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İçtinap Edeceklerdir 

Jlariciye Vekilimiz 
Şükrü Saraçoğlu 

Balkanlarda 

Beyannameyi Har iciye 
Yekilimizle Bulga r 
Elçisi İmzalaıdı lar 

Şü~rü Saraçoğ lu 

Balkanlarda Yeni 

"Bu ~1ütevazi 

Karıştkl.klara 

Eser 

Belki 
de Mani olacaktır 11 Diyor 

Beyanname, Başka Memleketlerle Mevcut 
Taahhütleri Haleldar Etmemektedir 

Ankara, 17 (A.A.) - Bugün 
Hariciye Vekaletinde saat 13 te 

Bulgaristanın Ankara elçisi 
Kirof 

Sulhü Temin Eden 

Bir Anlaşma 

• aşağıdaki beyanname, Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu ile Bul
garistanın Ankara Elçisi Kiro.f 
arasında imza edilmiştir: 

Hadiselerin ışığında yeni bir r 
fikir teatisinde buhmmıya karar 
vermişler ve başka memleket -
lerle münakit taahhütleri halel· 

Romanyada 
--...,ev---

dar olmamak üzere, atideki mü· 
şahedeler üzerinde mutabık kal Yeni Askeri 

Hazırlıklar 
'(apılıyor 

Yeni anla~a Ue Türkiye ile Bul
garistan arasında her türlü ihtt
lMlann ve yanlış anlaşmala.rın 
nihaYet bulacağına, iki komııu hü
kilmetin birbiriyle daha samimi 
bir dostluk ve itimat havası için
de münasebetlerini inkişaf ettir
ın.iye imktln bulacaklarına ~phe 
70ktur, Türkiye ve BuJ.aaristan 
bu anlaşma ile Balkanların sul
bünü ınırtarnuıılardır. Bu itibarla 
da yalnız iki milletin detll, bütün 
Balkanlıları.ıı minnetini kaz.an
mışlardır. 

11. Zekeriya SERTEL 

T ürkiyenin ötedenberi en. 
büyük hedefi Balkanlar

da sulhün devamını temin et -
nıektir. Senelerdenberi bu gaye 
Uğrunda çalışmış, Balkan dev ~e~
leri arasında bir anlaşma tesısı· 
ne gayret etmiş, hatta Ingil~e:e. 
ile akdetiği itti.fak muahedesının 
sebepler.illden birini de Balkan~a
rın sulhünU temin teşkil etm~-· 
tir. 

Son günlerde Balkanların ha·,. 
"Vasını bulandıran bir takım ha·
berler karşısındayız. Almanların 
Dalkanlara inmekte'olduğu, btı. 
yüzden Ronıanyada biriken Al ·• 
tnan kuvvetlerinin Bulgaristaneı 
girmek ijzere bulunduğu habeı~ 
veriliyor. Yugoslavya Nazırlar:c 
Berline davet ediliyorlar. Bal -
kanlarda bir huzursuzluk ve em-
niyetsizlilt havası yaratan bt:e. 
haberler içinde en ziyade merakıı 
tnucip ol,n Bulgaristanın vaziye-· 
ti idi. Kral Boris ve Filof h~k~-· 
tneti ikide bir memleketlerının 
istikliıl ve bitaraflığına halel ve-· 
ı-ecek h içbir harekete mL.isaadeı 
~tmiyece]tlerini tekrar edip du
ruyorlardı. Fakat bir taraftan 
Bulgar roatbuatının lisanını de -
ğiştirerek Akdenizden bahse baş
lamaları, diğer taraftan Bulgaris
tana sivil kıyafette Alınan akını 
başladığı b aberleri . bu t~~a~ 
ile tezat teşkil edıyor gıbı ıd:i. 
liakikatcıı Bulgaristan hükumeti. 
ne düşüniiYordu?Bir Alman isti
lası ihtirtlali karşısında Bulga -
r istan nıısıl bir hareket takip ~·
decekti? Jşte bir türlü halledilı.!
nıiven meSele bu idi. 

Dün }.nka ada bir taraftan 
Türkiye ı!aricıye Vekili Şülı.rü 
Saraçoğlu. diğer tarafftan Bul,gar 
hükumetiılİn Ankara sefiri Ki
rof arasırıda imza edilen vesika 
bu muammanın düğümünü çöz
tnüştür. 
Bulgaristanıa Türkiye Balkan

larda s uU1ü idame hususun~a 
b ""raber çalıŞ?nıya karar vermış
le rdir. lk1si de h erhangi bir fe
e&vüzden içtinap edeceklerdir. 

(Sonu: Sa; 5ı] Sü; .lJ ~ 

"Türk ve Bulgar hükumetlel'i mışlardır: 

1 - Türkiye ve Bulga
ristan her türlü taarruzdan 
içtinabı harici siyasetlerinin 
değişmez bir esası olarak te
lakki ederler. 

mütekabil menfaatleri ve iki 
memleket arasındaki itimat ve 
dostluğun tam olarak muhafaza
sı bakımlanndan harici siyaset
lerinin veçhesini tayin ve ifade 
için müteaddit defalar yapmış 
olduklan fikir teatilerinden elde 
edilen mesut neticeleri müşahe
de etmiş olduklan cihetle; 2 - iki hükumet birihiri- lngiliz Gazetelerinin 

Türkiye Cümhuriyeti ile Bul
garistan Krallığı arasında bozul
maz sulh ve samimi ve ebedi 
dostluk cari olacağını te~bit eden 
dostluk misaklarma sadık ola· 
rak; 

Y ekdiğerinin emniyet ve mn• 
suniyetine mütekabilen riayet 
neticesinde en müşkUl zaman • 
larda sulh ve sükOnu temine ya
ramış olan bu itimatkb siyac;e. 
te birbirine karşı devam arzu
siyl~; 

ne karşı en dostane niyetler
le mütehassıs olup iyi kom
şuluk münasebetlerinde mü
tekabil itimadı muhafaza et
mek ve daha ziyade inkişaf 
ettirmek azmindedirler. 

3 - İki hükfunet memle
ketleri arasındaki ticari mü· 

(Sonu: Sa: 5; Sil: 3) 

İberik'te 
Müthiş Bir 
Kasırga 

\ "İngiltere 
Galebe 

Edecektir,, 
----

Bir Tren Nehire 

Yuvarlandı, Yangınlar 

Çıktı, Ölenler Çok 
Londra, 17 (A.A.) - Cumarte

si gününden pazar gününe kadar 
lberik yanmadasında misli gö
rülınemiş, son derece şiddetli bir 
fırtına olmuştur. Bazı mıntaka -
!arda fırtınanın müthiş sür'ati 
saatte 80 mile baliğ olmuştur. Fır 
tınanm en şiddetli zamanında de
nizden beş mil uzunluğunda dal-
ga duvarlarının ilerlemekte ol -
du~ı "nriilmiic::t;;,. 1'age n~hrin
de "Britisch Empire,, tipinde 
"Clvde .. den:!'z tavyaresi. kendisi 
ni bir d1reğe bağlıyan zinciri ko-
-pararak batmrstır. Bundan baş -
ka 16 g;emi daha batmıştır. Liz -
bonda hac:~rı:ı 11ğramıyan cadde ve 
sokak nadirdir. 

Ağaçlar, lamba, telefon ve tel
graf direkleri yerlerinden sökül
mi.iş, telgraf ve telefon telleri kop 
muş. binaların kiremitleri uç -
mu-;, fabrikaların ba,,.!alan yıkıl
mıştır. Gaz fahrikı:ı1ı:ın , büyük ha
sarnta u~amı~lardır. 

" Yeni bir emir verilinciye ka
dar gaz istimali vasak edilmi!;:tir. 
Radvo istasvonlan kapatılmı~hr. 
Ciinkü emisvon için kullanılan 
direkler yıkilmıştır. Madrid ile 
L'izbon arasındaki münakalat ke-.. 

(Sonu; Sa 5; Sü '1) 

-, __ 
Amerikaya Dönen 

Hopkins Edindiği 

intibaları Anlattı 
Vaşington, 17 (A. A.) - Roo

sevelt'in hususi mümessili ola
rak son zamanlarda İngiltereye 
bir seyahat yapmış bulunan Hop
kins, bugün beyaz sarayda har
biye nazırı Stimson, bahriye na
zırı Knox, hazine nazırı Morgen
tau. ziraat nazın Wickard ve büt
çe direktörünün istirakile yapı
lan bir konferansta hazır bulun
muştur. Roosevelt'in sekreteri E
arh· su hPvı:ınatta bnlunmustur· 

"Bu toplantı, kiralama ve ö-
dfrıı,. vE>rmE> kı:ınunu proiesi irin 
iptidai tedbirlerin alınması maksa 
diyle devam edecek bulunan bir 
seri konferanstan bir tanesidin 
Kanun projesi tasvip edilinceve 
kadar bir çok anlasmalar tesbit 
olunmuş ve tatbike ·hazır bir va· 
ziyete .ı?irmis bulunacaktır . ., 

Hopkins, harp hakkında ne 
düşündüğünü soranlara şu cevabı 
vermiştir: 

"Hitlerin İngilizleri maifütp e
debileceğini zannetmiyorum. İn
gilizler kadl'.' mt•/'avemetli bir 
halk voktur. Amerikanın yardımı 
ile İn,ı?ilterenin harbi kazanacağı
na süphe etmem. Bu harp hiçbir 
tarafın galip gelmemesiyle değil , 
İngilterenin galibiyeti ile netice
lenecektir. İngilizler "çok yaTdt· 

(Sonu Sa. 5 Si,i. 6 da) 

Tahminlerine Göre : 

Bulgaristanm On Beş 

G ün içinde istila 

Edilmesi Muhtemeldir 
Ankara, 1 7 (Radyo Gazetesi)

Balkan devletleri arasında en zi
yade Romanyanın vaziyeti olduk
ça açıktır. Almanlann burada 
külliyetli mikdarda asker yığdık
larını bütün membalar teyit e
diyor. Bu askerlerin sayısı hak
kında muhtelif membalann ver
dikleri rakamlar 300 ile 320 bin 
arasındadır. Yalnız. ahiren Ro
manyadan gelen lngilterenin Bük 
reş sefiri Sir Reginald Hoare, bu 
askerlerin 350 bin kişiye baliğ ol
duğunu bildirmektedir. Bundan 
başka Romanyada külliyetli mik 
darda tayyarP ve tank vardır. 

(Sonu : Sa 5; Sü 4) 

Kıbrıs Türkleri de 

Ordumuza Kışlık 

Eşya Hediye Ediyor 
Aldığımız malumata göre Kıb

ı-ıs adasının merkezi o~an Lefko
şa şehrinin münevverleri arasın
da ordumuza kışlık hediye teda
rik edilmesi için faaliyete geçil
miş ve bu maksatla bir komis -
yon teşkil edilmiştir. Bu komis
yona şimdiden 30 dan fazla al
tın nişan ve evlenme halkası ve
rilmiştir. Bu maksatla Lefkoşa 
ve Limason şehirlerinde rozetler 
dağıtılmış ve Lefkoşe halk klü -
bünde verilen bir müsamere es
nasında 58 İngili7. lirasını müte
caviz para toplanmıştır. 

Şillura adlı Türk köyü tara -
fından toplanmış olan 39 parça
yı müte<'aviz vünlü e~wa ile Tiirk 
·Hava Kurumuna yollanmak ü
zere toplanan 25 küsur İngiliz li
rası da konsolosluğumuza tevdi 
olunmuştur. 

Bunlardan başka mezkt1r şehir
ler halkı nakden vaki olacak te
berrüatı da yekunu birkaç bini 
bulacak eşyaya kalbedcrek kon
solosluğumuza tevdi edecekleri 
ni bildirmişlerdir. 

Milyon L.. Sermaye 
Verilecek 

Hakiki, Hükmi Sahıslarm Ellerindeki , 
Hububata da El Konacaktır 

İaşe işlerinin harp ekonomisinin icapları
na göre tedviri için hazırlanan teşkilat karar· 

lar, piyasada nazımlık rolünü oynıyacaklardır. 
Gerek iaşe teşkilatı, gerek bu Ofisler sa:resin
de piyasada salah hasıl olacağı muhakkaktır. namesi yakında mer'iyete girecektir. Ayrıca 

teşkili kararlaştırılan Ticaret Ofisi, her türlü Diğer taraftan, bugün nec;redilen bir ka
rarnameye göre, hükiımet hakiki ve hiikmt şa· 
hıslar elinde bulunan bueoday, çavdar, yulaf 
ve arpaya da hedeli mukabilinde el koyacaktır. 
Ru sur,.tle hiikômet. hiitiin vemekJik ve yem
lik mıuidelerin en mühimlerini elinde bulun
dun<'ak ve aynca haricten de bu maddelerden 
liinımıı kadar ithalat yaorlarak m.-mlekette rok 
genis ölçüde hububat stoku meydana getirile
cektir. 

maddeleri satın almak, satmak. stok yapmak 
gibi vazifelerle mükelJef olacaktır. Petrol Ofi
si. halk ve milli müdafaa ihtiyaçları için petrol 
ve müştakkatını almak, satmak, stok yapmak. 
bunlann terkiplerini değiştirmek, tasfiyehane· 
ler yapmak gibi işlerle uğraşacaktır. Her iki 
Ofise beşer milyon lira sermaye verilmektedir. 
Bu Ofislerde bir inhisar manası yoktur. Bun-

·-----------' 
Brendizi'ye 
Şiddetli 

Hava Akını 

irfanda 

Sivil 
Şehirlerinde 

Halkın 

Tahliyesine Başlandı 

El Adem hava meydamnda fngil izler tarafından tahrip edinen 

Londra, 17 {A. A.) - Dün ge
ce Polonyadaki Krakovi'ye kadar 
Uçan İngiliz askeri tayyarelerinin 
dokuz saat fasılasız havada kal
dıkları tahmin edilmektedir. Böy 
le bir uçuş, harbin bidayetinden
beri İngilteredeki üslerden ilk 
defa olarak yapılmaktadır. Me
safe işgal altındaki arazi ile düş
man arazisi üzerinden 2560 kilo .. 
metredir. 

hangarlardan biri 

MISIRDA 
--n.(1--

ir~-s-ke_r_i _V_a_z·-,y-et-

8 İ r Polonya YUNAN- ITALYAN 

Ordusu 
İngiliz bombardıan tayyareleri, 

Polonyada Kataviç ve Karakovi 

Teşkil Edildi --
Alman T ayyarele.-i 

Bingazi Mıntakasmda 

Faaliyet Gösteriyor 
Kahire, 17 (A.A.) - Umumi 

karargahın tebliği : Libyada ve 
Eritre'de vaziyet değişmemiştir. 
Habeşistanda Kurmuk'un 14 Şu
batta düşmesiyle Mısır, Sudan 
veya Kenya topraklannda, artık 
esirler müstesna olınak üzere, 
hiçbir İtalyan kalmamıştır. Gon
dar'a doğru hareketimiz tekrar 
başlamıştır. Rudolf gölünün J:?arp 
mıntakasında kıtalanmız nüfuz
lanna d~vam etmektedirler. 

İtalyan Somalisinde dü.şman 
kuvvetleri şimdi Juba nehn hat
tına kadar sürülmüşlerdir. Bu 
arada, Kismaya'nın zaptı sırasın: 
da alınan top ve diğer her nevı 
harp malzemesi tasnif edilmek
te ve sayılınaktadır. 

Mısırda Polonya ordruu 
Kahire, 17 (A.A:l - "Reuter., 

Mısırda çok kuvvetli bir Polon
va ordusu teşkil edilmektedir. 

Filistinde ve Mısırda avlaTCa 
talim göroiikten sonra en veni 
tngiliz silahlarivle techiz E'<lilen 
Polonyalılar, buı:tiin harbetmiye 
hazır bir halıie bulunuvorlar. 

Müstakil Polonya livasına 
~nsup piyade ve topçu kıtala
riyle mühendisfor.den mürPkke:ı' 
bir ~ruı:> şimdi he~n harbe gı
recek va:r:iyettedir. BitOOk Po -
Ionyalı pilotlar da Orta Sa,.ka 
...,elınektedir. 

I tal, yan tebliği 

İtalyada bir mahal, (A. 
A.) - Umumi karargahın 255 
numaTah tebliği: Cerabub'da 12 
ve 14 Şubat günleri düşman ma-

fSonu: Sa 5, Sil 5) 

CEPHESiNiN BiR 

KROKiSi 
Yunan Başkumandanlıtı, şim

diye kadar geçen muharebelerde 
"dağ stratejisini,, kullanmıştır. 

Fakat cephe hattı dağlık rnınta
kalardan çıkarak ovalara yaklaş
tıkça, bu stratejiyi tatbika imkan 
klmıyacaktı.r. Askeri muharriri
mlz, bugün dördüncü sayfamızda 
okuyacatınız yazısında bu vazi-
yeti tetkik ederek Yunanlıların 
tatbik etmeleri muhtemel olan 
yeni tAbiye üzerinde dü,üncele
rini iz.ah eniyor. 

SIRASI GELDiKÇE: 

şehirlerine beyannameler atmış
lardır. 

Dün gündüz tek tek hareket e
den İngiliz bombardıman tayya
releri düşman işgali altındaki a
razide bazı hedefleri bombardı .. 
man etmişlerdir. 

I ngiltere üzerinde 
Londra, 17 (A. A.) - Almaıi 

tayyareleri, dündenberi İng;iltere 
üzerinde pek fazla faaliyet gös
termişlerdir. Pazar günü güneş 
battıktan sonra bir tek Alman tay 
yaresi. şimali şarki sahilinde ka
in bir şehre bir kaç bomba atmış 
tır. Bir kac ev, hasara uATamış
tır. Ölenlerin ve yaralananların 
mikdan cüz'idir. 

fSonu· Sa 5: Sü 5) 

BİR ÖRNEK ŞİRKET : 
ŞİRKETİ • HA YRiYE. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

Bir şirketimize As-Başkan. bir fabrikamıza Yar-Direktör 
mü getireceğiz? Aylığı yılhğı, avaidi kavaidi ne kadar 

bol keseden olu rsa olsun, zarar yok . Hatta faydalı bile olur. 
Fakat ... Öyle bir vatandaşı oraya şıp diye kondurmazdan al

tı ay önce Boğaziçinin (Şirketi Hayriye) sine göndermeli. Orada 
hiç olmazsa altı ay staj E"Örmeli. Makineli makinesiz bir müessese 
nasıl idare olunur? Organizma, kombina, administra nedir, nasıl, 
ne çeşit şeydir? Bunları bir iyice öğrenmeli. Yedinci ~yın birinci 
günü getireceği şahadetnamedeki notlanna bakmalı. ikmale kal
mışsa geri. Geçmişse bir doktora vermeli. Ondan sonra postunn 
kurulmalı. 

Şu benim neslim bir düşünsün; kendimizi bildik bileli no 
anonimler, ne limitedler, ne gezelşaltlar görmedik. En son milli 
ithalat ve ihracatın tasfiyesi gününe kadar ne diizenlere ve ne 
bozuk düzenlere raslamadık. Hepşini yel üfürdü, su götürdü. Fe· 
lek yerine hiç biri yar olmadı bahtı siyaha ••. 

Bayır! Hata ediyorum. Doğru ıöylemiyonım. Onlann içinde 
yalnız bir teki var ki seksen şu kadar yıJlrk işinde idaresinde 
.arsıntı şöyle dursun , kıl ucu aksaklık bile (örülmemiştir. 2ö
rülmüyor ve bu gidişle -ne mutlu- görülmiyecektir. Bu da Şir
keti Hayriye denilen iliklerine kadar milli şirketimizdir. O bir 
örnek şirkettir. Bir Okul-Şirket'tir. Bu muvaffakıyetin sırn ne· 
dir? Hiç aklım ermez. Fakat gördüğümü, görüşümu söyliyeyim: 
Bu muvaffakıyetin sırn işini, IPdişini, vazifesini benimseyi
şindedir. 

(Şonu; Sa: 5; Sü: 6) 
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Yazan : Von Kleffens 

Holandanın 
Müdafaasında 
Feyezanın Rolü 

Holanda toprağı deniz sathından 
alçaktır. Bu arazinin su altında 
kalmaması için büyük bentler ve 
muazzam tulumba tesisatı kurul
muştur. Su, Holandanın hayatında 
o kadar mühim rol oynar k!, Ho
landa hükô:met teşkilfı.tında bu iş

le meşgul olan ayrıca bir ne:uıret 
vardır. Su, ayni zamanda Holan
d:ırun milda!aasında da zaman za
man büyük roller oynamıştır, Hat
ta son Alınan istilası ile de anla
şılmıştır ki, su altında birak.ilan 
arazi modem bir ordu için bile 
büyük bir mAnl teşkil eder. 

