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l?omanyadan Ayrılan 
• 
lngiliz Ve Belçika 

Sefirleri Dün Geldiler 
lnqiltere Büyük 
Elçisi Buradan 
Mısıra Gidecek 

Romanyada Bulunan 

lngiliz Kolonisinden 

Mürekkep 142 Kişilik 

Bir Kafile de Geldi 
İngilt,erenln Romanya ile dip

lomatik mıinasebetlerini kesmesi 
dolayı.sile BDkreş elçisi Sir Re
gi:nald Hoare ile refikası ve o
ğulları, sefaret erkam ve Roman. 
yada bulunan İngilizlerden mü
rekkep 142 kişilik bir kafile, per
şembe günü hususi surette K~ 
tenceY" giden İzmir vapurile dün 
saat 15,45 de İstanbula gelmiş-

1 lerdir. Ay?Yi. vapurla Belçikanın 
Biikreş elçisi Vikont Duparque, 
Holanda elçisinin eşi Bayan Van 
Horn. bu memleket tebea.sından 
50 kişi ve bir Amerikalı mühen
dis de şehrimize gelmişlerdir. 

Sir Reginald Hoare bu.günler
de Mısıra ve Vikont Duparque 
da Ankaraya gideceklerdir, 

Dün gelen misafirler, yolcu sa
lommda mensup olduklan kon-
90JosJuklar erkaru ve koloni ta
rafından ka.rş:ılanmışla. 

Amen"ka ltalyadaki 

Konsolosluklarından 

ikisini Kapatıyor 
Vaşingon 16 (A. A.) - Hari

ciy Nezaretinin bir tebliğine gö
re, Italyan hükU.metinln talebi 
ÜT.erine Napoli ve Palermo'dakl 
Amerikan konsoloslu.klannın ka
patılması düşünülmektedir. Ha
r 'ciye Nezareti erkanının kanaa
tince, bu talebe sebep, mezkilr 
yerlerin askeri mıntaka uaıı, edil
miş olmasıdır. 

* -Beme 16 (A. A.) - !sviçre ile 
Italya arasında posta münaka!Atı 
tamamen kesilmiştir. 

Eritrede Harp 

Solda fngiltere. sağda Belçika sefirleri vapurdan çıkarlarken 

Hava Kurumu 
17 Yasında 

~----...-------~ '-------------~ 

Bugüne Kadar 

ile Ordumuza 

Toplanan 75 Milyon Lira 

400 Tayyare Hediye Edildi 

ve Bir Çok Tesisat Vücude Getirildi 
Türk Hava Kurumu, dün on yedi yaşına basmıştır. Kurum, 

geçen 16 yıl içinde Milli Müdafaamıza 400 den fazla tayyare ver
miş, halk ve gençlik içinde ge~ bir havacılık alakası uyandırma
ya muvaffak olmuştur. 

Kurumun açtığı havacılık ma- ~--~----~~ 
klnist ve pilot mekteplerinde 
binlerce ııenç yetismiş ve hava 
ordumuz kıymetli unsurlarla tak 
viye edilmistir. Motörlü tayyaci
lik, planörcülük, paraşütçülük 

sahalarında yeni yeni elemanlar 
yetiştirmek için Kurum 50 mo
törlü tayyare, yüzlerce paraşüt 
ve 200 planör tahsis etrnistir. 

Kurumun Etimesutta mütead
dit tayyare hangarlan, modem 
bir tayyare ve planör fabrikası, 
pilot mektebi olarak hazırlanmı~ 
müesseseleri vardır. Bu ve diğer 
tesisat için sarfedilen para 3 mil-
yon lirayı geçme'ktedir. 1 

\ 

Türk Hava Kurumu havacılık 
davamıza karşı halkın gösterdi-
lti candan alakaya dayanarak i- Türk Hava Ku.rumu Reisi 
çinde bulunduğumuz yıl içinde 1 Sükrü Koçak 
faaliyetini daha ziyade arttıra-
caktır. Bu suretle geçen yıllı.r milyon liranın büyük nisbette 
zarfında Kurumun topladığı 75 artacal!'ı tf\'ınıtn oiımmaktadır. 

Re9inald'ın 
Matbuata 
Beyanatı 

_, __ 
"Bütün Romanyalılar 

lngiliz Tayyarelerinin 

GelmesiniBekliyorlar,, 
---

Köstence KoncoJosır 
da Şunları Söylüyor: 

-·-
Almanların Çok 

Yakında Bulgaristana 

Gireceği Zannındayım 

1 
İstanbul. 16 (A. A.) - Bugün 

Tzmir vapuriyle sehrimize gelen 
İngilterenin Bükreş elçisi Sir 
Reginald Hoare, vapurda kendi
•ini istikbale gelmiş olan Türk 
ve ecnebi gazetecilerine kısa bir 
beyanat yamnış ve demiştir ki: 

"İstanbulda bir kac gün kal
mak niyetindeyim. Ondan sonra 
biraz istirahat etmek kin . ağle
bi ihtimal tayyre ile Mısıra gi
dece~im. 

"Romanya ile siyasi miinase
batı katetmezden evvel İngiliz 
elçiliğince yapılan son muamele
lerden biri vaktiyle Romanvaya 
iltica etmiş olan 3000 Polonyalı
nın Almanlara teslimi dolayısile 
General Antonescuya vermiş ol
duğwn bir protesto notası olmuş
tur. 

"Almanlar, Romanyanm idare 
işlerini tamamlle ellerine aldık
lan için siyasi münasebtı katet
mek bizim icin bir zariiret halini 

(Sonu: Sa: 5; Sil: 3J 

Asıl Hedef 
Neresi? 

Darbenin Başka 

Yerlerden indirilmesi 

ihtimali de Varo 
Londra, 16 (A.A.) - Bal

kanlar ve Uzak Şark hakkın· 
da seliihiyetli İngiliz mahfil
lerinin son derece ihtirazh 
davranmalannm sebebi şudur 
ki, Balkanlarda ve Pasifiğin 
cenubtmda yapılan genis ha -
zırhklann, ihtimamla gizle • 
nen başka hazırlıklan örhni · 
ye matuf muazzam bir sinir 
harbi tezahürü olmasından 
şüphe edilmektedir. Selahi -
yetli İngiliz mahfilleri haki
ki tehdidin mahiyetini bil
mekle beraber diplomatik 
mahfillerde hakim olan fikre 
nazaran ani tehditlerin mev
cut olduğu muhakkaktır. Keren Etrafında 

Yeni Kıtaat 
Tahşit Ediliyor 

Kahire, 16 (A.A.) - Orta şark 
İngiliz kuvvetleri umumi karar
gahının neşrettiği resmi tebliğ: 

1 
i 

se-s-.1<-,-a-s' -sa-m-,,-;-,,-on-ı 
• 

Eritrede şimaldeki kolumuzun 
ileri hareketi bir taraftan devam 
""Prken (li~f"l' tnl"At:Jln Keren et· 
rafında takviye kıtaab tahşit e-

dilmektedir. 
Habeşistanda, Kurmok da ye

niden bir hudut karakolu işgal 
ft•tilt. 
ltalyan Somafüinde Kismaio'da 
kazandığımız muvafakıyetin in
kisnfını temin ettirecek mahivet
te harekatımJz devam etmekte· 
dir. 

Rodosa hava hücunıu 
Kahire, 16 (A.A.) - İngiliz ha 

va kuvvetleri umumi kararga -
hının tebliği: 

On iki adada İnııiliz hava kuv
vetlerine mensup ağır bombar -
ı11m"" '•''V•rPl~ri 14-Vi subat 
'.ecesi Rôdosa Lindos limanına 

ücum ederek yanıımlar çıkar
~ışlardır Binalar arasına bom-
balar d üsmüstür. • 

Eritrede tayavrelerim!z düş - -~ 
man tecemmüllerine, motörlü 
naklive kollarına ve askeri hedef 
\ere taaarruz etmiye devam et -
mektedirer. Mai Adagada han-

(Sonu Sa. 5 Sü. 6 da) 

Evvelce , h,van.ıb bozuk olması yüzünden. te 11csiktaş Fenerbahçeyi 1-~. Beyoğlu~por Top~apı· 
hir edilt'll. lic maçlanna dün devam edilmi~fü · ı 5-0 ve Beykoz Altıntugu 2-0 magliip etınışler-
Oünkil · kalarda Siileymaniye ile VeCo 2-2 lir: 
berabere slar, İstabulspor Galatasarayı 3-0, Dünkü maçların tafsilatı Spor sayfamızdadır. 

l 
20,45 

İn&iliz mütehassıs1an dii$U riilen Alman tavvrırrlf'ri ii ... erin rle tetkikıer ,.n. 'Orlar 

Bulgarlar 
Endişeye 
Düşmüş! 
~--

Sofyanın Ankaradan 

Teminat Almağa 

Çalıştığı Söyleniyor 

Sebep de Şu: -----
Bulgaristana Alman 

Kıtaatı Girerse 1 

Türkiye Ne Yapacak? 
Londra 16 (A. A.) - İngiliz -

Rumen munasebetlerlnin kesil -
mesinden sonra, Balkanlar vazi
yeti ile Yugoslavya Başvekilinin 
Hitler'e yaptığı ziyaret Londra 
matbuatının başlıca mevzuunu 
teşkil etmektedir. 

Daily Mail gazetesi Almanya -
nın her gün Romanyaya kırk 
tren asker getirdiğini kaydettik
ten sonra, söz söylemeye sala
hiyetli bir Türk şahsiyeti tarafın
dan yapılan şu ihtara işaret et
mektedir: "Türkiye yürümek i
çin belki taarruzun vulmunu bek 
Jemiyecektir. Gizli Bulgar - Al
man hareket birlıği Türkiyeyi 
korkutamaz.,. 

Bu gazete yazısına devamla 
diyor ki: 

"Yetişmiş bir milyon Türk as
keri Trakyadakl hudutların çe
lik duvarlan arkasında hazır 

duruyor. Bu, Türkiyenin hürri
yet veya emniyetini tehdide te
şebbüs edecek müstevlileri veya 
onların cürüm ortaklarını ezme
ğe hazır çok büyük kıymetli 
bir kuvvettir. 

"Bulgaristanm Almanya ya 
müttefik olarak harbe gittiğine 

pek az şüphe vardır. Bulgar 
kıtalarının Türkiye hududuna 
doğru ilerlediği söylenilmekte -
dir. Bunun hedefi hiç şüphe

siz Alman kıtalan Stamas va
disine ve Selanik istikametinde 
Yunan hududuna erişinciye ka -
dar Tt.irk ileri hareketini tehir 
etmektir. 

(Sonu: Sa 5: Sü 41 .......... . . .. 
Bugün Başladık 

Ywıoslavyn .ı<ral Naibi 
Prens Paul 

l 

Bir Kısım Arnav 

Arazisi ve Eg 

Denizinde Bir Mahr 

lsten•len de Şu : E 
1 s 

Yunanistana Hiç Bir~li 
• 

Rhur Havzasll Şekilde En KüçôJk J 

Şiddetle A!::d. :~A~:~r~.:::1:; 
B O m b al ,.. ft d 1 İyi malumat alan Belgrııd ıal akı 

.,. fillerine göre, Hitler hususi Oı:!i 

1şga1 1 n g il iz 1 e r 

Altındaki Üslere de 

Hücumlar Yaptılar 
Londra, 16 (A.A.) - Hava ne

zaretinin tebliği : Bombardıman 
servisine mensup tayyarelerimi -
zin bu gece yaptıkları hücunıla
rın başlıca hedefini Rhur havzası 
teşkil etmiştir. Bu hedefler petrol 
tesisatile bir iç liman ve tayyare 
meydanlarıdır. Yerdeki sis vu
kua getirilen hasarların müşahe
desini ve tesbitini zorlaştırmışsa 
da birçok yüksek infilak kudretli 
bombaların hedef bölgelerinde 
patlıyarak birçok yanl(lnlara se
bep olduğu vörülmüştür. 

(Sonu Sa. 5 Sü. 7 de\ 

!erde bulunmuş ve şimdi nos
lavyadan kat'i cevaplar ble 
mektedir. Hitler Yugoslia • 
şimali Arnavutlukta Drim v· 
sile Karadaj\'lıların senelerdenbe.kl 
ri istedikleri İşkodra şehrini . 30 
kilometre kadar genişlikte bi 
ızecitle Selanikte Ege denizine bir 
mahreç ve Ohri etrafındaki ara 
ziyi teklif etrnistir. Bu arazi Gö~ 
rice ile Yunanlıların 1, .. ıetml< 
oldukları diğer şehir!' az ht' k 
etmektedir. 1,,7:: 1.- .r l 

Buna mukahil \,Jr ettrı 
\lfacaristana ve Bulga· O:,, sil 
cen harpte kavbettik~ Jıil 
!ayeti iade edecektir".~ ba , 
nanistanın akibetine ... _t;ı,, . ı t: 
memesi ve Alman kıtaatı Bu'ga
ristan yoluyla Yunanistana ta -
arruz ettii!'i takdirde Yugoslav : 
yanın alacağı vaziyetin tavZli ,J 
istenilmiştir. l 

rsonuc Sa: 5: sn· 3J 
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Çektiklerimizi Çektirmemek 
Yazan: Refik Halid 

6 

Bir gazete, Siileymaniyedeki Karadeniz ismiyle anılan 
medresede yarı aç, yarı tok, bin zorluğa göği.is gercrt•k 

nem, pas. küf içinde yüksek tahsillerini vapmava calısan tnleh.,. 
nin yürekler acısı hayatından yana yakıla bah<edh•or. J\lantnr
laşan bu bedbaht ııenrlerin himayesi Hlzımdır. Fakat ben iivlc 
de düşiindüm: Bildik bileli muhtelif devirlerde ömrün acı dh·e
sine katlanarak yetisebilmiş, sonra da servet sahibi olmuş, ikti 
dar me,•kilerine erişmi, bövle nice eski talebe, ellerine $!Cf'Cn 
nijfuz ve kudreti. kendi vaziyetlerinde bulunan yeni hirarelcriJ.Z 
selameti namına kullanmayı batırlanna getirmemişlerdi• D<' g 
memi~lerdir ki: ,.ı'iiz i.nlu 

"Ne idi bizim çektiklerimiz? Medrese odalannda. ı,n1ilo:ı~ktan 
!erinde, kahve peykelerinde karnımız zil calarak, kılık ün_ ok 
bostan korkuluğu ne tahammiil edilme• bir havat ııerim:-'.ir tabi 
Şimdi, bu saatte. bizler han.hamam. emir ve kelam sahibi 'S ok 
o kovuklarda , maj!'aralarda ve inlerde bizim j?Pnclii(imize beı_ Bır 
yenler actır, çıplaktır, parasızdır. perişandır. Hazır elimiz e _ 
ken esaslı bir i~. bir hayır yapalım!,. aşa 

HOLANDANIN 
Başına Gelenler 

Yüz sene süren bir sulh dev- 1 
resinden sonra Hola.,do hir iki 
hafta icinde nasıl ortadan kal· 
dırıldı1 

Hayır! Ne istibdat devrinde fodlalarını kandil yaihna b- -
rak yetisip sonradan hademeli halaVlk\ı konaklara verlesml r. - e 
rıkh sınıfı. ne tahin helvası yivehildikleri günleri •eker bnyr.ayet 
sayacak derecede yokluk cektikleri halde meşrilth·et hPn!?ınerk 
sinde harn zen~ini. nez1r. damat olmus niifuz ehli. hir- hiT'i .unr 
ziyi hatırlamak ve hemhallerini kavırmak faziletini vö<tPI'Pada 
di. Hatta denilehilir ki hunlar. icleTindrn.: "Biz cektik nnlızede 

ç"k•İn , adam olsunlar! .. gihi amip ve cirkin bir kin hilr !!fit n 9 
Elbette ki yeni rejim evliitlan böyle dihünmiyt'rekler. m• ma 
unutmak ve benzerl~rini ya karlan atm•k kavıt•ızlıihnı an<tr .a 
yeceklrrdir; bu sefaletin de önüne geçilmesi kısa bir zaman , _ 
selesiılir. .a 4 

t 940 dramının bir fo<iını 
teşkil eden bu huin macerayı, 
bugün neşre başladı;,mız yeni 
tefrikada Holandanın en son 
Hariciye Nazırının ağzından 
dinliyeceksinlz. 

ikinci Sayfamızda 

···-·-- -
--

Kendi başından geçen, kendi ceken bilir, derler. Nit"'cni 
bana bir gurbete dü,miiden bahsedilince irim titrer. Zorl.it 8 
çinde yeti<mek ayıp değil. meziyvettir. Ayıp olan cihet c 1 

!erimizi baskalanna da çektirmek, kendi benzerlerimizin 
haline omuz silkmektir. 
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(Helanda Hariciye Nazırı) 

kralı o vakit, yedi sulhperver 
milletin mümessillerini etrafına 
toplıyarak Brüksel sarayından 
aşağıdaki beyannameyi neşretti: 

''Sonmıda galip v(! mağlılp 
tanınııyacak olan bir harbe doğ
ru siirükleniyoruz. Bütün mem
leketlerde efkiin ummniyeler te-

Poı b . 1. !aş içindedir. Onun içi,; burada 
1 anın onya ve ınne tce .. ill . 1 · 
rere ve Fransa ile olan münn- mumess ~n .top anan yedi sulh-
eri günden güne fena.Iaşıyor-ı perver mıllct namına bu hitabı 
tıi HQlanda hükümeti Avr!.l- yapı-yorum. Umanm ki di~cr 

diselerin seyrinden en.. devlet reisleri de sulh ve milfat
düşrneye başlamıştı. Rari- \erinin sel:lmetleri namına sesle~ 

ezareti her vakitt.en ziy:ıde l'in.İ bizimkine ili.ve edecekler~ 
.ıl bir halde idi. Kraliçenın dir.,, 
~ albnda çalışan hükılınet Beyannamede büyük millet \er 

ıe.llkete maruz k.almamak ıçın arasındaki ihtiliıfların sulh ve 
den gelen her şeyı yapıyordu. anlasma yolları ile halledilmesi 

tavsive olunuyordu. 
-1-

* 39 yılında mesut Holanda Dostluk teminatı 
milleti yüz senelik bir 

evresine girmiş buiunuyor-

ithalat için de 

Temaslar Yapılıyor 
Ankara 16 (TAN muhabirın -

den) - Milli Korunma Kanunu 
hükümlerine göre 17 vilayet ve 
bunlardan başka bazı vilayeıle
rin de muhtelif kazalarında müs
tahsillerin ellerinde bulunan, ar
pa, buğday, çavdar ve yulaflar
dan ihtiyaçtan fazlasının Toprak 
mahsulleri ofisi ve ziraat banka
sı tarafından mübayaasına baş
lanmıştır. 

Müstahsiller beyannamelerle 
ihtiyaçlarından fazla hububat va. 
ziyetlerini' hükumete bildirmek
tedirler. 

Bu hususta verilen malılmata 
nazaran vilayet hususi. lidgre me 
murları ziraat müdür ve memur-

Dün Romanyadan İzmir vapur iyle şehrimize gelen İngiliz Kolo
nisine mensup yolcnlard an biri vapurdan çıkarken 

Deoo Ve rd·y 
Dcrefler· s·r 

Pasif Korunma 
Tertibatı 

Teftiş Ediliyor 

Evlerde Kontroller 

Yapılmaktadır 
Pasif korunma nizamnamesı -

nin tatbik mevkiine konulduğun
danbet-i yapılan hazırlıkların tef
tişine devam edilmektedir. Se
ferberlik müdürlüğü ou i~le e
hemmiytle meşgul -~l::r.aktadır. 

Müfettişler her gün oir çek ev
leri birer birer dolaşarali yaptı

rılan sığınak ve siperlen, çatı 

GiiNüN,/ · . · 
::--_ · · , _ , IESELES. 

Küfür ve Kavga ! 

Yazaıı: Naci Sadullah 

-Hakiki fikir ve kalem 
düşmanlarına -

Küfürü çok severim ... Fakat 
benim sevdigun küfür 

bedii bir gazabın1 ·•Nef'i,, niu 
zekasında "şür,, ve 1 "N.fi.zıın;, ın 

şiirinde cevher kıymetine yiik 
selen mahsulüdür. Bu kıymete 
kavuşturulamıyan küiiir, .lıcdı:fi 
nin paçasından evııel sahibinin 
suratına bulaşan cıvık lıir ça· 
murdur. 

Kavgayı çok severim ..•• 

itfaiyesine ait malz~menin ta- Fakat be.nioı sevdtğ"ım kavga. 
marn olup olmadığı•ıı ışıkları ya bir avrat, ya bir lıaset, ya biı 
maskelemek için ne gibi tedbir- şiddet, ya bir scrveL yüziindeı. 
!er alındığını kontrol etmekte, - şalllanını~ a~ağılık öfkeler ara 
dirler. Bunlardan talim<tname - sındaki kor döğüşü değildir. 

bir asır evvel Belçika ile 
an harpten sonra Holanja 
ir harp felaketi ile kar0ı-

Ertesi sabah konferansa iş
tirak eden bütün murah

haslar memleketlerine dönmeye 
teşebbüs ettiler.O gün manalı bir 

!arı, ziraat bankası memurları, 
ilk okul öğretmenleri ve eğit
menler müstahsille temas etmek
te ve yapılacak muamelede on
lara her türlü kolaylıkları gös
termektedirler. 

