
N E V 1 

TELGRAF: TAN, İSTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 

ŞUBAT 

1 9 4 1 
ALTINCI YIL - No. 1981 

Yunanistan 
Üzerinde 
Yapılan 
Tazyikler 
-----------
Yu rusı.anın bugun muz.aUer bır 
v z..ıyette .ikım it.uya ıle sul.h ya~
n ası belkı kenaı lehınde ı.eıa Kl 
eaılebılır. Fak t sul.h prı.ları ıçın
<le ln ılı:ı. 1ttıfakını terketrıe:.d 
bahıs mc\zuu ıs.:, Yunanı .ının 
boyle bır şarta rıı:ı.ı olmasu - ıın
kan yoktur. Çunku bu U.Kdıroe, 
kalyanın ctceııse bıle Almanyanın 
kuc gına du:imeyı kabul ctnıesı 

<iemeKtır. 

M. Zekerige SERTEL 

Balkanlarda Almanya ile 1n
gıltere arasında cereyan e

den sıyası kavga, Turk - Bulgar 
?nuşterek deklarasyonundan son
:ra, Yunanıstan uzerınde toplan
:nıştır.Almanya aylardanberı Yu-
21'\nıstanla ltalya arasında sulh 
akdını temın edecek bir muta
vassıt arıyordu. Do~rudan doğ
ruya İtalyayı buna sevketmesi 
cızım gelırken, daima Yunanis

tan uzerınde miıessır olmaya ça
ştı. Bu ışe delalet edecek üçün

bır mutavassıt bulamayınca, 
ğrudan doğruya Atmada tesir 
pmıya başladı. Atmadaki Al
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iase Teskifilı 
icin Tayinler 
Müsteşarlığa Kayseri Valisi 
Şefik Soyer Getiriliyor 

Ankara, Zl (TAN Muhabi
rinden) - Yeni kurulmakta 
olan iaşe Müsteşarlığına 
Kayseri Valisi Şefik Soyerin 
tayin edilmesi takarrür et
miştir. Şefik Soyer, halen 
Anbrada bulunmakta ve ve
ni teşkilat dolayısiyle Veka
letle temaslarda bulunmak
tadır. 

iaşe Milsteurhğı muhase
beciliğine, Vekilet muha~e
becisi Tevfik Rıza, zat işleri 

\ 
müdürlüğüne Vekalet mü
dürü Ferit Metinsoy \'ekale
ten tayin edilmişlerdir. 

İaşe Müste~rhğına bağb 
te!ikilitrn ayrıldığı iki Umum 
Müdürle, bu Umum Müdür
lük kadrolan da önümüzde-
ki bir iki eün zarfında şa
hıslandırılanktır. iaşe teşki-
latının bütün kadrosile Mart 
başında faaliyete geçirilmesi 
muhtemeld ir. 

Japonya 
Sulh Teklif 
Etmemiıl _ _,. __ _ 

SiYASi HALK GAZETESi 

Kahire'de 
Mühim Bir 
Konferans 

-.----4J.---

lngiliz Hariciye Nazırı 

ve Erkanıharbiye Reisi 

Dün Mısıra Geldiler 

Orta Şark Vaziyeti 
Etraflı Görüıülecek 

---ıo---

Tim.es' e Göre Temas, 

Afrika Meselelerine 

Münhasır Kalmayacak 
Kahire 21 (A. A.) - lngiliz 

Hariciye Nazırı Anthony Eden, 
imparatorluk Genel Kurmay re
isi Sir John Dill ile birlikte, Mı 
sır'a muvasalat etmiştir. Bu mü
nasebetle Ingiltere büyük elçiliği 
namına söz söylemeye memur bir 
zat, şu beyanatta bulunmuştur: 

YURD ve DÜNYA 
Aylık Mecmua 

Düşünceler, Köy Tetkikleri, Fikir 
Hareketleri, Kitap ve Mecmualar 

Şubat sayısı çıktı - Fiuatı 15 kurUflur. 

Berlin ' in 
Yaydıijı 

Şayialar 
___,.. __ __ 

200.000 lngi!iz Askeri 

Yunanistana Doğru 

Yola Çıkarılmış l 

Bu Haber, Londradc:: 
Tekzip Ed.liyor 
-~-

Yunanlılar 

Şarkmdaki 

Berat'm 

Peştan 

Köyünü Zaptettileı 

:nan sefırinın Yunan hükumetini 
aftalarda ,·,eri İtalya ile sulh 
apmaya teşvik ettiği, hatta Ar
avutlukta işgal ettıği sahanın 

Matsuoka, Mesaianda 

Sadece Şahsi Fikrini 

Bildirdiğini Söylüyor 

"Nil ordusunun parlak mu zaf. 
feriyetinden sonra, orta Şarkta 
ve Atrıkadaki sıyası ve askeri lr---

Londra, 21 (A. A.) - "Reu
ter,, in diplomatik muhaniri ya
zıyor: İngiliz aksülameHnln ne 
olduğunu keşfetmek icin. Alman
lar, bir çok Balkan şayialan çı
karmakta devam ediyorlar. Her
hangi bir resmi İngiliz tefsiri el
de edebilmek icin Almanlann en 
son yaptıkları gayretleri. Bel
ıuad'dan aıtaAtdaki iki hayal mah 
sulü haberi yavmak olmuştur. 
Bu haberler sudur: ndisine terkedilmesini teklif 

~ igi haber veriliyor. Hatta, 
'r urk - Bulgar anlaşmasından 
sonra Yunanistanın da İtalya ile 
sulh yapmaya yanaştığı şayi ol
?nuşsa da gerek Atina, gerek Ro
?na bu rivayetı tekzip etmişlerdir. 

YqoalaV)a Hariciye Nazın 
Markoviç 

Yugoslavya 
ile Bul9aristan 

Arasında 
·---<.----

1 vaziyeti bir gözden reçirmek za. 
manı şuphesız geımıştır. Harp 
kabınesı, kabınenın askeri mil· 
şavirini de terfik ederek Harici
ye Nazının göndermek su retile, 

Tokyo, 21 (A.A.) - "D.N.B.,, bu tetkıkin ehemmiyetıni ıöster
İngili:z kaynaklarına göre, Japon mıştır. Bu münasebetle Orta 
hüklımetinin İngilt~~ye yaptığı Şarktaki askeri şefler ve dlter 
banş tavassut teklüı hakkında makamlar ile istipreler vuku bu. 
matbuata beyanatta bulunan Jacaiı şüphesizdir 
Hariciye Nazırı Matsuoka demiş. Londra 21 (A. A.) - "A. F. r .. 
tir ki: . Hariciye Nazın Eden'le Gene-

"Japon h.ükiım~.tinin Harıci~E ral Dill'in Orta Şark seyahatleri 
Namı sıfatıyle dunyanın hiçbıı hakkında News Chronicle gaze -
millet~n~ dü!1ya barışının .tekrat tesi, şunlan yazma~adır: 
tesisi ı~ın hıcblr zaman bır ta • "'Londrada askeri ve siyasi ha
v~uut tek~ifi~.e • buhmm~~· dlselerin, harbin ilkbahardaki 
Sı~ ile Hindıçını arasındakı ih· muhtemel safhasından evvel, ta
ti~ Japony81:11? ta~a:ssutuna mamen gözden geçirilmesi zama
daır olarak İngılız Hancıye Na· nının geldiği kanaati mevcuttur.,, 
zın Eden tarafından so!"llan ba· Daily Telegraph gazetesinin 
zı suallere cevap. ver<i~m. İşte \diplomatik muharriri ise ıru mü-

( Sonu. Sa 5, SU 5 > _ (Sonu: Sa 5; SU 5) 

Yakanda: Jndlterentn RarlelJ'• 
Nazın Eden bir teftif esnasında. 
Aşağıda: imparatorluk Genel 

Kurmay Başkanı John Dili 

Şarki Afrikada 

Vichy Buhranı 
----o---

A. DARLANIN SON 

TEMASLARI 
NETiCESiZ 

DA 

KALDI 
Nevyork, 21 (A.A.) - Amıral 

Darlan'm Panste yaptığı muza
kereler beklenen neticeyi verme
miştir. Almanlar, işgal altında 
bulunan toprak1.arla diler Fran
uz topraklan arasındaki hudut 
ltontrolilnil ıiddetlendlrmlşler
dir. Laval tatmin edilmedikçe, 
Bedinin milz.akerelere tekrar 
başlamaktan imtina ettiği zanne
dilmektedir. 

* Vlcny, 21 (A.A.) - "D.N.B .• , 
Nazırlar Meclisi bugün Mareşal 
Petaln'in reisliğinde toplanmrş-

1 - İki yüz bin İngiliz askeri 
Yunanistana doğru yola çıkmış 
bulunmaktadır. 

2 - İngiliz kıtalan. daha şim
diden Limniye ihraç edilmiştir. 

Londra salahiyettar mahfille
rinde şu beyanatta bulunulmak
tadır: E~er Almanlar bu J:(ibi ah
makça masallar yayarak · İngilte
redeki sal!hiyettar mahfillerden 
haberler elde edeceklerini sanı
yorlarsa, çok aldanıyorlar. 

Hatırlardadır _fi, ayni hedefie, 
Almanlar, bundl!D liır kaç zaman 
evvel, BeW'ad'dan, İngiliz kıta
larmın Adriyatik ortalannda A
~osta'ya ihraç edildiği hakkında 
bittabi asılsız diğer bir haber yay 
mışlardı. 

Yunan re11nı tebliöi 
Atina, 21 (A.A.) - Baskuman· 

danlı~n 117 numaralı tebliğı : 

Yunanistanın bu_gün muzaffer 
bir vazıyette iken ltalya ile s~lh 
Yapması belki kendi lehine telak
ki edilebilir. Fakat sulh şartları 
içınde İngiliz ittüakını terke~e
si bahıs mevzuu ise, Yunanısta
ınn boyle bir şarta razı olmasına 
inıkan yoktur. Çünkü bu takdir
de italyanm değilse bıle Alman
Yanın kucalına düşme~ kabul 
etmesi demektir. İngiliz yardımı 
olmadıkça Yunanistanın dejtil 
Almanyaya, 1talyaya karşı bile u
zun müddet mukavemet edebil
nıesi güçtür. Yunan ordusunun 
muhtaç olduAu harp malzemesini 
lngıltere yetiştirmektedir. Harp 
sanayii olmayan küçük bir mem
leketin büyük devletlerden yar
dım Rörrnedikçe tek basına har
betmesi mümkün değildir. 

Son Ankara P akhna 

Benzer Bir Anlaıma 

imzası Bekleniyor 

r ltalyanlarln Son tır. Kabinede yapılacak delişik-
llklerle bazı Nezaretlerin yeni
den teşklllUandırılması iş"I &örü-

Kuvvetli düşman mevzileri işgal 
ettik ve 200 esir aldık. Esirler a
rasında subaylar da vardır. Bır 
otomatik silah ve mebzul mikdar 
da malzeme elimize geçmiştir. Sa
vaş tayyarelerimiz askeri ehem
miyette hedefleri muvaffakıvetle 
bombar<iıman etmişlerdir. Hava 
muharebeleri esnasında 5 duş
man tayyaresi düsürdük. Tavva
relerimizden biri. bir dost mem
leket arazisine mecburl iniş yap
mışsa da, mürettebatı kurtul
mustur. 

