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BULGARIST ANA 

Sivil Nazi 
Askerleri 
Akın Ediyor 

·--<----
Binden Fazla Tayyare 

ve Treni er Dolusu 

Asker Gönderilmiş ! 
--r---

lngilizlere Göre ---- de 500 Bin Asker 

Hududu Geçmek için 

Emir Bekliyormuş 1 
Belgrad, 12 (A. A.) - "Reu

ter": Sureti umumiyede emniyet 
edilir telakki edilen membalara 
göre, Pazartesi günü, binden faz
la Alman tayyaresi Bulgaristana 
gelmiş bulunuyordu. Ekser Bul
gar tayyare meydanları, yerde 
hizmet gören Alınan mfü:tahdim
ler tarafından işgal edilmiştir. 
Romanyadan sivil giyinmiş bin
lerce Alman askerinin, bir çok 

noktadan Tunayı geçerek Şubatın 

r--------------------------, 
Cocuğunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 

YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedis· 
Olabifü. Çünkü hütün h.ıiyeler unutulabilir. Fakn1 

COCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayatınd· 
izini bırakır. 

FİY A T1 <fn T İRA nTR. 

SAN REM O' DA 
----<>>----

Mussoli i 
Franko İl 
Görüştü 

·--.r--
Generalin Bugün de 

Mareşal Petain'le 

Görüşmesi Muhtemel 

Sulh lhtimal!erl __ ,. __ _ 
'ispanya Hariciye Nazın Serrano Londra ve Roma Sulh 

Suner. Ribbentrop'la bir arada 

--, Şayialalarını Ayrı Ayrı 
Bulgaristan Tekzip Etti 

Yakın Tehlike 
Görmüyor 

----o---
Bir Gazete Diyor ki: 

--<'-

il Almanyaya Cephe 

Almak Bulgaristanm 

intiharı Demektir .. 
ilk haftası içinde BulgarJstana 
girmiş olduğu söylenmektedir. 
Tuna yolu ile tankların da geti
rildiği ve Bulgaristana çıkarıldı-
ğı san·ı.,....,,ı.t:ıchr. Sofya, 12 IA.A.) - "D.N.B.,, 

Asıl hedef nedir ? "Zora,. gazetesi yazıyor: 

Ankara, 12 (Radyo gazetesi) -
lspanya devlet reisi Franko be
raberinde Harıciye Nazırı Serano 
Suner olduğu halde Fransadan 
geçerek ltalyaya gitmiştir. Fra:ı
ko bu seyahate başlarken l\iare
şal Petain'de 1''rankonun yolu ü
zerinde bulunan Cannes şehrine 

gitmiştir. Bu Mareşalin General 
Franko ile görüşeceğini gösterir. 
Buarada Hitlt!rın de Franko ile 
görüşeceği söyıeniyor. Dığer bir 
habere göre, f::ı.ınız Serano Suner 
Hitlerle konuşmak üzere Alman 
yaya gıdecek, Fıanko ispanyaya 
dönecektir. 

İngiiz Başv~kili, Haile Selasie 
Londra, 12 (A. A.) - "A. F. sempatisini ifade icin hararetli 

L.: "Times.. gazetesinin dipl<?- sözler bulmustur. Fakat Bulga -
matik muharriri yazıyor: "Al·· ristan hakkında izahı imkansız 

- • - manyanın Yunanistanı tazyik et- bı"r lisan kullamnıştır. Churchill Bu haritamızda Ba1k.an yarımadasının bütün tabü anzalarım kolaylıkla görebilirsiniz. Bu arada denize nazaran yarımadanın 
mek için Bakanlarda şiddetli bir geçmişte yapılan zarann truniri-

muhtelif yerlerindeki alçaklık -ve yük.seklik derece ve vaziyetleri ve ayni zamanda dağ ve nehirler arasında mevcut geçit ve askeri nümayiş yapacağına dair ni vadedecek yerde, tehditler sa-

Fakat en son hnbere göre, Gt"
neral Franko yarın İspanyaya.., 
dönecektir. Serano Suner de ya
nında olduğu.rua göre bu haöeı:.le~ 
doğru değildir. 

boğazları bulmak mümkiindür. bir çok alametler vardır. Bazıla- vurmaktadır. Chuchill'in nasi -
-----------------------------------------------------~nmg~ AlmaeyaS~~d~Uha~nm~re.har~~ ~m~ &~~~thak~a~t~ 

Dolaşan rivayetler 

J\lmanyanı" 

aikanlara Ait 
r~anı Nedir? 

...... B~~::·G---U~tl_....A.-_LnTal•N .. C--L • ._S.A-Y •• F.A~l-;D...-A~-- ı Er·ıtra .le D •• rl 1 ~~=: ~~:ari!:~ı~ brr~~~s~:1n~ ~:~e~~~=t~rh~~~~:ı~~~~~~~ ~:~~~~av:~~;:r Bm~~~~~m-
!'f'I ~ ~ ~ f' ıı::gal eder....ek ve Yuna14stanqan ~mtmm .edP,.ok.tı... Bnlruınstan Llı 

1 ' • 1 İtalyaya bazı tavizlerde bul_un- (Sonu: Sa :i: 5U 1) f;,onu: Sa S; Su J J 

&manyadaki tahşidatm ve Bul
garistana yapıldığı bildirilen taz
yikin hedefi şüphesiz Yunanistan
dır. Görünüşe göre, Alman ordu
lan Yunan hududuna da.yandık
tan IPOnr& Yunanist.a.na İtalya ile 
harbe nihayet vermesi tek.lif edi
lecek ye belld de Yuniınistandan 
İngil1& ltUfakuu reddederek deni.& 
w bava üslerini Alınal\)'aya ter
btmesi istenecektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

H itler bir kaç gO.n evvel Nas
yonal Sosyalizmin yedinci 

dönüm yılı münasebeti.le irat 
etW 10n nutkunda: • 

"İngiltereyi A vnıpadan kov
mıq bulunuyoruz. Onu bir daha 
A vrupaya .okmıyacağız., demişti 

Yine ayni nutukta: 

Renkli Haritamız 
Karilerimize bugün son sayfamızda renkli bir harita 

takdim ediyoruz. Şimali Afrikadaki harekat sahası da 
dahil olduğu halde bütün Akdeniz havzasını ve cenubu 
şarki Avrupayı gösteren bu haritadan günlük haber
lerde ismi geçen yerleri kolayca takip etmek mümkün
dür. Lutfen altıncı sayfamızı çeviriniz. 

'\ 
~ıa:.a:...._.. .......... ..._~ ..... ~~ 

Willkie'nin 
Bir Teklifi 

-0----

"lngiltereye Her Ay 

5 - 1 O Destroyer 

Verilmelidir .. 

Rodosa Bir 
Hava Akını 

-~-'>--

Hücum Şiddetli Oldu, 

Bir Çok Büyük 

Çıkarıldı Yangınlar 
"İngiltere Balkanlarda bir ,,ey 

,..pmaya teşebbüs ederse, buna 

müsaade etmiyeceğh, İngiltere- Waşington 12 (A. A.) - Will- Kahire, 12 (A.A.) - Hava ka~ 
7İ nerede bulursak olarada vura- kie, ayan Hariciye encümenin- rargahının tebliği: 10-11 şubat 
cala. Balkanlan gelmek isterse de, harp levazımı kiralanması e e · R d d bo b __ ... _ da "ft-ısmda bizi bwacak· g c sı a os a ası m a tayya-
.__ .ıuu.ı;ı kanunu hakkında dün fikirleri- 1 · t af d k "dd tl 
tır diye konuşmuştu. . b"ld' . t' Willk" he av re erı ar ın an te rar şı e e 

B ... alkanl dak' h d' elerfn son nı . ı ırmış ır. . ıe, .r · bombardıman edilmiştir. TaarrUz 
ar ı a ıs . Ingiltereye Amerika tezgahla- . 

günlerdeki inkişafını anlamak ı- d d b" hale g tirilmiş lar alçaktan yapılmıştır. Marıtza 
· - 1 · · h t l nn a mo ern ır e 1 d b b lar h 1 "d çin Führenn bu soz erını a ır a- 5 ila 10 destoyer verilmesi lüzu- ~ om a angar an~ ve __ ı ~-re 

mak faydalıdır. munda ısrar etmiş ve demi~tir bınalarının arasına duşmuştur. 
Almanya Avrupaya hfildm ol- kı·· "\ Calatoda bombalar iniş meydan-

.. A kı- · . 
mayadkaAlrar ve~t~l~ır. lvrut dpabu "Bunu doğrudan eoğruya ve nında yerde duran üç Italyan 
tasın a man ıs ı ası a ın a - - 1• d Ç'" k.. · · · 
1 gane parça Balkan- suratle yapmak azım ır. un u tayayresıne ateş vennıştır. B9.Şka 
b~an ye lngilterenin ilkbahar~a ~eya ya- yang~nlar da ~ı~~ılmış 1:e t~yya-

HattA fazla olarak burada İngi- zm yapılacak he~ .t1:1r1~. sefefi~ relerımizden ikısı hedefı mıtral-
lizle · in b" kö rü başı vazife-- mukavemet etmesı _ıçın Şımal yöz ateşine tutmuştur. Kat!lvio-

r ıç . ır P . manlarının ve denız yol!ann.n ı · 
sini görebılecek olan Yunanıstan, b t kalın k. fd" j da uçuş meydanına, tayyarelerm 
İngilizlerin müttefikid_ir. İngiliz- ,_er es (Sasr ~ Sı ı:·: S .. 5) (Sonu. Sa 5. Sil 6J 
ler Afrikada İtalyan unparator- onu. a a. u 
luğunu temizledikten sonra elle
r-inde kalacak kuvvetleri Balkan
larda yeni bir cephe ihdası için 
Yunanistana nakledebilir, ve, 
914-18 harbinde olduğu gibi, bu
r-ada Almanlara karşı yeni bir 
cephe kurabilirler. Bu cephede 
İf\:tiliz askerlerinin muvaffak~
yeti, dij'ter Balkan memleketlerı
ni da Almanyanın aleyhine çevi
tebilir ve bu suretle cenubu şar
ki Avrupada Almanya için bir 
tehlikeli mıntak.a vücuda gelebi
lir. 

* * A lmanya b~y~e ~ir tehlike~i 
önlemek ıçın, ıcabındn bır 

iis olarak kullanılmak üzere Ro
?nanyayı askeri işgal altına al
llnshr. Buraya mühim kuvvetler 
) • .,.mıştır 1Jk teh 1ike canr ı:alar 

(Devamı: Sa. 4 Sil. 2 de) İD&J1tuede düşOıillen Alman tay yarelerinden bir kısmının enkazı 

Sah•• ı ş eh rı ~asını ':'e. bil_~ha_re ~1'11i . şekılde .... ___ ......... --------- -·= 
bır tazyıkı Turkıye uzerıne yap- S f 

• • mak ümidile Yunanistanını h~r- 1 GERMENCiKTEKi TREN KAZASI : 
Z a P te d 11d1 be n_ihayet ~ermesini is~iyecektır. • : 

Dıplomatık muharnr. Bulga-
ristanla Sovyetler Birliği arasın
da bu kış aktedilecek bir tedafüi 
pakt imzasından İngilterenin Bul 
garistanı sarfınazar ettirmiş ol
duğu hakkındaki Sovyet iddiası
nı tekzio etmekte ve "Sobolefin 
25 Teşrinisanide Sofyayı ziyareti 

-- <'--

Çölde ilerliyen Hür 

Fransız Kuvvetleri 

T rablus' a Yaklaşıyor 

General de Gaulle'ün Kahire
deki mümessili General Catroux 

Ankara, 12 (Radyo gazetesi) -
Libyada: Bingazinin 220 kilomet 
re cenubunda Aceyla mev~ün.i 
aldıktan sonra Trablusgarp isti
kametinde ilerliyen lngiliz mo -
törlü kıtalarının şımdi nered~ ol
dukları belli değildir. Yalnız Çat 
müstemlekesinden hareket eden 
ve "Fizan,, ın merkezi Mer.mk'u 
zapteden hür Fransızlar, bin kilo
metre ilerliyerek Libya kıtasın
daki çolde bulunan vahaları ele 
geçirmişlerdir. Hür Fransızlar bu 
suretle Tunus hududuna ve Trab
lus bölgesine yaklaşmış demek
tir. 

Libyada hareket yapan hür 
Fransız kuvvetlerinin mıktarını 
nenüz bilmiyoruz. Fakat, en az 
bir kolordu olması muhtemel gô 
rüluyor. 

Şarki Afrikadaki harekata ge
lince, Kenya, Habeşistan ve Su
dan hudutlarının birleştikleri 
mıntakaya yakın N amaraput nıev 
kii zaptedilmiştir. 

Eritrede ilk defa Ingiliz filosu 
da harekata iştirak ederek Jlınal 
Afrikasında Musavvanın 140 ki
lometre şarkında bir sahil şeh
rini zaptetmiştir. 

Eritrede ileri harekat, biri sa
hilden cenuba, diğeri Doğuya 
doğru olarak iki cepheden devam 

(Sonu: Sa: 5; Sü: 3) 

esnasıda bu pakt hakkında sarih 
tekliflerde bulunduğu muhakkak 
de~ildir.,. demektedir. Sovyet 
diplomasisinin aldığı vaziyet. Al
manlara karşı gösterecekleri mu
kavemette Bulgarlara yardım et
memek icin mazeret aradığı şüp
hesini uyandırmaktadır. 

(Sonu. Sa 5; Sü 1) ________ , _____ __ 
istila Teşebbüsü 

Top Nakli için 

Mavunalar 

Teçhiz Ediliyor 
---o--

Almanyada Birkaç 

Şehir Bombalandı 
Londra, 12 (A. A.) - Müs

takil Belçika ajansı bildiriyor: 
Belçika ve Holandadan yakınlar
da _gelmiş ola!) yolcular, Alman
ların istila limanlarında toplar 
ve küçük tanklar nakli için mav
nalar teçhiz etmekte olduğunu 
bildirmektedir. Bu mavnalara. 
topçu ve tank kıtalannın seri su
rette tahmili ve ihracı için bir 
nevi acılır kapanır iskele takıl
maktadır. Bu mavnalara ayni za 
mancta motörler de konulmakta
dır. Maamafih. yolcular bu mav
naların ancak fevkalade sakin 
bir havada denize açılabilecekle
rini il;;,.,, P+nı,.ktf'rHr. 

Almanya üzerinde 
Londra, 12 (A. A.) - Tayya

relerimiz bu ~ece garbi Alman
ya ile Holanda. Norveç ve Dani
markadaki hadeflere hücum et
mişlerdir. 

Bu arada Bremen. Hanover, ve 
Roterdam'daki sınai müesseseler 
ve petrol tasfivehaneleri bomba
lanmıştır. Üç tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir 

(Sonu: Sa 5; Sü 4.) 

Germeııcik ile Erbeyli ara~ında gçen mfta bir tren kazas~ v~kua 
geldiğini yazmıstık. Bu resiın:de köprfinün yı_~•!.ınası netıcesınde 

parçalanan ve devrılcn va~onları goruyoruz. 

( G n N L ER ..... (;~.f~!-~E~) 

BEKLEDiGiMiZ KİT AP 
Yazan: Refik Ha1id 

Galatadaki Fermeneciler caddesi miinasehetile "Fermene,, 
kelimesine dair yazdığım fıkra boşa gitmedi. Tanıdıklar: 

''Sahi, biz de senin gibi Fermene~ i mengene nevinden bir demir
ci aleti sanırdık: aslını öğrenıne~·e liizuın görmez, geçerdik.. l\le
ğerse işçi elbisesi manasına gelirmiş; tuhaf ııey!,, diyorlar. Öyle
dir, cidden tuhaf şeydir ve manasını bilmiyerelc kullandı.ğımız 
daha nice kelimeler \'ardır ki higntlarda da çoğu defa tam ıznhı· 
nı bulamadığımızdan, biiyle acı tuhafl·klanmız hakikaten sayı
sızdır. Mesela "soba" gibi ... Bunu ·ayni vezindeki "sopa,, yı unu
tup- garpten alınmış bir icat olduğuna hükmederek "loca", ''lon
ca., kabilinden yabancı bir kelime sayanlarımız az mıdır? 

