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Churchill'in 
Nutkundan 
lÇıkan Mana 

Almanya, İngllterenin Balkanlar
larda yeni bir cephe açmak iste
diğine ve Afrika harbini bitirdik
ıten sonra orada boş knlacak olan 
kuvvetlerini Balkanlara naklede • 
cetıne kani görünüyor ve dtha 
evvel davranmak arzusunu göste
riyor. .İngiltere de Almanyanın 
.Romanyaya tahş.lt ettiği orduları 

Balkanları istil! için kullanmak 
ve Yunanistan tarikiyle Akdenize 
inmek niyetinde olduğundan şüp
he etmekte ve bu hareketi önle
mek için tedbir almak ihtiyacını 
duymaktadır. 

M. Zekeriya SERTEL 

lngiliz Başvekı1i nutuklannı 
ya mühim hadiselerden 

sonra veya mühim hadiseler ari
fesinde ve hususi bir maksatla 
vermeyi itiyat edinmiştir. 

Fransız mağllıbiyetinden son
ra irat etti,ği nutuklardan bir ta
nesini, İn r;• liz milletine felaketin 
büyükhigi.ınü anlatmak için, i
kincisini Fransız milletine İngi
lizlere iltihakı teklü etmek için 
yaptı ve bu ikinci nutuktan iki 
gün sonra Fransızların Almanla
ra mütare,ke teklif ettikleri g~ 
nildü. 

Aradan bir müddet geçti.Chur
chill Fransız milletine hitaben 
bir nutuk irat etti, bu nutku İn
ailiz donanmasının Fransız do
nanmasına hücumu takip etti. 
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Berlin Ye 
Sofyanın 

Tekzipleri 
Bulgaristanda Alman 

Askeri Yokmuş 1 

Londra, 2 Noktada 

lsrar Ediyor : 

1 - Churchill'in ikazı 
Mevsuk 
istinat 

Haberlere 
Etmektedir 

2 - Nazilerin Selaniğe 
Doğru Bir Harekete 

Geçmesi Mümkündür 
Sofya, 11 (A.A.) - Bulgar A

jansı bildiriyor: Ingiliz Başvekili
nin 9 şubatta radyo ile söyledigi 
nutkunda Almanların Bulgaris -
tana girdiği ve Bulgar tayy;ıre 

meydanlarının Almanlar tarafın
dan işgal edilmiş olduğu hakkın
daki iddiaları ile al.ilkadar olarak, 
Bulgar Ajansı, bütun bu iddiala
rın hakikate tetabuk etmediğini 

beyana mezundur. 

• Berlin, l l (A.A.) - Bir hususi 

Son zamanlarda İngiliz Başve
kili İtalyan milletine maruz bu
lundukları büyük tehlikeyi an
latan bir nutuk•söyledi ve bu 
nutku müteaikp Mısırda İn~iliz 
kuvvetlerinin Italyan ordusuna 
karşı büyük taarruzu başladı. 

Şimdi de Churchill'in Balkan
larda tehlikenin yaklaştığını ha
tırlatan, ve cenubu şarid Avrupa 
milletlerinin dikkatini açmaya 
çalışan nutku ile karşılaşıyoruz. 

Avrupa Devletleriıı.ia Afrikadald mtlstemlekelerinl •e Mıika kıtasınm umumi vaziyetini eöaterir 
harita (Befiııci uyfamıa dakl iaahata okuyunuz.) 

muhabir bildiriyor: Berlin mah
filleri, Bulgaristana Alman aske
rinin girmiş olduğu haberini ya-
lanlamakta ve Churchill'in verdi
ği haberlerin tamamen yanlış ol
duğunu iddia eylemektedir. 

Bu nutıkun irat edildi~inden 
yinni dört saat sonra da İngilte
r.enin Romanya ile diplomatik 
münasebeUerini kestiğini öğreni
yorua. 

* * l ngiliz Başvekilin} bu nutku-
nu söylemeye, daha doğru

su Balkanlardaki tehlike üzerine 
parmagını bu kadar kuvvetle 
koymaya sevkeden sebep nedir? 

Mister Churchill'in ilk. hedefi 
Bulgaristanı ikaz etmek, Alman 
tazyiki karşısında bulunan Bul
gar hükıimetine biraz kuvvet ve 
cesaret aşılamaktır. Bulgarl.sta
na Alman kıtalan hakikaten gir_ 
ırniş midir? Bulgar tayyare mey
danları hakikaten Almanlar tara
fından işgal edilmiş midir?İngiliz 
Başvekilinin bunu iddia ~ebil
mesi için çok mevsult malumata 
istinat ettiğine şüphe yoktur. Fa; 
kat Bulgar ajansı bu iddiayı tek
zip emiştir ve Bulgar kabinesi 
derhal fevkalade bir içima akte
derek şimdiye kadar ilan edilen 
istiklal ve bitaraflık siyasetini 
değiştırmeye lüzum olmadığına 
karar vermiştir. 

Fakat bununla dava halledil
miş olmaz. Çünkü Romanyada 
Bulgaristan hududuna tahşit e
dilmiş mühim Alman kuvvetleri 
bulunduğu muhakkaktır ve bu 
kuvvetlerin her gün Bulgar top
rağına gimıe1~-i mümkündür. 
B~aristanm da bu hareketin ö· 
:nüne geçecek mikdarda kuvveti 
Yoktur. 

(Sonu: Sa 5; Sil 4) 

lngiliz Filosu 
Ostende'i de 
Topa Tuffu 

Limanda Bir Çok 
:Yangınlar Çıkarıldı 

• 

G. Franco 
italyaya 
Gidiyor 

ispanya Devlet Reisi 
Mussolini ve Hitlerle 
Ayrı Ayrı Görüşecek 

Bir Habere Göre 

Bu Seyahat Sulh 
Teşebbüsü ile de 
Alakalı Görünüyor 
Ankara, 11 (Radyo gazetesi) -

lspanya devlet reisi General Fran 
konun Hariciye Nazın Süner ile 
birlikte Italyaya hareket ettiği o
radan Almanyaya gideceği haber 
veriliyor. 

Franko ve Serano Suner, evve
li Mussolini ile ve sonra da Hit
lerle görüşecektir. Bu seyahat 
muhtelif tefsirlere yol açmıştır. 

Herhalde ltalya bu hale geldikten 
ve Akdenizde lngiltere hakimiye
tini tesis ettikten sonra mihver
cilerin Frankodan Ispanyanın 
kendilerile birlikte harbe girme
sini istemeleri akla gelmez. 

Bir rivayete göre, .bu seyahat 
bir sulh teşebbüsü ile alAkadar
dır. 

Filhakika, bugün bu vazifeyi 
en iyi yapacak adam, Frankodur. 
Fakat, bugünkü vaziyet, böyle 

bir ~bbüsün müsbet bir netice 
vermesi imkanını temin edecek 
ve hatta hazırlıyacak mahiyette 
değildir. 

Londra, 11 (A. A.) - Amiral- Bir başka rivayette §Udur: ln-
lık dairesinin tebliği: giltere ile General Veygand ara-

İngiliz donanmasına mensup sındaki münaaebat bu seyahatle 
~iler bu sabah etken Alman- aiakadardır. 
ların işgali altında buluna~ Os- Mihverciler Veygandın lngil-
tende'ı bombardıman etmışler- . . .' . . 
dır. Mermılerimiz liman tesisatı- tere ıle lf bırliğı yapmas~ndan 
ba isabet etmiş ve bir çok yan- korkuyorlar ve buna karşı bır mu 
~lar çıktığı görülmüştür. kabil anlaşma yapmak istiyorlar. 

Kuvvetlerimiz hasara uğrama- Fakat, şimdilik bu seyahatin ge 
?n.ış, .in~anca da zayiat kaydedil- çenlerde Hitlerin Ispany~ hudu
l?ıemıştır. • dunda Frankoya yaptığı ziyareti 
k..anadada yapılan g_emUer iade maksadile yapıldığı resmen • •• • 
O t wıı 11 (A. A.) - iriliyor.Bu, böyle olmakla be-
hıuhımmat nazırı How . seyahatin hakiki Sebebini 
haıınyesınde k anlamak üzere biraz beklemek la-
~ctPur kafile}e 
.re mahsus Y!! 

(So <Sonu: Sa s: sa ZJ 

General Franco 

r 
1 Askert Vaziyet 

BiR ÇIKMAZIN 
iÇiNDE BULUNAN 
TARAF HANGiSi 1 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

İngiltere Başvekili Winaton 
Churchill'in evvelkı eün radyo
da söylediği nutuk, siyasi ehem
met.inden maada, muharebenin 
aeyrüinkipfı bakımından da &•· 
yet m il h i m bir vesikadır. Bu 
nutkun muhtevi oldutu aaker! 
unsurların ince bir tahlile llyık 
birçok noktalan olmakla bera
ber, biz bunlann yalnız bir ta
nesini ele almakla ikUfa edece
ğiz.. İngiliz ha!'p siyasetini tam 
bir az.im ve metanetle idare et
mekte olan Mister Churchill, bu 
sefer de nihai zafere olan ltima-

(Sonu: Sa: 5; Sü; 3J 

General Wilson 
Sirenaik Valisi 

Bir ltalyan Ordu 
Kumandanı Cephede 
Yaralandı ve Öldü 
Kahire, 11 (A. A.) - Umumi 

Karargihın .Tebliği: Libyada a. 
lınan malumata göre, Onuncu 
Italyan Ordusuna Kumanda 
eden General Tellera, Binguinin 
cenubundaki muharebelcrd:? al. 
dığı yaralar neticesinde, esir 
düştükten sonra ölmüştür. E
ritre, Habeşistanda ve Italyan 
Somalisinde bütün böl~lerde ha 

(Sonu; Sa 5; Sa 1) 

Yichy'de 
Değişiklik 
Bekleniyor 
Mrl. Petain Amiral 
Darlan'ı Kendisine 

Halef Tayin Etmiıtir 

Ber6ndeki Kanaat 

ihtilafın Esasını 

Filo ve Tunus Üssü 
Teşkil Ediyor 

Berlin, 11 (A.A.) - Bir husu
si muhabir bildiriyor: Almanlar, 
Fransadaki siyasi vaziyetin iyi
leştiğini müşahede etmekte ve 
az, QOk nikbin .ıözükmekte<Er. 
Alman Hariciye Nezaretinin söz 
cüaüne j{Ôre, Amiral Darlan'ın 
tayini, her şeyin tam inkişaf ~a
linde oldu~unu ve vaziyetin ya
kında iyileşeceğini .ıöstermekte
dir. Berlin siyasi mahfilleri. ol· 
duk~a kısa bir müddet sonra La
val'in yeniden Hariciye Nezare
tini deruhte edeceğini ümit et
mektedir. Bu. pek muhtemel o
larak Almanyanın arzu etti~i bir 
hal suretini teşkil edecektir. 

Alman Hariciye Nezaretinin 
Tunus üzerinde her türlü Al -

(Sonu; Sa 5: Sü 4J 

Almanyanın muhtemel 
hareket planı 

Londra, 11 (A. A.) "A. F. 1.": 
Son 48 saat zarfında Balkan va
ziyetinde veya batı Avrupasında 
veyahut Uzak şarkta mühim in
kişaflara dair olarak dolaşan he
yecan verici şayialardan hic biri 
bu sabaha kadar İngiliz salahi· 
yetli mahfill0 rinde teevyüt etme 

(Sonu; Sa 5; Sü 5) 

Romanya Bir ı • • • •• 
Nazı Ussu 

ı Haline Geldi t 

1 Londraya Göre 1 
ı lngUiz Sefirinin 

1 

Geri Çağrllmasının 

Sebebi de Budur 
Ankara, 11 (Radyo gazetesi) -

İngiliz Başvekili Mister Chur
chill nutkunu söyler söylemez 
Ingiltere • Romanya münasebet-
leri kesilmiştir. 

Romanyadaki Alman askerleri 
mütemadi surette muntazam ola
rak arttırılmıştır. Külliyetli mik
darda as_ker ve tayyare ve tank 
dan başka motörlü kıtalar da 
mevcuttur. Bunu, bizzat Alınan
lar da itiraf ediyorlar. Bu suretle 
Romanya, far.kında olmadan ln-

(Sonu: Sa 5: Sil 7) 

Yeni tio bir lufliz bombardıman tayyaresinin ön kısmı 

i D?EA L BU RO 
Yazan : İktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi is yapmak para kazanmak 
istiyorsanız "İDEAL BtiRO,, yu okuyunuz-

Satış Yeri: TAN İstanbul 
FİYATI 50 Kr. 

Halayda Seılio 
Nehirler Taştı, 
29 Köyü Sol ar 

K.apladı 

Ta'8ra'.< Antakya köylerini istila eden Asi nehrinden bir g8rünüs 

Antakya, 11 (A.A.) - 24 saat· mahalleleriyle seylap mıntaka
tenberi şiddetle devam eden va)t sındaki ko \ ler halkı daha evvel 
murlar Hatayda bir felaket ha- alınan tedbirler sayesinde tahli
lini almış, Antakyada Asi ve A· ve edilerek civar yüksek köyl..,
milt ovasında Afrin nehirleri gö- re nakledilmişlerdir . 
rülmemiş bir derecede taşmıştır. Kızılay felaketzedelere yar-

Antakya kazasına bağlı altı,, dun etmektedir. Antakya >le 
İskenderuna bağlı 4 ve Revhani· ı Reyhanl.ve ve Antakya ile İsken 
ye kazasına bağlı 19 köy sular derun ŞOseJ .. ~i '>nlı:ı.,. ı:ıltuıdıld1r. 
altındadır. İskenderunun cenup (Sonu: Sa 5; Sil lJ 

~-lannover'e Yol Parası 
Şiddetli Nasıl Tahsil 

Bir Baskın Edllecek? 
Hücum 6 Saat Sürdü, 

Birçok Büyük 
Yangınlar Çıkarıldı 

Nafıa Vekaleti, Bir 
Kanun Layihası 

Ha~ırladı 
Londra, 11 (A. A.) - Hava Ankara, 11 (Tan Muhabirin. 

nezareti tebli~i: den) - Nafıa Vekaleti pe ve 
Bu gece bombardıman tayya- köprüler kanununa ek bir kanun 

relerimiz Hannovre üzerine çok layihası hazırlamıştır. Bu liyiha 
şiddetli bir taarruz yapmışlardır. ile yol paralarının tahsil sureti ve 
Bu harekette kullanılan filoya 
mensup tayyarelerin yüzde dok- miktarı yeni esaslara bağlanmak-
sanından faz lası hedeflerine var- ta ve çalışan kadınların da yol pa
mışlardır. Altı saat süren taar- rası vermeleri esası konmaktadır. 
ruza orta derecede müsait b~ Layihadaki hükümlere gore bilu
havada başlanmış, fakat ,gece ı- mum devlet memurları ile senede 
lerledikç~ hava iy!leşmiştir. Ta- en az 24 lira kazanç veya 40 lira 
arruzun ılk saatlerı esnasında he- b . · il "kelle! lan h 
def tutulan böl~enin şimal, cenup .ın~ ver~sı . e mu 0 

ve garp kısımlarında yangınlar kikı ve bükmı şahıslar aşağıda 

fSonu Sa 5. Sil 6 ı (Sonu; Sa: 5; Sil: 6} 

( GONI ER GECERKEN) 

DERME ÇATMA LAKIRDILAR 
Yazan : Refik Halid 

e ldanbulda da Fa~iııt vf' Nazi selamı veriyoruz •• fakat sa
dece otobüsleri durdurmak için! 

e Şehrimizin yüzlerce metre eninde, o hangi büyük, ıenlt, 
azametli merdivenidir ki muhakkak surette yanyan, yengeç
vari (ıkar ve ineriz? - Haydarpaşa gan merdiveni! 

e Denize ters yüzüne atıldıkları zaman -dilleri olsa- torik· 
lerin neşelerinden birbirlerine: "Uç baba torik!,, diye haykır
maları lazım gelirdi. 

e Paratoner kaşifi Franklin'in ne uman bir hayırlı hale· 
fi (ıkacak ta bir parabomba icat edecek acaba? Allah bellsmı 
önlemek kul belasının önüne ge(mekten daha zormuş meler-• 

• Kar helvasının helva olduiuna başkası inansın, kar ol
c,atnna ben inanayım. 

• Tramvaylarda kışın biraz daha ıenişlemek imklnı var: 
~"yet kürklü mantolar kabul edilmezse... Kürk manto, tram· 
:.w.v arabasına hem güç sıtıyor, hem de, doğrusu, hiç yaraşmı
t'or. Kürklü bayanlar farkında değiller mi, gözlerimiz onlara 
haykırıyor: "Kürkün varsa taksiye bin, paran yoksa kilrkünü 
sat!., 

• Vakit şaşırtıcı, göz göre göre alclabcı olan ve belediye• 
nin yasak etmesi icap eden resimli reklam hangisidir? - Bazı 
saat ticarethanelerinin dilklin önlerine, tünel antresine, mey· 
danlara astıktan koca koca iılemez yalancı saatler! 

e "Yaya kaldın Tatar atası,, sözünD l.ıttik(e kendi kendi· 
me derim ki: - Bir başkasınm başından ela benimkine benze. 
ven bir vaka (e(miş ama o vakanın aslı ne ola? 

e Şu sırada cihangirlikten bana o kadar nefttt ttldf ld, 
t"anım (Cihansir) mahallesinin adını, bir harf detlştire,.ek 
(CihangörJ e tebdil etmek istiyor. Hem o manzaralı mahallevi 
bu isim daha ziyade açmıyor mu? 

e Tesbih böceği tesbih tanesine benzer ama lpllie dizil
me&. Kırkayaiın ayaklan çoktur ama iki ayaklı kadar bile yii
rtlyemea. Galata kulesi yüksektir .... •niye mektubu yaza
mu! 
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SEHiR MECLİSİNDE 

Yazan: E. D. Çeviren: Y. K. 

• 
Sinemalar için Yeni 

Almanyaya 
Gönderilec@k 
Maddeler 
Bugünlerde ihracat 

12 - 2 - Ml 

Kemal İçin 

Eserdeki Yazdan 
Garabetler 

Varıova Son 
Günlerini 
Yaşıyordu 

ı 
tu. He~kes akrabasını anyor, on
lara yıyecek veriyor, askerler -
den Var.şova hakkında malUmat 
almıya çalışıyordu. Bazı yerler
de kalabalık yola o kadar yak -
la$11ıştı ki, qazı cesurlar sivil 
halka karışarak kaçmıya muvaf
fak oldular. 