* * 
Almanların Atinadaki bu fa

alıyetine mukabil İngiliz
lerin de Yunanistanda faaliyette 
buıunduklan anlaşılıyor. Bir ay Yugoslav H. NC1Z1r1 
kadar evvel İngiliz orta şark kuv-
Vetıeri .kuman~anı General Wa- da Pecteye Gtdlyor 
'\vel Atınaya gıderek Yunan er· s 
kanı harbiye~i ve hükumeti ile B da te 21 (A A.) _ "Ste-
temas ve muzakerelerde bulun- .u pe.~ . · zed aıete-
tnuştu Bu müzakerelerin Yuna- fanı,, - UJ - Nem . ~· g . . . . z li b uh birının bildır histana yapılacak yardımla ala- sı.~~n a.~re m a .. -
kadar olduğu ilan edilmişti. Şim- dıgıne g~re, yakında, T~rk : B~
di de İngiliz mahafilinin Yuna- g1tr deklarasyonuna m~bih bır 
histana her istedi~i yardımın ya- ~ulgar - Yugoslav deklirasyonu 
llılabileceğini tekrar ettiğine şa- :mzalana<'aktır. 

Macar matbuatında hit oluyoruz. Yani Yunanistan 
İtalya ile sulh yapmaya yanaş
bıazsa, İngiltere ona yalnız tay- Budapeşte 21 (A. A.) - .. Reu
hre ve harp malzemesi gönder- ter,, Bir müddet teemmülden son 
tnekle iktifa etmiyerek icap eder- ra Macar matbuatı Türk - Bulgar 
se asker de gönderebileceğini ih- deklirasyonuun, Almanya tara
la.s etmektedir. fından ilin edildiği gibi, mihver 

Tam bu sırada İn~ntere bari- devletleri için yeni bir muvaffa
tiye nazın Mister Eden'in harp kıyet teşkil ettiği hakkında bazı 
kabinesi askeri mjişavirleriyle tereddütler izhar etmiıtir. Sof
~irlikte Mısıra hareket ettiğini yadan gelen bir haberde başla -
<>ğreniyoruz. Londra siyasi ma· rında eski Başvekil ve Hariciye 
hafılinin verdiği malumata göre: Nazın Muşanof bulunan muhale
bariciye nazırının bu seyaha~ı fet şefleri bir beyanname neşre
~alnız Afrikanın yeniden organı- derek yeni Türk - Bulgar an 1aş
te edilmesi ve oradaki siyasi teş- masının memnuniyetbahş oldu -
kılatın yeni icaplara göre tamam- ğUnu bildirmişlerdir. 
l:tnması ile de~il. ayni zamanda 
General Wavell'in Atina seyahati MarkorJiç'in aegahati 
i.J~ de alakadardır. İngiltere İtal-
"avı yalnız Afrikadan çıkarmak- Budapeşte 21 A. A.) - "Ha
la iktıfa etmiyerek onun Akde- vas,. Macar - Yugoslav dostluk 
bizdeki faaliyetini de tamamen ve istişare muahedesinin musad
kotürümleştinnek kararındadır. dak suretlerinin teatisi için Yu
~u sebeple İtalvayı Arnavutluk- goslavya Haricıye Nazımın ~10: 
tan da çıkarmak niyetindedir. cek hafta res~en Budapeşte'yı zı
tden'in beraberinde İngiliz harp yaret etmesı beklenmektedir. 
kabinesi askeri müşavirlerinin Markoviç Budapeşte'de iki giln 
huitınması da dikkate şayandır. kaldıktan sonra Macaristan da-

Zaten bu haberden bahseden hilinde bir seyahat yapacaktır. 

----->---1nl:?iliz sözcüsü. orta sarkta tn
Jı?ilterenin serbest kalını' büyük 
kuvvetleri bulundu~unu da tek- Onild Adada Yiyecek 
tar etmekten cekinmemiştir. 

Görülüyor ki. Balkanlarda İn- Sılun.._51 Artıyor Rıltere ile Almanya arasındaki Ti 
sı\'as· miicadele henüz bitmemiş- Ankara, 21 (Radyo gazetesi) _ 
tır Turk - Bulgar anlasması bu 
1'nı.icadelenin şimdilik askeri bir Haber aldığımıza göre, 12 adada 

Mukavemetİ de \...1._ınm_u_şıilr_. ___ _ 

# , 

Kırdmak Üzere 
---

Hür Fransız Kuvvetleri 

Libya'da Kurfa'ya 

Çok Y aklaıta 
Kahire 21 (A. A.) - Umumi 

karargahın tebliği: 
Libya: Bingazı nin cenubunda

ki muharebede 107 ltalyan orta 
t.üyüklükte muharebe arabası iğ
tinam edilmiş veyahut tahrıp e
dilmiştir. Bu muharebenın vu 
kua geldiği geni§ sahada iğtinam 

Llbyadald hareklt sırasında in gilizlerln eline ge(ftl ganimetler olunan diğer harp Jiıa!ze~esinin 
sayılması devam etmektedır. 

• -:--1 Eritre: 20 kanunusani ile 20 

S• , 200 Çok M··th•ıc 9:1 .. r ı şubat arasında, birlivakuınand•-
ıngapur G U 3' nı generalle birlikte 47 ltalyan 

• A • subayı, 698 Italyan erbaş ve eri 
Bombardıman Sılah: Uranıum ve 5.5~6 It~yan .müstemleke as-

keri esır edilmiştır. Bundan baf-

Tayyaresi Geleli Bombası 
-o---

ka, mavi Nil, yukan Nil ve Go
gam mıntakalarında da bir çok e
ıırler aluu:nıştır. 

B b 1 1 ,. ı· l talyan somalisl: Krtalanmız, Bu Bu om a arm ma ıne cuba ırmağını. ilk geçilen nok -Japon Nazırı 

Tedbirleri Lüzumsuz 

Addettiğini Söyledi 
Vaşington, 21 (A. 9.) - İngil

tere büyük elçiliği Birleşik A
merikanın şark sahillerinde ha
va tarikiyle Uzak şarka tayyare
ler gönderilmekte oldu~unu bu 
akşam bildirmiştir. Elçilik bu hu
susta fazla taf siliıt vermemiştir. 

"Nevvork Herald Tribune .. ün 
verdiği bir habere göre, bidayet-
te İngiliz hava kuvvetleri için 
fngiltPrevP srnndf'rilmesi karar
laştınlan 200 bombardıman tay-
yaresi hava yoluyla Kaliforniya
dan Sinııaoura srönderilmistir. 

M at.uoka'ya göre 

imkan Veren Yeni Bir 

Keşiften Bahsediliyor 

tanın ıimalinde dijer bir nokta· 
dan daha tazyik ederek geçmit
lerdir. Bu iki köprü başındaki 
harakit, ,şayanı memnunıyet bir 
tarzda inkişaf etmektedir. 

Bem, 21 (A.A.) - İsviçre ga- Somali cellM•llule 
zeteleri . .. bugünkü . ~arpte k';1lla- Londra 2l (A. A.> _ "Reuter,, 
nılmak uzer:_e İngılız, Amenkan Kisma'ya l5 kilometre mesaİede 
ve Aiı:ıan ~boratuarlarıf'!.ın . te- Juba ırmağının .pmcıa klin mu
kemm~l ettı~ek ve e~d~strı~c~ him Ital an bava _,.tanı ile 
teşebbuslerde ımal ve ıstımalını karakolui°ıwı ~ "811Up 
mü.m:kün kılmak ~zere ~alıştı~- Afrikul piyade nn6ti tara
tan sansasyonel b~r keşfı bahıs fından zaptı üzerine, dü§ltlan 
mevzuu etmekte:dırler. Bu ke- fimdi Juba ınnatı bölgesinden 
şif, insanlann elıne muazzam ve tardedilmi§ bulunmaktadır. 
sonsuz enerji hazineleri vermek-
tedir. Bahis mevzuu olan eey. HtıMflller ateı hattında. 
"Uranium .. bombasıdır. Bu bom Londra 21 (A. A.) - "Reuter,. 
balar, eski fizik ilimlerinin bir Habeş imparatorunun munta -
türlü maddeden çıkararak ser- zam kuvvetleri Cenubi Afrika 

L----..:S -

l11CJiltere Amerikaya 
12.000 Tayyarelik 

lir Sipariı Verecek 
Nevyork 21 (A. A.) - "Wall 

Street Journal,, muhabirinin te
min ettiğıne göre tayyare sana
yiine 900 milyon Ingiliz lirası 
yatırılması düşünülmektedir. Bü 
yük bir kısmı bombardıman tay
yaresi olmak üzere Ingiltereden 
12.000 tayyarelik bir sipariş a
lınması bahis mevzuUd\lr. Aynı 
zamanda tayyare sanayiini sene-

( Sonu: Sa 5: Sil 4 J 

Emniyet Nezaretinin tebli~in
de, İtalyan tayvarelerinin dun 
Preveze'vi bombardıman ettikle
ri ve Midilli üzerine de bomba· 
lar attrklan ' ll-iirilmektedır 
Preveze'de insanca zaviat ve ha 
sar olmadı~ gibi, Midilli'ye atı
lan bomba,• .. da tesirsiz kalmış
tır. 

<Sonu: Sa 5: SB 4 J 

Ekmek Kararnamesi 
Değirmen ve Fırınlarda 

• • Mevcut Unlar lçın 
Beyanname Verilecek 
Ankara. 21 (TAN Muhabirin

den) - Tek tip ekmek cıka -
nlmast. f r a n c a 1 a imalatı
nın tahdidi ve buidaylara kans
tınlacak çavdar hakkındaki Ko
ordinasyon karan buıtün resmi 
2azete ile neşredilmiştir. 

Bu karann esaslarına göre. 
Ankara, İstanbul ve İzmir şehir
leri belediye huduttan icinde 
yalnız yabancı maddesi çıkm1F 
yüz kilo bujdaydan seksen dört 
ile 86 kilo arasmda un alınacak 
surette tek tip olarak imal edi
len unlarla. bu unlar<ian vaı>ılal'I 
ekmekler tstihllk olunacaktır 
Bu unlarm imalinde kullanıla
cak buiday hannanlanna, bu 
harmanlann asıllannda mevcut 
cavdarla birlikte azami yüzde on 
beşi ~myiecek nisbette çavdar , . . ,_.. __ 

cala vesair ihtiyacları için iktıza 
oden daha asd1 randımanlı un
lar, Ticaret Vekaletince tesbıt e
dilecek miktarda Tonrak Ofısı 
tarafından hazırlanacaktır. 