Misli Ar _,, 
ye aykırı hareket ettikleri gö- Benim sevdiğim kavga, bütün 
rülenler, pasif kocıınm<ı nizam- bayağı ihtirasların, bütün aşağı -
r.amesinin cezai lıükiunlerine !ık öfkelerin, bütün şahsi '.'e se
göre tecziye eclliınektedirler. fil idiaların üstüne çık.ıbilmiı 
Müfettişlerin faaliyeti yanlız hu- üıııün seviyeli, üstün kıratlı, Üs• 
susi meskenlere inhisar etmeyip tün haysiyetli fikirlerm çarınş · 

1 ayni zamanda resmi daireler, masıdır. 
fabrikalar ve mağazalar da sılu lııkıbazdan kurtulmak için bir 
l:ir kontrola tıibi tutulma..1<taclır. çiçek parkınm en gü•el köşesini 

gündü. Brüksel sehrinin ufukla
•,siz Holandanın da ken- rını kesif kara bulutlar kaplamı>
e milli meseleleri vardı. tı. Her tarafta simsekler cakıyor
ricl meselelerde hiç bir du. Gök gürültüleri kulaklarımt
ihtil&fı veya kavgası zı parçalıyordu. Adeta fırtına 

İkinci bir cihan harbi basladığı 
gündenberi memleketimfa bugün 
dahi hububat bakımından çok 
müsait ve rahat bir vaziyette bu-

Alakah Makamlar, 

Geçmek İçin Tedbir 

Bunun Önüne 

Almaktadırlar 
Jaha üzun müddet ayni bulundui{ıımuz sokai1m üze-

-ravası içinde yaşamaması rinde toplanmıstı. Birdenbire 
c bir sebep mevcut değildi. gökten bir tufan bosandı Elli 
at 1939 yılının ilk ayları metre ilerisini '(Örmek mümkiin 
·en sonra bir huzursuzluk olmuyordu. Sanki bu kıyamet. 

lunmaktadır. Son günlerde ~ehrimizde dı~ ! Diğer taraftan Izmi• ve Istan-
Fakat bu harbin ne vakit bite- piyasalara ihraç edilmek üzere bul hububat ihraç b1rlikleri 

ceği malı'.ım değildir. Bu bakım- Jdilliyetli mal birilmıi~. depo ve arasında çıkan bir ihti.iiıf ta sev
d~ hiikılm~t her türlü ihtimal- ardiyelerde yer kalmadığı gibi kedilmek üzere hazır'.anac. zahl
lerı goz onunde tutarak gem~ depo veya ardiye olarak kullanıl- re ve yağlı tohumların satış i-;tı. N' azi Almanya Av- bize gelecek fırtınavı hatır at

eri hareketine geçmişti. mak icin bas göstermişti. mikyasta stok yapmak ve bu 9U- - ı · ı- b"·t·· l d 
retle müstahsil ve müstebliki her maga e verış ı u un yer er e şini geri bırakmakta, bu da de-

;a işgal edilmiş, Çekos- Aradan iki gün ııecti. Avrupa
ikiye bölün€rek Çekler daki gerııinlik mütemadiyen ar- bakımdan vikaye etmek gayesilc hemen heınen tamamen dolmuş- poların bir an evvel boşalmasına 

verinde ve çok lüzumlu olan bu tur. mfuıi. teşkil etmektedir. altına alınmıştı. Polonya tıyordu. 26 Ağustos Cumartesi 
.i günden güne diğer mem günü Alman sefiri beni ııönneye 

eri de alakadar eden bir geldi ve bana şu mesaiı ııetirdi: 
;tnlik ve ciddiyet iktisap edi- "HolandaJ'8 karsı, iki memle
u. Bu vaziyetin neticesi ne leket ara mdaki ananevi dostluk 
aktı? Holanda hükumeti ı\e miinasebetlerine ve Holandanın 
di vaziyetini düşünmeye baş- istiklal siyasetine uygun bir ha· 
ştı. Bütün diğer demokrat reket hattı takibine ve her 
leketler gibi o da müdafaa suretle Holandanm tamamiyt•ti-

karara varını!;' bulunmaktadıt'. Iktisadi her hareketten istifade !htilaf Almanyaya Jıraç edile-
Diğer taraftan hükumet harkten kollayan bazı kimseler, şimd\ye cek keten tohumu, kumdarı ve 
hububat ithal etmek için btıll kadar alman depo kirasını bir 
vabancı memleketlerle temasa misli yükseltmişlerdtt. Diğer ha susamın Istanbul ve Izmir mın
ba_sl~mr.:_tır. Bu suret~e halk ve zıları da depo olmaga elverişli takalarına taksim edDecek ihraç 
Mılli mudafa~ _gıda ibtıyacları yerleri hemen kfraiamışlar ve payı ıniktarlarınd.~ bir anlaşma
daha ııarantıli bir hale sokulmıış b.. ..k . tif del t . . k ya varılamamasında.o ileri gel -

1 akt uyu ıs a er emmıne o • 
o ac ır. im la d mektedir. Bu miktarlar üzerinde 

ırlığını tamamlamamıştı. ne riayet etmeye karar verdik. 
yu uş r ır. 

rvetini siliiba sarfedecek yer Buna mukabil Holandanın da, 
öylü ve isçilerinin içtimai •e- bir harp vukunnda, bize lrnf'ı 

esini yükseltmeye, maarif sis- bir bitaraflık muhafaza edece~ini 
BaşC19a. 

Söylendiğine göre şimdiye ka- ki anlaşmazlık Alman alıcıla-
RömorkÖrÜ dar bir çuval emtfa u.cpuda bir rının mümessiliyle angaıman 

<>ylık bir müddet için ,ı, _ 5 ve yapılmasına da mfuıi. olmakta -
hatta 3 kuruşa kada:r bir ücretle dır. ıini ilerletmeye, köprü ve yoll ıunuyoruz. Yani Holanda hihraf- ' K-amnın 

~ına hasretmişti. Şimdi bu lığını ihlal eder bir harekette .,. ... 
talin bıraktığı bosluğu. doldur- bulunmadıktan maada, bu hita
'< in askeri hazırlıklara fazla! raflıi!r ihlal irin harirten vaki <>
rnıiyet vermek l!zıın gali- lncak her türlü ha1-.ıketlere de 

rdu. mukavemet Ptmelirlir. Ei?Pr, ii~ 

Çürük 

Olduğu Anlaşıldı 

~a"-\fih, harp henüz muhal<- midimiz hilaf•na. Holanda kendi Evvelki . aksan_ı Haliçte Kü
k dedi. Almanya, İngiltere, bitaraf~i>ına vaki olacak tecavTI7e rekç~lrn_p: ıs~elesınde vukua gc: 
an..'Ve Polonyanın müşterek karsı lalta:vt kalır<a. o vakit ki j len ınfilak hadısesı etrafındaki 

vyetlerine kar,,. koymaya ce- vaziyetin icaplarına ı:öre kendi tahkikata dün de devam edilmiş
et e-iebilecek miydi?· Di.!~er emniyetimiri mnfmfam icin lü- tir. Liman fen heyetince "aka 
mleketlerde olduğu gibi, biz- zum gördiiğümüz tedbirleri al- mahallinde yaµılan tetkikata gö
tle iyi düşünen bir çox Ho- ma"k hakkını muhafaza ederiz.,. re, B~ağa römorkörünün isti.n 
alılar buna imkan vermiyor- Zahirde bu me<;•i emniyet ve- Jrazanmm cok eski ve yamalı ol· 

dı. rici ırörünüvordu. Fakat avni za- duğu anlasılnıışt:ır. 

'ıkbahar bu endişelerle geçti. manda. Almanyanın bugün de- Bundan başka kazanda toplı.-
':>aşladı. Holandanın mnht"- liı_Ise. !arın bir harbi beklediğini nan fazla buharı dışarı çıkanna
'ıleleri h~r seneki gibi mem <rosterıyordu. Daha yakından tet- ya mahsusu tertibatın da bozul

her tarafını süsledi Mem kık ediııce ıse. Nazı dıplomasm- muş olması faciaya sebebiyet 
ükıin ve huzur içind~ idi. ne.~'."' _ka.?~mak noktaları _ihtiv~ vermiştir. Hadiseyi müteakip 
telerdeki ecnebi haberler- ettıgı ııoruluyordu. Sonrakı hatlı- kaybolduğu sanılan tayfa Ham
:ka memlekette harbi h11- s~ler bu kaçamak noktaların cok dinin parçalanarak öldüğü anla-

hic bir '1'!Y yoktu rlaha genis olduğunu gösterdi. sılmıştır. Tahkikata devam edil· * · Hitler Holandayı istilaya teseh- mektedir. 
ehlike emareleri büs et1:_iği zaman:. Hol~nd_anın _bi-

I• şte bu hava içinde bir Hazi
ran sabahı hariciye neza

f ine tayin edildim. Almanya
n Polonya ve binnetice İngilte-

taraflı.ı:ına tecavuz elılınis de<ııl
di, fakat böyle bir tecavüz ihti
mali olduğunu. ve Holanda hüku
m<>tinin de bundan haberdar bu
lunduğunu iddia etti. 

Fakat yapacak bir '*'V yokt'l. 
Alman sclirinin bu mesajını hiç 
bir şey sormaksızın aldım. 

(ARKASI VAR) 

Donarak Öldüler 

Sarıkamış, (TAN) Kara 
organ nahiyesine bağlı aşağı Mi
cingirt köyünden Yusuiun ka
rısı 45 yasında Zeyneple 14 ya
şındaki oğlu yukarı Micingirt 
köyüne giderlerken yolda dona
rak ölmüşlerdir. 

muhafaza edilirken, ş1mdi çu- Alakadar makamlar }>u vazj,. 
val başına 8 - 10 kuruş istenil- yetin izalesi için icap eden ted-
mektedir. birleri almaktadırlar. 

izmitte Yol nşaahna 

Hız Verildi 
İzmit, (TAN) - Bütün vila -

yette şose yollarının yapılması -
na büyük bir ehemmiyet veril -
mek.te ve inşa faaliyeti arttırıl

maktadN. Mali yıl içinde yapıla
cak şoselerin miktarı 60 kilomet
reyi tecavüz edecektir. Bu ara
da Kandıra, Adapazarı - Gölcük, 
Derince ve İstanbul yollarının 
şehre vasıl olan noktaları asfalt 
olarak yapılacaktır. 

İzmitte 1940 senesinde 18 ah -
şap köprü, 20 beton köprü inşa 
edilmiştir. 

İzmit - Gölcük şosesi üzerinde 
50 metre uzunluğundaki Hasar 
köprüsiyle İstanbul - An'.kara yo
lu üzerindeki Akçay ve İstanbul 
köprüleri de hfilen inşa edilmek· 
tedir. 

Pi ya.sacla Hileli 

Kahveler Çoğaldı 
Son günlerde perakendeci -

!erin sattıkları çekilmiş ltalı

velerdeki kahve nisbetleri büs
bütün azaltılmış ve bunun yerme 
konulan nohut miktarları artırıl
mıştır. 

Piyasaya fazla milCtarda çekil
miş kabve veren müesseseler el
lerinde kahve kalmadığ1nı bıldir _ 
mektedir ler. 

Kavrulmuş çekirdek kahve 
ç!:'k:lırıiş kahveden 20 - 30 kuru~ 
pahalı satılmakta ve bu da çekil
miş kahvelerde kahveden gayri 
maddelerin fazlalığını gostermek. 

' tedir. 
Bugünlerde Port Saltten piya

sanın altı aylık ihtiyacını karşıla

yacak kahve gelmesi beklenmek
tedir. Ayni zamanda !3erezilyaya 
da mi:ıhını kahve siparişleri ya
pılmıştır. 

Diğer taraftan Ankaradan ve· seçen mahalle çocuğunun kulağı
ri~l'n yeni bir emxe tevfikan bi'- nı çekerseniz: küfreder. O tak. 
tün şehirdeki ahşap ve kagir ev-, dirde size düşen hareket, faydasız 
!erin miktarı ile bunların her müdahalenizden acı bir nedamet 
birinde ne kadar nüfus sakin ol- duymak, ve muhatap kaldığınız 
duğu tesbit edilmektedir. Bu va- küfrün hesabıııı, kötü bir mulıi• 
zife zabıta tarafından yapıl - tin talihsiz mahsulü olduğu aşi· 
maktaclır. Kontrol esnasında bi- kar bulunan o bedlıaht çocuğun 
ribirine bitişik veya kısmen ab- bir çiçek parkına giruıesine uıü
şap evler ile ayrı ayrı tesbit e- samaha göstere~erden sormak. ' 
dilmektedir. Zabıtanm bu faali- tır: Başka çeşıt bir mukabelede 
yetinden, bundan bir kaç ay ev- bulunmak sizi, iri gövdesinin en 
vel mezuubahs olan, ahşap ev· müstekreh mahsuli yle oy<ılanan 
!eri üçer beşer ayırıp ~traflarını malilın dağ mahhilnmun gülünç 
istimlak ederek küçük adacıklar vaziyetine düşürür. 
haline getirilmesi tasavvurunun Sizin seviyenize yükselmek i
mevkii tatbike konuı.acağı zan- çin kirli parınaklariyle yakanıza 
nedilmektedir. yapışan bir sarhoşu sarsar, ve 

Poliste: 

Bir Mağazada 

Yangın Çıktı 

kendisine getirmek isterseniz: 
küfreder. O takdirde size düşen 
hareket, o tesadüfe içinizden la
net okumak, ve muhat:ıp kaldı

ğınız tecavüzün hesabını; içinde 
o çeşit mahlıiklarla karşıia.ıılaca. 
ğı malfun bulunan kirli bir yola 
sap.tığınız ~in, kendi kendinizden. 
sormaktır. Başka çeşit bir muka-

Dün akşam Galatada Tünel cad- helede bulunmak sizi yakanıza 
desine Hazaraya Nişanyana ait yapışan meczubun sevi;ı-esiııe al
maji;azada yangın çıkmıı; ise de çaltır. 
derhal yetişen itfaiye tarafmdan . 
söndürÜlmüştür. Mağaza 10 bin Fakat ne yazık kı, haylaz ma· 
liraya sigortalıdır. halle çocuklarına, ve. meczup 

• • sarhoslara rastlamanuık elinizde 
Yangının, kagıt ve talasların d -·ıdn, ç·ink·· k d" k ılil · 

tutşınasından ileri geldiği anla- ~g~ · 1 u en 1 en . ~"
şıldığından tahkikata ehemmiyet nı layık bulund'ukları muhıt ıçı
le devam edilmektedir. ne kapatmamış, ve başka muhit

ÇAN KULESİNDEN DÜŞTÜ-
Haliç' f~rinde otuxan 12 yaŞ11lr 
da Kozma evlerinin yanındaki 
kilisenin çan kulesinde oynar
ken kazaen aşağı düşerek hurda
ha~ bir hale gelmiştir. Kozma 
baygın bir halde Balat Musevi 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

lere musallat olmaktan mcneılil-
mt>miş bulunan bu çeşit mahlôk. 
lar,taksi zif-00undan farksızdırlar: 
Onlardan ne kadar yüksekten yii
riiseniz, ve ne kadar ihtiyatlı 

davransanız, üzerininze sıçrama .. 
larmdan korunamazsuıız. 

Korunamazsınız: çüııkü onlar, 
BİR CESET BULUNDU - hıyar bostanından "Kültürpark., 

Dün sabah Üsküdar sahillerin- rna kadar her yerde lı:ızır, ve na. 
de denizde bir erkek cesedi bu- zırdırlar. Hatta san.at bahçesinin 
!unmuş, sahile çıkarılmıştır. Or- en nadide tarhları nrasmda bile 
ta yaşlı bir adama ait olan cese- onların nallı kunduralarının izle
din cepleri aranmışsa da h~viye- rini gö•ilrsünüz: 
tini meydana çıkaracak bır ş~y Şayet onları mahitini2den U· 
bulunamamşıtır. Ceset 8 - 10 gun . . . 
denberi suda kaldığından tanın- zakla.5tmnak ı_çın. ~a~larına hır 
mıyacak bir hale gelmiş ve mor- taş atarsınız, uzermıze oıçranıala
ga kaldırılmıştır. rından korunmak için derhal ka-

çınmanız lıizımdır B!lnu yapmad1 

;e Fransa ile olan münasebet
i gilnd<!n ı;ıüne fenal3$1yordu. 
nl Holanda hükumeti Avrupa
<i hadiselerin seyrinden endi
ıe düşmeye başlamıştı. Ifarici
. nezareti her vakitten ziyade 
eşgul bir halde idi. Kraliçenin 
derliği altında calışan Holanda 
üki'ıffit'ti, bir felakete maruz 
ıılmamak için elinden gelen her 
,y; yapıyordu. Ve nihayet bir 

Bat il inanışlar Bitmeyen cami : 
ğınız takdirde duyacağınız neda
met hayli acıdır: Çünkü zevkle
rinin seviyesi, nevini anlattıj;'llll 

''küfür" ü, ve "şekli,, ni fl.lllattı .. 
ğun "kavga,, yı sevmek mertebe· 
sine yükseltmekten çok uzak 
kalmış olan o talih5iz mııhlôklar 
sizi küfürden ve kavgalardan hi· 
le iğrendirebilirlcr! 

· Jiıket gelecekse onu karşılamak 
n de tedbir alınıyordu. 
13el~ hükılmeti, Holanda 
kiım.€ti ile istişareden sonra, 
h yolile bir hal çaresi bulunur 
1i ile ilk adımı attı. Münase
eri ~hlikeli bir safhaya g:i-

,. lik devletler arasındaki 
i hiç olmazsa hafiflet
idine kapılmıştık. Belci
meti, 1folande, Danimar-
nda, Lüksemburg, N<ır
İsveç hükı'.ımetlerini, 

· de bir konferansa davet 
u davet üzerine bu mem
rin hariciye nazırları 23 
ta Belçika hükfunet 

de toplandılar. 
plantıda heyecanlı hatta 

bir hava esiyordu. He
vazifesi, ergeç küçük mil

sarsacak olan harbin 
ıa mani olmaktı. Sulh i-
şıyan bu küçük milletler 

seslerini ytikseltiy-or
akat kalplerimiz korlrn i

ıvordu. Çünkü ufuktaki 
ı bulutlar gittikçe kesa

a ediyonfu. Facia pek 
"rünüyurdu. 

ams, Belçika lı:rahna hi
di devlet reisleri namı

temennisi i:zharından 
sey :vıuıamadı. Belcika 

D ün evden çıktım. Önümde basto
nuna dayanarak ihtiyar, beyaz 

sakallı bir adam yüriiyor aramızda an
cak birkaç adım mesafe ''ar. Köşe başım 
döneceğimiz zaman önümiizden benek
siz bir kara kedi kaldınmın öbür tara· 
tında kendi cinsinden bir mil akaya ka- muntazam olan bu adamın bu derece 
vw;mak için mangaldan sıçnyan siyah batıl düşüncelere nasıl olup ta itikat 
bir kömür parçası gibi fırladı... eyliyebildiğine hayret edilir. 

İhtiyar durdu. İzzet Paşa re'sen memur olduğu vilıi· 
Derhal anladım. Önümde giden zat yetlerde . ailesi olmadığı için • hükilmet 

frenkleriıı "superstitieux,, dedikleri ha- konağında yatarmış. Yatağını yere ser-
tıl itilıatlara inanan bir adamdı. dirdikten sonra birdenbire yatağın or· 

Etrahna bakJndı. Girece/fi yere başka tasına atlar ve elile iki tarafını karışlar-
bir sokaktan geçmek arzusiyle dönmek- mış. Eğer tam ortada değilse yatak ye-
ten de utandı. Fakat kara kedinin geç· niden bozulur ve yeniden yapılırmış! 
tiği sokaktan her ne pahasına olursa ol-
sun geçeıniyecekti. Mahsus adımlarunı Atladığı zaman iyi bir tesadüfle ya-
ağrrlaştırdun.. Benim kendisi ile meşgul tağın ortasına düşecek olursa gecelik 
olduğumu anlayınca söz açtı: kavuğunu havaya atııY ve kavnğun ıımt-

. la klard laka kafasına kendiliğinden geçmesini - insan r acayip mahlı'.i ır. Zor- • . . . .. im 
la kendilerini bir takım batıl itikatlara (falıhayır) adde~eı;mL~. Boyle. 0 az:ıı: 
köle ederler. Mesela bendeniz yolda gi· sıil!aha kadar,rozune uyku ~'.?'~~-
derken önümden bir kara kedi geçse &- ı izzet Paşa: ~andı t~res,, s~z~ di~
sokakta başıma hir .felaluıt geleceğin. , 'A 11.~ 11~!~~- ~tn;ıış. Hatta kendııı~e ~-
den korkarım ... Oradan gecmem. Eren- len ~\l:ll'en okurken her cümle nı-
köyünde oturduğum için hu yüzden kaç haye~de: . 
defa treni kaçırdım. - Jııandı teres! Dennış. 