Şartlar K ahu/ Edildi 
Sinema 

Barlarda 
ve Tiyatrolarda Para 

18 Yaşından Aşağı 

ile Program Satılmayacak, 

Çocuklara içki Veriımiyecek 

Tacirleri 

Taksim 

Arasında 

Edilecek 
Mrntaka Ticaret Müdürlüğü 

Almanyaya ihracat yapacak o
lan tacırleri, bir toplantıda davet 

Yazan: Naci Sad11llah 

i tiraf edeyim ki, Namık Ke· 
male hayran olanlnrdan de 

ğilim. Hatta rnktile, Namık Ke 
male hayran olmayışımın sebep 
lerini samimiyetle oriaya koydu 

Şehir, havadan ve yerden yapıtım 
muthış bombardıman albnda son 
günlerini yaşzyordw.Fevkalide rıü
zel havadan :lsti!ade eden Almatı 
tayyareleri, son kuvvetlerini top
lıyarnk kendiru ateş lçınde müda
faa eden V~ovaya doğru, koca
man buluUar halinde gidiyordu. 
Üı:1kmilş kuş surlllerl, korkunç 
makineler arasında kendilerine 
yer bulamıyarak şuraya, buraya 
uçuşuyorlardı. 

-'l-

Maalesef Almanlar birçokları
nı görmüşler ve yaylım ateşiyle 
zavallıları takip etmişlerdi. 

D.. * * unya havadisleri 

A k~~~tü eve döndüğli-
gumuz zaman karşıma 

ye.ni mi~afirler çıktı: Sayfiye
mızde bır Alınan süvari taburu 
yerleşmişti. Villalanmız komu -
tan ve yaverlerine tahsis edil
mişti. 

Rusyanın harbe girdiğini, Po
Zavallı, mezarlan bizzat kaz- lonyanın mahvolduğunu, Polon

dı, kendi ellerile iki tabut ya hükumetinin Romanyaya kaç
hazırladı ve kardeşile arkadaşı- tığını, Varşovanın harabeye dön
nı gomdü. Bütün bunlar topçu düğünü ve Lüblin'in düştüğünü 
ateşi ve V81'§10vaya doğru uça - onlardan öğrendim. 
rak gökyüzünü kara bir bulut gi- Birkaç gı:tn sonra, elektrik Iab 
bı kaplıyan tayyarelerin kor - rikası tamir edilince, komşu vil
kunç uğultusu altında yapılmış- lilann birinde mucize eseri ola
tı. rak kalmış bir radyo cihaziyle 

Villilardan birinde harpten son dünya havadislerini dinle • 
' 'el baba, kız ve kızın iki ço- miye başladık. Hepimiz akşam _ 

cugundan mürekkep bir aile yer ları oraya toplanıyor, rutubetli, 
1 mişti. Kadın, Varşovada ça - karanlık arka odalardan birine 
lı tığından, her gün oraya gidip gizleniyor, soğuktan ve korku • 
g liyordu. Muharebeler o civara dan titriyerek (radyo kullanan • 
gcçtıği zaman kadın Varşovada lar idam edilirdi) bütün dünya
kalmıştı. Büyük baba, sayfiyede yı dinliyorduk. 
oturanlardan hepsinin Varşova - Varşovaya dönmek imkanını 
ya gittığini görünce, çocukları sabırsızlıkla bekliyordum. Ora • 
annelerıne göndermiye karar da dostlarım ve eşyalarım kal
vermiş ve onlan son trene bin- mıştı. Yine orada vaziyetim ka
dırdıkten sonra, villiya bakmak ti olarak anlaşılacaktı. Fakat, 
uzere eve dönmüştü. Birkaç sa- Varşovaya gitmek için henüz 
at sonra, bu korkunç günlerde müsaade verilmiyordu. İşsizlik 
çocuklan yalnız bırakmamıya ve sıkıntıdan kurtulmak için ar
karar veren kadın gelmişti. Tren kadaşımın kütüphanesini doldu
! r işlemiyordu. İhtiyar, torun- ran klasik Polonya edebiyatmı 
lannı aramak için düşman mev- okumıva ve Yada'nın ustalıkla 
zıerini geçerek, yaya gitmiye ka- okuduğu milli şiirleri dinliyerek, 
rar verdi. Hepimiz bunun sonu- Polonez lisanı hakkındaki bilgi
nu sabırsızıkla bekliyorduk. mi tekamül ettirmiye calışıyor-

Varşova düştükten sonra ha- dum. Slovatski'nin "Sıkıntım 
kilci bir mucize oldu: var, Allahım .. isimli şiiri gön-

İhtiyar, her_ ik~ ~uğu sağ ve l lüm~e hususi bir yer almıştı. 
salım eve getırmŞı! Surgunde bulunan şair, bir 

+ + manzumesinde evine dönemedi -
Sıkıntılı vakalar ! ğinden şikayet edivordu. Onu 

çok iyi anlıvordum: Gönlü, uçan 
kuşların arkasından memleket 
kıyılarına ızitmek istiyordu: Sair 
çocuğunun, onun eve dönmesi 
için dua etti~ini biliyordu; 'bu -
nun nafile olduğunu da biliyor
du. cünkü: 

V ar§OVa düşünceye kadar 
birçok sıkıntılar geçirmi

ye mecbur olduk. Bilinmiyen 
dehşetleri lbeklemiye devam ede
rek, asabi bir hava içinde bek
liyorduk. Her Rfin yeni vakalar 
oluyordu. Bizi ziyaret eden iki 
serserinin yaptıklarını asla unu
tamam. Bunlar, Leh askerlerin
den olup, kaçmıya muvaffak ol
duklarını söylüyorlar ve bunu 
ısbat etmek için de, o sırada Po
lonya ordusunda istimal edilip 
olenleri tesbit etmek için kulla
nılan herkesin isim ve dinini ha
vı yuvarak madeni levhaları j(ÖS 
teriyorlardı. Daima yaptığımı a 
ızıbı, bunları da elimizden geldi
ğı kadar doyurduk. Fakat küs -
tahlar villa sahibinin elbiseleri-

"Çocuk duası bu işe yardım 
edemez:,, 

"Allahım, bu doğru mudur? 
Acaba qen de hiç evime döne -
mez miyim? Çocuklarımın dua
lan bana da yardım edemez mi?., 
diye düşünerek uzun, uykusuz 
gecelerde ağlamaktan boğulu
vordum. 

Şehir meclisinin dünkü top
lantısında belediye şubelerinde i
kamet eden ıkaymakaların ika
metgahlarında sarfettikleri elek
trik, su ve havagazı faturalarını 
ödemel~ri m~ele~i gor~şillınüş, 
bu teklif tetkik edılınek uzerc ri-
yasete havale edilın~ir. 

Belediye zabıtası talimatna
mesinin tiyatro ve sinemalara a-
it hükümleri müzakere edilerek 
bir kısmının müzakeresi tamam
lanmış v~ kabul edilmiştir. Yeni 
kabul edılen hukümlere göre ti-
yatro ve sinemalarda giriş ve çı
kış kapıları ayrı ayn olacaktır. ls-
tiap haddi beş yüz kişiye kadar 
olanlarda iki, bin '.kişiye kadar 
olanlarda dört, iki bin kişiye ka
dar olanlarda altı kapı buluna
caktır. Seyircilerin oturacaj{ı yer
lerin koltuk şeklinde olması, kol. 
tt:i: sıralan arasında 80 santi
metrelik geçit bulunması, sıralar 
ile duvar arasında en az bir met· 
re aralık bırakılması, yan sırala
nn 14, orta sıraların 7 kişilik ol-
ması, esas geçit yerlerinin geniş
liğinin birer buçuk metreden az 
olmaması şarttır. Tiyatro ve sine. 
maların salon, balkon, loca ve ko
ridorlarında hiç bir şey satılmı
yacaktır. Müşteriler istirahat yer 
lerinden parasız istifade edecek
ler, buralarda bir şey yemeğe, iç
meye, icbar edilmiyeceklerdir. 
Tiyatro ve sinemalar istiap had· 
dinden fazla müşteri kabul et
miyccek, yer göstermek veya 
program verme mukabilinde müş 
teriden para alınmıvacaktır. 

Bu talimatnamenin müzakere
si esnasında, yazlık tiyatro ve si
nemalarda hoparlörlerin yasak e
dilmesi iste.nmiş, fakat kabul e
dılmemiştir. Tiyatro ve sinema
lardaki müdürtl mesıiUerin iki 
tane olması istenmiş ve bu di
lek kabul edilmiş, bu madde tadil 
için encümene havale olunmuş
tur. 

Diğer eğlence yerleri 

Bundan sonra, kukla, karagöz, 
oynatılan yerler ile barlar, açık 
veya !kapalı dans yerleri, sirk, 
luna park ve çalgılı kahvehane
lerle benzerleri yerlerin tabi ola
cakları hükümler müzakere ve 
kabul edilmiştir. 

Bu hükümlere göre kukla, ka-

lacaklıları ile yapılan anlaşma
dün Şehir meclisine verilmiş ve 
tetkiki için muhtelit encümene 
havale edilmiştir. Üsküdar tram
vaylan idare müdürü Feridun 
Manyas, tasfiye meselesi ve Üs
küdar tramvaylarının vaziyeti 
hakkında gazetecilere şu izahati 
vermiştir: 
"-İdaremizin İş Bankasından 

ve eski elektrik idaresinden baş-

\'lüteferrik: 
-----, 
Garsonlar Yü%de 10 
Haklarını Alamıyor 
Garsonlar Cemiyeti, dtin sene

lik konızresini yapmıştır. Kon -
ızrede garsonlar müşterilerden 
alınan yüzde onlarm patronlar 
tarafından alındığından ve ken
dilerine ancak yüzde 6 verildi -
ğinden şikayet etmişlerdir. 

Cemiyet reisi. böyle bir vazi
yet karşısında çalıştığı mües~e
seden ayrılan garsonun yerine 
bir başka «arsonun .!{itmemesini 
tavsiye etmiş ve bu şekildeki te-
sanüdün faydalı olaca~ını bildir
miştir. Lokanta ve emsali yer -
)erdeki ecnebi garsonlar hakkın
da da konuşulmuş, idare heyeti 
azalan bu hususta teşebbüslerde 
bulunulduğunu anlatmışlardır. 

EFGANLIBANKACI-Mem 
leketimizde bulunmakta olan 
Efızan Milli Bankası Umum mü
dürü bankalarımızdaki sistem ve 
muhasebe usulleri etrafında tet
kikler yapmaktadır. 

Birçok ızenç bankacılarımıza, 
Efgan Milli Bankasında müte -
hassıs olarak <;-alışmak üzere tek
lifler yapıimı,tır. 

KARABÜK FABRİKASI -
Günden ızüne inkişaf etmekte o
lan Karabük demir ve çelik fab
rikalarında bazı kısımların ye -
niden büyütülmesine karar ve -
rilıniş ve 1070 mütehassıs ıqçJ 
almak için bir imtihan açılmış
tır. 

Vapur 
Yarıya 

Navlunları 

indiriliyor 

ka hiç kimseye borcu yoktur. 
Mali kabiliyetimiz, ilci seneden
beri borçlarımızı ödeyecek bir 
kudret iktisap etmiştir. Nitekim 
geçen sene bilançosundan 68 bin 
lira kar devredilmiştir. Bu sene 
de umumi toplantımız 27 martta 
yapılacak ve belki yeni yıla 98 
bin lira kadar bir kiir devredile
cektir. Bu itibarla borcumuzu ö
deyecek vaziyetteyiz ... 

Belediyede: 

Florya PICiiları 

Kiraya Veriliyor 
Florya plaj ve gazinosu için 

tıy)cil edilen komisyon faaliyeti
ni bitirmiş ve şu esaslan tesbit 
etmiştir: 

etmiştir. Bu toplantıda Türkivc 
ile Almanya arasında mevcut 21 
milyon liralık ticaret anlaşması 
mucibince, Almanyaya gönderi
lecek ihracat maddeleri, ihracat 
tacirleri arasında taksim edile -
cektir. Gönderilecek maddeler 
barsak, balmumu, her nevi deri, 
peynir, taze balık, her nevi kon
serve, paçavra ve ketenden iba
rettir. 

Almanyaya satılacak bir mil
yon 200 bin liralık tiftik te dün 
tiftik ihracatçılar birliği idare 
heyeti tarafından tiftik tacirleri 
arasında taksim edilmiştir. Bu 
tiftikler, Almanyadan ~elecek o
lan lokomotülerle mübadele e
dilmektedir. 

1 ngiltere ile ticari 
muamele vaziyeti 

İngiltere ve İngiliz müstemle
keleriyle olan ticari muamelenin 
doğrudan doğruya Merkez Ban
kasiyle yapılması hakkındaki ka
rarın tatbikine geçilmiş bulun -

Plaj, Mayısta açılacak ve Eylül maktadır. Bu memleketlerle o
sonuna kadar çalışacaktır. Gazi- lan. ithalat ve üıracat ta diğer 
noda birinci sınıf tarife tatbik e- memleketlerle olduğu gibi takas 
dilecektir. Kabine~0r üç sınıfa limitet şirketince yapılmaktay
aynlacak ve tarifeler ızeçen sene- dı. 
ye nisbetıe yüzde beş nisbetinde Muamelenin bu suretle sade
ucuzlıyacaktır. Jimnastik tesi- leşmiş bulunması, bu memleket
satı ilcmal edilecektir. Gecen se- lerle daha sürat ve kolaylıkla 
ne açılan Halk plaiında bu sene iş yapılması imkanlarını temin 
10 kuruşluk bir tarife tatbik e- etmiştir. 
dilecektir. PIBi ve gazino 3 sene / 
icin ihale edilecektir. Bir imdadı ngiliz ticaret birliğinin 
sıhhi merkezi acılacak ve burada bir karan 
muvazzaf 2 doktor bulunacaktır. İngiliz Ticaret Birliği, Balkan 
Bunlar müşterileri bedava mua- memleketleri vasıtasiyle Alınan
yene edecek ve istevenlere ban- vaya mal ~önderen tacirler hak
vo hakkında izaha( verecekler- kında tahkikat yapmaktadır. 
dir. Birlik, bu kabil tüccarla mua -

Plaj ve gazino, yeni esaslara melede bulunmamıya karar ver-
göre yakında ihale edilecektir. mistir. 

İTFAİYE EKİPLERİ - Mn- p I' -t 
hallelerde teşkil edilecek itfaiye 0 1 ~ e: 
ekipleri için acılan kurlara son y • 
ver.ilmi~ ve 38000 eeman yetişti- enı Bir Eroin 

lmalCithanesi 
rilmiştir. Bu elemanlar 110 mın
takada vazife alacaklardır. 

Maarifte: 

Köylerde Yeniden 
32 Mektep Y aplldı 

Eroin yaparken gaz ocağının 
parlaması neticesinde yaralana
rak ölen Hilıni Ziyanın cesedi 
morga kaldırılmıştır. 

Bu kaza, zabıtaya eroin kaçak. 
çılı_ğı hakkında yeni bir ip ucu 
vermiş, kaza yerine giden memur 

937 yılındanberi vilayet hu- lar burada eroin imal edilmekte 
dutları içinde köylülerin emP.ği olduğunu görünce tahkikata baş

lamışlar ve Hilmi Ziyanın suç 
ile 32 ilkokul yapılmıştır. Bun- ortağı olarak karısı Anna ile Ke-
lardan 8 i Silivride, 3 ü Yalova- ı 

ragöz, oynatılan yerlerle sirk, 
luna park ve benzeri yeilerin a
çılması ve işletilınesi için beledi~ 
yeden ruhsat alınacak ve işleme
si için lazım gelen esaslar, sıhhi 
ve fenni işler belediye tarafından 
ayrıca tesbit edilecektir. 

Vapur navlunlannı indiren ye- da, 2 si Kartalda, 3 ü Beykozda, nan Şarleyi yakalamış ardır. 
ni bir tarife hazırlanmıştır. Bu ta DİNAMİT PATLADI - Çek
rife ile navlunlar hemen hemen 8 i Şilede, 4 ü Bakırköyde, 3 ü mecede Taş ocaklarında çalışan 
yarı yarıya indirilmiştir. Buna Çatalcada bir tanesi de Kağıtha- Şuayip Özen, la~ım atmak için 
mukabil nakli devlet inhisarında nededir. Yeni ders vılından iti - dinamit doldururken fişek bir
bulunan bir çok maddelerin nak- haren bu okullarda tedrisata denbire patlamış, Şuayip, yara-
li işi armatörlere verilmektedir. başlanacaktır. Bu sene köylünün !anarak ölınüştü""r. ___ _ 

ğum için, başkalarının kanaatle · 
rine hürmet göstermesini bilme· 
)'en bazı müteassıplann hücum· 
larına maruz knlmı tını. E!ki bir 
miinakaşa me\'zuunun kapısını 
lüzumsuz :\'ere açmak istemedi · 
ğim için o kapanmış bahse yeni· 
den girmi~ ecei'.,ri.m. 

Hem znten -tuhaf bulacaksınn 
ama- ben bugün bu mevzuu Na· 
mık Kemali müdafaa etmek ni· 
~ etilc seçtim ... 

Sakın sözlerimin arkasını din· 
lem eden: 
"- Canım, koskoca Namık 

Kemalin mfidafna olunmaya ih· 
tiyacı var mı? 
Namına muazzam ihtifaller ya

pılan. meydanlara heykelleri di
kilen, sayılı ve bül ük Türk va
tanperı:erleri arasında ismi anı· 
lan, hakkında ciltler dolusu med· 
biyeler, mersiyeler yazılan, pe-
inden koskoca bir kalabalık sü
ıiikleyen bahtiyar bir insan, hiç 
kimsenin r imayesine muhtaç de
ğildir!,, deme'\'iniz. Çünkü isbat 
etmek iizerevm ki, Namık Kemal 
u anda, bu ilıtiynctan sanıldığı 

derecede miistağni değildir. 
Şimdi admı hatırlamadığım 

büyük adamlardan birisi: 
"- Beni dostlarımdan kurta

rın, ben düşmanlarımla döğüşü· 
rüm!,. demiş. Eğer Namık Kemal 
hayatta bulunsaydı, bugün bu 
söze herkesten fazla hak vere
cekti. Çiinkii bugiin Namık Ke
mali himaye olunmaya muhtaç 
bırakanlar, diismanlan değil. 
dostlarıdır. Zaten te\ekkeli de
ğil: 
"- Zeki dil man, zeki olmıyan 

dosta müreccahtır!,, dememişler? 
Bu sözün doğruluğunu isbat 

etmiş bulunanlardan biri i, bun
dan bir miiddet evvel "l\ldımct 
Akif,, hakkında kocaman bir e· 
ser yazan "Eşref Edip,,tir, 

Fakat "E ref Edip,, in Mehmet 
Akifi göklere çıkarmak gayretile 
orta a koyduğu o eser. güniln bi
rinde .Mehmet Akife çııtmak ih· 
tiyacını duyacakların l !erine ya. 
rayabilecek bir çok vesikalarla 
doludur. 