Bu sehirlerin belediye hudut
ları icindeki deiirmenler. ger k 
bu sehirlerin ve ızerek di~er ma
hallerin ihtivaclan icin kararlas-
ınlan tioten srayri un imal ede
ınivecekleri ızibi. bu sehirlerın 
·htivacını tt"mine istirak ed n 
"qka verlerdeki ddinnenlerin 
i• al ettikleri bu th:~ten eayrı 
·1nlann da bu eehirlere ithal e
~nmeıi vasak edilmektedir. 

Karar bul{iln meriyeıte Jlirdi
itinden Ankara, İstanbul ve İz
mir ddirmen ve fınnlan elle
rinde mevcut unlan bir bey n
.. - na luolMfv"'l'"r"' hiln İrm1VP 
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Yazan : Von Kleifens (Holanda Hariciye Nazırı) 

B •t f .Yağmuru yağıyor, fakat insanca 
1 ara zayiat olmuyordu. Bu hadise. Al-

manların, Norveç Kralı gibi, Ho-

Kalmamlz Çok 
'

landa Kraliçesini de kaçırmak is
tediklerinin ilk delilidir. 

j Tayyareler gidince ben de yo-

F Ol t ! luma devam ettim. Bu defa yaena muş u ! nımda bir maiyet zabiti vardı. 
___ ___ ı Bu sayede hariciye nezaretine 

İkı harta evvel Londra ve Pa!·ı;; 
scfırlerımlze, kendilerine emir ve
rıldiğl zaman açılmak uzere mlı
hürlü birer zal'f gönderılmişti. 

Muttefiklerden yardım istiyen uu 
zarfların açılması isin emir ver
dık. Bu suretle artık bitarailığı
ımz otomatik surette nihayet bul
muş, müttefiklere iltihak etmış
tık. Bu geçen harpteki bitara.ı'.lı

gımızı muhafaza edememekliğimiz 
çok fena olmuştu. Almanlara J.d.l

la guvenmlştık. Onların, bizim ta
rafımızdan bir tahrık olmadıKça 
hudutlarımıza hürmet edecekleri
ni sanmak gafletinde bulunmu~
tuk. 

6-
1llüttefiklere iltihak : 

Derken etrafta bir cehennem 
gürültüsü başladı. Şehir 

kolaylıkla vardım. Alman sefiri 
Kont Von Zech benden evvel gel
mişti. Onu görür görmez. 12 se
nedenberi Laheyde Almanyayı 
bu adamın temsil ettiğine teessüf 
ettim. Kont Von Zech el1i yaşla
rında, eski bir süvari zabiti idi. 
Eski Başvekil Betman Holveg' in 
kızı ile evlenmiş, ve on iki sene 
evvel Vaymar hükümeti tarafın
dan sefir tayin edilmişti. Fakat 
Kont Von Zeck anlasılan Nazi
lerle de anlaşmıştı. Yalnız bu za
tı biz namuslu bir adam bilirdik. 
Haksız işlere karışmazdı. Bu de
fa da heyecanlı görünüyordu.Ho-
landayı terke mecbur olduğun
dan dolayı müteessir görünüyor
du. Simdi vereceği mesai Alman 
ordularının Holanda toprakların
da bulunduğunu bildirmekten i
baretti. Mukavemetin manasız 
oldu,i:(unu söylüyordu. Mesai. Ho
landanın gerek A vrupadaki ge
rek diğer yerlerdeki arazisini ga
ranti _ediyor. hanedana da doku
nulmıyacağını bildiriyordu. 

* * 

civarındaki barakaları bombardı
mana gelen Alman tayyarelerine 
tayyare dafi topları ateş açmıştı. 
Tayyarelerin sabahın mavi ufku
na akseden siyah siluetlerini gö
rebiliyorduk. Üzerimize ölüm ve Notaya cevap : 
ateş yağdırıyorlardı. 

Yine telefon çaldı. Brükselde
ki sefirimiz, Belçika paytahtının 
da bombardıman edildiğini haber 

' veriyordu. Ayni zamanda Alman 
orduJ.p.rının Lüksemburg hudu
dunu geçtiklerini bildiriyordu. 
Artık Alman taarruzuna şüp· 

he kalmayınca, telefonla Başveki
li buldum ve kendisiyle Londra 
ve Paris sefirlerimize evvelce 
gönderdiğimiz mühürlü talimata 
göre hareket etmeleri hususunda 
malümat verilmesinde mutabık 
kaldım. Bu mühürlü talimat iki 
hafta kadar evvel mühürlü bir 
zarf içinde Londra ve Paris se
firlerimize gönderilmiş, fakat, 
kendilerine emir verilmedikçe 
zarfları açmamaları tenbih edil
mişti. Bu talimatta İngiltere ve 
Fransadan hava kuvvetleri iste
meleri yazılıydı. Çünkü, biz ken

e di hava kuvvetlerimizle Alman
yaya mukabele edecek vaziyette 
değildik. Artık bitaraflığımız o
tomatik bir surette nihayet bul
muştu ve biz müttefiklere iltihak 
etmiştik. 

Bu defa, geçen harpte olduğu 
gibi, bitaraflığımızr muhafaza e
dememekliğimiz çok fena oldu. 
Fakat şimdi anlıyoruz ki, biz bu 
defa Almanlara fazla güvenmişiz. 
Onların, bizim tarafımızdan bir 
tahrik olmadıkça. hudutlarımıza 
hürmet edeceklerini sanmak gaf
letinde bulunmuşuz. 
Başımız üstünde düşman tay

yareleri dolaşırken alelacele git
tik. Eğer mecburiyet hasıl olur
sa hariciye nezaretini, şehrin or
tasından daha tenha bir yere 
nakletmeye karar verdik. Bu mak 
satla şehir kenarında bir dostun 

Su şartla ki mukavemet edil
miyecekti. Aksi takdirde 

memleketin siyasi varlığının ta
mamen tehlikeye düşebileceği 
hatırlatılıyordu. Kont Zech Al
man kumandanlığı ile temas et
memi, ve mukavemet fikrinden 
vaz geçmemizi tavsiye ediyordu. 
Alman istilasının sebebi olarak ta 
İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin 
Holandayı işgal için hazırlandık
ları hakkında malumat elde et
tikleri bildiriliyordu. 

Sefirin sözleri bit tikten sonra 
cevap vermeden evvel bir an dü
şündüm. Nazilerin tehditleri, ca~ 
zip vaatler, sahte vesilelerle dolu 
olan bu notasına ne cevap vere
cektim. Karşımda Hitlerin mü
messili duruyor, dısarda da Al
man tayyareleri şehri yakıyor ve 
vatandaşlanmı öldürüyordu. Ö
nümde duran not defterinden bir 
kağıt aldım, bir yanlışlığa mahal 
kalmasın diye, cevabımı hemen 
orada yazdım. Bu cevap kısa idi. 
Bu cevapta Holandanın bir üçün
cü devletle Almanya aleyhinde 
herhangi bir anlaşma yaptığı hak 
kındaki iftirayı reddediyordum. 
Bu sebepsiz hücum karşısında 
Holanda hükumetinin de bu gün
den itibaren Almanya ile harp 
halinde bulunduğunu bildiriyor
dum. 

Bu beyannameyi Kont Zech 'e 
uzattım ve başka bir söyliveceği 
olup olmadığını sordum. Veda et
ti, ayrıldık. Holandanın dostu o
lan bu adamın, nezaretten çıkar
ken memurlar cı.;,;nde başını e
ğişini hiç unutmıyacağım. 

(ARKASI VAR) 

evini kiraladık. Ve derhal bir a-. ============= 
rabaya binerek yeni binaya nak-1 Basın Birliği Azalarına 
letti~. Üze~imizd; dolaşan tayya-ı Mıntaka Reisli w inden: 
relerın yagdırdıgı bombalar al- Yıllık bal g b ak 

d w b k b t ' omuzun u şam 
tın a yaptıgımız u ısa seya a Taksı·md ş h. G · d · 1 F h e e ır azınosun a ve-
çok heyecan ı oldu. akat am- ·ım kt ld • b" k 

1 d .. ı b b rı e e o ugunu ırer me -
do sun uşen şarapne ve om a- t la b' lik • ı h t ı t 
!ardan hiç bir zarar görmeden m~ fıik~ 

1 
~zla abr.xnlaikt a hır a -

· · · d k O d k .. .......,, re a arı e ır e azır 
yenı evımıze var 1 · ra a ~l~ı- bulunmalarını rica etmiktik. 
mı bıraktım ve derhal Ba,şvekı ın Ad ı · d k' d .. "kl'k .. ·· 
evinde toplanan kabine içtimaına d res e~~ el ı egışı ı1 • yuzun
ı:!ittim. en me up arımızı a amaması 

muhtemel olan arkadaşlarımızı 
da bu satırlarla haberdar ediyo-* * 

Almanlarm hedefi : 
ruz. 

---,r---

Çorap Fiatlar1 

Ç ok Ucuzlıyacak 
Dün öğleden evvel vilavette 

Vali Lutfi Kırdar'ın riyasetinde 
iplik tevziatına ait kararnamenin 
tatbikatına dai~ bir toplantı ya
pılmıstır. Toplantıda. pamuklu 
dokuma fabrikatörleriyle iplik 
fabrikatörleri bulunmuşlardır. İk 
tisat Vekaleti sanayi tetkik he
yeti reisi Şevket Süreyya. iplik 
tevziatının ne suretle yapılaca
ğını izah etmistir. 

Şehrimizdeki iplik fabrikatör
leriyle Adana ve İzmirden gelen 
iplik fabrika sahipleri de Şevket 
Süreyyanın riyasetinde ayrıca 
bir toplantı yapmışlardır. Fabri
katörler, bu toplantıda pamuk fi
vatlarının arttığını ileri sürerek, 
iplik fiyatlarının da arttırılması 
icin bir teklifte bulunmuc;lardır. 
Sanayi tetkik heyeti reisi, bu 
+ .... .--1",...t,ı,.:h teklifin tPtkikinP sim
dHik imkanı olmadığını top!antı-
nrn iplik tevziatı ile alakadar ol
duğunu söylemiştir. Maamafih 
fabrikatörlerin bu teklifi Anka
rada tetkik edilecek. ona göre 
kendilerine bir cevap verilecek
tir. 

Dün Ticaret Odasında çorap ve 
fanila fabrikatörleri de. oda u
mumi katibi Cevat Düzenlinin ri
vasetinde bir toplantı yanarak, u
cuz ve sağlam çorap ve fanila me
selesini görüsmüşlerdir. 