İhtiyar zatın merakWığı bana meşhur Bir gün ikinci Abdülhanıidin huzu-
Edirn.e valisi İzzet Paşayı hatırlattı. runa gi.ı:diği zaman Padişah sormuş: * * - Paşa. Siz daima "Teres,, dermişsi-
/nant/.ı teFes !. ni~. Doğru mu bu? . 

bzet Paşa şu. cevabı vermı:r. 

i zzet Paşa, hiç şüphesiz lıalindeki 
garabet dolayısiyle meı-aklılann pi

ri addolunabilir. Tahsili mazbut. icraatı 

- Bunu efendimize hangi "teres,. 
söyledi? 

Hepsi senin gibi olsa: 

İ Z2et Paşa yalnız batıl itikatlariyle 
tanmm1 bir adam değildir. Ayni 

zamanda son derece hazır cevaplığı se
Yen bir şahsiyettir. Eski devirlerde ka
pituliısyonlar elinden bizar olan Türki
yenin dalına eenebi konsolosla:rının hay
siyet kınc• teklifleri, ısrarları karşısın
da kalan valileri idarei maslahat Politi
kası yapmak için neler çekmezlerdi. 

İzzet Paşa Edirnede vali iken vilaye
tin ehemmiyeti itibarile konsoloslar ta
r.ıfmdan çıkanları müşkül vaziyetleri 
daima iyi idare etmiştir, Bütün kqruıo
loslarla arası iyi idi, Hepsıne kendısini 
sevdimıişti Bilhassa konsoloslardan 
kör, topal, sa,,llır ve kanbur olan bir zat 
ile ıı:ayet iyi bağdaşınış. Bedeni kusurla
n bakımından feleğin en ağır tekmesini 
yiyen konsolosu ne zaman ıı:örse: 

- Alı konsolos efendi! Sizi ne kadar 
çok severim. Siz ne kadar iyi adamsı

nız! Keşki bütün komoloslar da sizin 
gibi olsar 

Demıia. 

I• zzet Paşa J.uiktirdiği para ile bir 
cami yaptırmıya başlamıştı. Bir 

giin tanıdıklarından biri söz arasında: 
- Filfın zat bir cami yaptırıyordu. 

Cami bitti o da öldü! Demiş. 
Bu söz paşanın vehmine dokunduğu 

için bütün hayatında caminin inşasını 
bitirtmemİ'!. Aylıklı bir dülger tutmuş, 
arada camie uğrar; 

- Yahu! Bu cami ne vakit bitecek! 
Diye herkesin içinde çıkışır, bağırır ve 
arkadan dülgeri çağırtarak: şu tavsiyede 
bulununnwı: 

- Sen benim cayırtıma kulak asma. 
Elini ne kadar ağır tutarsan sana o ka
dar fazla babşi1 veririm ! 
Eşek fıkrası: 

E dirnede merkep cinsleri ufak olur. 
Bunlardan birçoğunu rüçii tabir 

ettikleri a-ra halara koşarlar. İzzet Paşa 
İstanbnldan gelen iri yan bir misafiri 
ve kendisinin hazır cevaplığmı sevdiği 
Edirneli ufak tefek bir zat ile bir gün 
Edirne kalesinden şehri seyrederken 
önlerindeki yoldan ufacık merkepler 
lı:osulu bir araba geçer. 

İri yan misafir: 
- Acayip şey! Der. Bu Edirne eı;ek

leri pek ufak tefek oluyor! 
İzzet Paşa hemen ikisinin arasından 

çekilir, Edirneli ahbabına döner: 
- Bak! Ne söylüyor! Der. 
Edirneli derhal cevap verir. 
- Hepsi böyle değildir. İrileri de var

dn amma dışarıdan gelir! 
lJLU.NAY. 

, 

Sıvas Köylerine El 
Tezgahlan Gönderildi 

Sivas, (TAN) - İktısat Veka 
!etinden gönderilen el tet~.lhla 
rı kazalara tevzi edilmiştir. Tec 
rübe için Pirkinik köyüne gön 
derilen 10 tezgiib işlemiye başlı 
mıştır. Tezgahlar köylüler ara 
sında büyük bir alaka uyandıı 
IIlfŞtır. --··--

Bornovada Heyelan 
Izınir, (TANJ - Bornovay< 

beş kilometre mesafede ve Çam• 
köyü civarında vuJı:ubuıan heye. 
lan mahallinde bele:iıyeıer maı 
heyeti mühendisıermden Samı 

tarafından tetkiler yapılmakta . 
dır. Bornova belediyesı heyelan 
neticesinde bozulan içme suy ~ 
tesisatını sür'atle tam!r e:tirme~ 
edir. 

Su te•isahrıdan bozulan kmrr• 
'!O metre metre kadardır. 

... 
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TAN 

İktisadi Hafta LiG MAÇLARI BİTTİ 
YENi NEŞBIY AT: ------

Pamuk İpliği Sahşını Hükumet Eline Aldı -

İngilizler 5 Milyon Kilo Zeytinyağı Alacaklar Beşiktaş Takımı Hiç 
ARKADA.f - TOrkiyenin bu en 

güzel çocuk mecmuasının 6 ıncı ııayı 
&ı renkli resım ve özlü yaxılarla çı -
mı~. 

* GÖRÜ~LER - Adana HalkeVi mec 
rnuasıdır. 31 inci Ikinciktınun aayısı 

nqrcdilrniştir. 

8,00 PrOgram 
8,03 H erler 
8,18 Müzik (P ) 
8,45 Yemek 

pamuk ipliği tevziatının bir 
elden ıdare edılecegı hak -

k akı karar, piyasada buyuk 
hır alaka uyandırmıştı.r. Harpten 
sonra mühım bir mesele haline 
gıren, pamuk iplıği tevzıatı hak
kında bir çok şikayetler vardı. 
Bu şikayetlere sebep te şu idi: 

Yazan: Hüseyin Avni 

surette halledebilecek mi? 
iTHALAT HAREKLTLERI 

Bu hafta ithalat ıtıbariylc 
zengin bir hafta degıldı, 

Fakat bu mevzu etrafında kayde
dilecek mesele şimdiye kadar ge
len malların tevzii işıdir. Bunılan 
bir kaç hatta evvel muhtelif 
memlek tlerden otomobil Iastık -
ği, teneke, ham kauçuk gıbi 
maddeler gelmişti. Mı ıtakn Ti
caret Miıdurlugu bu malların şu
nun bunun elinde katıp, bir spc· 
kiılfısyona vasıta olm< maSinı te
ımin için tevziat işlerıne ~1 atmış, 

gelen mallan lıdıliıne bir surette 
aUıkadar tacirlere tcvzı dmi tir. 
Tevzi listeleri Tıcar\!t Vekaleti 
tarafından henüz tnsdık c'1ılme
miş1r. Bu mesele hakkında, bir 
tacirin pek haklı olarak, şu soz
lerini, buraya nakletmek kap e
diyor: "Şimdiye kad.ır teneke, 
lastik, ham kauçuk gelecek diye 
bekliyorduk, çok ştikur bu mal
lar geldi, Ticaret Müdürhi~li tev
ziatına delalet etti. Buna da 
memnunuz, fakat tevzi listeleri 
bir ürlii Ticaret Vektıletinden 
gelemiyor, Bir zamnn mal bek
lerdik, şimdi de liste b kliyoruz.,, 
Bunu soyliyen tacir, bazı fabrika 
ve ticarethanelerin tenekesiılık 
yüzünôen müşkül mevkide knl
dıklannı ilave etmektedır. 

Y nilmeden Lig 
ampiyonluğunu Aldı 

* Ticari ve Sınai Hukukun TeklmlllU 
ve latikball - Hukuk ilmini yay 
kurumu tarafından 63 Uncu kon!crı:ms 
olarak nC:ircdilmiştir. 

* AYIN TARİHi - Başvekalet Mat-
buat Umum müdiırluğü neşriyatın. 

dandır. 80 incl sayısı çıkmıştır. 

* 

liste 1 

* 
saz 
rler 

13,05 İnce saz 
13,20 Mcızık (Pl.) 
18,00 p 

20,45 P.ı.yano 
21,00 t ekler 
21,30 Ko uşma 
21,45 O estra 
22,SO Haberler 
22,45 D ns m{izjğ 
23,25 Kapanış 

olanlarına dün Şeref sahasında 
ve Fcnerbahçe stadyomunda de

C.H.P. KONFERANSLAR SERiSl-

Bol pamuk yetiştirdiğimız hal
de, dokuma sanayiinin ihtıyncı
n küayet edecek derecede pa -
muk ipligi sanayii inkışat etme -
mişti. Harpten evvel bunun, 
buyuk :qjr ehemmiyeti yoktu. 
Çunkiı bır kısım ihtıyacımızı da 
dışarıdan tedarik etmek imkiını 
mevcuttu. Fakat bl\glinkiı şart

lar altında bu imkanlar azulınış
tır. 

vam ed.ilmi tir. Glinun en heye- ~~~~!!!!!!!!~!!!!! 
canlı ve on mtlhim maçları Şe
ref s hnsında olduğundan öğle-

( Puvan Ce~eli ) 
Bu unvan altında Ankara C. H. P. 
merkezi tarafından kıyrneUi mfite!ek
klrlerimlzln konferanslarını havi ol
mak üzere şimdiye kadar 24 kit p 
neşredilmıştir 

Diğer taraftan, devlet !.aahhüt
len dolayısiyle pamuklu <lokuma 
sanayıin daha fazla istihsal yap
ması icap etmektedir. Bu yüzden 
pamuk ipligine kar~ı olan talep
ler artmı~ pamuk ~liğinin kıy
meti yükselmiştir. Bu suretle fab
rikalarla, do'kumacılRT ıırnsında 

pamuk ipliği satmak için ortaya 
mutavasS1t bir zümre çıkmıştır. 

Bu zumre fabrikalardan pamuk 
ipliklerini toplıyarak daha pahalı 
fiyatlarla asıl ihtiyacı olanlara 
vermek suretiyle kendilerine 
yuksek karlar temin etmişlerdir. 

Haftanın itlhalat hareketleri 
bahsine, ilave edilecek hadiseler 
yok değildir. Basra yolundan ge
len çay ve kahve, Yunanısandnn 
gelen kimy~vi madde!e!' de pıya
sanın ihtiyaçlarını kısmen teınin 
etmiştir. 

iHRACAT HAREKETLERi 

HükUmet, bu fuzuli mutavas -
sıtların iplik spekülasyonuna mey 
dan vermemek için, zan:.an za
man pamuk ipliği tevziatını kont
rol etıneğe mecbur kalmıştır. Mu 
vakkat bir müddet için pamuk 
ipli.gi tevziatı Istanbul Milli sana
yi birliği ile Sümerbanka verıl -
mişt:i. Bunlardan Sanayi birliği 
ihtiyacları tesbit etmekle, Banka 15tanbul Ticaret Odasının k::ı-
da malı alakadar fabrikalara tev- yıtlarına göre, bn haftanııı 
zi etmekte ıcli. Fakat bu mesele ihracatı 1 milyon 676 bin lira !
bununla bitmiyordu, diğer vila- di. Halb~ki dig.er haftalarda i~rn
yetlcrde de pamuk ipliği tevziatı- cat 2. ~ıly<>~. lırad.an aşağı duş -
nı bu şe'kilde organize etmeğe ih- memıştı. . Dunku ihracat ıse an
tiyaç vardı, iktisat Vekaleti, pa- cak lOO 'hı~ hr.a~a yakındı. 
muk ipliği tevziatını daha esaslı j . ihracat ışlerının. geçe~ haf~aya 
b tte h 11 t ek . . bu nısbetle durgun gıtmesmclckı se-
ır sure a e m ıçın, . , . 

ye doğru iba lıyan seyirci akını 
Be iktaş stadını kfı.milcn doldur
mu tu. 

Vefa 2 - Süleymaniyc 2 

Şeref stadında ilk maçı Vefa 
ile Suleymaniyc yapmışlardır. 
Her iki takımın da bu maçtan 
beklediği bir menfaat yoktu. 

Maç iki ;arafın da müsavi o
yunu ile ccrayan etmış ve iki.~er 
gol yapan takımlar ycnışeme
mişlcrdir. 

İ. Spor 3 - G. Saray O 
İkinci maçı İstanbulspor ile 

Galatasaray yapmıtlardır. İstan
bulspor bu maçta bir muvaffakı
yet göstc.rmek için en iyi oyunu
nu çıkarmayı ve boylece milli 
kümeye muhakkak gırmeyı dti
şunuyordu. Galatasaray snkat 
bulunan beki Faruktaı'ı, Salım
dcn ve Sarafimden mahrumdu. 
Buna mukabil bir müddettir oy
namıyan Adnan takımda yerini 
almıştı. 

İstanhulsporlulnr, maçın bida
yetinden sonuna k dar çok gay
retli oynamışlardır. Eski kuliıbü
ne kar~ı oynayamıyan Slileyma
nın yokluğuna ragmen insicamlı 
bir oyun tutturan Istanbulspor 
devrenin yarısı olmadan Tank 
vasıtasile ilk goltınü yapmıştır. 
Bunu Cihadın yaptığı ikinci sa
yı takip edince Galatasaraylıla~ 
rı ciddi bir endişe nlınış ve bu 
hendikapı kapatmak icin büti.ın 

ga.yreilerile oynamaya koyulmuş 
lardır. Fakat Istanbulsporun tut
turdugu sıkı ve tazyikli tempo 
bira:;: sonra Cihadı tekrar kale 
önüne diıştlrınüş ve Kadirden · · ı· 11 1 t a· bepler arusında, sıyası ha.vadısle-

ışı yer ı ma ar pazar arına ev 1 . • • • • ============= tmi..,f'.;.. Ka ·· s- rın tesırlermı aramak lazımdır. 
c ı~~· ranamcye gore, u- Son hafta içinde Avrupadan ge- na ait bir kaç misal göstcrebili-
merb~k, hus~ fabr~a_ların e- len telgraf haberlerinde Balkan- riz. Ingiliz Tıcaret birlii'ti, lzmir
lındeki p~uk ıpliklerını safJn larda yeni bir harp sahnsmın açı- deki zcytınyagı ihracat birligin -
alacak, ycrlı mallar pazarlanna, lacağından bahsedilmıstı. Pek den 5 milyon kilo ZC'ytinyagı al
bu pazarların bulunmadığı yer- tabıi olarak bu havndi;ler bazı mak için pazarlıklara başlamı~ 
lerde 'Zıraat Bnnkalnnna verecek- ihracatçıları tereddüde z~vket- lardır. Tiftik ihracut birligı de, 
ti~. Yerli mallar paza.rları. ve mtş o!rrı>1lir. Maamafih bu haf- Alman firmalarına 200 bin lıra· 
Zıraat ~a~kası şubelcrı, alaka - ta içinde Almanyaya yarım mil _ lık tifUk venneği kabul etmiştir. 
darlnrn ıplik satacaklardır. yon liraya yakın tütün scvkedil- Almanyadan taahhüt edile.1 loko-

Acaba, bu son tevzi .şe~li, iplik miştir. . ISviçreye yapılan tutun 1 n_ıo~ler gc,ı:..çe, Almnnynya 
tevzıatı hakkındaki şıkayetl...:rin fındık, tiftik saışları da ıhnıcat tıftik satışrarı da devam edecek
önune geçilebilecek midir? Yuka. lıstesinde ehemmiyetli bir yekı'.ln tir. Bundan başka Almanlar fın. 
nda da yazdığunız esas mesele utmnkadır. Bundan ba;:.ı<a mün- dık almak için, yem tekliflerde 
§udur: Ipl gc karşı talep ~oktur, ferit olarak Macaristana gôndcri- bulunmaktadırlar. 
dığer taraftan iplik ıstihsalatı, bu len afyon ile Romanyay.ı. satılan Haftanın ihracat listesinde, Yu 
talebi kafi derecede kar§Ilıyama- pamukları d~ bu bahse ılave et- nanistnna serbest dövizle snılan 
maktadır. Istihsal ile istihlak a- mek tazım.. arpalardan da bahscmek lcizıın -
rasında bir tevazün olmadıkça tev Ihrncat piyasasında, sntış ha - dır. Arpa ihtiyaçtan fazla olduğu 
zi usullerinin şekılerini değiş- zırlıkları daha ehemınıyetl. ve liçin geçenlerde Yugoslavyuya da 
tirmek, bu meseleyi cezri bir canlı bir mevzu teşkil eder~ Bu- serbest dövizle satılmıştı. 

Gülsüm dışan çıkınca genç kadın yerinden 
kalktı, fmcanları doldurarak kocasının çayını ver
di. Neajt sesıni çıkarmadan bardağı almı§tl. 

- Bir sigara vereyim mi Nejat? 
- Teşekkür ederim. Sigaram var. 
Şermuı ibu cevaptaki sertligı ve ofkeyi görmc

mış gıbi s .. de ve teklifsiz bir tavırla masanın uzc
rındekı kibrn kutusunu alıp bir kibrit yaktı, ko-
ca 1na UıU>ttı. · .NakJ.cci.en: l\luaz.zcz Tabsın t>erkancı 

- l:lıraz sonra yakacağım, mersi . 
- A!ml.l: yapmayınız işte, mademki elinizd 

5 · ~ara , ar. hemen yakıverın. Bır saniye sonr~ lan fakat Şermin korkmadan sükı1netle bekledi. Bir sa-
r..e çıkar? Htıv~t Nejat, elim yannc&k. mye geçmeden onun yumrukları çözulınuş, kolla-

- 5onJurünuz. n ikı yanına düşmüştü. 
- rley.r, inat ettim, sonuna kadar yakaca- - Şimdi yine sizden af dilemiye mecbur olduğu-

~ mu soyliyeceksıniz değil mi? 
gım. 

Nejat somurtkan bir tavırla sigarasını yaktı. Genç kadın başın;. sallıyarak ayni sakin sesle 
Şerminın dudaklarında zayıf ve znvnllı bir tebcs- cevap verdi: 
süm vardı; kahraman rolünü sonuna kadar oyna- - Bagırmanız ve lhiddetinlz bana hakikati keş-
m ga azmetmişti. fetti~ımi tekit ediyor. Artık ne söylerseniz söyle-

- Buna ne dersiniz Nejat? yiniz Nejat, ben sizin hakiki hislerinizi bir aynada 
- Neden bahsediyorsunuz? ınbi gordüm. 
- Sakın bir yuva .. Müşfik bir kan .. ve... Ncjnt yaralı bir hayvan gibi odada bir nşağı bir 
- Ben kendi evimde değil bir otel odasında- yukarı dolasıyordu. 

yun .. Siz de... - Ah, ne ettim de buraya geldim. Bu deliliği 
- Ben mi? niçin yaptım? Bunu anlamıyorum. 
- Benım karım değilsiniz, sadece benim is.. ' - Bense bilakis buraya niçin geldiğinizi peka-

mımı taşıyan bır kadınsınız, Tasvır etmek istedi- la bildiğinize kaniim; isterseniz size soyliyeyim ... 
gınız levhada eksik kalan bır şey var mı? Ncjat ikı elini uzu.tarak karısına yaklaştı, yal-

- Evet. Aşk ve sükun... Hayatın en büyült varan, dilenen bir sesle: 
maksadı. - Hayır, bir şey söylemeyin, ric:a ederim ... Ben 

- Bunların benim nasibim olmadığını size iher şeyi, her şeyi itiraf ediyorum. Sız bir şey söy-
söylemiştım. lemeyin, ne olur .. Bir şey söylemeyin! Dedikten 

Şermin elini uzatarak bu öfkeli çocuğun si- sonra etrafına ç~lKın gözlerle bakıp yolunu tayin 
yah s çlannı bir anne şefkatiyle arkaya do

0
ru it- etmek istiyormuş gibi kapıyı aradı ve birdenbire 

tıkten sonra ayni muşf k sesle: aralıkı. ka~J:Y açarak dı arıya fırladı. 
- - Istırap ve acının sizi vaktinden evvel ib\i-- ŞSrmin.lbirniki dnkika yerinde hareketsiz dur-

yarlattığını zannedıyorsun Nejat dedi. Yanıltıyor- •atıktan sonra pencereye yaklnşıp perdeleri açtı, 
sımu': ~ız sadeco mü~hi.ş ~ir feliı.ket ~eçinniş b~ başını dı~anya uzattı. Rahat bir nefes almıya ihti
gt•nçsınız!. Evet kalbı ıntikam hırsıyle dolu bır yacı vardı; fakat maalesef hiç rüzgar yoktu. Gök 
mekwrı;ı Gözlerini kin buri.ımüş bir lise talebesi! kalın bulutlarla örtiılmjş. a~ır bir sıcaklık ehrin 

Neıat şıddetle yerinden kalktı, kudurmuş bir üzerine çokmuştü. Genç kadın elinı alnına gotüre-
sesle: rek derın bir ah çekti ... Sabahtanberi cereyan eden 

- Susunuz! Diye bağırdı. Yumruklarını sıkarak hadiseler, insanın bir gününü d~il, bUtün bir öm
kansına hucum edecekmiş gibi bir vaziyet almıştı; ı 11U dolduracak ka~a!. çok ve muhtelifti. Öyle iken 

Takımlar o. G. B.' 
Be sıkta 18 18 
F. Bahçe 17 13 1 
G. Saray 17 9 4 
İ. Spor 17 8 4 
B. Spor 17 7 3 
Vefa 18 6 4 
Beykoz 18 5 l 
Altın tuğ 18 5 1 
Süleyman iye 18 4 2 
Topkapı 18 1 4 

aldığı pasla üçüncü sayıyı da 
yapmıştır. 