' Meğerse, "fermene,, nin Jugatte miikemınel izahatli bir ta
rifi mevcutmuş ... Ama Rumen lfıgatinde! Yeşilköyde Bay Riza 
Umar bana yazdığı bir mektupta diyor ki: 

"Bu lisanda itina ile muhafaza ve istimal edilen Türkçe ke
limelere gıpta ile bakarım. "Fermene,, nin manası jçin de Rumen 
higatinin lıitfuna müracaat ettim: 

Fermenea - 1 - Kürklü veya kürsksüz. geniş kollu kısa 
elbise. Altın veya sırma işlemelerle müzeyyendir (Boyarlar i
çin). 2 - Saten gömlekçik (Kadınlar için). 3 - Ki.irklü ceket 
CMunteniya eyaletinde kijylüler için). 

Rumen lugatinin verdiği izahat sizi teyit etmektedir.,, 
Muhterem okuyucuma hem benim, hem de dolayısile yarın

ki kamusumuzun yardımına kostuğundan dolayı tesekkiir ede
rim. Ah lugat! Sen lisan çöliinde soluğu kesilmişlerin imdadına 
bir pinar gibi yetişeceksin ve ey_ gramer. sen de tah. v_e t:katten 
düşenleri bu pınarın etrafındakı hurma ormanı gıbı ~o1ırende 
dinlendireceksin! Nerdesin lugat? Christophe Colomb'un tayfa
lan ilk toprak par(asını görünce nasıl sevin~le: "Kara! knrn!., 
diye bağırmışlarsa. biz de, İnönü Ansiklopedisini ufukta görün
ce' öyle coşkunca haykıracağu.; 

- Liıgat! Lugat! 
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Yazan: E. D. 

Ceset ve 
Enkaz 
Yığınları 

Maarif Vekili 
Neşriyata 

1 
Cevap Veriyor 

----<----
Çeviren : Y. K. 

Köy Enstitüleri 

1 

teesslr eden manzara, icterinde Çoğaltılıyor 
ç:ıllı.şm'.'1< ~tediğim kü~üphane ı Maarü Vekili Hasan Ali Yücel 
ve arşıvlerın harabelen oldu. b" h b"h ld ·· le de ba-
ş ki t E t r ·· - k ır as ı a e. son gun r 

ar ya ns ı usunun en azı zı gazetelerde yapılan ne_sriyat-
arasında, şurada burada, yan t b h ed k d. · t• k. k"t - an a s. ere emıs ır ı-
yanmış ı ap ve kajtıtlar vardı. .. S ··f yımında oku-
Aralarında eski Rumen evrakı - - 0 l' nu us sa. • 
nın baki el · · B .. k t ma çall;ında bulunan çocuklar, u-
prof Şo Y erını ve 1 u rebş .e mum! nüfusun yiizde yirmi biri-

. ğ . rgo - ya yazı mış ır · k"l ı··· ·· ··1d·· B" b Harap olan şehre girınce, a ır ve zarf b ld p 1 t nı tes ı et ıgı ızoru u. ız. u 
tuha.! bir koku, ce.<d kokusu, na-

1

. ~ um. h Ot?nydaya _yapdl - yüzde yirmi birin ancak Viizde 
zarı dikkati celbediyordu. Göder gım seya a ım en usta 1 ~ on altı onda dokuzunu okuta-
önünde yanmıı ev enkazından lba- ma ancak. bunları - çok sevdı~ı biliyoruz. Köy enstitüleri ile bu 
reı mahalleler, bombaların açtııtı ""!:eml?k7tın son selı\mını - go- mikdan arttırmak ve yüzde yir
çukurlarla bozulmuş yaya kaldı- turebıldun. . b" . k" fesini okutmak istiyo
rımlan kopmuş te\gra.! telleri yı- Moteyke ve diğer Leh ressam- mı ı~!' ~ rtta itibaren ·yeni-
ğınları, merızulerln delik deeık et- !arının eserleri önünde saatlerce ruz. ..ır 8 

... 1n .. 
ti"' tramvay ve otobüs bakiyele- d d " .. 1 k 1 t den kov enstıtu erı ın•asına baş-.,. ur u,.um muze er a mamış ı. kt 14 t-ı-· ·· · ri vardı Ar 1 k"T"pb 1 rd d !anaca ır. ens ı unun ınsa 

· ş v ve u u ane e .e e ar- planlan yapılmıs bulunmaktodır 
tık çalışamazdım. Hepsı yanmış Nesriyat konııresinde verilen 
ve yakılmıştı. Şuraya buraya ser 1. t tb·k· · · ı· ·1 · k"t ak - · 1 karar arın .n ı ı ısıne ve ınce, -8-
pı mış, 1 ap ve evr yı~m. a:n- mesela teli! hakkı meselesi icin 

Nihayet Varşovaya gitmek na rastlıyordum.. Her gıttığıın Üniversite profesörlerinin bir 
mıisaadesini alarak fevkalBde yerde yıkılmış hına vığınlarına, k ·· yf l k t"·d·· ·· ··t · , ac yuz sa a ı e u unu mu a-
~ayri tabii, fakat yine manasız yanmış evlerin kafeslerm~. haç lea etmekteyiz. MeselePin üstün
o!mıyan bir hayat geçirdif(im mi- sız, d_~msı~, penceresız kılıseler deyiz. Arastırmalar isin kanuni 
sa!irperver "Yadviya., villiısın- tesaduf edıyor~um. Her sey yan- metin haline gelmesi safhasmda-
dan çabucak ayrıldım. gınl~r~an sımsıyah olmu•tu. _ dır. 

Dehşetle hah.solunan yıkık . Butun bu hazin şeylere mut - An~lopedi işlerine gelince; 
Varşovada beni neler bekliyor - hış, boğucu bır ceset ko!"usukka- birinci cildini bir senedP tamam
du, bilmiyorum. Yola çıkarken ~şıyordud.~e;kes~ sokag~ ~ı ar- lıyaca~ımız İslam An•iklopedisi 
yurejtiro titriyordu. Her şeye ha- enbmenk ılını rdagzsına k u .. mlıva '!'ürk irfanı irin haslı ba<ına bir 
zırdım. v arşovaya yakın bir yer- mec ur a ıyo u. ıca ının er- 1 . h . ·a. t .. - A "ki 

lı ih d b k k " ı k 1 .. h lırı azınesı ır nonu nsı o-
de başı kanlı bir bezle sarı - e u o u ro~a ara ev ere nu- . t 1• A "ki d. · d k" 

Hu f ed. b"" t•· k"" l · d 1 oedısl s am nsı ope ısın e ı tiyar bir adama rastladım. - uz ıyor, u un ose erı o - ld • 1 
k d d S l h t lıkl basanmızdan a ıgımız rP<aret e 

kümet merkezinin tüten en a - uruyor u. a gın as a ar- t hh"" .. .. ld 
1 d . d ·k kul d esP usumuze mevzu o u. 

zından uzaklaşmakta ace e e ı- an or uyor u. Vekaletimizin neşriyatı mun-

TAN 

(.___G_U_._N_u_··_N~_R_E~S_i_M~L_E_~ _R_I_) 

Kasaplar cemiyetinin senelik içtimaı diin yapılmı~ ve yeni idare 
heyeti seçilmiştir. Yukardaki resimde, seçime i~trak edenleri 

~öriiyoruz. 

İhracatımız Artıy r 

Yalnız Bir Ayda 
8 Milyon Liralık 
ihracat Yapıldı 

aliıkad;;-lar birliklerin lüzumu 
derecede faydalı olamadıklarını 
ve bazı ahvalde muamelenin u
zayarak taahhütlerini vaktilc i
fa edememelerine sebep oldukla
rını iddir rı .. .,...,.t.,.+rrlh·lpr, 

Ciğer ve Beyin 
Fiyatları 
Tesbit Ed~liyor 
Bir Keresteci Dükkanı 

15 Gün Kapanacak 

Fiyatları mürakabe bürosu, et 
fiyatlarından başka, ciğer ve be
vin fiyatlarını da tetkik etmekte
dir. Mürakabe bürosu, bu mad
delere fiyat konulmal'l için, fiyat 
lan mürakahe komisyonuna bir 
rapor vermiştir. 

Mürakabe bürosu memurlan. 
kndın mantosu üzerinde ihtikar 
yapan bir tüccar hakkında zabıt 
tutmuşlardır. 

Bu zabıt bugün, toplanacak o
lan fiyatları mürakabe komisyo
nunda tetkik edilecektir. Bu gün
kü toplantıda ıtörüşülecek mev
zular arasında ihtikar yapan bir 
kaç bak1·"' n~ hulp"..,.,~ktadır. 

Petrol ihtikarı 
Bazı petrol ve benzin tacirleri. 

şark vilaytlerine gönderilmek ü
zere. petrol limited şirketinden 
aldıkları mallan, fahiş fiyatla İs
tanbulda satmaktadırlar. Fiyat
lan mürakabe bürosu, bu mesele 
hak1'ı'lda tahkikata hA<1•m•<tır. 

Bir keresteci mahkum 
oldu 

Etibanka sattığı keresteler ü
zerinde ihtikar yapan kereste 
tüccan Mihalin durusması dün 
Aslive ikinci ceza mahkemesindP 
bitmiş, suçlunun 15 gün hapsi
ne 15 gün de mağazasının kapa 
tıl!llasına karar verllmiştir. 

İhtikar yaptıkları iddiasile Ad

He rlıll· 
lurp OJJ 
Davaları 
Eski Vafi 

ile 
Üstündağ 

Arkadaşlan 

Muhakeme Edildi 
Ankara, 12 (TAN) ~ l!lıtd 

İstanbul vali ve Belediye Beilli 
Muhittin Üstündağ ve arlı •Jaıl• 
n hakkındaki davalara bugün 
Temyiz dördüncü ceza dairesin
de yeniden b:ışlandL Mrrhlffiıı 
Üstündağ hasta olduğu için mah
kemede yalnız Vekili Kenan Ö
mer hazır bulundu. Diğer suçlula. 
nn hepsi gelmişti 

Evvela, asıi mezarlık da'l'llSI 
tetkik edildi. Hiıkimler heyeti 
tarafından iddia makammm bu 
hususta beyan ettiği iddialar 
varit görülmediğinden gerek Us· 
tündağ ve gerek arkadaşlaruım 
bu meseleden beraetlerine karar 
verildi. 

Bundan sonra Surpaııop me
zarlığı davasına bakıldı.. F.sas 
hakkında karar vermeden önce 
Surpagop mezarlıitının müte
hsasıs bir ehli vukuf ma.rifetiyl«ı 
mahallen keşif ve mesahasının 

tayin, tahdit edilmesine ve bu 
hevette naip olarak İstanbul 
Birinci Ağırceza reisi Burhanet< 
tin'in bulunmasına karar veril.. 
di. Bu maksatla Sürp Agop da
va<! Nisanın 16 mcı çarşanba gü.. 
nüne bırakıldı. 

yordu. Kendimi zaptedemedim .. Jf- tazaman devam etmektedir. Sim-
vc yanına sokularak Varşovanın dl tarihi vesikalar neşri için bir 

Harbin ilk senesinde harici ti
caret işlerimizde kaydedilen ge
rileme yeni şartlara uygun im
kanların araştırılması neticesi o
larak yeniden inkişafa başlamış
tır. 1940 yılı içinde İstanbuldan 
muhtelif memleketlere 200 mil
yon kilo sikletinde ve 65 milyon 
liralık ihracat yapılmıştır. Bu yıl 
yalnız geçen ay zarfında yapılan 
ihracat ise 8 miJ .von lirayı geç
miştir. 

I thalat işleri liyeye verilen Mısır çarşısı esna- Spor : 
fından Cemal ve Sıtkı ile Mano- --- • ..._ __ nasıl bir halde olduğunu sordum. Kıı için dua mecmua hazırlattırıyorum. Ma-

İhtiyar uzun uzadıya konuşacak • zimizin muhtPlÜ devirlerine ve 
bir halde değildi. Başını çevir - C amsız, sobasız, ışıksız ve icinde va•adıi!ımız Ciimh,.rivet 

Hükümeıce ic piyasaların muh 
taç olduğu malları verebilecek 
vaziyette olan memleketlere ih
raç lisansı verilmesi esas kabu1 

edilmesinden beri, ithalat da faz
lalasmış ve eve lce piyasada mev
cudu kalmıyan veya azalan bir 
çok maddeler ithal edilmiştir. 

el Saparta'nın durusmalanna M ki ı•ı 
nün Aslive ikinci cezada devam e 1 r 

meden, durmadan limitsiz bir ta- susuz evlerınde soguktan reıımının muhtelif s•fhalarına 
vırla elini salladı ve: titriyen Varşovalılar, kışın ça- ait. neS('dilmemis değil. hatta 

"- Ceset ve enkaz yıf(ınlan:,. buk gelmesi için dua edıyordu. kimsece bilinmeyen ve<aiki. bu iki günlük ihracat 

~clilmi•tir. Mahkeme sucluların 
defterleri üzerinde tetkikat vap- Arasın aki 
mava ve Manoel'in 500, di~erle-
rinin de ü~er yüz ura keraıeue Ma~lar diye mırıldandı. lsteduderi oldu. l!.rincıteşrı.ıun mecmua il~ Türk milJPtinin ha-* * ilk .ııünlerinde yağmur yağmıya fızasına takdim edeceğiz . ., 

Son iki günde muhtelif mem
leketlere 650 bin liralık ihracat 
yapılmıştır. İhraç edilen madde
ler arasında Anıerikaya gönderi
len tütün ile Almanyaya gönderi 
len iç fındık bulunmaktadır. 

tahliye edilmelerine karar ver- '3" 
Ceset ve enkaz yığınları başladı, geceleri herkes paltosu Piya<eda mevcudu azalan a

monyak ve nişadırm temini için 
ithalatçıların yaptığı teşebbUs 
müsbet bir şekilde neticelenmek 
üzeredir. Romanyadan mühim 
mikdarda amonyak ve nisadır 
ithal edilecektir. 

mlstir. 

H arap olan şehre girdiğim 
zaman, ihtiyarın sözleri

ni hatırladım. Ağır, tuhaf bir 
koku, ceset kokusu dikkatimi 

ektL Gözlerimin önünde yan -
'' ev enkazından ibaret mahal
ler, bombaların açtığı çukur -

larla bozulmuş yaya kaldınmla
n. kopmU$ telgraf teleri yıj!;ın -
arı mermilerin delik deşik ett!
ı:\ İramvay ve otobüs bakiyeleri 
\ardı. 

Tam şehrin önünde bir yeral
tı bombasiyle tahrip edilmiş bir 
Alman tankı _gözüme çarptı. Var 
şovaya giden başlıca yolların gi
riş noktalarına mayin yerleştiril
diğinden ve böylece hücum esPa
sında, briçok Alman tanklarının 
havaya uçurulmuş olduklarını 
daha sonra gördüm. 

Önümde açılan müthi$ maııı:ı
rayı seyrederek ilerliyordum. 
Caddelerin her iki tarafında, mu 
vakkat mezarların beyaz haçları 
ıı: ,rünü ·ordu. Bomba ve mermi 
yağmuru altında ölenler, çukur 
k zmıya elverişli olan yerlerde 
ızcmülmüşlerdi. Varşovanın tek
ırd bahçe ve caddeleri böyle mu
,-. kkat mnarlarla dolmuştu. 
Mezarlar alelacele yapımış be -
yaz haçlar ve her halde klllse en
kazlarından alınmış heykel tabi
yelerile 'üslüydü. 

Sağ kalan hazin bir kalabalık. 
haçlara acele ile YllZılmış isimle
ri heyecanla okumıya çalışarak 
kaybolmuş akraba ve ahbapları
nı arıyordu. 

• 
Şöpen'ln kalbi * 
Ç ok sevdiğim ve harpten 

evvel içinde dua ettil!im 
SV) a.oga Ki ya kilisesine gittim. 
İçeriye girerek: "Acaba $openin 
kalbi ne oldu?., diye düşündüm. 
Düşmüş sütunlar, kırılmış hey -
keller, parçalanmış tasvirler ara
sında çömleğini buldum: Bir 
mermi tarafından deinmişti. Ha
rabeler arasında şehrin merke -
zine doğru ilerliyerek: "Şopenin 
kalbi yaralı, Polonyanın kalbi -
Varşova, kın1mıştır:,, diye dü
~üyordum. 

Var şov anın artık ne ev !erini, 
ne caddelerini tanıyabilirdim. 
Hepsi bir enkaz yığını halinde 
idi. 

Bir zamanlar garın bulundu
jlu yer boştu, saray bir harabeye 
donmüştü, bütün tiyatrolar yan. 
mıştı. Nowy Swiat ve Marszal
kovska ana caddelerinde sağlam 
tek bir ev kalmamıştı. 