BffiINCI KS!UIN HULASASI 

1939 yılının ilk ayları geçtikten 
sonra, Avrupa.da huzursuzluk. baş 
lamıştı. Almanyarun Polonya ·ıe 
binnetice İngiltere ve Fransa ile 
arası &'ittikçe açılıyordu. Hazi
rıuıda iktidar mevkline gelmiş o
lan yeru Holanda hukllmeti, h3-
disclerin seyrinden en~ edi
yordu. Belçika, Holanda ile isti
şareden sonra, şulh için bir h3l 
çaresi temini ümidıyle, bir te
şebbüste bulundu. Bundan sonra, 
Şuna! devletleriyle Holanda ve 
Belçika murahhasları toplandılar, 
vaziyeti görüştüler, konferansta 
Belçika kralına kendi devletleri 
reislerlne hitaben bir sulh beyao
namesl ilızarından baska bir sey 
yapmadı. 
Avrupadaki gerginlik mUtemad!
yen artıyordu. 26 Ajustas cumar
tesi gUnu Alman sefiri Holanda 
Hariciye Nezaretine bir mesaj 
verdL Bu mesajsa Aim:anyarun 
Holandanın tamamiyetine riayet 
etmiye karar verdiği, buna mu
kabil Holandanın da, Almanya,Y'a 
karşı bitara!lıgını muhafaza ede
ceğinin ümit edildiği, ayni zaman 
da hariçten vukubulacak her tür
lü harekeilere karşı da mukave
met edip bitara!lığlru mnha!aza 
etmesi liızım geldiği, eğer Holan
da buna riayet etmezse, o zaman 
Afmanyanm lilıuinlu gördü~ü 
tedbirleri almakta serbest ~laca
ğı b!ldirlli.Yo. du. Zahirde bu me
saj emniyet verici görilnüyord:.ı. 

Fakat, ~yanın bugün deıiil
se yarın bir harbi beklediğini ~öc; 
ten,yordu. Daha yakından tdklk 
edince ise, naz.i diplomasisine h;ıs 

kaçamak noktaları ihtiva ettiği 
görülüyordu. Sonraki h5diseler de 
bunu teyit etti. Hitler, Holancb.yı 
istilaya ~bbüs ettiği zaman, Ho
landanın bit.ara1llğına t...<:aVilz e
dılmi;; değildi. 

-2-
Bundan bir hafta sonra İngiliz 

sefiri de bana buna benzer bir 
nota verdi. Bu notada: 

"Avrupada harp çıktığı takdir
de, İngiliz hükümeti, başkaları 
tarafından da riayet edilmek şar
tile Holandanın bitaraflığına ri
ayet edeceğini,, bildiriyordu. 

Fransa bµ tarza bir müracaat
ta bulunmadı. Bu yüzden de Ho
landalı Naziler bana hücum ~t
mi~lcrdi. 

* * Feyezanın rolü 

L.•olanda hükumeti artık 
r· al den güne Avrupa dev

leti~,. arasında bir harp patl::ı
masının içtinabı mümkün olmı
yan bir vii.kıa olduğuna kanaat 
getiriyor ve tedbirlerini ona göre 
alıyordu. Memleketin müdafaa 
kuvvetleri hazır bir hale konu
yordu. 914 harbinde bitaraflığını 
muhafaza eden Holanda ordusu
na yardım olsun diye bir karış 
topraltını su altında bıralanaya 
lüzum görmediği halde, bu defa 
bentler açılmış, memleketin ge
niş sabalan daha Ağustos başlan
gıcında suya boğulmuştu. 

Bu münasebetle size bu feye
zanlann memleket müdafaasında 
oynadığı rol hakkında bir kaç söz 
söylemek faydalı olur. 

Feyezan Holandanın müdafaa
sında hususi bir rol oynar. Bi
lirsiniz ki Holanda toprağı deniz 
sathından alçaktır, ve bu arazi
nin su altında kalmaması için bü
yük bentler ve muazzam tulum
ba tesisatı kurulmuştu. Su, Ho
landanın hayatında o kadar mü
him rol oynar ki, Holanda hüku
met teşkilatında bu işle meşgul 
olan ayrıca bir nezaret vardır. Su 
ayni zamanda Holandanın müda
{aasında da zaman zaman büyük 
roller oynamıştır. Hatta son .ı\1-
man istilası ile de anlaşılmış_tır ki, 
su altında bırakılan arazi modern 
bir ordu için bile büyük bir ma
nıa teşkil eder. 

Su baskınının birinci sınıf bir 
askeri mania halini alabilmesi i
cin derin olmaması lazımdır. Bu 
derjnlik bir, bir buçuk metreyi 
.ııeçmemelidir. Suyun dibine de
mir teller konurs:ı o vakit tama

r istihkiuı:ı kadar kuvvetli 

(Holanda Hariciye Nazın) 

f 

olı:ır. Holanda hükümeti arazinin 
musaıt olduğu yerlerde bu tedbi
ri de almıştır. 

ihtilafı Vilayetteki 

Hakem 

Tetkik 

Heyeti 

Ediyor 

'.l " .ı." 

! Köy Enstitülerine Gönderilen Talebeler j Gayri Sıhhi 
' · Müesseselere 

Ait Karar 
Bazı imalathaneler 

Mahalle Aralarında 

İşletilmiyecek 

Dört i&ı 
Vakas~ 
TesbitE~ 

* * 
Alman tertibat 

Holanda su nezaretinin ve 
mühendislerimizin him

metiyle, su baskını yapmak mü~ 
kun olmayan yerler bile su altın
da bırakılımştır. 1940 Mayısında 
Almanların Holandayı istila ha
reketleri beş gün geeik:ıni e, an
cak bu sayede gecikmiştir. 

Bir havagazi şirketi ile, ame
lesi arasında ücret meselesinden 
dolayı bir ihtilaf zuhur etmişti. 
Ameleyle patron arasında çıkan 
bu ihtilaf iktısat müdürlüğü ta
rafından tetkik edilmiştir. 

Belediye sıhhat müdürlüğü 
şehirde. işlemelerini gayri sıhhl 
bulduğu dükkan ve imalatha -
neleri gösterir bir liste tanzlın 
etmiş. Iktısat ve Sıhhat Vekalet
lerine göndermişti. Vekaletler, 
bu listeyi tetkik etmiş, bunların 
üç sınıfa ayrılmasmı ve s.-:11fla -
rına göre muameleye tabi tutul
masını kararlastırmıştır. 

Fincancılar >kq 
oaşa hanında myl 
üzerine iş yaıı Ri 
dında bir tücr ih 
iddiasiyle yakının: 
da tahkikata blan 
ya göre, suçlukilc 
şa satılması lam 
leri 750 kuruş sat 
toptan olarak satt 
jelatinin tutar ola 
çin de fatura rem 
bıta, satılan m1lı ı 
miştir. SuçJun·m l 
ye verilmesi mı.ıbtc 

Holanda ordu ve donanması 
beş müteakip safhada tamamlan
mıştı. Bu sebeple bir sürpriz, ani 
bir istila karşısında kalmamız 
imkansızdı. Hükümet karada ol
d'uğu kadar, denizde de tertibat 
almış bulunuyordu. Donanmamız 
bütün sahillerimiz boyunca mü
dafaa vaziyr;''-İnde idi. Binaena
leyh gerek karadan gerek deniz
den Holandanın bitaraflığını boz
mak kolay değildi. 

Hükümet bir taraftan böyle 
tertibat alırken, öte taraftan Kra
liçe Vilhelmina da harbin önüne 
geçmek için mesai sarfetmekten 
geri durmuyordu. Belçika Krali 
ile istişare ederek harbe mani 
olmak için yapılmadık bir şey bı
rakmamaya çalıştılar. Bnikselle 
·LB.lıey arasında seri istişareler 
yapılıyordu. Bir taraftan Belçi
kada, bir taraftan Laheyde gece 
yarısı Almanya, Fransa, İngilte
re, Italya ve Polonya sefirleri da
vet edildi. Kendilerine Kraliçe 
Vilhelmina ile Belçika Kralının 
aralarındaki ihtilafları halle de
lalet etmeğe amade oldukları bil
dirildi. 

O vakit bu teklif gazetelerle 
neşredilmedi. Fakat bu teşebbüs 
de müsbet netice vermedi. 

* * Yeni bir beyanname 

1 Eylül Cuma akşamı aılece 
radyoyu dinliyorduk Ber

linden verilen haberler artık bü
tün ümitleri boşa çıkaraca)< ka
dar bedbindi. Çünkü. Beri in Al
man ordularının Polonya toprak
larına girdiğini habcı:: veri ordu. 
Ertesi g;.ıııde İngiltere ile Fran
sanın Almanyaya harp ilan ettik
leri haber verildi. 

Bu haberlerin tesiriyle, tatil 
olmasına rağmen, Pazar sabahı 
işimin başına gittim. Nezaretin 
bütün memurları da vazifeleri 
basında bulunuyorlardı. Harbin 
bize sirayet etmiyeceğini umarak 
bitaraflığımızı il;fın eden bir be
.vanname hazırladık. Bu vesika 
memleketin en zeki hukukçuları 
tarafından yazılmıstı. Gecen ci
han harbinde Holandanın bita
raflığı beynelmilel kanunlara is
tinat ediyordu. Bu defa da ayni 
tarzda hareket edilecekti. 

Parlamento derhal içtimaa da
vet edıltli. Hükümetin bitaraflık 
siyaseti iki meclis tarafından müt 
tefikan tasvip edildi. Zaten Ho
landa gibi bir memleket icin 
bitaraflıktan baska herhangi bir 
siyaset intihardan başka bir şey 
değildi. 

(Arkası var) 

Iktısat müdürlüğü ihtiliıfı hal
ledemediği için, mesele iş kanu
nu mucibince vilayetteki hakem 
komisyonuna intikal etmiştir. 
Dün vali muavini Raşit Demir-
taşın riyasetinde toplanan ha -

kem komisyonu, her iki tarafın 
murahhaslarını dinlemiştir. Ko

misyon gelecek hafta bir daha 
toplanacaktır. 

Adliyede: 

Satie Davası Kararı 

13 , Marta Kaldı 
Satie yolsuzluğu hakkında bi

rinci ağır ceza rnahkemesiniı1 
verdiği kararın, maznunların le -
hine olarak temyız mahkemesin
ce bozulduğu malümdur. Dün bu 
davaya ağır ceza mahkemesinde 
nakzen devam edilmiştir. Geçen 
celsede müddeiumumi muavini 
temyizin kararına uyulmasını ta -
lep etmişti. Dün de maznunların 
vekılleri temyiz kararına uyul
masını istemişlerdir. Mahkeme 
nakza uyup uymamak; hususun
da bir karar vermek üzere du
ruşmayı 13 mart saat ona bırak
mıştır. 

BERAET ETT! - Neşrettiği 
bir karikatiırden dolayı gençlik 
gazetesi sahip ve müdürü I. Or
hon hakkında dördüncü ceza 
mahkemesi tarafından mahkü -
ıniyet kararı verilmişti. Temyiz 
ceza umumi heyeti kararı boz -
mu~. dün yeniden yapılan duruş
mada, I. Orhon 'un beraetine ka
rar verilmistir. 

HAFiSANELER Mt.l'DURÜ -
Hapisaneier umum müdürü Sa
kip Guran dün şehrimize gelmiş 
tir. Umum müdür Istanbul ve 
Usküdar ceza <>vlerinin ıslahı 
imkfinlarını tetkik edeceğinden 
birkaç gün şehrimizde kalacak
tır. 

Köstence Limanı ile 

İstanbul Arasındaki 

Seferler Kesilmedi 
Köstence ile İs tan bul arasın

da her hafta Romanya seyrisc
fain idaresi tarafından muntaza
man yapılmakta olan vapur se -
ferlerinin tatil edildiği, bu yolla 
ihracat yapan tacirlerin tela~a 
düştüğü yazılmıştır. 

Bu haber tamamen as1lsııdır. 
İstanbul - Köstence vapur sefer
leri şimdiye kadar olduğu gibi. 
devam etmektedir. Bu seferl~
rin kesileceği . hakkında ne Mın
taka Ticaret Müdürlüj\ünde ve 
ne de Romanya vapurları idare
sinde hi-;b.ir malüı:nat yoktur 

Bundan başka La 

Enstitüye gönderilen Niksarlı ve Pazarlı kızlar 
Tokat (TAN) - Köy mekteP

lerinde çalışkanlıkları ve zeka -
lan ile nazarı dikkati çeken kız 
ve erkek çocuklar Ladikte Akpı
nar öyünde açılan köy enstitü~ü· 
ne seçilmektedirler. Niksar ve 
Pazar kazas: köylerinden secilen 

k tal b tlC ·· d .1 k Bu karara göre mezbahalar 
. .1z ~ ? E:;ns .. uye ?0 n. e~ı rnt· soğutma tesisatı olmıyan bağır
uzere To«at." gondcrılmıştır. 1 sak, et ve ciğer, baş vesaire işle

Çocuk Esırgeme Kurumu bu me yerleri ve depolan, ispirto 
zeki talebeleri misafir etmiş, ken- ve ekmek mayası fabrikaları, 
dilerini rinemaya götürmüş, er- hayvani, nebati, uzvi maddeler 
tesi gün Maarif müdürü Vedai- ve süprüntü biriktirme yerleri 
yetle enstitüye göndermiştir. tuğla, kiremit, kireç, alçı imal 

rin kilosunu 43 kuruş. 
iki bakkalla. 20 kuruş!L 
bıçağını 40 kuru~a satar 
ka isminde bir diikktınc 
\iyeye verilmiştir. 

Poliste: 

======~=================== ve istihsal yerleri, büyük odun, 
maden kömürü, kok depoları ma 

Futbol Yüzünde 

Çocuk Öld ı lklisad Vekili Dün 
P.ımuk ipliği 

/şile Meşgul Oldu 
Sümer Bank 

Başladı, 

iplik Satın Alıp Dağıtmaya 

Halat Armatörler de 

Sıkıntısından Bahsediyorlar 
!ktısat Vekili Hüsnü Çakır dün j otomobili Jastiklrinin de yüide 

:ı:erli mallar pazarlarmd~ yeni ip- otuzu Anaqoluya gönderilecek, 
lik kararnamesının tatbik.atı ile yetmışi Istanbula ayrılacaktır. 
meşgul olmuştur. Otomobil lastikleri emniyet 

Sümerbank dünden itibaren altıncı şubede teşekkül eden bir 
pamuk ipliği fabrikalarının elin- komisyon tarafından bugünden 
deki iplikleri satın almıya başla- itibaren ihtiyacı olanlara dağıtı
mıştır Bu işle meşgul olmak ü- lacaktır. 
zere, her iplik fabrikasında Sü
merbank namına bir mümessil bu 
lunmaktadır. 

Dokuma fabrikalarına da yer

Halat beyannamesi 
müddeti bitti 

li mallar pazarlarından iplik tev Armatörler ili ve tel halat sı
ziatına başlanmamıştır. Yapılan ·ktntısı çekmektedirler. Evvelce 
talimatnameye göre, şehrimizde- hariçten gelen bu maddeler harp 
ki dokuma fabrikaları, Defterdar başladıktan sonra birdenbire pi
fabrikasında teşekkül eden bir yasadan yok olmuştur. Bunu göz 
fen heyetine müracaat edecekler önünde tutan armatörler birliği 
dir. bundan bir müdet evel fiatları 

Bu heyet !abrikalann istihsal mürakabe komisyonuna müraca
kabiliyetlerini tesbit edecek, ve atta bulunarak, bu maddeleri sa
ne miktar iplik alacaklarına dair tan tüccarlardan ellerindeki stok 
bir vesika verecektir, yerli mal - miktarının tesbitini rica etmişti. 
lar pazarlan da bu vesikaya gö- Armatörlerin bu talebini haklı 
re fabrika ve tezgah sahiplerine ve yerinde bulan komisyon va -
iplik verecektir. pur malzemesi satan tüccarlara 

ellerinde bulunan lif ve tel ha -
Llif;tik tevziatı !at miktarını bir beyanname ile 

Fiatları mürakabe komisyonu haber vermelerini bildirmiş ve 
dünkü toplantısında otomobil !as bir mühlet te tayin etmişti. Bu 
tiği tevziatı hakkında 11caret mühlet dün akşam bitmiştir. Bu
Vekaletinden gelen talimatname- .ıtün<l •n iibaren beyannamelerin 
yi tetkik etmiştir. Bu talimana- tetkikine ve stok miktarının tes
meye göre şehrimizde mevcut o- bitine ba•lanacakır. 
lan 3700 otomobil lastiğinden, Armatörler birliği dün yeni -
kaınyonlara ait •olan kısınırun den komisyona müracaat ederek 
yüzde yetmişi Anadoluya gön piyasadan birden bire yok olan 
derilecek, yüzde otuzu Istanbul- bu maddelerin hangi tüccarlar -
da tevzi edilecektir. Tenezzüh da bulunduğunu sormuştur. 

•• 

halle aralarında ve meskenler ci
varında iseler başka yerlere kal
dırılacak !ardır. 

Halı yıkama ve boyama yerle
ri, çamaşırhaneler, bağırsak teli 
imaliithaneleri, deri kurutma ve 
deri depoları, su bentleri hava -
gazi, kok ve katran depoları, pe
rakendecilere ait küçük odun ve 
kok depoları, balıkhaneler, sun'l 
yün fabrika ve atölyeleri, un ve 
ekmek fabrikaları, matbaalar ve 
harf dökümyerleri müsaade is -
tihsalinden ve etrafında muay -
yen mesafede boş arsa bırak
tıktan sonra mahalle aralarında 
ve meskenler civarında faaliyet
lerine devam edebileceklrdir. 

Khve kavurma yerleri, fırça 
imal atölyeleri, yapağı depolan, 
turşu imalathaneleri, fötr şapka 
ve keçe imalathaneleri, ispirtolu 
içkiler, gazoz, soda ve sirke fab
rika ve atölyeleri daimi nezaret 
altında tutulmak kaydiyle mahal 
le aralarında çalışabileceklerdir. 

Belediyede: 

Futbol m<:>raklısı bir ı ~uk. o- ı· 
yun esnasında arkadaşıı ~.n ye-
diği bir tel<Too ile yaı 1 arunış. ilıak 
dün Sişli Çocuk hast ~esinde 1 
ölmüştür. Vaka bunda· oirk•C 1-.;ı, 
gün evvel olmuştur. Öl~ çocul' ~eni 
Nişantaşında Göz so~:..da 64 ~•ni 
mımaralı ev~c oturan 13 yaŞUI'. 
da Mehmet Özlü'dür. 'l'eJcmeYl 
atan da ayni 'Sokakta 7 numara
da oturan ı 6 yasında Mustafa
dır. Hadise etrafında tahki.ltat 
vapılmaktadır. tjnd 

_ l>ıüs 

YARALAMA VAKALARI -: tiizd 
Yeşilköyde Yeşilb:i!ıçe sokağıll B 
da ot ıran 28 yaşında Busi ile ~t i 
kayın validesi Maryanı Peveç· l>ıiy 
yan ırasında geçimsizlik yüzün- linı 
den ı~ıkan bir kavgada kaynana lda 
gelirrı bıçakla kolundan yarala• ~lan 
mıştır. }{ 

Üsküdarda Ethcnıağa soka· 1
• b" 

ğında 12 numarada oturan Hıı· ~tin 
san Aytek, eski metresi Handa- 1ahs 
nı tl'skiidar iskelesinde başka bit ~an 
eıitekle konuşurken Ya.kalamı;- 1.aıı tır. Fazlaca sarhoş olan Hasa'I· 1kri 
Handanm yüzünü ustura ile par So 

K operatif yağının çalamıştır.' Yaralı hastaney~ k31
" ~ate 

dırılmış, suçlu tutıılınuştur. ıı:n 

Evsafı iyi imiş ~ı~: 
Belediye Kooperatüinin sattı- Darüşşafakada ~;;:~ 

ğı mahlCıt yağların sıhhate mu- u __ Tal be la 
zir olduğu hakkında yapılan neş J\,IJr; e dP i, t 
riyat üzrrine, Vali ve Belediye ıtfa 

Reisi tetkikat yaptırnustır. Ne- Okutulacak tın 
ticede bu neşriyahn hakikate uy- · ~~ın 
gun olmadığı anlaşılımştır. He- Türk Okutma Kurumu, "D~; ~ i 
yeti teftişiye reisliği. de Koope- rü~a!aka,, da kız talebenin okıl"" ~h 
ratifin sattığı mahlı1t yağlarm, yabilmesine karar vermiş 1fC "ın 
talimatnamedeki evsafa tama- mektep bahçesi içinde yüz k~i· 1 Bi 
men uygll'II olduğu görüldüğünü lik bir kızlar pavyonu. tesisine ~ 
ve bir tek teneke yağın malum başlamıştır. BaŞVekfilet te bil 1 1k~ 
ve muayyen formüle tetabuk et- pavyon için tahsisat ayırmış ve ıııa" 
mediği görülür ve gösterilirse, mektıep idaresine göndermiştir· di 
Kooperatif hakkında şiddetli ~ıı.- Yeni ders yılına kadar pavyon Bi 
klbat yapılması icin hlcbir se- tamamlanacak, anası~, babasız 
bep olmadığını bildirmiştir. Jr;tt cocukları da Da_ruşsafakanııı .ıla 

sme;inde yer bulAbıleceklerdir· 'P 
YENİ TRAMVAY HATLı\- • v 

RI - Tramvay idaresi Aksaray- \tın 
Maçka. Ortaköy - Sirkeci, Har- Samsun Tütün ~n 
biye - Yedikule arasında yeni t. 

tramvay seferleri ihdas etmiş- p• A ld 
tir. Bu seferlere dünden itibaren ıyasası ÇI 1 
başlanmıştır. 