TAN 

Silivri Deniz 
Faciasının 

Muhakemesi 
Salvador Vapuru Kaptanı Dün 

Başlıyan Muhakemede Faciayı Anlattı 
Bundan bir müddet evvel Var

nadan aldı~ı 350 kadar Muse\"ivi 
Filistine götürmek üzere limanı
mızdan transit olarak gecen U
ruguvay bandıralı Sal vador va
puru, Silivrinin Cambaz burnu 
açıklarında batmıştı. içlerinde 
çocuk, kadın ve ihtiyarların da 
bulunduğu 150 den fazla insanın 
ölümü ile neticelenen bu hadise 
hakkındaki ilk tahkikat bitmiş 
ve duruşmaya dün ikinci ağır ce
za mahkemesinde başlanmıştır. 
M;thkPme m;ıhalli zabıtanın tan
zim etti fezlekeleri okuttuktan 
sonra mevkuf olarak mahkemede 
hazır bulunan gemi kaptanı Vik
tor'a, vakanın nasıl cerevan et
tiğini anlatmasını söyledi. Kap
tan tercüman vasıtasivle hadiseyi 
söyle anlatmaya başladı: 
"- Varnadan, bir romorkörün 

vedeğinde olarak hareket ettik. 
Romorkör bizi, boğaza 30 mil ka-
la bıraktı ve gitti. İstanbul lima
nına hadisesiz olarak geldik. Ha
va güzeldi. Gemide barometre 
olmadığı için birdenbire havanın 
bozacağını tahmin edemedim. 
Hüsnü Kaptan tarafından idare 
olunan romorkörün arkasına bağ
lı olarak Istanbuldan Çanakkale-

ra etmemi tavsiye etti. Fakat ka
yalıklara düşüp parçalanacağımı
zı bildiğim icin buna muvafakat 
etmedim. Geminin baş tarafını 
dalgalara çevirip olduğum yerde 
demirledim. Bu esnada romorköy 
de ipini koparmış ve bi:ı:den u
zaklaşmıştı. Bir aralık Salvador 
demirini taramaya başladı. Bü
tün gayretime rağmen onu bir 
türlü zaptedemedim. Nihayet ge
mi, bordadan gelen büyük bir 
dalganın tazyiki altında parça
landı. Hepimiz birden denize dö
küldük. 

- Kaç can kurtaran simidiniz 
vardı?. ? 

- 340 simidimiz vardı. Batış 
o kadar ani oldu ki onları kullan
maya bile vakit bulamadık. 

- Fakat bun1ar işe yaramaz 
bir halde imişler. 

- Zannetmiyorum. Kullana
bilseydik, pekala istifade eder
dik. 

Tek Tip Ekmek 
İçin Y apllan 
Tetkikler Bitti 

Bu Suretle Ekmek 

30 Para Ucuzlıyacak 
Tek tip ekmek kararnamesi he

nüz şehrimizdeki alakadar ma
kamlara tebliğ edilmemiş olmak
la beraber, bunun etrafında ya
pılan tetkikler tamamlanmıştır. 
Iki gündenberi şehrimizde bulu-
nan toprak mahsulleri ofisi u
mum müdür muavini Hamit ve 
ofis lstanbul şubesi müdi.ırü 
Vahdi Yurdmen, dün bazı değir
mencileri davet ederek görii-ı -
müşlerdir. 

KararnamMin tebliğinden iti
baren ofis değirmencilere 9, 75 ve 
9,25 kuruştan buğday ve 7 ,25 ku
ruştan çavdar vermeğe başlıya -
cak, yüzde 15 çavdarlı buğday
dan 86 kilo un istihsal edilecek
tir. 
Yapılan hesaplara göre ekmek 

bu suretle 20 veya 30 para ka
dar ucuzlıyacaktır. Esasen ek
mek tipinin tevhidinden gözeti
len gaye bir miktar fiyat ucuzlu
ğiyle beraber buğday sarfiyatını 
azaltmaktadır. Bu da buğdayda
ki çavdar miktarını 7 - 8 den 15 e 
ve randımanı 80 - 82 den 84 - 86 
ya çıkarmakla mümkün olacak
tır. 

Yeni tip ekmek şehrimizdeki 
değirmenlerde mevcut eski tlp 
unların tamamen sarfından son
:-a ve nihayet dört, beş gün için
de yapılmağa başlam.caktır. 

Fabrikatörler, toplantıva birer 
ucuz çorap nümunesi getirrnisler
di. Topukları sağlam ve iki kat 
olan bu erkek coraolarını 30 ku
ruşa satmak mümkün olacaktır. 
Fantazi coraplarm fiyatı 35 ku
rusa. lastik cocuk corabı da 22.5 
la 47 bucuk kııruş arasında sı\tı
labilecektir. Tek kat pamuklu 
kadın coraplarını 40 kuruşa kadar 

ye doğru hareket i'ttik. Fakat 
Marmarada henüz 15 - 20 mil ka
dar ilerlemiştik ki, hava birden
bire patladı. Gemi çürük ve es
kiydi. Dalgaların tesiriyle çatır
damaya başladı. Bu esnada Hüs
nü kaptan Salvador'u baştan ka-

Mahkeme bu izahatı dinledik
ten sonra, hadiseyi müteakip li
man idaresi tarafından vaka ma
halline gönderilen ehli vukuf ra
porunun liman idaresinden ir.ten
mesine, romorkörün kaptanı Hüs
nünün şahit olarak celbine ve va
kadan kurtulanlardan milli hu- Bundan başka wşimdiye kadar 
dutlar dahilinde oturanlar varsa değirmenlerde b.ugd.ay stoku bu
bunlarm da polis marifetiyle bu-, h~_nd:ı;ırulurken şımdıden sonra 15 
lunarak, şahit olarak mııhkemeye ıgunluk un sto~~ bulı:~durul8:cak
getirilmelerine karar vererek cel- tır .. Bwıun ıçın degırmencılere 
seyi talik etmiştir. teblıgat yapılmıştır. 

s::ıtmak kabil olacaktır. . MAARİFTE· 
ÇORAPCILARIN TOPLANTlSl • 

Fanilelere _gelince; yazlık spor •• 
fanileleri 50 kuruşa, yarım kollu Dun Dokuz Mektep 
fanileler 65 kurusa. kışlık fani
leleri de 120 - 130 kurusa sata
caklarından bahsetmislerdir. Kaçağı Yakalandı 

Çorap ve fanile fabrikatörleri Maarif müfettişleri Eminönü 

Et Meselesi 
Halledildi 
---·O---

Narh Üzerinden Satışa 

Devam Edilecek 
~elecek hafta bir toplantı daha mıntakasında yaptıkları araştır
yaparak bu mevzuları tetkik ede- mada dokuz talebenin kahveler
cek1erdir. Ticaret Odası umumi de oyun oynaP,ıklarını görmüşler 
katibi Cevat Düzenli bu toplan- ve haklarında ceza zaptı tutmU'j· Vali ve belediye reisi Lutfi 
tıda fabrikatörlerin bu,ı?ünkii ih- tardır. Maarif Vekaleti bir bir Kırdar dün de et meselesiyle 
tiyaçlara göre. u~uz ve sağlam üzerine üç defa hakkında ceza meşgul olmuş ve mutavassıtları 
mal yapmaya ım~an bulacakları-! zaptı tutulup üç gün mektep~en dinlemistir. Mevcut narha göre 
nı. çorap ve fanıleden sonra a- lardına karar verilen talebenin etin millı.tazaman satılması husu
y~kka~ı, k':1?~ş ~evzuların~n tet tamamen mekteple alakasının ke sunda bir anlaşmaya vahlmıştır. 
kik edılecegıı:ıı soylemektedır. silmesine karar vermiştir. Ancak sürü sahipleri evvelce mın 
Piyasada: YEN! ~RTA OKULL~ - takalarına gönderdikleri telgraf-

Bu sene ılk okullardan oı ta o- larda rnevrudatın durdurulması
kulla~a on iki b~, .orta okullar- 01 istedikleri için et azlığı iki gün 
dan lıselere yedi bın talebe ge- kadar daha devam edecektir. 
ç~bilecektir. Mevcut .mekteple - Tüccarlar sürülerin yola devam
rıı: b~. ~~da.: talebeyı .. alamıya - tarını yine telı:?rafla memurları
cagı gorülmuş ve Uskudar, Be- na bildirmişlerdir. 

Petrol Ofis için 
Son Hazırllklar 

Ticaret Vekaleti iç ticaret yoğlu, Fatih, Pendik ve Eminö-
müdür muavini Talha Sabun - nünde yeniden orta okul inşasına 
cu, dün Ankaradan gelerek pet- ve bazı liselerin de ilk sınıfları
rol limited şirketinde tetkiklere nın şubelerle genişletilmesine ka· 
başlamıştır. Petrol limited birkaç rar verilmiştir. 

MÜTEFERRİK: 
--- ---

iktisat Vekili, Yarın güne kadar daha geniş bir kadro INŞA OLUNACAK MEKTEP 
ile petrol ofis şekline inkıla~ e- BINALARI - Maarif Müdürlü-
decektir. ğü belediyeye bir istimlak listesi A k Do·· nüyor 

DUNKU IHRACAT - Dün vermiştir. Bu listede gösterHen n araya 
muhtelif memleketlere 180 bin yer ve arsaların bir kısmı mek- Iktisat Vekili Hüsnü Çakır, 
liralık ihracat olmuştur. En zi- teplere ilave edilecek, b ir kıs - dün Sümerbankta, yerli mallar 
yade Almanyaya taze ve tuzlu mında da yeni mektep inşasına pazarında muhtelif mevzularla 
balık ku··sbe go··ndeı·ı'lmiştir başlanacaktır. Belediye istimlak ' · meşgul olmuştur. Vekil, pazar 

KAKAO KALMADI - Mev - müdürlüğü bu listeyi tetkik et- k. 
cut kakao stokları hemen hemen mektedir. günü Ankaraya gidece tır. 
tamamen bitmiş olduğundan çi- KIZILAY BEŞlKT AŞ ŞUBESI 
kolatacılar istihsallerini yüzde 10 Bin Ton Gaz - Kızılay cemiyetinin Beşiktaş 
on beşe kadar indirmişlerdır. şubesinin bugün öğ!eden sonra 
Bazı fabrikalar lüks mağazaların saat 15 te, Beşiktaş Halkevi sa-
ı;iparişlerini karşılamak için eııe- ve Benzin Gerdi tonunda yıllık kongresi top1ana-
rincte küçük stoklar bulundur - caktır. 
maktadırlar. Diğer taraftan son Ankara, 21 (TAN) - Kısmen 
zamanlarda piyasaya sürülen çi- Portsait ve kısmen de Hay~a 1 FRANS~D~N KITAP GELE
kolatalara da kakao yerine baş· transit depolaından meml~ketı- CEK-: Hük~~t Fr.~n.sada~ ge
ka maddeler karıştırılmıya baş -ı mize 10 bin ton gaz, benzın ve lecek kıtaplar ıçın dovız musaa-
lanmıştır. motorin gelmiştir. J desi venneği kararlaştırmıştır. 