Şurada burada, henüz tüten 
harabeler arasında acı bir istih
za ile bakan (sığınağa) "dosch
ronu!,, ibaresini havi levhalar 
duruyordu. Bu levhalann arka
sında yüzlerce insanı diri diri 
gömmüş olan yıkık sığınaklar 
vardı... 

Polonya tarihinde meshur o
lan harbiye mektebinin yanık 
'tıarah~l 0ri arasında kalarak göze 
çarpan "Honor i Ojezgzna! .. (Şan 
ve vatan) levhasını asla unuta -
marn. Mahvolmuş bir devletin 
mtasında duran bu yazı bilhassa 
w:ı idi. Fakat, beni en çok mü-

na bürünerek yatıyordu. 
Arkadaşımın talıhi vardı, evi Belediyede: 

kısmen harap olmuştu; Varşova
lıların ancak u!ak bir kısmı bu 
saadeti tadabilmişlerdi. Hemen 
bütün evler tamamen yanmıştı, 
Romanya sefareti, maarif vekil
liği, evvelce oturduğum talebe 
yurdu ve Alınan polisleri tara -
fından işgal edilen Un.ıversite 
kutüpbanesi aynı "mesut., hal
de bulunuyordu. 

KJasık filoloji üzerinde eser
lerile bUtün dünyada tanınmış 
profesör Zelinski'yi yangın bom 
balarile tahrip edilmiş üniversite 
binasındaki apartımanda bul
dum. Kendisine profesorlere tah 
sis edilen yurtta, bomboş bir o-
da verilmişti. BUtün geçirdikleri
nin tesiriyle felce uğramış yatı
vordu. Üzerinde kalın bir palto, 
kUrkten bir şapka ve birkaç bat-
taniye vardı. Ellerine, sıcak tu-
tan eldivenler giymişti. Beni ~ö
rünce acı acı gülümsedi ve: 

"- Bakın, beni ne gülünç 
vaziyette buluyorsunuz,. dedi. 
Hayretle: "gülünç mü?., diye 
tekrarladım. Kalbim merhamet 
ve stırapla dolmuştu. Harpten 
birkaç ay evvel, profesör Bükreş 
üniversitesinde birkaç ders ver
meyi kabul ettiği zaman,' orada 
yapılan heyecanlı alkışları, ken
disi ve kızı ile beraber mesut 
birkaç dakika geçirdiğim Varşo
vadaki rahat apartımanını ha -
tırladım. (ARKASI VAR) 

Ketumiyet! 

Tramvaylarda 
Yeni Tarife Martta 

Tatbik Edilecek 
Tramvaylarda arabiı değiştir

meksizin doi(rudan doıtruya ya
pılan seferler icin bir tek ücret 
alınacaktır. Aktarma bfletleri de 
ihdas edilmektedir. Bu yeni usul 
Marttan itibaren tatbik edilecek
tir. 

Dahiliye Vekaleti tramvay, va 
pur ve banliyo trenileri fiyatları
na yapılacak 10 paralık hava ku
rumu zammı icin bir kanun pro
jesi hazırlamaktadır. Proje bu 
devrede meclise sevkedilecektir. 

EYÜP OTOBÜSLERİ - Ke
restciler - Eyüp. hattında calısan 
otobüslerin sahil boyunu takip 
etmiyerek Balat - Çar>amba yo
lu ile sefer etmeleri kararlaştırıl
mıştır . Bu suretle yolcuların bir 
kısmı Haliç vapurlarile gidip ge
lecek ve on otobüs te bu hattan 
alınarak başka hatta tahsis edi
lebilecektir. 
BELEDİYE SERGİSİ - Bele

diye on yıllık beledi faaliyeti gös
teren grafik, resim ve maketler
den müteşekkil bir sergi hazırla
maktadır.~ 

D iinkil gazetelerden birisinde şöyle 
bir serlevha vardı: 

"- Ro,evt'ltin şah&i mümessili Mister 
Hopkins, Lızbonda beyanatta bulundu!,, 

l Jırar:at birlikleri 
Merkezleri İstanbulda olmıyan 

bazı ihracat birliklerinin yapmak 
la mükel\ef oldukları formalitele 
ri temin içinİstanbul ihracatçıları 
vaklt kaybetrr>Pk ve bazan dA bu 
muamele vapurların hareketine 
kadar yetişmediğinden, ihracat 
vaktinde yapılamamaktadır. 

İhracat lisansları, Ticaret Ve
kiıletince verilmekte oldııjundan 

Kaynanasının \ 

Bağırsaklarını Döktü 
Kasımpaşada Akçeşme soka

ğında 10 numaralı evde oturan 
Halil Yalçıner ile kayın valdesi 
Emine Esma arasında kavga çık
mış. Halil eline geçirdiği ekmek 
bıçağı ile Esmanın karnını yar
mış, kadının bağırsakları dışarı 
dökülınU tür. Esma limitsiz bir 
halde Beyoğlu hastahanesine kal 
dınlınış, suçlu yakalanmıştır. 

SAHİBİNİ ISffiDI - Yesil
köyde oturan araba sürücüsü İs
mail beygirini tımar ederken hay 
van kolunu ısırmıştır. İsmailin 
kolunun kemikleri parçalanmış
tır. Beygir kuduz hastahanesin
de müşahede altına alınmıştır. 

•• 

Piyasada gomallta mevcudu 
kalmamıstır. Bu sebeple aibc e<· 
ya vapan mobilvacılar güclük 
cekm kt dirl ı- \ m dde v 1 
ce münhası•an Almanya ve Hin
distandan ithal edil~ekte idi Bir 
firma gomalita ııetirtınek üzere 
bir mümessilini Hindistana gön
dermiştir. 

Matbuat 
Ayın 22 

Balosu 
sinde 

Bu seneki Basın Balosu, Şuba
tın 22 sinde Taksim Gazinosu 
salonlarında verilcektir. 

Bu münasebetle. Avnıpadan 
yeni getirilen attistlerle fevka
lfıde bir varyete programı tertip 
edilmiştir. 

Davetlilere verilmek üzere zen 
_gin katyon ve hediveler temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

O _geceye mahsus olmak üzere 
saat 12 de intişar edecek olan 
Balo Gazetesi matbuatımızın en 
sevilmis muharrirlerinin zarif, 
kıymetli yazıları ve meşhur ka
rikatüristlerimizin resimleri le 
dolu olarak davetlilere dağıtıla
caktır. 

Halk evlerinin 
Kuruluşlarının 

Yıldönümü 
ayın 23 Uncü Pazar günü 
.ci1tı!!ı n 

dönümü kutlanacaktır. Saat 
14.45 de Başvekil Refik Saydam, 
Ankara radyosu ile bir nutuk söy 
livecektir. Bu nutuk bittikten 
sonra her vl' ~;ette merasim ya
pılacaktır. Sehrimizdeki mera<im 
Eminönü Halkevinde olacak, o 
gün Parti idare heyeti reisi Hal
kevlerinin faydası hakkında, bir 
nutuk söyliyecek, bunu ev reisi 
Yavuz Abadanın bir konferansı 
takip edecektir. Bütün Halkevle
rinde o gün ve o gece konferans, 
konser ve müsamere verilecektir. 

Vilayet. hudutlan dahilinde ye
niden 2 lfalkevi açılacak 2 Ha'k 
odası Ilalkevine tahvil edilecek. 
venid~n 59 Halk odası aç·~ cak
tır. 

Kauçuk, Lastik ve 
Teneke Geleli 

Ankara, 12 (TAN) - Istanbu
la yeniden 80 ton ham kauçuk 
ile 3600 ton otomobil iç ve dış 
lô.stiği ve bir miktar teneke gel.. 
mistir. Bunlar, alak•darltı.r a
rasında taksim edilecektir. 

yor. Fakat düşllncesizlerin daha rahat 
~11şadı.klan d!lşiinillüne, "beyln•fz baş,, 
!arın daha kıymetli sayılinası lazım. 

Ciğere gelince, onun fiatının haylı 
"iikselcceği muhakkaktır: lnanmaz•a
rnz, ciğerin ne kadar pahalıya mal oldu
ğunu İtalyanlardan sorun! 

* * 
Hu s<ırlcdn.yı gürılr gormcz, derin bir 

meraktan kıutulmak ümidine kavu1-
tum: Çilnkii, uğradığı her yerde ketumi
yetini ınuhaiaza eden l\lister Hopi~lns'jn 
uzun seyahati, hôılisatı dikkatle takibe 
fabalıyan her insanın dimağında siyasi 
bir muamma olarak kalnuştı. Bunun i~in 
dir kf, bahsettiğim serlevhanın altıuda
ki havadisi, bu bol meçhullü mua.ııma
yı çözmek ümidile okudum. Fakat gelin 
görün ki, bu ümitle okuduğum >alırlar 
şunla1tdı: 

okuyan dikkatli bir vatandaş, bana bir 
mektup yazmış. Aşağıdaki satırlan bu 
mektuptan alıyorum: 
"- O fıkranızdan anlaşılıyor ki, ya

zı larınızı arap harflerilc kaleme almak
tasınız. 

Sizin, ve birçok muharrirlerimizin 
hala bütün yaZJlarınızı eski harflerle 
yazmanız, en bllyilk Türk inkılabına kar 
!J1 gösterilen bir hürmetsizlik değil mi
dir? Eğer giizel tllrkçemlz güzel Türk 
harfleri ile yazılırsa, ne "Gaile,, "Aile,. , 
nl' de "Göz,, , "Kör,, olur 1,, 

tip hatalarının acı suikastlerindcn ko
ruyamaz. Hatta bilaki•, bu suiknste da
ha fazla maruz bırakır: ÇünkU eskiden 
azami iki şekle sokulabilen birçok ke
limeler, buı:ıiin, beş, altı, hatta yedi ~e
kilde yazılabiliyor. Okuyucum benden 
mısal de isterse, kendi mektuhun<lan 
aldığım bir kelimeyi muhtelif şekillerde 
yazıyorum: 

D. N. B. nin telgr'tıfı 
---------- - --s u satırları da "D.N.B . ., Ajansının 

verdiği havadiste okudum: 
"- Alınan Hariciye Nezaretinde be

yan edildiğine göre, Btılgaristanda Al
man kıtalarının bulunduğu hakkında 
Eerlinde hiçhir şey bilinmemektedir. 
Bazı kimseler: 

"- Lizbona gelen Mister Bopkins is
tasyonda kendisini karşılıyan ıazeteci
lere bir beyanat vermiş, ve şu sözleri 
söylemiştir: 

"- Gittiğim her yerde yaptığım gibi, 
miisadenizle bıuada da sükutumu mu-
1,afaza edeceğim. Seyahatim esnasında 
edindiğim intibadan memnunum. Fakat 
maalesef, Rooseveltle görü~meden bu 
hususta bir şey söyliyemem!,, 

Bu satırlan okuduktan sonra temenni 
ettim ki, l\fister Hopkinsin yaptığı bu 
uzun seyahatin neticesi de, "Lizbon., da
ki beyanatı &ibi sukutu hayal verici ol
ma~ın. 

Hopkinsin ketumiyetine de pes deme
mek elden gelmiyor: O, bizim memur
lara bile taş çıkardı/ 

* * Şakaya gelmez 

E vvelki giin bu sütunda tıkan "nok
talara dikkat! •. baslıklı fıkramı 

Okuyucumun birinci suali bir bakım
dan haklı, bir hakımdan haksızdır. 

Haklıdır: Çünkii meslektaşlanmm 
makalelerini yeni harflerle yazmalan 
lô.zımdı:r. 

Haksızdır: Çünkii benim eski harfler· 
le yazdığımdan bahsettiğim makale, 
bundan tam on iki sene evvel neşrolun
muıtur. Ve o tarihte yeni harflere he
nüz kafi derecede alışamamış bulunan 
mürettiplerimizi hiç olmazsa okumnk 
20rluğ'undan kurtarmak mecburiyetile 
eski harfleri kullanıyorduk. Okuyucu. 
mun ikinci cllmlesi keza. bir bakımdan 
haklı, bir bakımdan haksızdır. 

Haklıdır: Çiinkü biitün vatanda,ıann 
yeni harfleri kulianmaları zaruridir. 

Haksızdır: Çünkü yeni harflerle yazı 
yazmak, bir muhariri hiçbir zaman ter-

1 - harfleri i'e 
2 - harflan n~ 
3 - harflanvb 
4 - harfleriyle 

Acaba bunlardan h:ııııri•l doğnı? V.\ 
kıa ben biliyorum amma, okuyucuın 
mazur ııtörsün de ... "Doğru., yu söyle
miyeyim: Çünkü --Şaka,, ya gelmez! 

* * Beyin ııe ciğer 

D ünkü havadislerden öjirendik ki, 
· fiatlan mürakabe komisyonu, 

şimdi de beyin ve ciğer fiatlonnı tetkik 
etmekteymiş. Bu komisyonun mliraka
bcsi başladığına göre yakında beyin -.c 
ciğer fiatları da yükselecektir. Komi•· 
yon. gerek "beyinsiz baş., !arın, gerek 
--beyinli baş,, ların ffallarını tesbit ede
cekmiş. 

Vakıa ilk bakışta, "beyinli baş., !ara 
daha yüksek fiat biçilmesi makul <anılı-

"- Almanların dünyadan haherleri 
yrık!., şekl'ndeki iddianın doğrıılutun -
dan şüphe ediyorlardı. Yukarıdaki hava 
dis onlann hu şliphelerini gidermi,lir 
'anırım. Çiinkii, nihayet, Almanla•rla 
resmen itiraf ediyorlar: Bcrlinc!c hi~;hir 
~ey bilinmemekteymiş! 

* " Neler geliyor 

M ısırdan kahve gellyormu,. Şlındi 
arpa kahvesi içiyoruz. Yakınıla 

Mısır kahvesi içeceğiz demektir. 

Benim, Almnnyadan llAç, İtalyadan 
Ulstik, l\tmrdan kahve gelme•ine bir di
~ecc"!lm yok. Fakat yine dilnldi gaıete
ıerdt okur1u~uına ~fire, c;;.ehrimlze Rtle· 
d<'n ıle iki tone ıl<'li geliyonnu~: Acaha 
l'tanbulda kıtlığınn kıran mı girml~ıi 
ki? 

Naci Sadullah 

Dün Voleybol ve 

Futbol Maçları Yapıldı 
Kız mektepleri arasındaki vo.. 

leybol maçlarına dün de devam 
edilmiştir. ilk maç Erenköy ile 
Kandılli arasında yapılmış ve 
Kandilli ekıbi Erenkoyü 15-10, 
lL -4 ve !<:.: ıı,.rv-rn.,.,,1,,11·, 

!kinci maç C'Omhtıriyet ile 
Işık takımları arasında cereyan 
etmiş "e Cüınhuriyet takmıı rı:· 
kibini 15 _ 3 ve 15 - 2 olarak ;ki 
sette yenmiştir. 

Dün Şeref stadmda da mek
tepler arasındaki futbol şampi
yonasına devam edilmlstir. 
· Evvela; Muallim Mektebi ile 
Ticaret Lisesi karşılaşmış ve 
maç O _ O beraberlikle nihayet
lenmiştir. 

Sonra, Şişli Terakki ile tşı1' 
takıırtları karşılaşınışlar ve maÇ 
3 - 2 Şişli Terbkkinin mağlübi· 
yetı n .. Tiihavet btı 'muştur. 

Eyiip Kır Koşusu ~ 
Eyüp Halkevınden; Spor kolu

muzun tertip etti~i "4" kilomet
relik kır ko~usu pazar günü y&
pılacaktır. Kosuya ırirmck lsti
yenlerin söylenen güne kadar 
Evhniz idare memurluğuna mü, 
racaat etmeleri lazımdır. Dereccı 
alanlara mükafat verilecektir_ 

Zelzele lılıntakalannda 
Yapılacak İnşaat 

Ankara, 12 (TAN> - Ettin.
can ve diğer zelzele mmtmla
rında yapılacak devlet daireleri 
için Nafi:ı Vekfıleti 700 ton be
ton anne demiMnin Karabük de
demir ve çelik fabrlkalarmdan 
temin edilmesi için Baş V ekilet.. 
ten müsaade istenmiştir. 

Adliye Tayinleri 
Ankara. 12 <TAN) - Istanbul 

Ticaret mahkemesi azalığına E
mirdağ eskı Muddeiumumisi Fet 
hi ve tonu VP !<atl•stro müf~ttiş
liğine Kadıköy kadastro nıüdürü 
Sıtkı tayin edilmiştir. ____ , ____ _ 

Kaymakam Ta)inleri 
Ankara. 12 (TANJ - Sor kay

makamı Eşref Kilis kaymakam· 
lığına Kilis kavmakamı Turgu 
Bor'a Manlc:-a lda1·e hP\'Pti izasır 
dan ~f'lf"a+i • t~rıh11l viliivPt ~ri::lr, 
heyeti azalığına tayl1' l'dilmi~t!r. 