Şimdi, ayni akıbete, bir baş
ka bakımdan Namık Kemal uğ· 
ramaktadır. 

Bilmem, Necip Fazıl Kısa Kü
rek tarafından yazılan: "Namık 
Kemal,, isimli kitabı gördlinüz 
mü? 

Bu eser "Tilrk tarih ve dil ku
rumu,, tarafından hazırlatılmış· 
tır. O kuruma maddeten bir hay• 
1i pahalıya mal olmuştur. Ve is· 
mi etrafında aylardan beri dedi· 
kodu yapılan bu eser, Namık Ke
malin hatırasını taziz etmek ar
zusilc meyd;ına çıkarılmıştır. 

, tateı> etmiye kalkıştılar ve 
ınediğimiz takdirde, zorla a-

Istırabımı gören Yadya, beni 
e~lendirmek maksadiyle gecele
ri yatağa ~irdikten sonra bana 
kendine ızöre, "enteresM,, şev
leri okumayı teklif etmiş ve ilk 
olarak 1914 harbine ait bir <'o
cuk hikayesini seçmişti. Son za
manda fazlasiyle gördüğümüz 
müthiş yaylım ateşlerinden. top
çu atışlanndan ve bombalarrlan 
bahseden bu hikayeyi okuduktan 
sonra rahat uyum~nm imknn•m: 
olduğu tabii idi. (Devamı var) 

Barlara, dansinglere ve emsali 
yerlere 12 yaşından aşağı çocuk-

Bu suretle bir iskeleye mal götü- emeği ile yapılmış 9 ilkokul bi- . 
ren tüccar vapurlan dönüşlerin- nasmın açılma merasimi 23 ni- Tehlikeli iki Kaya 
de şimdiye kadar olduğu gibi boş sanda yapılacaktır. . Boğazda Anadolukavağı feneri 

Şimdi, bu eserin bir nüshan 
da benim önümde bulunuyor. E
serin (32) inci sa;) fasında, şu sa• 
tırlan okuyorum: 

· larını söyliyerek tehditler 
.dular. Yaklaşan ateş sesle
~aları korkuttu; biraz son-

,.eleceklerini söyli.Y_erek sa
Jştular. 

... *· Esir kafUeleri 

Buhranı 

lar alınmıyacak, 18 yaşından a
şa~ gençlere de her nevi ispirto
lu ickiler verilmiyecektir. 

Ü8küdar tramvayları 
Üsküdar tramvay idaresinin a-

dönıniyecekler ve devlet hesabına SÖMESTR TATİLİ _ Yann- civarında deniz hantalannda 
dönüş iskelelerinden mal getire- dan itibaren Üniversite sömestr ?1~vcut olmıya~ su. s~thına y~kın 
ceklerdir. Bu sayede navlw:ıların tatili bac:lıyacaktır. Tatil 2 Mart ikı kaya keşfedılınıştır. Keyfıyct 
indirilmesinden mütevellit zarar pazartesine kadar devam edecek-! bütün dunya denizcilerine ilim e-
telafi edilmiş olacaktır. tir. dilıniştir. 

"-Namık Kemalin hayatında 
ilk kndm, işte kendisi on altı, on 
;) edi yaşlarında iken karısı şıfa
tilc ko;) nuna atılan bir genç kız
dı. Bütün dün;)nda. ve herhangi 
bir sanat ve fikir adamının haya
tında hiç bir kadm Namık Kema
lin karısı kadar silik ~e belirsiz 
değildir. Bu kadının ismini bil
miyoruz? 
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°talnız Bulg 
ıun h v meyd 
tarafından i l 
tekziple iktifa e 
2 - Gener l Fr o, İtaly ya ha
teket etmı tir. Amir 1 Darla.' 'l 
da Brenner'e gıtü ı h ber vcrıl
lbektedir. 

Mister Churchill'in nut
kundan sonra Bulgaris

vaziyetlni sarih bir su· 
aydmlatacak hadiseler ce
etmemiştir. 

Yalnız, Bulgar ajaDS'I, Bulga· 
hava meydanlarının 

..... auıa askerleri tarafından iş
eclildiğiııi tekziple iktifa et· 
ve dün akşam Kralm riya-

• e bir kabine içtimai ol· 

ıbır· 
Bundan başka, on beş gün ka· 

evvel Stenof un da dahil ol· 
on beş demokrat mebu· 
Bulgaristanın bitaraflığı· 

100 

da İtalyan askeri gelmiştir. 
Bu hadiselere istinaden vazi

\ eti şöyle mütalea edebiliriz: 
Bulgaristanın Alman istilası· 

na karşı mukavemet etmeyece· 
gi, bunun için hazırlanmadığı, 
emri vakii kabul edecejti: Bul· 
gar hiikumetinin iki tarafı kol· 
lama siyasetine artık devam e· 
demb eceği ve kabinenin istifa 
ederek, sarih bir cephe alacak 
bir hiıkiimctin iktidar mevkiine 
geleceği tahmin edilebilir. Bul· 
garistanın Alman cephesine res 
men iltihakının, Bulgaristanın 
içinde ve dışında tevlit edeceği 
aksülamelleri şbndiden kestir
mek mümkün değildir. 
Diğer cihetten, Yugoslavya· 

nm da, Bulgaristandan Alman 
askerlerinin geçirilmesine karşı 
ses çıkarmaya cesaret edemiye· 
ceği zannı hasıl oluyor. 

İngiltere ise. Almanlann Bal
kanlarda harekete geçmek üze
re bulunduğuna kanaat .retlre· 
rek, bu taarruz başlamadan ev· 
vel harekete geçmeye ve teşeb· 
büsü eline almaya karar vermiş 
ve bunun için hazırlıklarmı yap 
mış görünüyor. 

Tahmin olunabilir ki, Alman· 
ya Bulgaristana asker geçirme
ye başladığı dakika -belki de 
daha evvel· İngiltere hava kttv· 
vetleri Romanya petrollerini ve 
Tuna üzerinde kuruldup bildi· 
rilen askeri köprüleri, aYJ1i sa· 
manda Bulgaristandaki hava 
meydanlarını, şimendiferleri, U. 
manian ve bütün askeri hedef· 
leri bombardımana başlayacak· 
lar ve ihtimal Selaniie el~ as· 
ker çıkaracaklardır. 

Franco 'nun Seyahati : ve lstlklilini muhafaza et· 
için ne gibi tedbirler aldı
hUktimetten sormak mak· ------------

Fransadan gelen haberler de 
vaziveti aydınlatacak ma· 

hiyette değildir. 

le verdikleri takriri geri al· 
bildirilmektedir. 

Bulpristan ve Romanyaya 
olarak İngiliz kaynakların
verilen ,u 10n haberler şa· 

ı dilEkattlr: 
Bulpristanda kat'i bir hare

yoktur. Alman istilasına 
mukavemet tedbirleri a· 

amqtır. Almanvanın niye-
Bulgaristanı istifi edip Yu· 

hudutlanna dayanmak ve 
1IDq htik6metinden, İtalya 

fedaklrhklarda buluna· 
aalh yapmumı istemek ve 

teklifi reddettiği takdirde 
ıwıiıtanı istila etmektir. 

lngiltereilin Romanya sefiri 
alqam Bükreşten hareket 

iştir. Romanyanm Londra 
iri de bugün pasaport mua· 
lelerini tamamlamı tır. İnsd
sef'ırinin Romanvayı terke 
ar verdiiini bildirmesi üze· 
e, yalnız Bükreşte tatbik e

Blak aut bütün Romanya· 
teşmil edilmlş ve bilhassa 

sahalarında son derece 
ukerl tedbirler alınmıştır. 
anyaya Alman askerleri a· 

tekrar başlamışhr. Çok 
darda huta bakıcı gelmek· 

Almanya ile işblrliil yapmak 
isteyen, fakat bunu mütareke 
şartlarile telif edemediği için is
tifaya mecbur kaldıtını bildiren 
hariciye nazın Flandin'in yeri· 
ne Amiral Darlan'ın -Başvekil 
muavinliiini üzerine alaralı:
geçmesi hadisesi, zıt tefsirlere 
mahal verecek de~e vusub· 
suz bir hadisedir. 

Vichy'den son galen haberler 
Mareşal Petain'in ,u mühim ka· 
ran aldığını bildirmektedqı !la 
reşal, kendisinin devlet relsliil 
vazifesine mani bir vaziyet ha· 
sıl olduğu takdirde Amiral Dar· 
an'ı kendine halef tayin etmiş• 
tir. Amiral Darlan da bu yilksek 
vazif evi ifa edemiyecek bir ha
le gelirse, ştiranm azası arasın· 
dan seçeceği bir zat bu vazifeyi 
üzerine alacaktır. 

Diğer cihetten, simdiye kadar 
Petain'e karşı mülivim ve hür· 
metkir bir lisan ldlanan Paris 
gazeteleri muhalif bir vaziyet 
almaya 'başlamışlardır. 

İngiliz malıafili, Darlan'ın 
Laval'i kabineye alacatı kana· 
atindedirler ve Amiralın, Mus
aolini ve Hit1~rle störiioımek ü-

(Devamı 4 üncüde) 

ŞEKERLER 
salya kanıır. Bu da imanm u· 
nuttuğu, yemekleri dişlerle çii· 
nemek vazifesini tamir etmek l · 
çin tabiatin kurduiu bir tedbir· 
dir. Fakat midede usare fazla o
lunca, salyedeki, şekerleri haz· 
mettirecek maya, işini göremez .•. 

'Üzüm şekerinden başka tilrlti 
şekerlerin apzda başlayan hazım 
işi mideden aşapda, pankreas 
gucldesinden çıkan mayalarla ta· 
marn olur. O vakit, başka tilrlll 
şekerler üzüm şekeri haline ıl· 
rerek kana kanşabilirler .•• Bir 
vakit, insan ne kadar şeker yese 
pankreas guddesi o kadar çok ha· 
zım mayası çıkanr zannedilirdi. 
Halbuki o guddenin işi, yani eı· 
karacatı mayanın mlkdan bizim 
keyfimize tabi olmadığı sabit ol
muştur. O guddenin muayyen bir 
takati vardır, onun derecesi ge· 
çince ·üzüm şekerinden başka· 
yediğimiz şekerlerin hepsi kana 
karışmaz, karışamadan çıkar, el· 
der ... 
Şeker hastalığında pek çok de

fa pankreas guddesl bozulmuş ol
duğundan, onun şekerin nizamını 
idare edecek olan hormonu azal· 
dığı gibi üzümden ba5ka şekerleri 
hazmettirecek mayalan da aza• 
Jır ve şekerli hastanın yediti şe· 
kerlerin bir kısmı kanma karışıp 
ona zara~ veremez. 

Bundan dolayıdır ki, şeker 
has alığı.na tutulanlardan basıla· 
n bir tabak aşure -pekmezli ol· 
mam k sartile· yerler, dokun· 
n az da, küçük bir salkım ildim 
yiyince çıban dokmeye batlar· 
lar. 

TAN 

Havzada muhtel f işlebne1erin tek f'lde toplanması, k~milr lstihsalAunın daha muntazam bir şekilde artma!'tru 
ve netice itibarile komilrun daha ucuza mal edilmesini milmkün kılacaktır. Bu resımae, Hav~daki tesı&attao 

bir kısmını görüyoruz. 

Kömür Havzası İçin 
Alınan Tedbirler 

Ne Netice Verdi? 
Bundan bir kaç sene evveline 

kadar küçük Hereke fab 
rikasmın devlet tarafından işle
tilmesi meselesi, bir münakaşa 
mevzuu olur, devletin bu işi ba· 
şaramıyaca~ı etrafında türlü 
f iıkir ve iddialar ileri sürülür
d ü. Fakat buKiln, Karabük de
mir ve çelik fabrikalanm Sü
merbankııı. memleketin dört 
bir köşesinde kurdutu mensu
cat fabriJı:alarını J(örenler, bu 
memlekette en hayırlı basarıla
nn, ancak "Devlet,, tarafından 
yapıldı~ takdirde faydalı ola· 
cdmı anlamış olmaktadırlar. 
Ereıu kömür havzası da, bu 

Kiln anlatmak istedi~ "Türk 
devletçiliii,. babının bir faslım, 
teekil etmektedir. 

Havzada ilk zamanlarda tek
nik esaslar nazan itibara alın· 
madan rast gele nıhsat tezke
releri verilmiş, jeolojik vaziyet 
ve damarlann teşhisinde vak1 
olan yanlışlıklar da meydana 
çıkınca, bu iş içinden çıkılmaz 
bir hal almıştır. Bu sebepten 
dolayı muhtelif eahıalar gayri 
muntazam, pahalı ve ayni za· 
manda tehlikeli bir şekilde is
tihsale ve muazzam bir milll 
servet olan ıkömürü israf etme
ye başlamışlardır. 

Kömür havzasınm, fert elin
de, bu perişan halini gören 
Cümhuriyet hük<mıeti, havza· 
nm bir an evvel devletleetlril
mesi için faaliyete J(e(mli• ve 
hazırladı~ bir kanw lAyihası 
ile bir sene zarfında her türlü 
formaliteleri ikmal ederek, hav
zaya bilfiil kendisi vaz'ıy§d et
miştir. 

1301 Numaralı Telgraf 

1940 senesi 18 eylQl gecesi 
Londranm kenar mahal-

[ ~~-: __ E_m_in_ KA_RA_K_u_[j_. 
Kömür havzasının devlet

leştirilmesinin sebepleri 
yalnız bu deAildir: 

Türldyede (18hirciliAe karşı 
büyük bir istidat baş göstenİıiş. 
tir. Evlerde artık odun yerine 
kömür kullanılıyor. İrili ufaklı 
bir çok resmt ve hususi daireler 
kalorifer tesisatı vücuda getiri
yorlar. Türkiyede büyük bir sa
nayi heraketi bas göstermitıir. 
Fabrikalann muhtaç bulundu
iu kömür mikdan mühim bir 
yek(Uı tutmaktadır.Yapılan tet-
kiklerden anlaşıldıjtına ıöre, 
yalnız Karabük demir ve çelik 
fabrikalan bir sene zarfmda is-
tihsal edilmekte olan kömürün 
dörtte birini sarftmektedir. Her 
sene biraz daha uzayan demir
yollarımızın kömilr sarfiyatı, 
aeçen senelere nisbetle bir mik
dar daha artmaktadır. Memle
ket ihtiyacını başa baş kar111a
makta olan Zon«uldak havzası 
bu halile ihmal elldi~ takdirde, 
bir gün gelecek, bir kömür mem 
leketi olmamıza ra~en, hariç
ten kömür "ftm almak mecbu
riyetinde kalacaktık. 

En kestiıme ve pratik çare, 
muhtelif işltmelerin te« elde 
toplarmıası ve jeoloUk esaslara 
UYR\lll olarak rasyonel yeni bir 
işletmenin vücuda getirilmesi 
idi, bu da oldu. Bu suretle kö
mür istihsali, daha muntazam 

bir surette artacak ve bunun 
neticesi olarak kömürün mali· 
yet fiyatı fimdikine nazaran da
ha çok aşa~ olacaktır. Hüku
metin bu ~tla giriştiii faa
liyet, havzada fenni ve içtimai 
bir çok yenilikler vücuda aetir
mek gayesini istihdaf etmekte
dir. 

* ~ 
Yeraltı servetlerimizden bu 

gün kıymetçe ve mikdar· 
ca en ön safta bulunan maden 
kömürüdiir. Bu yeni fi!etme, i
cap eden her türlü tktisadt ve 
idart tedbirleri ıriiratle alacak, 
en lüzumlu bir iptida! madde o
lan kömürü bütün Akdeniz 
memleketlerine ve kom$U mem 
leketlere sa'fnak suretile mü· 
lı:emmel bir döviz kaynalı hali
ne ptirecktir. 

Bu hususta tetkikler yapıl
dı. Havzada en evvel nazan dik
kati calbeden meselenin, İ$Çl 
meselesi olduiu anlaşıldı. Hü
kfunet, bunun üzerine, bu mın
takada tatbik edilecek bir "üc
retli iş mükellefiyeti,. ihdas et
ti. Bu mükellefiyetin çok yerin.. 
de bir tedbir olcfulunu söyleme 
ye lüzum yoktur sanırım. 

Maden ocaklannda çalışana
melelerin kışın bir kaç ay ça
lışıp, bir kaç kunış sahibi olun
ca, köylerine kaçıp gitmesi, o
caklardald faaliyetin ve istih-

lelerinden birinde 
Bloomabury mey. 
danına büyük gu. ............. 
rültülerle dil§en 

~d~= ~Jl:k Yazan: Sevim SERTEL 
yangınlar çıkardı. Vak'a esna- tak8i bulmak imkAnınz olduğu- sediyordum. Derken sıjmağm 
ıında orada bulunan Graebner nu bildilim için bir otomobil tavanı da çatlamala baılad.ı. 
ve Michie isminde ild Ameri. aranıata tefebbüa etmedim. Buradan bir an evvel çıkmak 
kalı muhbir, derhal guetelerine KAh yürüyerek. kah kOfal'ak, llzımdı. Ev sahibiyle arkadqım 
çektiltleri 1301 numaralı tel· ikide birde evlerin kapılannm Michien'in öldüklerine veya 
grafta başlarmdan geçenleri içine sı~ak yoluma devanı hiç olmana fena halde yaralan-
göyle anlatıyorlar: ettim. dık1anna yüzde 99 emindim. ** Bir köte l>apnda bütün bu Dk bir iki dakika le1'leJnl.lk. 
Bombardıman Başlayınca. atef yatmunmun altında 1e1- ten kıpırdıyamadım. Sonra yu. 
-------~-----· siz sadasız gazete satan bir yav· kan çlıkmadan evvel demir mij. 

