağnı aramata çıktı. 7 _ Ana • ülHr. a _ Tadat• 

{Ar'""' Y.,. J Çark • ara. 
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H DK AV ~ ..... _i 1 Yunanistan Harbi 

S • Ald t d j (Başı 1 incide) en 1 a m a 1 m i cum yaparak Klisura cephesinde 
S m~him _yeni noktalar ele geçir-

•• Muazzez Tahsin Berkand i mışlerdır. B~ mıntakadaki temız_ 
~···-... -........ • ........... : leme hareketınde iki Italyan tan-
fl ayır seni aldatmadım, bu dı? Bunlardan 6a.zılarını teklü- kı iğtinam edilmıştir. Daha garp

büyük hakareti sana reva sız tekellüfsüz bir surette evimi- te Italyanlara karşı yapılan ta
t?ne1!1~ fakat seni artık sevme. ze çağırıyor, soframıza oturtuyor- arruz hareketleri _esnasında Yu
tı tn ıçın haY:atından çekildim. d~. Ve onlar dudaklariyle sana n~~hlar J:edeflerınc va~·n_ıışlar, 
~unu kendıne karşı yapılmış hıtap ederken gözleriyle beni ça- d~ş~ana_ a1p: ~~)'.ıat verdıı:crı:k 
hıyanet addettin, benim hak ğırıyorlar, bana bin bir vait, bin k~lliyetli sılah ıgtınam etnıışler-
da ö~ede beride: • bir ricada bulunuyorlardı. Hiç dır. . 

;- Adi, namussuz kadın, evini birisini istemedim. Sen, bende .. A~navutluk merkez cephcs~ 
~a::~p gitti ... gibi ağır sözler yalnız sana karşl duyduğum sev- ~ze~ffe Yu;an bavcı tayyareler1 
~in. giyi değil, sevmek kabiliyetini, e .ayan om ardıman ~ayy~-
lfaksızlık ettin !rfan ... Sana hi. güzel bir şey karşısında duyulan ~elerı arasında y~rım saatlik bır 
~etmek için seni sevmekti. mukaddes ateşi, tatlı ve yüksek t:;a .;uharebJs~l vuk~· h1~fllŞ-
be zın_ı ~elmez miyd~? H~lbu. duyguları öldürrnüştün... tay~ar:S~ p ro°uh:~ka~ ~,;:1~ 

n, ikı senedenberı hıs ve ·· ·· · ·· ' gi bakımı d d * * çuncusunun ele muhtemel surette 
n an sen en uzak. cephe geris.-ıe d .. .. .. ld .. - .. .. 

a.ı?tım .. ~ir ev içind~, .bir ça. vaktiyle hulya dolu masum zannediyorlar. . uşura ugun~ 
ınd~ ~ı yaban~ı ~b~ !a?a. bir kızdım, güzel şeylere * - ~ " 

0r z:ı:uydik? ~~tta bırbırınnze baka.rken kalbim çarpar, içim tit- Atina, 10 (A A.) - Atina A-
§ı duşman gozıyle baktığımız rerdı: .s~~dığim adamı da hem jansı bildiriyor: Cephed~ bulu-
er de olmadı mı? ken~ısı __ ıçın, h~m de_ ~ende ya- nan hus~si muhabirlerin yazd1k-

~e... . ld tın d . h rattgı yuksek hısler ıçm sevmiş- !arına gore, Kralm cepheyı ztya-
., senı a a a m senm a- t' O d b d t' ·· b · ·· ltıdan çekildim ... Buna sebe ~-· a .~ . en. e yaşayan re ı munas~ etıyle. gosterılen 

Sensı' k .. ld .. d.. b I? butun guzelliklerı simsiyah coşkun tez~urati kelimelerle ila-
n, aş ımı o ur un enı b' 1 de etmek k.. d -·1dir Kr ı 

dine yabancı ettin ' ır çamur a lekeledi, bana haya- m.um un e~ı . a , 
~en seni ince, nazik du. lu tın en kötü tarafını, en maddi yar~~a~ı zıyaret etm~ş, y~alııa. 
atılayışlı bir erkek 'ru ;~v ve en adi sahnelerini yaşattıı rrn uze~!lle ş7~a.tle egılmış, top-
inı. Seninle evlenmJ • gençliğimin temi.z emellerini yık-. l<!nn. gükre~ıgı ilk hatta kadar 

l geçirdiğim günler ba~~ ~~ tı. Şimdi artlk içim bomboş ... ) gıtmıştır .. Bıl~~-ssa Kral, madal
a.aı· . . Ne ilkbaharın toprak üzerinde yalar tevzı ettıgı ve her seferinde 
Ya.tıı vermıt\ y.~mlmışım ... işlediği renkler, ne kuşların cı- onlara "Teşeki.ır ederim.,, diye
ii- ~rdımkı~ ırkeş 1. dt~? .~odnük~a, vıltısı, ne bir bulut, ne pence- rek kucakladığı zaman, bu teza-
.. .,ıuz e ı mas eyı uşur d ·· .. hu··r t son h dd. · b lm sonr s .. . · rem en gorunen deniz p:ırçası, a a mı u uş ve 

atı-ur a. h7n. ka~a, mustebıt, ne de sarışın bir çocuk ba~ı, gö.:7- «Yaşasın Kralıı sesleri, .Kralın 
a k ve ıssız k~ır a~!111 k~lı: sümün üzerinde bir saat ıttır~- cephede bulunduğunu öğrenen 
ırn ar6ı~~· çı d ~· .. ı.ş e~ı:mı diyle atan kalbime hafif bir çar- erl7r t~afındı;u:ı Ohri gölünden 
du~ sa rbe kfd'. egHışırsın Bı)'.e pıntı verebiliyor. Adıryatik sahıline kadar ulaştı-

ve e e mı. ayır... ır nlmıştır. 
sene bir maske altında ya. Heyecan nedir unuttum ... Bu- ResmA ha • t bl .... ""l · 

Trablus'a Akın 
(Başı 1 incide) 

da su ancak sahil boyunca 3 ve
ya dört yerde tedarik edilebi
lir. Bugün gelen haberler !tal -
yanların bidayettenberi Bingazi'
yi müdafaa etm~k niyetinde ol
madıklarını göstermektedir. Ni
tekim Italyanlar mevcut malze
meyi tahrip ettikten sonra ;,;ehrı 
teslim etmişlerdir. 

Bugün öğrenildiğine göre El 
Aghelia'da yeniden İtalyan esir
leri alınmı!i,tır. Bunlar In,gilizler 
şehre girmeden evvel Bingaziden 
kaçan İtalyan kıtalarıdır. El Ag
helia, Trablusgarp yolu üzrinde
dir. 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire 10 (A. A.) - Umumı 

karargahın tebliği: Libyada, EL 
Ageila'ya kadar uzanan bölge da
hilindeki temizleme han~keti 
memnuniyet verici bir şekilde 
devam etmektedir. 

Eritrede, Imal'den ilerliyen kı
talarımız Marsa - Taklai ile Ka
rorayı zaptetmişlerdir. Bu arada, 
Keren etrafındaki düşman mev
zilerini tazyike devam ediyoruz. 