M. A. Y. Puum 
84 14 54 

3 59 14 44 
4 57 23 39 
5 42 43 37 
7 40 39 34 
8 39 44 34 

12 27 44 29 
12 23 44 29 
12 21 62 28 
13 18 86 23 

ile tekrar canlanmış, ve Fener 
kalesi önünde biraz sonra husu
le gelen bir karışıklıkta Sabri 

HUKUK GAZETESi - Yedi seııe
dcnbcri Cevat Hnkkı Ö.zbcy tarafın
dan turkçc ve fransızca ncşredılme t
te olan Hukuk Gnzetcsınin dörduncu 
clld nfn 47/48 numaralı nü haları ın
tişar etmlştır. Bu nfishada Rize Me
busu Ord. Profesör Saim Al! D lcm
re'nin, eski Adliye Vekili Profesör 
:Mahmut EsLrt Boz.kurt'un, Profes5r 
:Mustafa Reşit Bclgesay'ın, Profc or 
W. Pcters'ın Cevat Hakkı Özbey' n 
mıı alelerl, Şurayı Dm lct fızasından 
Cudı Özal'ın, Konya ,Mebusu G lip 
Gültekin'm ctudleri vardır. 

......... ;;;~~~-~~~;·;;~-;--·-, 

Bu akşam oyun yoktur. 1 
* E 

KOl\IEDi KISI\fJNDA ı· 
Akşam saat 20.30 pa 
KİRAUK ODALAR ...................................... ._ ...... , Ikinci devrede Galatasaray 

her ne bahasına olursa olsun o
yunu kazanmak, hiç olmnısa be
rabere kalmak nzmile oynamış
sa da, İstanbulsporlular daha çok 
fırsat yakalamışlar. fakat çıkma
mı tır. Galatasaray d'iin neden
se Musayı sol hafa, Haliti de sağ 
hafa almıştı. Böylece fstanbul
sponın en kuvvetli tarafı olan 
sol cenahı daha serbest oynamış 
ve akınlann çoğu bu taraftan in
ki af etmiştir. D ünkü şerefli ga
libiyetten sonra istanbulspor ar
tık lig dördüncüsüdür. 

beklenmedik bir gol yapmıştır. rede de üç gol atarak maçı ka-
Yavaş yavaş düzelen Beşiktaş zanmışlardır. ~-••••••••••lllllıııı 

1stanbulspor: Fikret, Hayri, 
Sefer, Muzaffer, Rüştü, Faruk, 
Fahri, Tarık, Cihat, Kadir, İs
met. 

Galatasaray: Osman, Talfıt, 
Adnan, Halil, Enver, Musa, Bar
baros. Mustafa, Eşfak, Salahad
din, Mehmet Ali. -

Beşiktaş 1 - F. Bahçe O 
Günün <'n mühim maçı bu se

ne hiç mağlup olmamış Beşiktaş 
ıle Li~ ikincisi Fenerbahçe ara
sında idi. Hakem Adnan Akının 
idaresinde takımlar şu kadrolar
la dizildiler: 

Be iktaş: Mehmet Ali, Yavuz, 
Hüsnü, Rifat, Halil, Feyzi, Şakir, 
Hakkı, Sabri, Şerci, Şükrü. 

Fcnerbn'hce: Cihnt, Cemal. Le
bip, Ömer, &at, Fikret, K. Fik
ret, Taci, Yaşar, Niyazi, Rebü. 

santrforunun 20 inci dakikada 
attıjtı güzel kafa şiltü avuta çık
tıktan sonra oyun ~iraz yavaşla
mış fakat son dakikrolıırda tekrar 
açılan Fenerbahçenin sağ içi ve 
santrforu üç gol daha kaçırmış
lal'dır. 

Ikinci devreye Fenerlilerin 

Beykoz 2 - Altuntuğ O 
İkinci maçı Beykoz ile Altın

tuğ yapmışlardır. Birinci devre 
golsüz bitmiş. ikinci devrede 
Şahap ve Sabahadlin vasıtasıle 
arka arkaya iki gol atan Beykoz 
oyunu 2-0 kazanmıştır. 

Fener B Takımı Şampiyon 
Fener B. takımı dün sabah 

kendi sahasında Altıntuğu 5 - O 
mağlup ederek B. takımları şam
piyonu olmuştur. 

hızlı başlıyacakları ümit edılir
ken işin aksi oldu. Oyun gayet 
yavaş cereyan ediyor, Beşiktaş 
ta vakit kazanıyordu. İlk on b~ 
dakika geçtikten sonra Fenerbnh 
çe bir kaç müessir akın yaptı. 
İki açk ne kadar iyi çalışıyorsa Basketbol l\liisabakalan 
üç orta o nisbette beceriksiz oy- Dun Beyoğlu Halkevi salonun-
nıyordu. 20 inci dakikada K. Fik- da Halkevleri arasındaki bask t
retin kale onlinc kadar akarak bol müsabakalarına devam edil
ortaladığı topu Yaşar mütereddit miş ve Eminönü Halkevi Beyoğ
bir kafa vuruşu ile havaya dikti. lu Halkevini mağlüp etmiştir. 
22 inci dakikadan sonra oyun 
birdenbire hızlanmıştır. Fener- Mektepliler Arasındaki 
bahçe son dakikaları mütemadi- Futbol Maçları 
den sağdan akarak geçirmiş fa- Dün Şeref stadında mektepl..:r 
kat netice alamrunışhr. Kale ô- arasındaki futbol maçlarına de· 
nünde müt~addit karı ık1ıklar vam ed"J i ti N t•cerl D 
olmu!ı K. Fikretln ve Niynzinln 1 m ş r. e ı e aruş-
çckııkll•ri iki sıkı şilt dirl'ğe şefaka - Vefay. 3 - O, Haydarpas 
sıyırarak dı rıya çıkmıştır. Fe- - Galatnsarayı 1 - O, Hayı·iye -
ner sol içinin çok kuvvetli bir di- I~tanbulu 2 - O mağlup etmi§ler
iter şütünü da Mahmet Ali tut- dır. 
~uştur. Oyunun bitmesine 6 da- Voleybol Müsabakaları 
kıka kala halk heye:andan saha Dün öğleden sonra Galatasaray 
kenarına kadar gelmış ve hakem kltib ·· ı d 1 ki · 
o •unu durdutmaya ve halle da- u sa onu~ a yapı an up-
ğildıktan sonra tekrar ba~latma- ler ar~ındnkı :'oleyb.al maçları 
ya mecbur kalmıştır. Adnan A- §U netıcelerle bıtmlştır: 
ikının idaresi her cihetten kusur- Fcnerbahçe (B) Beşiktaş lB) yi 
suzdu. Bir kere olsun berabere 15 - 4 ve 16 • 14 yenm;.; \ e Kur
k~adan lig şampiyon;ı olan tuluş - Feneryılmaza hükmen ga
Beşiktaşın bu sene tuttugu form lip gelmiştir. 
her türlü takdire şayandır. Teb
rik ederiz. , 

NA NETTE 
Aşkın Canlı Scnbolü, 
Sevimli Pari.sli [(ızdır: 

NANETTE Kalıraınwu: 

J ENNY JUGO 
Hayatınıza l\les'ut Bir 
İki Saat Katacaktır. 

ş 

Pek Yakında 

A RK 
(Eki Ekler ) 

Sinemasında 

Gerek Beşiktaş ve ~erek Fe
nerbahçc puan üzer.inde tesiri ol
mamasına rağmen, bu maça azcı
mt chemmiveti vcrmi lerdi. Bc
şiktaşta şimdilik hakemlik yapan 
Hüsnü ve askerlikle aKtkası kal
mamıs olan Şeref de yer almıs
lardı. Fencrbahçede santrfor 
~aim sakat olduğu için oynaya
mıyordu. 

Oyunun ilk on dakikasında 
Fcnerb~e bariz surette hakim 
oynamıştır. Mütemadiyen sağ
dan akan Fener akınlarında Na
cf iki mü im fırsatı yok yere 
kaçırmı , on sekizinci dakikada 
yavaşlamava yüz tutan oyun 
Hakkının Esada vurduğu tekme 

B. Spor 5 - Topkapı O Turkçe Sözlü, Sazlı ve Şarkılı 

Fcnerbahçe stadyomunda ilk 
maç Beyoğluspor ile Topkapı a
rasında idi. Kendilerinden çok 
daha kuvvetsiz olan rakipleri knr 
şısında Beyoğlusporlular rahat 
ve hakim bir oyun oynamışlar 
ve birinci devrede iki, ikinci dev-

DOKTO RUN AŞKI 
SÜLEYMAN NECİB EMİNE RIZUK. 

~ .................................... . 
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bu anda ne Mithab ve onunla konustuklannı, ne 
korkunç meczubu ihatırlamak istemiyordu. Onun 
kalbini dolduran his büsbütün başka idi. Nejadın 
Jaleyi sevmediğini öğrenmiş, onun Mithatı kıs
kandığım anlamıştı. Bu büyük müjde karşısında 
artık varlığında başka bir duygu için yer kalmı
yordu. Artık ne Jalenin yalanlarını düşüneblliyor, 
ne de dünyada herhangi bir şeyle alakadar olnbi
liyordu. İçini birdenbire büyük bir sevinç ve üınit 
kaplamıştı . Jalenin yalanlarının onları ayıracak 

yerde bilAkis yaklaştırmıya vesile olduğunu anla
mak o kadar büyük bir sevinsti ki! .. O yüzden Ne
jat alelacele vapura atlayıp karısının arkasından 
Giresuna gelmişti; yine o yüzden l\fithatı kıskan
dığını gizliyememişti. Bunun netıcesi ne olursa ol
sun, Nejadın kendisini sevmesi Şerminin kalbinde 
derin bir saadet uyandırmıya kafi idi. 

Genç kadın ba ını pencereye dayıyarak dilşiln
celerine daldı . Artık ne Nejadı, ne Mithatı ne de 
birkaç saat evvel geçirdiği kibuslu anları vazıhan 
RÖremıyordu, sade büyük bir sevincin, acı verecek 
derecede büyük bir saadetin kalb ine doldugunu 
duyarak kendisini hülyanın tatlı kanatlarına ter
ketmişti. O kadar kı, karanlık bulutların her sani
ye biraz daha korkunç bir siyahlığa bürilndükleri
ni, havanın müthii surette elektliklendiğini bile 
farkedemedi. 
Şermin mes'uttu ... Sadece kocasının kend isini 

sevdiğini anladığından dolayı mes'uttu... Artık 
onun haşin maskesinin arkasında tüten alevi keş
fetmiş, bu alevin bir gün onu yakarak, elindeki 
silahları düşürecef{ini ve onu nihayet karısına yak
la tıracaitını ilmit etmiye başlamıştı. 

Bu ümide t.eb~~ ederek pencereyi.ı. perdeleri 

ıkapadı, yavaş yavaş, hülyalı hareketlerle soyuna- B U L M A C 
rak yatağın girdi. 

XVI 

Nejat ve Nuri Kaı·şılaşıyorlar 
Şermin yatagına girdikten sonra uzun bir zamnn 

~özleri açık kalarak düşüncelerine devam etti. Ne
jadın birkaç saattenberi söylediği sözleri, takın
dığı tavırları, bakışlarındaki öfkeye, kıskançlığa 
ve aşka çok benziyen karma karışık ışıklan tahlil 
etmtye çalışıyor. buna muvaffak olamıyordu. Bu
tun J.{Uniln maddi ve manevi yorgunluğu onu o de
rece snrsmı ve hırpalamıştı ki, başının içi ve ku
lakları bir arı kovanı gibi uğulduyor, duşunceleri 
bir noktada kalmadan akıp gidiyordu. Nihayet 
yavaş yavaş gözleri kapandı, başı yastığına daha 
çok gömtildü, gergin sinirleri yumuşadı ve derın 

1 2 3 ' 5 6 7 8 • 
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bir uykuya daldı. Soldan o:.agrı. ı - Italyanl 
Ancak, korkunç ve müheyyiç saatlerin sonunda terkettık'erı u 2 _ Bır ırk_ b 

gelen uyku ona hakıki bir istirahat veremedi. Yine 
karşısında ıpeczup Ahmedın çatallaşmış elleri, ay 3 - Bır UZ\ umu.z - hmç 4 
anadan fırlamış gözleri dola ıyordu. Gitgide bu Bir nebat - ımzalı gazete yazı 
kAbus bilsbutün c nlandı: Meczup sinsi adımlarla 5 - Bır ransız inkıüıpçısı 6 
yaklaşarak otelin duvarınuı dibine bir kundak Bir nota - saımaktan emir - b 
koydu ve birdenbire ortalık alevler içinde kaldı. nota 7 - T rc- okunursa: e 
Artık butlin yolcular dehşetle haykırarak koşu - degil _ iktisadı bir tabır • 8 - B 
yorlar, <:amlar gümbtirtiyle patlıyor, yıkılan ta- gece kuşu - ters okunursa· e 
vanın p~t1ı:Jıs1 ortalıgı dold':lruyordu. Şermi~. de mekten emir 9 _ Bır zamır. _ 1 
kaçmak ıst1yor, fokat alevlerın arasında kenchsıne tikb 1 Yuk d ~ 1 B 
bir yol bulamıyordu. a · an an aşa5• .- ır 

Birdenbire bagırarnk gözlerini açtı, yatagının talyan mare~alı 2 - Gelir - v 
üzerinde doğrularak lambayı yaktı. Korkunç ru- de 3 - Bır ııehir • enm~ten 
yasından uyanmıya çalışıyor ve dışarıda yağmurla mır 4 - Bır ,·ilayet merkezı 
karışık şimş~klerin .• ~ök. gürültülerinin ortalığı vel - -Bır uE:\ J.et merkezı - şart 
ve leye verdığini hıssedıyordu. datı 6 - Ters okunrsa · ni~n ... , ~, 

_9özlerini ugu .. şturdu, ikinci bir kabus içine gö- ser - Orta A~-ı upada dağ 7 
mulmekt~ old~gunu zannederek uyanmak istedi: IDüşürm k. ctnazede verılen p 
fakat aynı d~kıkadn odanın kini bir a lev ~ibi saran 8 - Ailesı olmıyan 9 _ Baba 
$!~~ ve ,,;ok l?ilriiltüsü ile ~lı !'aş!na geldi. Bü ğil _ yardımcı b r masta 
tun gunün sıcağından sonra muthış bır fırtına kop- E lki b 1 Soldar. 
muştu. vve u rnaca n sağ 

Hemen yerinden fırlıyarak ayağına terliklerini, 1 - Sa,.dinva 2 - Evail - c 
arkasına sabahlığını giydi, pencereye yaklaşarak S - Ar· nem. na 4 - Duba 
kalın yerdcleri örttü; lakin kuvvetli şimşeklere - ar 5 - epır - rnnı 6 - Tar 
karşı bu perdelerin tesiri ne kadardı! zebun 7 - işit 8 - Dalga 

(Arkaa Yar) Um • eleme. 
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'---------------------Denizlerde Harp 
------------~----~ ....,..._ 

D ün, Alman kaynakları, At
lantikte Alman deniz kuv

vetlerinfn bir İngiliz nakliye ka· 
filesini ~akalı~ arak 88,000 toni
latoluk 14 gemi batırdıklarını bil 
dirmiştir. Ayni kaynaklar, bir
kaç gun eHel de, 50,000 tonluk 
16 gemi batırıldığını haber \Cr· 
nıişlerdi. 

Bu münasebetle, (Doyçe Al
gcman~ e Ça) tunk) ,azetesinin 
) azdığ1 şu satular şayanı dik • 
kattir: 

"Bu hafta içinde kafilelere 
iki defa hucurn yapılmıştır. 
Bunlar, Fuhrerın ilkbaharda 
başlıyacağını soyledıği kesif 
denızaltı hücuti\larının ne o
lacağını gosteren ikı misaldır. 
Esaslı denızaltı hucumu henuz 
ba amamıştır. Şimdi yapılan, 
anc k bır mukaddemedır.,. 
Yine Alman tanarelerinin 

4iört gün e\\·el Sihe~ş ağzında 
iki ~emi batırdıklarını, evvelisi 
gün de, Sü'e) in ortasında diğer 
bir gemi batırarak kanalda nakli· 
)atın durduruldugunu bildirmiş
tir. 
Diğer cihetten, Bingazinin de, 

.\'man ta·n areleri tarafından sık 
ı:k bomb~~dıman edildiğini a • 
ilnslar haber 'erınektedirler. 

Ingiliz ka) nakları, bir Alman 
kor an gemisi tarafından dört 
nakliye genıi!iinin batırıldığını 
htldirmişler, diğerleri hakkında 
lıentiz resmi tebliğ \'ermemişle.r
d r. 

Alman kaynaklan tarafından 
\'tril,n bu haberlerdeki - Propa· 
llnda , e man~HYatı bozmak 
ıtıaksadile ) apılan - mübalaga 
h sesini çıkarmak suretile dahi, 
Alman ha' a ku\ vetlerinin Sicil
)ada ~ erleştikten sonra Akdeniz· 
de rniihim hedefleri i tlhdaf e
d hareketlerde bulundukları 
a ildirdır •• 

kazanabileceği gibi şark Akde· 
nizde İngiliz nakliye ve harp ge
milerini tehlikeli bir surette ta
ciz edebilecek bir vaziyete ,ele
bilir. 

Fakat Almanyanın on iki •· 
dayı ve diğer Yunan üslerini e
line geçirebilmesi için her şey
den evvel Yunanistanın mağlfıp 
olması, yahut mihver devletleri 
safına iltihak etmesi lazımdır. 

İşte Alman~·anın Romanya -
daki tah idatın. Bulgaristan ve 
Yugoslavya üzerinde şimdilik 
siyasi olan tazviklerinin manası 
ve hedefi budur •. 

Gayet tabiidir ki, bu taarruz· 
ların esas hedefini teşkil eden 
ingiltere, mukabil tedbirleri al
makta kusur etmemektedir. Ro 
manya ile siyasi miinasebetleri
ni kesmesi, BulJ?aristana tehdit 
ve ikaz mahi etinde bir nota 
\'ermesi, bütiin Balkan dC\·letle
rini miitecavize karşı birleşmi
ye davet etmesi, - bittabi haber
dar olmama/da beraber - ~·aptı· 
ğı muhakkak olan askeri hazır
lıklar, Alman kuv\'et1erlnin 
şarki Akdenize inmelerine ma· 
ni olacak tedbirlerdir. 

* Sicilyaya Karşı 

1 ngilizlerin son zamanlarda 
Sicilya ile fazla meşgul ol· 

dukları göriilüyor. 
italyan resmi tebliği: l O şu· 

bat gecesi Sicilyanın Kalabra 
mıntakasına mitralyözler, bom· 
balar ve infilak edici maddeler
le müsellah ingiliz paraşiit~üle· 
rinin indiği ve bunların vazife -
lerinin, münakalatı inkıtaa ve 
su tesisatını hasara uğratmak 
olduğunu bildirmektedir. Son 
gelen haberlerden de, İsviçre j. 
le arasında posta naklivatının 
tamamlle kesildiğini, Sicilya ve 
Napolinin harp mıntakası ilan 
edildiğini öğreniyoruz. 

Bu paraşütçlilerin hangi vazi
feleri Üzerlerine aldıklarını ve 
bundan ne dereceye kadar mu
nffak olduklarını bilmiyorsak 
da bu teşebbiisün, son zaman· 
Jarda Almanlann hava iisleri 
tesis ettikleri bu mıntakada tah
ribat yapmak ve bilhassa bu ha
va linin Vll7İyr•i hAkkmda mahl· 

mat almak olduğu ve bunun, 
ingilizlerin Sicilyada yapmayı 
tasarladıkları büyük taarruzun 
mukaddemesini teşkil ettiği tah 
min olunabilir. 

Du hederler, şimdili~ Sicilya 
,. :ı"?i.""ıını kapamak suretile İngi

lıı harp 'e nakliye gemilerinin 
ıarlu Akdenizden şarki Akdeı.i· 
;e geç,rnelerine ve binaenaleyh 
~rilte~eden 'e Amerikadan şar

İngilizlerin Sicilyaya karşı e
saslı bir harekete geçebilmele
ri ve Akdenizin ikiye bölünme 
t~hlikesini bfüıbütün bertaraf e
debilmeleri için, Trablusgarbi 
de zaptedereJ İtalyan ordusunu 
tamamile tasfiye etmeleri lazım 
geldiği anlaşıln·or. Hiir Fransız 
kuvvetlerinin Merzuktan sonra, 
Trablusgarhe 500 kilometre ka
dar mesafede bulunan Gadames 
şehrini zalltederek ftal:van ordu 
sunun arkasına dol?ru ilerledik
lerini bildiren haber. hu bakım 
dan cok f'hemmh·f'tlidir. 

• 
• .. 