Tath Hulyalar ve 

Hayal Sukutu 

Zavallı Necip Fazıl Kısakürek'e a
cımamak elimden gehniyor. O 

k11dar ki, onun "Namık Kemal,, isiınli 
«Toparlaman sını müdafaa edesim geli
yor. Diişü.nün bir kere: Kendisine iki, üç 

u . . . . . . . 

dırttığı o gazetede Nurullah Atadan 
bahseden yukarıki cünıleye (!) bem:iyen 
satırların bolluğunu hatırlamış olacak 
ki, güldü, ve: 
''- Hayır!,, Dedikten sonra ilave 

C·tti: 
"- Fakat türkçede değil! . 

* * Abdülkarizin mektubu 

Samsun, 17 (TAN) - TütiiO 
piyasası mutat merasimle bugiiJ1 
saat 13,5 de açılnnştır. Diri ren· 
gi tütünlerinİn kilosu 125 _.,, 
150 kun:ış arasında takarrür et· 
mitşir. Demet rengi piyasası aıı· 
cak Marttan sonra açılaeaktıı' 
Muhtelif firmalar piyasaya gi!· 
mek üzere hazırlanmaktadırlar· 

Mallar ilk ağızda 130 - 143 J<l1" 
ruştan satılmıştır. 

bin lira kıymet verilmi$ koca bir kitap pek hazin, pek füaklı olma~ .. Sağdan 
bastırıyorsunuz.Ve kitabınızın piyasaya soldan pek şiddetli darbeler yemiş ola-
sürülüşü üzerinden günler, haltalar geç- cak ki, yaldızlı koltuklardan çoktan vaz 
tiği halde, koca memlekette "Ali ile Ve- geçınis, ve şimdi büsbütün yıkılmamak 
li" den ve kendinizden ba';ka hiç kimse için kötü bir koltuk değneği anyor. 
~ıkıp ta sizi müdafaa etmiyor. Fakat Necip Fazılın yezdrğı müdafaa-

"Müdafaa etmiyor!" diyorum: Çün- namenin kendi lehinde olan çok mühim 
kü meydana konulan kitabı en ağır ma- bir noktası var: 
kalelerle, karikatürlerle, hülasa ala-ala- Muarızları ötedenberi, onun tek bir 
heyle yerden yere vuranlar arasında lisan bilmediğinden bahsederler: Fakat, 
memleketin en salıihi:vetli münekkitleri, eğer bu iddia doğru olsaydı, üstadın e-
şairleri, muharrirleri var. serini saray bahcesindeki Kuçukuçular 

Halbuki Necip Faııl, bu kitabı bastı- nasıl karşılayabilirlerdi? 
rırken. -uğradığı sukutu hayalin acısını Necip Fazılın yazısında bir yalan var 
fevkalade derinlestirecek kadar- tatlı ki, -sari bir hale giren tekzip hastalı-
hülyalara kapılmış; ğından ben de kurtulamadığım için- o-

Kapıldığı hülyaların ne kadar parlak nu da düzeltmek istiyorum: 
olduğu, ve uğradığı hayal sukutünün Necip Fazıl: 
kendisine ne derin bir hiddet duvurdn- A "- Her bahçenin bir köpeği vardır!., 
ğu, "eser,, (l) ini müdafaa ederken yaz- diyor. Halbuki, her bahçenin bir köpeği 
dıiı şu satırlardan belli: , ıJlat lrıyıııttiıi. ı lltesela bizim bahçe bu sadık 

u-Ben (Naniık Kemal) isimlf eseriin:-" bayva.İıdan tiıahrıu:ndur. Necip Fazıl, bi
le bir fikir sarayında hesap vermeyi ve zim bahçeye hiç uğramadığı için, beni 
sarayın haşmetli sahipleri tarafından yalancı çıkarmaya kalkışmaz samnm". 
koltuklanınayı beklerken, saray bahçe- Kısakürek, yazısının başka bir yerin
sil)deki (Kııçukuçu) !ar tarabndan kar- de de,yanlış bir taarrı:ı:z tabiyesine kur
şılajıdıın: Hazin tecelli!» ban gitmiş, ve berbat bir mevltle düş-

Eser... Saray .. Haşmetli sahipleri... müş: Başka bir sefer daha dikkatli dav
Yaldtılı koltuklar... Saray bahçeleri.- ranınası için, bu gafletini ortaya koy
Göriilüyor ki, Necip Fazıl, Namık Ke- mayı da bir vazife sayıyorum: "Muhte· 
melle kol kola gim1ek ve ha~metli sa- sem fikir kervanlarının pesinden seğir
raylarda bin bir gece alemleri ya!;Smak ten bir unsurun,. kendisine çattığını ya
hülyasındaymı. ... Fakat kendisi de acı zıyor. Bn hesapça kendisi: "!Uuhtesem 
acı itiraf ediyor ki, hakikatin tecellisi bir fikir kervanı,, dır. Bu iddia gözleri-

min önüne muhteşem bir kervan getirdi: 
Kervanın peşinden seğirten bir ço

bandı: Ve bu kervanın en önünde giden 
mahlilka benzeyen bir hayvanın sırtın
da idi! 

* .. 
Tür~e de değü_ 

Yine ayni gazetenin bahsettiğim 
serlevha altındaki yazısı, mevcut 

tercümelerin berbatlığına dokunuyordu. 
Lakin, bu eski davayı, yeni delillerle l<a
zanmıya çalışan, ve bu maksatla bazı 
tercün1e eserlerden alınmıs bozuk cüm
leleri misal olarak ortaya koyan o 1 [ık· 
rada, şu satırlarda vardı: 

"- Alman icraatının bütün dün 
bahis me=uu bile yapmaz dahi bi
le fakat Nurullah Ata gibi değil
dir!,, 

Acaba saçma kekelemelere benziyen 
bu satıdan yaJaı1 meslektaş, tenkit iliı
hınıızın mUkaddes ismini apdestsiz an
dıiı isin çarpıldı mı dersiniz? 

Dün akşam bir ukadaşla bir yerde 
oturuyorduk. Dostum garsondan bir 
''Demokrat Politika,, aldutmasını iste
d.L Ismarlanan gazet~nin ismini yadır
gayan garson çok tabii bir merakla sor
du: 
"- O gazete fransızca ını Bayım!,, 
Meslektaşım ve dostum, içinde mizah 

mevzuları bulmalı; maksadile satın al-

O smanlı Padişahı AbdüHiziz, taTihi 
tefrika muharri.rlerinin daimi 

mevzuu haline geldi: 
"- Abdülaziz öldürüldü mü, intihar 

mı etti?,, başlığını taşıyan tefrikaların 
ve münakaşaların birisi bitmeden birisi 
başlıyor. Eğer Abdiilaziz de Fazıl Ah
met Aykaç gibi: "Ahretten mektuplar!,, 
yazmak imkanına sahip bulunsaydı, hi
ziın tarihi tefrika muharrirleri bugiin
lerde kendisinden şöyle bir teşekkiir 
mektubu alırlardı: 
"- Saltanatım yıkıldığı, ve hazinem 

elden gittiği için, beni ikide birde ihya 
eden derin alakanızı cömertçe ihsanlar
la müktıfatlandıramıyorum: Fakat hu 
vazifeyi yapamayışımın azabını, benden 
bahis tefrikalar yazıp sayemde geçindi
ğinizi düşünerek gideriyorum: Cümle
niz berhurdar olun. Fakat müsaadenizle, 
büyük bir hatanızı düzeltmek arzusun
dayım. Sizler, tefrikalannıza, münak:ı
şalannıza daiına şu suali mevzu edin
mektesiniz: 
"- Abdülaziz öldürüldü mü, inti

har mı etti?,, Hakikatte, bu sual tama· 
mile yanlış, daha doğrusu tamamile yer
si~dir: Çünkü ben, ne öldürüldüm, ne de 
intihar ettim: Tahtımı gazete sayfaları
na kurdum, ve sayenizde ı:;ül ı:;ibi yası-
yorum!,,, ~ 

Naci Sadullah 

t
nı 

di 
e 

Hava Kuruınuna n 
Teberrüler ~ 

Türk Hava Kı:ırı:ı= H~' \" 
Ali Bezınan müessese ve fabl"I" 1,. ii 
kalan 7,500, İbrahim Zade bir~· la 
derler 800, Tevfik Beşir Tatarı• .. ii 
Çı.rbukyan, Emek Rahmi, KÖ6e
oğlu Vehbi, M. Varan ve Bobor ~u 
Zamino, Fahri • }{eygıJı. Kar;o: ~de 
kin Papazyan, Sıvaciyan Y S . 
vart ve Nubar betıer yüz, ; h 
Nevruz, Zare Mezburyan, Yet; 

1 
a 

vant Hanlıyan dörder fiiz lıl· a 
teberruda bulunnıuşlardr. ~ii 

i 

Yunanlılar Zahire 
t'i;\~ 

Alıyorlar 
Yunanistana arpa ihr:ıcı ;çi~ 

yapılan pazarlıklar bitmiş ve ız0 ıı 
tonluk bir partinin betıer tol'. 
için 44 dolara mutabık kaWıJ!lll 
br. . 

ıefl 
Bu malların ihraç muameJe:.ıı. 1 

tamalanmak üzeredir ve bu go 
ltrde sevkedilecektir. .1 lı' Yunan alıcılan 4000 tonlu!<, i· 
parti arpa için de temaslara g 
rişmişlerdir 

tı 
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ABONB BEDEL 

~AN 
TOrklye Ecnebi 

140<. Kr. 
75(, • 
400 • 
150 • 

1 eene 
1 Ay 
1 Ay 
t Ay 

2800 Kr 
1600 
800 
100 

-~,~:-~~;=:·: :: ~. ·k:il~: =• ~:v~ :;t:;::s;:: 

j bu gizli silahın Yunkers 88 in 
tadil ve ıslah edilmiş bir şekli 

ı:=-~=== olduğunu ve beklenen neticele· 
ri vermediğini söylemektedir-

1
nın ler. 

Ba yeni tip tayyare, sessiz • 
dir, 300 metreden bile görül • 
memektedir: En kesif sisler ıı· 
rasında bile uçabilmektedir ve 

rası tanı yükle saatte 520 kilometre 

-
d İngiliz tayyare-

yaya ve işgal altın-
...ııunan isUIA ilslerine yaptık
hücum ve taarruzlar İngilte

ı.in ıstllA hazırlıklarına karşl 
iteyaJtk.ız bulunduğunu gösteren. 
ımeUerdir. Blrı;;ok mütehassıs-

,r da yeni ve milcssir silAhlar i
't edil:Tled.lkçe, Almanların 1n
:Utere adasını lsgal edemiyecek

.erlni iddada müttefiktirler. 

Manş Cephesi 

i ngiltere, mib'\·cr devletlcri
le, beş cephede karşıla~· 

lllaldadır: 
1 - Manş cephesi; 2 - At

~tik cephesi; 3 - Şarki Ak
~eniz cephesi; 4 - Garbi Ak
~eniz cephesi; 5 - Uz.ak Şark, 
asit'ik cephesi. 
Dünki.i ve eTI·clki günkü ya

ııtı.lanmızda, son üç cephedeki 
\aziyeti tetkik etmiştik. Bugün 
-ıe Manş ve Atlantik cephel~ • 
tindeki durumu ve harekatm 
lııüstakbel inkişaf imkanlarını 
~ozden geçireceğiz: 
L Balkan hadiseleri. son hafta
'ill' içinde, diinyn efkan umu -
~İyesini alakadar eden en mü
ııinı mesele olmuş ve İngiltere 
adasının istilası meselesi ikinci 
~lana düşmüştiir. 

Halbuki saliıhivettar mahafil 
je bizzat İngiliz h\ikfımeti. Hit
~erin son nutkunda bu istiladan 
!lhsetmemcsine rağmen, Al -
~anyanın bu istila için esaslı 
,.azırhklar yapmakta olduğu 
ıkrindedirlcr. 
Son hafta iı:indc İngiliz tay

ıfltelerinin Rhen haYalisine, 
)) anovre, Bremen, l\fa~·anc;, 
·'<lterdam, Boloıtne, Cale, 
~.stand ... gibi biiyiik sanayi ~e
ltlerine ''e limanlara, tcsi
atı, erzak ve harp levazımı dc
lannı, petrol tasfiyehaneleri

i, tersaneleri ve istila için ha-
ldanan biitlin ''esaiti tahrip 
lınck gayesiyle yantıkları hü
llllt ve tııarnızlarn İngilterenln 

• 11t istil.a tesebbiisüne karşı mü· 
, ~~Yakkız olduğunu gösteren a

taınetlcrdil'. 
·, l3ircok mütehassıslar, yeni 
e e müessir silahlar icat edilme
ıı ~ikçe, Alınanların İngiltere a
e ~asını işgal edemiyeceklerini 
. >tldiada nıUttefiktirler. 

!l Birkaç tamandanberi Alman 
taynaklan, bu istila için kulla· 

f'.I ~lacak gitli bir silahtan, yeni 
ip bir ta~·yareden bahsetmek
~ ve bu silahın, istila taarru • 
~nda .ınüessir ve kati bir rol 
~·nıyacağ1nı iddia etmektedfr
~. 

mesafe katetmektedir. 
Şimdiye kadal' Almanlapn İ· 

cat ettikleri yeni silah olarak 
bilinen budur; ihtimal buna 
benzer diğerleri de vardır. Fa • 
kat İngilizlerin de adanın mü
dafaası için aldıklan ve ifşa et
medikleri birçok müessir ted • 
birlerin de b~lunduğunu kabul 
etmek mantıki olur. Diğer ci -
betten, ins;lizlerin, Almanların 
yeni olarak harp sahasına attık. 
lan yeni silahalara karşı der • 
hal mukabil tedbirler almak hu
susundaki maharetlerini mıkna
tisli mayinler faali:vete geçtiği 
zaman isbat etmişlerdir. 

Müdafaa hazırlıklarını ta
mamlamak için zaman kazanan, 
kendi ve Amerikan endüstrisi 
sayesinde kara, deniz ve hava 
kuvvetlerini en modern teknik 
vasıtalarla tec;hiz etmek imka
nını hulan ve denizlere hakim 
olan İngi.ltereye karşı yaptla -
cak bir istila taarruzunda, in • 
gilizlerden ziyade Almanların 
büyük sürprizlerle ,.e sukutu 
hayal ile karşılaşacakları tah 
min edilebilir. 

A tlantik Cephesi 

A tlantik cephesine gel~nce; 
Bitlerin önümüzdekı ba

harda şiddetleneceğini h~ber 
verdiği denizaltı harbi ile In • 
giltere adasını aç bırakmak ve 
Amerikanın vereceği harp mal
zemesinin ~önderilmesine mani 
olmak kabil görülmüyor. 

İngiltel'enin harbin baslan.gı
cından bu~üne kndar nakhye 
gemisi zayiatı hakkında sarih 
malfut,ntımız yoktur. Alman 
kaynaklan bu zayiatı çok mü -
balağalı olarnk ırfü•termekte ve 
be!; milvon tonilatovu tecavüz 
etiğini idda etmPktt>tlirler. Dün
kü vazıınızda bildirıii~miz l!İ· 
bi A1man1ar ~on hafta icindt! 
fe~kalade ofarak 130,000 toni
latoluk İ11P'iliz naklive gemile
rini batırdıklarını ilan etmiş -
lerdir. 

Bu zaviat miktat'1nı doğru o· 
larak kabul etsek bile, basit bh: 
hesapla bunun yakın bir istik • 
halde İn~iltere için öldürücü 
bir darbe teşkil edemiceyeğini 
anlarız. Filhakika, harp başla • 
dığı zaman, İn~ilterenin ticaret 
filosunun tonilato yekunu 
22,000,000 olarak tahmin edil -
mektedir. Buna, Holanda, Nor
veç, Yunanistan gibi devletlere 
ait olmak iizere, İngiltcreyc 
devredilen gemiler de ilave e· 
dilince bu yt>kun asgari 24 mil
yona baliğ ohu·. 

· (Devamı 4 üncüde) 

. [{·l~~ l ı!imtiiihfE 
ERKEKLE RiN SAÇI 

' .\.çık bn~ gezmek modası ya- der ... Kız çocuk bülfığ yaşına gel· 
· ldtkça delikanlıların saçları da elikten sonra ~a.~a~larının .alın t~
, ~C: kızların saçlan kadar önem- tarafından gorunuşte hiç bu 
' '>luyor. Bu modadan önce, saç· fark olmaz. 

1' dan şikayet rnektuplannda Bu farka sebep, erkeklik hor· 

~
~ız kadın imzalan bulunurken J monudur. En iyi delili hadım a· 

di delikanlılar da bu türlii şi- ğalannda o saç körfezlerinin hic; 
)'ete başladılar ...• ::\1. T. B. harf teşekkül etmemesi ve saçların 
llden kendisine pek süslü bir hi~ d~külmemesidir ..... Ondan. do· 
~a tertip etmiş olruı bir oku· layı hır e~kekte ~aç korfezlerıv ne 
Cumuz tabiatla istihza eder gi- kadar derın, yanı yukarıya dogru 

~i1 • "19 y~şındayım zannedersem ilerlemiş olursa erkeklik hormon
ti- lliiz ~enciırı. d~dikten sonra, lan en yüksek derecesine o kadar 
f ~tarının ned~n dolayı ortadan yaklaşmış sayılır. Zaten saç kör
ri, r~Ulüp te kenarlardan dökülme fezleri derin olan .erk. e~lerin si-
!e· 'tilli nıerak etti"'ini yazıyor.. masında da d·ı'ıa dınç hır erkek· 
r 0 

• lik hali göze çarpar ..• 
• ~u genç oltuyucumuzu dikka· Fakat erkek sac;lannın böyle 
, ~en dolayı tebrik etmek iste· tabü dökiilüsü daz başlı kalmak 

G· . Sac;.ları dökülürken erkekle- değildir. Yal~ız daz başın neden 
hepsınde baş o~tadan da~ ka· dolayı ortadan daz kaldığını izah 

11 ama, neden boyle oldugunu eder: Başın daz kalması saçların 
l'ıtk edenler pek azdır. Saç bir hastalığı demektir. Hastalık 
~i~lm~sinin.~~~ ~ap~a giymek- ta tabii yolu takip eder. 
~. ılerı geldı~mı ıd~ı~ eden na- Bu sac; hastahğına sebep olarak 
t3·e de o ~ıkkatsızhkten çık- bir mikrop bulunmuştur. Sac;la· 
'lı. Gene hır erkt>kte saçlarının nn dökülmezden önce yağlı ve 
ki.itmesine istidat varsa, dairt · kepekli olması mikrobun zararlı 

~itl ~1 açı~. k.~l~n da gene saçlar or· işini kolavlaştmr. Onun için sac; 
·0o an dokulur. yağlanıp kepeklenmeye başlayın-
J'lıl ~eden öyle olduğu hormonlar ca tedavi He saç dökiilmesinin Ö· 
ıŞ' ~İllin en yeni ve mernk verecek nü alınacağı ümit edilir. 

elelerinden biridir: Bilirsiniz Saçlann yağlı ve kepekli olma
kız ve erkek çocukların sac;· sına sebep te ipofiz guddesinin 

etj ~ bülfığ yaşına kadar ahn ta · lüzumundan az hormon c;ıkara· 
iti' 'ından hemen bir örnek olduğu rak . erkeklik hormonunun -iki 

ide, erkek çocuk bülUğ yasına gudde arasında muvazeneyi bo· 
tıit ~laşınca nlnının iki tnrafından zacak derecede· fazla işlemesidir. 
gi· lar -tnlıii olarak- dökiilmeye Şu halde erkek saçınm dökül

~lrır ve genc;lik ilerledikçe iki mesi pek de keder verecek bir şey .. .. 