BELEDİYEDE: 

Şehir Meclisi 

Dün Toplandı 
Dün toplanan şehir meclisi 

bütcedeki bazı münakalelcri tet
kik ve kabul etmiştir. Pasü ko
runma tahsisatına 50 bin liranın 
ilavesi lüzumlu görülmüş, bu 
para belediye ve vilayet bütçe
lerinden alınarak temin edilmiş
tir. Bilfiil 30 sene hizmet ettik
ten sonra tekaüt edilen memur 
ve muallimlerin ikramiyelerini 
ödemek için 6724 lira diğer fasıl
lardan alınmıştır. Belediye teka
ütlerinin dördüncü üç aylıkla
rını vermek için mevcut tahsisa
La 76958 lira ilave edilmiştir. 
Bahçelerin tarh ve tanzimi için 
de yeniden 15,000 lira, aceze ve 
ikiz çocuklara beş yüz lira, kim
sesiz çocukları köy yatı okulla
rında okutma masraflarına bin li
ra daha eklenmiştir. 

TIYATRO BILETLERINE 
ZA).1 - Şehir Tiyatrosunun 
dram ve komedi kısımlarındaki 
salonlarda önden üç sıradaki kol
tuk fiyatlarının 50 kuruştan 75 
kuruşa çıkarılması şehir mecli
sine teklif edilmiştir. Diğer mev
kilerin fiyatları eskisi gibi kala
caktır. Rejisör ve san'atkarların 
maaşlarına bir miktar zam yapıl
ması da 'istenmektedir. 

Dram ve komedi kısımlarından 
geçen sene 82900, çocuk tiyat
rosundan 2500 lira tahsil edilmiş
tir. 

Üç Ayhklar 
Mütekait dul ve yetimlerin üç 

aylık maaşlarının tevziatına mar
tın birinci günü başlanacaktır. 

Akşam saat altıya doğru 
müzakere başlarken , hari

ciye müsteşarından bir telefon 
aldım. Alman sefirinin bana mü
him bir tebliğde bulunmak iste
digini bildiriyordu. Derhal kabi
ne içtimaını terkederek hariciye 
nezaretine gittim. Fakat yolda a
rabamı askerler çevirdiler, oto
mobilin şehrin merkezine girme
sine mani olmak jçin emir aldık
larını söylediler. Hüviyetimi bil
dirdiğim halde mümaneatte ısrar 
ettiler. Arabadan inerek yakın 
bir yerden telefonla yanima bir 
maiyet zabiti gönderilmesini iste
dim. Telefondan ayrılırken üç Al 
rnan tayyaresi alçalarak caddenin 
üzerinden geçtiler. Bir taraftan 
etrafı mitralyöz ateşine tutuyor, 
bir taraftan da halka hitaben be
yannameler atıyorlardı. Halka 
silahı bırakmalarını, aksi takdir
de bütün memleketin tahrip edil
mesi tehlikesi bulunduğunu bil
diriyorlardı. 

Münhal Bir Köle 

Bir kapı aralığına iltica ettim. 
Alman tayyareleri Kraliçenin sa
ravı üzerinde uçuyor, ve sarayı 
tahrip etmeye çalıstıkları görü-

22 - 2 - 941 

San'at Şaheserleri 
Yazan: Naci Sadullah 

"Tarihten yaşlı olan beşeri 
sanat ''m bize "·erditti 

çeşitli emsalsiz mahsuUer hak· 
kında bir fikir edinmek istiyor 
musunz? Dağ baş\anndaki ma· 
ğara duvarlarım gravürlerle siis· 
lcycn ince zevkfoin. ve ince in· 
san zekasının, "tarihin ninesi .. 
-.ayılan Mısırda kurduğu ehram· 
tarı oturduğunuz yerde J;!ezmek 
Karnak mabl'dinin güzel hara· 
hesinden asırların dibini seyret· 
mek, Lüksor mabedinin yıkılma. 
:van sütunları altında hiç yorul· 
madan dolasmak istemez misiniz? 

"Kahire., den ııTopkapııı ya. 
"Louvre" den "Askeri müze., ye 
ve cı Britanyan "Olimpie,. miize. 
lerinden Vatikan koridorlarmn 
varıncaya kadar diin:yanın en ha
rikulade kıymet hazinelerini hfr 
bir ki.ilfete, hiç bir masrafa kat 
!anmadan görmek, "Ezeli \•e ehe· 
di güzel., in hayranı olan hangi 
insanın rüyası değildir? 

.l\lısır sanatının. Yunan sana· 
tının, Roma sanatının, İslam sa
natlarının yarattığı çeşitli güzel· 
lik abideleri önünde bedii bir 
sekir du~·arak eğilmek, güzellik 
mezhebinin müritleri için yapıl
ması farzolan zevkli bir ibadet 
değil midir? 

Eğer bütiin bu suallere! 
"-Evet!., cevabını verir, ve: 
"- Fakat nasıl?,, diye sorar-

samz, size göstereceğim yol ba
sittir: 
"- Bi.irhan Toprak'ın: "Sanat 

şaheserleri,. ismiyle yeni çıkardı
ğı eser, bize, bütün bu sanat daüs 
sılalarını kolaylıkla gidermek im
kanını kazandırmıştır. Çiinkii 
Güzel Sanatlar Akademisi tara
fından basılmış bulunan bu 242 
sayfalık eser, beseri sanatın en 
değerli abidelerini bir ar&)'a ge
tirmiş bulunuyor: Eserin sayfala· 
rını süsleyen nefis tablolar, ta· 
rihin başı belirsiz bir sanatın 
en heybetli abidelerini okuyucu
larının ayaklarına kadar getir
mektedir: Ben. "Sanat şaheserle· 
ri,, nin sayfalarını karıştırırken, 
-daha doğrusu o sayfalara karışıp 
giderken· gec;miş asırların en lez
zetli meyvalarını seyrettim. Ve 
ı?tt anda, hu lezzetli seyahatin 
zevkli hayranlığı icindeyim. 

Bunun icindir ki. kütüphane· 
mize kıymeti iizerinde miinakaşa 
olunmaz bir eser lrnzandıran 
Biirhan Toprak'a sarnimt minne
timi bildirmekten kendimi alamı
yorum. 

Ayni zamanda, beşeri sanat fa. 
rihinin -en salahiyettar kalemle· 
rin eserlerinden vukuf ve itina 
ile derlenmis- muhtasar bir tari· 
hi de sayabilecei!imiz bu kitap. 
mütevazi ve değerli sahibine 
kusursuz ve mükemmel bir vazi· 
re başarmanın iftihar hakkını ka· 
zandırmış bulunuyor: Onun bu 
aşikar hakkını tanımak ta, het 
"fena,, yı yıkmak, ve her "iyi, 
ye sarılmak prensibine sahip hu· 
lunanlar için unutulmaz bir vazi· 
fedir. 

Adliyede: 

Genç Kızın Ölümüne 

Sebep Olan Doktor 

Tevkif EdHdi 
Kumkapıda oturan Katina is 

minde 14 yaşında bir kız, geçen 
!erde hastalanmış ve kaldınldıg 
hastanede ölmuştür. Bu hactı;:.( 
ile alakadar olarak adliyeye ya· 
pılan bir ihbarda, Katinanır 
Hüdaverdi isminde bir doktorur 
yaptıgı kürtaj yüzünden olduğu 
bildirılmiştir. Iddiaya göre, Ka . 
tina Balıklı hastanesinde çalıştıg 
sırada bu doktorla tanışmış ve o 
nun tarafından iğfal edilmıştir 
Sonradan yapılan ktirtaj kızın oh 
mtine sebep olınuştur. 

Bu ihbar uzerıne ceset morgı: 
kaldırılmış, otopsi neticesi ihbar 
teyit ettiği için doktor Hüdaveı·· 
dı adlıyeye verilerek yedıncı sor· 
gu hak.ımlıği kararı ıle tevkif o 
mnmu~tur. 

BIR SABIKALI YAKALAN 
Dl - Abidin adında bu- sabıka! 
Beşiktaşta ve Galatada bırçol 
hırsızlıklar yapını~ ve aşırdıg 
şeylen Çatalcada satarken jan 
darma tarafından takıp edıldigın 
anlayınca kaçmıya başlanuştır 
Bu esnada Abıdin yere düşmiiı 
ve elinde ağzı açık bulunan sus 
talı çakı göğsüne batarak sğıı 
yaralanmıştır. Jandarmalar om 
derhal Cerrahpaşa hastanesmt 
kaldırmışlar ise de. biraz iyileştı· 
ğini hısseden Abıdin bir fırsaı 
bulup oradan da firara muvsf· 
fak olmuştur. Bir ay kadar şu· 
rada burada dolaştıktan sonra 
nihayet dün Tophanede yakaJw· 
mış, adliyeye verilmiştir. Abıdi1" 
müddeiumumiliğe girer girmez ti· 
zerıne fenalı kgelerek bayılın1ş 
koridordaki bütün halk başına 
toplanmıştir. Bıraz sonra adhye 
doktoru tarafından ayıltılan hır· 
sız tevkif ed lmi tir. 
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him hadiselere intizar etmek i
çin ciddi sebepler vardır. 

Ziyaretin Hedefi 

Bu ziyaretin hakiki hedef \•e 
maksadı şu suretle hüla

sa edilebilir: 

TAN 

1 

ı 

1ı:ı. Mısır seyahati, AfrikaJa
'z zaferinden sonra hasıl o

ıını vaziyete göre, eski İtalya 
lekesınin müstakbel ~e!di 

da alınacak kararlarla ala-
0labuir, fakat, görünüşe g6-

. İtalya ile sulh yapma~ı ve 
IngilizlerJe ittifakını bozması i · 
çin Almanya tarafından siyasi 
ve askeri tazyik altında bulun
duğu anlasılan Yunanistana her 
tiirlü yardımda bulunmak; İn
~ilterenin Amerika ile beraber 
Alman istiJasrna karşı koyacak
larla beraber olduğunu bildir
mek suret~yle diğer Balkan dev
letlerini takviye etmek. 

Tayyarelerin faaliyetini takip eden bir radyo istasyonu Keşü uçu~u yapan bir tngiliz tayyaresinde tayyareci ile rasıt 

2:iyareUe G. Wavell'in ge
de Atinaya yaptığı seyahati 
da slkı bir münasebet var

l tnevzuu bahsolan, İtalyanın 
Akdenızde tasfiyesidir. 

Seyahati 

Ünün ilk planda gelen en 
tnilhim hadisesi, hiç şüp

ki :\tister Eden'in 1\Iısır 
lidir, 

Alman kuvvetlerinin Yuna
nistanı istila ederek şarki Akde
niz sahillerine inmelerini ve 
Yunanistanın hova ve deniz üs
lerine hakim olmalarını önle
mek maksadiyle İngilterenin üç 
istikamette harekete geçmesi ih
timali vardır: 

1 - On iki adayı işgal etmek 
ki bu, nisbeten kolay temin e
dilecektir. Esasen şimdiye kadar 
yapılan İne:iliz bombardıman
ları bu adalarda esaslı tahribat 
yapmıştır ve bu adalarda, kıtlık 
derecesine yakın yiyecek azlığı 
baslamıstır. 