Atlantikteki denizaltı harbi 
ise, aynca üzerinde dunılacak 
diğer mühim bil' mf'.s~1etlir. 

kı Akdt?nizde faali~ ette bulunan 
k~vvetı ere l ardım gelmesine ma 
rı olmak; diğeri ise. Siivevş ka
ııaJını Kapatmak suretile domin
Yonlar Jan ve mtistemlekelerden 
Yardır ıı gelme im onlemektir. L 
~Aman hau ~t.n vetlerinin, İn· ı Müteferrik: 

l•hz kuv,etlerının Trablusızarbe -------
do~u ilerlemelerine mani olmak 

Al. ANTEN 

nıaksadile Bingaı.iyi bombala • Teknik Okul Talebesi 
nıaları nisheten kolay bir i tir; 
cunkü Sicilya ile bu şehir arasın
da hava yolu ile 800 kilometre· 
lik bir mesafe vardır. Fakat, Al· 
:rtıanların bugiln icin Mısıra en 
Yakın ha\ a üssü olan Sicilyadan 
Siı\ eyş arasındaki mesafe 2000 
lrilnmPttt' i e-eçm~ktedir. Akde -
ltİzin bugiinkü durumunda, Sii-
veyş'in, :Mısırın yakınlanna ka
dar gelen bir İtalyan tayyare 
gemisinden kalkan Alman tavya
J'elerjle bombardıman edildiği 
duştintilemez. 

Şarki 
* 

Akdenizde 

A iman) anın, Akdeniıde de· 
niz hakimiyetini temin et

medikçe, ) alnız Sicilyadaki ha
va tissü ile, planlarını tahakkuk 
ettirmesi miimkün dei?iJdir. Bu
nun içindir ki, pek ~akın bir is
tikhalde Almanların Trablus
garpte de kuvvetli bir ha,•a üs· 
su tesi etmelerine ve buraya 
asker 'e harp ve aiti gönder · 
melerine: diı?er cihetten, şarki 
Aldenizde Yunanistana ait ha-

a üslerini ele gedrmek maksa
tile askeri harekata geçmeleri· 
e intizar edilebilir. 
Rados adası ile Süven kanalı 

ve Ha ·fa arasındaki mesafe tak
riben 800 kilometredir. Alman
~ a on iki arlua hakim olduğu 
takdirde, Mısın ve Filistine mii
'-emadi akınlar :yapmak, bu 
ırıemleketlerdeki limanlan ve 
fislcri tahrip etmek imkanlarım 

Seyahate Çıktı 

Teknik okulu mühendis kı.ı.--mı 
makine şubesi son sınıf tale~si 
başlarnıda makine şubesi şefi 

yüksek mühendis Rauf Usm:ın 
oldu~u halde dün, yurt icinde bir 
tetkik seyahatine çıkmışlardır. 

Teknik okulu talebesi, Eskişe
hir, Ankara, Kayseri, Sıvas, Zon
~uldak ve Karabüke gidecekler
dir. 

VAPUR SEFERLERİ - De
nizyollan idaresi bu hafta İzmir 
surat postasına Konya vapurunu 
tahsis etmiştir. Konya vapuru. 
her zaman bu postayı yapmakta 
olan İzmir vapurundan çok kti
çiıktür. Perşembe ıriinü gidip 
j(elme bilet alarak İzmir vapu
rile İstanbula gelen bazı yolcular 
İ:zmire dönmek üzere vapura 
gıtmişler ve yer olmadığı ceva
bını almışlardır. 

Bu perşembe ııünü İzmire Ttr
han vapuru hareket edecektir. 
Bu vapurda üçüncü mevki yok
tur. Halbuki ~dip ~elrne üçün
cü mevki bilet alanlar, idarenin 
kücük gemi tahsis etmesi yüzün 
den bir çok masraflar ederek 
burada beklemek mecburiyetin. 
de kalmışlardır. 

Bu şekilde zarar >'?Ören yol~u
lar, alakalı makamlara ~ayette 
bulunmuşlardır • 

TAN w --
Japon donanma!lna men9111' bir 
harp gemisi ve Japon bahriye 
silih endazlarından bir müfreze 

' 

Pasif"kte harp olacak, Ame
rika ile Japonya birbirle

riyle çarpışacaklar nu? Giıni.ın 
en meraklı meselesi budur. A
janslar bir kaç gün evvelki ger
ginlığin azaldığını bildmyor 
ve vaziyeti artık harp doğura
cak mahiyette görmüyorlar. Bu 
haberlere Japonların Sovyet -
lerle hir anlaşma yapmıya uğ
raştıkları da ilave edilıyor, yok
sa Japonlar bu taraftan kendile
rini emniyette gördükten sonra 
mı ipi koparacaklar? Pasifikte 
bir giın Amerika ile Japonyanın 
çarpışmıya mecbur olacakları 
idiasını çocukluğumuzdanberi 

duyuyoruz. Zaman zaman bu 
iki devlet arasında bir gürültü 
kopmasına sebebiyet verecek de 
recelerde gerginlikler de oldu. 
Hatta 1934 de bazı Japon şe
hirlerinin büyük mağazaları, vit 
rinlerinde: "1936 Japon - Amc. 
rikan deniz harbinden sahneler,, 
serlevhası altında bazı tablolar 
bile teşhir elmişlerdi Hasılı Ja
ponlar bir taraftan, lngilizler ve 
Amerikalılar bir taraftan sene -
lerdenberi bu büyük doğiışme 

için Pasifik'in dort köşesinde 

hazırlanıp duruyorlar. Bir çok 
hı.iner ve marifetleri gibi bula -
nık suda balık avlamayı da Av
rupalı ve Amerikalı üstatların -
dan pek iyi oğrenen ve her sa· 
hada olduğu gibi bu işlerde de 
hocalarını fersah fersah geçen 
Japonlar, diınyanın bugunku 
karışıklığından istifade etmek 
istiyecekler. Senelerdenberi hep 
böyle bir fırsat için hazırlandı
lar, San Fransisko'dan Manilla
ya, Havaii'den Yeni - Zeland'a 
kadar bütün yollar üzennde 
diışmanlarını sıkıştırıp bc..gacak 
tuzaklar kurdular. 

* * 

Pasifikte 
Karşılaşan 
Menfaatler 
Japonyanın talii harp filosu· 
nun kudretine bağlıdır. JaT>On· 
ya, Amerika ve İngiltere deniz 
filolanmn birleşerek ani bir 
harekete gec;meleri ihtimaline 
karsı bii~·iik hazırlıklar yap
mıştır. Ve onun an:u!'lu, düş
manlarını kendi yuvalannda, 
mesela KalifomiYanın San -
Diago'sunda, Pana~ada, yahut 
Havai'ın Pearl - Harbor'unda 
yahut lfonı: - Kon~ veya Sin
gaourda sıkıştırarak mahvet
mektir. 

...........• Yazan: -·-···-··· . . 
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na Çuşima'da büyük bir darbe 
indirmişti. Japonlar Çuşıma 
kahramanını bir ilah şekline so
karlarken kimse bu zaferi ha
zırlıyan en buyük amilin In
giltere olduğunu aklına getir
miyordu lngiltere Çar Rusynsı
nın Uzak Şarktaki emellerine 
karşı koymak ve Çinde gittikçe 
yayılıp büyümek istıyen Alman
yanın hırsına bir set çekmek 
için müttefiki Japonyayı kuv
vetli bir donanmaya sahip et. 
miş, ona çok büyük mali yar -

di eli ile hazırladığı tehlike ile 
nihayet kendisi ltar§llaşm.ı~tı. 

Bunun sebebi Pasifik meselesi
nin aldığı yeni yenı şekiller ıdı. 

C ihan Harbinden sonra A
merika ile Japonya arc... 

sındaki anlaşmamızlıklar pek 
artmıştı. Bunun netıcesi olarak 
B.rleşik Devletler garp hükü
metlerini Japon mühaceretine 
karşı kapamak lüzumunu his -
setmişlerdi. Zaten buralarda 
yerleşmiye başlayan Japonlar 
tıpkı Çinliler gibi bir baş belası 
olrnıya başlamışlardı. Amerika
nın aldığı bu tedbir Ingiliz 
dominyonlannda derhal kuv
vetli akisler bulmuştu. Kana
da ile Avustralya aynı dertten 
şikayetçi idiler. Anavatana kar
şı olan bağlılıklarmda bir gev -
şeklik gôstermemekle beraber, 
bu iki hükumet menfaatlerı ik
tizası, Birleşik Devletlerin peşi 

sıra yürümeyi işlerine daha uy
gun buldular ve lngilterenın 
Japonya ile olan dostluğunu he
saba katmıyarak kapılarını Ja
ponlara kapadılar. l\letropolün 
Asyada büyük bir devlet kur -
mak ıddiasmda olan ve bu hu
susta bır hükümet ile mi.ıttefık 
bulunmak davası artık kuvve.. 
tini kaybetmişti. Pasıfikte Be
yazlar Alemi ile Sanlar ı\lemi 
artık birbirlerinin karşısında 

cephe alıyorlardı. Ingiltere is
ter istemez dominoyn \arının i
zinden yürümeye mecbur oldu 
ve Japonya ile olan ittifakını ta
zeleyemedL 

* dımlarda bulunmuştu . J<'akat Hadiselere kolayc.ı uyuver· 
bu zaferler Japonlaı ın gözünü mek istidadı11da olan Ja_ 
açmıştı. Bundan sonra Japon- ponya Uzakşarkta büyü'.< bir 
ya Asya kıt'ası üzerinde Port fatih olmak kudretini kendisin
Arthur'da attığı adımı genişle- de çoktan görüyordu. Daha 
tiyor ve bu küçük leke Kora ve 1858 de Holta isnıınde bir Ja
Mançurya'dan Çin'e kadar ya.. pon mütefekkiri: "Japonya, bü
yılarak her tarafı kaplıyordu tün milletler arasınd<t bir na.. 

Pasifik mese~esi, şimdiki A- I ·1t re · J il ı t. zım olmak fazilatı ıçin hıızır-merika Reisicumhuru - ngı e ıse aponya e o an ı -

ak b d h 1 
füakını temadi ettirememişken- lanmalıdır . ., diyordu. 1888 de 

nun ra asın an meş ur as an 
avcısı Thodore Roosevelt'in ı. 

~~:J~?:E~~~~?.i::~; (,..(91• ... ~..,~·1 ... .,~ .... rr~"":,rı}nf.,.r,,~r:1~r"~":lBR'"i"i~hJ,...~7.:ff! .... : .. _iiilll 

dar evvel Mac Kıley'ın katlı u- - - - ~ 
zerine Amerika Cumhur Reisliği 
ne geçmiş olan Roosevelt çok 
hararetli bir emperyalist idi. 
Roosevelt nutkunda Pasifıkte 

yeni bir devir açıldığından bah
sediyor ve bunun ıstıkbalde çok 
mühım vakalara sahne olacağı
nı ileri sürerek burada Amerika 
Birleşik Devletlerinin hakim o
lacağını haber veriyordu. A· 
merikanm bu meydan okuyuşu 
na bir sene önce Ingilterc ıle 
Japonya arasında btr ittifak 
muahedesi imzalanması sebep 
olmuştu. Ingiltere uzur. zaman
lar Japonya ile AmP.rıka ara -
sında volta vurduktan sonra, 
Rusyanın Hindistana karşı muh 
temel bir hücumunu onlemek 
için Japonya ile birleşmeyi men 
faatine daha uygun gormbiştü. 

Boylece Ingiltere Pasifik'te sul
hun muhafazası işirıi Japon
yaya bırakıyor ve uzak deniz _ 
lerdeki Ingiliz müstemlekeleri
nin bekçiliğini ona vPrıyordu. 

Ingilterenın elinden tutarak yük 
selttiği Japonya işte bu suretle 
Büyük Devletler arasında bir 
yer alıyordu. 1905 tlus - Japon 
muharebesı esnasında 27 Mayıs 
ta biıtün dünyayı hayrete dü
şüren bir haber duyuluyordu. 
Japon Amirali Togo, Rus filosu-

ŞEKER ve ALKOL 
Şeker alkol maya!'lile taham -

mUr edin<'e alkol olur. Bir ickide 
alkol dere<"esi ne kadar yük. .. ek 
olursa şekeri de n kadar azdır ... 
Bir taraftan da alkol - zara., ol· 
masa - iyi bir gıdadır. İnsana 
haylıca kalori getirir. 

Onun için, şekerli hastalar ken 
dilerine sekersiz bir gıda olarak 
alkol icseler, acaba, iyi olur mu 
diye hatıra gelir. Bunu hatıra ge
tirenler de haylıca ,·ardır. 

Vakıa, alkol in~ana srıda olur. 
fakat onun \•iicude J?irdikten son
ra gıda olabilmesi, kalori vPrme
sl icin U7.lln vakit E?eçer. Bundan 
dolavı alkoliin gıda olahilf'<'f'k 
miktarını ve kar. ~iin sonra ger
cekten ~ıda olacaihnı tavin et
mek pek J(Üc;tiir. Kanında seker 
nisheti fa7.la olan bir viicutte al· 
kolün nasıl kim;)'a muameleleri 
gecireceği de heniiz bilinmez ... 

Halbuki alkol insana gıda ol
madan önce viicudiin U7.uvları 
icin bir zehir olur. Bilhassa kara 
ciğer ve böbrekler icin ••• 

Karacil'er iyi işliyemevin<'e. 
şeker nizamına kansan ha~ka ti· 

zuvlann hiçbir yeri bozulmus 
olma~a hile, ba~h hasına şeker 

hastalığına sebep olur. 
Böbreklere gelince. onlann oo 

zulmasından ileri gelen, idrarda 

seker hastalığı bir tal'afa bırakıl· 
dıktan sonra da, kanlarında faz· 
la şeker bulunan J?f'r<'f'ktf'n se • 
ker hastalılt-ına tutulanla.,n pek 
('Oiunda höbrf'kler bowlmmı bu
lunur. BöbrPk1erden r.ıkstn ~eke
rin onlan rahafo;ız etmeden çık · 
ması pek nadirdir. 

Şekerli hastalann alhiim1n c;ı· 
kardıkları <'OktanhP .. i hekimlerin 
v.öziine carnmıs oldu1?11ndarı bu 
ihtmialin ni'lhetlni anhımak için 
İ'.'ifntistikler tutulmuştur. 

İlk istafütik•erde hu nishet 
"iizde 21 .3 hulundneu halde. ni"· 
bet sonundaki ic:tatistiklPr~P ttit 
tik<'f' viikcelerek. eon venilerinrf,. 
viizde 98.7 ve t"ıkmıstır... E~ki 
ve veni ic:btictiJder ıtrncında hn 
kadar hfiviik fark. c;pkerli hasta· 
!arın <'•kardıkları albüminin her 
vakit denmlı sur.-tte df'ı-il. ha7.1· 
larında vnkit vakit ~elme5idir 
tik istatic:tikleri tuta"lnr hu nok
tnya dikkat etmemi lerdi ..• 

Demek ki, !feker hastalıtına 
tutulanların hemen hepsi. hic ol
mazsa vakit vakit albHmin t'tka· 
rırlar. Bunun vakit vakit ırelme· 
<ıi bile böbreklerin dAlma bozu]. 
mu~ oldui'unu gösterir. 

Böbreklf'l'i bozulmuş olln bir 
insana - Yani sekerli hac:taların 
hepsine - alkolün katresi bile ze
hir olUJ' .. , 

Bombalanan 

Mabet 

Vikont Tani bir yazısında: "U
zak yakın bir gün gelecek Av
rupa karga§alıklar içinde bula
nacak, o zaman Şarkın başlıca 

hikiın kuveti Japonya olacak -
tır. Bu aünil sabırsızlıkla bek
liyelim.,. diye yazıyordu. Sene
lerdenberi Japon ordusu bu 
telkinler içinde hazırJanmıştı. 

Onlara cetlerinizm kavgacı ruhu T ürkmenlerln reislerinden o-
hAla sizde yaşıyor dendi ve Sa- lan Salgur'un torunların 
murayilerin kahramanlıkıan dan Atabek ikinci Sa'd diinyanın 

en büyük şairi Şeyh Sadinin e· 
her zaman Japonyaııların gözle- fendisidir.Bilyük hahalarmın km 
ri önünden ayrılmadı. Bir çok duğu Türk de,•letinin merkezi Si· 
gizli cemıyetler halk arasında raz idi. Sadi kırk sene tah!'lil 
bu ruhu körüklemekte devam 1 kırk sene seyahat etmiş, kırk se
ediyordu. Bunların en ehemmi- ne eser yazmış ve yüz yirmi ya· 
yetlısi, Kokuryu • Kai (Kara şanda vefat etmistir. 
Ejder) cemıyetidir Bunun re.. E!'lerlerinden en çok okunan 
isi olan 85 lik ıhtt~a:- Toyama, Gülistanda başından lı?~ ~~' 
. • . . vakavı anl11ttıiı c:ırada Kudmı 

sıyası ~ı~ayetlerı, hay~rlı bı: çöllinde Ehlic:alip tarafından e ir 
vatan ışı sevıyesin<? yükseltti. edildiğini ve Trahlu!'I hendekleriıı 
1894 Çin harbindenberi Japon- de calıstırılıhibnı nihavet bir ta· 
yayı harpten harbe ürükle- nıdığı tarafından görülerek on 
mekte Toyama'nm ve onun ıda- dinar mukabilinde satın alnıma~ 
re ettiği Kara Eıderlilerin bil- suretiyle esaTetten kurtulilni?tını 
yük bir rolü olduğu söyleniyor. sövler. Trahhıs hendek'eTindı 
Hasılı harp Japowada adeta S~d~~e top~ak cektiren.lerden hı 
b . d" h 1 · lJ 

1 
buvuk hakım elbette bı .. cok fen 11 

ır ın. a lnP g.:mtş u unu - mt~amelf'ler görmiis valmz too 
yor. Sınto mezhebınde her a- rak de*il hir ha:di de cefa c;ek 
dam ve her madde uluh1yete mi ti. Buna ra~men esel'lerini• 
mazhar olabilır Her Japon e- hiçbirinde kendine eza edenlerf 
vinde cetlere ıbadct içın bir karsı ufak bir tarizde bulunma 
köşe hazırlanır, ~imdi bu a.le mı<ıhr. Haclıların zu1mU tınırı r 
mabedi askerleştirıtmiş.. Kah- Y~ks4:k rl!hu!'d~ ~khir pn, hi<' 
raman bir Samurai tablosu ya- hır kın hı<"hır ınfıal uvandırma 
nında harpte olen aile efradı- mıs. i!'sanlığa kar!'lt oları muhah 

betını sa~mamı<ıtır. Tam altı 
nın kılıcı, şapkası veya pabucu vilz seksen ik ııene ev\•el vudığı · 
teşhir edilir aile halkı sabah · "Adem oğ"ullan birbirinin a· 
akşam bunların karşısında ye- zaıııdır. Zira varntıhşta hepsi bir 
re diz çökerek tapınır ve va- ırevherdendir. F.ğer o zaman bir 
tan için zafer ve saadet duasını uzva elem ıı?etirlrse diğer aza da 
tekrarlar durur. bundan müteesııir olur. Sen baş-

* * 
Japonya iki bmı büyük, üç 

binı ktiçük b~ş bın kadar 
ada üzerine kurulu bır devlettir. 
Kıyılarının uzunıupu 7500 kı
lometreyı geçer. Bu adalar bır· 
birlerınden çok uzak mesafe -
lerde serpilmiş bulunur. Bü
tün bu adaları harJçten gelecek 
hücumlara karşı mı.ıhafaza la-

• znn •.. Bundan başk:ı Japonya'
nın Kora ve Mançurya ile ve 
ticaretinin yüzde 40 ını çeken 
Cenubi Amerika ile serbc~tçe 
münasebetını temın etmek çok 
mübrem bir zaruret. işte bu
nun içindir ki Japonya'nın tnlii 
harp filosunun kudrP.tin~ bağlı
dır. Japonya lngiltere ve Ame
rika denız filolarrrnn birleşerek 
ani bir harekete ge<:"ivermele. 
rınde bi.ıyük hazırlıklar yaptı. 

Senelerdenberi gı.-ıemiye çalıŞ
tığı bu hazırlıklar ne dP-receye 
kadar ilerilemiş buiunuyor, de
niz kuvvetlerinın tahdidi t~in 

1937 de kurulan son !..ondra 
konferansı bir netıceye hağla
namıyarak dağıldıktan sonra, 
Japonyanın inşa~ma başladık

lan 40.000 tonilatoıuk büyük 
zırhlıları ve kuvv .. t:ı muhrıp

lerı hazır mı? Japonya ister kı 
1904 de Port Arthur'da yaptı
ğı gibı düşmanlarını kendi yu
valarında - mes~la Kaliforniya. 
nın San Diego'sund~. Panama -
da, yahut Havaiı'n•n Pearl Har 
bor'unda yahut Hong - Kong 
veya Singapur'da s1kıştırarak 

mahvetsin. Bu ıti!>arl.a Japonya
nın Cihan Harbınden sonra el
de ettiği eskı Alman müstem
lekelerinin kıymeti pek zıyadc
dir. Çiınkiı bu adalar Japon 
cephesıni bir yandan Avustral
ya kıyilarına bır ıandan Amerı
ka üslerıne pek yaklaştırmış ol
du. Bu adalar şimdi birer an ko
vanı gibı kaynaşıyor, hepsinde 
telsiz istasyonları, kaleler, deniz 
ve hava üsleri yapılmış Bun· 
lardan kimi Hopao adasında 

Hong - Kong'u ~arıyor, kı -
mi Spratly'lerde F'ı::pin'le!'in 

burnuna sokuluyor. kimi Ma
rian ve Karolin 'lerde. Amerika
nın Guam adasını dört taraftan 
çeviriyor. Japonya tuttuğu bu 
yolda devam edecek olursa o.. 
nun için iki yoldan başka çıkar 

geçit yok: Ya Şarki AsyadR yenı 
bir nizam kurmıya nıuv~ffak o
lacak, yahut ta büyük bir devlet 
olmak sevdasından bir harakiri 
yaparak kurtulacak. 