Habeşistanda, Cenup Afrik::.sı 
kıtaları şimdi Cenubi Habeşıs
tanda Hopo bölgesi dahilinde ao 
kilometre derinliğinde düşman 
topraklan içine nüfuz ederek bir 
çok harp malzemesi ele geçirmiş
lerdir. 

ltalyan somalisindedevriyelerL 
mizinfaaliyeti devam etmekte -
dir. 

Trablus'a hava hücumu 
ağa meç bur edilen bir ada. nu hiç öğrenmemiş miydim? . ı rp e ıgg erı A 

tahat nefes alması, hürriye. Sonra da sen benim için: Atın~, 10 (A. A.) - Um~~ Kahire, 10 (A. A.) - Hava ka-
. kavuşması gibi, gün geçtikçe - Beni aldattı, gitti... Başka- K~ar~ahın 10? numaralı teblıgı: rargahının tebliği: 8-9 gecesi filo-

fazla kaba ve mütehakkim smr seviyor, diyorsun. Bır_ ~iktar esır aldık .. Tayyare- ya mensup tayyareler Trablus-
1tlann da artıyordu. Halbuki, Keşke böyle bir şey yapabil- lerımız, muv~!fakıyetli uçu~la~ı garp üzerine muvaffakıyetle te-

seni asil, ince ve hassas bir seydim, ne mes'ut olurdum! e~nas~da 8.duşm~.n.~ayyaresı du- tevvüç eden bir baskın yapmış-
elı: dive sevmiştim. Tekrar sevmek, tekrar heye- ş1:11"r;ıu~~erdi!--. Butun tayyıırele- lardır. Deniz tayyaresi istasyo-

canlanmak ve bilhassa .. bilhassa rımız. ~slerıne dönmüşlerdir. . nuna bombalar düşmüş, bir han-* * inanmak, inanabilmek! Sana iha- Klısura mııntakasında ~ar ateşe verilmiştir. 
\,· et t ed · I f b İtalyan doğru Afrikasında. Ke-r ıne de her şeye tahammül n. em_ .ım r an, unu ~apa- Kahire, 10 (A. A.) - "Tebliğ": ren bir çok defalar bombardıman 
. edecektim, Irfan ... Senin bılmek ıçın w damarlarımd~kı ka- Arnavutlukta, küçük bir İngiliz edilmiş ve iaşe depolarile motör
ci hayattaki laübaliliklerine nm kaynadıgmı duymak lazımdı. avcı grupu dün Klisura bölgesin- lü kollara büyük hasarlar veril-

'1tlarındaki kabalıklara, hatt~ Ba~a hah~:. y~lla?m, ~ekrar e: de devriye gezerken, bir çok düş- miş, Asmarada cenup Afrikas1 
hinliğine ve kıskançlığına ve ~onm~klıg1:111ı ıstedın, hatta man avcılarına tesadüf etmişlr- avcıları bir mikdar düşman tay-
ı. d .. akt E, benı tehdıt ettın. Işte sana cevap dir Vuk b 1 uh b d "F' e goz yumac un... ger · l f · u u an m are e e ıt yaresine tesadüf ederek birini dü 
siyetimizde sen müşfik, an. verıyorum r an: Cr. 42,, tipinden dört düşman şürmüş ve diğer bir kaçını ağır 

ışı. ve nazik bir koca oslaydın, Hayrr, senin yanına dönmiye- tayyaresi düşürülınüş, ve diğer hasara uğratmışlardır. 

lngitere • Romanya 
(Başı 1 incide) 

ederlerse, bu memleketlerin Da
nimarkanın, Holandanın ve Bel
çikanın akıbetine uğrıyacakları 1 
muhakkaktır ve o vakit hiç ki!n
se, kurtuluş saatinin ça\ masma 
kadar ne kadar zaman geçece~i
ni söyliyemez. Bizim karşılaştı
ğımız güçlüklerden birisi, Avru
padaki bu bitaraf memleketler -
den birkaçını harbi bizim kaza
nacağımıza inandırmaktır. Bu'l
ların bunu bizim _gördüğümüz 
kadar sarih surette göremiyecek 
kadar mahdut göröşlü olmaları
nın şayanı hayret olduğu fikrin
deyiz. 

"Pek iyi hatırlıyorum: Geçen 
harp esnasında 1915 temmuzun
da idi. O zaman Bulgaristanrn 
fena bir yola sapmakta olduğu
nu görmive basladık. O zaman, 
Lloyc:f George, Bonar Law, Sir 
Smith ve ben, Bulgar Elcisini 
yemeğe davet ederek Bulgar 
Kralı Ferdinand'ın kaybedecek 
tarafa .ııecmekle ne büyük deii
lik yaptığını kendisine izah et -
tik. Bu. bir şeye yaramadı. Za
vallı adam bize inanmadı, veyo;ı.
hut buna hükumetini inandlfa
madı. Bunun ~~rine, Bulgaris
tan, köylü halkının arzuları ve 
bütün menfaatleri hilafına ola
rak Kaiser'in tarafına geçti ve 
zafer kazanıldığı zaman, bazı 
aksamını kaybetti ve cezasını 
çekti. Bulgaristanın ayni hatayı 
yapmıyacağını ümit ederim. E
ğer ayni hatayı yaparsa, 30 sene
de üçüncü defa olarak Bulgar 
milleti lüzumsuz ve felaketli bir 
harbe sürüklenmis olacaktır.,, 

Amerikadaki akisler 
Vaşington 10 (A. A.) - Chur-

chill'in nutku, açıklığı mahviyet
karlığı ve kat'i azimkarlığı ile A
merika'da derin bir tesir :yapmış-
tır. Bu nutlik, lngiliz Ba~veki
linin Amerikadaki şöhretini mu
hakkak surette daha ziyade yuk
seltmiştir. Churchill'in tasavvu
runca lngilterenin ·insanca Ame
rikadan yardıma ihtiyacı olmıya
ca~ı hakkındaki beyanatı ödünç 
verme ve kiralama kanun projesi-
nin Ayan Meclisinden geçmesini 
kolay laştıracaktdr. b.\~ 

Rodos'a Hücum 

Yeni Bir icat 

Kabartma Film 

iyi Tecrübesi 

Netice Verdi 
Moskova, 10 (A. A.) uTass• -

Hususi dürbinler kullanılmasına 
lüzum kalmadan dünyada ilk de
fa olarak burada gösterilen ka
bartma film halk nezdinde 9uyuk 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. Al
tr günde 30.000 kişi bu filmi 
seyretmiştir. 

Akademi azasından Akerbreç 
bu hususta şunları yazmaktadır: 

"Kabartma sinema geniş bir 
tatbik sahası bulmaya namzettir. 
~e insan üzerinde büyük bir te
sır yapmaktadır ... 

Gazetecilerle yaptığı mülakat
ta_ ~ucit İvanof, şunları söyJe
mıştır: 

"İlk neticelerden memnunum 
Halkta hasıl olan tesire bakarak 
tecrübelerimin tanı bir muvaffa
kiyetle tetevvüç ettiğine hükme
diyorum.,, -------

Paris, Memnun 

Olmadı 
(Başı l incide ı 

çen demiryollarmı kullanmakta 
olduklarını ve bu hattaki mi.ma
kalelerinin sekteye uğramamasını 
arzu ettiklerini bildirmektt~ir. 
Bu endişe ile General \Vl!.y
gand'ın hiçbir Afrika lımanmın 
Almanlara teslim edilmiyeceği
ne dair beyanatı nazarı dikkate 
alınacak olursa, Vichy'deki te
beddülü Almanların neden dola
yı kabul ettikleri az çok anla
şılır. 