Azılı İki Deli Getirildi 
Müddeiumumiliğe Rizeden, i

k~ akıl hastası j!elmiştlr Bun
lardan İsmail hir buhran eST1a
sında 7 vasındaki cocuğumı 
'ııcakla kesip pa""calım1r;t1r. Ali 
ismindeki n;>1,.r Jıa<ta kendi evi 
ne petrol dökün valm>ıs, ahırd:ı· 
ki hayvanlarını bıçakla r>•r nla 
mıstır Hast 0larıfan ikis; de Ba· 
1<ı•köv emrazı •kllve hastaneııi
"E' ııf:inderilmisl•'"tl·r 

Yeşil Sahalar 
Prost pli'ınınd ı ı ı \'!" 1 sahala

rın nasıl tnnzi.m edilec~·; hnlr
kında Nr D'an hezırlanmııkt;dır. 

ille 

' lış 
\'i 

. lir· 
ili 
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..._ İngiliz ve Yugoslav kaynak
dan gelen haberlere göre, 

gari tana bind n faz.la Alman 
c.resi ve bınden fazla tank 

lnuş, Dobrucaya dıı 20,000 Al -
askeri geçm şür. 

.... General Franco, Sinyor Mu.s
ile görllşın.Qştür. Franco'nun 
ile Fransa arasında bir uz
z.emini hazırlamak ıçin gay

&arfetın :te olması akla ya
gelmektedir. 

Vaziyeti: 

Churchill'in nutkunda işa
ret ettiği Balkanlarda 
taarrmu tehlikesi hak

muhtelif kaynaklardan 
haberler birbirini tutma-

L~~· oqgıuz, Amerikan Te Yuogs· 
kaynaklan, bu tehlikenin 
eut ve taarruzun yakın ol

u sarahatle ve ısrarla id-
etmekte, Alman ve Bulgar 

_.lrD.Jııklıan ise bu iddialan müp 
ve umumi bir şekild~ tek

etmektedirler. 
t..:ğw ve Yugoslav kaynak· 

dan alınan haberler şunlar-

'tine ayni kaynaklar, İngı"Ih 
'linin Romanyadan çekilme
. cayet garip bir şekilde izah 

edirler: General Anto
u memlekette nizam ve in

iade ve tesis ettiği için 
·ua .-janlannın Romanyada 

entrika ve sabotaj hare· 
leri yapmalanna im.kan kal-

-~IUh·•·tır. ' 
llu kaynaklar, lddlalannı te

'f'e tevsik maksadile, Roman 
muhtelif yerlerinde, bil

Ploesti petrol mıntakasm-
ıecenlerde yapılan sabotaj 

etlerini ve Tuna üzerinde· 
levldyatı sekteye uğratmak 

puru hadisesini hatırlatmakta· 
dırlar. 

Bu mesele ile alakadar diğer 
-;ayanı dikkat haberler şunlar
dır: 

İngiltere ile siyasi mfinasebet 
lerin kesilmesi Romanya, halkı
na bildirilmemiştir, fakat halk 
bunu ağızdan öğrenmiştir. 

Sovyet kaynaklan, bg mese
leyi mevzuu bahis eylememek· 
te, Moskova sükut etmektedir. 

İngiliz mahafilinin kanaatine 
göre, Sovyet Rusya, Almanya 
Balkanlarda harekete geçse da
hi, infiratçılık siyasetini bırak· 
mıyacaktır. 

Diğer mühim bir nokta da, 
İngilterenin Romanya ile siya
si münasebetlerini kesmesi ha
disesinin ve Bulgaristana Al· 
man iıııgali altmn gjrdfği takdir
de İngilterenin Bulgaristana 
karşı alacağı muhakkak olan 
tedbirlerin, Bulgar hilkômeti 
ve siyasi mahfilleri ve halkı ü
zerinde yaptığı tesirdir. Fakat, 
Balkanlarda hadiselerin seyri 
-lizerinde mühim bir rol oymya
cak olan bu tesirin mahiyeti 
hakkında henüz sarih mal1llnat 
gelınemiştjr. 

Fransa ve ispanya: 

Balkanlardan sonra günün 
en mühim meslesi, Gar

bi Akdenizin makadderatı ile 
alakadar olan Fransa ve İspan· 
yanm vaziyetleridir. 

Son gelen haberlere giire, Ge
neral Franco dün Musso1ini ve 
Papa ile göriişmiiştür ve bugün 
İspanyaya dönecektir. 

Mareşal Petain'in de Ud gün
denberi, Franco'nun yolu üze
ı·indeki Canncs şehrinde bulun
ması şayam dikkattir. 

Franco'nun bu seyahati hak· 
kında muhtelif rivayetler do· 
)aşmaktadır ki, bun \ardan biri, 
urnunıi sulh teşebbüsü ile ata
kadardır. 

Kendi yanında harbe girmesi 
için Almanya tarafından tazyik 
edilen ve bu teklifi kabul ttiği 
takdirde esasen aç bir halcJe bu· 
lunan İspanyanın büsbütün 
mahvü perişan olacağını ve 
mevkiini kaybedeceğini hesap· 
layan General li'raııco'nun, aul· 
hün hemen teessüsünde belki 
herkesten fazla menfaati oldu
ğu ve bu iş için elinden gelen 
gayreti sufedeceği muhakkak· 
tır. 

Ancak yine muhakakttr ki, 
bugün sulh için müsait bir ze
min, müşterek bir anlaşma esa
sı da mevcut değili!ir. Davaları 
ve hedefleri birbirinden tama· 
nıile ayn olan iki tarafın, mec
bur olmadıkça, sulh masası et
rafında birleşecekleri tahmin e
dilemez. 

General Franco"nmı Fransa 
ile İtalya arasında bir uzlaşma 
zemini hazırlaması, İtalyanın 
Fransaya ait isteklerinin bir kıs 
mından vaz geçmesine nu1kabil 
Weygand ordusunun bitaraflı· 
ğmı, yani hareketsizliğini ve 
Alman askerlerinin -İspanya
dan geçmeksizin· doğrudan doğ 
nıya Bizerteye naklini temin 
için gayret sarfetmesi daha ak· 
la yakın gelmektedir. 

M. ANTEN ile batınlan dinamit va-
~==-....... -=========="'========== 

Şeker insana Dokunur 
~ normal bir halde işle· ekşilik, ağzımızda hissettiğimiz 

bomdaki şeker nizamı yo· ekşilik değil, madenlerin iyonla
giden bir adama şekerin mıdan kanda hasıl olan ek§ilik
aııı pek te zannedilemez: tir ... 

eıı bire çok şeker yerse, ka- Etlerle, balıklann ve yailann 
• şeker -aksine- azaldrktan ywnurtalarm hepsi kana ekşilik 
nıuvazene yeniden düzelir. verirler. Zaten onlardan alınabi
yavaş çok yerse semirir. lecek şekerler de hiç gibidir. Hay 
vücudün şeker ihtiyacı ta- vanl ırdan gelen gıdalar arasında 

olunca şekerden insana gı· yalnız siit, yağ olmadan, kana 
.. ~lir, tatlıdan elini çeker.. ekşilik vermez. 
'kat şeker hastalığına tutul- Daha ehemmiyetlisi unlu gıda-
olanlara şekerin dokunup )ardır. Ekmek te onların arasm
nuyncağı biraz kanşık bir da olmak üzere hepsi çokc;a şe

lecıir. Şekerli hastanın yedi- ker vermekle beraber, az çok ek· 
'1hiiminle yağın vücudiin i- şilik te getirirler. Gariptir ki un
~e geçireckleri kimya mu- lu gıdalar aras,nda ·yakın vakte 
leterinin tamam olması için kadar şeker nisbeti en az olur di
şeker veya şeker olacak ye, şekerli hastaların yedik1eri

deler lazımdır. Onlardan do- glUten ekmeği, yalnız unlu dei!i1. 
ır ki şekerli hastalara da her tiirlü gıdalardan çok ekşilik 
e yiizdcn iki yüz grama ka· verendir., 
Şeker verecek gıdalar yedi· Kuru sebzelP.r -mercimekten 
••• Bu muvazenyi temin et- başkası- kana ekşilik getirmezler. 

sonra fa:ıln kalan şekerin Hele patates -onu da kuru sebze
li ha taya dokunmayacağı, lerden sayarsanız- ekm<'iiin tam 

~İddia edi eme:ı:. " zıddı derecede nlkalenlik verir. 
lı:er)i ha talara dokunarak o- Onun için ~ckerti hastalara ek· 

lttkerin ke dis'nden zi ade o- mck yerine pntates yemeği tav
lt.ı i~inde b1 lundp«u !!lt!ımm si~·c ederlrr. 

hindeki madenlerdir. G•dn Taze sebzelerden -zaten bizde 
telerindeki madenleı·in neti· pek bilinmeyen· kırmızı lahana· 
~ ~a 3 a el sil"k ':erir, va al· dan bnska- ~·emişlerden de ·ce-

1 · { rli mad- vizdcn ba<:ka· hepsi kana alka-

'I' .&. • 

Amerika 2.225.000 
Kişilik Bir Müdafaa 
Kuvveti Hazırlıyor 

Amerika, günden güne dtin
ya harbinde büyük bir 

rol oynamaktadır. Diğer taraf
tan J aponyanınAmerikaya harp 
ilan etmesi bekleniyor. Harbin 
Uzak şarka da sirayet edeceği 
ihtimalinden bahsediliyor. 

Bu vaziyet karşısında Ame
rikanın mevcut kuvveti hakkıh
da bir fikir edlıunek faydalı o
lur. 

Amerika BirleşBt Devletleri
nin, dünyayı saran ateşin bir 
~ kendilerine de sıçramak ih
timali olduğunu sezdikleri va
kit aldıklan ilk tedbir mecburi 

·askerliği ilan etmek oldu. o vak 
te kadar Amerikada askerlik. 
gönüllü usulüne istinat ediyor
du. Ve gönüllülerden müteşek
kil olan Amerikan müdafaa kuv 
vetlerinin 871,000 kişilik bir 
kuvvet olduğunu söylüyorlar. 
Fakat şimdi askerlrk mecburi o. 
lunca bu kuvvet 2,225,000 kişi
ye çıkacaktır. 

Bu kanun tamam.ne tatbik e
dilince, Amerikan ordusu ve 
bahriyesi, sulh zamanında şim
diye kadar görmediği kadar bü
yük bir müdafaa kuvvetine ma
lik olacaktır. 

Amerikan ordusu as1t ordu, 
milli muhafızlar, 'te orduya 
merbut olan hava kuvvetleri 
namile üç kısma ayrılır. 

Asn ordu hakild ordudur. 
Ve bugüne kadar sadece 

gönüllülerden müteşekkildi. 
Bunlar üç sene müddetle hiz

met etmeyi taahhüt etmişlerdir. 
Asli orduda bugüne tadar 375 
bin asker varken, mecburi as
kerlik ten sonra bu mikdar 400 
bine çıkmışaır. 

Milll muhafız teŞldlltmın 
mevcut m.ikdan şimdi bu kanun 
dolaYJSile yeni ~!enlerin ve yi
ne terhis edilenlerin de dönme
si sayesinde 227,000 dan 245.000 
ne çık:mı$ır. Subay, er ve pilot
lardan müteşekkil olan ,hava 
kuvvetlerine 75,000 tayyareci 
mensuptur. Bunlann 5.400 ü 
pilottur. 

Amerikan bahrtyestne ıettn
ce, o da ~ kıstmdan müteşek
kildir. Asıl donanma başta ge:
lir. Bir de bahriyeye merbut 
hava ve kara kuvvetleri vardır. 
Hemen her harp gemisinde, tay 
yare gemisi olsun veya olmasın. 
muhakkak bir kaç tayyare ve 
b!r hava alayı vardır. 

Subay, nefer Te ihtiyatlardan 
müteşekkil donanmada bugün 
176 bin kişi çalışmaktadır. 

Hava kuvvetlerine 3 hm kişi 
mensuptur. 

Bahriyeye merbut kara kuv
vetlerine gelince bunlar geride 
ihtiyat olarak bulundurulan as
kerlerdir. Donanmaya mensup 

her ıemide kendi miiretteba~ 
dan başka bir mikdar ihtiyat as
ker bulunur. Yani ordunun kü
cük bir kısmı, üıtiyat olarak ~ 
mide birlikte Kötürülür. Donan
maya mensup askerlerin bugün
kü mecmu mikdan 37 bindir. 

Bu üç kuvvete mensup asker 
mi:kdarile bugünkü Amerikan 
donanmasının mecmu kuvveti 
taılmJ,inen 217 bini bulur. 
Yukarıda da izah edildifi ft

zere aynca bir hava kuvveti 
mevcut değildir. Zira yetiştiri
len bütün tayyareciler ya ordu
ya, yahut bahriyeye mensup-
1ıurlar. 

* * 
Ordu, ihtiyatlar ve milll 

muhafızlar seferber edil
dikten ve mecburi askerlik ka
rnımı mucibince silah altına a
lınacak olanlar da çağınldıktan 
sonra yaza dobıı takriben 
1,400,000 kişilik bir kuvvet ola.. 
caktır. 

Orduya mensup hava kuvvet
lerinin büyük bir süratle arta
cağı 1941 senesinin ortalanna 
doğru 150,000 ne çıkacağı hesap 
ediliyor. Şimdiki sanayi plinına 
~öre, ordu namına yapılmakta 
olan tayyareleri kullanmak için 
bir müddet sonra 200,000 kişiye 
ihtiyaç olacab muhakkaktır. 

Milli mııhafızlann da vasati 
olarak 245,000 ne çıkaca~ söy-

Jeniyor. 
Amerikan kongresine göre 

donanma ancak muayyen bir 
noktaya kadar büyüye bilir. Bu 
hudut şudur: 191,000 bahriyeli
ye ve bu mikdann %5 veya beş 
buçuğu kadar da bir subay teş
kilatına müsaade vardır. Fakat 
son zamanlarda kongre bu ka
ideyi değiştirmiştir. 

Bir senedenberi Amerikalılar 
donanmalarmı büyütmektedir
ler. A~ustos içind çıkanlan bir 
kanun mucibince şimdi iki Ok
yanusa bakim olabilecek bir do
nanma, dünyanın en büyük do
nanmasını inşa etmektedirler. 

Donanmaya mensup hava 
kuvvetlerindeki pilotlann mik
dannı 18 ,500 e çıkarmaYa calış
.maktadırlar. 

* '* 
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Zavallı ihtiyar 
Simdi artık imar projesinin 
-- tatbikiyle ortadan kalk

mı~ -•namzet olan Bahkpazan · 
nın paket kaldınmla döşeli pey
nirciler sokağı vaktivle yaz. kı" 
.vol:"lı hir çamur tabaka~h·le kap· 
lıydı. İki taraft&ki diikkanlar va· 
kit vakit ~obi!a döktükleri pey
nir sulariyle bu yağlı rutubeti 
ılniına mnhnfaza ederlerdi. 

Aksi gibi bu ~okak pi_,,,asanın 
en işlek veri olduğu için tıklım 
tıklım :riiklü muhacir araba1an
rıın tnk~rdılnrına. sarraf eame • 
kônlaT1m llJl.,..an odun beyf?frleri
nin ,niriHtiileri; boyunlann<la 
viiJdeTİ kadar ağır ~mgırak he
venklni taşı~·nn moloz e...~kleri
ne inili.-ilcn sona seslerine, sırık 
lıamallnrmın: ''açık g<'l!,, ferya
ıfı ltarı~ır, bir haylıaydur gidcr
r1i •.• 

Bu kadar kaypak bir yerde bu 
hamallar mavna şeklinde altı 
dii7. yemenilerile nasıl nmvaze
nelerini mulmfaza edehilirlerdi? 
Buna daima şaşardım. 

Sermayesi pislikten ibM"et o
lan bu Skcting'de bir g1ln bir 
kazaya sahit oldum: 

Abani sarıklı, beyaz sabDı 
bir ihtinr ortalan kamburlaş -
nıış yağlı kaldırımın bir tarafın
dan öhfrr taTafma g~erken aya
ğı kaydı. Boş bir tatar anbatn 
baş döndiiriicii bir siiT'Rtle ~li
yordu. İhtiyarnn yerinden fırla
yıp kendini kurtaracak mecali 
yoktu. Arahacının dnrduramadı
i!ı heygirlcrle arasın.da bir adun 
katlar mf'safe kaldığı için, biçare 
ezilecekti. 