Ünyelilerin Teberrüü 
Ünye, (TAN) - Kahraman as

kerlerimize kış hedivesi o'mak ü
zere kazamızdan 4320 parça Jti
vecek eşya teberrü edilmiştir. _ ___,_ 

Akıncılar Hükômet 
-ı Konağı 

Kusa~Js~ ff AN) Akıncılar 
nahivesinde At~türk büstü,,ün 
bulunduğu sahada bütün nahiye 
tPskilatını istiap edecek büvük· 
tükte vapılacak olan hiikumet 
kona~nın inşası hazırhklsırına 
başlanılmıstır. İnşaata da Mart 
ayında başlanacaktır. 

kalarının mihnetinden mffttts!'lir 
olmazsan sana insan denilf'mez! .. 

Mealinde bir şiirle insanivet· 
ciliğin ve sos,·ali7.min en bü~·iik 
diic:+urunu va7.eıfi~·or. 

Frenklerin tolerent"e dediklf'ri 
hazımkarhk hemen hemerı şarka 
has ,·iiksek bir mezh·ettir. 

Türkler din siv11!'leti ile vflrii -
diikleri asırlarda ff'thPttikleri şe
hirlerin mabetlerini yine ibı1ıfet
hane olarak muhafa7.a ettiler. 
Yakmak. yıkmak sövle dur.;un 
ufak bir hürmetsizlikte bile bu
lunmadılar. 

Bismark: 
- Tiirkler, şarkın en centil· 

men kavmidir! Demi!'lti. 
Bih·iik Alman sivasisl ciimle

sini eksik <ıövlemic:tir. Biz şarkın 
valnı7. centilmen değ-il ayni za • 
manda en medeni kavrnh•i7.. 
Tiirk sultanı Half'n Ataheki (Nu. 
reddin) in Tiirk kiiltiiriyle yetiş· 
tir

0

di2"i Salahaddini F.vvuhi. hii· 
tün Avrupava liiiviikH\ii}niln ö
niinde diz cöktiirmüştii. 

Tarihi karıştmn. En hnviik 
medeniyet hareketlerinde Tür -
kün şahsiveti tehariiz eder. (!':a· 
di) ye efendilik eden bir Tiirk 
•mltanı oldui?u e:ihi. f .. anın hiiviik 
edehivat ahid.-..ini dik~ll F.-.. dnsi
vi hima,·e ve tesvik eden tfe vine 
hir Tiirk ııultanı oldu. Efendi do
~an. efendi ~·asıyan ırkımın hu 
hiiviik ha!'lsalarını hana hatırla -
ta~ amil gözümün önünde duru
vor: 

A!'lırlarr.a Tiirkiin idarf"Sinde 
kalan Selanikte simdi İtalyan 
tavvarelt"rinin honıhalarivle hıtk· 
kt~~an kafesine dönen Ayasofya 
mabedinin resmi! 

1 Ac:k~rlık ---
Şubeye Davet 

EmlnlSnU Yerll Aa. Şubulndın: 940 
ve daha evvelki ders yıllarında as
kerliğine karar verilmiş ve bugü'le 
kadar sevkedilmemlş olan kısa tılz

metll ve askeri tam ehliyetnameli ı•r

ler 1 Mart 941 tarihinde yedek subay 
okuluna sevkedileceklerdlr. 19/2/941 
Çarşamba gunilne kadar vazlyetlerl· 
nl tesbit ettirilmek üzere mezun ol. 
dukları mektepleri gösterir vesika ilE 
şubeye milracaatlan, gelmlyenler hak 
kında kanunJ takibat yapılacatı Mn 
olunur. 

* Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - Fatıh askerlik ŞUbesind~ tn. 

tün ikramıyes1 alan ma!OI ıubav 
ma!Ql er ile şehit yetimlerinin yok· 
lama günleri aşağıda gösterilmiştir 

Bugilnlerde şubeye müracaat etme 
lerf ilAn olunur. 

2 - MalOJ subaylar: 17/2/941 dl'r 
24/2/941 tarihine kadar, MalOl ı.:r
ler: 25/2/941 tarihinden 10/3/941 ta· 
rlhlne kadar. 

Şehit vetlmlerl: 11 Mart 9U den 
31 Mart 941 tarihine kadar. Cumarte
si ve pazar hariç olmak Uzere. 

3 - MalQJ er ve subayların. Geti
recekleri vesaik: Rapor. resnıl 1enct 
ve nilfus hüviyet cüzdanı. 

-------'." ----
Yılan Hikayesi 

Bundan bır kaç ay evvel Ah. 
met isminde bir bakkal Kumıca 
pıda bır çöp arabasına canlı b 

yılan atmış, yılan da çopcu S 
dıkı ısırarak uzun muddet haı

y.atmasına sebep olmuştur 
Bakkal Ahmedin dün •tıııcı 

asliye ceza mahkemec;inde mı.ı· 
hakemesl vaoılmıs. AhmPt Cl''"'t:. 

arabasına canlı vılan att• nı tl'ııı 
3 ~n hapse. çöpçü Sadık'a da 
beş Ura para cezası vermeye ma~ 
küm olmuştur. 



...... ---...................... -.................................. ·-··----·--
Reginald'ın Beyanatı Bulgarlann Endişesi HiKAYE 

Bop Stil Olmuşum! 
(Başı 1 incideJ (Bap 1 lııcide) 

almıştır. Bir çok İnp,ilizler ve !ıir "Bulgaristan, Alman kıtaları -

c ............ ·--···· C. K. 
çok Romanyalılar böyle bir mec- nın Bulgar topraklarından geçi
buriyetin hasıl olmasına mütees- şinin Türkiye tarafından Bulga-

............ sirdirer. ristana karşı bir harp sebebi te-

peder epeyı yüksekçe bir g'1imi ancak gecenin yatma saat- "G<!neral Antonescu ile son liıkki edilmiyeceğine dair temi -
konuşmamız =k dostane cere- lmak · · Ank d ·· ·ı · memurdu. Kendısi.nı dog_ ıerınde on beş, yırmı dakıka ha- ~- nat a ıçın ara a umı sız 

d.. yan etmiştir. Romanya Başvekili k 
ru _urust tanıyamam. Ben pek tırlayıp sonra mışıl mışıl uyuyor- bana İngilizlerin Macarlarla de- gayretler· sarf etme tedir . ., 
kuçükken vefat ettiğı için değıl, dum. - 1 Dig· er taraftan Times gazetesi-

ık gi de Romanyalılarla münase-
eve s sık uğramadıgından. Po. Bu işlerde ihtisas yapmış bir betlerini katetmesini pek dost~- nin diplomatik muharriri, Kral 
ker muptelası idı. Valdenin ses- arkadaşa danıştım. Lakin oadra ne bir hareket bulmadığını söv- Borisi ürkütmek için Almanya -
sız, sadasız ağlamasuıdan anlı- şifa verir bir nasihat alaınadır.ı..1: Mal d dh" k · · · 
•oruın k d k t ı· .. . [emiştir. Fikrimce General Anto- nın :e onya te ış omıtesını 

) ı, sa e po -er nıup e ası • Ustune git! Taarruz et! ArKa- nescu Almanların harpten galip kullanmakta olduğunu yazıyor. 
olsa ımiş. canımız bu kadar yan- Bsınlkdan ihayrılmtta, canmldan biıkltır. çıkacakları hususuna kendi kcn- Muharrire göre bu komitenin re
mıyacakmış. Kadınlara da nüş. e ı n aye e razı o ur » a an 
kunmiı5. d a· B l b" .. d. b . , , dini iknaa calışmakla meşguldt.i.r. isleri Almanyada veya işgal al-

p d bee ı. =,arın "fırtı>dı _eil enım "Bütün Romanya __ lılar köylüler tındakı" topraklarda bulunuyor e er, enine boyuna bir adam. cerecegım marı e cg . de d h"I 1 k munasebet kat-
dı. Eve haftada bir iki gün uğ- * * a ı 0 ara • . . !ar. 
rar. çamaşır ve elbise değıştirir, uzatmıyalım, geçen aylardan olunduktan sonra İ!'~ilız bom-
bıze para bırakır, çıkar giderdi. b" p .. ·· ·d· B bardıman tayyarelerının gelnıe-

ır azar gunu ı ı. e- . . b ki kted· 1 H • 
Annem plsırıkça olmakla be- t d d· dal d 1. sını e eme ır er. ususı o-' yazı mey anın an gın a ,ıın 1 k ·· )" bT · k" İ 

raber bu hale hiç itiraz Etm.,zdi geçerken bırisi kolumu dürtmüş ~r~ şunu soy ıye ı ırım ı, n-
zannolunmasın. Beni doğurur 1 gibi, başımı çevirdim. Imansız, gılızlerın ya~ında oraya gelme~e
aogurmaz· •Eh artık oglan ana- durmu t , b ki" ordu Yi rı fıkrı, hatta zararı dokunacagı
sı. olduk. Adama bir gö.rünelinı.» ne KJ rabm•ayd ke ·ııyçek ". ,,.: nı bile bildikleri halde kendileri. ' opru aşın a ı ç oerg h .. .. kted. 
dıye lıaşlamış. Gürül~ü, patırdı, sine bcnzcmışti. Renk ve boya ne O$ gorunm<> ır .. , 
aglamak, bayılma.J.< kar etmeyın- içinde ve bir karış yüksekliğinde Bulgar hududuna sevk 
ce babama eşek dili yedırme.k- bir takunyenin üzerindeydi. Göz- edlleın Alman kıtaatı 
ten tutturarak, ten faniliisına !erim biraz miyop olduğundan İngiliz heyeti meyanında gel-
domuz yağı sürmeğe kadar her bir yere dikkatle baltarken elim- miş olan İngilterenin Köstence 
çareye baş vurmuş. Liıkin, mcr- de olmıyarak süzülürler. Yine konsolosu da gazetecilere şu söz
humu, metreslerinden de, poker süzüldüler. Aman yarabbi! Ba-

d da b b - t teri söylemiştir: 
oyunun an uz gi i sogu - na gülümsiyor mu nedir? Kol- "Son dört gün zarfında Alman 
mak, domuz görmüşe çevirmek !arım önüme düşüverdi. A;>tal- kıttaatuıdan bir çoğu Bulgar hu
mümkun olamamış. !aşmışım. Bir daha baktım. Kız duduna sevkedilmislerdir. Hare-

Kalıbına, kıyafetine bakınca iideta gülüyor! Sallanarak, aya- ketimizden bir güİı evvel Kös
pcder korkunç görünürdü. Hal- ğımın altında ateş yanıyormuş 

· · Lence şehri ahalisi arasında ku v-
bu.ki gayet yumuşak tabiatlı bir gibi, yaylanarak yanaştım. Şap- vetli bir panik zuhur etmiştir. 
gemi aslanı idi. Valde, hala: kayı çıkarıp seliımlıyacağ:m. 
•O boyun büküşleri, gözlerinin Almayıverirse rezillik caba gide- Bunun sebebi, bilİlhara Rumen 
yaşım yaşanverişleri olmasaydı, cek. Iyisi mi, iki parmağımı ke- olduklar anlaşılan, iki tayyarc
dünyada tahammül edemezdim.• narına götürdüm. Başını eğive- nin şehir üzerinde uçmuş olma-

larıdır. der. rip, selamıma selilm alıvermez 
Pederi günün birinde bir kaç mi? O anda dünyalar ters döndü. "Ben Almanların bir aya var-
. to madan Bulgaristana girecekleri kişı o mobile bindirip eve ge- Beyazıtlı Veli camii şerifi kub-

tirdL Taşlığa boylu boyunca u- besinin üstüne geldi Universite kanaatindeyim. Geçen ıtün maki. 
zattı. Büyük bir poker partisi- meydanındaki Kule, sıra dü:.Okılıı- neli Alman kıtaatı Bulgaristana 
nin sonunda (yüzde yüz kazanı- lar gibi yere uzandı. Avuçlarıma doğru Köstenceden geçerken as
yorum!) diye, Rest çekmiş. Kar- bir ter bassın, bir ter bassın. keri makamlar berri evime ı;ekil
şısındaki daha üstün kağıt çıka- Göğsümdeki mendili çıkarıp ace- meye mecbur etmişlerdi. "İzmir .. 
rıp bütün paraları toplayınca le sildim. Bu sefer de mendili. vapuru Köstenceden hareket e
kalbi durmuş. bir türlü yerine koyamam. Ar- derken yüzlerce Alman neferi 

Rest verirken kalbi duran bir tık uğraşacak vaziyette miyim? rıhtıma toplanarak sessiz sessiz 
adamın cebinde on para zuhür Bıraktım hali üzere ... Göbeğime vapuru temaşaya koyulmuslar-

11 dır. Hareket esnasında vapurda etmiyeceğini tabii kestirirsiniz. kadar sa andı, kaldı. 
Valde biraz ağladı. Akrabalar Yan yana yürüdük Türkçeyi bulunan İngilizler bu neferlere: 
üşüştü. Ne ise merhumu borç, şaşırmış, mektepte yarım yırtık "Yakında Berlinde buluşacağız!,. 
harç defnettik. öğrendiğim Ingilizccden bir §"Y- diye bağırdıkları vakit neferler * * !er karıştırmağa başlamıştım. serbest ve yüksek sesle gülmeye 

K d . · ı ·· · k k baslamışlardır. 

Yunanistana teklifler 
Daily Express gazetesi.ne göre, 

Almanyanın Atina elçisi Yuna
nistana aşağıdaki sulh şartları
nı koşmuştur: Yunanistan Ar
navutlukta elde ettiği bütün 
kazançları, Italyanların itirazla
rına ragmen muhafaza edecek, 
askerlerini terhis, bitaraflığını 
ilan eyleyecek ve lngiltereden 
Girit de dahil olmak üzere Yu
nanistandaki bütün kuvvetlerini 
geri almasını istiyecektir. 

Bu şartlar hakında şunu söy
lemek kafidir ki, Yunanlılar In
giltereye olan sadakatlerinde za
yıflamıyacaklardır. Alman ga· 
rantisini, bütün akibetleriyle ka
bul etmşi olan memleketlere 
karşı Yunanistanın duyduğu nef 
ret te işte bundan ileri gelmek
tedir. 

Gene Daily Express gazetesi, 
Yugoslavya Basvekilinin Hitleri 
ziyaretini Schusnig ile Hacha için 
hazırlanan mülakata benzetmek 
tedir. 

Daily Express'in başmakale -
sine göre, Hitler müştereken na
zilikten nefret eden ve karşısı
na dikilecek olan Balkanların 
70 milyon nüfusunu, teker teker 
tuzağa düşürerek tahakkümli 
altına almak istemektedir. 

Telaş uyandırmak 

istiyorlar Anam dul kadınlıg" a, ben en ımı yo u11 uzerıne apıp o- 1 . l 
d 

. yuvermiştim. Bana bir hal ol- "Romanyada kendi arzu any p 

lı • yetimliğe, daha pe
00 

erın muştu. kalmıs daha bir çok İngiliz var- Times'in diplomatik muharrirı, 
sağ gında alıştığımız için ynu- * * dır. Bunlardan bir tanesini Al- Almanyaııın Bulgaristana nufu-
muz kafi derecede bükülmüştü. Bir mahallebi.ciye girip otur- manlar, vapurun hareketi esna- zu hakında bilhassa Bulgaris-
Bir kaza vuku bulmadıkça daha dük. Aman bana ne mu- sında tevkif etmişlerdir.,. tandan verilen haberlerde bazı 
fazla biıkülmesine imkan yoktu. .. . 1 Vapur yolcuları arasında bulcı- 1 d • t h 
Kade . .. terdik B 8• rımıza habbet, ne hurmet, ne yakınlıK. h mübalağalar bu un ugunu a -

re rıza gos . a E k"d b · ·· ·· ·· · d . · nan bir Amerikalı, Billart ur ı:ıa- b 1 taş bastık. Valderun. bı·r küçük s ı_ en erı gozu uzreım e. ımış. . .. min etmektedir. Bu ha er.er or-
B ahali d b k b k zetecilere gülerek şu sözlerı soy-

dukkıinı vardı. Oturduğumuz ha- em m a. en .~ş .. a ır ız talıkta bilhassa Türkiye ile Yu-
ne kendi malımızdı. Ana oğul, yakalıya~~ dıye odu pat_lıy~r- 1"'ı;;~~~~lr mühendisim. Vaktiy- goslavyada teliiş uyandırmak ve 
ne yapacağımızı müzakereye o- muş. l:fil<~ boynuma rl:~ •arı.a- le Maginot hattının inşasına yar- Yunalılara Italya ile münferit bir 
turduk. Ben, Ingiliz mektebine cak degılmış Y~··· Tabıı agırc~ dım ettim. Almanlar zaptettiler. sulh yapmayı düşündürmek hü· 
gıdiyordum. Mektepten vazge- d_avranmış_ Ben~ de bıraz -~ıb- Kral Karol hattında calıstım. !asa zemini Alman ··~etine da-
çıp bir iş bulmayı teklif ettim. rımı kırıp ıcabını ıcra etmekhg.m Mer•rları" elin" l'f'<'\i. En niha- . 
!Akli Selim) de, (Gassonun Meş- icap e_tmez mi imiş camm? .. m;ıe vet Besarabya hududu tahkima- ha çok hadim kıla "- ya sı-
hur Eserlerı·ı de böyle tavsiye son gunlerde her şeyım ruya.a- yasi bir tahakküme veya askeri 

g im G mim j S" tında bulundum. onu da Ruslar h 1 k · ı·n 
d . rd B" k'· .. k . t rına ırer o uş. ıyı ' rn .. - bir tecavüze aztr ama ıç e ıyo u. ır uçu memurıye .. . .. .. d '· 1 · d"l B de bundan 

b 1 1 - b !ad mım, yuruyuşum, uru şum, g..ıL- e e geçır ı er. en Almanlar tadından işaa edil -
u up ça ışmaga aş ıın. !erimi süzüşüm. Velhasıl ideal sonra bu inşaattan vazgeçerek <u 
Olen çabük unutulur. Merhu- k k b . . 1 setleri yapmakla vakit gcçireçe- mektedir. 

mu unuttuk. Hayatımız eski ha- er e ' enı:nışım. . Ayni gazetenin Sofya muha • 
liı d t tt. y lnı d .. O anda ıızerıme hır gurur gel- ğim." . 

1 
.. 