TAN 

1 GUNUN İCAPLARI 

Halk İçin Tek Tip 
Çorap İmaline Doğru 

B ugünü~ ekono~ şartlan- - · _ ___ .......... ----· tını menetmek kafi değildir. 
na gore, fabrikalarımızın ı y H . . • • : Ha!k tipi çorapların ham mad-

mütenevvi lüks malları yapma- . azan: useyın Avnı i desini de tedarik etmek ıazım-
sından ziyade, herkesin kullana- ) .............. .. -............... - • ._... .. •• _ ........... _. ______ .......... ! dır. 
bilıuceği eski bir tabirle "harcı 
alem,, mallar yapması lazımdır. 
Bu husustaki neşriyatımız, res· 
mi mahafilde büyük bir alaka 
ile karşılanmıştır. Geçen hafta 
içinde Istanbul Ticaret Odası, 
çorap ve fanila fabrikatörlerini 
bir toplantıya davet ederek halle 
için çorap ve fanila tipleri yap
masını temine çalışnuştır. 

Halkı en ziyade alakadar eden 
giyecek eşyasından biri de ço -
raptır. Çoraplardan, bilhassa ka
dın çoraplarından şikayet ettni
yen bir aile yoktur. Fa.kat bütün 
bu şikayetlere rağmen, her ai
le yine dayanıksız, ince çorap
ları almıya mecbur olınaktea -
dır. 

Geçen harpten sonra kısa e
tek modasının butün dünyayı 
istila etmesi yüzünden, çorap 
fabrikaları da bu modaya uygun 
olarak, birbirlerine rekabet ede
rek en ince çorapları yapmıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu itibarla zarü, ince kadın 
çoraplarını, bugünkü kadın kı -
yafeti tarzının zaruri bir netice
si olarak kabul etmek lazımdır. 
Birçok kimseler, ince kadın ço
raplarının kaldırılmasını ileri 
sürerek, kadınları insaf ve iti
dale davet etmektedirler. Fakat 
bu arzunun tahakuk etmesi, bu 
günkü kadın kıyafeti tarzile te
zat teşkil etmektedir. Bu itibar 
la buna mani olmıya imkan yok 
ur. Yalnız, kadın çorabı mese
lesini ıslah etmek, dayanıklı ço
raplar yapmak im.kan ve çarele
ri de vardır. 

* * M emleketim.izde ince kadın 
çorabı yapan fabrikalar 

pek kısa bir zamanda teessüs et
miştir. 1927 senesinde bu işle 
meşgul bir tek fabrika vardı. 
Fakat 1929 senesinden sonra, dı
§arıdan gelen çoraplara ağır 
gümrük resmi konduğu için, biz 
de de çorap fabrikalarının adedi 
artmıştır. Vakıa el tezgahların
da kalın ipliklerle çorap doku -
yanlar da mevcuttu. Fakat za -
rif ince çorap yapan fabrilıalar
dan sonra, bu el tezgahları da 
ortadan kalkmış, piyasaya ince 
kadın çorabı hakim olmuştur. 
Bu vaziyet karşısında, fakir, 

''İki Kadın" Filmi 

Nasıl Çevrildi 

111• ki Kadın,, filmi, Alınan· 
ların Parise girmesinden 

• 
. . --

iki hafta evvel ta
mamlanmıştır. Fa
kat, bundan evvel 
de başından ge<;
miyen kalmamış
tır. Filmin rejisö

rü maceralarını şöyle anlatmak
tadır: 

"Rusya ile Almanya arasın-
da malfun olan muahede akto
lunduğu gün tayyare ile Dun
kerque'e uçtum. Burada filmin 
bazı: sahnelerinin son resimleri
ni alıyorlardı. Parise döndüğü
müz vakit Polonyada kıyamet 
kopmakta olduğunu öğrendik. 
Fransada da herkes askere ca
ğırılıyordu. 

Mühim rollerde oyınyan Du
mesnil ve Blanchrad' ı askere 
aldılar. Allahtan Çekoslovakyalı 
olan fotoğrafçıya dokunmadı· 
lar. Teknik işlenyle uğraşanla
rın hemen hepsi gitti. Artist
lerden elimizde kalan Dita Par· 
lo ve Ginette Leclerc idi. 

* * Dita Parlo Bir Almandı! 

Dita Parlo Almandı. Stet
lin'de doğmustu ve ası] 

adı Gerta Kom-il 
staedt idi. Fa~at, ~ ~ • 
Almanyadakı Nazı = · ?ı 
rejiminden kaçmış ....: 1. 
Fransaya iltica et- f 
mişti. Şimdi de 
düşman tebeasından olanların 
hepsini hükumet topluyordu. 
Filmin yarıda kalmasına reğ· 
men kendi selameti namına ona 
kaçmasını tavsiye ettim. Gayet 
süratli olan hususi otomobiliyle 

'l' . 

zengin her tabakaya mensup ka
dınlar, ince çorap almıya mec
bur olmuştur. 

Ilk zamanlarda, çorap fabri -
kalarının imalat proğraınları 
kontrol edilmediği için, piyasa
da pek kötü çoraplar satılmak
taydı. 

Piyasada o kadar mütenevvi 
markalar vardı ki, halk hangi 
çorabı intihap etmek hususun -
da şaşkın bir vaziyette kalmış
tı. Bir fabrikatörün söylediğine 
göre, hala piyasada 105 çeşit 
marka vardır. Bu çorap marka-
larının garip garip isimleri bu
lunması da balkı şaşırtmaktadrr. 
Aralarında sinema artistlerinin 
meşhur opera isimlerinin, çiçek 
isimlerinin bulunduğu bu ço -
raplar, esas itibarile üçe ayrıl
maktadrr. 

Bunu lktısat Vekaleti yapmış 
trr. Bir nizamnameyle çorap ne 
vileri halis ipek, Benbery, Vis
koz diye üçe tasnif edilmekte
dir. Iktısat Vekaleti halkın al
danmaması için, çorapların üze
rine yukarıya yazdığımız nevi-
lerden hangisine ait olduğuna 
dair, bir~r damga vurulmasını 
mecburi tutmuştur. Nitekim pi
yasada mevcut olan çorapların 
üzerinde, ipek, Benberg, Viskoz 
diye markalar vardır. Dikat e
dilirse bu markaların yanında, 
"Birinci ve ikinci kalitede diye 
ayrıca ~aretler de bulunmakta
dır. 

* .,, 
Fakat bu nizamnamenin tat

bild, kadın çorapları hak· 
kındaki şikayetlerin önüne ge
çememiştir. 

lktısat Vekaleti sanayi umum 
müdürü Reşad Berkoy, ticaret 
odası salonuna çorap fabrikatör
lerini davet ederek, kendilerine 
iyi dayanıklı çoraplar yapmalı:ı· 
rıru tavsiye etmiştir. Fakat bu 
tavsiye de kafi görülmemiş, ço
rapların taban ve burunlarına 
tesadüf eden yerlerin, merseri
ze olmuş pamuk ipliği ile yapıl
masını temin etmiştir. Fakat 
ekseriyetle çoraplar, taban ve 
uçlardan değil, diğer kısımlar -
dan yırtılmaktaydı, buna karşı 
da çareler aramak lazrmdı. 

Bir çorap fabrikatörü işin iç 
yüzünü şu suretle izah ediyor: 

"-Bazı küçük fabrikaların' 
boya tesisatı, çorapları boyamı· 
ya müsait değildir, çoraplar bo
yanırken, hafif tertip ipliklerin 
bünyesi de rencide olmaktadır. 
ltinasız bir şekilde boyanan bu 
çorapların dayanmasına imkan 
yoktur.,, 

Çorap fabrikatörü buna çare 
olarak şu sözleri ilave ediyor: 
"- Hepimiz bir araya gelir -

sek mükemmel bir boya santra
lı kurabiliriz, o zaman dayanık
lı çorap yapmak kabil olabilir. 
Bugünkü şartlar altında, az ser
mayeli, küçük ferdi müessese -
!erden, dayanıklı çorap bekle -
miye imkan yoktur.,, 

* * B uraya kadar yazdıklarımız, 
normal zamanların icap et

tirdiği ıslahat düşünceleriydi. 
Harp ekonomisinin şartlanna 
intibak etmek mecburiyetinde 
olduğumuz bir sırada, nasıl ço
rap yapmalıyız? Bugünkü ihti -
yaçlar karşısında, bunu tesbit 
etmiye mecburuz. Nitekim Ti
caret odasında toplanan çorap 
fabrikatörleri de, bugünün şart 
!arına göre, hangi çeşitte kadın 
ve erkek çorabı yapacaklarını 
aralarında müzakere etmişler -
dir. 

Bu mevzu hakkında, muhtelif 
çorap fabrikatörlerile görüştük. 
Hepsinin sşylediklerinden, bir 
terkip yaparak aşağıya yazıyo -
ruz. 

Ticaret odası, halk için bir tip 
yapılmasını ileri sürmektedir. 
Fakat elde mevcut makinelerin 
çoğu, ince çorap dokumıya mah
sustur. Bu itibarla makinelerin 
bir kısmını çalıştırmamak mec-
buriyeti hasıl olacaktır. Bu, pek ı 
te, mühim bir mesele değildir. 
Elde mevcut diğer makinelerde 
kalın ipliklerle çorap yapmak 
kabildir. Fakat fabrikatörler tek 
nik meselelerden ziyade, ham 
madde meselesi üzerinde tavak 
kufetmektedirler. Bir fabrika -
tör diyor ki: "Sümerbank, bize 
istediğimiz kadar ipek, pamuk 
ipliği temin edebilirse, çorap 
fabrikaları da arzu edildiği şe
kilde çorap yapabilirler,, görülü 
yor ki, halk tipi çorap yapmak, 
için, bir toplantıda bir karar ver 
mek, lüks ve ince çorap imala-

* * 1 kinci bir mesele daha var. 
Ticaret Odasındakı toplantı

da, halk için çorap tipi bulun
masına karar verilmiştir. Buka 
rardan anlaşıldığına göre, yine 
çorap fabrikaları, mevcut çorap 
çeşitlerini imal etmiye devam e
decekler, bu aralık da halk tipi 
diye herhalde pek ince olmıyan 
çorap yapacaklardır. Acab.~, 
bunu bu suretle yapmak, bugu
nün şartlarına göre tatbik edilen 
hayat pahalılığı politikasına ne 
dereceye kadar uygun bir ha -
rekettir. 

Çorap fabrikaları, piyasada 
mevcut çeşitleri yapmıya devam 
ederlerse, çorap giyenler ara • 
sında yine farklar o!acaktır. 
Bu vaziyet karşısında, iyi ve şık 
giyinmeyi itiyat edinen, ~:U .. su
retle şık görünmek temayulun -
de, her sınıi tabakaya mensup 
kadınlar, yine lüks çorapları al 
mıyacakmıdır? 

En fakir kadınlar bile, geniş 
masraflarına karşı, bütçelerin -
den büyük fedakarlıklar yapar
lar. Acaba, bu kadınlar, bugü
nün şartlarına göre, lüks mal 
kullanmamak hususundaki u • 
mumi prensiplere riaye~ ~e
bilecek mi? Riayet etmesı ıçın, 
ne kadar nasihat etsek yine ka
fi gelmez, Ince ve şık çorap gi
yen kadınlar bulundukça, pe}t 
az kimseler halk çorabına rag
bet edeceklerdir. 

Bu meseleyi cezri olarak hal
letmek için herkes için, bir iki 
tip çorap yapmaktan başka ça
re yoktur. O zaman, halk ço
rabını her tabaka giymiye mec
bur o!acaktır. 

Aske.rlik 

Şubeye Davet 

BeyoQlu Veril Aa. Şubealndıın: Şu
bemizde kayıtlı ve yalnız tütün ik
ram iyesi alan maliıl subay ve eratla 
şehit yetimlerinin senelik yoklamR
ları yapılacağından, nüfus hüviyet 
cüzdanı, resml senedi ve tütün ikra
miye tevzii cüzdanı ve maluller ra
Porlariyle birlikte 1 Mart 941 tari
hinden 15 Mart 941 tarihine kad:ır 
her gı1n öğleden sonra saat 14 ten 17 
ye kadRr şubeye müracaat etmelo?ri 
ilan olunur. 

kıntılara göğüs gererek "İki 
Kadın,. filmini meydana çıkar
dık. 

* * 
Vapurumuz Durduruldu 

Yazan: Sevim SERTEL 
Haziranın ikisinde Ameri

kanın Fransa sefiri, Pa-
riste bulunan A-

Fakat o, bu teklifi reddetti. 
Doğrusu bu tehlikeli bir şeydi. 
Zira, Paris casus doluydu. Ve 
Fransızlann da bu hususta hiç 
şakalan yoktu. Bütün ecnebi 
kadınlan temerküz kampına 
tahvil ettikleri bir binada top
luyorlardı. Fakat, Dita Parlo 
Fransaya aşıktı ve ondan ayrıl
madı. Bu uğurda öldü mü, yok
sa yaşıyor mu, bugün nerede
dir, ne yapıyor bilmiyorum. 

* * Stüdyomuz Yandı 

Paristeki stüdyoların hepsi 
askeri mahafil tarafın-

dan istirdat edil
miş olduğu halde 
bizimkini nasılsa 
bırakmışlardı. Fil
mi daha yarılama· 
mıstık ki, bir gece 

stüdyo yandı, kül oldu. 
Artık sabrımız tükenmişti. 

Filmde mühim rolleri olan ar
tist ve teknisyenlerin terhis e
dilmesi için hükumete müracaat 
ettik. 

Ansızın ve esrarengiz bir su
rette ortadan kaybolan Dita 
Parlo'nun rolünü yeni baştan 
oynamak üzere Annie Ducaux' 
yu an~aje etmeye muvaffak ol
duk. Bu arada izinli ~elen Pi
erre Blanchard ile Blancheete 
Brunoy da meydana çıkınca, 
biraz keyfimiz arttı. 

Filmin bir kısmını daha çe
irdik.. Fakat ikinci erkek ro· 

lünü oynıyan Jacques Dumes
nil'in bulunması icap eden kıs
ma gelince yine işler durdu. He
pimiz artık ümidimizi kesmek 
üzere iken o da bir· sabah, üze
rinde üniformalarile karşımıza 
çıkmadı mı? Az kaldı yüzünü 
gözünü öpecektik. O da muvak
katen terhis edilmişti. .. .. 
Bombardımanlar Başladı. 

Bu iyi havadisi vermek üze
re telefon ettii!im film 

müdürünün ağır 
hasta olduğunu öğ 
rendim. Ertesi gün 
öldü. Artık herke· 
sin can sıkınbsı 
son dereceyi bul
muştu. Fakat. kimse cesaretini 
kaybetmedi; herkes başladığını 
bitirmey~ azmetmişti. Stüdyo 
buz ,gibiydi. Ve bu ateşsiz bina
da sıfır derecei hararette Gi
nette incecik tuvaletler giyerek 
rolüne devam etti. ol , 

Diğer denler b.\çbirini takip 
etti. İkide bir ~alınan alarmlar · 
filmin t'ekilrnesini inkitaa uğra
tıyordu. Derken yeni müdürü 
Maı;(fnot'ya göndermeye kalktı
lar. Buna. muvakkaten mani o
luncaya kadar akla karavı seç· 
tik. Filmleri devolope etmekte 
cekti_ğimiz güclük te başka bir 
dertti. İkide bir çalınan alarm 
lar yüzünden bunları icap etti
ği tarzda banyo yapmak müm
kün oluyordu. İşte bütün bu sı-

- jr, merikalılara mem
leketlerine dönme
lerini ciddi su-

... rette tavsiye etti. 
Bu filmin camla

rını yanıma alarak bir motosik· 
letıe Bordeaux'ya geldim. Bu 
bulabildiğim en iyi vasıta idi. 
Zira, tren yolh.n bombalanmış
tı ve trer.ler işlemiyordu. 

Bizi Amerikaya götürecek o
lan Vaşington vapuruna bindi
ğim zaman, filmin camlan. kap
tan tarafından istirdat edildi. 
Tam 24 saatlik yalvarma ve is
yandan sonra onu iknaa ve ma
lımı kurtarmaya muvaffak ol
dum. 

Camlan yeniden elline geçir
dikten iki saat sonra Lizbon a
çıklarında bir denizaltı gemisi 
tarafından durdurulduk. San
dallanmıza binmemiz için on 
dakika müsaade verilmişti. Kap 
tan köprüsünden denizaltına 
mütemadiyen işaret veriyorlar
dı: 

"Vaşington vapuru ... Mütte
hit Amerika devletleri.. Bita
raf ..... 

Denizaltı ~emisinin kaptanı 
birdenbire fikrini değiştirdi ve 
yoluır.uza devam etmemize mü
saade etti. En nihayet ben ve 
bin bir müşkülat icinde çevrilen 
"İki Kadın.. filminin camları 
Amerikaya vardık. 

İşte şimdi, rahat koltuklara 
~mülerek seyrettiğiniz "İki 
Kadın,, filminin tarihçesi... 
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TAKYillDEN 
i•YAPRAIC 

Fuzuli Ha klonda 

Geçenlerde bu bilyük Türu 
şairinin vefat günü yaz· 

dığım bir Takvim hakkında bir 
~k okuyucularımdan mektuplar 
aldım. Bu meyanda bilhassa Bay 
Ali Yaver Altay imzasiyle aldı· 
ğım mektupta Fuzuli hakkında 
dikkate değer maliunat var. l\lek 
tubun bazı noktalarını alıyorum: 

"Fuzu.ll lrakta yerleşen Türk aşi -
retlerinden Bayat kabilesine mensup. 
tur. Bu aşiretin Kanuni Süleymandan 
evvel ve belki Abbasiler zaıruuunJa 
Türkistandan lraka göçettiği tahm.n 
edilmektedir. Bayat asireti birçok 
aşireUer gibi, Dördüncü Murat zama
nında Bat:dadın ikinci de!a fethinde 
Kerkük havalisiyle İran hududuna 
yerlestirilm~tir. Bağdadın "Yakulıe, 
Şehriban, Kızıl Ribat, Han.kin, Men
dili,, kasabalarına yerle:ımislerdi Bu
gün bile buralarda bulunan halkın 
resmi dili türkçedir. Asırlardanberi 
Türk olarak ya;;ıyan bu zümre yine 
asırlardan sonra Türk kalmış; dilin • 
den, ananesinden bir şey kaybetme
miştir. Yalnız muhitin tesiriyle araı;ı
ça ve İran sınırına yakın olanlaı 
!arsça bilirler, 

"Irak Türklerinin ilim ve edebiya
ta olan merakları pek eskidir. Fuzu
li'den sonra .da birçok edipler ve şa
irler yeti:ımis, fakat birçoğunı.m eser
ieri tabedilmemişUr. Irak Türkleri -
nin türküleri, yamk manileri, mü -
him destanları vardır. Hele Ker
kük'ün "Horyat,, ı meşhurdur. 

"Fuzuli'nin doğduğu Hille ııehrl Fı
rat'ın sol tarafnıdadır. Nehrin sağ ta
rafında bulunan KUfe ııebri eskiden 
ilim merkezi idi, Fuzull bu şehirde 
tahsil ettikten sonra Kerbela'ya gel
miştir.,, 

Fuzulinin en mühim eserlerini 
Kerbela'da "Zaviye nişi~, oldu
ğu zaman yazdığı zannolunuyor. 

Fuzulinin mezhebi "sünni,, mi 
idi? 

Mektup sahibine göre öyledir. 
Fakat ben büyük şairin Caferi 
mezhebinde veyahut Aliaba'ya 
karşı olan derin muhabbeti dola· 
yısiyle bu mezhebe yakın bir iti· 
katta olduğunu zannediyorum. 