Paris gazetelerinde 

s 

İtalyan Halkı 

Teskin Edlliyor 
(Başı ı mcide) 

kadaki müstemlekelere göz koy
duğunu, şimdi bu kıtadakı Ital-
yan müstemlekelerini işgale "ay 
ret ettiğini tebarüz ettirmiş'"' ve 
bundan sonra Fransız müstem . 
lekelerinin de tehlikede oldu"u· 
na. işaret etmiştir. '"' 

Italyanlar, bu endişeyi Fran· 
sa namına bir dostluk olarak mı 
yoksa kendi vaziyetlerini ortayn 
mı atmak maksadiyle yapıyor -
lar. Bu, anlaşılmıyor. 

Cenova Bombardımanına 
dair Jtalyan tebliği 

İtalyada bir mahal, 10 fA 
A.) - Umumi ordu karargahı -
nın 248 numaralı tebliğinde Ce
nova hücumu hakkında aşağıda· 
ki tafsilat verilmektedir: 

9 Şubat sabahlevin erkenden 
kesif bir sisten istifade eden hiı 
düsman filosu. Cenova önüm 
gelmiştir. Sahil bataryalarının se. 
ri müdahalelerine rağmen, düş 
manm askeri mahiyetteki hedef 
lere isabet etmiyen p;ülleleri 
şimdiye kadar tadat edilen mik· 
tara nazaran, halk arasında 72 
kişinin telef olmasına ve 223 ki
şinin· yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Sivillere ait binalar 
mühim hasarata u~ramıştır. Ha· 
va filolarımızdan biri, düşman 
.gemilerine yetişmis ve bir kru -
vazöri.in krç tarafına bir bomb~ 
isabet ettirmiştir. 

!nırtliz tayvareleri. Livourne 
üzerinde ve Pise civarında akın-
lar yapm1slar ise de, birg(\na h:ı
sara sebebiyet verememislerdir . 
Livourne'da bir diişman tayyare
si, tavvare dafi batarvaları ta -
rafından düşürülmüştür. 

Bombardımana iştirak 
eden zırhlılar 

Londra, 10 (A. A.) - Ceno
va'yı bombardıman eden büyük 
harp gemileri hakknda aşağıda
ki tafsilat verilmektedir: 

"Renown,, 32.000 tonilatoluk 
ağır zırhlıdır, 375 lik 6 topu var
dır. "Malaya,, 31.000 tonilatoluk 
bir zırhlıdır, 8 tane 375 lik topu 
vardır. 

•1lldakinin bir kadın olduğunu, ceğim, hatta beni ölümle tehdit bazı tayyareler 0 derece hasara Bu arada İngiliz bombardıman 
rıı . de kışlada yaşamadığını etsen bile... Seni beyaz patiska- uğratılmışlardır ki. üslerine dön- tayyareleri şehri bombardıman 

srJ.ı:r edebilseydin! dan gece gömleğinin içinde ta- müş olmaları ihtimal dahilinde emişlerdir. 

Londa, 10 (A. A.) - uA. f. in 
Su sabah.ki Faris gazeteleri 
"Milli toplanma,,hareketinden si 
tayişle bahsederek Paristekı nul
li inkılap zihniyetiyle Vichy'dc
ki milli inkılap zihnyetini muka
yese etmekaedirler. Partiye yazı
lan aza adedi, müessislerin tah
minleri hilafına gülünç denebile
cek derecede azdır. uLes Nou
veaux Tempsıı gazetesi avamfri· 
bane bir yazısında Vichy ricali
ni Mareşal Petaın'in işbırLğı ı:;ı-

(Başı 1 incide) yasetini baltalamak suretiyle Pa-
8/9 Şubat gecesi muazzam bir risi aç bırakmış olmakla ıthdm 

düşman filosu Maltaya akın yap- etmektedir. Ayni gazete, Vichy 
mıştır. Hususi evlerde hasar vu- Hükumetinin ~ Konsey ismı 
kubulmuş ve birkaç sivil yara - altında iflas etmiş eski parlamen
lanmıştır. 'Ju. 88,, tipinden iki o usullerine avdet etmekten 
tayyare düşürülmüştür. Diğer başka oir şey yapmadığını da 
bazı tayyarelerin hasara uğratıl- iddia etmektedir. Mareşal Pç. 

(Roma radyosu ge~en ay 
"Malaya.. nın hava kuvvetleri -
nin iştirakile yapılan bir deniz 
muharebesinde hasara uJradığı.
nı ve şim.di havuza cekilmiş bu
lunduğunu bildirmişti.) 

fl 
ıııı' 

~a hiyanet etmedim... Seni savvur etmek, traşı uzamış yüzü- değildir. Pilotlarımızdan biri tay- Düşman tayyareleri Ap;ordat
ınıe aldatacaktım? Başka bir nün bana doğru eğildiğini, iri yaresini terke mecbur kalmış, ta işgal edilen hava meydanına 
ekle değil mi? Sen, bende bü- ,pençelerinin vücudüme dokundu- paraşütle inerek salimen filosu- taarruz etmislerdir. Hava dafi 

erkeklere karşı bir ademi ğunu tahayyül etmek beni nef- nun üssüne dönmeye muvaffak bataryalan 'Cr. 42 .. tipinde bir 
~t uyandırmıştın, onların retle üşütüyor. Seni yanımda olmuştur. düşman tayyaresi düşürmüsler-
ıtıden iğreniyordum. Salon- görmeğe tahammül edemiyece- Seliiniğe hava akını dir. Daha cenupta cenup Afrika-
an, dışarıdaki yaşayışımızda ğim, seninle sofrada karşı kar- Atlna, 10 (A. A.) - Ati:na A- sının bombardıman tayyareleri 
ladığım terbiyeli, sevimli ve şıya oturamıyacağım, senin kaba jansından: ltalyanlar~ı taarru:ı- faaliyet göstererek Badana, Af-
1 görünen erkeklerin de bir ellerinin dolabımdaki çamaşırla- larındaki an'anelere tevfikan madu ve Todening kalesini bom-

1?lla yalnız kaldıkları vakit rrma dokunmasına müsaade ede- dünkü pazar günü, Selaniktcki bardıman etmişlerdir. 
a benziyeceklerini düşünüyor, miyeceğim. Ayasofya kilisesini bombardıman 8-9 gecesinde yapılan bütün 
latdan, bulaşık bir hastalıktan Seni aldatmadım, fakat seninle etmişlerdir. Bu yüzden bütün harekattan dört tayyaremiz dön-
:Yormuş gibi korku ile uzak- bir çatı altında yaşamak kuvve- Yunanistanda hasıl olan infial, memişse de pilotlardan biri sağ 

yordum. tini kendimde bulamadığını için çok büyüktür. Teessüre sebep, ve salimdir. 
oksa, hatta senin en samimi senden kaçtım. Ayasofya kilisesinin çok büyük İtalyan tebliği 

11ların arasında bile bana yak- Şimdi beni anlıyor musun Ir- bir tarihi kıymeti haiz olmasıdır. İtalyada bir mahal. 10 (A.A.)-
ak istiyen az erkek mi var- fan? Beşinci asırda inşa edilmiş oldu~ 248 nwnaralı harp tebliği: 

Churchill'in 

Balkanlarda 

Fethi Okyar 
ı'Bası ı incide) 

leri ile çalışmaktadırlar. Bunu 
bizzat görmekle menun oldum. 