Sırtüstü yere 'Vt1V8r1ınum ih
tiyar. davranıp kalkabihnelrten 
ümidini ke!!!inre, vafttğı yerden 
tüvansız bacaklat'iyle fherine 

Mecburl askerlik kanunu doğru gelen atlara kar~ kendiRi 
mucibince askere alman.. müdafaava calrşıvordu. O vakte 

lann mükellefiyet müddeti bir kadar birkaç kic;i hayvanlann 
senedir. Bunların 400,000ni Ey- dizı:rinlerine atıldılar: hirkaC1 da 
lül zarfında toplanmışlardır. Di- ihtivam bir kenara cekfiler. Mu
ğer 400,000 i de şimdi askere a- hakkak bir ölümden kurtuldu. 
lınmaktadır. Faaliyetini kaybeden kan1 sanki 

Bu suretle askere alınan bir büsbütün durmuştu. Peykeıııfne 
çoklarının muhtelif sebepler- otu.rttuklan süpiirııred diikki
den dolayı bir sene nihayetinde nmda saçsız başıtnı titrek ellerly. 
gönüllü olarak askerde kalacak- le kaşıyarak yaqatfığrna hayret 
lan sanılmaktadır. Terhis edi- ediyor gibiydi. Zavallı ihtiyar! 
!enler de ihtiyat olarak kabul e- Uzak hatıramda nedense unu
dilecekler ve bir ihtiyaç vuku- tulmaz bir köşe iğgal eden 1m va
unda derhal geriye çağınlacak- ka, bana Fransamn ihtiyar Ma-
lardır. reşalini hatırlatıyor: 

Mecburiyet dolayısile asker- Fransanm m11ğlilblyeft AY. 
li'k yapanların hepsi orduya a- mpa muvazene~inde o n a n 
lınaca:klardır. Donanmaya ve- harpten evvel tuttuğu mevkün 
rilmemelerinin sebebi bir sene- ehemmiyeti~·le mütenasiptir. Bu 
lik bir talimin deniz işlerine bedbaht memleketin yaşadıtı 
kafi gelmedi~den dolayıdır. mütareke devri - bunu mağti\
Donanmada bir işe yarayabil- biyet miitarekesini yaşıyan mil
mek için altı senelik bir müd- Jetler pek iyi anlarlar - onun 
dete ilıtiyaç vardır. için iter geçen gün bir mftcadcle 

Eğer ileride muhakkak suret- safhasıdır. 
te donamnada fazla kuvvete ih- Galip bir kuvvet dnvnutk ı.n
tiyaç olursa, o zaman bu mü- mez. Miihıreke ne kadar alıtlarla 
kellefieri ancak orada en basit mazbut olUTSa nl!llnn, c.nlardan 
işleri jlÖrmek surtile donanma- bir bahane. bir Oıit yeniği) hul
ya vereceklerdir. Fakat şimdilik mak, (:ıkarmak daima mümkfin
buna ihtiyaç. olmıyacağı sanı!- dür ve icat edilen bu sellepler 
maktadır. kal'Şl!nnda Fransn ic;tiJannm ih-

----------------------------------------------------- tiraslaJ"lna nas11 mukavemet edc-

I,ondrada, hil 
kıımet tanı -
fıı dan açılan 

"Harp mtıtLık 
\'C lok mı t.ıl arı, 
n,, nda J\l".l 

mesi toptan ıı· 

lındığı iç :n u
cm:n mal ~di

len _. ıu K .rr 
hnlka c;ok t\ e 
ri~li bir foıtla 
dağıtıl

makta ve bu 
lokanta
larda ner ö • 
vündP. 3000 ki
şi karnını do
yurma ktadır. 

* 

Resimde s<)rdüğünm Joseph Batten 6 yaşınds
dır ve annesı ile babası mühımmat fabrikalarınja 

1 her ıriin veme~ni bu lokanta-

Sevim SERTEL 
Londra Halla Nasıl Doyuruluyor? 

,.. 

talannda veri

len yemek eıt, 

patates, iki seb 

ze ve bir tat
lıdan ibarettir. 

Bunun için 15· 
45 kuruş alın

maktadır. 7 ,5 

kuruş fazla 
vermek sureti

le bir fincan 
çay da içile -

bilir. 

cel'ini hilmivor. 
Mar~l Petain, imnlanAn 

mütareke hiikiimlerine bir ll"ker 
dürfistlii~yle sanln•or ve gnlibi
nin bu cerçevedf'n tac;an talf'plc
ı;ine m11kavP.mct<> rahstvnr. fh 
tiyar Mare~ali btt mücadelede 
en fazla uğrastıran J ııval'dir 
Rabeşiı;;tan şefrrinde ftnlvaya 
7.ahir olan bu adam c;imrH Mare· 
qali !'1kıın en lrnvYctli hir civatn 
rolünü oynovor. Ve hn dvııta . 
nın anahtan da galibin elinde 
hulnnuyor. Laval'in mevki hır . 
'llyle tahrik ettiği hadicıat azgın 
hlr lıtrslıı Fransanm üstitne sal 
dınvor. İhtivar Maresa.1 temııil 
,,ttfği Fransanın son kozlannı 
•urfnmhilcf'ck mi? 

Kimhilir? Relki ı?etnf 117.tıra a· 
l11n ımnsn7 ihfir~qlann di7:ırlnini 
7.ıtptt"dcrek nm;ıı<'r kendini eöc; 
fcrehilir ve l>el'd de hu mii<;'kii 
ıındn onu tıpkı o l1elazcıte ihti
va.,. f,!İhi bir kPnara cekecekler 
rfe bulunur. Fakat bu muhterem 
~rJamın hu miiraıfelesi hize ara
hanm öni;ntfo dC'l>clf'nen l\dam • 
caih'll hatırlatıyor. Zavallı ihti-
vnr! •• 

Takvimci 
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Yunanistan Harbi 

o ya'nın 

Almany nın 

Balkanla-:a Ait 

TAN 

Müfiis Amasra Kömür İstismar Mıntakasi İşlebne 
T. A. Şirkeine Ail Sıra Cetveli 

ilim ve l1tenın Reddıdllen Kaydedil· 

Istanbul Levazmı Aiıiit
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kitaati İİfiliları 

ön!!k~ ı~ Ş~b! 1941 111 
tarihine müsadif Pazar günü öğ- U1~tllllıııillls!ll!illd 

ası --Bü ün 

Derin 
Yunanistanda 

Bir infial 
ve T ee.ssür Uyandırdı 
Atirın, ı2 (A.A.) - Itnlyan tay 

yar.elcrınin Sel:in!ğc yaptıkları 
r..on nkırt esnasında Ayaso!ya ki
lu::esinı de bombalamaları bütün 
Yunanistanda derin bir infial u
:ı; andırmıştır. Bütün gazeteler ile 
dini ve ilmi mnhfeller bu hdd1se 
den bahsetmektedir. Bu arnda Se
liınik univcrs tesi profesrleri de 
arkeoloji ve Bizans eserleri araş
tırma cemiyeti namına büttin 
mbmlcketlerdeki ilmi cemiyetle
re ve medeni aleme hitaben şid
detli bir protesto göndermişler -
dir. 

Profesörler protestolannda, 
1894 senesinde çikan yangından 
sonra Türklerin o %aman caini o
lan bu kiliseyi tamir ettirmek 
h\ısusunda gösterdikleri ihtima -
mı hatırlatmakta ve gerek Os -
manlı lmparatorluğu rejiminde, 
gerek Atatürk'ün ve lnonü'nün 
Cümhuriyetçi rejimlerinde Ti.ırk 
topraklarında Bizans kiliseleri -
de bulunan ttıozayikleri muhafa
za ehnek hususunda gösterllcn 
nlaknyı tebarüz ettirmektedirler. 
Ayni profesörler, Türklerin hris
tiyan olmadıklan halde, sırf yük
sek bir medeniyete sahip olmala
rı dolny1sile tarihl eserlere hür
met ettiklerini kaydederek yeni 
Roma barbarlarının hristiyan ol
malarına raftnıen bu hnsleti gös
te.rırtediklerini beyan elmek!e -
dirler. 

* Atina, 12 (A. A.) - Atine '0-
niversitesi kabul ettiği bir takri
ri Başvekil Korizis'e tevdi etmiş
tir. Takrirde. Kralın ve bütün 
nıllletlli, itimadınin yeni vazifesi-
nin, Korizise zahir olacağı bildi
rilmektedir. 

Yunan tebliği 

Planı Nedir? 
(Başı 1 iriddeJ 

çalmaz: bu kuvvetler cenup isti
kametinde yürüyecelderdfr. 

Bu sırada, İngili.Z oroularınm 
Afrikaôa tahmin edildi~inden da
ha seri ve daha büyük bir muzaf
feriyet temin etmeleri, İtalyan 
kuvvetlerinin bütün cephelerde 
mukavemet etmeksizin J?eri çe
kilmeleri, Alınanlara korktukla
rı tehlikenin yaklaşmakta olduftu 
kanaatini vermiştir. Hele Gene
ral Wavell'in Atinayı ziyareti. 
Almanların .şüphesini bir kat da
ha arttırmt tır. Bu tehlike isaret
leri Almanlara hareket saatinin 
çaldığını haber virmiştir. 

No. al!rea mll<ta mlkt•r dlftl ııra 

1 Hali tasfiyede Mema
llki SarkiYe Fransu: 
Bankası vekili Av. Ne
sim Adato 

2 Scllihlk Bahkası vekili 
Av. N. l3arokas 

3 Döyçe Orletıt Bnnk ve
kili Av. N. Bnrokas 

4 Hollanise Bank vekili 
Av. N. S:ıtbkns 

D Ziraat Bnnkasi 

21247,T!I 2124'1,T!I 

2758,55 2758,55 e 

8500.- 8500.-

3882,72 2947,69 TSS,03 

Av. Aslın '1943 5017,64 2925,Sll il 
& Banko aı Roma 16S77, o 14342,73 2035,17 S 
'1 Osmanll :Sahkası 9080.- 7113,75 1966,25 8 
8 iııt 1'lcaret Odası 1305.- 362,50 94%,50 il 

M Uflla Şirketin iflb 1 dırı bası : Avukat Ne1lm Adato 

Müflis ŞirlCetin İflas İdaresinden : 
Şirketin masasına gelen alacaklıların tahkik düyun işi bitlrilerelt 

tahtlm kılınan sıra cetveli yukarıya yazılinışb.r. Alnt:aklnn reddolunan
Jann JlAn tarihinden itibaren yedi gün içüide İstatı'bul Uçilndl Ticaret 
mahkemesine aava açabilecekleri ve ikinci toplanma içi.ti tayin edilen 
8/8/941 cuma gUnil saırt (10) da alacıi.klan kabul ed1leıı alacaklılann 
toplanmaya gelmeleri ilAn olunur. (2751) 

Oevıe·~ ıUeırtiryollah :ve U~nlart· iş1etme ·i.daresi· ıfanlan". 

Bunun üzerine Almanların Ro
mnnyndaki kuvvetlerini arttır
maya, Tuna boyuna mühim kuv
vetler tahşit elmeye basladıkla
nnı. Bulgaristandaki tazyik 1aa-
1iyetlerini teşdit ettiklerini ~örü-
yoruz. H:ıtta, İngiliz B:ısvckili- Muhammen bc<ich lll:l!b) hra \15) kuruı olan ıs kalem nıutııeııı ılaç 
nin mevsuk malUmata istinat et- (17.2.1941) Pazartesi ciihü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaıada Gar 
tiğine şüphe olmavan beyanntına binası dahilindeki komisyon tarafından açılı: eksiltme ıısulile aatm alma
~öre. Bulgarlstandaki hava üsle- caktır. 
ri Amanlar tarafından i ~al edil- Bu i~e cirmek istiyenİcrin (84) 1ira (47) kunııhık muvakkat teminat 
miştir. AJmnn kıtalnrının ileri ve 1ı:anunun tayin ettiii vesaikle birlikte eksiltme clinü saatine kadar komls
karakollan Bul~ar toprnklarına yo114 müracaatları llzımdır. 
~irmiştir. Dün gelen en yeni ha- Bu iıc ait artnameler komisyondan parasız olarak dal:ıtılmalrtadır. 

barlere göre de Alman tayyare· ~ ~---------------------~<.;.67;.;;2~)
leri Bulgnr hava üslerine yerleş-
miştir. 

* * Bu hareketin hedefi şüphesiz 
ki Yunanistandır. Alman 

orduları Yunan hududuna daya
narak, ):unanistana ftalvı.ı ile 
harbe nihayet vermesi teklif e
dilecek, ve belki de Yunanistan
tlan İngiliz ittifakını reddederek 
deniz ve hava üslf'rini Amanyaya 
terketmesi istenecektir. 

Bu hareketle Almanva bir taş
la üç kus vurmus olacaktır: 

1 - Bir taraftan İngilizlerin 
Yunanistan tariki1e Avrupn kıta
sına asker r.'-1<armalarına imkan 
bırakrnıyacak; 

2 - Yugoslavyayı her taraf
tan cevircrek müdafaa kabiliye
tinden mahrum oir hale det\re
cek; 

3 - Yunanfstanda şarkl Ak
denizdeki İnıPliz donanmasına 
karşı kuvvetli ve yakın havn ve 
deniz üsleri elde etmiş olacaktır. 

Churchill'in beyanntrna göre. 

İst.arttfül :Belediyesinde mUnhal bulunan ayar memurluk.lıirı için a
şağıdaki evsatta 15 lira asll maaşlı memur alınacaktır. 

Ayar memurluğu ehllyet vcslkasına malik yaşı 20 den a:ıağı. 40 dan 
;yukan olmamak ve en aşağı ortamcktep veya san'at mekteplerinden bi
rinden mezun olmak şarttır. 

Ellerinde ehllyetuamclerl olmayıp ta ayar memuru olmak isttyen
ler olbaptak1 taiınlatnamcnl.Ii 46 ıncı maddesi muc!bl.Ii<:e imtihana tAbl 
tuttılıl.cllklıl.rdii". 

Talip olanl.-ır:ın en geç 15/2/941 günO.ne kadar Belediye Fen İlleri 
ttıO.dilrlilğW:ie müracnaUnn l1tuı olunur. (1073) ---

Bolu Abidesi Bir Ay İstanubul Hava Mıntaka 
müddcUc Uzatı1dı Depo Amirliğinden 
Bolu Valiliğinden ı - BUyUkdcrede yaptırılarak: be-

100 ton bulaur aÇik ealltine ile alı· 
ıuıtaktır. İnaleai 20/2/941 Pcrıembc 
rtınli &aat 15 de Nlidede askeri satın 
ıl.tiia lı:ömis!'onttn6a yapılacaktır. Tab. 
mln licdcll 21,500 Ura ıllı: teminat 
J.1Si2 Uta 50 lı:uruttur. Taliplerin bel· 
11 •akitle .lı:omiıyona gclmclctl 

(1846) (631) 

• 
On bin kilo nde yafı açık eksiltme 

ile sattn almal"31ctJr. Tahmin bedelı 
14,000 lira ı'I{ t~minab 1050 liradır 
ihalesi r /21941 Perıembc ırUnü aaat 
16 da: N:idede aıskcri ıaun alma ko· 
mlııyonut!liA 1aı>1İacaktır. Taliplerin 
belli valcittc koıtıls;ona gelmeleri. 

(1876) (772) 

* Aşağıda miktarı yazılı bakır 
kapların katıalı zarflı:ı eksiltme
leri 28-2-941 Cuma günü ~aat 11 
de Snmsunda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
liJjlerifi kaiilifil vesikalarile tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona verme
leri 
Cinai Miktarı 

Adet 

Karavana 2450 
Kevgir 200 
Süzgeç 242 
Kepçe 233 
Bakraç 1000 
Saplı tas 215 
Yaf tava.11 266 

Tutarı 

Lira Kr. 

15,067 50 
820 

3,348 68 
1,432 95 
7,995 
1,234 10 
2,181 20 

Teminatı 
Lira Kr. 

1130 7 
61 50 

287 90 
107 47 
599 63 

92 5tl 
163 59 

(1932 - 1064) 

Be1ier kilosuna 150 kuruş tah-

Evvelce mllnakasayu koni.ılnıuş o- ton lskcle inşaatı !:i açık eksiltmeye A 
liiı:ı BOiu Abidesi 6/3/941 taHhlne .ka- k:orunuştur. Bu 

le namazını müteaklp Fatih ca
miinde 

Merhum Yahya Alemdar'ın 
ruhuna melıidü nebevi okunaca
ğından arzu buyuran akraba, 
dost ve vatandaşların teşrif bu
vurmalan rica olunur. 