G raebner - Ben Hkiz bu. rucula raslaymca f&§akaldım. ferimi bafllll8 geçirmeli dÜfÜD
çukta meydan üzerine O kadar ki, kendisine aldığım düm. Fakat, onu bir türlü bu· 

bakan evimizde u- gazetenin bedeli olarak 10 ku. lamıyordum. Mahr.enin prap 
fak bir elektrik o- ruş yerine 50 kurUf vermiıim. şişelerinin üzerinde durdutu 
cağı üzerinde ak· Tam bizim meydana vardığım raflara tekrar tekrar bakındım 
§8111 yemeli hazır- zaman gök, sağ tarafımda kıp- Birdenbire farkına vardım ki, 

Z kızıl kesildi. Bunu mütı...;a bir b" ·· b dd t _ _._.a_ mi» lıyordum. ira, ~ utun u mü e ;ıwu-uuua a· 
havagazleri bir infillk takip ettL Ben meyda- ferimi ellinde tutuyonnU§Um. 

müddettenberi kesilmiftl Bır nm ortasında ap açıkta kalmış- Şapkamı başıma geçirince der-
ara dÜflJlaıı tayyarelerinin ve tun. Kazık gibi yerımde duru. hal birinci kata koftum ve ses. 
Ingiliz dili toplarının gürültü- vermiftim. Allahtan bana hiç lendim: 
leri o kadar arttı ki, bir 11ğı- bir şey olmadı. Eve vardığım - Helen ... MichieL 
nağa tahvil etmif olduğumuz zaman Graebner'i ıılmakta, bi- - Buradayız., bir ,ey olma. 
şarap mahzenine inmek ııl'&SI zim ev sahibi kadım da koca. dık! ... 
geldiğine hükmettim. Derhal smı aramak için sokağa çık· Bu sözler dünyada lfittitim 
elbiselerimi çıkanp pijamalan. mak üzere buldum. Onu derhal en tatb sözlerdir. 
mı giydim, onlarm da üzerine bu arzusundan vazgeçirdim. Michie - Henüz üzerime ea-
eski bir pantalon geçirdim. Eli- ** ki bir elbise geçirmif, banyo 
me küçük ve müteharrik rad- Mi::.ıerimi Bulamıyonmı odasında diflem 
yomu alıp aşağI indim &&' Birdenbire ~ · 

Michie - On bet fÜlllilk G raebner - Sığmakta he- oldu. ~--
yeknasak: hayata bir delifıklitc YlÜZ filtemin içine yer. mut gibi bir taraftan b tarafa 
vermek üzere bir sinemaya. ~ 1epıif radyonun sallanırken ben oldutum yerde 
sonra da bir lokantaya gittim verdili havad:si dikilmif kaldım. 
Yemeji bitirip te eve varmak dinliyordum. Bir- Kendi kendime: • tkinci bom.. 
üzere yola çıktığım vakit, orta. denbire insanı sa. ba düpneden aplıJa kot!• eli· 
lık iyice kızı§DUftı. Etraf çıkan ğır edecek kadar ye söyleniyordum. Fakat ne. 
yangmlann atepyle o kadar müthif bir saranı. dense mibanikl bir surette bi-
aydınlanmı§tı ki, yolda gazele tı ve gürültü oldu. Dünya SO- rer birer !perimi yapıyordum. 
okumü bile mümkündü. nuna erdi sandım. Ba§IJDın üze- Diş fırçamı yıkıyor, kuruluyor, 
Bombardımanlar eeamında rine duvarlarm devrilclilini hiıt- dikkatle muhafapıgna yerlefti-

salin azalmasını mucip oluyor
du. Halbuki işin ihmal götürür 
bir tarafı yoktu. Kömür istih· 
snlini hiç olmazsa memleketin 
ihtiyaçlannı temine kafi bir de
rcede bulundurmak mecburiye
ti vardı. 

Ucretll iş mükellfiyeti karar. 
namesinin en mühim hususiyeti, 
Zonıuldak viliyeti ahalisinden, 
kömür işlerinde az çok çalışmış 
olanlann. bu .ıibi işlerde çalış
mayı az çok Adet edinmiş kim
selerin ve di~r vilayetler hal
kından maden işlerinde mesai 
ve bilıilerinden istifade edile
bilcek o;an sa.natkir işcilerden 
bilC.ırıum vatandaşlann bu işte 
çabşmalannı· mecburi kılmak
tır: 

Kar11rnamede. havzaya celbe
dileceklerin celp usulleri. calış
ma şartlkn ve mazeretler hak
kında hükümler de vardır. Bu
radaki mesat umumiyetle iki av 
çalı$1Da ve bir av istirahat esa.ıııı 
üzerinden tertip olunmuştur. 
BuR(in yirmi ild bini mütecaviz 
vatandaş bu maden ocaklannda 
bilfiil çalıısmaktadır. 

İşçi meselesine bu suretle hal 
dilmiş nazarile bakabiliriz. Fa
kat bu~n en iptidai teknik ci
hazlarile istihsal yapılmaktadır. 
Verilen mahlbata nazaran. tat
bik edilmekte olan metodun 
yanlışlıiJ, vesaitin J{erili~i ve 
bozukluiu ile Adeta yarış et
mektedir. 

HükUınet simdi de bu işle 
meşgul olmakta. toprak altı ser
vetlerimizi istismar bakımından 
mühim kararlar arifesinde bu
lunmaktadır: 

Etibank, yüksek sermayeli 
bir malt müessese haline ıetiri
liyor. Modem teknik cihazlarla 
kömür havzasındaki istihsalltın 
kalite ve kantite bakımından 
daha yüksek olmasına calısılı
yor. 

* * i stihsal mikdan bakımından 
ille zamanlara nisbetle 

büyük bir fark vardır: Mesela 
1923 yılında Zon.rı1ldak kömür 
istihıalAtımız 518.880 ton iken 
bu mikdar, 1939 da 2.696.397 
tonu bulmuştur ki. yüzde beş 
yüz bir artıs vardır. 1940 da 
3.008.783 tona bali~ olmuştur. 
Son senelerdeki senelik artıs nis 
beti, yüzde dokuzu bulm4Jct. 
dır. 

Alınacak olan bu yeni tedbir
lerle bu mikdann üc senede bir 
misli daha artacaih kuvvetle 
tahmin olumm ktadır. Filvııld, 
bu rakamlar. muasır kömür 
memleketlerine niı:;betl " bir 
l)ictir .. denilebilir. Fakat istik
bale büyük bir ümitle bakıyo-
ruz. 

DiAer taraftan, çok kömür is
tihsal etmek bir gaye olmaklR 
beraber, nakil ve tevzi işleri de 
burada mühim bir rol oynamak
tadır. Bunun için de çareler a
ranmış, Etibank'a baih m~sta
kil bir "kömür satts birlifi,, ih
das olunmuştur. Bu birlik. kö
mürü memleketin her tarafına 
sevkedecek ve tevzi 1'}erinin 
tam bir intizam ve disiplin al
tında cereyan etmsine ıı:a11$8· 
caktır. Bu takdirde kömürün 
hem istihsali, hem istihlüi hü
kdmetin sıkı bir kontrol ve mü 
rakabesi altında demektir ki a
sıl beklenen teY de budur. 

riyorum. Sonra tuvaletin kapı. 
BlD1 yavqça kapatıyorum. En 
nihayet &f&lıya kOfUyordum. Bi
rinci kata indiğim zaman ev 
sahibinin telefonda kocasına: 

- Eve bir ,eyler oldu, sözü 
burada kesecelim! dediğini du
yuyorum. 

lfte tam bu anda ikinci bir 
infilik oluyor. Koridorun pen. 
ceresikırılclı. Yere düfell orta. 
bjı karartma kilıdı birdenbıre 
benim bacak1anma ve üzerlme 
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TAKYiMDIN f2'. .. , ia YAPRAK 

Sümer'le den 
ıtrrye 

G
eçen gün Beyolfu Ralke

vinde memleketimizin, 
sağlam kültürüyle tanınmış şah· 
siyetlerinden Bay Sadettin Arel 
tarafından Sümer medenh eti 
hakkında mühim bir konferans 
verildi. 

Sadettin Arel için ldllturlil 
vasfını hakkile kullanabiliriz. 
Yanılmıyorsam bu zat hemen 
meşrutiyetin ilanından sonra bü
yük büyük fr.dakirl klar ihtiyar 
ederek memlekete A vrupalılan 
bile hayrete düşiirecek nefaset. 
te. hatta Fransızlann illüstras· 
yonuna faik bir mecmua hediye 
etmişti. "Şehbal,, yazık ki yaşa· 
yamadı. 

Sadettin Arel konferansını Sü
mer medeniyetinin tetkikile ut· 
raşan alimlerin vesikalarına isti· 
nat ettiriyor. Yaşadığımız asırla 
Sümer devri arasındaki fark bir 
kaç asırlık değildir. İki devir a· 
rasmda binlerce sene geçmiştir. 
Buna raiınen ilmin nuruna asır· 
lann sisli perdeleri dayanamı· 
yor. 

Büyük dedelerimiz olan Sil
mer'lerin medeniyet itibarile bu· 
günkü bütün insanlann manevi 
babalan olduklarını yine bu L 
timler söylüyorlar. Medeniyet e· 
serleri addedilen bir ~ok umuml
leemiş şeylerin Sümerler anım
da pratik benzeyişler bulunqbi
Ur. 

Fakat Sümerlerle olan baba, 
evlitlığımızı daha kuvvetli ha• 
susiyetler isbat ediyor. Zaten 
konferansm kuvvetli nokt@! da 
budur. 

"Yazı, mektup, zarf, posta, 
.-tranç, zar,, nihayet herkes ta• 
rafından temellük edilebilir. Me
sali şatranç'ın Çinliler yahut a• 
raplar tarafından icat edildiğine 
dair muhtelif rivayetler va• dır; 
zann İranlılara ait olduiu SÖJ• 
lenir. Fakat ''kemer, kubbe, ça
nakçılık,, cibi ~ler Tilrlderiıı 
babadan tevarüs ettikleri husu. 
siyetlerdir. Bele "kemer,, hah· 
ılnde Yenicamideki şaheserimiz. 
le bflyilk babalanımza bile bel
ki taş çıkardıjunız muhakkaktır. 

Musiki ff öWdir: 
Şampolyon'un . hiyerogllfterl 

halleylemesi ıibi lngiliz Alimle
rinden Galpin de Sümer notası
nı livhalardan ve milzelenle bu· 
lunan eserlerden tahlil etmeye 
muvaffak olmuş. Ortaya altı bin 
senelik bir ilahi çıkmış. Türk 
musikisine vukufu cümlece mü
sellem olan konferans sahibi, it· 
rinin (Na'tı Mevlana) sile bu es
ki Sümer ilahisini mukayese e
diyor. Arada büyük münasebet. 
ler. bemeyişler buluyor ve göste· 
riyor. 

Musiki bir milletin, bir ırkm 
en mütebarüz damgasıdır. Doi
rudan doğruya onun hüvviyeti· 
dlr. Bu itibarla onda dofdup 
muhitin, iklimin, tabiatin ve da· 
ha bir çok amillerin tesirini gö
rürüz. 

Bir milletin her şeyi dejişebl
llr, musikisi yani (milli sesi) de
jişemez. Değişemediği de &örülü 
yor. 

Büyük dedelerimiz altı bin se 
ne sonra bile medeniyetlerinin 
meşru varislerine İtrinin lisanilc 
bir selim gönderiyorlar. 

Ebediyete nlsbetle altı bin se
ne nedir ki? 

Takvtmel 

~-----·------~----dolandı ve meçhul bir kuvvet ı 
beni olduğum yerden ahp mut
faim içine fırlattı. 

geriye dondum. Evin onündc 
duşmanın gonderdiğ bu hedı 
yedE'.n ufak bir hatıra olacak 
bir parça kopardım. 

** . 
Otele Gidiyorduk. 

Ev aahibi, kendisini yemek 
odamıdaki masanın altında 
bulmUftu. Yerler cam kırık. 
lan ile doluydu. Her taraftan 
duman geliyor, duvarlar, tuğla.. 
lar devriliyordu. En nihayet sar. G raebner - Evde durmak 
suıtı durdu. Ifte tam bu esna- 1 tehlikeliydı. Ateşler 
da Graebner'in sesini duyduk: ~ ıçınde yanan mey * * ~~ dana daha bomb 
Diipnanın Hediyesi ~~ atabılırlerdı. Tay· 
-------- ._~ yare enkazının ı. 

Graebner - Hep birlikte - ınde patlamamı§ 
evin kapıaı önüne çık- -- ayarlı bombalar 

tıtmuz zaman cep bulunması da müınkundu. Bu 

• 

fenerlerimizin ışı- sebeple bır eşya almadan ikı 
lı altında önü. arkadaş yola çıkt k. 
müzdeki büyük Michıe - Yolda yangmların 
enkazın bir Jon- çıkardığı ışıklar altında mey
ker bombardıman dandaki umumi sığınağa kopn 

tayyaresine ait olduğunu gör- halkı görüyordum. Yan yolda 
dük Bu anda uzaktan bir ses yine gok kıpkırmızı oldu. Arka. 
duyduk; Michie o tarafa doğru sından ne geleceğini tccrube 
k()ftu. ile biliyordum Hemen kargır 

Michie - Enkazın arasmdan bir binanın kapısı içme g rdik. 
silç be11 imdat istiyen 1e1e va- Bomba bizim bulunduğumuz 
nnca bunun yolunu bulam\)'an yerden uç ev oteye duşmu tu 
ptkın bir kadıncağız olduğunu Biraz ötede buyük bır tesad f 
&ördüm. Tayyare doğrudan eseri bızi otel g t rm e 
doğruya onun evine düşmüştiı. nüllu olan bır t bu u 
Umumi sığınaklara götürmek Ertesı sab h bı e:1m nka 
üzere koluna girdilim kadını zı içinde taharr yat y p n 
yine yanmakta olan evınin cS- leler bir tane ayarlı bomb 
nüne getirdiiiml hayretle gör- arkadaki sebze bahçesınde 
düm. Galiba ben de sersemle- diğer iki ayarlı bomba buld 
mlftim. Onu ıığınafa g6türüp lar. 



r-·v aza;·;·· .. ··u·i·u··N_A_v-··ı 
: ....................................... -.......... _ ..................... : 

undan evvel Ahmet Vef.k 
Paşa merhum hakkında 

yazdığım uzun bır makale büvük 
bir alaka uyandırdı. Değerİi O

kuyucularımdan teşekkür m~k
tupları aldım. Hatta merhumıın 
torunu Vefik Erte!, naçiz kad r. 
şınaslığımı büyükbabasının Paris 
!Sefirı iken çıkarttığı bır fotogra
f iyi bana göndermekle tevsik 
etti. 

Yurdumuzdan 
Transit Geçecek 

Museviler 
Ve killer Heyeti Bir 

Kara rname Hazırladı 
Ankara, 11 (A. A.) - Tabil

yetlerinde bulundukları devltıt
l~r tarafından takyidata tabi ı.ı
tulan ecnebi musevılerın top
rak arım.ızdan transıt ourak g..!Ç

mdcrı hakkımla Icra Vekilıcri 
l leyetince k<LıU! olunan kararnıı.
ın,.:ı.ıı esas huı..unııerıyıı: tı:.LbıJı: 
~.ıı tlıırı şunhıoır: 

· l -- Memlcıı.etlerind-. takyıda
ta tabı muse1r~Jere: 

Namık 

TAN 

Kemal için 
Yazdan Eserdeki 

Garabetler 
(Başı Z incide) 

dermeye bol bol kifiydi. "Kısa 
kürek,. bu zahmete katlanlanı· 
verseydi, Niş müftüsünün kızı, 
ve Namık Kemalin refikası olan 
Nesime hanımefendi hakkında 
"Namık Kemal,, isimli kitapta şu 
garip sualler sorulmazdı; 

" - Bu kadın kim? Adı sanı 
ne? Kimin nesi?,, 

Maamalih, Necip Fazıl Kısakü· 
reğin, ve dil ku rumunun miite· 
selli olmalan için mühim bir se
bep vardır: 

40 Dokuma 
Nümunesi Toplandı 
Ankarada İktisat Vekaletinin 

teşkil edeceği daiıni dokumacılık 

Konferans 
KadıkOy Halkevlnden: 12/2/94ı 

Caroamba akşamı saat 20,30 da Bay 
İbrahim Hoyl tarafından (İnıillz ede
biyatı) mevzulu bir konferans verile
cektir. Herkes &elebilir. 

meşheri için memleketin her ta-
1

_.. __ Kadıköy ... 
rafından karakteristik ve muhi- °' 
tin hususiyetlerini taşıyan nümu OPERA Sinemasında 
neler istenilmişti. İstanbuldan bu Anadoluya gönderilecek 
evsafı haiz 40 nümune gönderil-
miştir. Yalnız dokumacılığın bir BALA LAY KA 
hayli inkişaf etmiş olduğu Şile 
kazası henüz hazırlamamıştır. 