Gönüllü Tayyareciler 
Tazyikli Kazanlarda 
Nasıl Yeli$1iriliyor? 

akatinde İngiltere impa
llğu erkanı harbive reisi 
at Dill ve harp kabinesi 
. tniişavirlerinden mürek-
1.r heyet bulunan hariciye 
f.den'in bu zi:varetL hak
lngiliz kaynakları şu tai
\•erınektedi r Jer: 
ıiyaretin, Afrikadaki İn· 
ferinden sonra hasıl olan 
nıi~ ete göre, eski İtalya 
tıılekesinin müstakbel ~ek 
ında alınacak kararlarla 

1 olabilir. Fakat böyle bir 
~a harici~e nazırının bu 
lı bu kadar basit bir se
iıah edilemez. Görünüşe 

tu ziyaretle, General lVa· 
hir ay kadar evvel Atina
~.tığı ziyaret arasında sıkı 
1uııas.ebet vardır. Mevzuu 
an. ltalyanın yalnız Afri
değil, bütün Akdenizde 
~Sİdir, 
erikan kaynakları da şu 

vermektedirler: Mısırda 
an General WaveJI ordu
n 200 bin kişilik bir kuv
ı.tnanistana gitmek lizere 
bulunduğu ve Naziler Yu
iatıa hücum etmeden ev· 
gilizlerin buradan Bal
, Yolu ile Almanlara karşı 
lıa geçmeleri ilıtimal da· 
dir. 
~tlatahm ki. harbin bas
İndanberi Eden üe def~ 
j ıiyaret etmiştir. Birinci 
0nliıı)•onlar nazırı sıfatile 

ı\ltka ilk ~elen dominyon 
(!tini selamlamak maksa· 
~itıni~ti. 

tnühim olan ikinci sem
e ise. General Wavcll 'ne 
ili ordularına kar~ı yapı

, ta~ruz hareketinin plan
k Shıt edilmisti. Afrikada 
. lıir muvaffakıyet ve sü-
'tıki af eden İn.giliz taar· 

, hu zil aretten sonra baş-
~•t • 
~rı·i .. h .. .. .. . t" ·• u uçuncu zıyare ın-

llta, sarki ,.e orta Akde
Ve Balkanlarda t:ok mü· 

2 - Sici\yanın ise:ali. Bu ada
ya hakimiyet, bilhassa Alman 
hava üslerinin tesisinden sonra. 
İngiltere idn -sarki Akdenizde
ki harp sahnelerinin malzeme 
ihtiyacını temin etmek bakımın
dan- son derece havati bir mese
le haline J?elmi!jtir. Şüphesi7 
Tr:ıhlıısearhin :ıaptı. hu i~gali 
kolaylaştıracaktır. Fakat bunun 
cok güç ve hir ı.;ok fı>rlakarlık
ları ''e esash hazırlıkları icap 
ettiren bir amı>liye olduihı da 
muhakkakhr. Geçenlerde Sicil· 
yaya bazı İne'iliz paraşütçüleri
nin inmesi, bir kaç gün evvel İn
giltere adasında yamıan ve mu· 
vaffak1yetli neticeler verdiği 
bildirilen parasiitçü taarruzu 
tccriihrleri. 1'11 bakımdan sava
nı dikkattir. İneiliz kaynakları 
İngilizlerin bu iş için m:un za
mandırnheri hnurlandıkla'rınt ve 
artık hunu gizlemeye liizum gör 
mediklerini bildirmektedirler. 
Sicilyaya karsı f::ıauuzun ne 
z~man ve ne sf'ldlde :vauılacağı 
h.'lkkında simdir1en bir şey söv
}Pnemezse de, hunun bu havali
deki Alm"ln tavva,.e \islerini 
tahrip edecek miithis bir hava 
bllmbardımanından son!"a. hava, 
derıiz ve ka,.a kuvvetlerinin sı
kı hir ic;hirliP.i ile yapılacağı tah
min edilel)ilir. 

3 - BalkAn vnnm ad:tsına as
ker cıkarmnk. İnniHzlerin bu iş 
İc'in hazırlstnmıs bir kac yiiz bin 
askt>r1e1'i bul undujhı an lası h:yor. 
Bu İne-ili'l kuvv<'tleri Se'aniğe 
çıkabildikleri takdir.le, A lman 
ordusunun EP.e sahillerine in
melerine ve Yunan ordusunu 
sağ cenahtan vurarak umumi 
ricate mechur etmelerine mani 
olmaya cahsacaklarılır. 

Bu asker ihracı ile Roman,•a 
petrollerirıiT"J hombardıman edil
me-;i hareketinin ayni zamnnda 
vulcnıt gelmesi kuvvetle muhte
meldir. 

1'1. ANTEN 

Yaşa ve Boya Göre 
h-'k 1 

.. nlıJar her şeyi istatis- Bir metre )•etmiş sekiz santi-
g?re halletmeyi se\•dikle- metreden yukarı uzun boylular
~ış.rnanlarm ömriinii ön- da fark yüzde yirmİ;\'İ bulursa 
tl/'n edebilmek üzere is- yüzde kırk, fark yiizde kırk olur
tll! t ı;ıknrmışlardır. Bu is- sa tehlike yüzde seksen olur .. 
'rl te göre zayıflarm şiş· Böyle toptan hesaplar ancak 
ı;:n rlaha ziyade yaşadık· hayat sigortası şirketlerinin ih-

Cdilir. Ancak bu istatis· limali hesaplarına varar. Sisman-

il F alan yere şu kadar ... tay-
yare hücum etmiş ..• 

Mesela düşman gemisine adeta 
konacakmış gibi alçaktan uça -
rak bombalar atmış ... ., 

Buna benzer havadisleri o -
kurken kendinizi bir dakika 
t<tyyarecinin ve tayyaracilerin 
yerinde farzediniz. Düşmana 

hıssettinneden istediğiniz yere 
varmak için çok yüksekten uç
mağa mecbursunuz. Menzilini
ze varınca bombardımancı ise

niz bombalarınızı salıvermek i
çiıı icap eden dereceye ineceksi~ 
niz ve sonra düşman top ve tü
fek menzilinden kaçmak, sizi 
kar~ılamağa ve kovalamağa ge
len düşman tayyarelerinden 
kurtulmak için tayyarenizin bü
tün sür'ati ile hem yükselmeğe, 
hem kaçmağa çalışacaksınız. 

Vazifeniz ve ihtisasınız "da
lan bombard1manc1,, ise daha 
büyük tehlikelere maruzsunuz. 
Emir olarak size tayin edilen 
her hangi bir yer üzerine ge
lince adeta sakatlanmış ve ye
re düşüyormuş gibi bütün sür'-

Otellerdeki Sığına1'1~1" 
- -
Pijamalı Vekiller 

Kimonolu Kraliçeler 

Bugünkü Londrada, bir gece 
hayatı, bir barnayatı gibi 

bir de sığınak hayatı vardır. 
Avrupanın en asil, zengin ve 
meşhur aileleri bugün Londra 
otellerine yerleşmişlerdir. Gün
düzleri serevetlerinin müsaade
sine göre birer lüks hayat ya
şayan bu kibar halk, geceleri 
bombardımanlar esnasmda sığı
naklara sığındılar mı paranın 
kuvveti birdenbire ortadan 
kaybolmaktadır. 

Hususi sığınakları olanlar 
pek azdır. Sabık Arnavutluk 
KralicC'si Geraldin, ı~rcelerini 
Ritz otelinde küçük oğluylc be
raber şahsına mahsus bir höc
rede geçirmektedir. 

Gece alfırmlar çalınca otel 
halkı bu'undukları kıya f.-tle ; 
kimisi pijamaJarı, kimisi gec-e
liklerin iizerine geçirdikleri ki· 
monolariyle sığınaklara mmekte 
ve şafak vaktine kadar burada 
kalmaktadırlar. 

* * Kraliçe Wilhemine (er tutmuş olan zayıflar, lığın tehlikesi onu'n kendisinden 
l;ı llstalığı olmadan sadece değil, viicudiin icerisindeki mii· B ir ikı hafta kadar Clardge 
"lhtnk.zavıf kalmıs.· olanlar- him tt7.uvlardan birinde hasıl e-~ ı " otelinde kalan Holanda 
l'-t\t '' ~işmanlığın tabii o- deee~i hastalıktrın gelir. O uzuv-
1\ tı ı ..1 k Kraliçesi Wilhelmina gecelerıni 
aı .. 

1 
~; Şişmanlık :rn başka al'dan birine uo unacak vahut . .. ı k k ı · · dig· er on kışiyle beraber ufak 

lır ga karşı mukavemet do unmıyaca o an sı'?manhk da. 
1 • h b;r sığınak odasında dar bir ka-

~t~ı ~alı ut başlı basma hh·a:ı. şişman ıgın alinden belli 

11 
ıktır. Onun için Ame· olur: napenin üzerinde geçirmiştir. 

h~fl lıöyle toptan istatis- Şişmanlann ~a~ılan kınlı c~n- Sığınaklardaki dertlerden bi-
t· l' za~ ıflığın her şisman- h olurlar. Ay gıhı yuvarlak yuz · ri de horluyanların sebep oldu
~1stün oldua..,~ unu gÖster- lü_ .. kısa boyunlu, yüksek t!".iii?iishi ğu gürültüdür. Harp başlamaz" rı k f 1 dan evvel Londranın en kalabaıı. tabii olarak 7avıf ka· ı :vuksek karın. ısa ne es ı, fakat u-. h ı 1 d · ı lık oteli olan Savoy otelinin sı-
~ '-Uıı ömürlü olduO-unu ı.rene op ar, 7.tp ar. aıma nese i. 
· ., Böyle şişmanın höhrek~eri yolun- ğınaklarına horJuyanlan uyan -

ıı h ı · 1 d ı d k' t dırmak vazifesiyle muvazzaf me ' "n 0 • t t" ı·kle ·· c a ıs er, am:-ır 11rın a ı ansi· 
ıı 

1 
ıs a ıs ı re go- · t 0 • . t h murlar konmuştur. 

tı tı 1ibn tehlikesi kırk beş ~on 8~.tmanns ır. nıın ıçın e - Horluyan~ar bertaraf edildik-
b sonra haşlar 0 da şi .• lıke yuzde seksene çıkar. 