~--ID BUGÜN ·---!lııı.. 
1 MARMARADA 1 

Sil VIA SIDNEY'in 
Uzun zamandanberi bekle

nen son harikası 

ünahk6rlar 
2 nci film : 

ROBERT YOUNG 

ANNA BEL LA 
ın Ll;tanbulda hayranhklar 

uyandıran 

ğluma Karı 
rıyorum 

~-İlllİlll--lllllİlllİI•' 

l 
.......... ~;;;; .. ~;·;;;;~;:;~ ......... i 

Bu akşam saat 20.30 da 1 
E:\IİLİA GALOTTİ 1 

KOMEDİ KISMINDA 
1 Aksam saat 20,30 da 
1 KİRALIK 001\fAR ................... -................... ·-···· 
larile teklif mektuplarını ihale 
sa.alindert öir saal evvel komis
yona vermeleri. (1934 - 1066) 

ilUGUNKt 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Milzlk (Pl.) 
8,45 Yemek ll.s-

tcsı 

12.30 Program 
12,33 İncesaz 
12.50 Haberler 
13.05 inccsaz 
13.20 Milzik (Pl.) 

* 18.00 Program 

BUGÜN 

1 ALEMDAR 1 

1 MIUJ ] 
ERICH VON STEROiiEI 
.n ANNlE DUCA UX ile bir 
Ukte yarattıkları muaz;ziıl1 

heyecanlar kasırgası 

F 
1 

R 
1 

1 

Aynca: 
MAR.TARİC ve CESAlt 

ROMEO'm görülnie.mi! ~ ne 
mütlilŞ filini; d.P 

Madenler Şeyta- ,o~ 

'-•• -•l!IS BAŞLADI! -illll"I~ 

En meşhur bir yıldız'ın hususi hayatından bir 
yaprak olan, Çılgın bir aşıkın kırılmaz cesare

tinden meydana gelen 

Fransızca 

SKA DAL KORKUSU e 
l.o 

Fernand Gravey - C role Lombard eri 
ak 

gibi Sinema dilnyasmm iki büyük Güneşini bir araya topl.8 
yan eşsi.z bir san'at zaferidir. 

Akşam ı -
~ de 

Atma, 12 (A.A.) - Ordu ku
mandttiılığuıın 108 numnrn:lı teb
li i: 

Devriyelerin ve bataryaların 
ntnhdut faaliyetleri görlilmüştür. 
Tııyynrelerimi.z, bir dilşman tay
yaresini rfüt:iırmüc: 11r. 

İngiltere Balkanlara ancilk bir 
kaç av sonra vardım edebilir. Bu 
j?Ün bu lstilft hareltetini Balkan 
devletlerinin beraberce karşı dur 
:malan durdurabilir. Almanva da 
bu maksatla bir taraftan Balkan 
dev1etlerini kötürümleştlrmeve, 
di~er taraftan İngilizler harekete 
geçmeden evvel Balkanlan isti
lavn karar vermiş görünüyor. 

dJi.r uuıtılrtlıştır. İzahat nlmak ve 2 - Açık ekıdltme 25/.2/941 salı 
yeni 6artlan öğrenmek istiyenlcrin ~nn saat 14 de BQyükdere Hava 
G!hel Seln.aUar Akademisi idarehlne Yollan binasında 'toplanacak hava ııa-

Görece~lnlı bu film Montmarter'ln esrar kaynayan barların da başlayan, Salonlar:µı ~ 
köşeleHhde nihayet bulan bir a~k romanı. İki Yıldız'ın şeref destanıdır. Dİlil{AT: Dd bil 

yü.k Harp,Turnalı birden 
1 - Son harp vakalan "Türkçe,, Britiş Paramunt Jurnalda. 

müracnatlan lllzumu ll~n olunur. tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
________ .;..(1_0_70-')__ 3 - İsteklilerin bu işe ait lteştner-

ltalya tebliği Zonguldalt Abidesi Bir le kroki ve şartnameyi görmek üz.e
re her glin Ycşilkgy Hava Mıntaka 2 - İngiltere Harbe nasıl hazırlanıyor. !Türkçe) Pek az ka lan numaralı 

Ay Müddetle Uzatıldı depo fuhlrliğinC ve milnak.as<ıya gire-

Zonguldak Valiliğinden ccltlcrln (589) Urndan ibaret muvak-
·. ... ..· ·" .. ,,. .. :..,,. evvelden kapayınız.Tel: 43595 miamniıfı.!ılliliıi:ımmİlllliılıi~ Roma, 12 (A.A.} - Yunan cep 

besinde devriye muharebeleri 
olmuş, bataryaların faaliyeti gö
rülmüstür. Hava :filoları, donan
manın rnünakalatını.. müdafaa 
tesisatını ve kıtaatını bombardı
man etm• lerdir. Yanya taYY+t
re meydanında "Glostl'r,. tipinde 
18 tayyare tahrip edilmiş, nvni 
tipte 2 tayyare düsürühnüştür. 
Bir t.avvarı:>miz dö,.,memic:tir. 

İşte İngiliz Başvekilinin Bal
kan millcllerine hatırlatmak is
tediği büyük tehlike budur. He
nüz ayakta bulunan Balkan mem 
leketlerl, bilarafiıklanna sanla
rak bu tehlikeye knrs:ı mü~erek 
bir cephe kurnmadıklan takdir
de, Churchfll'in isaret ett\~ gi
bi, birer birer Alman istilliıımın 
kurbanı olmaya mahkOmdurlnr. 

100000 lira bedelli Zonguldak Abl- kat temlııntlarını Bakırköy mı11 mü-~ 
desine aıt müddet eski eartıar dahi- dilrlÜğilne yatfrriüüıi ve makbuz ve ,1111 .. •••••••••liliiılm•r Senenin en nefis filmi ••••••••••---~~ 
llnde ıo Nis:ın 941 akşamına kndıi.r vesikalar.ile birllltte meı.kılr günde 
uzatilmıBUr. AlAkadütlıi.rn ilAn olu- ve belli yerde topltuUl.dik olan komls-
nur. (1071) yona m!ltacaaUarı. (1075) . ~--------;.._ ______________ .._ ______________ ~ BU K AD 1 N i BE 
r Bugün SAKARYA Sinemasmda •.t: • SPENCER TRACY HE DDY LAMARR 

runanistana lıava akını 
Atina, 12 (A.A.) - Emniyet 

Ncıznretinin tebtiği: DOşman tay 
yarelerl memleket dahilinde dün 
Yanya, Preveze, Laric;a, Kanai
ye, Korent mıntakalıırile Pireye 
kerşı akınlar yapmışlardır. 

Hı-lk•n ı•m1r \rP t.aıenleri üze rinP 2 MuvRffakıv~til film 

MAVi TU A HOLL YWOOD- BU AKŞAM ORiJiNAL DILDB 
ölü ve yaralı vardır. Diğer yer
lerde nüfusça zayiat ve !hasarat 
olıhamışhr. Yalnız Pirede atılan 
bombalar, bir mahall~ iÇinde 
patlı arnk, halk arasında zayia
ta ve mektep :Oinalannda hasa
rata sc'liebiyet vermiştir. 

SARKISI HOLL YWOOD -
Fran!ıl7C'1 nii<;lı1c;ı Fr:ı'1 11cn so1 1ü filrn 

ROD SANDOR ve JAJJIES GAGNEY 
I PEK Sinemasmda M E L E K Sinemasınd 

DUn akşam görülmemiş muvhffakıyetle 
gösterilmlye bhşlannuştır. 

Yahya ve Prcvezode birkaç 

- Sana bir teklüim var. Para cüzdanlnı batıa 
verirsen sanıı bir kuyu göstereceğim.. 

Gertç kadın korktuğunu belli et.memiye çalışa
rak kısık bir sesle cevap verdi: 

- Pekfılil Ahmet Efendi, işte sana cüzdanımı, 
dnha doğrusu içindekileri veriyorum. ı 

- Cuzdunı sakla, senin olsun, ben paralan is· 
ti yorum. 

Elini uzatarak Şerminin .çantasındaki parel.ari 
avucuna aldı, içinden on pahilıkları ayırarak genç 
kndına uzattı: 
- Bunları al, senin olSun. 
Paralan cinsine göre avucunun içinde sıralar

ken konuşuyordu: 
- Sonra da bana "Aptal!,, derler. Benim kur

naz oldugumu inkar ederler. Sen bu işe ne dersin? 
Şaşı gozünu kırparak Şermine işaret ediyordu. 

Bu hali, böyle bir yerde olmasa, belki de pek gü
lünç olabilirdi. Fakat kızcağıız o kadar telaşlı idi 
Ki, bir saniye evvel kaçmak için fırsat arıyordu. 
Parnlan alıııca meczubun sükıinct bulduğunu 
gormesi üzerine bir adım geriledi. 

- Şimdi artık gidebilirim. Allaha ısmarladık 
Ahmet Efendi. 

Adam bn.şını kaldırarak sert sert yüzüne baktı: 
- Bir dakika dur sana kuyumu gbstermeôım. 

Gönüllü A.'lmet pek iyi kuyu kazmasını bilir. Sn
nn bunu l?Östcreceğim çünkü sen benimle alay et
m din, bnna "Aptal herH!,, demedin, sen benim 
kurnaz olduğumu biliyorsun. 

- Pekı amma Ahmet Efendi, benim şimdi vak
tim yo.ıt, bu ka defa kuyunu görürüm. Şimdi gi
dıyorum. 

Bu sozler meczubu fena halde kızdırmışt1. Elini 
uzatarak $erminin kolunu yakaladı, onu karşıda
kı nı'aca doğru süruklemiye başladı. Genç kadın 

ırmrun.tk için kend"sini güç tutuyordu. Bu ka
ba adrıma kar~ı aksilik etmenin tehlikeli olacağını 
b r h ss kablelvuku ona bildirmişti. Esasen kaç
mnk istrse l)ile, kolunu tutan hayvan pençesine 
m .abih knba el buna meydan vermiyecekti. Za
vallı kızcagız fırtınaya tutulan bir yaprak gıbi 
Ot'Un p rmaklan arasında titriyor ve bu temas o
rı \ m d 01d.UJU k~dar mane\•i bir Jztırap veriyor
du Be~ nmin içinde bir ses durmadan: 

meşlıur orkestrası EVLYN DAV Türkçe sözlü nüshdsı 

ht Scanslnr: 2.30 - :ı.so ve 8.SO da Seanslar : t - '1 - ve 9.45 de ıılJ 

Nakleden: Muazzez TaliSln Be.rknııu 

- Kaçrnıya bak Şermin, akşam karanlığı bar 
madan bu vahşi hayvanın pençeleri.nden kurtul
manın çaresiııe bak! Diye tekrar ediyordu. 
Yanındaki adam herkese benzemiş olsa belki 

söz.Ierile oıiU yola getirebilirdi; fakat bU anormal 
bır lilsandı ve ıru: ruila.tıiıyordu. 

Meczup kalın gövdcli bir ağacın öniliide dura
rak Şcnııini serbest bıraktı ve memnuniyetle 1.it
riyen sesile şunları soyledi: 

- Şimdi gonü11ü :Ah.tnet sana kuyUSunU göste
recek. 

Genç kadınne!es almaktan korkarak hareketsiz 
durdu, korkudan mşleri birbirine çarpıyordu. 

- Şimdi dikkat eti 
Ağacın dibindeki kuru yapraklan ellerlle ara

lıklıyarak toprağı meydana çiktli"dı ve hayvan pen
çesine bentiyen iri ellerile bu tbprağı kaz.mıya 
başladı, çukurun içlrie Şetiiillıden aldığı paraları 
koyduktan sonra teltrar 6fUU, USiUııe yaprakları 
ve kırık dalları kapadi. 
Şemıin rüya gordüğilne füilmiedlyorou. Bu 6ev 

gibi adarnin loprağı kazarak servetini gömmesi ve 
ı:;aklnmnsı, ancak eski masallardaki iptida! ifısanla
rın harekellerinl andırıyordu. 

Dev glbı adam ayağa kalkınca, bütün kuvveilrli 
toplıyurak mırıldandı: 

- Çok tuhaf bir kuyu; Hana gösteraiğlh pek iyJ 
oldu Ahmet Elendi 

Fakat Ahmedin işi henüz bitmemişti. Karşısında 
kendisini dikkatle dinliyen bir kıza her zaman 
rasUıyamazdı! 

- He!e dur, sana başka bir kuyu daha göstere
c~ğim. 
Şermin ses çıkarmadan yine meczubu takip et

ti. Artık onun elinden ıu.sıl kurtulacağını bilmıyor, 

geceyi bu korkühç adamın yanında geçlreCeğine 
zahip oluyordu. Bir ara cess.retlrti topllyarak yer
den bir taş alıp onun l:laşına fırlattıktan sohi'a var 
kuvvetini bncaklaruıa \tererek kaçmak fikfl a.Klına 
geldi amma bir kendisitie bir de yanındaki deve 
bakarak btinun mümkün olınatiığını filı.lrldı. 
İkinci kuyuda kazılıp birkaç para gömüldükten 
sonra sıra ü~üncü kuyuya gelmıştf ki, birdenbire 
Şemılnin zihtiintle bir şiinşek çaktı. 

- Dur Ahfüet Efendi, sana iyi bir yer göstere
yim. Kuyunu oraya kazma. .. 

- Ya tıereye? 
- Gel bak turada ne güzel lfü ağaç var. Orasını 

kimse bilhıez. 
Bunu söyliyerek sokak istikametine doğru yü

rümiye bailadı. Orada blriSine rasthyacnğtiil ümıt 
ediyurdu. 
Şermih önae, meczup arkada yürüyorlafdı. Bır 

ata genç kadiri Ahmedlıi kendisini unuHuguuu 
taııL'Cicrek koşniıya öa~dı, lfıkin iki adım atmadan 
bir el kdltihu 1akaladi: 

- O kaaar itopna, sokağa yolun düşeriz. Beni 
gôHlf 1er sonfa ... 

(fÜ'naçar yJne ciutdu 
- Hııkuı var, ı,t@ §u ağacın altını ltaz, seni kim

se görmez. 
Meczup tekrar kuyuyu kazıp geriye kalan pa

ralarını göıudükten sonra gülerek genç k.::ırhna 
baktL 

-·Bu kuyulann hepsini ben .keşfettim. 
- Evet, sen çok akıllısın Ahmet Ef endL 
- Bir de bana aptal diyorlar! Fakat kuyulan-

mın yerini kimse bilmez. Bir sen bir de ben! 
Şermin onu memnun etmek içlıı 2ururunu ok

şamak i.ı.1cdi; 

- Sen çok zengin olmalısın! 
lıb.ki11 bu iltüat meczubun hoşuna ğltmem1ştı 

Birdcıibire iri pannağını dudaklarına götürerek I 
ŞetnıiHe doğru bit adım attı. 

-Sus! Sus! 
Ve teıuş, endişe ile etrafına baktıktan sonra teh

difkftr bit st=sle' 
- Sakın gönüllü Ahmedin parasını saymıya 

geleyim deme! Dedi. 
Şermin titdyerck: 
- Oyle bir şey aklıma gelınez ... Cevabını verdi 

aırtırlti ayhi dakikada meczubun iki elini çengel
leştırerl!k kendisirtl:i doğtu geltilğini görünce ftki
bcli artİıynrak deH~etle haykırdı. Ayni dakikada bir 
ôi.oınoUilin korna sesi ortalıkta çınlamışti. Meczup 
bfrdehbire ellerını indırerek dehşetle etrafına bak
tı ve bir şey söylemeden yıldırım sür'atile ağaÇlık
lar arasında kayboldu. 

Şerminin de aklı başından gitmişti. Bir şey dü
şünmeden sokağa doğru koşmıya başladı. O kadar 
şaşırmıştı ki bırdcnbıre karşısına çıkan uzun bbylu 
bir adamı meczup Ahmet zanederek korku ile ba
ğmıcağı sırada kuvvetli bir elin elini tuttuğwıu 
hissetti ve ne olduğunu anlıyamadan başını kal
dırdı. Karşısında kocası duruyordu. 

- Nejat! Nejat! 
Hiç bek!emedigi bir anda onu karşısında gör

mek le o derece şaşmıştı ki, heyecanını gizlenııye 
muvaffak olamadı; fakat Nejat onun titremesini 
yorgunluğuna hamletti. Esasen genç adamın yüzü 
karışık, bakı~arı karanlık ve somurtkandı. Şermi
nin sevinci hemen söndü ve aralarındaki suitefeh
hümün büsbütün arttığını anladı. 