Fuzuli, Yezid'in babası olan 
Muaviyeyi "tarzie,, edemezdi. E· 
sasen kendisini o zamanlarda 
menkfıp bir vaziyette bulunduran 
da bu müfrit tarafdarlığı idi. Hat 
ta yine okuyucumun mektubun· 
da, Fu7.ulinin Kerbela toprağının 
kudsiyeti hakkında gayet heye· 
canlı bir şiiri vardır. 

Fuzulinin mezan hakkında şu 
tafsilatı da alıyorum: 

"Fuzull'nin türbesi KerbelA'nın 
"Haymegfıh,. çarşısında llılerkadin 
Kıble kapısı karşısındadır. Türbeye 
bitlşfk bir sebil vardır. 1910 da Ker
belll mutasarrı!ı CelAl Bey şehri imar 
eylediği sırada, Fuzuli'nin türbesini 
de unutmamış, çarşıyı kestirerek tür· 
beyi meydana çıkarmıştır. Merkadin 
Kıble kapısından çıkan bir adam o
tuz adim ileride büyük şairin türbe
sini görilr. Kalın, demir parmaklıklı 
pencereden içeriye bakıldığı zaman, 
yeşil bir örtü görülür. Burası Fuzuli'· 
nin mezarıdır.,. 

Bana bu tafsilatı veren okuyu• 
cumun c;oktanberi Bağdada git
mediği anlaşılıyor. 

Bundan bir sene evvel Kerbe
lada bin müşkülat ile Fuzulinin 
mezannı bulduğum zaman üze
rinde ne türbe, ne kubbe, ne 
sanduka, ne de yeşil örtü gör• 
düm. 

Büyük şairin; 
"Benim şiirim incı, gummı, eı• 

mas, laal değil topraktll' ve Ker· 
bela toprağıdır,, diye vasfeyledi
ği yerda dümdi.iz bir set vardı ve 
üzerinde bağdaş kuran, yeşil sa· 
rıkh. kınalı sakallı bir seyid şa
irin bu beyti ile alay eder gibi 
yalancı boncuk ve ayna satıyor· 
du. 

İnsanların ihmalkarlığı ne ~
cı şeydir! 

Takvimci 

işçilerin Sağlığını 

Koruma ve Emniye~ 

Nizamnamesi 
Ankara, 17 (TAN) - Hıfzıs

sıhha kanununun 179 uncu mad· 
desine istinaden İktisat ve Sıh· 
hat Vekaletlerince müşterek ola
rak hazırlanan işçilerin sağlığını 
koruma ve iş emniyeti nizamna· 
mesinin mer'iyete konulması Ve
killer heyetince kararlaştırı.lıru.ş
tır. 

Bugün resmi gazetede neşredi
len nizamname, üç ay sonra tat
bik mevkiine girecektir. 

Nizamname iş kanununun şü
mulü dahilinde bulunan her tür
lü iş yerlerinin ve işçilere ait i
kametgah vesaire gibi müştemi
latm haiz olması lazım gelen sıh
hi vasıf ve şartları göstermekte
dir. Bundan başka iş yerlerinde 
kullanılan alat ve edevat, makine 
ve iptidai maddeler yüzünden zu
huru melhuz kazalarla sair kaza. 
lara veya mesleki hastalıklara 
mani tedbirlerin ve vasıt"lların 
her sınıf müesseselerde iş kaza
larına karşı iş yerlerinde bulun
durulması mecburi olan tedavi 
levazımının nelerden ibaret oldu
~ da nizamnamede gösterinıek
tedir. 
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ASKERİ VAZIYET 
~---•Emsalsiz bir musiki festivali:•---, 

MARIA CEBOT 1 
tarafından temsil 

Yunan • 
Krokisi 

(ASKERİ 

İtalyan Cephesin·n 
ve Cephe Gerileri 
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İle Hardy 
· i Sevmiyen 

adaşıdırlar 

AR edilen l.ASKALA 
de MİLANO 

ve CLAUDİO GROLLO He ROMA OPERA RUV AYAL'i 
Orkestrası ve teganni hey' et lcri tarafından parlak bir tarz

da yaratılan 

VER Dl 'nin En Meşhur OPERASI 

BUGUNK.U PROG A1'1 
8.00 Program ı 18 03 Cazbnrıd 
8.03 Haberler ıa:ao Konuşına 
8.18 MUzik (Pll 18.45 ~öy sııtl 
8.45 Yemek Us- 19 00 piyano 

tesi . 
10.30 fiaberlet * 10 45 incesaı 

'MUHARRİMİZ YAZİYOR) 
Cenub Arnavutluktaki Yunan - ç) Tepedelen - Avlonya; d) Logora -

İtalyan cephesinin çlıgisi, garptaki Avlonya; e) Avlonya - Ficr - Lusnn
sahil mıntakasında Himara merkezi- Draç; f) Glava - Berat - KuÇi - L~
nin 10 kilometre kadar şimalindcn na - Draç şose yolbn. 
b&şlar; şarka doğru Kurvcleş dağlık .. .. 
mıntakasının cenup kısmının içinden Görül!lyor ki, iki cephe arasındaki 

12.30 Program 2o:15 Jladyo gı 
12.33 Şarkılar ıctesJ 

12,50 Haberler 20•45 Orkestra 
13.05 Şarkılar 22 30 

Haberlet 
13.20 Milzik (Pl.J • 

22.45 Orkestr~ 

LA TRAVİATA 
Bu Perşembe Akşamı SARAY Sinemasında 

Artistik bir hadise te!jkil edecektir. * 23 oo Cazbarı 

"•••••••••••••••••mr:ı••••••' 18.00 Progrnm 23:25~ 
~-----------,1 .. M Şaheserler daima büyük kudrct.Jerin birleşmesinden yaratılır. O L U ~ 

Meşhur Rejisör " l\lICHAEL CORTEZ " Devlet DeıuiryollarıA fi~~ se 
Amerikada - İdeal sevgili ismini alan paşa matbaası kalern arnı:ı1 rır 

E R O L L F L Y N N 1 a dnt Kaıısunun oğlu J9 yası:8dC 
da lise son sınıf talebesiil bC 
Oğuz Kansu uzun zatnandaJl tsı' 

Keşif Alayı ve Vatan Kurtaran Arslan gibi filmler ri çekmekte olduğtl rahnt el 
çevirtmişti. lıktan kurtulamıyar~ vefa 

Tepedelen'in takriben 8 kilometre ka- nakliye iınklinları farkı, hemen he
dar cenup ve şarkından şimale doğru tnen yüzde yirmi ni betindedir Ve 
hafif bir kavisle Kllsura boğazının bu n_isbet İtalyanların lchıncdi;, Fa
şimal ucundan geçer; oradan hep dnğ kat Italyan cephe gerisinin hafif ve 
lık mıntakalnr içinde olmak şnrtiyıe nazik bir nokUısı da vardır ki, Yu _ 
T~k - Dobnış - Duşar - Mogllç - nan ordusiyle i.birllği yapan hava 
Leng hattının önünden :ıarktaki Ohri kuvveUerinin, bu noktaya şimdiye 
golu kıyısında Pogradeç'in takriben kadar icap ettiği derecede ehemmi -
10 kilometre kadar şimalinde niha- yet vermediklerini görüyoruz. Bu nok 
yet bulur. Bu cephe çizgisinin uzun- ta da şudur: Jtalyan cephesinin geri
luğu takriben 220 kilometredir. Cep- leri üç büyükçe nehrin üzerinden ge
henin içi, C5nü ve arkası 1000, 200:> çer. Bu nehirler, bu sahadaki nakliye 
\"e hattı bazan 2500 metre irtifada meselelerinin can damarlarıdır: 
dağlarla mesturdur. Cephenin, Cenu- ı _ Viyasa nehri, 
bi Arnavutluğun ova kısımlarına en 2 _ Semeni nehn, 
yakın tnra:fı, Himarn'run ilcris1 ile 3 _ ŞkumbJ nehri, 

Bugün de Güzel JOAN BLONDELL 'e miştir. Cenazesi bugun_~~ 
Birbirlerinden nefret eden fakat tek ba..,larına bir B A K _,. R A D A M cıdaki evınden kaldırılaıı<P sil 

ise uaramadıklan için birbirlerine kat lan.an - kı..idarda Karacaahı11ette · 
kabristanına defnedilecektır~ 

Tepedclcn ve Berat'ın şimal ve şi- Fikrlıniz.ce bu nehirler ilzcrindeki 
mali garbi bölgeleridir, Fakat Hi- köprülere sistematik hava akınları 

Laurel üe Hardy harikasını hazırlattı. ~ 
Üç kudreti bir araya toplayan bu film N ESTron· ·sMt 

maro - Tepedelen istikametinden yapmak şartiyle, İtalyan cepheler! _ incma dünyasının en meş-
- ki, en yakın kısmıdır - ova sa- nin haiz olduğu nakliye ustünluğüniı hur komıklerinden biri de 
hasına varmak için katedilecek daha kendi aleyhlerine çevirmek mümkün- Lorel ile Hardi'dir. Şarlo, Harold 
50 - 60 kilometrelik dağlık mınta- dür. Bu köprü yerleri şunlardır: Loyd ve sair meşhur komikler. 
kalar vardır. ı - Viyasa üzerinde Mifol köprü- den sonra sıra bu çifte gelmiştir. 

Cephe krokisini çizmekten maksa- sü (Avlonyanın :ılınalinde); Sahnede daima her derde bera-
dıınız, burada cereyan etmekte olan 2 _ Semeni iızerinde Bpostnr ve b d'" d · b' b ı · 

h b 1 . • er uşen, aıma ır ir ennin mu arc e enn cereyan &ekli üzerin- bunun ~kında Kuçi köprüleri", 
de '"'·im t · 1--' ld ğ '--U ı imdadına koşan bu ikı arkadaş, muıı csır cu o u una ~ o - 3 - Şkuınbi iızerinde Rogozln köp 
du,.umuz cm fk" nok•- etrafınd o hususi hayatlarında birbirlerin. o ... - ı ..,. a, - rüsü, (Bu köprü Luşna'nın ljimalin-
kuyucularımıza daha sarih malCımat dedir; Draç'dnn hem şarka doğru El- den hiç hoşlanmazlar. 
verebilmemiz içlndir: basana, hem de cenuba doğru Avlon- Lorel ile Hardi, ilk gününden 

1 - Yunan Baljkumandanlığı, Gö- ya ve Berat'a giden yolların iltisak birbirlerine ısınamamışlardır. Te-
rke, Ergir! ve Hlmara merkezleriyle noktasıdır.) sadüfen ikisi de aynı günde bir 
bunlara mensup havallnin büyük kıs- iş bulmak ümidiyle bir film re-
mının ı~au ne neticelenen mubare- Dünyanın Siyasi jisörünü görmeğe gitmışıerdir. 
bclerde, pek maharetle tatbik ettiği Ilk randevüsü olan Hardy'dir. 
bir "da ' stratejlslni,, kullanmıştır, Fnknt randövüsüz olnn Lorel da-
Bu strateJI ı;ayesipde hem ileri ha- Manzarası ha evvel gelmiştir. Bu sebepten 
reketi nisbcten küçük kuvveUcrle 
yapılabilmiş, hem düşmana elindeki (B dolayı iki adam arasında rej isö-
motörlü vasıtaları kullanmak irnklt- aşı 3 üncü sahifede) rün bekleme salonunda bir kav-
nı verilmem~. Fa.kat cephe h:ıtu Hnftada 100,000 tonluk gemi ga çıkar. 
dağlık mıntnkalıırdan çıkararak o- hntınldılh takdirde, - İngiltere Rejisörün katibi vaziyeti ida
~·alııra yaklıı~kça, dağ stratejisi ne senede 5 milyon tonilfıtodan az reden aciz kalır. Zira iki ada
iktifa etmenin de imkılıu kalmlya - bir zayiatla kar ıla acaktır ki, mın kavga ederken halleri o ka
caktır. Bunun içindir ki, Yunan ka- bu suretle elinde yine - imdi- dar komiktir ki, iş için müraca
rarg!hı, (iimdiye kadar ce,Phe gerile- ye kadar battığı iddia edilen 5 ata gelen diğerleri bu vaziyet 
rinde tuttuğu ve küçük dağ müfre- milyon tonilatoluk gemiler dt• karşısında ister istemez katıla 
ı.clerinin açtığı yollar üzerinden mer- h b dah·ı d']d'Y• h ld esa a ı c ı ıt,'1 a e - katıla gülmeğc başlamışlardır. 
kezlere doğru sonradan arkadan ye- 14 ·ı 'l • 1 1 
tıştirdiği büyük kuvveUeri, Gimdiden mı yon tonı ato uk nak iye Gürültüyü duyan rejisörün 
90nra cephe yakınlığında toplu bir gemisi knlacaktır .. Buna İngiltc- kendisi büyı..ik bir hiddetle dışa
eurette bulundurmak ve bu sureUe re, Knn~da, Amcrıkn, ~vu.stral. rıya fırlar. Katibesini azarlnmnk 
ovalııra külle halinde yüklenmek ya tezgahlarında ve llındı.stnn- üzereyken onun da gözü salonun 
mecburiyetinde kalacaktır. İlite bu da ?"apıln~akta oln.n gemılerlc ortasında birbirleriyle kavga eden 
\•aziyet, ikinci noktada bahscdeceli- !ngıltercnı~ Am.cnkadan n1.nl'8· Laurel ile Hardy'ye Hışır. Hiç ::;c
mlı.. mıklıye ~elcsini ortaya at- gı ve knfılelcrın. re!nka~ı~dc sini çıkarmadan bir müddet on
mııktadır. kullanacağı muhnpl.en de 11nv.c ları seyreder. En sonunda şöyle 

2 - İtalyan ceJ)hcsinin gerileri, edecek olursnk, denızal!ı hnrlu- seslenir: 
Yuwm cephesinin gerilerine nisbctlc, nin, ~.ir .~~e .. za~fında ln~il~c· - _ Yetişir, kavgayı kesiniz. 
nakliyat bakımından, çok dnha mü- rcv .• e old.urt.ı.ct.•. h .. ır darbe ındırc- ikiniz birlikte içerıye geliniz. lki. 
sa.ittir. Yunan cephesi gerilerinde an- ~ l 
cak iki nakliye yoluna maliktir: mıy0<:et;• goru ur. nizi birlikte göreceğim. 

a) SelAnik - Flori.na dcrnicyolu ve ~l. ANTEN Ve onları aldığı odada kendi-
oradan Görice ve ~grodeç'e kadar terine: 
giden şose Yolu; b) Yanya - F.glri şı:ı-r - -ikiniz biı;.Jikte fevkalade hir 
sesi. Birinci yolun Florina - Görke çiftsiniz. Ik. ızi, beraber çalış-
~ose kısmı pek sarp ve kışın sık sık TAN Gazetesi ı mak üzere, angaje ediyorum. Ve 
sekteye uğr;ynn d:ığlik bir mıntak:ı- böylelikle herkesi kahkahalarla 
dan geçer. Diğer yol, düz ova yolu- • ı A f • 

1 dur. Fakat çıplak dağ mmtakalan i-1 Qft ıyat ar güldüren Laurcl ile Hardy çıftı 
çinde taarruz harekeUni yapruı bir meydana çıkmıştır. 
ordunun bütün muharebe ihtiyaçlıı- Fakat, o gün bugün bu iki a-
rını klifi derecede temine blrbirin - Başlık maktıı alarak 150 dam birbirlcrmi hiç sevmezler. 
den aşağı Y\lkarl 150 kilometre bir 
boşlukla ayrılan yalnız bu iki yol, l inci sayfa santimi 600 * * 
k fi değildir. Veyahut ancak pc!ı:: 4 
mühim milşkiil!t ve ağır teahburlar- ~ • • • • 900 Nclson Edy'nin Partöneri 
la kabildir. 4 • • • 100 

itatranıara g•Unce, gerileri yol Balalaika filminde büyük bir 
sükse yapan güzel seslı 

artist Nelson Edy'nin birlikte 
film çevrimekten hoşlandığı 3r
tist Jcanette Macdonald'dır. Zi. 

nakliye Ye iltisak unsurları bak,ı.ının- 5 • n • '15 
6an, oldukça zengindir: a) Lln - El- /lan Mıyfasında,, 50 
basan - Tiran; b) Elbasan - Rogozi-
ıuı - Draç; c) Tiran - Drnç çltt yolu; ••••••••m:ıım•l'ıl';l• 

Korkudan titriyerek koltuğa oturdu, parma la
rile kulaklnnnı tıkadıktan sonra gözlerini sıkı sıkı 
ywndu. Yine göz kapaklarının arkasından ışıklan 
görüyor, yine kulakları gök gürültülerini duyu -
yordu. 

Birdenbire ev yıkılacakmış gibi müthiş bir tara
ka koptu. Ayni saniyede Şerminin gözleri alnın
dan fırlıyacakmış gibi büyüdü. Bağıraınıyor, kilit
lenen dişlerini açamıyordu. O sırada yandaki ka
pının açıldığını, kocasının, arkasında pijamasiyle 
yavaş yavaş yaklaştığını gördü. Geniş bir el saçla
rını okşadı, müşfik, taUı bir ses ağır ağır konuş
mıya başladı: 

- Korkmayınız küçük Şermin, ben burada, ya
mnızdayım. Fırtına şimdi _geçecek ... 
Şermin hakiknten çocuklaşmış, korkudan aklıni 

kaybetmişti Biliihtiyar ellerini uzatarak kocası
nın ellerini yakaladı, onları bütün kuvvetile sıkmı
ya başladı. Vücudü rüzgarda kalmış bir yaprak gi
bi titriyordu. Birdenbire kuvvetli bir çift kolun 
kendisini bl: tüy gibi kaldırarak yatağının üzerine 
yatırdığını. kocasının müşfik elinin örtülerinı dü
zelttiğini hissetti. Bir saniye sonra Nejat yatnğın 
başucuna otunmuş, kolunu omuzuna dolıyarak ba
şuıı kendi kuvvet1i omuzu üzerine dayamıştı. 

- Korkma yavrum, bak şimşek çaktı, gök gür
tiyecek .. İşte tehlike geçti, nrtik rahat nefes al, tit-
reme Şermin! ,. 
Şermin utancından a'l al olım.ıştu. 
- Biliyorum, aptalca bir korku bu Nejat; fnkat 

çocukluğumdnnberl bundan kurtulnmıyorum. İşte 
yine şimşek çaktı. Rica ederim buradan ayrılma
yınız, korkuyorum Nejat ... 

- Tabii buradan ayrılmryacağım Şermin, bak 
seni nasıl sıkı sıkı tutuyorum.. Ben yanında iken 
neden korkuyorsun? 

- Bilmlvorum. simsekler asabımı bozuyor. 
Bunu söylerken başını onun göğsüne sokmak is

tiyormuş gibi kocasına yaklaşıyor, onun himaye
sini dileniyordu. 

Birdenbire tüyler örpertici bir taraka duyuldu 
ve bina temelinden sarsıldı. O kadar ki, genç ka
dının nefesi tutularak bütün vücudü elektriklen
miş gibi titredi. 

- Bir şey değil, geçti Şermin, geçti yavrum ... 
• • • • •• • 1 

Nakleden: l\lunzzcz Tnh in BcrkaDll 

- Yıldırım çok ynkına düşmüş olacak Nejat. 
- Evet, civarda bir yere düştü. Artık tehlike 

kalmadı. 
- Beni korkutan hakiki bir tehlike değildir. 

Bu fırtına sinirlerimi- bozuyor. 
Bu çocukca muhakeme Nejadı hafifçe güldürdü. 
- Evet anlıyorum yavrum. Senin cesur bir kız 

olduğunu biliyorum. 
Bila ihtiy;.., karısına "Sen,, diyordu. Şermin de 

bunu pek tabii buluyor, sesini çıkarmıyordu. 
- Fırtına kopacağı belli idi. İki üç gündür 

ortnlık cehenneme dönmiıştü. Allahtan ki siz bu
rada bulundunuz Nejat; yoksa ben bu otel oda
sında yapa yalnız ne y:apardım?. 

Bunu söylerken utanıyor, kendi aptallığına 
kızıyordu. • 

- Beni çok korkak mı buluyorsunuz Nejat? 
Genç adam tatlı 've müşfik bir tebessümle 

kansına baktı. 
- Hayır Şermin, 5Rdece küçücük bir kızsınız .. 
- Kendimi tutmay? .,nlışıyorum ama görii-

yorsunuz ya, her şimşekte bilfıihtiyar ürperiyo
rum ... 