ğundan lstanbuldaki Ayasoiya Şimali Afrikada düşmanın bir 
kadar eskidir. Atılan bombalar- motörlü kolu, Kufra yakınında 
dan birisi, kubbeye isabet ederek kaçmaya icbar ve müteakiben 
şimal tarafını tahrip etmiştir. I- tayyarelerimiz tarafından bom
kinci bir bomba çan kulesinde bardıman edilmiştir. 

1 ~österdiği Tehlike 
Temyiz işlerine gelince, bu se.. 

ne işlerin çıkarılmasında geçen 
seneye nazaran gözden kaçmıya
cak kadar bariz bir sür'at vardır. 
Tekaüde sevkedilen ihtiyar ha -
kimlerin yerlerine daha genç ve 
daha zinde hakimler tayin edil
mesinin bunda başlıca 8.mil ol
duğunu zanneidyorum. Yeni ha
zırlayıp meclise sevkettigimiz 
adliye ve mahkemeler teşkilat 
kanunu projesi halen adliye encü 
menince tetkik edilmektedir. Bu
nun Büyük Millet Meclisince ka
bulünden sonra sür'atle tatbika
ta geçeceğiz. Ve bu suretle bü. 
tün işlerin daha büyük bir sür'at
le hal ve intaç edilmesini temine 
çalışacağız. 

patlamıştır. Uçüncü bomba da Ege denizinde geçen gece, düş
kilisenin ön methalinin önündeki man tayyareleri, tayyare kamp
dehlizde patlamrştır. Bir düzine larımızın biri üzerinden uçmuş
miktannda olan diğer bombalar !arsa da avcü tayyarelerimizin 
da kilisenin avlusunda ve civar taarruzuna ve tayyare dafi ba
sokaklarda patlıyarak kliniklerin taryalarımızın ateşine uğrayarak 
b~lunduğu üç bina ile diğer bazı bir güna hasar ikaına muvaffak 
bınaları tahrip etmiş ve munha- olamaks1zın uzaklaşmışlardır. 

(Ba~ı 1 incide) 

iğini yapmıştır. Fakat, bu
tekran artık faydasıı; o-

~· bir çok sebeplerle Türkiye-
' ve Türk matbuatının bu te

tı.isi tahakkuk edememiştir. 
kan devltleri, Alman tazyiki 
~hdidi altında, tahlisiye simi
~1hi, bitaraflıklarına sarılmak
lsrar etmişlerdir. 
taamafih şimdi artık maziden 
.~trnenin zamanı geçmiştir. 
n Balkan devletlerinin bir-