ıe av e e ı. a z ara a mu- d. K şl t .. .. .. birinin yaptığı tahmın ere gorc, 
himce bir fark var: Artık arada ı. a . ar.ımı ça ıp, vuzu::ıu ta- ' Türkiye ile Bulgaristan arasında 
sırada uğrayıp para bırakan ko- vana diktım. Arad,1 sı~a~~ gıı- • Alm A• 'k .. 

d • b .. b··t·· k il ıumsemekler, kabarık oksuruk- Bır an ıanı yapılmakta olan diplomatı go-
ca a amın ayagı us u un es - 1 B . .. · rüşmeler Balkanlar yo\unu ha-
mişli. Daha idareli davranmağa erBerae::r g~i~':;~~~ gittik. Ak- Suriyeden Çıkarı.dJ zırlamak için Almanlar tarafın-
mecburduk. . şam mahalle kahvesine azanıe~le dan tatbik edilen manevranın 

Ben, uçarı delikanlı sayılmam. girdim. aBana bir çay yap!• cie- Kudüs 16 (A. A.) - Müstakil bir kısmı addedilebilir. Bir Al-
Yegiııe zevkım, mahalle kahve. dim, oturdum. Sıcak çayı içer-
sı~de arkadaşlarla altı kol iskam- ken dü ünü ordum: Kadın de- Fransız ajansı b_ildiriyor: Alman man hareketinin yapılması im· 
bıl oynamaktır. Bu oyunda da nilen n!uam~anın bir saati bir ajanı Von Hittıng .l\Jıkara yolu kanının Berlin ile Sofya arasın
us~ık .falan )'.apamam. Kız kozu saatine uymaz. Ne halt ettikle- ile Berline ~o:ımek uzere arka • da görüşüldüğü artık söylenebi
geımcı:. dılimi çıkarırırm. Papa- rini bilmezler ... Falan, filim... daşlariyle bırlikte bugun Berut- lir. Her ne bahasına olursa ol
zı ç~kınce, ~n~m~ sallarım. Bey Bu esnada bir iki arkadaş gel- tan hareket etmiştir. Bunun se. sun harbin dışında kalmak isti
~_ ıse_ ~um. bır~~t sırıt~, tek di. Ellerinde bir mizah mecmu- bebi Fransız hükumetinin Alman yen Bulgar hükumeti Ti.ırkiye -
gozuın>1 Bpa.Grımte. 1 ı. atpk() u~~- ası. Gülüyorlar babam gülü}or- makamları neroinde te~bbüsat- nin vaziyetini ileri sürerek endi-
yı sevmem. aze erı a ıp e ıp ı B" b b k lar bir b · S · d · Be li d T dünya yüzünde neler oldufiunu ar. ır _ana a ıyor ' ta bulunarak u aıanın urıye şelerini bil irırıış, r .. n e ur-
hiç bir gün merak etmedim. Rad- mecmu~ct.aki resme bakıy~rlar, ve Lübnanda yaptığı propaganda kiyenın. kendısıne hucum edıl
yoda bile Ajans. veriliııken bir yın~. güluyorlar. Nıhayet bır ta- dolayisiy1e mevcudiyetinin arzu-· mediği takdirde bir şey söylemi
şeye dalar giderim de haberim ne~ Yahu iişık! Sen bobstil i- ya şayan olmadiğmı bildirmiş ol- yec~ği hakkınd~ Bulgaristana 
oUnaz. mipin de haberimiz ok! De. masıdtr. temınat vermlştır: .. * * mez mi? y Hatta Türkiye ıle muzakereye 

DöYle aükünetıe yaşayıp du- _Ben ne imişim? diye telAş· Naz•ıler·ın Teklifleri başlaması için Almanya Bulgaris-
D - rurken komşumuzun gü.- la sordum. · tana tavsiyede bulunmuşutur. 

zel ~ 8şılt ()ldum.. Bu kız - Bobstll imişsin. (Başı 1 lnckleı Daily Herald gazetesi bu mev-
da g~ı:' gonül v~~ilmıyecek - Bu da nedir? zu hakkında yazdığı makaleye 
şey ~ Artık g~ bo_y- - Yeni usul delikanlı! Baksa- Belgradın salahiyetli mahfil · b"" ük h rflerle şu başlığı koy-
nuna: takma mıdır, hakikı mıdır, !erinde Hitlerin bu tekliflerinin uy a 
bilmem, parmak, parmak kirp~- r.aBir resim gösterdi, Aman ya- kabul edllece~ zannedilmlvor. m~ştur: t 1 in Yu osla 
!er. Evde oturup dıırurlten hır rahbi! Resmim mecmuaları. geç- Yugoslavya .bitaraflıktan Mutavaa .. ç ~ . V'faya 
Fren!k prlı:J81 tutturur, O sırada miş. Bugün bana neler oluyor"? dokuz gün muhlet verılmıştır,, 
mahalleden bir erbabı geçse: lşte tıpatıp benim fotoğrafım. ayrılmıyacak""f/ Bir Balkan antantı 
•Aman (Marta Egert) buralara * * Belgrad, 16 (A.A.) - "Stefani,, ndr 16 (A. A.) ln ıl 
taşınm•t• diye şaşar kalır. Yol- Başvekil Tsvelkoviç ile Hariciye Lo a - g tere 
da, yürüyor mu, yeni icat dans 5-ırtmıda, merhum pederden Na21rı Cincar Markoviç, topçular BaJkaııla~daki vaziyetin inkişa· 
figürleri mi yapıyor anhyamaz- .!Wma ceket, di"kıpak- ıı;arıne ıı;elir gelmez kral naibi - tını buyük bır teyakkuz ~e dik-
sıruz. Bir süsleniş ki.. Dünya larırna duşmuş. Pantalonu valde nin yanına giderek Almanyaya katle takip etmektedir. Turkıye
yüzünde kaç çeşit renk varsa bana uydururken biraz kısa, bi- yaptıkları seyahat hakkında iza- nin azimli vaziyeti hakkında neş 
üstündeydi Bu haliyle bana ılk- raz d8. dar kesmişti. Işte baldırı· hat vermişlerdir. Yugoslav na - redilen haberler ve Bulgaris -
baharda, Köprübaşındaki çiçek nım uzerınde duru,ror. Altını zırlarının seyahati hakkındaki tan Yunanistan, Yugoslavya ve 
sergisini hatırlattığından hiç ya· P!!?çeletmek~en dort parnıak intib_ a iyidir. Nazırla~ın etrafın • Tü;kiye arasında bir Balkan an 
dırgamıyordum. Sevdikçe sevi· yW<selmış, yıne pederden kalma dak 1 t k şaf t ın 
Y~dum. eskı· biçim ku_duralar Saç u'•·mı_''· ı er v~zıye ın ın ı ı arz - tan•· yapmak suretiyle harbin 

v• - • dan nikbındirler. Yuııoslavyanın w • . 
Bir kaç kere uzaktan . bakıp enseden ıçerı kıvrılmış. P<.'<ierm sükunet ve soğukkanlılı~ını mu- BalUnlara yayılmas~ manı ol

(Ah!) ettim. Aldırmadı. Bir kaç ııomleği ~!bet b~ geniş gelir. hafa•a edece/;i sövlenmektedlr. mak ıçın Ankara hükumetı tara-
kere arkasından gittiği yerlere Hem genış gelmış,hem de yaka le . di b<i , . I< tından durmadan sarfedilen gay-
kadar yuru·· ""düm. Tramvaya bin- uçlan, göğsüme sarkmış dw-u- r, ~m y.e resım ;o . 1 b u • b" 1.,_ h 

S ·1ım1 Ik Artık ·· d be · d.. b ret er us sı ır a ..... a ve a-di ben de bindim. Bir oğlanla yor. evgı e i mülakat es- o !'un en rı, c.rı ~ .• b" . dır 
blı-leşip sinemaya gUdi- Ben de ıwa•nda. :ebı:nc b~ t~dp yerle~- .ıyoır, bahtiyarlık içinde yaşıyo- kiki ır memnunıyet uyan -
sinemaya girdim. Dönüşte ka.- tıremedı~ım mtmdıl hiıla boşh:!g- rurrL Sev.gilim bana ~pı:tor. mıştır. . . . .. 
ranlık bir köşeyi siper alıp öpliş- rüme dogru sallanıyor. Küçük- tolda yururken herkes birbmne Bqmakalesinde vazıy~tı m.ut~
tüler, yüreğim burkuldu amma, tcmıeri üzerlınr yetimlik \Oktü- i=fı.l gösteriyor. Ben bu halden lea eden Stara gazetesı, Turki
görmemezliğe geldim. Dönüp te ğiuıden sırtım da biraz kaııbur- gurur duyuyorum. Zira ben o en- yenin teyakkuzu artırdığını ve 
ne olur, şu arkam sıra gelen de caöır. . dP.r adamım ki, uğraşarah. "!' Jngiltereye karşı dürüst dostluk 
kedi mi, köpek mi, diye baksa - Nerede 4uldunıız bu_nu? dı- mana uymadım, zaman gelıp taaahhütlerini tekrarladı&ını yaz 
ya ... Bakmadı. Otıırdum, yan~p Y~. sordum. Hakikat ~mm res- bana uydu. Arada kızanlar,, },a. maktadır. 
Yakılmağa, tutuşup harlamaga r.ı•mı yapmışlar. Barı bır t.ane ka>et edenle- de oluyor. Lakın E . Sta d rd d" k"· 

· - al Saki I"t · ı .. ,.. ' " b venıng n a ıyor ı. dair mektuplar yazdım, yıne te- aa ben ay•m. arım. ıa ıra ınsaıı ar gw.unc ve Ka1ı,,ur ır "Aln18n rd 
1 

Atla tikt 
•iri görülmedi. Çok şükür sara- olur. zamanda yaş.yorlarsa benırıı ne _ 0 U an, n _en 
rı,p solmuyordum. lnsafsız sev- - Her yerde bulur~un, dedi- k~b.;.hatim var? Karadenıze, Baltıktan Akdenıze 

Arnavutlukta 

Bazı Müstahkem 
Mevkiler Daha 

Zaptedildi 
Atina, 16 (A.A.) - Yunan kı

taları perşembe günü Ohri gö • 
!ünün kenarından Adriyatik sa
hiline kadar cephe boyunca baş
ladıkları taaarruza şiddet ve a
zimle devam ediyorlar. Yakında 
yeni büyük muvaffakıyetler el
de edildiğinin haber verilmesi 
muhtemeldir. Alınan haberler 
son Yunan taaarruzunun birinci 
ve ikinci günlerinde elde edilmek 
istenilen hedeflerin hepsine müş
küliltsız varıldığını ve umumiyet 
itibariyle mesut neticeler istihsal 
edildiğini teyit etmektedir. 

Bazt düşman mevzileri ile e -
saslı ehemmiyeti haiz müstah -
kem mevkiler zaptedilmiş ve mü
teaddit süngü hücumlarından 
sonra İtalyanlar müdafaa hatla
rından atılmışlardır. Düşman cep 
he boyunca bilhassa m~rkez mırı 
takasında rical etmektedir. ltal
yanlar anudane mukavemet et
mişlerse de Yunanlılar birçok nok 
talarda kat'! darbeler indirerek 
düşmana ağır zayiat verdirmişler 
dir. Bir yerde sabahleyin muha
rebeye 1000 askerle başlıyan bir 
İtalyan müfrezesinin mevcudu 
ayni akşam 180 e inmiştir. İta! -
varı esirleri gittikçe artmaktadır 
Birçok ııanaim ve harp malze • 
mesi Yunanlıların eline geçmiş
tir. 

Yunan ordusunun gayretleri. 
en yüksek tepesi Yunan kuvvet
leri tarafından zaptedilen ve 
merkez cephesinin anahtar şeh
ri addedi!*'n Klisuranın şimalin
deki dağ silsilesinde temizlik ha
reketlerine tahsis edilmistir. Dün 
diğer mühim bir tepe daha işgal 
•rtilmistir. 

* Atina. 16 IA.A.) - Yunan or 
1uları ba,kumandanlığının dün 
·•ks.ım nesrt'ttiği 112 numaralı 
tebliğ: 

Mevzii muvaffakıyetli carpış -
malardan sonra Yunanlılar dü<
'T!Bnı kuvvetli bir tarzda tahkim 
\C tel ör)!iilerle himave edilmi• 
'Tievzilerinden sOkün atm1s1ar -
dır. Yunanlılar bir coğu suhay ol
mak üzere 300 esir a1m1~1~ ... dlr 
Elimize cok miktarda harp mal
ZPmesi !1"eemistir. 

kotlar talim görmekte ve hazır
lanmaktadır. Şimdilik bu Al
man ordusu 225 fırkadan mürek
keptir. Daha ufak milletler böy
le bir kuvvete mukavemet ede
bilirler mi? E\et, mukavemet 
edebilirler. Çünkü, adet, mo -
dern harpte yegane amil değil
dir.,, 

Gazete, Arnavutlukta ve Trab
lusgarpte az mevcutlu olan or
duların mukauemet kabiliyetle 
ri ve modern harp vasıtaların

dan o:an tayyare ve tankları sa
yesinde fazla mevcutlu ordulara 
galip geldikleri.ne işaret etmek
tedir. 

Evening N ews başmakalesinde 
diyor ki: 

11Yunanistanın vaziyeti değiş. 

mPmişti.r. Yunani,tan menfaat
lerinin lngiliz menfaatlerine ne 
kadar bağlı olduğunu anlamak
tadır. Her halde vaziyetin Lond
rada bıraktığı intiba bu mer
kezdedir.,, 

Türkiyenin rolü birinci 
derecede eMmmiyetli 

Londra, 16 (A.A.) - Mutat o· 
!arak haftanın hAdi•elerinl icmal 
eden pazar matbuatının kanaati-
ne göre birkaç gündenberi bütün 
gazeteleri ~ndişeye düşürmüş o
lan Balkan meselesi bahsinde va 
zivetin temel t,.ljını Türkiye teş
kil etmektedir. Observer gazete
sinin diplomatik muhabiri diyor 
ki: 

Bugünkfi vaziyete ra~ har
bin derhal yakın şarka yayılaca
jıını zannetmek için sebep olma
dı~ İngilterede malumdur. 
YP<'Ô~ \f'hilit "1Jdur· Alman

yannı Irak petrollerini ele ge-
cirmek ve Mısıra hücum etmek 
için Türkiye üzerinden ııeçmiye 
•~•ebbüs etmesi hali. 

Buna binaen Türkiyenin rolü 
birici derecede ehemmiyeti ha -
izdir. Fakat bu havalide mesafe
!Pr o kad•r muazzamdır ki. Tür
kiye Büyük Brftanyanm ve ken
disinin davasına ihanet etmedik· 
çe böyle bir Alman teşebbüsüne 
in tlzar ediiem.ek. • Ancak Tür • 
kiyenln azmi Bertiadıf Lotıdrada 
ve Moslı:ovada pek iyi' b'ilirmlet
•edlr. 

RitlPrin Mezonotamyada bir 
sergüzeşte atılacağı hiç bir ta-
rafta zannedilmiyor. 

Seıanii ııe Boğazlar 
Londra. 16 (A.A.) - Londra

daki Romanyanm eski el~isi Ti
lea Sunday Times de bir makale 
neşrederek Almanyanın iki sev
kulceyş hedefi kolladığuu yaz-

Eritrede Harp 
fBatı 1 incide) 

garlar ve atöyeler bombardıman 
edilmiştir. Bazı yanıtınlar çıkmış 
ve bunarı infilaklar takip etmiş
tir. Habeşistanda Dessie muvaf
fakıyetle bombardıman edilmiş
tir. ·İtalyan Somalisinde cenubi 
Afrika hava kuvvetlerine men
sup tayyareler Omo nehri civa
rında ricat etmekte olan düşma
nı hırpalamıya berdevamlırlar. 
Kismaio • Mogadiscio yolu üze-
rinde motörlü nakliye vasıtaları 
ve bir hava meydanında bulunan 
bir miktar düşman tayyaresi mit 
ralyöz ateşine tutulmuştur. Bü -
tün bu harekiıta iştirak etmiş o
lan tayyarelerimizden iki•i he • 
nüz üslerine dönmemistir. 

ltalyaya indirilen 
lngiüz parlJfütçüleri 

Londra. 16 (A. A.) - Reuter 
ajansının havacılık muhabiri ya
zıyor: Neticesi ne olursa olsun, 
İngiliz parasütçülerinin İtalyaya 
inmesi Mussoliniye karşı yapılan 
bir çok cüretkarane hareketlerin 
en heyecan verenlerinden biri
dir. Mussolini bu hareketler hak
kında bizzat hissettiği endisele
rin bir delilini göstermiştir. İtal
van Baskumandanlıi(ının tebli~
İerini Mussolini biızat vazmak
tadır. Cuma günü Muosolini yaz
dığı tebliğde, şimdiye kadar mis
li görülmemiş bir tarzda Cenubi 
İtalyaya inen paraşütçülerin esir 
alındıklarını İnı(illz kumandruılı
!Zına blldlrmistir. Halbüki ask~rl 
<evkulceyş itibarile bu haberin 
bir sır olar•k kalması liinmdır. 

İtalya radyosu daha ileri gid~
•ek. d.emistir ki: 

"Paraşütçülerin hedefi dünya
nın en uzun bendi olan Apulia 
bendidir. Bu bendden 302 İtal
van şehrine su dağılmaktadır.,. 

İtalvanlann verdiği bu safiya
ne haberin arkasında belki İnıril· 
tereyi tahrik ederek parasütcüle. 
rin asıl hedefini söyletmek arzu
su ıı;izlidir. Cünkü bazt bozgun
euluk hareketlerine haricten mi. 
voksa dahilden mi sebebivet ve
rildiğim İtalyanlar kestirem~
niektedirler. Vahim mahiyett~ 
dahili bozgunculuk vakalan ol
duğu malümdur: İtalyan toprak
larına inPn paraşütçülerdrn ba
•ılarının kaçmaya muvaffak ol-
4uklnrı ?:tnnPdi1mf'ktedir. 

M tilta üezzintle 
Malta, 16 (A. A.) - Dün gece 

"lümıan tarafından yapılan mü
' Paddit akınlar esnasında bir 
'Tlikdar bomba atılmı tır. Res
mi daire!Prde ehemmivetsiz ha
<;ar vükoo ııelmiştir. Sivil hal'<~ 
'1it evler biiviik hasara maru1 
'·almıstır Bir kaç ölü ve yaralı 

ltalyan tebliği 
Roma, 16 IA.A.) - İtalyan or· 

duları umumi karargahının teb 
!iği: 

Alman hava kuvvetlerine men 
sup tayyareler simali Afrikada 
düşmanın bir üssündeki tahkima 
tı bombardıman etmişlerdir. Tav 
varelerimiz de Girit adasında bir 
hava üssünü bombardıman ede
rek birkaç lavaryeyl hasara uğ
r"'t....,1cls:ıırd1r DüCJman tavvarel!'
ri Rodos adasına yangın bom-
baları atmışlardır. 

Sark! Afrikada Keren mınta
kasında, simali Eritrede Carod• 
havaliııinde dü$1Tlanın taarruzları 
püskürtülmüstür. Aşağı Djuba 

da Kisemario etrafında muhare
heler devam etmektedir. Düs -
man Eritrcnin bazı noktalarına 
akınl11r v:lnmıstır. 

Habetistan isyanı 
Hortum, 16 (A.A.) - Reuter 

Ajansının Habeşistandaki muha
biri bildiriyor: 

Habeşistanın Goljiam mınta -
kasında ç1kan isyan ve bu mın • 
takaya Jrirmiye muvaffak olan 
İngiliz askeri heyetinin 30 bin 
ttalvan askerini yerinde mıhlı -
varı· harekat faaliyeti h&klnnda 
mezkür heyet reisi bana şu iza -
hah verdi: 

"Küçük bir müfreze düşman 
tarafından mütemadiyen takip e
dilmesine rağmen maRaralarda 
ve ormanlarda gizlenerek İtalyan 
hatlarının gerilerinde harekat 
vapmıva muvaffak olmustur. Bu 
harekat düsmanın başlıca muva
<ala hattmı tehdit etmektedir 
Heyetin elde ettiği ilk muvaffa
kıyet İtalyanların Sudandaki İn
ıriliz kuvvetleri karsısında Habe
<iotan ~rlerine cekilmelerine 9f' 

bep olmu~ ve İngilizler bu suttt 
le Sudandan Eritreye kolayea 
vürümü,Ierdir. Heyet reisi tıal
vanlann cok iyi tanl<lıih bir İn
ııiliz albayıdır. Albay altı 11ydan
beri fasılasız surette düsman top
•ağmda çalısmaktadır. İtalyanm 
'>arp ilan etmesinden iki av son· 
•a faaliyete ~ bu heyetin ilk 
;si bütün Habeş vatanperverleri
.,; siliıh altına çağıran imparato 
run bir beyannamesini dal'ıtmak 

Rhur Bombalanc 
(Bap 1 incidı 

Rotterdam limanı da bom 
dırnan edilmiş ve bombaiatınl 
vuzlar bölgesinde patladıb 
rülmüstür. Bütün bu herek 
vam ederken bombardıman s 
visine mensup başka ta)'J9f€ 
Boulogne havuzlarına muvaff 
yetli ve devamlı bir akın yap 
!ardır. imanda birçok büyük 
guılar çıkmıştır. Öyle ki, d 
sonra gelen pilotlar bombala 
mn alevler içinde nasıl ~ 
ettiğini tefrik ve temyiz edeı 
mekte idiler. Bütün bu hare' 
tan iki tayyaremiz dönmemlf 

• • • 
• • •• 
cideJ 
1. Bey
ıme iş
i. Ken
nesuli
:>eraliz· 
"'e per
iirlerse 
uıiyede 

Sahil hizmetine mensup tay 
relerimiz de bu gece Calals d rum .. ki 
!arını bombardıman etml$leı:> ey. soy-
Tayaryelerimiz hiçbir za 1 _şirket 
ramamıstır -anama· 

1 erin ~ beş yıl-
nglltere üz • :dendir, 

Londra, 16 (A.A.) - biyle.M 
emniyet nezareti tebli.Ai: le ıslalı 

Münferiden ucan düşına emiştir. 
yareleri bugün İngiltere ÜZl ığumuz, 
bazı faaliyette bulunmuşlaı tenkit 
Bu sabah, avcılarımız cenu'P 
hilleri aeıklarında bir düıırr·Başbtı 
bombardıman tayyaresini den 
düşürmüslerdir. Londra mınt:vay de
kasında üç muhtelif nokta ın ailee
sarkl İngiltert" ile Londra cı tad• se
rındaki eyalet' erde bazı yeri- aksak
bombalar atılı ııstır. Lond!'R ır.k insaf· 
takasında birlLaç ev hasara u ' Neden 
mıştır. 

Alman resmi tebliği ne çın
lak ver-

Berlin, 16 (A.A.) - Alınan 
mi tebliğinde deniyor ki: ''15 (Geliyo 
şubat gecesi, hava kuvvetlel'l irtiisllsü 
milere ve İngilterenin cen mde, ne 
şarki ve merkez mıntakalar gelecek. 
harp bakımından ehemm: elmiye
tesisata karşı çok büyük tar ;niyecek. 
!arda bulunmuşlardır. Bom1 ğıt divit 
betlerile müteaddit tayyarı safi ge
danlarında büyü!< yanıımlo mı eder
mış ve hangarlar kamplar ıı;österen 
rip olunmuştur. Taymis c 
rında ve garp sahllindekl hlr hu
manda büyük basarlar yar an tram
tır. Ceman 8000 tonilatoh Diye he· 
ticaret vapuru batırılmış Vl k. Dlye
ğer bir düşman ticaret vapurıri sabah 
leşe verilmiştir. Bir savaş tayJdenleri 
resi ikinci sınıf bir kruvaiö 
bombalar isabet ettirmiştir.,, 'Y de-

Tebliğe göre 24 bin ton Jiac1 b.zunu 
m!nde ticaret vapuru batırıl keyif 
mıştır. 