VekA!et. meşherin açılması için 
18.zun gelen bütün hazırlıkları 
ikmal etmek üzeredir. 

filmi 
gün daha gösterilecektir. 

rrmumi arzu üzerine birk3.c 

" -ı , .............................. . 
Yarın Akşam SARAY S inemasında 

Ortaya konulan bu eserden do
layı, Namık Kemale muarız bu 
lunanlar ktndilerine samimiyet· 
le mütesekkirler: Çünkü onlar, Gösterl1meğe haşlanacak olan ve 
Namık Kemal aleyhinde bu ka- , MEŞHUR POLİS HAFİYESİ ÇİFT ARTİSTLER 1 
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BUGÜNKÜ 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.ı8 Müzık (PL) 
8.45 Yemek lis-

tesi 

+ 
12..30 Program 
12.33 Köy türkü-

leri 
12.50 Haberler 
13.05 Şarlciar 
ı3.20 Orkestra 

* ı8.00 Program 
ıS.03 Oda milzı~i 

Ö L 

18.30 Konul"'• 
ıB.45 Çocuk "' 
19.15 Çocult ııı· 

zlğl 
19.30 Haberler 
ı9.45 İnce .. z 
20.15 Radyo 

zetesl 
20.45 Semailer 
21. ıo Komışın• 
2 ı .25 Semailer 
21.45 Riyaseti 

bur band 
22.30 Haberler 
22.45 Cazband 
23.25 KapanıS 

Ü M 
Bu arada Emekli Binbaşı Bur. 

salı Hıfzı 'dan aldığım mektup ıa 
bilhassa dikkate şayandır. Vef k 
Paşanın hususi ve resmi hayatın
dan noksan kalan cihetler bu 
muhterem okuyucumun verdiği 
biyoğraiik malfunatla bir parça 
daha ikmal ediliyor. 

t\) Gideceo<ı<rı memleketin du. 
bul vizesiyle 'Itirkiy~dcn ~t..rıra 
5..:!.eceklerı ffit::rnleket:.t!riıl tran
sıt v.zelerinı veya sad.,ce fürkı
yc.ten sonra uk ayak basacaKları 
memleket.n duhul vizesini, 

B' Turkiye hudutlaruıdan ote
Y" kadar nakıl vasıtaları bıle!le
rın~, 

dar. kudretli bir kitap çıkarama- , / Fırka topçu kumandanlı""" 
mıslardı! ~" William Powell ve Mirna Loy dan mütekait Miralay Manastı~ Yu 
Dünyanın Siyasi Iı Ziya Vehbi SengeI, tedavi 

Bu mektubun verdiği tafsilata 
ist.naden şu malt'.ımatı da teshil 
ediyorum: 

Bamil bulw.malan şartıyle 
'fu,·ı...ye koı:ı.;olosluklarınca i•tı
Zôlnsız transit vizesi veril...r. 

BABY NİCK ve Köpekleri ASTA tarafından yaratılan dilmekte bulunduğu GülhsP 
hastahanesinde, hastalıktan kUid 

Manzarası a ı·R ADAM KAYBOLD tulamıyarak vefat etmiı;tir. Cenazesi bugün saat 11.30 
(Başı 3 üncüde) \ Gülhane hastahanesinden kald 

zere Brenner'e hareket ettiğini ZABITA ROMANI... NEŞ'ELİ KOMEDİ... rılarak Fatih camiinde c~ns 

in 
Mi 
Ma 

Binbaşı Hıfzı, Paşanın Bursaya 
müfetişlikle geldiğini de pek kü
çük yaşında olmasına rağmen ha. 
tırlıyor. Vefik Paşa, daha o za. 
man Vefik Efendi imiş. 

Valiliğ:nde Bursa - Gemlik, 
Bursa - Mudanya yollarını yap
tırmış; Pınarbaşı mesiresini ağaç
landırmış; şehir dahilinde cadde
ler açtırmış; eşkıyalığın önüne 
geçmiş; ve bütün bu icraat o za. 
manlarda görülmemiş bir süratle 
yapılmış. 

* * Huzur imtihanı 

Bu suretle t.:ansıt vize.;ı alan
Ia.-ın Türkiy~-aen sonra ;i.Jı; vara
cakları men'J~ketin vız..?si rnüti

Ahmet Vefik Paşa l\terhumun detınin hitamından en :ışağı ı;; 
Bir Portresi gu.ı evvel Turkiye hudutlarından 

ve rehberlik etmiş ve Türk dili gmnış olmaları mecburidır. 
nin ve Türkçülüğün tamım ve 2 - Tüı-.<iyc konsoloslukları 
neşri yolunda Şakir .Efendiye aşk bu lı.ararnamcy~ müs~nıue"' V••· 
derecesinde bir gayret bahşetmış. ı,ectkıerı transı~ vızelerını alaka. 
Bu ~sirle Şakir Efendi, sonraları aadarın toprdkıarıınız_ı 1ge,;ııkten 
Nilüfer namında bir risale tesis sonra ılk ayak 1:-asacaK.arı mem
eylemiş, bu mecmuada uzun müd- 1~ı<etin vize.Jetinin. tarih •ırasına 
det devam eden "Ayinei lsken- gorto ve tarihı aynı olan vızeler
der. namıyle roman tarzında bir 'le v~ze _sıra numaraıHn.ı gore 
eser neşredilmiş, bunu kimin yaz- sıra ile vız.;ı verırler. 
dığı bilinmemekle beraber Ve- 3 - Fransa Hüklımetinin haf
fik Paşanın eseri olduğuna dair tada 50 ~wnen mU3evısınin, 

Paşa, daima mekteplerin inil. umumi bir kanaat varmış. ellerinde Filistın duhul vızcsıyle 
k8.fat tevzü münasebetile Vefik Paşanın Telemak tercü. rnubaceret vesikası v.ı burıy<: 

yapılan merasimde hazır bulu. mesini Vilayet matbaasında bas- trnnsıt vizesi bulunmak "ıMt<;ıtı, 
nurmuş. uHuzur imtihanı• deni- tırarak Rüştiye Mektebi talebe- Suriyeden g~mesine mıisaade t•t
len bu imtihanlarda sorulacak sine meccanen tevzi ettirmiş. Bu mi~ olmasına mebni, haftad:ı ay. 
sualleri de talebeye papağan gibi tercüme (kelime bekelime) yapıl- nı miktar Rumen nıusevi;ı.nw 
öğretirlenn.iş. Bir gun .Paşa, mış ve pek sade bir lisan ile 'fi.ırıcıye topraklarından geçme. 
Arapça imtihanında çocuğa sor. vücude getirilmiştir. sine müsaade olunacaktır. 
muş: Paşanın gerek valiliğinde ve 'fiırkiyeden transit makı.adiyle 

- LA, ne kelimedir? gerek müfettişlik zamanındaki Romanyadan gayri memleket. 
Çocuk durmuş, Paşa tekrar icraatı pek şiddetli imiş. Ahali. ı .. ıden gelecr.< museviler içın na-

ctmiş: den bir kısmının gjydikleri (diz. kıl vasıtalarının imkan!a,-:ı n•S-
- Eğer la'nm ne kelime oldu. lik) denilen baldırı açık (efe) şal- betinde a18.kadar her Türk elçı. 

ğunu bilırsen sana şu parmağını- varlarının giyilmesini menederek li~ine vey.ı km:solosluğuna 15 
daki yüzüğü vereceğim ve illa aksi harekette bulunanların (di:ı:- gtonliık vize kontenjanla"' Harı. 
senin malfunatıru menfi bulaca- lik) !erini jandarmaların bilhassa ciye Veki\letince tesbit ve .t~bli& 
ğım! bunun için yanlarında bulundur- <-lunur. 

Çocuk heyecandan bu telmihi duldan makaslarla kestirmiş. ____ ..,__ 

de anlamamış! * + HALKEVLERİNDE: 

bildirmektedirler. 'ı namazı kılındıktan sonra Edit 
Başka bir habre göre de Ge· KAHKAHA ve ESRAR filminde nekapı mezarlığında aile m 

neral Franco, yanında harlcive Entrika çevirmek. .. Eğlenmek ve Muvaffakıyet... re•ine defnedilecektir. .• 
nazırı Serrano Suner olduğu Merhum uzun seneler sırası· )ta 
halde ttalyaya hareket etmiştir. Temin için lazım olan her şey vardır. Balkan, İtalyan, Umumt ff.ı; 
oradan Almanyaya gidecektir. "•••••••••••••••••••• •••-' ve İstikliil muharebelerinde b' K f 

Bütün bu haberlere göre, lunarak vazife almış ve bu sure' 1 
Fransız meselesinin henüz hal· ı1•••••••••••••••••-••••••• le vatan ve milletine büyük b'· N !edilmediği anlaşılmaktadı r. !\ metler ve yararlıklar gösterıt11 "Ne 

Acaba, tazyik altında bulu- Neş'elerini kaybedenler ... Gülmelerini unutanlar... t~r. Ailesi efradına taziyetleriıl" re, vy 
nan l\taresal Almanyanın talep- Bugün Matinelerden itibaren İstanbulun 2 büyük sineması zı sunarız. l:> 
!erini ·Fransız milletine karşı olan l'.:ç 

verdiği söze ihanet etmmek i- ı A z A K ve T U R A N 'a •••••••••• • • herde 
çin- Amiral Darlan'ı mı kabul 
ettirmek istiyor!Yoksa maksadı 1 Koc:c:unlar. ORHAN URAL len 3 
sadece Almanyayı tabnin eder ,,... K A R j KAT Ü R 
gibi görünerek , hadiselerin Al· 1 Amerikanın en kudretli yıldızlan 
manyanm aleyhine inklsafına JOAN BLONDELL ve MEVLYN DOUGLA A L Bu·· M o 
intizaren, vakit kazanmak ıru· 
dır?. i ın binbir esrar ... Çıldırtan neş'elerile yarattıkları Fransızca 

Bilhassa Merselkeblr hadise- i K A D 1 N P A R. M A G- 1 
slndenberl İngiltereye karşı hu· 
sumet hisleri besleven Amiral Eşsiz bir film ... Sonsuz bir zevk.,. Doyulmaz bir saadet kaynağıdır .... 

Darlan, Almanya, ltalya ve İs- Ayrıca : 2 Sinemada ilave Olarak 
panya Ue İngiltereye karşı bir 1 

işbirliği yapmaya mı hazırlanı- 1 T U R A N 'da a A Z A K 'fa 
yor? General Franco'nun seya-
hati bu mesele ile mi, yoksa, ba. 
zı rivayetlere göre, bir sulh te
şebbüsü ile mi alakadardır? . . \ 

Bugün henüz bu suallerin 
kat'i revaplannı verecek vazi

Dünya 
POL 

Değişiyor 

MU N i 
Hind Avcı Alayı 

Gungadin Filmine Nazire o-

• 
Renkli bir kapak içerlsindC 

yüzlerce karikatür 

' 
Yakında Çıkıyor 

Askeri 
yette değiliz. 

Büyük Macera ve Sergüzeşt !arak yapılan Müthiş ve he-
Fi!ıni w yecan filmi Senelerdenberi, Kuleli, r.fı1 Ka "1111------•••----------------J 1 tepe ve Bursa askeri Liselerindi targ· 

M.ANTEN 
birincilikle çıkanlara büyük 'i any 

Vefik Paşa, Mülkiye Rüştiye. Rumelihisarı 
sinin - şimdiki Kız Lisesi - biti. 
şığinde bulunan •Yürük Hoca• 
mahalle mektebini genişleterek, 
tamir ettirip Bursada ilk Kız 
Rüştiyesini açtırmış ve Istanbul
dan bir kadın hoca getirterek ted. 
risata başlatmış. Haftada birkaç 
defa mektebe uğrar, dersleri tef
tiş ve talebeyi teşvik edermiş. 
HattA gümüşten yapılmış (Nişa
nei Aferin) madalyeleri ihdas e 
derek çalışkan kızların göğüsle

Bu büyük adamın 
him ve tarihi 

sı vardır: 

pek mü
bir vak'a. 

Beyoölu Halkevlnden: Perşembe # 
günü saat 17,30 da Evimizde Konya 
Mebusu Dr. Osman Şevk! Uludai ta
ralından "İstanbulda Türk Hastane-

Bugün matinelerden itibaren : 1 stanbulun en büyük 2 sinemasında 

ır;;MBERLITAŞ, __ ıı Şe::a:ıde F E R A H 
~ Tel : 22513 _U / J - Tel : 213(f) 

renle mükafat olarak Slnger etti · 
atleri tevzi eylediği gibi, bu dir 
ne dahi ayni mektepler gene Ya y 
rincilikle çıkanlara SİNGER hat! 
:ıtleri tevzi etmiştir. fınd 

Türklüğün en yüksek abidele. 
rinden biri olan Rumelihisan 
doğrudan doğruya Ahmet Vefik 
Paşanın medeni cesaretiyle yı
kılmaktan kurtulmuştur. 

leri,, mevıuunda projeksiyonlu bir 
kon.!erans verilecektir. Herkes gele
bilir. 

dır, ne de Osmanlr Devletinin 
malıdır. Burası tarihin malıdır. 
Ben de buranın bekçisiyim! Ev
velô. beni öldürürler, ondan son. 
ra kaleleri yıkarlar!._ 

rine takarmış. 

Topladığım vesikalara nazaran 
Paşanın kütüphanesi bugün •Sa. 
nca Paşa Kalesi> dibinde bir 
bahçe içinde imiş. Diyerek yıkıcıları ve memur

ları soc-iyle kovalıyarak kaçır
mı~ ve kaleleri kurtarmıştır. * * Vefik Paşa gazetcei 

O vakit Vilayet Tahrirat Ka
leminde bulunan mer

hum Faraizci zade Şakir Efendi
nin zekA ve istidadını takdir e
derek kendisine adeta hocalık 

Abdülazizin ilk cülils ettiği za
manlarda burada bir saray yap
tınlmak üzere irade çıkmış; ka
lelerin yıktırılması için işçilerin 
geldiğini Paşa haber alır almaz, 
hemen kalın bastonunu kaparak 
fırlamış: 

Vefik Paşa, bu azim ve cesa
reti göstermemiş olsaydı bugün 
hala içinde yeniçerilerin tekbir
leri akseden tarihi abidenin ye
rinde sefih padişahlara bir •çifte. 
haneı kurulmuş olacaktı! - Burası ne padişahın malı-

Burası, adeta şehrin haricinde bir mahalle 
idi. Bereht versin hava kurak ve mevsim yaz 
<ılduğw1dan yollarda yürümek kabil oluyordu. 
Genç kadın ağır adui:ılarla ilerliyerek 32 nurca
ralı eve baktı. Ev boştu. Camlarından birçoğu 
kırılmış, çatuiın direkleri yer yer eğilmişti. Hi. 
narım tam karşısındaki meydanlıkta durarak U· 
zun uzun hu odalara, kırık camlara, beyaz ba· 
danalı dıvıırıara baktı. İçinden oraya gimıek, 
tahta merdivenlere çıkarak bu evde kocasın.ı ait 
bır hatıra bulmak arzusu kabardı. Fakat buna 
imkan yoktu. 

O böyle dikkatle evi seyrederken birdenbire 
yanında genç bir kız gördü. Süslü elbiseler giyen 
bu yabancı kadını gözlerile siJzüyordu. Şerminın 
kendisine baktığını görünce tatlı bir sesle sordu: 

- Bir yer mi arıyorsunuz? 
- Hayır, Giresuna yeni geldim, her tarafı do-

laşıyordwn. 
- Şu eve baktığınızı gördüm de onun için so

ruyorum. 
- Evet, bu evin niçin böyle bomboş bırakıl

dığına şaşıyorum. Sahibi yok mu? 
Genç kız sadef gibi beyaz dişlerini göstererek 

güldü. 
- O ev tekin değildir. 
- Nasıl tekin değil? 
- J\lahallede herkes bunu bilir. O eve girenin 

mutlaka ba~ına bir bela gelir. Babam buna ınan
mıyor amma annem, teyzem ve butün mahalleli 
boy le diyorıar. Bu evi yaptıran adam, ilk taşın.. 
dığı gece i>arısını kaybetmiş, bir sene sonra uğ
lu askerde ölmüş, aradan birkaç ay geçer geçmez 
kzı kötüleşmiş, bir adamla lstanbula kaçmış ve 
Dihayet adamcağız kendisi de bir gün kapıdan 
çıkarken yere yuvarlanarak ölmüş. Ondan sonra 
gelen zr.ır:ısçılar da darına dağınık olmuşlar ve 
ou uğursuz evden yakalarını güç kurtarıp kaç
mışlar Rivayete bakılırsa eve uğursuzluğu geti
ren arkadaki çınar ağacı imiş, bakınız çatının üs
tüne doğru n:;sıl abanmış duruyor. O çınarda da 
u ursuzıu!< var. Birkaç sene evvel onun altında 
bır hırsızl:ı,: vakası yüzünden az kaldı bir adam 
c:an verıyordu. 

Şcrnıın haiccanını gizlemiye çalışarak sordu: 

Nal<le<ien: Muazzez. '4'ahuı> ıu.r....,..., 

- Nasıl hırsızlık? 
- Efendi:n, vaktile bu evde bir adam oturur. 

du. Denizci fabrikasında memurdu. Bir gün fab
rikaya para götüren başka bir memuru bu ağacın 
altında sıkışurarak yaralamış ve paraları çalmış. 
Zav&l!ı adamcağızı ertesi sabah kanlar içinde ~u 
ağacın altında buldular. Ben bile o günü hatırlı
yorum. Sokağın her tarafını polisler sarmıştı. Bu 
evde oturan hırsrzi alıp götürdüler. O günden 
sonra da kimse cesaret edip burasını kiralamadı. 
Hatta geceleyin evın önünden geçenler )>ile içle
rin<ien dua ederler, okur, üflerler ... 

ı;;ermin istediğini öğrenmiş olduğu için kızın 
anlattJklıırıııa fazla ehemıyet vermedi ve ağacı 
yakından görmek babanesile uzaklaştı. 

Evin arka tarafı büsbütün tenha ve ıssızd ı. Ge
niş bir kır ortasında birçok ağaç vardı; Nejacıın 
vaktile oturduğu evin üzerine dallarını uzatan çı. 
nar çok muhteşem görünüyordu. 
Şermin ağır ağır bu ağaca doğru yürürken 

birdenbire korku ile yerınde du rdu . Karşıdan 
aleliicayiy l:ir adam, kuru yaprakların üzerinde 
ayaklarının ucun11. bıı~ak· ilerliyordu. Genç ka
dın biliı.ihtiyar lrorll.tu, ateeın· arkasına saklandı. 
Gelen adam çok uzun boylu, öne eğilmiş geniş 
omuzlu birısıydi. Kollarının ve bacaklarının uzun
luğu onu iri bir maymuna benzetiyordu. Birbiri
ne yakın g0:ı.leri, bir çift tilki gözü gibi sağa sola 
kayarak etrafı araştırıyordu. Biraz daha yakına 
gelince, Şermin onun yüzündeki acayip m anaya 
hayrt!tle baktı, Yüzünde, gözlerinde çılgın, kor
kunç bir hal vardı. Kısa ve kalın bir burnu, ç~ 
nesina doğru sarkan iri dudaktan vardı. 