'tıt~ek İngiliz ve Amerikan yar
ltı 1le müşterek bir cephe tesis 

eleri için pek az zaman kal
~~~t. Hatta senelerdenberi ta

uk etmeyen bu planın bu
ıı artık tatbik edilebileceğini 
l tıe~ınek bir hayaldir. 
tı~ıla Başvekili bütün nutuk
~da vakayii daima evvelden 
~haber verdiğine göre, Bal-
~ '<ll'da da yeni hadiseler inkişa. 
~ hekliyebiliriz. Nitekim lngiL 
~ ~ükre5teki sefirini geri çek

otB· •ıı e karar vermiştir. Bükreşte 
... r! ~en itibaren (Blak aut) ka
S".il ~na bac;lamıştır. Alman or-

UJ:Vr ~~ 1'.~ın Bulgaristana p;irm~ler! 

Mahkumlann, bilhassa Nafia 
işlerinde çalıştırılmasına teşeb -
büs ettik ve çok iyi netice aldık. 
Halen Karabük demir fabrikasın
da çalışan 200 mahkum vardır. 
Bir miktar mahkum da Zongul
dakta maden işlerinde çalışmak
tadırlar. Bunu her tarafa teşmil 
için hazırlıklar yapmaktayız. 

Bir kaç gün daha burada !•a
lacağım ve mümkün olursa bü
tün adliye dairelerini teftış ede
ceğim,, demiştir. 

sıran sivil ahali arasında telefa- j tal,yan zayiatı ne 
ta sebebiyet vermiştir. 

Emniyet Nezaretinin bir tebli- kadarmış? 
ğine göre, Yanyaya atılan bom- İtalyada bir mahal, 10 (A.A.)
balardan 20 kadın ve çocuk öl- Uumwni karargahın tebliği: 
müş, bir kilise yıkılmıştır. Pat- Şimali Afrika.daki zayiat: 31 İ
ras'ta bir çocuk ölmüştür. Korent kinci kanuna kadar alman esa
civarına bombalar düşmüş, hasar 1 miye göre ölenler 51, yaralılar 
ve zayiata sebep olmuştur. 77, kayıplar 4080. . 

Jtalyan zayiatı Donanmanın zayıatı: Ölenler 
• 49, yaralılar 132, kayıplar 216. 

Rom~, 10 (A .. ~-) - . l!m':l~ı Tayyare kuvvetleri zayiatı: Ö-
Karargahın ~e~lı~ı:A 1 ikıncıka- !enler 55, yaralılar 118, kayıplar 
nundan 31 ikıncikanuna kadar '1-17 
Yunan cephesindeki Italyan zayi- Ş·arki Afrikadaki zayiat: ölen-
atı: Olenler 2194, yar.alılar 4712, !er 54

1 
yaralılar 42, kayıplar 7. 

kayrplar 2639. Ayn_ı ay .~arfın- Önii.müzdeki altı hafta .•. 
da Arnavutların zayıatı: olenler 
6 yaralılar9 kayıplar 63 Londra, 10 (A. A.) - 3id-

' ' · ney'de Ingiliz Imparatorluk Ce-

Hopkins. Amerikaya 

Avdet Etti 

dığı zannedilmektedir. tain'e hıçbir tavizde bulunulma-
Cal,ais'ye Jıücum ması, Laval'in muvaffakıyetmz-

Londra, 10 (A. A.) _ Bugün liğine rağmen, Mareşaldan bazı 
iki "Spitfire., tayyaresinin Calais tavizler elde etmek hususunda 
mıntakası üzerinde bir taarruz hala ümitler beslendiğine delall!t 
keşfi yaptığı resmen bildirilmiş- etmektedir. 
tir: Tayyarelerimizden biri bir Amiral Darlan'ın kozu 
tayyare defi bataryası mevziine Londra, 10 (A. A.) - "A. f. ı." 
ve kıtaata mitralyöz ateşile hü- "Times» gazetesinin diplomatik 
cum etmiş, diğeri de bir gemiye muhabiri Fransa vaziyeti ha.ı<:kın-
mitralyöz ateşi açmıştır. da diyor ki: ((Amiral Darlan, en 

* kuvvetli kozunu, Fransız donan-
Londra, 10 (A.A.) - Birçok masını, elden çı.karmıyacaktır. 

avcılarımızın refakatinde bulu - Mareşal Petain'in Montreu sıya
nan iki bombardıman grupu bu- setine yaptığı telmih, Alınanlar la 
gün Dunkerque ve Boulognc'i yaptığı konuşmalarda bu siyaseti 
bombardıman etmişlerdir. Dun- ve mLitareke hükümlerini tcaviiz 
kerque, dokları üzerine bomba - ettiği için Laval'in hükumetten 
lar düşmüştür. İlk raporlara ~ö- kovulduğu kanaatini kuvvetlen
re, İngiliz filoları iki düşman av- dirmektedirler.ıı 
cısı rlüşürmüşlerdir. t(Daily Mail» gazetesi ise şun-

Bir muhrip torpilendi lan yazıyor: t(Cenova'nın bom-
Londra 10 (A. A.) - Dün bardımanı Hitler'in entrikalarına 

Norveç s~hili açıklarında bir düş verilen bir Ingiliz cevabıdır. Fil
man muhribinin İngiliz hava kuv vaki Hitler, Fransız lmparatorlu
vetleri tarafından torpillendiği ğuna çıkarak General W avell 
resmen bildirilmektedir. ordusunu yandan çevirmek arzu-

J.ngiltere üzerinde 6unu beslemektedir. Fakat Ce-

L d 10 (A A) 
"T bl"V''· nova ve Bingazi hadiseleri Vıchy 

on ra, · · - e ıg · Hük. • t' · H "tl ,. l 1 · D'" t ·ıt - · d d'" ume mı ı erın ta ep erme 
un gece fnguı· eret. u1zerınt e şuş- karşı gösterdiği mukavemette soıj 

11!.~ın. az a~ ye 1 0 muş ur. ar derece teşci edecektir. Amiral 
ki Ingıltere ıle Essex ve merkez 0 1 , B ek'l M · il-
k ıukı d Is

. k ar an ın aşv ı uavın gıne 
ont arın a ve oçyanm g t" 'lm · M l p t · ,. 

"Sheffield.. 150 lik toplarla 
mücehhez 9.000 tonilatoluk bir 
kruvazördür. "Ark Royal,. bat
tığı mihver tarafından birkaç 
defa bildirilen bir tayyare gemi
sidir. 

Amerikadaki ltalyanlar 
da yüz çevirmişler 

Nevyork, 10 (A.A.) - Nev -
vork Times gazetesi. Nevyorkta
ki İtalyanların Avrupa harbinin 
inkişafı hakkında neler düşün -
düklerini tetkik ettiriyor ve di
vor ki: "Nevvorktaki İtalyanlar 
nazannda Mussolininin itibarı 
hissedilir derecede düşmüştiir
Yunan ve Afrika harplerinden 
evvel mühim miktarlarda satı -
lan Mussolininin resimleri. plak
ları ve alçı büstleri artık mağa
zaların camekanlarında görül
müyor. 

* Madrit, 10 (A.A.) İtalya 
Büyük Elçisi Le~nio dün Roma
ya hareket etmiştir. 

,. İHTİRA iLANI ., 

b
. d b 1 b ·b 1 e ırı esı, areşa e aın ın me-

gar ın e azı yer ere om a ar tin hatt h ket" d ı·ı t t-
atılmışsa da az hasar vukua gel- kt d 1 are ıne e a e c 1 

. t' İ . t d d me e r. mış ır. nsanca zayıa a az ır . 

'Kabıli terkip boru direği,, 
tıakkınrla almmış olan 7 / 1 /936 
ıciinliı n 2052 sayılı ihtira beratı 
bu d~t~ mevıı:ii fiile korunak üze
ro= ahere de\·tüferağ veya icar e
dile.: .. ğindcn talip olanlarm Ga
):ltada, !ktısrıt Hanında, Robert 
~erri'ye müıacaatlan illn olu
nur. .. ............ .., 

Şark sahilleri ac;ıklarında 2 Al- -
man bombardıman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

, Devlet Pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Alman tebliğine göre 

Berlin, 10 (A. A.) - Alman 
resmi tebliğine göre, Portekiz a
çıklarında bir gemi kafilesine 
hücum edilmiş, 34,000 tonluk 
müteaddit vapur batırılmış, kafi
le dağıtılmıştır. Gece. İngiltere 
de bazı hedeflere hücumlar yapıl 
mıştır. Norveç açıklarında 2 İn
giliz tayyaresi düşürülmüştür. 2 
Alman tayyaresi kayıptır. 

Da11imarka torpitoları 
Stokholm, 10 (A. A.) - "Da~ 