GörÜlllMgen tayg,,.,, edim 
= 

Londra, 16 (A.A.J - Hanalrga 
"Hava,, mecmuası bugüıılı:ü 
hasında İngiltereyi hezimete cideJ 
ratacak sessiz ve görülmlJea !erin 
bombardıman tayyaresinin litnarun 0 
fedildii!i hakY.ında Alman pro, sebebi 
gandasının Balkanlardaki ııaz~ıetmek 
cilere verdiği bir haberden biıierinder 
setmektedir. Mecmua bu veni fspan 
li siliih hakkında aşajtıdiiki · ien ilt 
'ıim~tı verebilecej:\ini yazıyor .. ">riider 

"Bu tayyare, Ingiltere üzeıme_ . . 
v.ınnıc 

yapılan akınlarda hiç te iyi se;r. y 0 ' 

mere vermiyen Yünkers 88 tl-ıuş v 
ninin islah edilmiş bir modelidır Sabı 
Bu yeni tip tayyare 1140 beygir

1 
t 

kuvvetinde iki motôrle techi& e-n,.:ıf 
dilmiş ve makinesmda bir inlrı ·a uğ 
lap teskil eden bazı ıslahat yapıl pes 
mıştır. Bu ıslahattan biri ~r·ted.ir 
!erin kat'iyyen sesstz olmuı~ ır. 
Görülmemezlik. tayyare gövlıt-!h 
sinin elastikli bir maddeden uta
linden ileri ı:ıelmektedir. Bu w 
le imal edilen tayyare 300 met "' -
,.e daha vüksek irtifalarda ın 
bcten güç tefrik edilmekted r 

dol 
tk Ü 
kim 
vboı 
lyo 
edir 

Mecmua. Londrayı tamame 
sis kaplasa bile bu tayyareler 
Londra muharebesinde kat'! 
mil olacağı iddiasını istihza 
kavdetmektedir. ıı s· • 

Umumi Nakliyat yar 
ır Bi 

Türk Anonim Şirketinden .şicfo• 
cam 

Şirketimizin senelik hisoedaran ik'dc 
mum! heyetinin af'lğıda ya düş 
ruuıamedeki mevaddın m~lyözi 
itin 27 mart 941 tarihine • 1 · 
Par~mbe günü saat 16,30 dr, · arı 
idare merkezinin bulundutu 
bulda Sirkecide Yelıköı;kil c 
sinde Antalya hanında adi1'!n 
timaa daveti kararlaştırılmış. l 
ğundan hssedarların mua1Yt 

not 

\'e saatte teşrifl"1"i rıca olunur K. 
İçtima gününden bir hafta 

hissedarların malik olduktan 
seleri şirkete ibraz ederek du 30 37 
\'arakaln.rı almalan icap eder. 

Antalya Umumi Nal. H .. 

Anonim 

Ruzname 
1 - 1940 senesi idare mt 

mura)dp raporlarının okunm 

2 - 1940 senesi billnço 
zarar hesaplarının tasdıkı 
mec!lal azalari!e murakipJ., 
rası. 

18 75 

86 00 

f1 00 

75 00 

s 63 

"1mnctn'r ... 10 50 ll - Müddeti biten idare 
maktadır. Bunlardan biri Seli • azalarının yetiden intilıabt 
nik dii;!ri de Boğazdır. Cünkü t - 1940 senaıl teı:ııntuunu :ıe SO 
bu iki yer Musul petrol kuyu- vl7• .-U "" tarlhiniıı ka 1 63 
!arına, Süveyı;e ve şarki Akde • - (madde 7'1). ı 
nize kolaylıkla hücum edilmesi- ı - 1Ml senesi mukartp! 13 so 
ne müsaittir. "" Ocmtlerlnlıı tayini Milli Em-

satılacaktır 
olanların ı,e..: 

.;,,.-...:,,!.. ______________ ~-1----------~-------------~---------------------------~---------..:..ı....~-----------""""""'~-------------~---__:----..;._.ıoıt:::.:::.._;_:::._;_.:._...:, __ ~----:::....:.~--F:a~zla ualınt (922). 
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Denizyolları işletme Devlet 

idaresi ilanları 
17 Şubattan 24 Şubata kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 
ve saatleri ve kalkacak.lan rıhtımlar. 

•aradeniı hattına Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Ankara) 
ve Pazar 16 da (Erzurum). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 de (Çanak
kale). Sirkeci rıhtımından .. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 9,00 da (Ülgen), 
Pazar 9,50 de (Sus). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarıamba ve Cuma 8.15 de (Sus). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Saadet ve Cıunartesi 20 de (Mersin). Topha
ne rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı_ 
mından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Sa-
det). Sirkeci rıhtımından. 

, Alr' ıllrat hlttma -
ntil r aralık poıtıu -

ı 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından, 
Per~embe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

* * NOT: Vapur ıeferleri baltkındı iter ttirlü malQmat aşağıda telt
loa numaralan yazılı Acentelerımı.zden otrenılebıliı 
Galau Baı Aceııtelitı - Galatı nhtımı Lımanlar Umum Mü

Galata Şube • 
Sirkeci 

diirluğii bınası altında 

Galata nhtımı Mıntaka Lıman Rc
t11if1 binası altında 
Sı.rkec:i, Yolcu SaJonıı. 

4231ı ı 

401~: . ....._.,,. 
(1166) __________________ , 

Mahsulleri 
\ 

Joprak Ofisi Umum 

Müdürlüğünden 
(. - - --
\tuhasip Veznedar Ahnacak 
dt Ofisimizln taşra ~!Atındaki münhal 60,75,85 lira kadro tahsisaUı 
anfSİp veznedarlıklara alınacaklar için imtihan açılmıştır. 
birlmühana. &irebllmek için, lAakal orta derecede tahsil görülmüş olmak 
Alndır· 

'-'vı.ı......,... 'Et~ •Y.un şümulüne giren müesseseler memurluit_ tv"• bulu..ınıuş olanlardan, veziyetleri bu vazifeyi ifaya kifayetli görü
.. atı imtihansız alınacaklardır. 
uve.nt.ıhan 20.2.941 Par~be günü, öğleden 90nra saat 14 te Ankarada 
hatır müdürlük binasında ve İstanbulda toprak mahsulleri ofisi GUbe 
duruh..lğil binasında yapılacaktır. 

llip olanların 19.2,941 Çarşamba gün!l akşamına kadar, aşağıda ya
cihctrakı müsbitelerini An.karada umum müdürlük zat işleri müdi.ırlüğü
Yva· İstanbulda ~be müdürlüğüne tevdi etmeleri. (841-1113) 
b~; 1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 

{ 

2 - Şahadetname veya tasdikname 
3 - Sıhhat raporu 
• - Askerlik terhis tezkeresi 
5 - Hüsnü hal kağıdı. · 
6 - Hizmet vesikası 
7 - Fotoğra!. 

, . İstanbul Levazım Amirliğinden · Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
a 
lec Ankara i.aıtaıyonunda inp edilmekte olan Devlet Demıryolları umumı 
iJare binuma ait ııhht tesisat cihazlarının temini ve yerlerine vaz'ı iıi ka
e~ zarf uıulile eksiltmeye konmuştur 

1. - Bu ilin muhammen bedeli 15778 liradır. d 2. lııteldiler bu iıe ait ıartname ve ıair evrakı devlet demir yollan 
1\ıbrA ve Sirkeci veznelerinden 80 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 26-2-941 Çartamba günü saat 16 da Ankarada de9let 
Clemiryollan yol dairesinde merkez linci komisyonunca yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için iııteklilerin teklif mektuplan ile birlik
te •taitda ya.zıh teminat ve vesaiki ayni rün saat 15 e kadar komisyon re
ialiiine vermeleri llzmıdır. 

a• 2490 sayılı kanun ahklmma uygun 1183,35 liralık muvakkat teminat 
b'" Bu kanunıın tayin ettii"i vesikalar. 
c" !ıteldilerin bu cibi teııisat i:ılerindeo en az 10.000 liralık taahhU

dB DU1vaffalu7etle bqarmıı olduiuJıa dair vesika. (699) (899) 

ıo,ooo adet u:on, 2800 kilo 1 Tasfiye Halinde 
aVUç, 10 ton patates, 8 ton ıs- İstinye Tamir Havuzlarile 

ak, 8 ton lahana, 8 ton prasa 
1-2-941 günü pazarlıkla Pınar- Tez~ahlan Türk Anoim 

arda askeri satın alına komis- Şirketi 
"oıiunda yapılacaktır. Taliplerin 

tt teminatlarile belli vakitte 
._<>misyona gelmeleri IIlssedarlan İçtimaa Davet 

(1960 - 1156) 
Şirketin esas mukavelenamesfnin * 24 üncll ve Ticaret kanununun 361 

280 ton sığır eti kapalı zarfla lncl maddelerine tevfikan, Tasfiye ha.. 
i~~iltmeye konmuştur. ihalesi 1inde İstinye Tamir Havuzlarile Tez-
~~/2/941 günü saat 16 da Edir- f!hlan Türk Anonim Şirketi hisse
ede Sarayda Askeri Satın Alma darlan 25 Mart 1941 Salı günü saat 
ornisyonunda yapılacaktır. Tah- on da Galata rıhtımında :Eski Şarap 

r•,in bedeli 100,100 lira, teminatı iskelesi sokağında Muradiye hanında 
eı 55 liradır. Taliplerin kanuni 
resikalariyle teklif mektuplarını 
hale saatinden bir saat evvel Ko
nisyona vermeleri. (1902 - 884) 

• 

beşinci kattaki idare merkezinde aşa
ğıdaki ruz.namede yazılı mevadi mü
zakere etmek üzere alelfide içt.imaa 
davet olunrular • 

16,286 adet beygir kılından tı- RUZNAME! MÜZAKERAT 
ar fırçası alınacaktır. Muham-

men bedeli 16,286 lira ilk temi· 1 - Tasfiye memurlarile murakibin 
z l'tı 1221 lira 45 kuruştur. İha· raı::orlarını .istima, ve 1 İkinci kanun 
, p 24/2/941 Pazartesi günü sa- 1940 den 31 Birinci ktınun 1940 tarL 
ih, 1,7 de Kayseride askeri satın hine kadar olan bi!Ançoyu tasdik ve 

si d.a~ omisyonunda kapalı zarf- mezkı'.ır devreye ait muamelatını.lan 
di yapılacaktır. İsteklilerin ka- dolayı tasfiye memurlarının z.unmetini "'™ vesi.kalarile teklif mektup-
ıarır~ ihale saatinden bir saat ibra, 

e~ 'ieıomisyona vermeleri. 2 - Mürakip ve ücretinin tayini. 
c· ·p - - (1908 - 912) 

w 1...+1-ada asaleten veya vekalet.m e: oıg-c· 'ıt .. .,,.,. 
de Yu hazır bulunmak arzusunda bulunan 
ini eler metresine tahmin edilen fi- ve l.Aakal yirmi hisseye malik olan 
eri hnı kuruş olan 125,000 metre ka- hissedarlaruı. yevmi içtimadan JAaınl 
ar edi]ckumaş pazarlıkla münakasaya bir hafta evvel (Ticaret kanununun 
adası ife ~ Kumaşlar 25·000 metre_ 371 inci maddesi) hisse senetlerini 

d J ılmamak şartlle ayn ayrı 
8 n~~sın ~ kabul edilir. İhalesi 20-2- şirkete tevdi eylemeleri veyahut bu 

o.o kılomenbe günü saat 11 de An1<:.ı- maksat zımnında bir müessesei mali-
1 ndava M. V. satın alma komisyo- yeye tevdi ettiklerini usulen tevsik' 
. Mısırı \pılacaktır. Şartnamesi 2125 etmeleri icabeder. 
akınlar misyondan alınır. Taliplerin 

ctlerdeki."Ceklerl mlkdarlar Ozerinden Tasfiye memurlan 
hrip ctnkat•ı temlnatlarile ihale sa_ 

toınisyona gelmeleri. ( 1958 - ---

------·1-154) ' ahçe Marakl lar ' 

I• ş 1\ ı 100 çeşit yediveren güller, sa - ı 
: lon palmiyeleri, manolyalar, ka_ 

melyalar, süs fidanları, envaı 
e saire Ortakb de Anka-

T A 1'l 17 . 2 - nn 
. . .-~. ,· .• ' . • • • ' ' 1 ---

ÇOCUGUNUZ~ VERECEGiNiı l?t: ~~-· 
EN GÜZEL HEDİYE ~:~~~BEPAZARI MA~VI . 

Ç 
YOGURTÇU HAN 3 İ5VİÇREN\N PRE SIZ YON SAATi 

ocukAnsiklopedisİ ·a;~~:cvna·:etıe deAcenta r nıwor 
Her çocuk babası, çocuğuna kıyın elli bir hediye vermek ist~. Fakat bu hediyeyi l ya 1n1 z 7 GÜ n 1 a rf 1 n d 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve cocurunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi A 

çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 

mektepten sonra muh
taç olduğu en kıYmet
li eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırı!rp kay
bolabilir, veyahut u-
nutn.'abilir. Fakat Ço· 
cuk Ansiklopoou.ı, ço-

cuğun hayatı üzerınde 
tesir yapacak ve bti
tün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. 'f 

TAN N'eşrlyat Evi 
· . ·.. l s t a n b u l · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

Devlet pemiryollarrve Limanlan iş,etme idaresi ılanlan 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedit;i 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdir. 

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

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekildt: 

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

Talebe ve muallimlert 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Her Eve 

Kapalı zart. usullle Kırklarelı ı::. ıasyonwıda 5000 metre murabbaı adl 
kaldırım ferş ettirilecektir. Bu işin muhammen bedeli 5500 lira ve muva~
kat teminatı 412,5 liradır. Münakasa 4-3-941 Salı günü saat 11 de Sirke.. 
cide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteıt
lilerin ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve teminatını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
par.asız olarak kimisyondan verilmektedir. (1046) 

Uyandırıcı 

,~----·--------------------. 
TiMOFUJ 

(Abdest Bozan) dediğimiz barsak lrurtlannın devaıııdrr Bunlar sığır etile 
yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hil.sıl olur Uzunlukları dorı 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar 
T 1 M O F U J bu kurtlann en birinci devasıdır. Sıhhat Veklletiom 

miisaadesioi haizdir Her eczanede bulunur Recete ile satılır 

··------------------........ . 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Başkanlığından 

"510.000 Cilt Tutkallı l\fakbuz Yaptınlacak" 
1 - Genel Merkez ihtiyacı için nümune ve şartnamesine göre ve ka

palı zarf usullle510.000 cilt tutkallı makbuz yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 17850 muvakkat teminatı 1339 Liradır. 
3 -·İhalesi 3 - Mart - 941 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 

de Türk Hava Kurumu Genel merkez binasında müteşekkil satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstl:'klilerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika ve te_ 
minatlarıru havi kapalı ve mühürlü zarflarını ihale saat.inden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri. (1168) 

TÜRKiYE CüMHURIYETl 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu~ t'arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
7.ir119 v~ tirıır' hPr nı>\"i hıınka mn~mP1Pf,.,.f 

Biriktirenlere 28,800 Lirn Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka••nda l<umbarıh ve lhbıraı:r tasarruf nesapıarında en H 50 

lirası bulunanlara ıent"tle 4 dl!fı çe klleeek kura ile ıtaOıdakl pllna gar~ 
ikramiye daC;ıtııaeel<tır. 

4 • Adet 1.000 Liralı le 4.000 Llrı 

4 • 500 • e.ooo • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100, • 50 • 5.00l' • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 8.200 • 

•IK KAT: F!ecaplarırıdald paralar bir sene !cinde !50 llradan Fısaıtı dflsmı 
~enlere ikramiye cıktı~ takdırde ~ 20 tazlasıyle verilecektir Kuralaı 

;enede t defa, l Eylfil. l Btnnct kAnun. 1 Mart H 1 Haz1rar. 
tarthı .. r1nı111 CPkn!'<'Pktir 

Bir Sin9er Saati 
LAZIMDIR. 

Çol< zarif ve aaOlam muhtelif 
renklerde yeni model!: 

No. 403 BEYAZ MiNELi !i LiRA 
Taşradan slpari:i vukuunda posta 
masrafı olarak saatin bedelile bera
ber 25 kuruş gönderilmelidir. Bu sa
atler tedlyeli gönderilemez. 

SINGER SAAT Maöazaları: 
lıtanbul, Eminönü No. 8. 

Müttehit 

ERMIS - EMNiYET • 

KARTAL 

Konserve Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Ticaret Kanununun 361 inci ve :ıir

ketimizin esas mukavelenamesinin 
22 inci maddesi mucibince hissedar
lar 5 Mart 1941 Çarşamba günün saat 
11 de, İstanbul Ayvansaray Demir
hisar caddesi 90-54 sayılı fabrikamız 
binasında sureti ad.iyede yapılaca.it 
toplantıya davet olunur. 

RUZZNAMEI MÜZAKERAT: 

1 - İdare meclisi ve murakibi ra.. 
~rlarının okunması~ 

2 - 1940 senesi billinçosu ve k~ru
zarar hesaplarının tasdiki ve idare 
meclisi azalarının ibrası, 

3 - İdare meclisi azası intihabı, 

4 - Ticaret kanununun 323 ve 324 
üncü maddelerine tevfikan idare mec
lisi azasına şirketle muamelei ticari
yede bulunmak üzere mezuniyet ve
rilmesi, 

5 - İdare meclisi azasına verilecek 
huzur hakkının tesbiti, 

6 - 1941 senesi için murakip tayL 
ni ve ücretinin tesbiti, ve gaybubetin
de itai vazife etmek Ozere ikinci mu
ralubın intihabı. 

Esas mukavelenamemizin 23 ve 25 
inci maddeleri ahkAmına tevfikan en 
az 50 hisse senedi sahiplerinden asa
leten veya vekAleten toplantıda bu
lunmayı isteyenler, hisse seneUerıni 

toplantı gününden bir hafa evvel şlr_ 
ketin Ayvansaraydaki fabrikasının 

veznesine tevdi ve yahut hisse senet
lerini bankalardan birine tevdi ede
rek alınan makbuz ilmühaberlerinl 
şirketin vez.nesine ita etmeleri icabe
de.r. 

Bu Şayanı Hayre 
DEGIŞIKLIK ! 
Bayan D. BRAMALLE, b 

hafa zarfnda tertibe ettiği !) 
yeni güzelik tarzı tedavinin caz 
tesirinden hayrette kaldı. 

şey dryorsunuzl 

BIZZA T TECRÜBE 

Ancak bir hafta zarfında, bin
lerce kadınlar, bütün buruşuklu!t 
lardan kurtuldular ve bir çok t;e
ne gençleştiler. Alimler, yaş iler
ledikçe buruşuklukların meydana 

geldiğini keşfetmişlerdir. Çünkü, 
ihtiyarladıkça cilt birçok kıymet
li unsurlarını kaybeder. Bu un
surları iade ediniz; cilt yeniden 
tazeleşir ve canlanır. 

İşte Viyana Üniversitesi profe
sörü Doktor STEJSKALın saya
nı hayret keşfi de budur. Genı~ 
hayvanlann hüceyrelerinden is
tihsal ve "B!OCEL,, tabir edilen 

cildi ihya eden bu kıymetli u 
şimdi, pembe renkteki Tok 
kreminin terkibinde mevcutt 

Her akşam yatmazdan e 
bu kremi kullanınız. Siz uyu 

cildinizi besleyip gençleştir 
ve buruşukluklnrınızı gider 
tir. Ancak bir hafta zarfınd 
nelerce genç görünecek 
Gündüzler ıçın yağsız b 
renkteki Tokalon kremini k 
nınız. Siyah benleri eritir ve 
mesameleri sıklaştırır. Bir 
gün zarfında en sert ve en e 
bir cildi ywnuşatıp beyazla 

- ---
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·DE"NTOt. 
. . ' . . ' ·~ 

DİŞ MACUNU 
Bütan-diş ve diş etlerinin enzalarım, giderdikt 

baska ağız kokusunu da izale eder. 
' 

Her ~erde D E N T O L diş macununu erayınt~ 

,~-.----_. .... T Ü R K İ Y E ~-----
ŞiŞE ve CAM FABRİKALA 

Anonim Sosyetesinden: 
Paşabahçe fabrikamızda, satılık 2 adet Elektrikli n 

arabası vardır. 
Taliplerin arabalan görmek üzere her gün fabrikay 

en geç 24-2-941 akşamına kadar fiat teklifinde bu)unmak 
re de Sosyetemizin Galatada Perşembe pazan I~ hanın 

' Büromuza müracaatları rica olunur. 

1 