Şermin, yaklaşan bu acayip adamdan kaçmak 
için bir adun atmak istediği halde bacaklarından 

1,000,000 liraya mal olmuş mevsimin en büyük Türkçe sözlü harikalar filini : 
1 - H A l I H E ( Bevaz Esiı e ) 

Memlukilerin Mısırda Saltanat sürdükleri devre ait azametli bir tarih vak'ası. Canlı bir tarih .. 1 
Yüksek bir Aşk ... Heyecanlı bir mevzu ... Çıldırtan bir kıskançlık ... Cehennemler gibi kayna-

• 
yan kızgın çöllerin esrarli hayatı... Şimşekler gibi ülkeler aşan orduların kahramanlık desta
nı ... Kıtlık, açlık ve susuzluktan inleyen insanların acı feryadları. .. 

Afrika ve Akdenizdeki son harp, •• 

2 • PARAM U N T G~~~=~~öh~~~ünv~~ıJ:~sız T U Jl K C E 
İtalyan harbi 

3 - Bu muhteşem programa ilaveten ayrıca : 
F E R A H Sinemasında 111 Ç E M B E R L l T A Ş 'ta 

EK S PRES HAYDUTLA R.I Y A Ş A S İ N T A T i L 
,_Gelecek program her 2 sinemada: DEANNA DURBIN'in iLK A Ş KI• 

- Tekinsiz evi gezmek ister misin? Bana bir 
çeyrek verirsen seni gezdirirm. 

' ........................................... . 
DRAM KISMINDA 

Bu akşam ıaat 20.30 da 
El\tlLİ AGALOTTİ 
KOMEDİ KISMINDA 
Akşam saat 20.30 da 
KİRALIK ODALAR 

=-··-····························--· 
lt'ENI NEŞRllt'AT; 

ÜSKÜDAR - Üsküdarın 40 -
senelik meşhur şahsiyetleri, ne 
ri, Üskildara ait hikAye ve .fıkr 
ihtiva eden ve Salih Salın Imar 
rafından yaz.ılan bu eser inti~ar 
miŞtlr. 

- Bugünlük ev gezecek vaktim yok amma sa-
na çey"eği maalmemnuniye veririm. l 1 2 3 c 5 
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başlıyarak bütün vücudünü saran bir titreme o
nu bulunduğU yere mıhladı. 

Adam, iki kat olmuş, dikatli adımlarla ilerli
yordu . Birdenbire Şerminden birkaç metre uzak
ta durarak başını kaldırdı, gülerek ona baktı. An
cak o zaman genç kadın korkusunun sebebini an.. 
l.zyabildi. Bu, bir deli idi. İlk d akikada aklına ge
len şey bağırmak, mahalleliyi imdadına çağırmak 
olduysa da onun hemen üzerine atılmasından kor. 
karak se&ını çıkarmadı. Zaten arada geçen birkaç 
saniye içinde onun deli değil, bir meczup olduğu
nu anlamıştı. 

Adam bır düziye gülümsiyordu . Şermin de bü
tün kuvvetini toplıyarak hafifçe tebessüm etmi.. 
ye muvallak oldu. O zaman iri yarı adalJl rahat 
bir nefes alarak Şermine daha çok yaklaştı ve ko
nuşmıya başladı . 

- lleni tanımadın mı ? Bana Ahmet derler .. 
Gönüllü Ahmet., . Ben Giresunun en meşhur ada
mıyım. 

Kendi sözlerind en memnun kalarak b irkaç de
fa tekrarladı : 

- Göniıllıi Ahmet .. Meşhur gönüllü Ahmet ... 
Şerıninin aklı başından gitmişti. Ona cevap 

vermeli m i yoksa verm emeli mi? Aksi bir şey 
söylerse veya bağırsa bu yabancı şehirde, bu ten
ha mahallede başına bir kaza gelebilirdi. Fırla.. 
yıp kaçsa? l ri maymun bacaklarile bu meczup o
nu hemen yakalıyabilirdi. En iyi çare on a tatlılık-
la mukabele etmekti. • 

- Seni tanımaz olur muyum Ahm et Efendi? 
Seni kim tanımaz. Giresunun en meşhur adamı
sın? Bugün de hava ne giızel değil mi 

Cidden ne söyliyeceğini bilmiyordu . Sesi acayip 
bir ahenkle çikıyordu. Meczup birdenbire sordu: 

Meczup irı dudaklarını gere gere güldü. 
- Evi görmek istemezsen iki çeyrek verecek

sin .. Adet boyledir. 
Şerminin korkusu azalmıya başlamıştı. Karşı

sındaki adamın zararsız bir meczup olduğunu an
lıyordu. Hemen çantasını açarak para çıkarmıya 
koyuldu. Bereket versın kı, o sırada gözleri önün
de bultınuyor ve meczubun paralara bakarken 
gözlerinde yanan fena ışığı görmüyordu. Parayı 
verirken biraz alay etmek istedi: 

- Sana iki çeyrek vereceğim amma neden adet 
böyle imış? Bu adeti kim koydu? 

Meczup başını kaldırarak mağrur bir gülüşle 
cevap verdı: 

- Bu iideti gönüllü Ahmet koydu. 
- Ne &kıllı imişsin! Bunu kendin mi buldun? 
- Evet, h"rkes bana aptal diyor amma ben ap-

tal değilim. 
Kalın !Jarmaklı elile alnına vurdu .. 
- Ne munasebet! Biliikis sen çok akılısm ... 
- Ben çok kurnazım. Para biriktirmek için çok 

güzel usullcrim var. Herkes benimle alay ediyor, 
çeyreği verirken "Aptal Ahmet!,, diyor amma ben 
ne yaptığımı bilirim ... 

Sözünü kesti. O dakikada Şermin elinde iki 
çeyrekle başını kaldırınca, meczubun vahşi göz.. 
!erle çantasındaki paralara baktığını gör~" 

- Al, Alunel Efendi. 
- Sende ammada çok para var ha! 
İri parmağile çantayı işaret ediyordu. Genç ka

dın tepeden tırnağa kadar titrediğini hisetti. Mec
zubun bütün parayı istediği aşikardı. o kadar 
korkmuştu ki, bütün dünyanın serveti çantasında 
olsa hemen vcrecektı? Fakat bereket versın ki. 
otelden çikarken yanına çok para almamıştı. An
cak onu korkuıan şey parasını vermek değil, mec
zubun yüzündek i mana idi. Gözleri vahşi bir pa.. 
rıltı ile yanıyor, dudakları aç bir hayvanın dudak· 
ları gibi titriyordu. Bir adım ilerliyerek yakla
şınca Şerıninin aklı başından gitti. 

(Arkası Varl -. -
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Soldan sağa: 1 - Baba 

2 - Saha - Utanç 3 - Bir i 
4 - Fakat - Erzincanın bir 
zası 5 - Başlık - Bir isini" 6 
Vermek - Bir zamir - Ber~ 
7 - Ters okunursa: Bir a 
8 - Karı koca, çocuklar - 1 hayvan 9 - Dört köşeli şt 

Yukarıdan aşağı: 1 - Bir JıJ 
merkezi 2 - Nişan - Ters O• 

nursa bir nota 3 - Bir iskaıl'~ 
oyunu - Kıyas sıfatı yapı~ 
yarar 4 - Hatıra - Eski bir 
puş 5 - Bir zamir 6 - Yef11; .. 
Sükut işareti - Ödemek 7 -
mekten emir - Rızk 8 - Gıt'! 
Aileye mensup 9 - thtim" 1 
•,ilinde 

• 
Evvelki Bulmaca - sol0 

sağa: 1 - Voroşilof 2 - srı~ 
3 - Lagar - Eda 4 - Ada İ<' 
fal 5 - Da - Çörek 6 - ~ 
Lav 7 - Har - Bira 8 - '!> 
mak 9 ::-: Cebir • Re. 
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Ha.tayda Seglô.p 
mende Emiralem arasındaki #'
senin bir kısmı ile Bergama şo
sesinin 400 metrelik kısmı ve 

Hindiçini • Siyam 
ihtilafında 

Japon Hakemliği 

Churchill 'in 
Nutkundan 

· çıkan Mana 
(Başı 1 incide) 

.\ııtalya tabaldıanesini sular b~ 
txuş ve elli bin liralık zarara .se
bep olmuştur. Seylap mıntaka
sındaki mezruat mahvolmuştur. 
Şimdiye kadar insanca zayiat 
hakkında hiçbir haber yoktur. 
Bir kısım köylerle irtibat j:&>rni
tıine çalışılmaktadır. 

Gediz köprüsü ile Baruncuk kö- Ankara, 11 (Radyo gazetesi) - (Başı 1 incide) 
yü arasındaki şosenin 100 metre- Şanghaydan gelen bir habere gö-
lik bir kısı~ sular altında kal - J H A • ih Bulgaristan hü'kfunetini Al-
mıştır. re, aponya .indiçinı - Sıyam · - man tazyikine karşı zayıf düşü-

tilafını halletmek bahanesile As- ki b h · Bayındırdan bildirildiğine gö- ren de vaziyetinde u ususı-yada yeni nizamı tesis etmiye ça- yett'r Ve · ettekı· bu hususı· re, son yağmurlardan Falaka kö- ı · vazıy -
~iinde 25 evin duva~ rı yıkıl - !ışıyor. .. A • yet dolayısiledir ki, Churchill Gediz al.çalıyor 

İzmir, 11 (A.A.) - Menemen
den alınan son haberlerde yata
~ından iki metre 30 santim yük
selmiş olan Gediz nehri pazar 
J{Ünü sabahı saat altıdan itiba
ren tedricen inmeğe başladığı 
bildirilmiştir. Sularla mahsur ka 
lan Tuzçullu ve Suzbeyli köyle
l'inde birçok ev ve damlara sular 

mLştır. Nüfusça zayiat yoktur. Japon!a ~~~etı,. Tokyoda bu Bulgaristana 1915 deki hatayı 
Şimdiye kadar Manisaya ka - lunan Hındıçını ve Sıya.m delege- tekrar etmemesini hatırlatmak 

dar ı;!elmekte olan Afyon ve Ban lerine bir nota vererek her şey- lüzumunu hissetmiş olacaktır. 
dırma postaları dün akşamdan den önce, Japonyanın Asyadaki * * 
itibaten doğruca İzmire gelmiye nüfuz ve hakimiyetinin tanınma- ı· ngiliz Başvekilinin ikinci he-

1 t defi, diğer Balkan memle-baş amış ır. sıru talep etmiştir. Tokyo hüku- ketlerini teyakkuza davet etmek-

~irmiştir. Seyrek köyünde ekse
l'i. kısım su altındadır. Mene -

Aydm hattında ise her ~ün m~i, ~ıl bu mesele kah~. ve h~ tir. Almanyanın Bulgaristanı iş
saat 10 da hareket eden tren Ger ledildi.kten sonra, kendının Hın- gali, Yugoslavyayı gayet tehlike
mencik - Erbeyli arasındaki köp- diçini - Siyam ihtilafında hakem- · li bir vaziyete dü.şürecektir. O 
rüden aktarma suretiyle ancak lik yapacağını ve bu kabil mese- vakit her tarafından çevrilmiş 
Nazilliye kadar gidebilmektedir. lelerin hallin.in de buna tabi bu- olacak olan Yugoslavya için Al

ı::::::========================== lunduğunu bu notasında iki tara- man emellerine muhalefet imki-

Yunanistan Harbi Yardım Projesi fa bildirmiştir. nı kalmıy~caktır. Bunun önüne 
Bu da gösteriyor ki Japonya R~çmek ıçın Yugoslavyanı?· D~-

. . ' . nırn.arka, Holanda ve Belçika gı-
~ vrup~ ~evletlerının m~~ye- bi bitaraflığıa sarılmak suretile 

ln9ilizler Büyük 
Mikyasta Harp 
Malzemesi Veriyor 

Dün, Willkie 
Dinlendi 

tınden ıstif~de ed~ek nüfuzunu maruz bulunduğu tehlikeyi an
Asyada tesıs etmıye ve yaymıya laması, bu tehlike karşısında İn
çalışıyor. giltere ve Amerikanın yardunına 

ltalyanlar, Takviye 

Kıtaatı Gönderiyor 

Senatodaki Pro;enin 
Müzakeresi Üç 

Hafta Kadar Sürecek 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

dını tekrarlamış, Alınanlann yeni as
keri hareket planlan etrafında sar.ih 
malumat vermi~, bugünkü buhran ve 
ke~ekeş devresinde seçilmesi bir 
hayli güçleşen dost ve düşman mem-

Nevyor, 11 (A:A.) - "Tass,, Vaşington, 11 (A. A.) - Siya- leketlcri ikaz etmek istemiştir. Chur-
"Nevyork Times,, gazetesine gö- si mahfillerin bütün dikkati şim. chill'in nutkuna cevaben yarı r~mi 
re, Arnavutluktaki Avlonya, di Ayan Hariciye Encümeni ile bir Alman kaynağından verilen bir 
Draç ve Medua limanlarına !tal- doğrudan doğruya Ayan Meclisi tebliğde "Bu nutkun İngilterenin 

üzerinde toplanmış bulunmakta- içinde bulunduğu çıkmazın bir delili,, 
~an takviye kıtalan gelmekte dır. Encümen, yarın hükıim>?tin olduğu söylenmektedir. İçinde bulun
herdevamdır. Arnavutlukta ha- projesinde yapılması istenen ta- duğumuz muharebenin şimdiki safha
len 300 binden fazla asker mev- dilit hakkındaki teklifleri muza- sı bakımından bu Alınan tefsirinin 
cuttur. Diğer taraftan İngilizler kere edecektir. Bu arada Toft Kıymeti nedir? Bu söz veya daha doğ 
l7unanistana büyük' miktarda tarafından yapılacak altı tadil rusu bu tevil, muharebe hareket ve 

imkanlarının ~imdiki cereyan şekline 
harp malzemesi ve kamyon nak- teklifi, projenin esasını akamete ve muharebe hadiselerinin hakik:ıti-
lediyorlar. Halen Yunanistanda u.ğratacak mahiyette değildir. ne uygun mudu.r7 Bir çıkmazın için
lnevcut sekiz İngiliz filosu en mü Encümen, bugün Harvard Uni. de bulunan İngiltere midir, yoksa 
kemmel tipte tayyarelere malik versitesi Rektörü Conant ile New- Almanya mıdır? 
b York Belediye Reisi Laguardia'yı Bu sualin cevabını bulmak içia 
ulunmaktadır. Yunan tayyareci- ve lngiltereden dönen WeJ'!dell ı ~uha.~ebenin. h~eket tarihine kısa 

le.ri Mısırda talim görmektedir. Willkie'yi dinlemiştir. Bu üç zat, bır goz gezdirelll?:. Muharebe başlar-
Harp teblı"g'"'leri Yardım Projesi lehinde söz söy- ken, A:lrnanya b~tün harp h~ırlık. -

1 ·şı· A M l" · d y lannı ikmal etmiş muazzam bır as-
1 emı ır. _yan ec ıs:n ":. ar- teri teşkilatla ortaya atılmıştı. Hal-

Atina, 11 (A.A.) - "Teb iğ,, drm Projesı hakkındakı muzake- bu.ki İngilteren:in bütün askeri kuv -
~uvaffakıyetle tetevvüç eden relerin üç hafta kadar süreceği vet ve teşkilatı, Fransaya sevkettiği 
lnahalll harekat vukua gelmiştir. anlaşılmaktadır. on fırkalık. "kuvei seferiye., den iba-
lfava kuvvetlerimiz, üç düşman yeni tahsisat retti. 
tayyaresi düşürmüştür. . ) R Almanya, aııağı. yukarı 120 !ırkalı!c 

Vaşıngton, 11 (A. A. - oo- bir kuvvetle yani iki misli fazla bir 
+ sevelt, Meb'usan Meclisinden kuvvetle F;ansarun üzerine saldırdı· 

Kahire, 11 (A.A.) - Hava ka- 680.118.000 dolarlık bir kredinin kısa sür~n bir muharebeden .>onr.ı: 
targfilu.nın tebliğinde düşmanın müstacelen verilmesini istemis. bildiğ'i.mlı: seklide, Fransayı mağ!tlp 
'Yan yayı bombardımana tevessül tir. Bu para cari mali sene için etti ve hatta o zamanki yeg~e İngı
ettigı" ·, iki tayare dücürüldüğü bil Harbiye Nezaret inin emrine ve- ın:. ~skeri kuvve~ de sil.Ahlarının 

... rilmiş olan meblağa ilaveten ta,. mühim Jsısınını Fransız topraklarında 
dirilmektedir. Elbasan ve Avlon- lep edilmektedir. Mezkur tahsi- bırak.ar~ ana vatana çek.ilmiye mec-

:Ya yolı ve _d_üşmanın m~akele satın en büyük k1smı müstacel bU:.r=~~ hezimete uğradığı dakl-
hatlan İngılız tayyarelerı tara- insaatı bitirmek için sarfedile- k d · ı ·b t~ .. ııte · lind f · bı- · . a an ı ı aren ...,'O' renın e e 
ından bunbardıtnana maruz cektır. söze değer bir askeri kuvvet kalrna-
ta.kılmıştır. rnıştı. İngiltere hakikaten bir çıkma

General Wilson Franco ltalyada 

güvenebileceğini bilmesi lazım
dır. Churchill, bitaraf Balkan 
memleketlerine yaptığı son ihtar 
ile, Yugoslavyayı da ikaz etmek 
istemiştir. 

* * Bizce vaziyetin haki'ki man-
zarası şudur: 

Almanya, İngilternin Balkan
larda yeni bir cephe açmak iste
diğine, ve Afrika harbini bitir
dikten sonra orada boş kalacak 
olan kuvvetlerini• Balkanlara 
nakledeceğine kani gorunuyor. 
Hitler son nutkunda bu şüphesi
ni açıkça söylemiştir. Hiç bir yer_ 
de teşebbüsü düşmanına bırak
mak istemeyen Almanya, burada 
da, İngiltereden evvel davran
mak, ve Balkanlara yerleşmek 
arzusunu gösteriyor. 
İngiltere de.Al manyanın Roman 

yaya tahşit ettiği orduları Bal
kanları istila icin kullanmak ve 
Yunanistan tarikile Akdenize in
mek niyetinde olduğundan şüp
he etmektedir. O da Almanyanın 
bu hareketini önlemek icin tedbir 
almak ihtiyacını duymaktadır. 