.uııtarc ıı.ta~yoııunoa ııı~a c:wımeıttc uıan 1.levıct uemıry.:ılları umumı 
idare binasına ait sıhhi tesisat cihazlarının temini ve yerlerine vaz'ı işi ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur 

1. - Bu işin muhammen bedeli 15778 liradır. 
2. İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı devlet demir yollan 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden 80 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3. - Eksiltme 26-2-941 Çarşamba gilnil saat 16 da Ankarada devlet 

deıniryollan yol dairesinde merkez linci komisyonunca yapılacaktır. 
4. - Eksiltmeye girebilmek içfo isteklilerin teklif mektupları ile birlik

te aşaiıda yazılı teminat ve vesaiki ayni giln saat 15 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lizDndır. 

a" 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 1183,35 liralık muvakkat teminat 
b" Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c" İlteklilerin bu gibi tesisat işlerinden en az 10.000 liralık taahhü

dü muvaffakıyetle başarmış olduiuna dair vesika. (699) (899) jıb' !Qıı ~un meselesi olarak telakkı 
~t jlif ~ektedir. 
1~oıt ~~il vaziyet karşısında Tü:r'kiye

·1'ef.1- ~~tel'ldiseve dfümıesine lüzum 
a<jıV', I~ . ıı:. Cünkü Türkiye her tür
wı$ ~ ilıtınıalleri J:!ÖZ önünde bulun-

Aydın Hattında İki 
Köprü Daha Yıkıldı 

Nazilli, 10 (TAN) - Aydın 
hattında sellerden iki köprü da
ha yıkılmıştır. Münakalat kesil
miştir. Trenler daha on gün işle
yemiyecektir. 

Londra,, 10 (A. A.) - Bir ay
danbcri ln«ilterede bulunan ve 
Amerikaya dönmek üzere burası
nı terkeden Hopkins, İngiltere
nin harp gayretleri hakkında bir 
çok şeyler öğrenmiştir. Hopkins 
vazifesini gürültüsüz bir şekilde 
yapmıs'ı•r. Roosevelt'in mümessi
li İngiltreye geldiği zaman vazi
fesinin Churchill ve diğer hüku-

miyetinin bir içtimaında bir nu
tuk iradeden Avustralya Harbiye 
Nazırı Spender şunları söy !emiş
tir: uPasifikte sulhun muhaCaza
sı Orta Şarktaki İmparatorluk 
ordularının muvaffakıyetine ve
ya ademi muvaffakıyetine bağ
lıdır. ünümüzdeki altı hafta bel
ki senenin en kat'i günleri bu 
sene de medeniyet tarihinin en 
mühim bir senesi olacaktır.ıı 

gens Nyheter"in verdiği bir ha
leri kabul ederek, İngiliz mille- bere göre, çarşambadan itibaren 
tinin birliği karşısında derin bir Danimarka torpitoları, Alman 
heyacan dı.ıyduğunu söylemiştir. 'bayrağını çekmekte ve Alınan 

Gazeteciler, İngiltereye yar- mürettebatın elinde bulunmakta
dun hakkında fikrinin seyahat- dır. Denizaltılarına vazıyed et
ten evvelki gibi olup olmadığını menin bahis mevzuu olmadığını 
sormuşlardır. Willkie şu cevabı ilave eden .e;azete diyor ki: 

lstanbul Vali ve 
Belediye Reisliuinden 

a..IJl \ıl~t~l'ak ona j?Öre bütün müdafaa 
~I\ itlerini almıştır. Biz hiç bir 
~\ı· Churchill'in dediği gibi, bqş 
lı~ 9.llere kapılarak veya bitaraf-

ıı 1 ~·e~aslarına davanarak istikla-
8 ıst ~ı~~~ı _koruyacağımızı düşünme
tJ. 1-ı\~~ır. Bizim kararımız veril-

10 81 ~lııt'r ve Türkiye hudutlarının 
" 9 ı ~~I kalelerine baslarını vuracak 

r. ~U ar karşılarında kahraman 
~~Jt. ordusunµ hazır bulacaklar-

' 

_ ___, ___ _ 
Zelzele Oldu 

İstanbul, 10 (A.A.) - Kandil
li rasathanesinden: 

Dün yaz saatile saat 12 yi 23 
dakika 39 saniye geçe merkez 
üstü İstanbu lJJan 190 kilometre 
mesafede tahmin edilen kuvvet
lice bir zelzele kaydedilmiştir. 

met azası ile görüşmek olduğunu 
bizzat söylemiştir. 

Hopkins şimdi, kendisini tem
sil ettiği Roosevelt'e en mahrem 
noktalarına varıncaya kadar İn
gilterenin vaziyeti hakkında iza
hat verecek bir mevkide bulun
maktadır. 

Vilkie'nin Bözleri 
Nevyork, 10 (A. A.) - Willkie, 

İngiltereye ve İrlandaya yaptığı 
seyahatten avdetinde gazeteci-

vermistir: "Torpitolann müsaderesi, Al-
- İşin nasıl yapılması 18.zım man is~alinin tahmil etti~i şart

gelecği hakkındaki mütaleam İn- lara ilk ciddi riayetsizliktir.,, 
.e;ilterede gördüklerimin neticesi Glas.e;ow, 10 (A. A.) - Talim 
olarak değişmiııtir. Sakat ayan görmek üzere Kanadaya gitmiş 
hfll'iciye encümeninde salı günü olan İngiliz tayyarecilerinden bir 
yapmaklğım muhtemel olan be- kafile dün İngiltereye dönmüş 
yanattan evvel hn hususta tafsi- ve İskocyanın bir limanında ka-
Hıt vı:>remem. rava cıkmıstır 

Hiçbir resmi sıfat. hai:ı oınuyan bazı ~hasın kendılerıne (Btıect ·, 
ıcnı memuru) veya (Belediye tahsildarı) süsünü vererek :rnikellı?' , .. 
vergi borçlarına mahsuben para alıp karşılığında (makbU2 getırılm•"' ı 
veya (vezne makbuzile tebdil edilmek) kaydile adi ilmühaberler 11ermeK
te olduklan vlki mij.racaatlardan anlaşılmaktadır. 

Bu gibiler haklar.da kanun! t&kibat yaptırılmaktadır. Tahsili em•·al 
kanununun 8 - inci maddesine göre vergi borcuna mahsuben verilen p'>
ra için matbu ve resml makbuz alınması şarttır. Resmi makbuz ~alma
dan verilen para mükellefin borcuna mahsup edilemez. 

Bu suretle vukubulacak müracaatlarda keyfiyetten deı·hııl en yakın 
idari makamın haberdar edilmesi sayın halkımızdan rica olunur. (1029) 
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Vaktıle Veloslpetln meydana getlrlfmesl fevkalAde 
0 blr lead te16kkl edılmi,tı. 
Bugün vesaiti nakliye har 1ku1 Ad e bir lnk1$afa 
mazhar olmu,tur. 
Bu lnklfaf tenvirat hususunda dahi varittir. 
ilk EDISON elektrik ampullerından beri kıymetli 
gaz ile doldurulmu$ yeni TUNGSRAM ·KRİPTON 
IAmbalarının lcadile bu vadideki lnk1$af büyük bir 
terakki arutmlştlr. 
Bu ampuller bembeyaz bir ziya verir ve aynı ta. 
kattaki sair 16mbalara nlsbeten çok daha aı elek· 
trlk cereyanı sıırfederler. 

••• 

~ TlJNGSRAM 
~~o C0U@[KJ 

;;;;..==-~=BURLA~'---~~ 
BİRADERLER 

l•t• n l>ul - A nk•r• - iımfr 

Adaoazarı Emniyet Bankası 
Türk Anonim Şirke tinden: 

• Ticaret kanununun 361 ncl maddesi hilkmOnce, Adapazan Emniyet 
Bankası hissedarlar Genel Hey'eti senelik içtimaı 21 Mart 1941 tarihine 
müsadil Cuma günü saat on dörtte Adapaznnda Bnlkevi salonunda ya · 
pılncnktır. 

Esas Mukavelena~mizfn 56 - 57 ve 58 nci maddeleri hilkQmlerlne 
göre iştirake saUıhlyettar olnn hissedarların 67 ne! maddeye tevfikan lç