0 Yuna g·· e ' ş Şişmanlığın bir türliisii de var. ten sonra otel sığınaklarındaki 
~ h" or ···· beniz soluk. yüz şismiş gibi, du· hayat tabii bir şekil almaktadır. 
tetı •r metre yetmiş santi- daklar biraz moramıış. bacaklar - Uykuları kaçanlar sessiz sessiz 

. 
~~ı:~ağı olanlar kırk bes da hafif sişler, biitün etler gev- birbirleriyle konuşmaktadırlar. 
İlr 1kleri vakit santimet- -.ek. Bövle şisman oturdu~ yer- Yekdiğeriyle hiç tanışmamış o
ı:t 1 arasında fark normal de nvuklar, daima neşesiz. Da- lanlar bile bu acayip vaziyette 

l 1~~reccden yüzde on olur· mar1~rındaki tansivon yüksek... birbirleriyle çabucak ahbap ol
lık Yibrle otu1dur. Yani Biiyle sişman h<ibreklerine dik- maktadırlar. 
het·tehlikc ... Fark yfüde kat <.'der, yiireğini Jormazsa, o • "Tehlike yok,. işareti verilin-

--"--".M..ı~ı-...----"""""""""....i....ı...-.ı. ...... ~·~.ı. .. ı ... "· l.a:n ~ • a nlar altola-

atinizle yere doğru düşmeğe 

başlıyacaksınız. Tam "kurban
lık,, noktaya yaklaştığınız sırada 
bir düğmeye dokunarak bütün 
ölüm bombalarınızı birden bo -
şaltacaksınız. Sonra, birden, aza
mi ve son sür'atle düşman kur
şunları, gülleleri, projektörleri, 
tayyareleri arasından kaçmağa, 
yükselmeğe cabalıyacaksınız. 

Çok kereler tayyareciler "hayat 
ile ölüm,, arasında bir takım 

göz karartnaları ve baye:ınlıklar 
geçirmektedir. 

* * B ütün bu ölüm musabakası 
sırasında maruz kaldığı· 

nız tehlikelerin en büyüğü 

"yükseklik,. ve "sür'at,, tir. Çün 
kü modern tayyarelerin yapa -
bildiği sür'at ve çıkabildiği yük
seklik "beşer tahammülü,, had
dini çoktan aşmıştır. Halbuki 
gerek ticaret ve gerek harp her 
gün daha yüksek ve daha sür'at
li uçabilen tayyarelere ihtiyaç 
göstermektedir. Buna göre 
her gün yeni tip tayyareler ya
ratılmaktadır. 

Demek ki güçlük artık tayya-

Yazan: 

re yapmakta değil, tayyareci 
yetiştirmektedir. Bunun için de 
muhtelif tarzlar ve usuller kul
lanılmaktadır. Bunların en ye
nisi ve en moderni "tazyikli ka
zan,, dır. 

Ma1Cımdur ki yükseldikçe ha
va seyrekleşmekte ve oksijen 
(müvellidülhumuza) azalmakta
dır. Tayyarecilerin duçar ol -
dukları "yükseklik hastalığı,, da 

bundan ileri gelmektedir ve ilk 
çare oksijen teneffüsüne mah
sus maskedir. Fakat daha yük
sek irtifalarda buhlar da kafi 
gelmiyor. Havası değişmiyen 

çok sık, kuvvetli ve mukavim 
"hava geçmez,, tayyareci kabin
leri denilen odacıklara ibtivaç 
görülmektedir. 

* * yazyikli kazanlarda hava 
tazyiği istenildiği gibi a

zaltılabilmektedir. Hayvanlar ü

zerine bir çok tecrübeler yapıl
dılttan sonra şimdi bu kazanlara 

"gönüllü tayyareciler,, konul -
maktadır. Bunlar tahammül et-

tikleri kadar - hazan bütün bir 
gün - havası gittikçe seyrekle -
şen bu kazanlarda kalmaktadır
lar. Kendilerine yiyecek veril -
ırtekte ve muhabere telefonla 
yapılmaktadır. Böylece muhte
lif yüksekl~ere göre azalan ha

va tazyikine insanların nasıl ta
hammül ettikleri ölçülmekte ve 
tesbit edilmektedir. · 

Bu kazan tecrübelerini mu
vaffakıyetle geçiren müstakbel 

tayyarecilere doğrudan doğruya 
tayyareler içinde de, ayrıca tec
rübeler yaptırılmaktadır. Asıl 

tayyareci maskesiz olduğu hal· 
de, onu imtihan eden onunla be

raber tayyareye binen "mümey
yizler,, maskeli oldukları için 
tayyarecinin geçirdiği baygın -
lıklan ve sıkıntıları kaydetmek
tedirler. 

Bu laboratuvar tecrübeleri 
sayesinde modern tayyareciliğe 
kabiliyetli olanlar vakit kaybol
madan ayrılmakta ve böylece 
tayyareciler hem daha çabuk 
hem de daha az masrafla yetiş
tirilebilmektedir. 

bu odalardan birisini hususi bir 
kiliseye çevirmişti. 

istihbarat Nazırı Duff Cooper 
ve karısının da ayni otelde dört 
odalı bir apartımanlan vardır. 
Fakat bu kan koca geceleri, cm
lara tahsis edilen zemin katın -
daki bir salonda geçirmektedir
ler. Aslında burası otelin ka -
dınlara mahsus jimnastik salo
nudur. 

Madam Curie'nin kızı Eva 
Curie ve Iaşe Nazın Andrew 
Duncan da otel sakinleri ara
smdaır. 

Dorchester otelinin bu kadar 
rağbet görmesine sebep onun 
askeri mimarlar tarafından sağ
lam bir kale olarak kabul olun
muş olmasıdır. Otelin birinci 
katiyle zemin katı arasrnda 1 
metre 20 santim kalınlığında bir 
ç;mento dolma vardır. Diğer 
katlar arası da 25 santimetre 
kalınlığında beton kalıptır. 

Mutahassıslara göre, otel ü
zerine düşecek 500 kiloluk bir 
bomba üç kattan daha aşağıya 
nüfuz edemez. halbuki otel bi
nası 9 kattan daha yüksektir. 

* * Stüdyolardaki Sığınaklar 

Londra'da film çevirmek bu
günlerde bir hayli, güç -

leşmiştir. Buna sebep film çev
rilirken bombardıman sebebiyle 
artist ve rejisörlerin çevirmekte 
oldukları sahneleri yarıda brra -
kıp sığınaklara gitmeğe mecbur 
olmnl<1rıdır. ı 

nir sllidyo sığınağında rasge
li rıen manzara oldukça gülünç
t iir. insana hazan yanlışlıkla bir 
a~ır evvelki insanların yaşadığı 
bır mahzene girdiği, hazan bir 
vahsiler d;varında olduğu hissi 

H. G. Wellcs'in "Kipps,, isimli kitab ı Cilme çevrilmektedir. Ba' gelehilir. Bu. artistlerin sığına
rolü oynr:van Diana Wynward, filmi çevirirken alarmlar ~ahoc~ 1 ğa iltica ettikleri anda kinde 
üzerinde Viktorya devrine ait bir elbise. ve elinde r.az mişl<es'i~f~ ' bulundukları kıyafetlere bağlı-
sığınağa gidiyor. (Köşede madalyon icindeki itoran1d~ılt~İ{ilç~~ı rın dır. 1 

" ' 

Wilhelnıina'dır.) Stüdyo sığınaklarında ihtiyat 
. f . battaJ'liyeler bulundurulmakta 

nı tıkıyarak birer bif9'" od.,,1=-ı- Rıtz, Carlton, Savoy, May aır v-e bu 1 b . . . 
na çıkarlar. gibı otellerın eski itibarı kal - '!1 ~r uraya ıncecık elbıse-* * mamıştır. Bugünün en muteber lerle ı1tıca e?erı balı>t ~ızlarına 
Dorchester Otelinde: olan oteli Dorchester'dir. v~ vahut artıstlere verılmekte -

. dır. 
Amerikaya gıt~ezden evv~l Bu vazivet ilk zamanlar. ar 

B ir zamanlar bütün dünya Lord ve Lady Halüax bu otclın tistlerin sinirlerine dokunu or 
di lomatlarının ve sey- sekiz odalı bir dairesinde otur- idise de. simdi onlar buna d: a-

1 ~\TAKYillDEN 
1 ~~iay~PRAIC 

EsKilik illeti 

Eskiye merakı anlanm. Fakat 
bu merakın bir antika par· 

c;ada taklit edilmesi muhal olan 
inceliğe karşı hayranlık şeklinde 
olaH'lm anlanm; yoksa mantıkta 
kübra, sugra ve netice arar gibi 
bir kıyas yaparak: Her eski an· 
tikadır, her antika giizeldir, o 
halde her eski güzeldir. Dersem 
hu kıyas değil mugalata olur. 
Çünkü o zaman: 

- Ah efendim. ne idi o ko· 
çu dedikleri arahalar? Şimdiki 
süratli kaplumbağalara benziyen 
otomobillere benzer mi? Bin içi
ne, etrafını seyrede ede hava ala
rak istediğin yere git! 

Yahut: 
- O eski feraceler, yaşmaklar. 

<;arşaflar ... Kadınlığı ne güzel te
barüz ettirirdi! 

Ve yahut ta: 
- Evlerdeki harem, selamlık 

hayatı ne güzeldi! El. etek öpüş 
ne esaslı bir terbi:ve idi! 

Dersek hiç şüphe yok ki güliinç 
oluruz. Zira bu antika merakı de
ğildir; bir nevi deliliktir. Bütün 
dünya saatte beş yiiz kilometre 
sürati az görürken, eşkin yürü· 
yüşlü arabaya hasret çekmek, fe. 
race ve yaşmak devri için Piyer 
Loti ah1 ile inlemek. çoluk çocu
ğuna: "Kaşık düşmanı. kan ayak
lı!,, gibi fareye, kekliğe benziyen 
isimler \•ermek. hic süphe yok ki 
antika merakı değildir. 

Bütün bu maziye ait şeyler an· 
cak gravür'lerde güzeldir. Hakiki 
hayata tatbik edilince tahammül 
edilemez. " 

Mesela bir arkadasımız g[bj es
kiye ve eski1iğe sarıla sarıla ken· 
dimizi surların dısına cıkaralım. 
Orada geniş bahçeli bir ev yap· 
tırahm. Rahat edebilir miyiz? Ne 
gezer! 

Bir kere kalelerin harici tekmil 
mezarlıktır. Geeelevin hafif bir 
rüze:ar esse serdler ·çatır <;atır ö
ter. Yıkık kubbelerin altmdan bay 
kuşların kahkahaları akseder.Hay 
di buna eskilik dekorunun hatırı 
icin aile reisi tahammiil eylesin. 
Fakat blitiin evdeki coluk çocuk 
dayanabiliyor mu? Yavaş yavaş 
dekorun tesirivle her taraf ta ke· 
fenli hayaJJer ~örme:re başlarlar. 

O büyiik bahçeyi taD?.im eder· 
ken kazmasının ucunda bir kuru 
kafa gören zatın, kemikleri bir 
tarafa a~·ırıp yerine taflan dike
bilmesi için doğrusu cesaret sa
hibi olması lazımdır. Ben ken
di hesııhıma yapamam. 

,E\"et! Arkada-;ım1zın dedii?'i gi
bi oraları cidden sakin verlerdir. 
Fakat bu sükun öliim siikönudur. 
Dirilere pek yakısmaz. Öldiikten 
sonra ister istemez kavusulaeak 
bir sükuna daha ölmede.o niye 
kendimizi malık\ım edelim? 