- Artık korkma yavrum, bak fırtına yavaş 
yavaş şiddetini kaybetti. 

Şermin cevap vermeden başını onun omu
zuna dayadı Kendisini sakın ve miisterih hisse
diyor, bu sükunetin devamını arzu ediyordu Ya· 
vaş yavaş şimşeklerin seyrekleştiğini, gök gürül
tülerinin daha derinden geldij!ini görünce artık bu 
vaziyette kalmasının muvafık olmad1ğını hissede
rek ağır ağır başını kaldırdı. kocasından uzaklaştı. 

- Teşekkür ederim Nejat. Bana bu akşam 
büyük bir yardım ettiniz. 

Genç adam dudaklarında acılaşan bir gülüşle 
· a tı sesini çıkarmadan odası-

ra, muhtelif tecrübeler, iki artis. 1 ASLA ve .D • 

tin seslerinin birbirine çok iyi Bu Perşembe Akşamı L A L E de 1 MÜTTEHİT ÇİMENTO ' 1 

uyduğunu göstermiştir. , -rrrA .. 
Nelson Edy, bu neticeye Jea- ,. .. __________________ .:# SU KİRECİ FABRllY" 

nette ile birlikte «Yeni ayıı, uBir LARI AFONİM şiRıtE'fj 
melekle evlendimıı ve «Hem tat-
lı, hem acı ıı isminde üç film çe
virdikten sonra gelmiştir. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden. 

* * James Stevard'ın Arkadaşı 

James Steward'ın en iyi ve 
eski arJcadaşı Margaret 

Sullivan'dır. Bu iki gen<; ahbap, 
son zamanlarda birlikte iki film 
çevirmişlerdir. 

Bunlardan biri «Köşe başında
ki dükkanıı, diğeri de cıOlüm fır
tmasrıı dır. 

Spor: --

TEFRiKA No. 60 

na doğru yürüdü. Karısı gözleriyle onu takip e
derek sözüne devam .ediyorqu: 

- İstediğiniz zaman dünyanın en iyi kalpli, 
en müşfik adamı oluyorsunuz. 

Nejat cevap vermeden ağır adımlarla yolu
na devam etti. 

- Yalnız, korktuğum için benimle alay et
tiniz ... Bu biraz ihtiyatsızca bir hareket olmadı 
mı? 

Nejat birdenbire durarak başını arkaya çe
virdi: 

- İhtiyatsızca mı? 
- Tabii; ben de sizin korkunuzla alay ede-

bilirdim ... 
- Benim korkum mu? 
Eli kapının tokmağını çevirirken durdu: 
- Fırtınadan korktuğunuzdan bahsetmek 

istemiyorum. 
İri mavi gözleri, sarışın bukleler arasından 

ona fettan fettan bakıyordu. Nejat bilôihtiyar ka· 
pının tokmağını sıkarak olduğu yerde durup ona 
baktı. 

- Sizi korkutan sebeplerin en az iki tanesini 
biliyorum: Bir zaman Mithattan korktunuz ... 

Nejat, dudaklarını ısırarak cevap vermedi. 
- Şimdi, bu d~ikada size haşyet veren se

bebi de sövlJyeyim mi? Merak etmeviniz bu. sim
ekten ve v1Idırımdan daha zararsızdır Siz bu 

'lnda sadece benden, beni sevmekten korkuyorsu
nuz değil mi Nejat? 

Genç adam, kendisine işkence ediliyormuş 
l!ibi boğuk bir sesle: 

- Şermin! Diye havkırdıktan sonra bir iki 
saniye yerinde hareketsiz kaldı. İçin için bir mü
cadele yapmakta olduğu yüzünün her çizgisinden 
belli idi; fakat ağzından bir tek kelime çıkarma-

dan şiddetle kapıyı açıp odasına geçti. 
Şermin, dudaklarında tatlı, müşmik bir te

bessümle onun arkasından uzun uzun baktıktan 
sonra lambayı söndürüp yatağına uzandı ve başı
nı yastığına gömerek gözlerini kapadı. 

Ancak, şafak ağarırken uyumaya muvaffak 
olduğu için ertesi sabah saat onda gözünü açtı 
ve bir akşam evvelki vakayı hatırlayarak gülüm
sedi. Kocasının müşfik kollan, tatlı sesi aklından 
cıkmıyor, hala o unutulmaz dakikaları yaşadığını 
zanncdiyord u. 

Hazırlanınca hemen aşağıya, yemek odasına 
indi. Nejat •pencerenin önünde sokağı seyrediyor
du. Ayak seslerine başını çevirdi, göz göze gel
diler. Şermin ne söyliyeceğini bilmiyordu; çün
kü onun, bir gece evvel geçen hndiseden sonra 
nasıl bir haleti ruhiyede olduğunu tnhmin edemi
yordu. Zevahir pek cesaret verici olmamakla be
rebar yine: 

- Bonjur Nejat! Demekten kendini alamadı. 
Genç adam ahenksiz bir sesle: 
- Bonjur Şermin! Cevabını verdi. 
- Henüz kahve altı etmediniz mi? 
- Sizi bekliyordum. 
Şermin kocasına dikkatle baktı: 
- Çok nnziksiniz... Bu sabah dost muyuz, 

düşman mı? . 
Nejat cevap vermeden çayları istemek için 

zile bastı. 
- Si.ikutunuz menfi cevap demektir; fakat 

bana karşı böyle fena hisler beslemenizin sebebi 
nedir bilir misiniz? 

Kocası _gözlerini kaldırarak onu süzdük1:en 
sonra müstehzi bir sesle mukabele etti: 

- Madem ki benim hislerimi bu kadar iyi 
biliyorsunuz, o halde bu izahatı siz veriniz. 

Şermin ~ldü: 
- f ste sehf'h · rt" hu ... 
- Nasıl sebep? 
- Hislerinizi anladığım için ... 
O dakikada hizmetçi elinde çay tepsisiyle gir

diği için gene; kadın bunu bahane ederek sözü 
kesti. Gülsüm. bir tnraftan fincanları masanın 
üzerine verleştirirken, bir taraftan da konuşu
yordu: 

(Arkası Yar) 

İL At 
. pf 

Ticaret kanununun 361 ncı ~e v 
ket mukavelcnam~ a~k~ ~ çı
fikan Aslan ve Eskihlsııt muttdli sııO" 
mcnto ve su kireci fnbrikalıı.rl _ _. l 'j: 

nim şirkeU bJssedaranı 17 Mıu• 1 
tnn1ılnc müsadif paznrtesl günil ~ 
16.30 da Beyoğlunda lstiklftl cad 1 
sinde Serldidor.Ynn (Ccrcle d'OrieJl 
binasında inikat edecek adi hisscd'11 
ran heyeti uınumiycsi topıııntıSl 

J davet olunurlar. 
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DENiZ KIZI ADASI Beyannamesi 
(Başı l incideı 

badclelere, iktısadi bünyele
rine uygun olan azami inki
şah temin edecek vasıtalan 
taharriye amade olduklarını 
bevnn f'derler. 

········-·············· Yazan : H alikar.ruıs Balıkçısı ............. 
"Aman,, dedım "Şafaktan 

evvel gel de benı uyan
dır. "Şu karşıki adayı göruyor 
musun? Rüyama girıyor. Şafak 
sokcrken orada bulunalım,, 

"Olur! Ona denız kızı adası der 
l r. Ben sem gece uyandırırım.,, 
Dedi. 

Oraya gidip balık avlıyalı se
neler geçtı. Oraya balıga gıttıgım 
zaman, zaten yaşını başını almış 
oır adamdım. Bu dakika ölecek, 
ve olurken de bunca yıllık haya
tımın, canımda iz bırakmış hadi
selerini gozden geçirecek olsam; 
şu kadar para kazanmış oldugum 
ıçin mes'ut, veya şu kadar para 
ve mevki kaybetmiş olduğum 
ıçin de acı sanmış oldugum bü
yük hadiselerin hepsi küçülür kü 
çulür de kala kala o ada kıyısın
da avlanmış olduğum günün ha
tırası, butün hayatımın en tez bir 
yaşayışla dopdolu ışıldayan bir a
nı olarak kalır. Gözlerim, alaca 
alaca karanlıklaşırken o hatıra, 
gordugum son ışık, ve gönlümün 
t.attıgı son sevinç olacak. 
Güneşin kız kardeşi Eos (yani 

Arşipelin şelfi) gül renkli aydın
lıgı derağuş etmiş ufukta ağarı -
yordu. Çizgi çizgi pembe ışıklar 
parmakları idi. Sıra sıra ufki bu
lutlar sanki bir harpin telli idi. 
{şıkla inlemiye koyuldular. De
nizine de gökiıne de pembe ber
raklık ve :rşık yayılıyordu. Yanım 
da kürek çeken Mehmede "Bura
ya neden deniz kızı adası diyorsu
nuz?,, Diye sordum. 

* * B uraya ay ışığında deniz kız-
lan gelirmiş. Ben gorme

dim. Yalnız bir iki gece, adanın 
e.y ışığında saldığı gölgede denizi 
şapır şupur öttürdüklerini duy
dum. Dalgalar üstünde hayal me
yal ağartılar yüzer gibi oldu. Çın
lıyan bir kahkaha tüylerimi tu
haf tuhaf ürperttirdi. Korktum 
desem yalan, korkmadım desem 
de yalan. Benim de gülesim gel
dı. Aklımı oynatırım diye kurek
lere davrandım. 

- Neden? Onlar insanlan çıl
dırtırlar mı? 

- Dedem görmü§. Paraya pu
la gönül verir bir adam değilmiş. 
Fakat bunlann birine gönül ver
mış. Işte ondan sonra adama bir 
bal olmuş. Babam bu adaya uzak
tan bakar bakardı da, dedemin 
dediklerini anlatırdı. (Mehmet ci
garasım çfiltti, konuşmak istediği 
besbelli idi, ben de kışkırtıyor -
dum. Yanık sesli idi) Babam an
latırdı. Şu gördüğün Sporad ada
larının bir koyu bir körfezi yok
muş ki, dedemin kayığı orada 
beşik gibi sallanmış olmasın. Gün 
duzün de gecenin de on ikişer sa
atinin pek azını i:arada yaşarmış. 
Fırtına kopunca ceviz kabuğu gi
bi kuçücuk sandalını kopan kıya
ınete kıyas birer sükut sarayı o
lan mağaraların içine çekermiş. 
Issız kıyıların tenha gezicisi imiş. 
Yapayalnız yaşarmış. Babama an
latmış. 

lüm bu güzelliklere kanmıyor 
da kanmıyordu. Denız suyunu ı
çen ıçtikçe susarmış. Yemek yer 
hazmederız, ycdıgımız yemek bız 
oluruz. Bu guzeltıği nı."Cien içıme 
alamıyor, ve kendım edemıyo -
rum dıye hayıflanıyordum. De -
nizin dıbınde diledığim gıbi ge
zemedigim ıçin uzuliıyordum. 
Denızin dlbıne bakınca, denızın 
yüzi.ı bana dapadar gelıyordu. 
lşte bunun ıçın koyun bırınde 
bır başıma kalınca, SO) unur, ken 
dimı derınl ge verırdim. Içım ya
nardı. Berrak ve yumuşak su
ların gogsume ve dızlerıme pu
ruzsuz suzuluşunu n den ıçıme, 
ciğerlerime alamıyorum dıye 
kendimı yıyordum. Neden o kıp
rayan renkleri soluyamıyordum. 
Efendim? Gun olurdu balık avını 
büsbütun unutur, dalar çıkar, on 
iki saatin onunu denizın dibin
de kalırdım. Sabah ışığına kanat 
salan kuş gibi ırademı dip karan 
lıklarmda deniyordum. Ege di
bini f:ana anlatmıya ne hacet a 
evlii.t? Sen balıkçısın benım ka
dar bilirsın . Ters çevrılıniş uçu
rumu andıran dibın yüksek kub
belermden, ışıklar yelpazevari 
açılan hüzmelerile loşluğu tel 
tel keserler. Incinin gumuş yü -
zünde parlıyan mtisum bir pem
be vardır. lste o pembe gi.ılüm
siyen kavsıle ışık yaylımına çap
raz dokunup geçerken, insan 
dinggg diye vingıldayan bir tit
reyı.ş duyar. Sipsivri ve kap -

kara tepelerin kayasından kaya
sına mahyalar kurulur. Batmış 
gemilerın kaburgaları ve direk
leri karanlıklarda ışıldar. Deniz 
dibınde ahtapot ve balıklara asır
larca yuvalık etmış şarap testi
leri, dudaklarından balık ve ye
şil habbeler solurlar. Renkler dip 
ovasının alemine kum saati rıh
larının kolay akışiyle akarlar, 
karanlık ovaya hale hale yayı -
lırlar. Beklerdim karanlık c:es
sizlikte! Neyi? Bir çıglıgın çın -
lamasını! 

* * N eyse, deniz dıbine alışayım 
diye gece gundüz çabala

yıp dururken, kapkara sevdanın 
oz zindanına vardım. Ve orada 
mahpus kaldım. Aşık Garip geze 
geze ne ararmış onu kestirir kes 
tinnez oldum. Onu derin ve koyu 
iümrüt sular icinde parıl parıl 
bembeyaz gördüm Kulagımda 
hatta içimde de çığlığı çınladı. 

- Nenin? 
- Deniz kızının! Sevmek ~« 

4 - İki h ""kfunet tarafeyn 
matbuatının yazılarında, ye
niden müşahedesi işbu be
yannamenin me,"Zl.ıunu teş

kil eden dostluk ve müteka
bil itimattan mülhem olaca
ğını ümit etmek isterler. 

Ankarada, 17 Şubat 1941 tari-
1 inde iki nüsha olarak tanzim e
rl~lmiştir . ., 
imza merasimi1lden sonra 
. İmzadan sonra Hariciye Vekı

lı Şükrü Saracoğlu intibalarını 
Anadolu Ajansına şu sözlerle 
hulasa etmişlerdir: 

"Bazı zamanlar küçük sebe~ 
!er büyük işler ve iyilikler ya -
ratmıştır. Bugün imzaladığım1z 
mütevazı eser de Balkanlarda 
yeni karışıklıklara belki de ma
ni olacaktır.,, 

Bulgar Elçisi Kirof ccnaplan 
da noktai nazarlarını şu suretle 
~clhis etmişlerdir: 
' "Hükumetim namına Bulga
ristan ve Türkiye arasındaki mü
tekabil itimat ve dostluğun bir 
delili olan bu beyannameyi im
za eti.iğimden dolayı şahsan bah
tiyarım.,, 

Nihayet Hariciye Umumi Ka
tibi Biiyük Elçi Numan Mene
mencioğlu beyannameyi "yakı
cı bir ynngın havası arasmda c>
sen hafif ve serin bir rüzgar., 
kelimeleriyle tavsif etmiştir. 

:) 

Arnavutlukta Yeni 

Mevziler Zaptedildi 
Atina, 17 (A. A.) - Başku

mandanlığın l 13 numaralı t~bli
gi: Kıtalarımız, mevzii muvaf
fakıyetli taarruz hareketleriyle 
düşmanı birçok noktalarda mev
zilerinden çıkarıp atmış, 250 e
sir almış ve mühim mıktarrla 
harp malzemesi iğtinam eyle -
miştir. 

Bomba tayyarelerımiz bugün 
harp sahasında hedeflere muvaf
fakıyetli taarruzlarda bulunmu~
lardır Devriye ~ezen av tavva
ı elerimiz düşmanın iki motörlü 
bomba tayyarelerinden mure~
kep bir teşekküle rastlamış ve 
bu tayyarelerden birini düşür -
müştür. 

---,-o---

Balkanlarda Sulhü 

Temin Eden 

Anlaşma 

Bir 

zünün yahut duygusunun gov -
desi ve kemigi varsa, sevmenin 
ta apak kemiklerine, pür ateş i
liklerine kadar sevdim. Daldım! 
Kovaladım. Gece oldu. Işıldaya 
ışıldaya kaçıyor?u . ?aldı. Da} -
dım. Yüze geldı, yuze geldım. 
O yüzdü ben yüzdum. Adanın 
etrafını kaç kere dolandık bilme- fBR 1 1 indde> 
dim. Çil çil güliıyordu. De~iz t~- fler iki hukumet ayni zamanda a
zu gibi ısırıcı ve şakrak hır gu- ralarında dostluk ve komşulUk 
lüş. Ay kalktı. Ne koskocam~ bağlarını, ve karşılıklı itimat ve 
avdı o. Gözlerim fal taşları gıbı emniyet bağlarını arttıracaklar -
aÇıldı. Bembeyaz' Yusyuvarlak! d d ır. 
Ben mi o mu ay mı, a a mı Hariciye Vekilimizin dediğı gi-
dolaşıy~rdu farkında değ.ildim. d bi. aslında kuçük fakat mana ve 
Ha tuttum ha tutuyorum ıye ar- mahiyeti itibariyle çok büyiik o-
dınca alabildigime kulaçlıyor - lan bu vesika, Balkanların sul
dum. Bana dönüp baktıkça ay hünü kurtarmıya hizmet edecek
ışıg~ ını kara gözlerinde görüy~r - t· 

gın ır. 
dum. Gövdesi çalkanan ay ışı • Bu anlaşmada bilhassa iki nok-
da, ay ışığı idi. Şimdi tuz~uz o~u: ta üzerinde durulmak lfızımdır: 

"Çocukluğumun oyun ar- yor parçalanıyor, sonra cıva gıbı Bunlardan biri gerek Türkiye-
kavuşuyordu. Kollarımı sald~m. nin, gerek Bulgaristanın Balkan-

kadaşları bu küçük a- d K çektım Belini sar ım. oynuma · larda herhangi bir tecavüz niye-

* * 

Romanr~=~~ncöde 1 
Diğer taraftan Köstence lima

nile civ:arına da mayın dokül
müstür. 

Romanyada hazırlıklar 
Sofya, 17 (A. A.l - "Reuter,,: 

Yekun mevcudu 600 bini bulan 
30 kadar Alman fırkası Roman
yayı kontrolleri altında bulun
durmaktadır. Romanyada son za
manlara kadar esas itibariyle av-
cılardan mürekkep olan Alman 
hava kuvvetleri, son günlerde a
,ğır bombardıman tayyareleri ve 
.kıtaat için nakliye tayyarelerile 
takviye edilmişlerdir. 

Halen Romanyada 450 Alman 
tayyaresi mevcut olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Yugoslavya hududunda halen 
üç fırka mevcuttur. Romanya -
Sovyetler birliği hududunda ge
çen hafta kışlalara Alman kıta
atı tarafından el konulmuştur. 
Diğer kıtalar Köstenceye tah

şit edilmişlerdir. Nakliye vapur
ları buradan harekete amade bu
lunmaktadır. Keza Bulgar hudu
du boyunca Tuna limanlarına bü
yük mikdarda harp malzemesi 
nakledilmiştir. Cuma günü Buk
reşe yeni Avusturya kıtalan gel
mekte idi. 

Mekteplerin hastane olarak 
kullanılmak üzere pek yakında 
işgal edileceği söylenmektedir. 
Rumen hastaneleri ise esasen Al
man sıhhiye kadrosunun işgali al 
tındadır. Bir taraftan Varna li
manına büyük mikdarda Rus 
benzini gelmekte, di,iter taraftan 
da borular vasıtasile süratle ve 
karadan Tuna üzerindeki Rumen 
limanı olan Yerköye sevkedil
mektedir. 

/11giliz gazetelerinde 
Londra, 17 (A. A.) - İngiliz 

matbuatı, Bulıl(aristanın gelecek 
on beş gün içinde istila edilmesi 
ihtimalinin çok kuV\ etli oldugu
nu yazmakta muttehittır. Hatta 
baz.ı gazeteler bu istilanın on beş 
günden evvel de yapılacağ. mü
taleasındadır. 

"Times., gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

"Alman gazeteleri Bulgaristo.
nın istilasına Yugoslnvyanın mu 
vafakatine .açık'a guvenmeye 
başlamışlardır. Bclgrad"da ise bu 
tün ihtimaller ciddi bir tarzda 
tetkik edılmektedır. Yugoslnv or
dusu ve milleti doğrudan dogru
ya yapılacak bir tanrruza k rşt 
kaymağa azmetmiş bulunu •orlar. 
İşte bunun içindir ki. Hıtler boy
le bir taarruza teşebbüs etmiye 
cektir.,. 