t.imn günü.nden bir hafta evvel dilhuliye varakası almalnrı lAzımdır. Ve
killerin de hissedarlardan olması meşruttur. Hissedarların duhuliye vo
rakası almak uzere Bankamız Merkez veya Şubelerine milracaaUarı 
mercudur. 

ALEI.ADE TOPLA~TIDA GCR0Ş{)LECEK İŞLER 
AŞA(iIYA YAZILMIŞTİR: 

1 - 1940 yılı işlerine ait İdare Meclisi raporunun okunarak müza
kere ve karara b3ğlanmnsı, 

2 - 1940 yılına ait bilftnço ve kftrüzarar hesabiyle, mürakıp rapo
runun okunarak tasdik ve o yıl işlerinden İdare Meclisi Azalarile mü
rakıp zimmeUerinin ibra olunması, 

3 - 1941 yılı için mürakıba verilecek Ocretin tesblt edilmesi, 
4 - İhtiyat akçelerinin tefrikinden sonra, bakiyye kalan safi kA.r 

hakkında yapılacak muamelenin hey'cti umumiye rey ve tasvibine taliki, 
5 - Niuımi mQddeUerlnl bitinnili olan İdare Meclisinden ikJ tızanın 

yerlerine milnasiplerinin seçilmesi, 
6 - İdare Meclisi Azalarından istifa eden ve bakiyye müddeti ik

mal etmek üzere müstafi A:ı:alardan birinin yerine milceddeden alınan 
İdare Meclisi Azasının tasdik muamelesi ve diğer müstnfi flza yerine de 
münaslp bir ~Un intihap olunması. 

/(ansızlık ; 
na kalı etini 

Ha s talık , . 
uzatır .•.• 

OESYEN k•n kuvvet 9urubu ise kenı tuelıyerek h••· 
t.hlc zehırlerlnl yok eder, v O c udu yenıden h •yet• 

"kevutturur. 
HHteııkt•n erken kurtutmek ıçln OE$YEH k•n kuvvet 
•urubu. 
Haatehklere mukevemele hezırl•nmek için OEŞYEN'ın 
ken kunet turubu •• 

f\nkara Dil. Tarih - Coğrafya Faküıtesi 
Direktörlüğünden: 

Fakültemia: için bir cild makinesi alınacaktır. Yeni veya milstamel ola
.. ba ciae makinesi ol1&p ta aatmalr ist.iyenlerın fakil!tc müdürlu&iinc mii-
racantları ılan olunur. "572,. "737., 

11 - 2 - 941 ~ 
....................................... 

ÇOCUGUNUZA YERECEGiNiZ 
EN GUZEi. HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bütün Ağrlların Panzehiridir 

Bevhude lstırao Cekmeyinizl 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: · 

B i R T E K KAŞE 

NEYROZİ N 
Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi 

çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh
taç olduğu en kıymet
li eserdir. 

& Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 

Çünkü: Her hediye kırı!ıp kay
bolabilir, veyahut u
nuttı'abilir. Fakat Ço
cuk Ansiklop~u.t, ço
cuğun hayatı t.izerınde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

TAN Neşriyat Evi 
· · lstanbul 

Ad res: lstanbulda TAN Matbaası 

Çünkü: 

bütt.in dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdir. 

Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocalı:e ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Anaiklopedhi iki 
ilttir. Mükemmel ıekUdt 

'eclit edilmif olarak iki cil· 
rJi birden (7) liradır. 

• 
Talebe ve mual~mlere 

tenıillitlı (6) liraya verilir. 

Bu muannid BAŞ ve DİŞ ar..
nlannı sür'atle izaleye kafi
dir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale ı~tıraplan 
NEVROZİN'Ie tedni edilir.. 
Müessir ilaç: NEVROZİN'dir. 

NEVROZ İN Tercih Ediniı 

İCABINDA GÜNDE "3,, KAŞE ALIN'ABİLİR. 

Maliye VekCiletinden~ 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Dantelsiz bir lruru$1uldarın yerine dantelli bir kuruşluklar darp 'le "'ft:ı 

saya kfi.fi miktarda çıkanlmtt oldutundan dantelsiz bir kuruşlukların 
Mart 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. DaO'° 
.telıia: bir lı.uruşluldar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavül er.ni~ 
cek ve bu tarihten itibaren ancak bıı ıene müddetle yalnız malsandıktar~ 
Cümhuriyeı Merkez Bankası ısubeıerince ve Cümhuriyet Merkez Banlc 
~ubeıi bu'unmıyan yerlerde Ziraat Bankası ,ubelermce kabul edilebileceJ.ctif' 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile Cüııı' 
huriyet Merkez ve Ziraat Bankaları ıubelerine tebdil ettirmeleri ilin oluııııf• 

"Q035. "12523 •. 

SA A T 1 N I Z K A ç 7 • 

M A R y • 

N 1 
lse tamamdır. Tam ayar 15 sene garanUll en zarif M AR V 1 N 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksıltmclerı hızaJarmaa yazılı gun, saat ve mahallerdeki askeri ııatın 
alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin ihale vaktinde ait oldukl<ırı komisyonlarda bulunmaları. Şart.
nameleri komisyonlarında görülür. 

İSVİÇRE SAATi 6 TAKSİTTE SATILIR 

Şki. Cinai 

Barbunya f~ulve 
Peynir ' 
Lahana 
Prasn 
Lııhana 

Prasa 

Miktarı 

40 Ton 

8 " 
9l50 Kilo 

Tut.,•. Teminatı 

Lira Lira 

8400 1260 
4640 343 

567 85 ) 
519,75 68 ) 
297 45 
272 41 
111,7: 17 

ihale gDn, ıaat ve mahall OSMAN ŞAKAR ve 
Galata: Bankalar Cad. 47 /59. Telefon : 41378 

Beyazıt: Üniversite Cad. 28 - Kadıköy: İskele Cad. 3312 , __________________ _ 
B i r p u d r a ıs+anbuı 

17/2/941 11,30 Çanakkale 
19 .. " 

15 İzmit 

13 " " 
ıs İzmit 

13 .. tt 15 İzmit 
Lnhana 
Prıısa 

Yulaf 
Bulgur 
Zeytinyağı 

9450 " 
4950 .. 
4950 .. 
1850 " 
1850 " 101 16 13 .. ... 15 tzm.lt T 0 crübesi Kcuşısmd~ ist ikraza+ 

Küçük 
San~tğı 

240 Ton 
91 .. 

19,500 Kilo 

20,200 

* ... 

3030 
3003 ) 
1755 ) 

Aşağıda yazılı sığır etleri pnz:ırlıkla satın alınacaktr. İhalesi 14/2/ 
941 Cuma günü saat 10 da Pınarhısarda Poyralı köyilnde askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görillür. 

(1922 - 1008) 
Teml"ııt· 

Ton Lira -60 3600 
65 3900 
85 5100 .. 

• ;-1+ 86 Ton Nohudun beher kilosuna Emlak ve Tıcare teklif edilen 19 kuruş makamca pahııtı 

17 " t• 16,30 Çanak kala 

19 " " 15 Muila 

(1924 - 1010) 

\Dilber Kardeşler 
1 Müessesatı Tuhafiye 

Türk Anonim Şirketi 

Hissedarlar umumi heyeti 20 MarL 
1941 Perşembe günü saat 14.30 da 
Mahmutpaşada Mehmetpaşa hanında 

5 numarada adi surette toplanaca -
ğından hissedarların o gün gelmeler 

10.000 
KADININ 

it Havret i 

1 
~örüldüğunden tekrar pazarlıkla ıha-

T .. rk Anonı·m Şirketi lesi 2~/2/941 Paz~rt~si .. ~tini! ~at 16 
U 1 da Edırnede eskı mu,unyet bınasın

daki satm alma komisyonunda yapı· 

rica olunur. 
Esas mukaveİenamenln 26 ncı maa 

desi mucibince 50 hisseye malik his
sedarların haiz oldukları hisse senet
lerini i~tlma gününden nihayet biı 