Nejat karşısında durmuş, ~cayip gözlerle ona 
bakarak sordu: 

- Yalnız mıydınız? 
Şermin ha.şile tasdik etti; fakat dudakları titrı

yor, cevap verecek kuvveti kendınde bulamıyordu. 
O zaman kocası onun yüzünün sapsan olduğunu, 
vücudünün titrediğini !arketti 

- Ne oldunuz 
- Bir şey değil.. Başıma garip ve korkunç bir 

vaka geldi. Siz otomobille mi geldiniz? Kornayı 
çalan siz miydiniz? Bizi birdenbire şaşırttınız. Şim 
eli otele dönmek istiyorum. (Arkası var) 

Soldan sağa: 1 Bir 
2 - Akarlar - Bir not:ı. S 
Oruç ayı 4 - Ters okun 
bir hayvan _ Istanbulda ~it 
semt 5 - Atmnmaktan etı" 
bir nida 6 - Bir kasaba ~ 
Asyalı _ bayram 8 - Bra h 
anlamadırtı manasına gelir 9 
kutur - takmaktan muzari • 

Yukarıdnn nğağı: - Eski et 
Afrika devleti 2 - Akideı ..... .,.-
- münkad _ uzaktan goreııı1'p;i 
4 - Aralamaktan emir "' ,J 
renk 5 - Adeta, tıpatıp - ~t! ~ 
6 - Mağlup bir devlet - ?P-;,f 
kunursa: 30 gun 7 - Bir s~ / 
edatı 8 - Bir renk - tasar 
Kokulu. 

S l~ Evvelki bulmaca 0 /\il 
sağa: 1 - Kabadayı 2 - , ' 
- şerm 3 - Rakı 4 - p,.ro / 
Kemah 5 - Bere - Sait 6 /. 
lta - o - ile 7 - Eşenı 8 

Aile - deve 9 ::- Müstııtil. 
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San • Remo'da 

(Ba ı 1 incide) 
- General Franko, Umu-

1bir sulh zemini hazırlıyor. 
- Italya ile Ingiltere arasın
llUnferıt bir sulh için tavas>11t 

Bulga~~~~~:i~~' 1 Eri~~a~:~~ac) ı istila T~!=~~n~i~: 
lllacar hududunda 500 bin etmekte ve Erit.renın işgalinin ta- Jngiltere üzerinde 

· tt ·illUnuyor. 
P' - Fransa - It&lya arasında 

lfıııa yollarmı temm ve tesbıt 
Or Bu takdirde, General Wey 

harekete geçmıyerek Vişi
lad;k kalacak, buna mukabıl 
fada Frafüadan istedikler.o-
\ bir kısmından vazgeçecektir. 

1,ı - Alman askerının Bizarte
Atrikaya geçmesini temin et-

m;.ımlanmasına çalışılınaktadır. 
asker tahşit edilmil} liabeşıstanda haı·ekiıt ltalya 

Londra, 12 (A. A.) - "A. F. İ..,: aleyhlne ınkişaf etmektedir. 
Daily Express, gazetesi, binlerce J 
Alman askerinin sivil kıyafette ııgiliz resmi. tebliği 
Romanyadan Bulgaristana girdi- Kalııre l2 (A. A.J - umumi 
ğini yazmaktadır. kayda değer bir şey yoktur. E

Bu g~zetenin Alman budu - rııre'de, ~alden ılerJ.ıyen kuv
dunda bulunan muhabiri, İngi - vet,erımfa El - Gena ·yı ışgal ct
liz - Rumen münasebetlerinin nü~, esır ve ganımet almı~ıardır. 
kesilmesi üzerinden birkaç saat ileri hareketı devam etmekte
geçtikten sonra dün gece bin - dır. Keren cıvarındaki hara.. 
!erce sivil giymiş Alman subay v2 kat ıyi ınkişaf etmektedir. lJa
erini hfunil bulunan zırhlı tren- ha cenupta faalıyette bulunan 
ler Romanyarlan So!yaya akm kolumuz duşınan ara=ınde da
etmişlerd'r. Bunlara birknç gun ha ilerlere nufuz etmıştır. Bu 

suretle, ll:panya toprakları- evvel Berlindcki Bulgar Elçili - cephede şimdiye kadar 80 top 
nenmem~k suretile Franko ğindcn kendilerini gümrük kon- zııp& ve talmp edilm.ştir. Dığer 

~yanm arzusunu yerın:! . !rolünden muaf tutan hususi pa- cephelerde vazıyette hiç bir de-
.'llniş olacaktır. saportlar verildiği söylenmekte- ğışiklık olmamıştır. 
~ Ispanyanın harp karşısın- dir. Pasaportlarda dülger olduk- Zaptedilen mevkiler 

J Yaziyetini tayin etmek. lan yazılı ise de, bunların. ~arp Nairobı 12 (A. A.) - Cenubi 
llkonun kat'i olarak ne yapa- cephesinde .. muha~ebel~re ı~tırak Afrıka kıtalarınm ileri kolları 

bilinmiyor. Fakat yapmıya- etrnıi, tecrubeli hır hucum kıta- bir balıkçı köyü olan Todenyııng 
bir şey varsa o da, geçen sma mensup oldukları anlasıl - ı..e ılerı bır ltalyan karakolu <>
lharda Italya henüz sağlam maktadır. Hepsi hüc~ kı.taları lan Namaraput mevkımı .<apkt
Yette iken harbe girmeyi r~- erlerinin yaşında yanı 23 ile 20 ı~erdır . .Bu iki nokta da HU -

ı lııiş olaa Ispanya, şimdi har- yaş arasındad~r. . Bundan başka dolf gölünün şimalinde bulun -
•lremez. Ro~anyaya gırmıye hazlr bır maktadır. Namaraput, Turkana 

vazıyette Macar hududunda 500 mıntakasırun şımaı müııtehıtsın
San - Remo ıehrinde bin ki,ilik bi_r ~}m•.'.' kuvvetinin da kamdır. BUrada, Kenya, Ha-

1eıclin, 12 (A. A.)-Bir hususi de tah•it edı.1dıgı_ sovlenlvor. b · tan ve Sudan hudutları blr-
b 'ld' · Ge ı "Daily Maıl,, dun Sofyada ya- . eşıs kted· 

Londra, 12 (A. A.) - "Tebliğ.,'. 
Salı,Yl Çarşambaya bağlayan ge
ce, lngilterenin bir kaç mıntaka
sı üzerinde çok hafif düşnwn ha
va faaliyeti olmuştur. İngiltere
nin şark ve cenubu şarki mınta
kalarına bir kaç bomba atılını~· 
tır. Bazı evler hasara uğramıştır. 
Pek a• kisi vnralıdır . 

Amerikadan gelen 
tayyareler 

İngilterede bir mahal, 12 ( A. 
A.) - Reuterin havacılık muha
biri bildiriynr: 

Hava kuvvetleri erkanından 
bir za.t. bana Amerikan tavyare
lerinin şimdi devamlı bir seyirle 
İn.l(iltereye gelmekte olduğunu 
teyit etmiştir. Faaliyet sahaları 
Atlantiği uçarak geçmelerine mü 
salt olmayan avcı tayyareleri ile 
orta büyüklükte bombardıman 
tayyareleri. deniz volu ile parca
ıar halinde gelmekte ve havac1-
lık istihsa13tı nezaretir>ln bir mer 
kezinde bom baların tesir edemi
yecel!i atölyelerde bu parçalar 
birleştirilerek tavyarelerln mon
ta jı yapılmaktadır. 

Uzun mesafe bonbardıman tay
yareleri ve deniz tayyareleri i
se Atlantiği hava yolu ile katet
mektedir. ir bı ırıyor: nera yılan bir haberden baluetmekte- ıeşm/e ır. • • - • 

'llto, bugün San - Remo şeh- dir. Bu habere göre, İngiltere, talyan resmı tebligı 
e Mussollni ile buluşacak ve al A J 
n tekrar hareket edecektir. Alman askeri Bulgar hududunu ltalyada bir malı l:! \A. A.) lmanya, aponyayı 

G. Franco Mrl. Petain geçtiği takdirde Bulgar müna - - "Tebliğ,, Şimali Afrikada işa-
A kale yollarmın bombardıman e- re değer bır haber yoktur. Şarki 
r , 'eh, 12 (A. A.) - "Reuter,,: dil~;:tinl şimdiden Bulgar hü- Afrıka'da Keren mıntakasmda 

~tte de LausanneM ın Vichy kUınetlne bildi,..,..iştir. dun bütün gün iki taraf tayya-
biri bildirl.i'or: + relerınin de iştirakıyle şiddetli 

Tecavüze Geçmesi 

için Teşvik Ediyor 
ıeneral Franco, yarın İtalya- Sofya, 12 (A.A.) - "Havas., muharebeler olmuştur. Çuba'run 
d.ön~ünde, Loubet'teki ma- Amerika radyosuna nazaran, ııerısınde düşmanın tayyarelerin Londra, 12 (A. A.) _ ''Reu-

Cl
nl ~esine giden Mareşal Petaln- Bulgaristanda Balkan buhranı - de müzaheret etmekte olduğu ter,, diplomatik muharriri diyor 

löt~ecektir. nın müMit bir surette istihale motörll1 bir krtası, Afmadon u ki: Almanların ilkbahar taarru-* etmekte old.uitu zannedilmekte. - işgal etmiştir. Keren'de tayyare zu ile müterafik olarak Japon-
L.•ı.-nye, 12 (A. A.) - Mareşal dir. cı:urchıll'ü:' bevanatı tekz1p defi bataryalarımız, 9 ve 10 Şu- yanın bir tecavüz harek~tine geç 

.\J.ıı, bir müddet maliki.nesin- edıldıj:(ındenberı Sofyada hava bat gunlerınde dort tayyare du- JTcesı için Almanyanın elinden 
istirahat etmek üzere yarın sarih bir saliıh göstermi•t!r. şıimuşlerdir. "Gloste,, tıpınde geldiği kadar Japonyayı teşvik 
"ı•to'endınr.daec;ektıRr.omanın Jngiliz notasının metni diğer .hır .. tayyare de Sudan' da ettıği hakkında Uzak Şarkta ema-

" . duşllrülmuştur. Duşman, Adısa- reler vardır. Tehditkar bir mahl-
t k • l i Londra 12 {A. A.J - A~am baba tayyare meydanına karşı a- yet almamış olmakla beraber. va 
e ·zıp er kamarasında Rumanyaya . aır kınlar yapmış, ikısi yerli olmak ziyette endişe verici bazı unsur-

lldra, 12 (~ A.) - ."Reu- sualler sorulmuştur. Harıcıye uzere 9 itişinin ölmesine ve bır lar bulund'\~ söylenebilir. 

İngiltercnin kendisi ile !tal- lunmaktan imtina etmış, . fakat biyet vermıştir Hasarat ~ok izmirde Bir Araba k
•· dıplomatkı muhabiri :yazı- Nazırı Eden yeru bey~atia bu- kaç kişinın yaralanmasına sebe- · 

lltasmda bir tavassut. kab~le verdiğı taJimat üz.erine Dükreş- eremmiyetstzdir.' 10 ve ıı 'şulıat 
e oldu~ hakkındakı şayıa- teki Ingilız elçısının Rumen tarihlerınde geceleri duşman 

d Londrıının salahiyetli malı- hükfuneti reisine tevdi ett•ğı a- tayyarelen Calano üzerine bir 
inde fahiş suı-ette uydurma şağıdaki notayı ?ku.mu~tur: • =tar bomba atmış ıse de mıl-

a]t taw;if edilmektedir. "Altı aydanberı sızın idare- him hasar yoktur. 
18' * niz altında bulunan bu mem- H.. F l t bli •• 

">?na, 12 (A. A.) - "D,N.B.,.: Ieket hükfunetinin tamamiylc ur rwısız arın e gı 
' ile İngl.1 •ere arasında bir Almanyaya tabi bulunduğu pek Londra, 12 (A. A.) - .i:l.ür 
l~~oln y~ olclıığu. ve h:ıt ;.~ • · ını,tır. Yruı1,z r ız ku ·,-v.~t.leri U."numi .kar. -
'il mutarekenın bugun ızma e- vakıalar değıl, bızzat slzm wc- glihının Lebhgı; Hattı uotuva 
~~i hakkında bir Amerika nen yaptığınız birçok beyanat r ran.saııından hareket eden rno

tarafındaı_ı yayıla~ :ıa;yia- bunu teyit eder. Bundan bir kaç torll1 bir ıo:ransız . kolu . cenubi 
. !talya re:ını . mahfill.ermde ay evvel, Rumanya ordusunu Trablw;a gırcrek ~UO kilometre 

0 fplftkkı e..lılmPktroır. eni harp usullerine alıştırmak yurudukten sonra Kurla mıntaka 
Cebelilarık'a hücum fçin küçük miktarda Alman kı.. slnda hır çok vahalan işgal et-

projeai talarının geldiğini ve Rumen mıştır. • J 
ordusunun teslihi için de icap e- Benına'da 86 talyan 

lıdra, 12 (A.A.) - "Afi,, h' t in Alm d t . bul nd 
ly Telegraph., gazetesinin den tec ıza m y e arıya an ayyaresı u u 

~Jtk~ndaki muhabirinin kaydet- geleceğini bana bildirmiştiniz. Kahire, 12 (A. A.) - Hava ka-
bir şayiaya göre, Surıner Rumen ordusunun kısmen tallın rargfilıının teblijtl: 
lhıe gitmektedir. General ve terbiye gördllğü muhakkak- Habeşistanda, Adisabeba tayya 
~ ise Mussolini ile görüşe- tır. ·Fakat esas inkişaf Alman re meydanı üzerine bir çok bom
tır. General Franco ve Sun- başkumandanlığmın Rumanya - ba atılmış ve bınalara, hangarla
ııı yeni Alman veya İtalyan da bir sefer heyet:nin biltlin ra tam isabetler olmuş ve yangın 
!erini dinlemekten ziyade, unsurlarmı yerleştirdiği ve sev- !ar çıkmıştır. Cenubı Afrika ha-
ıı.,anın mihver kar<tsındaki kulceyş noktalara fevkalade Vll kuvvetlerine mensup avcılar 
~etini mil1.akere için hare- mühim iaşe ma<ldclerl, cephane 10 Şubatta Asmara üzerinde "Cr 

ttilderl. bildlrill:ror. ve mayi mnhruk yığdığıdır. Bu 42,, tipinde karşılaştıkları beş 
. lily Express,. gazet~ln suretle Almanya, kendi harp , duşman tayyaresinden 2 sini a
·Htilti bir şayiaya göre de, planlarının tatbiki için Rumen !evler içinde düı;ürmüşlerdir. 
r Cebelitarıka hücum için topraklarım askeri bir üs olarak ltalyan Somalisinde, cenubi Afri

'lco•nun müzaheretini temi - kullanmaktadır. Bu tedbirler si- ka hava kuvvetleri, şimdiye ka
ı$ffiaktadır. Mareşal Petain zin tarafınızdan hiç redd~ ma.. dar yaptıkları en müthiş hava ta

rın İspanyaya işgal al - ruz kalmaksızın alınmaktadır. arruzunu 10 Şubatta Asmaradaki 
. bulunmıyan Fransa kısmı Bu şartlar altında hükumetim, askeri hedeflere pike uçuşu ile 

Denize Yuv rlandı 
İzmir, 12 (TAN) - Klnlk nahi

yesinden Bergamaya gitmekte o
lan arabacı Must anın araba<ın 
doki beygirler Fukn boğazından 
ııecer üritmüı;ler e bu'. un
dukları köprüden suya düşmü.•
lerdir. 

İki kl<inln ce<edl araba i.;inne 
bo~lmuıı olarak cıkarılmıştır 
Arabacı yakalanmışt1r. 

KARADENiZ 
Orman ~!etme 

Türk Anoninı Şirketinden 
Şlrketlmlzin bissedarlan Umwnl 

Hey'eti adiyen toplant.&sırun 8 Mart 
1941 Cumartesi günü "1at 10 da Şir
ket Merkezinde yapılması mukarrer 
bulunduğWJtlan dahili nizamnamenin 
24 ncü maddesi mucıbince en az dlirt 
hisseye sahip olup ta içtimada bdlun
mak tst:iyen .hlssedarların teşn!leri 

veya bir vekil gOndermelert ve ni -
mmıuunenin 26 ncı moddesine tevtı
kan hisse seneUerini içtima gününe 
tekaddüm eden on gün zarfında Şir
ket veznesine tevdi ile duhuliye Dl
malan rica Te Uan olunur. 