'Daily mail.. gazetesin ·n Sof
yadaki muhabiri, diger gaz tele-
rin tersine olarak, Balkan vazı
yetinde bir salah gormektedir. 
Bu gazeteye göre, Almanya Bul
garistana _girmeden önce Yugos
lavya ve Türkiye ile nnlaşacagını 
Bulgar hükumetine vaadetmiştir. 
Kralın etrafında toplanmış olan 
Bulgar vatanperverleri bu ikı 
memleketin vaziyetinin sarih ol-
madıgını bildirmektedirler 

Türkiye - Romanya 
Sofya, 17 lA. A.) - "Reut 

Romanya ile Turkiyc arasındakı 
münasebetler bozulmaktadır Al
manların teşvıki üzerine Bukreş
teki biıtün Turk gazetecılerı ge
çen hafta tevkif edilmişlerdır 

Yugoslauyamn uaziyeti 
Ankara, 17 (Radyo gazete~n> -

Yugoslavya Başvekili ile Hari
ciye N azırmın Almanyaya yap -
tıklan seyahat hakkında Yugos -
lav matbuatı neşrıyata başlamış
tır. Fakat, bu yazılar muphem
dir ve göruşmelerc daır sarılı bir 
malf.ımat vermemektedir. 

Brendizi'ye Akın 
(Başı 1 incide) 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 17 (A. A.) - 'Tebliğ,,: 
Dün doğu - cenup İngilteresin

de hava meydanlan ile kıtaat te
cemmüleri, liman tesisatı ve bir 
silah fabrikası üzerine muvaffa
kıyetli hücumlar ynpılmıştrr. Bir 
tayyare meydanı tlzerinde tayya
reler tahrip edilmiştir. Agır çapta 
bombalar makine dairesine ve 
bir montaj atölyesinin hangarla
rına düşmüştür. 
Düşman 15 Şubattan 16 Şuha· 

ta kadar 18 tayyare kaybetmiş
tir. 5 Alman tayyaresi uslerine 
dönmemiştir. 

lrlandanın tahliye 
hazırlıkları 

Dublin, 17 (A. A.) - Dublin 
şehri ile Kingston limanı halkı
nın yarısı, mecburiyet hasıl ol
dugu takdirde memleket dahiline 
çekilmek üzere hazırlanmaktadır. 
Cumartesi akşamı tahliye biıro
ları kapandığı zaman kaydedil
miş olanların yekunu 250.000 ki
şiyi tecavüz ediyordu. Müstakil 
Irlanda hükumetınin tahliye pla
nı evvela mektep talebesini ve 
ailelelerinin senelik kazancı 300 
sterlini geçmiyen kuçükleri şe
hirden uzaklaştırmayı derpiş et
mektedir. 

* Berlin, 17 (A. A.) - "Tebliğ,,: 
Bir denizaltı ceman 11.000 ton 
hacminde düşman ticaret vapuru 
batırmıştır. Daha evvel ceman 20 
bin tona kadar düşman ticaret 
vapuru batırmış olan başka bir 
denizaltı muvaffakı 1etlerini 24 
bin tona çıkarmıştr. 

Brendizi'ye hücum 
Atina, 17 (A. A.) - Yunanis

tandaki İngiliz hava kuvvetleri 
karargahının tebliği: İngıliz tay
yareleri 15-16 Şubat gecesi Bren
dizi hava meydanını biivük bir 
muvaffakıyetle bombardıman et
mişlerdir_,_ Han.garlar ve resmi bi
nalar üzerinde bombaların patla
dıih !!Örülmüş ve bazı yangınlar 
çıkarılmıştır. Lazeretto adasının 
karşısındaki sahada çok şiddet1i 
bir infilak olmııstur. 

* Malta, 17 (A. A.) - "Tebliğ .. : 
15-16 Şubat gece yarısından biraz 
sonra bir düşman tayyaresi Mal
ta üzerine bombalar ntmıstır. Bir 
e': yıkılmış ve bir kişi hafıfçe va-
alanmıc::tır. 

Ce11oua'da öl.enler 
Roma, 17 (A . A.) - "D.N.B .. · 

Resmi bir tebhğe göre, geçenler
de İngil"z harp gewileri tarafın
dan Cenovaya vapılan bombar· 
d1man esnasında 1 !4 ki ı ölmiı 
ve 272 kisi yar.alanmı tır. 

Amiral Darlan Yine 

Parise Gidiyor 
Paris, 17 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Amiral Darlan'm yarın Parise 
gelmesi beklenmektedir. 

telakki edilmektedir. Ehemmi) et 
itıbarıle bakım olan cihet, Alman 
yanın kıtaat tahaşşudunü Balkan 
memleketlerinin mukavemet et
mıyerek daha ıyi boyun egmiye 
ıkna için kat'i bir tesirı olacağını 
i.ımit etmekte bulunmasıdır. Bu
nunla beraber korkutma usulu 
beklenen neticeyi vermedığı tak
dirde, A1manyanın kıtaatını ileri 
sürmekte tereddüt edeceği ma -
nasını asla tazammun etmemek
tedir. 

Atinanın tekzibi 

dalar, çığrışan deniz kuşları, sıç- Eriyiverdi. Bağrıma bastığı~. ay tinde bulunmadıkları hakkındaki 
raşan yunus balikları, eller gibi ışığı idi. Onu daha ötede gor - kayıt ve teminattır. Bulgaris
çırpışan dalgalardı. Fakat, asıl ha dürn. Yüzdum! Yüzdum! Gönlüm tan bu teminat ile Alman kuvve
Yatımın tacı, tam bir sükCıttu. çil çığırdayan gülüşüne, aya, ":.e tine dayanarak komşularına kar
Mağaranın dıbindeki yum.uşak adaya sanla sarıla döndı.i, döndu, şı bir t-ecavüz niyeti beslemedi
kuma boylu boyumca uzanırdım. girdap halinde kendimden geç - ğini tevsik etmektedir. 
Mavi deniz kıyıya yanaşırken ber tim. Amma işte ondan sonra ay Anlaşmanın ikinci mühim nok-

Yalnız Devlet Nazırı Kulovek 
Yugoslav devlet adamlarının Al
manyaya yaptıkları seyahat e -
hemmivetlidir ve bu sevah.ııt 
memlekete sulhü temin etmiştir, 
demiştir. 

Lo11dradaki tahmilıler 

Atina, 17 (A.A.) - "Atina, 
ajansı: "Nevyork Times,, gaze
tesinin mevsuk bir membaa t
fen neşrettiği ve İtalya ile Yu
nanistan arasında sulh akdini te
min için Almanyanın Yunanis
tanla müzakerelerde bulundui'ru 
hakkındaki haberi resmen ve ka
ti olarak tekzip ederiz. Yunanıs
tan hiçbir dev1etle bu nevi bır 
müzakereye girişmiş değildir ve 
İtalyanın kendisine zorla kabul 
etti~diği bu harbe sonuna kadar, 
vani düşmanın kati mağlUbiyc
tine kadar, devam edecektir. Bu 
karara muhalif her haber tama
mivle yalan telakki edilmelidir. 

tak zümrüt olur, sonra en saf gö- aydm1 beni hep orada buldu.,, tası da, bu anlaşmanın mevcut 
kün en beyaz buludu gibi beınbe- * + .. muahedeler hükumlerine kat'iy-

M ehmet anlatırken guneş yen mu" nafı· olmadı"ının tasrih 
Yaz köpürürdü. Suyun altın, ye· k " il batıyc>[dU. :Adanın ay.a- dilmis olmasıdır. 
§ • ve mavi akisleri mağaran:.n lan yarları amudi olarak denız- Bulgaristan diger devletlerle, 

Londra, 17 (A.A.) - ''A.F.1.,, 
Salahiyetli Jngiliz mahfilleri bu
gün Balkan vaziyetini tetkik e -
derken çolt çekingen davranmak
tadırlar. Belgrattan geıen ve Hit
lerin Yugoslavyaya yaptığı teklif
leri bildiren müteaddıt raporlar 
burada sadece faraziye olarak 
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BİR ÖRNEK ŞİRKET: 
ŞİRKETİ • HAYRİYE. 

(Bap ı ıncidoJ 

Abdülhamit devrinde bir söz vardı: Beylik-İş derludi. Bey
lik-İş demek, resmi müesseselerin üzerJerine aldıkları amme iş· 
lerini görenlerin aldınşsızlı1da-n, beceriksizlikleri demekti. Ken· 
di malları olmadığı için vız geçerlerdi. Halbuki ötede mesuli
yetli bir şirket böyle değHdi. Tıkır tıkır i~lerdi. Bunun liberaliz
ma ile etatizma ile hiç bir münasebeti )oktur. Her müessese per
sonelleri vazifelerini kendi tapylu malhwı imişcesine görürlerse 
o miiessese hiç bir zaman aksamaz. Beylik-İş saydıkları saniyede 
düzensizlik başlar. . . 

Cümhuri:ret de,Tinde kuruta,nlara bakalım. Demıyorum ki 
hepsi kronometre gibi tıkmııda · liyor. Hayır, böyle bir şey söy
lersem önce siz inanmusınız. ŞurMla .J>urada şu ve bu şirket 
~eya fabrika vardır ki, hiç birimizin me~nunluğunu kazanama· 
maktadır. Fakat bunlar ya böyle i lere topu topu on, on beş yıl
danberi başladıi:,rımız için acemilik de.vrhıi b(tirmediğimiz~endir, 
·ahut bir takım :.ahsi ihmallerden '\'e iht~as flkdanı hasebıyle. .. 

Fakat gö.riilen her aksaklık mümkün mertebe silratle ıslah 
edili~·or. Öte.kiler pekulô. işliyorlar. Bankacıl~ımız ilerlemiştir. 
Tam modern müessese değerini almıştır. Demir. ·o~uluğumuz, 
fabrikacrlığımız da böyJe. Yeni neslin bu liyakatini biz tenkit 
et.sek hile inkilap tarihi takdirle anacaktır. 

- Öyledir de ne diye Örnek-Şirkete stajiy.er Af.Başkan 
giinderiyor.sun 

Bunu alihma, İstanbulun şu bitmez tükenmez tramvay de
dikoduları getirdi. Çok samimi konuştuğum için kimsenin güce
nip darılmasına müsaade edemem. Hakikat budur ki ortada se
kiz yüz hin vatandaşı ründe on sekiz saat azaba sokan bir aksak
lık var. Bunun bilerek, iste~erek )apıldığını iddia etmek insıd
sızlıktan daha ağır bir hareket olur. Ya neden öyleyse? Neden 
olacak? Stajsızlıktan. 

Şu Avrupa harbi ne Almanın düdiiklü bombası ile, ne çın
gıraklı tankı, ne de zurnalı motosikleti ile birdenbire patlak ver
medi. 

Harp· Viyana Başvekili Dolfüs'ün öldürülmesiyle (Geliyo 
rum:) diy~ davul çalarak, tellil çağırtarak, olanca gümbürtüsüsü 
ile haber vererek geldi. Ve gelecek bir harbin ne biçimde. ne 
çapta gel~eği de hepimizce malumdu. Am~nna! Har!> gele~ek. 
Harp gelir gelmez de tramva~ların yedeklerı, gereçlerı gelmıye
cek. Fabrikalar.ın şaftlan, çarkların krema yerleri gelmiyecek. 
Hatta nal, mıh gelmiyecek. Ve dahi hatta çivi çivit. kağıt divit 
gelmi~ecek. Bunu düşündük mü? Konuştuk mu? Gayri safi ge
lirlerden biraz buçuk ayırıp siperi Yerdik mi? Ziyan mı eder· 
dik. Ambarda varır dururdu. Der zaman için ihtiyaç gösteren 
maddelerdi. 

Ama yapmadık. Beşiktaş - Karaköy eferlerini bile bir bu· 
çıık ay sonra lağvetme)·i aklettik. Salı. günü kaç bayan tram· 
, aya biniyor, Çarşamba günü kaç bay 'apura biniyor? Diye he
saplar yürüttük, harbin geli inden sonrasını incelemedik. Diye
lim ki, o gibi müesseseler bö~ leleri akle.temediler. Bari sabah 
akşam dünyay.a akıl dağıtan biz gazetedler olsun ieap edenleri 
ika7. edemez miydik? 

Suc kimde? Hiç kimsede. Mesul kim? Hic kimse. Herşey de
diğim gibi, stajsızl.ıkta. Bakınız Şirketi Haniy~vc: ll.u'U%un.u 
açmış, fabrikasını kurmuş. ihti~·at·ını yedeklcnıış, pupa keyif 
çalı ı\'or. e sı:r.lanıyor, ne mıurganı!or. . 

Onun İf'indir ki hu has mitli sirketimiz~ Örnek-Sirkrt dedım 

lngiltere Galebe 

Edecektir 
(Başı 1 incideJ 

ma,, muhtaçtır. Bu yardımı göre
ceklerine eminim.,, 

Nevyork ·ı 7 (A. A.) - Tanın 
mıs yüzden fazla Amerikalı Reı· 
sıcünıhur Roosevelt'e bır mektup 
gondererek: "Amerikanın demok 
rasilere yalnız silah fabrikası de
gil, bir kiler olması için de icap 
eden tedbirlerin alınmasını,, iste
mışlerdir. 

Hoover'in projesi 
Nevyor, 17 (A. A.) - Sabık 

reisicümhur Hoover~ Avrupada 
Almanlar tarafından ışgal edilen 
nrnzıdeki abalının ıaşesine aıt 
projeyi izah etmıştir. Bu projeye 
göre tevzi edilecek yiyecek mad
deleri "halk aşhaneleri,, marife
tiyle pışirilmış olarak dağıtılacak 
tır. Bu suretle, gonderilecek gı
da maddelerinin Almanyaya sev
kine mani olunacaktır. Alman
'a yardım edilecek memleketlere 
,1.?onderılecek olan bu yiyeceklen 
nıusade.re etmemeyi taahhüt ede
cektir. İngiltere ve Almanya bu 
yiyecek maddelerini taşıyan va
purlara hücum etmiyeceklerine 
daı .. teminat vereceklerdir. 

Mısırda 

lberik'te Kasrga 
(Başı l incide) 

silmiştir. Portekiz ~iiayetlerin 
den gelen kimseler, fırtınanın o 
ralarda da azim hasarata sebebi 
yet vermiş olduğunu nakle~mek 
tl'.'dirler. Amme bizmetlerındeı 
bırçoğu felce uğramıştır. lspan 
yada fırtına, Saintsebastien fü 
Bilbao arasında bir köprüder 
geçmekte olan bir treni devinni• 
ve 3 vagon nehre düşmüştür. Yol 
culardan 25 kadarr boğulmuş ve 
l 25 kadarı yaralanmıştır. Saint 
Scbastien ile lrun arasında tren 
münakalatı He -yollardaki nakli
yat ve telefon servisi inkrtaa uğ
ramıŞtır Hasar. 150 milyon pese
tas olarak tahmin edilmekted r 
Binlerce kişi melcesiz kalnıı ır 

ltdihlcam efrml.ı silô.h 
al.tına alındı 

Lizbon 17 (A.A.) - Hüküm 
sürmekte olan şidetli fırtına dola 
v1sivle 20 si Lizbonda olmak ü 
zere. 7! kişi ölmüs yüzlerce kim 
se ynralanmış. 200 kişi kaybol 
muştur Maddi hasar, 50 milyo 
escoudes tahmin edilmetedir. 
1939 sınıfı istihkam efradı sili 
altına cağ rılmıştır. 

Santander yanıyor 
Madrid. 17 (A.A.) - Bu sabal 

Santanderde büyi.ık bir yangın 
çıkmıştır. Iki yüzü mütecaviz bi-1 

(Ba!ı 1 incide) na alevler içindedir 
kineli vesaitini geniş mikyasta =-============:::j 
kullanarak hususi bir şiddetle Bu gece, Alman savaş tayyar 
taarruzlanna devam etmiş ise lerinden müteşekkil gruplar Bi 
de, bu taarruilar kahraman la- ~azi böl~esinde kıtaat tahşid~t 
talanmızın mukavemeti karşı- uzerinc muvaffaltıyetli hücum 
sında er~tir. lar yapmışlardır. Sirenaik'de 

Şarki Afrikada Keren mınta- Alman tayyareleri bi~k düş 
kasında iki taraf arasında topçu man kamyon ve otomitralyöz 
faaliyeti olmuştur. 1.ahnp etmi ve hen'Zin depolariy 

Berlin. 17 (A.A.) - "Tebliğ , it> t'arlırları tutusturmustur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Mevkii Meaahaaı Muhammen Teminat 

bedel 
L. K. L. K. 

tavanaıdll yürürdü. Sular b5ylcc~ den' çıkıyor, kaınatı saran kızıl- basit dostluk anla§malarından 
bana renklerini verirken stalak· lık ortasında dev asa bir orkun baska. hicbir mrnıhroe ile bağlı 
titlerden damlıyan damlalar, ayrı ateş sütunlarını andıran borul~- değildir. Fakat Türkiyenin ta· 
ayn notalarda öterler, ve bana su- rı oluyordu. Otuz mil eninde bır ahhütleri vardır. Ve bu anlaş
yun sesini verirlerdi Yelkenimi dalga, dünyanın bütün Okyanus - ma, Turkiyenin müttefiklerine 
açmak için böylece beklerdim. Iarını dolanıp geliyormuş gibi dav karşı olan taahhütlerine muhalif Yenlköy Mh. Alipaşa Sk. Bağlar 94 
Kızaran bir yaz akşamı olmazdı ranarak, harlıyan köpüklerinde değildir, binaenaleyh Türkiye No. lu tarla 2 Hk. 6. ar 404 94 30 37 

Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi dar.farı 
ki, kayığtmla yeşil kıyılar ve be- taşıdığı gök gür.ı.iltusünü, ada - muahede ile bağlı bulunduğu ta- ~nkara ıstaayonunda ın~a cdılmektc oıan Dcvıcı ucm ry.:>Uu • umumı SUleymanıye 11.'Ib. Sıımanviranıevvel 

nın kıyılarına serdi. En esraren - ahhütlerine sadik kalacaktır. za- idare binasına ait sıhhi tesisat cihazlarının temini ve yerlerine vaz'ı ili ka- Sk. Dögmeciler No. 31 dükkfm 
Yaz kumsalları kıyılamakta bu - . Bal palı zarf uaulile eksıltmeye konmuştur (Mübndıl) 250 00 18 75 
lutımayım. Tepeden eteğe gelin giz mağalanna kadar zangır zan- ten bu taahhiıtledn hedefı - ı. - Bu itin muhammen bedeli 15778 liradır. Tahtakale Mh. Çelebioğlu Altıaddln 
kuşağı gibi çözülüp salınan çoban gır titriyen ada, musikisini kıp kanlarda sulhün idamesi olduğu- 2. İsteklncr bu işe ait ısartname ve sair evrakı devlet demir yolları Sk. Sabuncu bam No. u dukk4nm 480 oo 36 00 

kızıl bulut bulut halinde gökle- na göre, Türk - Bulgar anlac;nı Ankara ve Sirkeci veznelerinden 80 kuru3 mukabilinde alabilirlec. 1/9 hissesi (Mubadil) 
kavalının sesi, bemberrak hava - re verdi. Martı alayları adanın sı ile Türkiyenin başka devlet- 3. - "Eksiltme 26-2-941 Çarşamba günü saat 16 da Anlcarada d«let Mercan. Valde hanı alt katında 25 
da, hesaba gelmez uzaklıklardan üzerinde kıvılcımlar gibi savru- lerle akdettiği :muahedeler adeta demiryollan yol dairesinde merkez linci komisyonunca yapılacaktır. sayılı odanın 12/30 hissesi 540 00 41 00 
Çağırıyormuş gibi olur. Yaşamı§ luyordu. Gerek benim gerek birbirini tamamlamaktadır. 4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektup!atı ile birlik- Burgazadasında Sk. Car51 3,26 No. 
olduğum bir gün yoktu ki, şafak Mehmedin içı'mizde sonsuz bir he Bu anlaşmadın sonra Türkiye te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün uat ıs e lradat komi870D Te- w fırını müştemil kargir evln 1/4 

isliğine vermeleri lazımdır. hissesi 1000 00 75 00 
kırmızısının denize taşıp akışını yecan vardı. O k_ü~~c~k kayıkta ile Bulgaristan arasında her tür- a" 2490 sayılı kanun ahkl.mma ayıran 1113,35 liralık mımakbt teminat Beyoglu Mh. İnönü Sk. Küı:ükba-
Upuyanık ve dimdik seyretmemiş bir çöp parçası gıbı ınıp çıkarken lü ihtilafların ve yanlış anlaşma- b" Bu kanunan tayin ettiğ. vesikalar. yır 41 No. ıu arsa 66,25 75 oo s 63 
olayım. Neyleyeyimdi kefen gibi Okyanusu armonik gibi öttürdü- ların nihayet bulacağı, iki komşu c" isteklilerin bu gibi tesisat işleriııclen en u ıo.ooo Hnhk tuhbl- BQollu Mh Şehit Muhtar Sk. Sa· 
)'atak çarşaflannı, uyku mahmu- ğümüzü sanıyorduk. Aklımızı ba- hükumetin birbiriyle daha saıni- dü muvaffakıyetle baprmı, olduiuna dair vesika (119) (19') kir No. 15 arsa 52 HO oo ıo 50 