hafta evvel liirket merkezine tevdı 

etmeleri icap eder. 

Hissedarlar umuml heyeti 20 Mart 
1 
lacaktır. Çuvallar bilahare müteahhide 

941 Perşembe gilnU sııat 15.30 da j ıade edilecektir. Tahmin edilen tut;,ı
Mahmutpnşada Menmctpaşa hanın - rı 16,340 Lira ilk teminatı 1225 L:ra 
da şirket merkezinde adl surette top- 50 kuruş~ur. Evsaf .. v~ $a.r!na'Tiesi h~· 

ğ d hiss darı· rın 0 gün gel- glin komısyonda rorulebılır. lst~kh-

1 
!anaca ın an e a ı~rin belli saatte komisyonda bulun· 
meler! rica olunur. malan. (1832) (593) 

Heyeti umumiyeye asaleten ve ve
ıı.dlcten i_şUrak edebilmek için hi~e
larlarm lClnkal 50 hisseye malik Gl -
;nalnrı ve hlsse senetlerini nihayet 
5 Mart 1941 tarihine kadar şirketin 
merkezi idaresine tevdi etmeleri l-

ııp eder. 

Müzakerat ıtuznaıncsi 
ı - İdare meclisi raporunun okun-

ması, 

2 _ 1940 yılına ait bilfınço, kAr 

ve zarar hesabı ile mürakıp raporu
nun okunarak tasdiki ve mecllsi ida-

re ~nın ibrası, 

* Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarf~ 
lıı eksiltmeleri 17 /21941 rünü hizala· 
rmda yazılı saatlerde Çorumda askeri 
ı.atın alma komisyonunda yapılacıı.lr · 

t.r Talıplerin tc..ı.uni vcsikalarile tek· 
lif mektuplarmı ih-ılt saatlerind~ oir 
saat evvel komi•"•>ı.ıı vermeleri. Ş·,rt· 
namesı komiıyon:L. cörülür. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı Suti 

Kilo Lira Lira 
------

Arpa 150,000 9000 
ı.aru 
ot 100,000 5000 
Bulrur 75.000 12750 
Kuru 

675 

375 
956 

Fasulye. 30,000 6000 450 
(1828) 

10 

11 
12 

15 
(589) 

* 3 - Müddeti hitam bulan ldnre 42,499 gıyım nal pazarlıkla 
meclisi Azasının yerlerine ycnilerının satın alınacaktır. Tahmin tuta
ınyinf, rı 39.999 lira 60 kuruştur. Kat'i 

4 
_ Ticaret kanununun 323 Oncü teminatı 6,000 liradır. !halesi 

maddesi mucibince şirkeUe muamell 17 /2/941 Pazartesi günü saat 

1 
15 te Izmirde Bornovada Askeri 

Yapabilmeleri için idare meclisi Am- S 1 k . . a. Al. Ko. da yapı aca tır. Şart-
sına salllhlyet verılmesı. namesi Komisyonda görülür. Ta-

5 _ 1941 yılı için iki mürakıp ta- liplerin belli vakitte Komisyona 
ylnile ücretlerinin tesbiti. 1 gelmeleri. (978 - 1920) 

lV:ıntaka Ticaret Müdürlüğünden 
25/7/940 tarihli Türk - Almıuı hususi anlaşmaaına tevfikan bağır

sak, balmumu, deriler, peynir, taze ve konserve balık, keten, yonca!<>
' humu, ve paçavra ihracatında buluhmak fstiyen ihrac~tçılar 18/2/941 

tarihine milsadif salı günü saat Uç e Ticaret Odası Meclis salonunda 
toplantıya da\·et olunur. 

Millhakattnkl nlfıkadarlann yazı fle İstanbul Mıntaka Ticaret Mü -
dürlüğilne müracaatları lfızımdır. (1028) 

SahiD ve Neşriyat :MüdürO Ertıi:ı UZMAN. Gazetecilik ve Nesrlyat 
T. L. Ş • • T A N Matbaası 

Müzakerat Ruznamesi 

1 - 1940 yılı işlerine ait İdare 
Meclisi raporunun okunması, 

2 - Bll.Anço, k!r ve zarar hesap -
ları ile murakıplar raporunun oku -
narak tasdiki ve meclisi idarenin ib
rası, 

3 - .Müddeti hitam bulan idare Daha 
meclisl azası yerlerine yenilerinin genç ve 
tayini, daha ~evimll • 4 - Ticaret kanununun 323 üncti ~örümenize 
maddesi mucibince şirketle ticaret varavan kat'i 
muamelelerinde bulunmak üzere 1- BİR TECRÜBE BU G{)ZEI 
dare meclisi hasına salflhiyet veril- Pudra aleminde TECRÜBF.\'I 

mesl, venı cazip ve son YAPINIZ. 
5 - Yeniden iki murakıp tayini ile bir keşif .. CILDI GUZELLEŞTI· 

ücretlerinin tesbiti. REN şayanı hayret ve yeni bir 

KAYI P: Üsküdar nüfus me
murluğundan aldığım ve içinde 
askeri muamelem kayıtlı bulu
nan hüviyet cüzdanımı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hük
mü kalmamıştır. {)sk ü dar T ava
şi Hasanağa mahallesi Selimpa· 
şa sokağı izzet oğlu Ali Şevki. 

unsur, şımdi ipekli elekten geçı· 
rilmiş en ince bir pudra ile mü· 
dekkikane bir tarzda karıştırıl
mıştır ki bu sayede cilde bır par· 
laklık ve yeni bir hayat verir. Es
mer ve çirkin bir ten, gençliğin 
tabii renklerile güzelleşir. Fa7Ja 
olarak terkibindeki şayanı hayret 
bir unsur olan "Krema köpiiğü" 
imtiyazlı usulü sayesınde iki mis· 
li fazla zaman sabit .durur. 

K AYIP: Sahibi olduğum hu-
susi otomobilime ait lstanbul HAKIKA TEN FEVKALADE 
1216 numaralı plakayı kaybet- BIR TEKLiF yüzünün bir tara

(tim. Yenilerini alacağımdan hü- fını "Krema kopuğu" havi 1'oka-
kümleri kalmamıştır. lon pudrasile ve dığer tarafını da 

Müteahhit: Veli Yılmaz herhangi bir pudra ile pudralayı-
-------------- nız. Şayet "Krema köpügü" havı 

KAYIP: 340 - 341 senesinde 
Taşköprü merkez ilkokulundan 
aldığım diplomamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü 
kalmamıştır. AkSaray Büyiik 
Lan~a Hisardibi sokaiı No. 41 
Fah rett in Uçu1a~. · · • · 

pudra ile pudraladığmız tnraf di· 
ğer tarafa nazaran daha taze, da
da gene;; ve daha cazip görı.inmü· 
yorsa aldığınız Tokalon pudrası· 
nın parasını iade ederiz. TOK.A
LON pudrasının fevkalade rağ
bc;:t bulan yeni 10 rengi vardır. 

Türk Anonim ŞirketinitJ 

Hissedarlar Umumi Hey'etinin 
nelik adi içtirnnının 19 .Mart 1941 1 

rihine milsadlf Çarşamba gQnQ 
15 de Şirketin Merkezinde Galatıı 
Eski Banka sokağında, Sen Piyer ll 
nında 12 numaralı dairede aktedill'l
ği ve esas muknvelesinin 24 ncü 111• 

desi mucibince gerek asaleten ve 
I rek vekfıletcn Iaaknl 50 hisseye 

tik olup toplantıya iştirak etmek 
zusunda bulunan hissedarların ıçı!f.'. 
gününden 10 gün evvel usulü dil 
sınde hisse scneUerinı Şırkct.in ,tf 
kezine depo etmeleri ilan olunur, 

1RUZNAllE: 

1 - İdare Meclisi raporu, 

~ - Milrnkıplar roporu, 

3 - 1940 senesi bllftnçosunutı ( 
ıAr ve zarar hcS<Jbınır. tasdiki ve 
are meclıslnin ibrası, 
4 - Hlsı;edarlara bir tcmettil ıe~ 
5 - İdare Meclisine, mliddetıe! 

hitam bulan 3 lizanın ıntibabı 
6 ~ 3 sene için 3 mürakıbın ta~ 
Hcy'eti Umumiyedc gerek asalete' 

ve gerek vekaleten nulunacak J;ıl 
bir hissedarın 50 hisse için bir rt! 
olacak ve şu kadar ki, bir hissedof 

10 dan ziyade reyi olamıyncalttır. 

, -
uaf. Jlefı O a f. 

~ınai iVıüesseseıert 

iş Cetveli 
::iatııı yeri: Muallim Fuad'ın 
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