MECLiSi iDARE 

RUZNAMEİ ~fÜZAKERAT: en geçirilmesini kabule beni, siyasi heyeti ve idarem al- yapmışlardır. Müteaddit tam isa-
edilm1$tir. Hitlerin ilkba- tındaki konsolosluk memurlarını betler kaydedilmiştir. ı - İdare Mecllsl raporunun okun-

' Cebelitarıka ve Çanakka- geri çağırmıya karar vermiştir.,, Trablusta, Benina tayyare mey ması, 
1 ;,,~Ylli zamanda hücum ve bu + danındaki iniş meydanında kul-

____ .,., ,..~ İngiltereye de kütle ha- Londriı, 12 (A. A.) _ -rımes": lanılmıyacak bir halde 86 İtalyan 
hava basknlarma tevessül bll.(Ünkü baş makalesinde şunlan tayyaresi bulunmuştur. Bu tay-

' "'
1 '"'~·runda oldu~ zannedll- yazıyor: Bulgarlarm Nazi tehdl- yarelerin arasında bir "Heinkel 
I "<lir dine karşı mukavemet edebilmek 111,. ve bir de "Yunker 88,, var 
8panyol gazetelerinde için kendilerine maddi yardım dır. 
~rit, 12 (A. A.l - "Reuter": yapmaya muktedir olanlarla ön- Bütün hareU.ttan tek bir tay-

ü fs ~nyol gazeteleri. cedcn işblrlil!I yapması arzu edi- vareıniz müstesna olmak üzere 
ta[ Franconun seyahati et- lirdi. Fakat Bull(aristsn bunu is- bütün tayyarelerimiz üslerine sa-

ı - M!lrakıp raporunun okunması, 

ı - 940 takvim oeneslne alt bUAn
ço kAr ve zarar besap!anrun tetkik 
ve tasdiki ve idare Meclisinin ibrruı~ 

4 - Mllddetl hitam bulan mürakı
bın yenl!enmeoi ve ücretintn tayini, 

~ - Milddeilerl hitam bulan ida
re Meclis! lzalık]ann& yenilerinin 
intihabı. :'lda hiç bir !~rette bulun- tememiştir. İngilterede, zahiri limPn dönmüştür. 

'.>ıırıar ve bu seyahattan bü- kurban kim olursa olsun, Hitler# .ıllJ'!llmliııııı•ı:ı:ıım•m••••••••••••••mı••, 
bir şey çıkacağına dair de tarafından indirilecek her d:ırbe- • u J 
l hiç bir alAmet yoktur. nin Büyük Britanyayı istihdaf et- T 1 M o F 
nvolların General Franco- til!inden şüphe edebilecek hiç 

,Lrnüdchbirll~e ve istiklal bir kimse yoktur. Almanlar Bul
""e itlrnatıan vardır. garl,tsna hücum edecek olurlar

ir ~ 
un;ı4'. \ılgaristan yakın 

b 

~ ~hlik Görmüyor 
1 

B 8 .,o \ (Ba,ı 1 inrldel 

sa, lngilterenin darbeyi karşıla
mak üzere dost ve müttefik ol
duklarını açıkça ilin etmiş olan-
larla birlikte mukabil hazırlık 
tedbirleri alması tabiidir. 

(Abdest Bozan) dedifim!s banak kurtlannm devaB1dır. Bunlar •ıtır etile 
yaprlmro pastırma •e sucuktan yiyenlerde blsıl olur. Uzunlukları dort 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastahklara yol acar 
T 1 M O F U J ba kurtlann en birinci devaııdır. Sıhhat Veltilletinin 
T1Üsaadeıini hairdir Her eczanede bulunur Recete ite ıatıltr 

• 
. r 9 I !taraftır. Ve evvelce de res-
i. . bi!dirild:.!ti vechile toprak -4 ..ılllll••-

' ~ .it yabancı kıtalar yoktur. 
skı _, 1 illinden Almenyaya karşı 
del"' t'!. ~~Phe üzerinde yer almasını 

refll1 p~ ~k, mrmleketin intihar et-
' ~ istemek demektir. "Utro .. 

0yıt' rY 1, Churchlll'ln Bulııaris-
teP ...ı • Almanyaya karş harbe sii

ir sıır•· ;ıtıek te~bbüsünü reddet -
at 9 / ı.,"'- ve memlt'ketin hicblr kim 

"~afından tehdit edilmekte 
~ırıı bildimıP!ctedir. 

501~ 
- ?> ' ~()~. 
~B/ ·•Y_AD_ı_: ----

t 6 / la~yo, 12 (A.A.) HUkOmet 
rıı 8 ~Utçu!nl neıretmlftlr. BUtçe 
i1 , O~eslnden bir milyar 240 mil· 

1:ı:ın olarak 12 milyar 880 mll .. 
te"le b ~ olmaktadır. lıAı.,. , .. 

Pırlantalı ve elmaslı s~at deme~ bir kelime ile 

Viltkie'nin 
Teklifi 

R d Ak 1 
diriyor: Cenova körfezine iler -o osa zn !emeğe başladığımız zaman, ne 

(B l . 'd ) 1 her hangi bir karakol g~misine, 
aşı ıncı e , h 

binaların b b !ar a- •ne er hangı bır tayyareye rast-

(Başı ı incide) 

Willkle Almanyarun Ingiltere
yı ıstiıaya muk~edir olduğunu 
hiç zannetmedığını söyleınış ve 
şunu ıliive etmiştir: 

ve . arasına. om. a. ıle ! ladık; ne de me;j!ıur oeri tor · 
tılmış ve şıddetli bır in.filiık pidolara eğer bunlar Cenova'da 
mıiteaddit yangınlar. 0lm:uştur. mevcut;a, limanı terkettiler. 
Bu hedef de keza mıtralyoz ate

"lngiltere, Amerikava 375 
mılyon lngiliz liralık lıa:p mal
zemesı sıpariş etmıştir. h.""1Uii 
layihası parlamentodan çıkar 

çıkmaz bu sıpariş yekiınu ne
men bir mislı artacaktır .• , 

Knoks'un sözleri 

şine tutulmuştur. 

Sicilyaya hücum 
Kahire, l:! (A.A.) - Hava kn

rargiıhinın mütemmim tebliği: 
Dün gece Ingiliz hava kuvvetlen 
Komiso ve Katania tayyare mey
danlarına muvaffakıyetli bir a
kın yapmıştır. Hedef üzerine 20 
şer dakika fa51lalarla gelen tay
yareler beş saat müddetle taar-

Washingıon 12 (A. A.J ruzlarda bulunmuşlar ve birçok 
Balırıye Nazırı Albay Knoks'- yüksek infilô.k ve yangın bomba

dan her ay lngıltereye f> iliı lU !arı atmışlardır. Katania'da en a
d .. stroyer verıınıesıne daor W ı!I- şağı dört düşman tayaresi yerde 
kıe tarafından yapılan teıdif lıaJ<- tahrip edilmiştir. Bundan başka 
kında ne düşündıiğü !iOrulmuş- yüz kilometreden fazla mesafe -
tur. . den görülen büyük yangJnlar çı-

Bahriye Nazırı buna doğru - karılmıştır. Bir hangara tam ısa-
dan dogruya cevap verıııcı..ten im ve idetli bir inffüik 
ımtina etmış, fakat Am2rıka do- bet 0 uş . ş. . . . 
nanmasının destroyer mevcutla- müşahede edilmıştır. Kamıso da 
rını daha ziyade azaltmaya ta - , yangınlar çıkarılmış ve bu ya_ıı
raftar olmadığını söyle~tir. gınlar uzun müdet devam etmış

tir. Bütün tayarelerimiz salim"n 

* Washington 12 (A. A.) - "D. 
N. B.,, Wendell Willkie, Roose
velt'le bir buçuk saat görlışmuş 
tür. 

Ayan encümeninde 

Vaşington, 12 (A. A.) - Ayan 
haricıye encümeni harp malzeme 
si kiralanması hakkındaki kanun 
da mebusan meclisinin yaptığı 4 
tadili kabul etmiştir. Bu tadiller 
şunlardır: 

1 - Kanunun müddeti 30 ha
zırar 1943 te nihayet bulacaktır. 

2 - Parliımento, mebusan ve 
ayan meclislerinin ekserıyeli ara 
ue verecekleri hır ka.·arla kanunu 
ilga edebilecektir. Bu ilga kararı 
verildiği takdirde Reisicümhurun 
vetosuna tabi olmıyacaktır. 

3 - Kanunda hiç bir hüküm, 
vapur kafılelerine harp gemileri-
nin refakat etmesine müsait bir 
tarzda tefsir olunmıyacaktır. 

dönmüştür. ,,. 
Nevyork, 12 (A.A.) - "Nev -

york Post., gazetesıne Kahirt>den 
gelen bir habere göre, Mareşal 
Graziani şımali Afrikadan ayrıla
rak Romaya gitmiştir. 

Roma, bir bombardımana 
/ıedef olabilir mi? 

Londra, 12 (A. A.) - Avam 
Kamarasında bir mebus, Roma
nın İngiliz tayyareleri tarafından 
hiç bir zaman bombardıman edil
miş olup olmadığnı ve Romanm 
bombardımanını haklı kılacak 
askeri hedeflerin şehir civarında 
bulunup bulunmadığnı sormuş
tur. Nazır Sinclair, sualin bir kıs 
mına. "hayır" ikincin kısmına ise 
"evet,, cevabını vermto:;tir. 

Cenova hücumu nasıl oldu? 
Malaya zırhlısı 12 (A. A.) -

"Reutcr,, in hususi muhabiri bil-

Düşman, bombardımandan an
cak bir kaç dakika evvel bızi 
görebildi. Beyaz ve yeşil ışıklar 
hüvıyetlmizi sormnga başladı. 
für kaç saniye sonra, cevabımuı 
verdik. "Renown,, un gcivde
sinden bıiyllk k<zıl bır ateş çık· 
tı. Şiddetli taraırnıarla 15 pU..· 
luk obüslerin ilk salvosu uzak· 
taki hedeflere fırladı. "She
ffield,, in 12 pus luk topları da 
muhim elektrik fabrlkalannı ve 
Ansaldo tezgarlarını bombardı
mana başladı. Gemunizm ıin t:ı
retinin ıki tôpU ilk salvoyu attı
ğı zaman, 0 Malaya,, nın muaz
zam gövdesi baştan kıça kadaı 
sarsıldı. Ayni zamanda yanya· 
na ilerliyoruz. ltalyan hava da
fi bataryalarının ateşinden us· 
talıkla sıyrılan keşif tayyareleri· 
m!Z, toplarınuzm ateşini tanzim 
için mütemadiyen gemilerımize 
haberler gönderiyor. düşman 

ateşi o kadar fena tanzim edil
miş bulunuyordu ki, sun'l bulut 
perdesi yapmağa başlıyan refa.. 
kat destroyerleri bu işlerini ya
nda bıraktılar. Italyan cevabı, 

ekserisi küçük çapta olmak üzere 
azami 20 obüse inhisar ettL Bu 
obüslerden hiç birisi gemilerimı
zin 500 metreden daha ziyade yıı 
kinine düşmedi. Hedef üzerin -
den avdet eden tayyarelerimiz, 
bombardımanın muvaffak oldu
ğunu bildirdiler. 

Bütün hmmızla geri dönmeğe 
başladık. Hava dafi bataryaları
mız, Italyan bombardıman tay
yarelerine karşı koymak için ha
zır vaziyette bulunuyor ve 'Ark 
Royal,. in avcı tayyareleri ha.. 
vada etrafımızda dolaşıyordu. Bi 
raz sonra bir düşman tayyaresi 
düşürüldü. Avcılarımız gündüz 
bombardıman tayyaresi teşek
killlerini dağıtmaı;a muvaffak 
oldular Fakat öğleden sonra 
iki düşman tayyaresi avcılarımız 
dan kUrtulabildiler. 

4 - Mevcut askeri malzeme
nin başka bir devlete devrinden 
evvel Reisicümhurun ordu ve 
donanma reislerile iştişarede bu
lunması lazımdır. 

,ı 

En Tehlikeli 
Noktada En 

Emin Nöbetçi 

Gün 
1nt!G 

ŞTi_. 

Ağız ve di~lerinizi 

RADYOLIN 
ile temizlerseniz 
birçok hastalıklara 
muş olursunuz! 

vücudünüzü 
karşı koru-

Ağız, niikroplara karşı daima 
açık olan bir kapıdır. En büyük 
hastalık mikroplan bu kapıdan 
girer, ağızın içinde yerleşir ve 
çoğalarak vücude yayılır. Çürük, 
bakımsız bir tek dişin üstünde 
milyonlarca mikrop, barmabile
ceğine göre tehlikenin büyüklü
ğü kolaylıkla anlaşılabilir. Bu a
çık kapıya 

RADYOLIN 
gibi mikrop öllürücü hassası % 
100 olan bir nöbetçi dikmelisi
niz. Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi fırçalayınız. 

Yalova Kaplıcaları İ~letıne 
İdaresi Müdürlüğünden 

14 Şubat 941 cuma günü snat 15 
ae Galatada sahil sıhhiye merkez.in
deki idaremiz bürosunda açık artur
ma ile satılacağını llıln etti4imlz 225 
beygir kuvvetinde ve 25,000 lira mu
hammen JuymeW lokomobllin ııatışı 

görülen lürum Uzerine geri bırakıl -
mlfiır. Bu busuat.a allkalılann ma -
lumatı hasıl olmak {here keyfiyet 1-
iıln olunur. (1052) 

'ı lJoktor A. Emanuelid ı 
"irkecldekı muayenehanestn; 
LStimlllt dolayısile aynJ nrad•J 
!'.1.erkn Lokantam üzerine MIUt 

~-ıı:ılE• letml:dr 

Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin 
UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

za 
GÜZE 

Ba genç lr:tz 8 cüıı zarfında ba ~ 
rece cazip bir tarzda cüzclleşti. O
nun buna natd muvaffak olduiunu 
ve her kadınm nastl muvaffak olabile
.. eiini izah eden şu mektubuna oku

yunuz: 

ıM8 - 10 cün evvel çektirdiğim bir 
fotdirafımla bugün çcktirdiiim fo
toğraJmı arasındaki ıayaru hayret de
i~ikliği görünce inanamıyorum. Al
nımda, &özlerimin ve atzrmın etrafın
da buru~ukluklaT •e çizcilerim TardL 
Tenim sert ve çirkin idi. Barün ise 
cildim kadife cibi yumapmıı ve bu
ruşukluklarrm tamamen zatı olmuotur. 
Adeta dostlarını gıpta nazarlarile ba
kıyorlar, Hepsine cilt unsuru olan 
pembe renkteki TOKALON kremini 
:ece ve beyaz renkteki TOKALLON 
kremini de ıündüz kullanmalarını 

tavsiye ettim. Onlardan bir çoktan ev
veli bu sözlerimle alay ettiler. Fakat 
tecrübesini yapıp memnunlyctba.b~ se
meresini görUnce onlar da benim ıibi 
ıa-sakaldılar.,, 

Cilt unsuru olan pembe renkteki 
TOKALON kreminde Viyana Uni-

versiteıinin meşhur bir pro!es8rtJ: ta
rafından keşfedilen \•e kıymetli cenç· 
lik cevheri ol;,ın .. BlOSEL,, vardır. 

Ak~amları bu pembe renkteki TO
KALON kremini tatbik ediniz. Gece
leri siz uyurken o. tes!dni yapar ve 
cildinizi besllyerek gençleştirir ve bu .. 
ruşukluklardan kurtarır. Gündih:lcri 
de beyaz rentkeki TOK ALON krc
tnini kullanınız. Cildiniz yumuşayıp 
tas:cleşecek ve siyah noktaları temizli
yccektir. 

PARAYI İADE GARANTİSİ 
Bu basit usulü - Günf1c 3 d.akikı 

tatbik eden her kadın. bir ıenc; kt ) 
ci\dJ &İbi yumuşak , ta7.e ve nermin b: 
cilde malik olur Binlerce vakarla 18 
rülcn memnuniyctbahş semere sayt 
sinde bu krem1n tesiri hakkında biz 
garanti vcrm.iye kadar scvk~diycır. 

Hemen bugün bf'!r iki krf'me!en bi
rer tüp veya blrı.:r vazo satrn alınız ve 
on ıUn kadar nuntazaman kullanın1ı. 

Şayet neticesinden memnun kalma
m1' iseniz, aldıimız yere iadıt edinız 
ve parayı geri alınız. 
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