şımıza toplaınıya çalışbk. mi bir dostluk ve itimat havası * • Kadıköy Mh Osmanata Sk. Kara-
rtı çapaklı gözleri. Ailarım kıyı Mehmedin birdenbire saçları içinde :ınünall1:!betlerini inkişaf Muhammen bedeli (13853) Ura olan muhtelif cins ~ eb'atta UIS15 dut No. 11 arsa ı~ 350 00 28 50 
sakız dallarında asılı kururken, diken diken oldu. "l§te deniz kı- ettirmiye imkan bulacaklarına Kg, Elektrod (31.3.19U) Pazartesi günü saat (15) On bette Ha)'darp9- Be70tıu Mh. Bülbül Sk. Tenekecl 
çimenler üzerıne çeşit çeşit balık- zı!,, diye haykırdı, Ve parmağiy- şüphe yolctur. pda Gar btnası dahilindeki komisyon tarafından kapah zarf usuli7le u- No. 12, 14 arsanın nısfı 119,50 75 00 e 63 
larınu serer, üşüşen fukara köy- d bak 1 · b tın alınacaktır. Fatih Mh. İmrahor İlyas Sk. Hil-
lüleri denizin en lezzetli balıkla- le adayı gösterdi. A aya - Türkiye ve Bu garıstan u an - Bu i3e girmek isti~nlerın (1023) lira (98) kurulluk muvakkat ı. eyin No. 183, 165 !;ayılı arsa 133.29 180 00 

tım. Köpükler arasından kayaya laşma ile Balkanların sulhünü mlnat, kanunun tayın et ı v~lknlnrla birlikte teklifierlnl muhtevi Yukarıda evsafı yanlı goyrımenkullcr 24/2/941 saat 14 d 
hle beslerdim. bir fok balığının çıkmakta oldu- kurtarmışlardır. Bu itibarla da zarflarını ayni g0n saat (14} on dörde kadar komiı!,on ~isliğine -.er- ilik MüdurHiğünde mute ekkil Komf5yonda açık arttırma ile * * ğunu gördüm. "Hakkın var Meh- yalnız iki milletin değil, bütün mcleri lllzımdır. Satış bedeli nakten ve peşindır Ancak mObadıl fc::ıreUı ol 1 rın be-

eli gönül uslanır mı hiç? met!,, diye bağırdım. Saka değil, Balkanlıların minnetini kazan - Bu i;ıe ait ;ıartnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. deli ikinci tertip mObadll tasfiye veııik siyle de odenebıl"r. F zl hct _ _ _ _ ___ ::__ ________ __._ _ __;..;.._.....;.._......;;; _ _.._....._. ...... ___ _,,__...__....._~~---~-~-------------------------'-l.2rull__ __ _ı_ı..ı......u_a· ı.t"...R.mlAlc Miirlıırlıiif!ı 4 mıi kalPminA rnuracaat. (922). 
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Kendlaize Beyhude 
·y,ıere Eziyet 

Ediyorsunuz 

t4EYROZ1 N 
V ar~n İstırap Çekilir mi? 

' ,.aı. Dlı. Nezlei Grip 
lwe tlşiu.ekten M'ütevellid Bütün Ağn Sizı, 

Sancilr.a> a Romatizmaya Karşı : ' 

~AMiBiNiN SESi İWİIClALCAD.502 
TEL&FON 44054 

Kapalı Zarf llônı 
Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden : 

hımJt - .t.tanbul hudut Yolunun H + 880 - 23 + ısı knometrele-
21 erasuıcüdd 53399 lire H kurut ketlf bedelli pe lnpata 20 aun müd
detle kapalı ek:ıılltrne,.e konulmUltur. 

Bu 1te alt mukavele proJeR veaalr tennl evrak Nana MildClrlQIOn
te ıörillebillr. 

Muvakkat temhıat 1920 Dradır. 
tateklllertıı ihale tuihJnden S 2ftn ~ mftncaatla Na n a :MOdQr- ) 

lllOnden elra\\'lan ve.tlta1'8 .lstfnaden bit fen memuru kullanacakları- / 
M dair ı.tlda ile "9Di .... Ticaret Oduı klltdı ve 2490 sayıb kanunun 
tuUa1:l dalre.,tnde ~azacakı.t tıekllf mektubunu ihale ıunn olan 7 / 3/ l 
Ml cuma sana 98at H 78 bdar İzmit Nafia :MildllrlQlünde mütefekk.il 
llYle k~ ftrllm!ı olmalan llmndır. ( 1139) , 
t 

Nadide Pırlanta Küpe 1 
S~nclal Bedestenlade mesat salonunda ZO-Z·Hl Pe?1em

he sbü saat U de NWWe ve Ja7mettar bir çift pll'lanta küpe 
atılacaktır. ,

1 

~ tmçrede bqı 
tutan: 

MARYIN 
SaaH Kadın- Eıbk-ıco1 

, Cep-YüzOk 

Osman Şakar ve Şki. 
MO e HNtıdnde 

8 TAKSİTTE 
satılır. 

Galata: Bayatar Cad. 47/59 
Tel : 41378 

Beyazıt: Univenite Cad. 28 
Kadıköy: İskele Cad. 33/2 

Simdi 

I • 

-

Vektne Veloslpettn meyden• getlr11ıftest fntr•llde 
bir lc•d telAkkl edılmı,tı. 
8ug0n ves•ltl n•kllye herikultde bit lnldMf,. 
maah•r olmu,tur. 
Bu lnkl••f tenvlr•t hususund• d•hl varittir. 
ilk EDISON elektrik •mpull•rınden beri k!.Jmedl 
gez ile doldurulmu' yeni TUNGSRAM • KRiPTON 
IAmb•l•rının lcedlle bu vedld•kl lnkl .. f bQyQk bil 
ter•kkl •rzetmı,ur. 
Bu empull•r bembeyu bir zly• verir ,,. •ynı ı .. 
k•tt•kl Nlr IAmb•l•r• nlsbeten cok dehe u elekı 
trlk cererena aerfederler. 

:TtJNGSRAH 
ca~o~cır@~ 

~~BUR LA~~~ 
BfRADERLER 

l•tent»ul - Ankara - lıml• 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz lrır Kuruş1uk1ann TedavüY

KaldınJması Hakkında ban 
Dantelm bir bntlalı:lann 7erine dantelli bir bnatlaklar c1arp Ye ııln

•1'• lı:lfi miktarcle c*anmut oldutundaa clentelaiz bir kanaalaklarm Si 
Mart 941 \&rlbinclea eonn tedarildea bldınlmaa. kararlqtmlnu,ur. Daa
telaia blr bn1tlaklar l Niaan 941 tarihinden itibaren anık tedutll etmi,.... 
celı: •e ba t11rillten itiberen ancak bil sene mliddetle yalag malaandılı:larUe 

Ctimbari,.r Mulı:a Baabsı ı•belerince •e Cümbarbet llerlı:a Bankuı 

ıubeei ba'"mnlJ'U 1erlerde Ziraat Banlı:aaı ıabelennce kabal edilebilecektir 
Elinde dantelalı bir lı:unaılulr balananlarm banlan malaancbldarile Cim· 

barl7et Merkez" Ziraat Bvılı:•lan eubelerine tebdil ettirmeleri ilin olmı 
"'90SSM •12s2s~· 

ZAYi ANAHTAR - :BJr ztncfre 
bei1ı 2 uıahtar 15.2.1941 cumertea1 
sini atıe amam htuıba1 pomnı 
,.......UIJ, Allr' efencU caddeli, Hoca 
ICumı k6pr1l sfblı ile Aeı • lılulu.ıt 
.,..k,•n uumda dQşQl'(l)mClttaJ'. 

:Bulmılar matbaamıza pttrdUderi ıak 
dlrcle memnun edlleceklerdtr. 

daha iştahlı ! 
- -

KAYIP: 31/038439 numaralı 
tumet tezkeremizi kaybettik. 
Yenıisini alacapnıı.ıdan hükmü 
kalmamıştır. Btiyfibda 'ftifto!· 
lu sokaiı No. 8 de Yunan teba
aınclan Elle Stefo Ylaımlos, sev
eesl Antoineta ve çocuiu Stefa· 
DOL 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehalllsı 

Pazardan bask • her ıtın aat 
(2.30 - 4) ye kadar btanbul 

Dlvanyolu No. 104. , 

Kansızlık ı,tahsızlıOı ve sonunda her. t O r 1 O 
hastahklar1 doS}urur 1 
DEŞYEN"ın kan kuvvet ,urubu; kanı kuvvet· 
lendirdikce ı,tah artar, vücut beslenir, sıhhat 
rengi yerine gelir, ve her hastalıia kartı mu·. 
kavemet artar ••••• 

tttahsız çocuklara D E $ Y E N ' il) 

kan kuvvet •urubu 

18 • Z ·Hl -
'~- BiR .HAKİKAT! 
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Ataflda yazılı mevadın kapalı zartJ.a euiltmelerı hizalarında yazılı RÜJl, saat ve mahaller
deki askeri satın alına komisyonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veıikalarile teklif mek· 
tuplanm ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komil-
yoıılarmda &örülür. (1938) (1097) 
CiDat Miktarı Tutan Teminatı İhale stln, saat ve mehelL 

Lira Lira 

Un 600 ton 107,310 8048 5~/941 15 Nilde 
Sabun 15 .. 8,250 619 5 " • 18 Niğde 

Odun 400 • 6,000 450 14 " .. 11 Corum 
Bina inşaatı 32,557.78 2441,83 28 .. • 15,30 İzmir LY. Ar 

~ mlrlili 
,\ 

Aşağıda yazılı mevadm -pazarlıkla ebiltmeleri hizalannda yazılı "1bı. saat ve mahallerde
ki ukerl satın alma koımisyonlannda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait old\lklan kı>
miayonlara gelmeleri Şartnameleri komisyonlarında jrörülür. 
Cinai Miktan Tutan Teminatı ihale sb. saat ve mahal. 

Kilo Lira Lira 

Sı~ eti 60,000 ) 
) ~ SıAtr eti 65,000 

Sıiu' eti 85,000 

2400 
2925,85 
8825 
7375 
4MO 

\ 26/2/941 16 Pmarhkar; 
Sııtr et! 350,000 
Sabun 60,000 
Fuulyw 200,000 
Nohud 200,000 
Pirinç 200,000 
Mercimek 200,000 
Bu)«ur 200,000 
Sade yal> 100,000 
Ama 1.000,000 
Yulaf 1.000.000 

,U11 ... 200,0M 

31,2t>.. 
48,000 ) 
~.ooo > 
60,000 ) 
40,000 ) 
40,000 ) 

150,000 ) 
67,500 ) 
65,000 ) 
34,000 ) % 15 teminat. 

28 .. " 
26 - .. 

PyraJı 
10 LülebUl'f(U 
10,30 Erzunmı. 

24/2/941 14 Adan9° 
1964 - 1195) 

+ + • 
Al8fıde ,.mı menc!m kapalı ıarfla eksiltm•1crl hinlarmde J'Ulfı • ı On bin ld1o nele niJ ac* tltsll~ 

aut•• mhallerdeki askeri aatm elma lı:omia1onhnnd.ı ,fapılacaktır. Taliple- ile utm almecsktır. Tabmla be4ell 
rtn bD1lnl ftSi1ralarile teklif mtlrtaplanm 1hal,. ... ~ıerindeıo bir aut enel 14.000 lint ı,11 tPDJinetı 1050 Und#• 
ait olduh komia7ona •ermeleri. $artnameleri ~c!llis•c.nlanncle slSrfllilr. ibatesi 2'" /2/941 Pereembe dDI ..-& 
Cimi. lllktan 'htan T..ma.a !bale da. aut" mellali. 16 .. il'~ au.t •tm alma ko-

Kilo Lira Lira mia,.~nunM .,.pılac:aldlr. Tallpleria 
- - belli nkitte koınla70na selmelerL 
240,000 32,952 2471.40 20/21941 16 Urfa. (1176) (772) 
100,000 2S,000 ll7S 27 /2/941 15 Nitele. * Un. 

Sıtır etL 
Batda7. 
Kana ot. 
Yataf. 

200,000 17.000 l27S ) 
400,000 20,000 noo > 24/21941 10 llenifcıa. 
400,000 26,000 19'SO ) 

• • 1500 adet ahşap iskeletli ve 77 ton pirinç alınacaktır. Pa-

10,000 adet limon, 2800 tno 
ba'VU(, 10 ton patates. 8 ton ı.
panak, 8 ton lahana, 8 ton pras& 
21-2-941 R(lnü pazarlıkla Pula~ 
hisarda askeri satın alma konıl9-
vonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kati teminatlarile beW vakitte 
kom.inona gelmelerL 

(1960 - 1158) ... 

1368 adet çelik iskeletli erat e- zarlılda ihalesi 24/2/941 Pazar
ler takımlan ayn ayn müteah- tesi ~nü ıaat 16 da Kayweride 
bit nam ve hesabına açık eksilt· aakerf satın alına komisyonunda 
meye konmuştur. Ahşap iskelet- yapılacaktır. Tahmin bedeli 
linin beherine 91 lira 30 kuruş 27,720 lira, teminatı 20'79 liradır. 
çelik iakeletlinin beherine 103 Şartnamesi her Rfin htanbul ve 
lira 99 kurut fiat tahmin edil • Ankara Lv. Amirlikleri sat(n al
miştir. Aheap iskeletlinin ilk te- ma komisyonlarında da ıörüle- Beher çifti 800 Jamı.ıan 2500 
minatı 8097 lira 50 kuruş çelik bilir. Taliplerin belli vakitt• to- çift fotin pazarlıkla satın ahna-
iskeletlinin ilk teminatı 8500 li· misyona ıelmeleri. caktır. İhalesi 24/2/941 Pazar"" 
radır. Şartnameler 750 eer ku - (1952 - 1133) tesi R(lnü saat 18,30 da ~-
ruea komisyondan alınır. İhale- '1- blede ukerl satın alma komll-
leri 20/2/941 Perşembe ~nü 120 ton bu]«ur alınacaktır. vonunda vaplacaktır. Ta}ınUn 
saat 10 ve 10,30 da Ankarada Kapalı zarfla eksiltmesi 5/3/ tutan 20,000 lira. kat! temtna1tliı M. M. V. Satın alma komisyo • 941 Cal"$8mba "1inü saat 16 da 3000 liradır. İsteklilerin be 
nunda yapılacaktır. Taliplerin Manisada askerf satın alma ko _ vakitte komisvona RelmelerL 
belli vakitte komisyona ıelme- misyonunda yapılacaktır. Tallı>- (1946) (1105) 
lerL (1936 - 1068) lerin kamnıt vesi'kalarile teklif ======-=========--=-=== 

+ mektuplannı üıale saatinden bir 
Beb• metreafM tümln edilen fl· saat evvel komisyona vermele

au 340 kurut olan 121,000 metre ka· rl. Şartnamesi komisvo"da «C> -
putluk kuma, pazarlıkla milnekasaya rülür. Tahmin tutan 27.600 lira 
konmu,tur. Kumqlar 21,000 me&.re.. ilk teminatı 2070 llmır. Her 
den 8f8b olmamak prtile a~ 8711 tabiti 30 tondan dört ta 'k~tte 
~=~~t ~11!;!: alınacaktır. <1958 - 1152) 
rede M. .M. V. utan alına komtsyo- • 
nunda 78Pılacaktır. Şartıwnesl 2125 14 bq binek hayvanı satın 
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~· lı:omisyondmı aluur. Tallpledn alınacaktır. Evsaf ve şartlannı 
'tekllt edecekleri mJkdarlar üzerinden öıt"enmek ve havvanlanm sat
kanunl ut1 ıemlnatlarile ihale sa.. mak lstiyenlerin lstanbulda Ank 
•tinde koaıiqona ıelmelerL (1958 - ara caddesinde Kahraman zade 

UM) han 3 cü katta askerf satın al- ldere Meollal Rlya.tindefll 
'1- ma komisyonuna her ıün müra Şlrketimlzln 1940 be1&p _...1ne 

Muhtelif mahallere pazarlıkla caatlan. • ait ale1Ade be~eu umum17• ~ 
naıtliyat yaptınl•caktır. Beher (1940) (1099) (19 Mart 941) tarihine ma..dlf (Çat 
tonun kilOmetre üzerinden mu - * pmba) ,ana aut (15) de ~d 
hammen fiatı 35 kunq olup te- Beher kilosuna 150 lnınq tah· Şirketin merkezi olan Tarka9 S• 
minatı 7140 liradır. Taliplerin min edilen 20,000 kilo l&deyab Banhaı blnaaı""• akted.llecektlr. 
26/2/941 Cu1amba ıünü saat' kapalı zarfla eksiltmeye konmut 
16 da Kırldarellnde Hükdmet tur. İhalesi 28-2-941 Cuma Rii· 

ıaddesmde ukerf satın aluıa ko- nü saat 15 de lmıir Lv. Amir- 1 _ 1940 senesine ait 11ec1111 ld•· 
milyonuna Relmeleri. u~ satın alma komiayonunda Orekı n laruwl ıaraat ve 

(1968 - 1197) yapılacaktır. Tahmin tutan :_:bl.m P por * 30.000 lira ilk teminatı 2250 li- 2 _ 1940 HIHııd b~ ve 

ı 
Atalıda miktan yazılı bakır radır. isteklilerin kanun! vesika- lı:lruzarar ve fa1zl muhuau ._ap

kaplann kapalı zarfla eksiltme- larile teklif mektuplannı ihale tetkik k bu1171e Mecllli i
leri 28-2·941 Cuma ıünü saat J 1 saatinden bir saat evvel komis- 1aruun ve a Dıl'S" .. 
de Samsunda askeri satm alma vona vermeleri. (1934 - 1086l c:lerenln ve murakıplann 
komisyonunda yapılacaktır. Ta- • temetttıan IU1"etl tevzll. ..,. 
liplerin kanuni vesikalarile tek· Beher kilosu 4,5 kuruttan Ticaret lı:anunune ve - _.. oıaıı 
lif mektuplannı ihale saatinden 900,000 kilo kepek çuvallan bo- lenamenme tevfikan aahibl rd 
bir aut evvel komisyona verme- şaldıkça iade edilmek sartile pa- hlsaedarlanmmn uaıeten voa ve • 
lerl. zarlıkla satın alınacaktır. Tah- kt1eten leUmada bezli' buluJSlll.ıar 
CiMi Mlktlı" Tute" Teminatı min tutan 4500 lira muvakkat ve bunlardan blm1llne ait .._. .. 

Adet Lire Kr. Un Kr. teminatı 337 lira 50 kuruftur. blplertnln Lbkal bir befte ..,veı fit 
·--- .-::: - - - - İhalesi 24/2/941 Pazartesi "1bıli lı:et M kaine bllaelerbd Wfdl tlt 
Karevana -- 18,0l'I IO UIO 'I sut 16 da Canakkalede ukeri er ~ 
Knslr 200 l20 11 90 satın alma komisyonunda yapı- mukabWnde N7 pumlul 
Stıqec 242 1.141 • 2&'1 90 lacaktır. 25 tondan asaıı olma- .um:_mı_u_rt_ea_ve_llln __ ~ __ ·,...~v#-
ltepçe m 1,432 H 107 t'I 

9H 199 83 mak üzere ayn ayn taliplere de 
1 
~ 1= ~:U4 10 n &e thale edilebilir. İsteklilerin belli Sebıp ve Netri7aı mQdQl'lt ~ 
Yal tavuı 2ee 2,181 20 183 159 vakitte komisyona RelmelerL UZMAN. Ouetecillk " 

cını - 10ff) (1948 - 1129) .,. L. .. TAN ..... -