İki devletin bu emellerini ta
hakkuk etfrmek hususunda ya
pacakları hareketlerden en ziya
de zarar göreck olanlar Balkan 
milletleridir. Onun icin İngiliz 
Başvekili Balkan milletlerinin 
birleşerek istila edilmek tehlike
sihi önlemelerini tavsiye etmek
tedir. Balkan devletleri de bu 
son ihtardan sonra uyanmazlarsa 
maruz bulundu'klan tehlikeleri 
göze alıyorlar demektir. 

İşte İnı?lliz Başvekilinin nut
kunuın Balkanlara temas eden 
kısmından çıkan mana budur. 

Vichy'de Değişiklik 

Berlin ve Sof ya 
(Başı 1 incide) 

miştir. Bununla beraber hadise
lerin şimdi seri bir tempo içinde 
inkişaf etmesi icap edeceğinde 
kimsenin şüphesi yoktur. Chur
chill'in Balkanlar hakkındaki i
şareti burada bu şekilde tefsir e
dilmektedir. Bu işaretin doğu -
cenup A vrupasında mühim bir 
akis bulduğu müşahede ve tesbit 
olunuyor. Londrada şurası ihsas 
edilmektedir ki, Churchill bu ka
dar vahim vakialardan aldığı ha
berlerden emin olmadan ve pek 
yakın bir tehlikeye kanaat getir
meden gelişi güzel bahsetmiş 

değildir. 
"Nevyork Times,, gazetesinin 

Belgrad muhabiri de Sofyadaki 
diplomatik mahfillerden aldığı 
haberlere atfen. son haftalar zar
fında Bul_garistana bir kac bin 
Alman turisti geldiğini ve hava 
meydanının kontrolünü ellerine 
aldıklarını bildirmektedir. 

Londrada hakim olan intiba, 
Hitlerin, ahvalin kensini Musso
liniyi Arnavutlukta tam bir he
zimet utancından kurtarmak i
çin Selanik istikametinde ani bir 
hareket hazırlamaya mecbur et
tiği kanaatinde bulundui{u mer
kezindedir. Bunun Cavallero mu. 
kabil taarruzunun tam surette a
kim kalmış olmasının doğrudan 
doğruya bir neticesi olduğu bil
dirilmektedir. 

Bu/,gar gazetelerinde 
Sofya, 11 (A.A.) - "Reuter,, 

Churchill'in nutkunda Bulgads_ 
tana yapılan telmihler Bulgar ga
zetelerinde neşredilmemiştir. Bul 
gar halkı, bu nutukta memleket-
lerinin isminin geçmiş olduğunu 
hala bilmemektedir. Churchill'in 
nutku, diplomatik ve siyasi mah
fillerde büyük tesir icra etmiştir. 
Fakat bazı mihfiller Ingiliz Baş
vekiline Bulgaristanın komşuları 
ile olan vaziyeti hakkında yanlış 
malumat verilmiş olduğu fikrini 
izhar etmektedir. Churchill'in 
1915 teki vaziyetle yaptığı muka
yese siyasi mahfillerde bir ihtar 
olarak tefsir edilmektedir. 

Yugoslavyadaki akisler 
Belgrat, 11 (A.A.} - "Reuter,. 

Churchill'in nutku Yugoslav ga.. 
zetelerinde bazı tarafları hazfedi
lerek intişar etmiş, Balkanlar hak 
kındaki bütün telmihler çıkarıl
mıştır. Maamafih birçok kimse 
bu telmihlerle ne kastedildiğini 
öğrenmiş bulunmaktadır. Bu kim 
seler, bu hususta daha fazla mallı 
mat alma.K arzusu ile yanmakta
dır. Resmi mahfillerde nutuk hak 
kında hiçbir mütalea yürütülme
ıuiştir. 

Bulgaristanda Yunan 
kadın ve çocukları 

Hannover'e Baskın Singapurda 
(Baıı 1 incide) M 

ç!karılmıştır. Bu yangınlar, mü- UQZZQm 
teakiben gelen tayyarelere bü- Hazırlıklar 
yük çapta infilak bombalarını a-
tacakları yerleri aydınlatmıştır. Nevyor, 11 (A. A.) _ ııTassn 

Tayyarelerimizden sonuncusu Associadet Press Ajansı, Singa
bölgeyi tetkik ettiği zaman bom-
bardıman edilen böl~enin her ta- p~d~ 9~ ~~ askerin tahşit ed~
rafında sayılmayacak kadar çok ~ıgın~ bı~di_rıy~r. Hava ':e denız 
adette yangınlar yanmakta idi. uslerile ~tihkamJarın ınşasın~a 

Daha küçük diğer bir filomuz, JOOOO işçı çalışmaktadır.Keza mik 
Roterdam limanındaki petrol te- tarı Rangov garnızon huduaun u 
sisatını bombardıman etmiştir. tecavüz eden mühim kuvvctleı 
Büyük yan_gınlar çıkmış ve infi- tahşit edilmiştir.tngilterenin sev
lakler vukubulrnuştur. Alınan- kulceyş planı, Singapur hava 
yanın batı - şimalinde müteaddit kuvvetlerinin Honong ve rangona 
diğer hedeflerle Holandada iki naklini derpiş ettiği gibi, A vus
h~va. n:eydanı da bombardıman e tralyadan Singapura tayyare ile 
dılmıştır. akl. d d ı ~..J . t-e•- t 

B .. t.. b h kAtt 1 4 kıtaat n ı e erp ş ~ A e-u un u are a an ya nız . 
tayyaremiz üslerine dönmP'lliş- dır. 
lerdir. -----o-----

Alman tebliği 
Bedin, 11 (A. A.) - Başku

mandanlığın tebliği: Silahlı ke
şif tayyareleri İngilterenin şark 
sahilinde bir liman tesisatına tam 
isabetler kaydetmişlerdir. Savaş 
tayyareleri de dün ~ece İngiliz 
tayyare meydanlarına taarruz e
derek yerde 11 düşman tayyare
sini tahrip ve diğer müteaddit 
tayyareleri de hasara uğratmış
lardır. İngiliz limanlarına yeni-: 
den mayinler dökülmüştür. 

10-11 Şubat gecesi düşman ekse 
risi yangın bombası olmak üz.ere 
Almanyanın şimalinde 9 yerde 
ve billıassa Hanover üzerine 
bombalar atmıştır. Çıkan yangın
lar süratle söndürülebilmiştir. 
İktisadi veya askeri mahiyette 
hasarlar olmamıştır. Maamafih 
taarruz neticesinde sivil halk a
rasında bir mikdar ölü ve yaralı 
vardır. 

Gece avcıları düşmanın 8 tay
yaresini ve dafi bataryalan da 
dört tayyaresini düşürmüşlerdir. 
N orveç'in garp sahilinde donan
ma bataryaları bir düşman tay
yaresi düşürmüştür. 

Dün gece düşmanın mecmu za
yiatı 23 tayyareyi bulm4ştur. i
ki Alman tayyaresi kayıptır. 

Rodos adası tekrar 
bomba.rdıman edlldi 

Kahire, 11 (A.A.) - Hava ka
rargahının tebliği: Ağır bombar
dırnan tayareleri dün Rodos ada
sındaki Kalato'yu tekrar bombar
dıman ederek hava meydanına ve 
meydan etrafında dağınık halde 
bulunan tayyareler üzerine ton -
larca bomba atmışlardır. Bomba
larımızın infilakından sonra bina. 
ların ve tayyarelerin alevler için
de olduğu görülmüştür. 10 tayya
renin tahrip edildiği ve diğer tay
yarelerin hasara uğratıldığı sabit 
olmuştur. 

Yol Parası 

Romanvada Naziler 
(Başı l inc1deJ 

giltere ile harbe doğru kaymış
tır. Vakıa iki devlet ara:>ında 
mevcut siyasi münasebetlerın ke
silmesi harp demek degilse de 
bu yol üzerinde bulunuyorlar, de 
mektir. 

Londranın mütalaası 

Londra, 11 lA. A.) - Bükreş· 
teki İngiliz elçisınin geri çağırıl· 
ması hakkında beyanatta bulu· 
nan resmi Londra mahfilleri şt 
noktayı tebarüz ettirmektedirler. 
Bir kaç ay önce az mikdarda Al· 
man kıtaları Romanyaya geldik 
leri zaman, Rumen Başvekili ln· 
giliz sefırine tebligatta buluna 
rak Alman kıtalarının Rumen or 
dusuna modern harp usullerin 
öf{retmek maksadile geldiklerin 
bılclirmi~ti. Bazı taliın ve temrin 
lar şıiphesiz yapılmış, fakat Ro 
manyadaki Alınan başkumandaı 
lığı, bir sefer c;dusunun bütüı 
unsurlarını bır araya toplamak 
ta olduğu gibi, muhtelif sevkul 
ceyş noktalarına büyük mikdaı 
da mühimmat ve benzin yıgmış 
tır. Bu suretle Almanya Rume 
topraklarını harbin devamı plar. 
larına hizmet maksadile askeı 
üs olarak kullanmaktadır. B 
tedbirler Rumen hükılmeti tau 
fından hiç bir muhalefete maru 
kalmaksızın alınmıştır. 

Bu şartlar dahilinde !ngilı 
elçiliği Romanyada kalamazdı. 

* Londra, 11 tA. A.) - "Reu 
ter": Romanyada Alman .lutaıan 
nın tahşit edıLdıgine hıç şuphr 
yoksa da - ki bu tahşidatın lngil 

(Başı 1 incide) 
(Başı 1 incide) 

Sulh şayial.arı 

zın içine düşmüştü. Fakat Almanya, 
o vaziyetten istifade edemedi. Ne
den? Çünkü umumi Alman karargA
hının hareket planları, yanlış bir e
sasa göre hazırlanmıştı. Almanlar, 
Avrupa kıtasında kendilerinden son
ra en büyük askeri kuvveti temsil e
den Fransanın mağlup edilerek yıkıl
ması neticesinde, İngilterenin artık 
mukavemet edemlyeceğini ve ister 
istemez kendilerile bir sulh çaresıni 
aramıya çalışacağım zannediyorlardı. 

Mağlup Fransaya imzalattıkları mil
tarekenamenin muhteviyatı, Alman -
ların Fransa muharebesinden sonı-a 
hakikaten böyle dilsündüklerırJ gös
teren canlı bir vesikadır. Bu, Alman 
harp siyasetinin ikinci hatasını teşkil 
eder. 

Sof ya, 11 (A.A.) _ "Havas,. : (Başı ı incidf'!) 
(Başı l incidel Balkanlar vaziyetinde muhtemel zılı miktarda yol parası ile mükel-

man niyetlerini reddetmeşine herhangi bir ihtilat karşısında, lef olacaklardır. 

terenin Romanya ile siyasi mü 
nasebetlerıni kesmesini intaç et 
miştir- Sofyaya trenlerle Alma 
kıtaları geldiğine dair bazı ka} 
naklardan çıkan haberleri ihtı 
yatla karşılamak lazımdır. Ro 
manya ile Bulgaristan arasınd 
doğrudan doğruya hiç bir demiı 
yolu münakalesı yoktur. Müştc 
rek hududu teşkil eden Tuna ne 
ri geçit için ciddi bir mania teş 
kil eder. Hususiyle ki donmuş o 
lan nehirde buz kütleleri yığıl 
mıştır. 

rekat memnuniyeti mucip bir şe
kilde inkişaf etmektedir. 

* Kahire, 11 (A. A.) - General 
"1ilson'un Sirenaik'te askeri va
li ve Başkumandan sıfatiyle ku
tn.andayı deruhte ettiği bildirili
l'or. Işgal edilen bütün düşman 
llrazisine taalltik eden bütün 
hleseleler ile meşgul olmak ve 
bu araziyi idare etmek üzere bu
radaki Umumi Karargiıhta bjr 
liyasi şube tesis edilmiştir. 

/tal.yan tebliği 

Nevyork, 11 (A.A.) - Reuter: 
"Nevyork Times,, gazetesine 
Vichy'deki muhabirinden gelen 
bir telgrafta ezcümle. şöyle de -
nilmektedir: General Franco ve 
Mussolini İtalyan arazisinde bir 
mül.3.kat yapacaklardır. Hitlerin 
de onlara mülaki olması imkanı 
vardır. 

rağmen. davanın esasını Filo ve Yunan kadın ve çocukların::ı. Sof Bir senelik kazanç vergileri 24 
Tunus üsleri teskil etmekte de- yadaki Yunan Elçiliği tarafından liradan 75 liraya kadar olanların 
vam ediyor gibidir. ~unanistana dönmeleri için tav- yol vergisi 6 lira, 75 liradan 125 

Vichllye hücum sıyede bulunulmuştur. liraya kadar olanların 9 lira, 125 

Paris, 11 (A.A.) - "D. N. B.,, Churchlll'in nutku Berlinde lira~an 200 ~raya kadar olanların 
"Oeuvre .. gazetesi son 48 saat i- 12 lira, 200 liradan fazla olanların 
çinde Vichy'de ittihaz edilen ka- nasıl karşılandı? 15 liradır. 
rarlar hakkında diyor ki: Berlin, 11 (A.A.) - Yan res- Bir senelik kazanç vergileri tu-

"Kabine buhranınm halli, ne mi bir membadan bildiriliyor: tarı 24 liradan noksan olan devlet 
nihai, ne de tamamdır. Devlet Berlin siyasi mahfillerinin fikri, memurlarının yol vergileri de se
Reisliği ile Başvekillik makam - Churchill'in dün söylediği nut- nede 6 lira olacaktır. 
larının sarih bir surette ayrıl - kun İngilterenin içinde bulundu-
ması yine tahakkuk etmemiştir. ğu çıkmazın bir delili olduğu Bina vergilerine göre 

ltıgüiz sefiri ayrılıyor 
Bükreş, 11 (A. A.) - "Reu 

ter": İngılız elçisi Sir Regınak 
Hoare maiyetile birlikte 15 Şu 
batta veyahut mı.iteakip günler 
de ilk vapurla Romanyadan hare 
ket edebileceğini ümit etıpttltte 
dir. 

* Vaşington, 11 (A.A.)- Resmer: 

• ttalyada bir mahal, 11 (A. 
.\.) - Umumi Karargahın 249 
tluınaralı tebliği: Şimali Afri
kada iş'ara değer bir şey yoktur. 
Ş;uti Afrikada Keren mıntaka
llında topçu faaliyeti görülı'(liış
tür. Yukan Sudanda Ome nch
linin sağ sahilinde kıtaatınuz, 
tanklanaı yardmıiyle düşmanın 

Mare~ Petainin birkaç gün 
Cannes civarındaki köşkünde 
istirahat edeceği bildirilmekte -
dir. General Franco'nun. Fran;;a
nm İspanyadaki eski Büyük El
çisi olan Mareşal Petain'e fevka
lade hürmeti vardır. Vichy'de i
leri sürülen bir tahmine göre, 
General Franco mutavassıttır ve 
İngiltere ile İtalya arasında mü
zakerelere başlallP"....... ~te
meldir. 

Şimdi aradan epey zaman geçti ve 
bu zaman zar:fında Manş kanalından 
birçok sular aktı. On !ırkalık İngiliz 
.'kuvei seferiye., si yerine ana va -
tanda yek<Uıu 4 milyonu geçen muaz
zam bir ordu kuruldu; Afrikadaki di
ğer İngiliz orduları taarruıa geçti ve 
dünyanın hayretleri içinde harpçi 
mihver blokunun ikinci rüknü ola11 
İtalyayı İmparatorluğunda mağlılp 
etti. Eğer İngiltere, Fransız hezimeti 
akabinde hakikaten bir çıkmazın lci
ne düşmüş ise, vücude gelen muaz -
zam ordusundan ve Afrikada ihraz 
edilen büyük zaferlerden sonra, İngil
terenin hAla bu çıkmazın içinde bo
calayıp kıvrandığını kim s9yliyebi
l!r? Söylense de buna kim inanır? 

Flandin artık kabinede değildir. merkezindedir. Bundan başka bir senelik bina 
Amiral Darlan'ın tayinine karsı Cburchill'in, tehdidi altında 

bildırıldigine göre, Bükreşteki A 
merika elçisi Dumper, Londra vı 
Bükreş hükumetleri arasında diı 
lomatık mtinasebetlerın kesılme 

L!___ı.,,o•• }apmış olduğu taarruzları püs.-
ltürtmüştür. 'Iayyare filolarımız, 
clüşman kıtaatını bombardıman 
~trniştir. 

Haritamız 
1Btrlncf sayfam12da gördü!~ 

~~ Afrika haritasındaki işaret
~rin izahı: 

l - Noktalı sahalar: İngiliz 
~üstemıe~eleri ve müttefikleri: 
'b. enubi Afrika Birliği, Belçika 
"\.<mgosu, Mısır, Fransız Kame
t'\ın•u ve Fransız Hattıüstüva Af
~ası. 2 - Siyah sahalar: İtal
)an müstemlekeleri (İngiliz So
~alisi ile beraber). 
liaritamız ayni zamanda 1940 

~esinin Ağustos ayında yapı -
~~._yeni taksimata göre Afrika
,'"<lJU Fransız müstemlekelerinin 
~~utlanru göstermektedir: 1 -
~egal; 2 - Fransız Sudan'ı; 
~ - Guinea; 4 - Fil sahilleri; 

"""' Dahomey; 6 - Niger, Fran
•tı Hattıüstüva Afrikası bir kül 
~~il etmektedir. Latin rakanı-

tUe gösterilen bu parçalar, Ka
~etun 'la beraber General de 
~ aulle'ün idaresine tabidir. I -
'h,abon; n - Orta Kongo; I!t
"'tlangi Şari ve V - Çat. 
"-t ----------~.... .su@<U<OU 

* Londra, 11 (A.A.) - İspan ~ 
yadan alınan haberlere göre, 
General Franco ile Suner yakın
da Hitler ve Ribbentrop ile gö
rüşeceklerdir. 

G. Franco M. Petain'le 
görüşecek mi ? 

Bern, 11 (A.A.) - İsviçre rad
yosuna göre, İspanyanın Vichy-
deki Büyük Elcisi Lequerica 
Fransız - İspanyol hududundaki 
Port - Bou'ya hareket etmistir. 
Orada General Franco ile Sun
ner'i karşılıyacaktır. 

Radyo. Vichy haberlerine göre 
Sefirin İtalyan hududuna kadar 
General Franco ve Sunner'e re
fakat edeceğini ilave etmektedir. 
General Franco ile Maresa1 Pe
tain arasında pek yakında bir 
mülakat vukubulacağı hakkın
daki haberi teyit "eden hiçbir ma 
lumat gelmemiştir. 

+ 
Vichy, 11 (A.A.) - İspanya 

devlet reisi General Franco, İ
talyaya ~dip Mussolini ile ~örüş 
mek üzere bugün Fransız top -
raklarma ıVrmistir. 

ZAYİ - 1329 yılında kadas
tro mektebi alisinin riyaziye şu
besinden aldığım şahadetnamemi 
zayi ettim, yenisini çıkaraca-
ğımdan hükmü yoktur. · 

Ibrahim Kadri 

Alrnanyanın elinde kuvvetli ol
duğuna kimsenin ı;;üphesi olrnıyan 
tek bir muharebe Aleti vardır: Kara 
ordusu. Bu ordu, Avrupa kıtasında 
yapabileceğini yapmıştır. Bundan 
sonra yapabileceği yegane iş, işgal 

altına aldığı sahayı genişletmekten 

başka bir şey olamaz. Yapamıyacağı 
iş te budur: İngiltereye kuvvetli bir 
"askerl darbe" vurarak onu boyun 
eğmeğe mecbur etmek. 

Almanya bu meseleyi halledeme
diği müddetçe, içinde bulunduğu çık
mazdan kurtulmanın yolunu bulamı
yacaktır. İngiltereye gelince, son hal 
şekli ve çaresi olan bu "asker! dar
be,. yi vurabilmek için, Almanyanın
kisine nazaran, sayısız denilecek rus
bctte imkanlara ve fırsatlara malik-
tir ..• 

KISA HABERLER 
AMERİKADA: 
e Nevyork, 11 (A,A,) - Amerl· 

kanın yeni Londra BUyUk Elçlal WI· 
nant, Llzbon yollle Londraya gitmek 
üzere "Cllpper,. tayyarealle hareket 
etmlftlr. 

e Vaşington, 11 (A.A.) - Japon• 
)'anın yeni Vaılngton BUyUk Elçi•I 
Amiral Nomura buaUn buraya ınu· 
vasalat etmiştir. 

bir şey söylenemezse de, Lavalin bulunduğu tehlikenin bütün gc· vergileri tutan 40 liradan 120 li-
Başvekaleti deruhte etmesi her nişliğini henüz ölçecek vaziyette raya kadar olanlardan senede 6 
halde tercih edilirdi.., bulunmamasına rağmen, istikba- lira, 120 liradan 200 liraya kadar 

"Aujourd"hui,, gazetesi diyor li gittikçe artan bir endişe ile olanlardan 9 lira, 200 den 300 !i
ki: "Amiral Darlan, İngiltereyi mütalaa etmesi, Berlinde pek i- raya kadar olanlardan 12 lira ve 
cok iyi bildiği gibi, Fransantn yi anlaşılmaktadır. Bu bakım - 300 liradan fazla olanlardan da 15 
denizde gittikçe zayıf düşmesine dan, Fransanm bundan bir sene lira yol vergisi alınacaktır. 
yine İngilterenin sebep olduğu- evvel kendi kendini aldatması Müteaddit binaların sahibi olan 
l'\ıı da cok iyi bilir. Fransı:ıda ilk gibiı Churchill de hali kendi 
defa olarak bir Amiral hüku. kendisini aldatıyor gibidir. Esa- veya muhtelif membalardan ka
met reisi olmuştur. Bundan Fran- sen Churchill'in Amerika Birle- zancı bulunan mükellefler bunla
sanın düşmanının art1k Garpta şik devletlerine yaptığı acil ta- rm her birinden ayrı ayrı yukarı
aram 1ması lazım geldiği istihraç lepler, İngiliz zaafının yeni bir daki miktarlarda yol parası vere-
edilebilir... itirafıdır. ceklerdir. Bu hükümlerin şümulü 

. l İngilterenin ümitsiz vaziyeti dahiline girrniyen 18 yaşından 
Amıral Dar an mare~ala dolayısile Chu .... hı·ıı•ın· Balkan 6 1 k kl d •'" O yaşına kadar o an er e er en 

htilef olacak devl~tlerini . Alman:v:_a .. aleyhine senede 6 lira yol parası alınacak-
Vichy, ıı (A.A.) _ "Havas,, 4 tahrık etmesı teşebbusu karşı - t 

numara altında nesredilen bir sında, Berlinde ancak omuz sil- ır. 
kilmektedir. Yol parası senede üç taksitte 

kanunuPsasi zevli Amiral Dar - kt 
lan'ı. Maresal Petain'in devlet Alman Hariciye Nezaretinde tahsil olunaca ır. 
reisi vazifesini ifaya mani zuh~ır beyan edildiğine göre, Bulgaris
ettiği takdirde kendisine halef tanda Alman kıtalarının bulun
olarak tayin eylemektedir. duğu hakkında Berlinde hiçbir lngiliz Filosu 

şey bilinmemektedir. 
(Başı l incide) Mahrukat sıkın.tısı Almanya petrol nakleden vetin Kanadada denize indiril-

Berlin, 11 <A.A.) - "Tass,, : bir tren yaptı miş olduğunu bildirmiştir. Yine 
"Deutsche Allgemeine Zeitung., Kanadada imal edilerek İngiliz 
ı;?azetesinin Paris muhabiri şun- Belgrat, 11 (A.A.) - "Havas., donanmasına verilen 10 korvet 
ları yazmaktadır: Varna~an Alman~aya Sovyet bunlann haricindedir. En gec Ma 

Pariste mahnıkat fıkdanı hü- petrolu nakle?en bıriJtıien gece· vıst::l en aşağ'ı daha 14 korvet ve 
küm sürmektedir. Simdi Paris yarısı Btılge:tis1~nda 'V~glav 18 mayın dökücü gemi denize in
köprüleri altından hicbir nehir hududun111ibii/'lltılöın.Mııe ·.ffle5ilr~- dirilecektir. 
gemisi gecmemektedir. Parisli -· de bulunan Dragoman istasyonu • 
ler buna bakarak ~~eni bir fela - civannda voldan çıkmıştır. 29 Bır vapur battı 
ket karsrsında olduklarına bük- sarnıç vagonu Mişava uçurumu- Nevyork. 11 (A. A.) - "D.N 
metmektedirler. Cilnkü nehir na yuvarlanarak yanmıştır, Yan B.": Lewes'den bildirildiğine gö
volile kömür ve patates sevkiV:l- ıvn hala devam etmekte. alevler re. İngiltereye demir cevheri ge
tına büvük ümitler ba~lamakt·:l bir kilometre Ji(enişliği kapla- tirmekte olan 5791 toniLitoluk 
irlilPr Rirl"nk Pı:ıricdlnr 1cı;ı,,ı:ıhil- maktadır. Hadise Belgratla Sof- "Ramon de Larringa., ismindeki 
me için saatlerce kahvelerde ve ya arasında telefon görüşm~le- Ingiliz şilebi Delaware eyaleti 
lokantalarda oturmaktadırlar. rinin kesilmesine sebep olmuş - sahilinin üç mil ~ında devrı
Duman cıkaran bacalar Paris i- tur. İnsanca zayiat mevcut olup lerek batmıştır. Mürettebattan 
çjn bir lüks olmuştur. olmadığı meçhuldür. 17 kişi kurtanlmıştır. 

sinden sonra Romanyadaki İngi· 
liz menfaatlerinin korurunaslT' 
kabul etmiştir. 

1 ngilteredeki Rumen 
elçiliği memurları 

Londra, 11, lA.A.) - "Reuter,, 
Londradaki Romanya elçiliğinl 

pasaportlarını istemek için tali· 
mat gelmiş, ve maslahatgüzar bı: 
gün bu talebi resmen yapmak ü.. 
zere harıcıyeye gıtmiştir. Sefaret 
memurlarının kat'i olarak hang 
tarihte hareket edecekleri hemb 
malfun değildir. 

AlTnaJılar 11e diyor? 
Berlin, 11 (A. A.) - Yarı res· 

mi kaynaktan tebliğ edilmiştir. 
Berlinde İngiltere ile Romanya 
arasında diplom<'JJ münasebetle· 
rinin kesilmesinın şümlü henilı 
malUm olmadığı cihetle. Bükreş 
teki İngiliz elçisinin geri çağırıl· 
ması hakkında resmi bir beya· 
nat neşredilmemiştir. 

Berlin siyasi mahfillerinde bu 
hususta İngilizler tarafından ilerı 
sürülen sebep. tamamen propa
ganda için yapılmış bir icat ola· 
rak telakki edilmektedir. 

Berlindeki kanaat şudur ki, İn
E?ılizlerin aldıkları tedbiri izah i
cın sarfettikleri bir sıra sözlerir 
ı:ırkasında. Romanva Basvekilı· 
nin son haftalar zarfında vuku 
bulan kargaşalıklardan sonra 
memleketinde nizamı tekrar te
'sis etmiş olmasının mevcut oldu· 
ğu ve bu nizamın mezkur bölge
de İngiliz planlarının tahakkuku
na kat'i surette muhalif olduğu 
aşikArdır. 
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ZİRAAT BANKASI 
Kurulu$ .t'a rihi : J 888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her oevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Cinsi Miktarı Eksiltme tekit GUnU Sa eti 

Tahta: Çıralı veya 735,772 M3 Pazarlık_ 25/2/941 14 
çam beyaz 

Ağaç vidası 213 pa'{ct " : " " " 14,30 
İp 15.850 mı>tre • " " " 15 
Mentesc 80.200 adet ,. " " ,. 15,30 
Somunlı vida 381.056 ,. " " " • 16 
KöprU çivi 200 K:. " " ,. " 18.30 
Uıma demiri 1.355 ,. " 28/2/941 14 
Çivi 5.318 .. .. .. .. .. 14.30 
Çatal çivi 80.000 adet .. • • .. uı 

Siklop Çemberi 4,650 Kg. " " • " 16 
l - Nilmune ve ~rtname. leri mttcfblnce yukanda efns ve mlktan ya

ulı (10) kalem muhtelif malzeme pa.arlık suretile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme hizalarında yaz.lı gün ve saaUerde Kabataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım koıolsyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümune ve şartnameler sözü geçen şubede görüle'hrtir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teldi( 

edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 gQvenme paralarile birlikte mezk<lr ko-
misyona müracaatları. (934) .... .... 

İlan Tashihi 
Gazetemizin 9/2/941 tarıhli nüshasında inUpr eden İnhisarlar U

mum Mildürlüğünün (10) kalem muhtelif malzeme hakkındaki llArunda 
tahtanın miktarı 735,772 M3 olacak iken 7335,772 M3 ve Men~nin 
miktarı 80,200 adet olacak iken 8,200 adet olarak yanlış neşredildiği iÖ

rülmüştür. Keyfiyet tashihen ilAn olunur. 
Ziraat Banku•nda kumbaralı ve lhba raız tasarruf hesaplarında en n llO 
llraaı bulunanlara ıenede 4 dete çe kllecek kura ile aşaCıdal<I pl~na göre İstanbul Defterdarlığından: 

Kadıköyünde 12/8/937 tarihinde vefat eden Jak Kamhinln verese
sinden olup Taksim Cihangir caduesl Kaptan Biraderler apartunanında 
66/3 No. yu ikametgah olarak gösteren ve buradan da Kadık~y Hüzam 
sokak 26 No. ya nakleden Kclera, Jilda, Ojeni Rlfata: 

• ikramiye daCıtılacaktır. 
il Adet 1.000 Lir alık 4.000 Lire 
4 • eoo • 2.000 • 
4 • 250 • , .000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 • llO • ll.OO(I • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 1.200 • 

İstanbul 3 No. lu kazanç ltirnz tetkik komisyonunun 30/11/940 ta
rih ve 2143 sayılı karan mucibince tarihi ilAndan itibaren 15 gün zar
fında İstanbul.da Cağaloğlunda Kız lisesi karşısında mezkur komisyona 
937 senesi vcnıset vergisi itirazınız hakkında §llahl izahat alınmak üze-
re mürncnatınız lüzumu tebliğ olunur. (1035) 

Dl KKA T: Hesaplanrıdak1 paralar bfr sene itinde 50 liradan asae> dOşmı
ycnlere ikramiye çıktığı takdirde 'Ilı 20 fazlasiyJe verUecekttr. KuraJaı 

senede 4 defa, 1 EylQL 1 Blrtnct kAnun. ı Mart 98 1 Baztrarı 
Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 

Yatılı talebemiz üçilncü taksitlerinin Martın birinden onana kadar vez
nemize herhalde yatuılması. (905) 

• 

Aşağıda yazılı ışlerin kapalı 1arfla eksiltmeleri hizalarında yazılı ııin. saat ve mahallerdeki askert ıatın 
alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanunut vesikalarile teklif mektuplannı ihale saatlerinden bi.r 
saat evveline kadar alt olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında ıörüHir. 

Tutan Teminatı 
Cinsi. Miktarı Lira Lira İhale rün saat ve mahalli. 

Muhtlif na'kliyat. • , 

Depo ineaSL 
Makama. 1 

Kuru fasulye. 

5 Adet 
120 Ton 

100 .. 

40,000 

47,500,45 
36,000 
.tıi.500 

3000 

3566 
2700 
1237,50 

18/2/941 16,30 Kırklareli hukitmet 

17 .. .. 
17 .. .. 
13 .. .. 

Caddesi. 
15 KaraköM. 
10,30 Manisa. 
15 Ordu ukerlilr S. 

(1842) (627) 

,.-_or. İHSAN SAMİ--. 
260 ton sığır ~ti kapalı 7arfln ı Beher taktmı~8 liradan 3501 a- t .1 k * ı r 

eksiltmeye konmuştur. !halesi takım tek atlı araba koşumu pa- t~s e3~ ece 
40 

ye~~r~ ~~ ım 
24;2/941 gunu saat 16 da Edır- zarlıkla satın alınacaktır. Tah- şar 1 e ve ve . on 1 ce
nede Sarayda Askeri Satın Alma min tutarı 16,800 lira ilk temi- man 120 ton sığlr etı P!'z.arlıkla 
Komisyonunda ynpılacaktır. Tah- natı 1260 liradır. İhalesi 20/2/ satın alrnacaktır. Hcpsının tah
min bedeli 100,100 lira, teminatı 941 Perşembe günü saat 14 de min bedeli 42,000 lira, teminatı 
6255 liradır. Taliplerin kanuni Adanada askeri satın alma ko - 3150 liradır. Hepsinin ihalesi 
vesikalariylc teklif mektuplarını misyonunda yapılacaktır. Talip- birden yapılabileceği gibi ayn 

1 
~fo 1veF p2atifo Aba~a~kl~n!a 
tutulmamak için tesiri knt'i, 
muafiyeti oek emin taze asıdır. 
Her eczanede bulunur. Kutu"U 

' 45 kuruştur 1 
ihale saatinden bir saat evvel Ko- }erin belli vakitte komisyona ayrı taliplere de verilebilir. İha-

Doktor Horhoruni ., misyona vermeleri. (1902 - 884> gelmeleri. Şartname ve. e~afı lesi Geliboluda Bolayir askeri 
ıınônıi Nımet Abla gışesı luır- + Ankara, İstanbul Lv. Amırlikle- satın alına komisvonunda 17/ 2/ 

c sındak munyenehanesınde her Beher kilosu 160 kuruştan ri s~~ı~ .. alma komisyonlarında 941 Pazartesi gü~ü saat 14 d<! 
g n akc;ama k dar tı stalarmı te- 20 000 kilo sade yağı alınacak- da gorulur. (1930 - 1044) yapılacaktır. İsteklilerin belli 

· •tler tır. Pazarlıkla eksiltmesi 19/2/ • 
• rt'lcfon: 2411 - ...... ~,., 9 1 Çarşamba giınü saat 11 de vakitte komisyona gelmeleri. 

- ı.o I Verilen 22 kuruş 24 santim (1926 1040) 
C nakk lfde Askeri Satın Alm:ı fiı:ıt pahalı görülen 52,200 kilo -

Sahıp ve Ncşrıyat müdilru. Emin 

UZMAN. Gazetecil k ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN Matbııası 
'

Komisyonunda yapılacaktır. Hep- bulgur alınacaktır. Pazarlıkla • 
sinin tutarı 32.000 lira, teminatı eksiltmesi 15/2/94 ı Cumartesi 16,286 adet beygir kılından tı-

l
kat'iycsi 4,800 liradır. Istcklilc- ~ünü sall.1 1 ı de Balıkcsirdc as- mar fırçası alınacaktır. Muham
rin belli vcıkitte Komisyona gel- keri scıtın almn komisyonunda men bedeli 16,286 lira ilk temi-
mclcri (1914 - 972) vnpılacaktır. (1928 - 1042) natı 1221 lira 45 kuruştur. İha· 

,. 

6 

, 

EN UZAK BiR KUYLE EN BU 
YüK ŞEHiR ARASINDA HiÇ 
Bi R FARK KALMADI, BüTü~ 
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COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkü1den kurtanyoruz ve cocuğunuuı bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi & Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla-
mektep dışında, hatta rına yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh- ram hediyesi olarak 
taç olduğu en kıymet- en çok verilen eserdir. 

li eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırı~ıp kay- Çünkü: Çocnk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocalı!( u~ 
arkadaşlık eder. 

bolabilir, veyahut U· 

nutıtlabilir. Fakat Ço· 
cuk Ansiklopoot!>ı, Ço-
cuğun hayatı tlzerınde 
tesir yapacak ve bti-
tün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. " 

TAN Neşriyat · Evi 
lstanbul 

Adres : lstanbulda T A N Matbaası 

lesi 24/2/941 Pazartesi günü sa
at 17 de Kayseride askeri satın 
alma komisyonunda kapalı zarf
la yapılacaktır. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(1908 - 912) 

* 
Beherlne tahmin edilen tiaU 335 

kurue olan 100,000 adet kilim paıar
lıkla eksiltmeye konmustur. 10 000 
adetten aşağı olmamak şartlle avrı 
ayn teklifler kabul edilir. İhalesi 
14/2/941 Cuma günü saat 15 te An
karada M. M. V. Satın almıı komis-
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
1675 kuruşa komisyondan alırıır. Ta-
Uplerin teklif edecekleri miktar lb:e

rinden katı teminatlarlle belli vakit
te komlsyonn gelmeleri. 

(1916) (974) 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 

leclit edilmiş olarak iki cil· 
di birden (7) liradır. 

Talebe ve mual:!mlere 
tenıiliitlı (6) lirauo verilir 