Takvımci 

A skerlik lslerı \ 

Şubeye Davet 
Betiktaı Aı. Şubesinden: Şubemiz

de kayıtlı 1312 doğumlu piyade cs
tcğmen.i Hasan oğlu lsmail Soyfil" 
(13299) in şubemize müracaab, et
mediği takdirde hakkında 1076 sayılı 
kanunun maddeyi mahsusuna aiire 
hareket edileceğı ilan olunur 

* İhtiyat Erat Yoklaması 
Yerli Eminönü ukerllk fUbeıln

den: 312 ilci 332 dogumlu ihtiyat era
un yoklama günleri aşağı <'lkanlınıs
tır. Alakadarların ılan olunan gt.in
ıerde saat 9 dan 12 ye kadar yokla
maları ıçin nufus hlıviyet cüzdanı, 

ikametgah klığıdı, bır fotograı ile şu
beye müracaatları. 

312 doğ. 24-25-26 Şubat 941 
313 ., 3- 4- 5 Mart .. 
314 ,, 6-10-11 .. • 
315 .. 12-13-17 .. • 
316 .. 18-19-20 ,, .. 
317 .. 24-25- 26 " .. 
318 .. 27-28-31 " " 
319 ,, 1- 2- 3 Nisan ,, 
320 •• 4- 7- 8 .. • 
321 ,, 9-10-11 .. .. 
322 .. 14-15-16 .. .. 
323 " 17-18-21 " ,, 
324 " 24-25-26 " •• 
325 ,. 29-30- 2 Mtıyıs " 
3!!6 5- 6- 7 " .. 
327 •• 8- 9-12 " .. 
328 ,. 13-14-15 n " 

329 " 16-20-21 " .. 
330 " 22-23-28 .. .. 
331 " 27-28-29 " • 
332 ,. 30- 2- 3 Haı.iran ,. 

* Kadıköy Yeril Aakerllk Şubeelnden: 
Şubemızde kayıtlı malül subay erat 
ve şehıt yetimlerinin 941 yoklaması 

1 Mart 941 tarihinden itibaren Salı 
Perşembe, Cumartesi günleri yapıla
caktır. Ellerindeki nüfus cüzdanı. ro
por ve ikramıye cüzdanlarıyle müra
caatları ilim olunur. 

* Sarıyer ukerltk şubeılnden: Şube-
mizde kayıtlı ve yalnız tütün ikramı
yesi alan malO.l subay ve erlerle şa 
tıit yeti.mlennin senelik yoklamala· 
rı yapılf.cağmdan nüfus hüvıyet c.tiz· 
danı, resmi senedi ve tütün ikrami
ye tevzi cüzdanı ve maluller ral)l)r
larıyle birlıkte 1 Mart 94 ı tarihındcn 

15 Mart 194 l tarihıne kadar cumar
tesi ve pa7ardan maada her l!fin ö.;t
leden sonra şubeye müracaat etmt?-



AS KERT VAZIYET 
-·,---

Holand-a 
Müdafaası 

(ASKERİ 

Hindistanının 
• • 
lçın Tedbirler 

MUHARRİMİZ YAZİYOR) 
Uzak Şarkta şimdiye kadar gör:.ıı- talim gören yerlilerin sayısı 200 bine 

memlş nisbette büyük askeri hazır- yaklaşmaktadır. Bunlardan maarla 
lıklar yapılmaktadır. Slngapur üssü- seksen bine yakm muallem Avru;ıa
ne yeni takviye kıtaları gönderilmis, 1ı asker yetiştirilmJştir. Hava ordus:.ı 
harp zamanına mahsu! birçok tedb!r- 400 bombardıman. tayyaresinden mU
~~r a.lınmıştn-. Bu meyanda Holanda · rekkeptir, Donanma, 3 safıharp ge
.r-~'nd.ıstanmm da müdafaa hazalıkla- misinden, 7 torpido muhribinden, 17 
rı arttırılmışttt, Holanda ana vatanı- denizaltısından ve birçok küçük ge
nın Almanlar tara!ından işgalinden miletden milteşekkildir. Bundan ma
s~nra ~ndraya çekile~ Holanda ~ü- ada . daha 24 kadar muhtelif tıpte 
kumetı, Uzak Şarktakı zengın mu.s- torpıdolar da vardrr, Ordunun, m:.i
temlekelerini müdafaa için, hem ken himmattan başka, bütün diğer lhti -
di kuvveUerine dayanarak, hem de yaçları mahallinde temin edilmekte
İngiliz İmparatorluğundan yardun dir. Bandoeng'dekJ yegane mühim
görerek, mümkün olan her şeyi yap- mat fabrikası geceli gilndilzlü çaltŞ
mıştrr. Hatanda Hindistanında vil- maktadır. 
cude getirilen müdafaa ordusu, bu- Görülüyor kl, Hatanda Hindlstanı, 
gün hatırı sayılır bir kuvvet arı:et- herhangi bir taarruza karşı kendisi
mektedir. Bilhassa Cava adası etra- ni müdafaa için icap eden bütün ";'?d
fmda kara, deniz ve hava akınları- birleri almış, hiçbir noktayı ihmal et
na karoı pek kuvvetli bir ağ vücude memiştir. Dünyanm_en zengin mit;;
getirilmiştir. Milatemlekenin en nıü- temlekelerinden biri olan bu mem
hinl hava ve deniz üssü olan Soera- leketler, tna:iliz İmparatorluk kuv
baya, Sina:apur'dan sonra bütün U- vetlerinin de yardunı ile, Uzak Şarıc
zak Şark muhtemel harekAt sahası- ta pek kuvvetli bir müda1aa cephesi
nın en kuvveW bir istihklmıdtr. nJ vücude getirecek bir vaziyette
Müstemlekenin wnumt nüfusu 62 dirler. Ve bu memleketlerin bütUn 
milyona yakındtt. Bunların 300 bini kaynakları bir müdafaa muharebesi
Avrupahdtr. AvrupaWaT mecburi as- nJn icaplarına göre seCerber ed'.ldiıt
kerl hizmete tA.bidir; yerliler ise gö- ten sonra, Japonyanm taarruza lco
nilllü olarak askere alınmaktadtr. Bu lay kolay kalkışamıyacağı meydan
sureUe asker hizmetine kaydedilerek dadrr. 

HALKEVLERİNDE: 

Halkevlerinin Yd 
Dönümü Yarın 

Kutlanacak 
Halkevlerinin dokuzuncu yıl 

dönümü münasebetiyle pazar gü
nü bütün memlekette merasim 
yapılacaktır. O gün saat 14,45 te 
Başvekil Refik Saydam radyo ile 
kıı.a bir hitabede bulunacak ve 
müteakiben bütün halkevlerin -
de Istikla! marşı çalınarak mera
sime başlanacaktır . 

O gün ve o gece şehrimizdeki 
bütün halkevlerinde konferans, 
konser ve temsil verilecektir. 
Şehrimizde yeniden dört halke

vi açılacak ve bir çok halkevle
rinde köylüye halkevlerinin ve 
halk odalarının yaptığı hizmPtler 
anlatılacaktır. Eminönü Ha\kevi 
orkestrasının çalacağı ist;kıal 
marşından sonra parti idare he
yeti reisi acış nutkunu verecek, 
ev reisi doktor Yavuz Abadan 
halkevlerinin faaliyet ve gayele
rini izah edecektir. Bazı şiirler 
okunduktan sonra halkevi or -
kestrasının konseri dinlenecektir. 

Beşiktaş Halkevi o gün saat 
15.55 te bir canlı tablo göştere
cek ve bunu Şark marşı ve balet 
ejipsiyen, milli raks ve marşlar 
takip edecektir. 
Diğer halkevleri de ayni şekil

de merasimlerle o günü kutluya
caklardır. 

T 1\ ril 

~:u;;::d~d~ki Fırtına:
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''O Gecenin Rüyası''nda 
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8.03 Haberler 18,03 Or r tt! 
8.18 Müzik (PJ,) ıa,40 Fil U 

1 
00la 

8.45 Yemek l's- 1'9.00 K t:Lten ı 
tesi ıs.15 nu gor" 

B unda'n iki sene evvel Ho- 19.30 oıı.,~. ''" 
livud'da büyük bir fırtına • 19.45 in •I' Yagııı 

esti. Beynelmilel bir kitap olan ı 3 ·30 Program 20,15 Ra ",,,. " 
Gone with the wind filme alı- 13.35 Şarkılar z,et IJnu•~u 

13.50 Haberler 20 45 n •· 
nıyordu. Baş rolleri kim oynıy:ı- 14.05 Şarktlar 21 :ı 5 Ko; ~lıe ıe1 
caktı. Birçok kimseler erkek ro- 14.20 Riyasetıcüm 2130 Or buyw 
!ünü Clark Gabl'in. kız rolünü hur bandosu 22 30 Ha ııs m~ı 
de Bette Davis'in oynıyacakları- ı5.00 Müzik (Pl.) 22:50 D ·~ç•suıı 
nı söylediler. İkinci rolleri de 15.30 Konser 23.25 K · ouıw 
Olivia Dehaviland ile Leslie Devamlı bır seri halinde ~=========~iatıu '" 
Howard alacaktı. Fakat, bas ka- çevrilen filmlerden biri ................................................ ... ~ 
dın rolünü oynıyacak artist ü- de "Hakim Hardy ailesi,, serisi-1 DRAM KISMINUA Te~ekkür ..;ıeruı 
zerinde pek çok durdular. Neti- dir. Bu filmde daima baş rolleri 'lk•am .aa• 20 30 da :s' !>ık. ı er1< 
cede Bette Davis'in yerine bu ayni artistler oynarlar. / M E Ş A L E L E R Sevgili zevcim, karde~<au0~n 
rolü bir İngiliz artisti olan Vi- Hakim Hardy rolünü Lewis KOMF:lll '""'"""' babamız Belediye Zat İşi diger 
vien Leigh oynadı. Stone oynar. Oğlu Mickey Roo-ı Gündüz 14 te ÇOCUK OYUNU dür Muavini Hamı Ora:Y'~•naııe 

Bette Davis'in bu rolü ala- ney'dir. Bir de kızı ve annesi Bu aksam saat 20.30 da mızdan ebediyen ayrılışı Hı. 
mayışma sebep olarak ta, aslın- vardır. Şimdi bu grupa bundan KİRALIR OOALAR i sek himayelerini esir \(" 
da Leslie Howard ve Olivia De- böyle bir de Mickey Roonney'in 1 ................................................. : muhterem Vali ve Belıx!~i 

1 
oşe 

haviland çiftinin kuvvetli bir sevgilisi ilave edilecektir. Bu ro- , - 8 .. K d k" . - simiz Lutfi Kırdarla ıs bu· 
çift olduğu ve Olivia'ya kar ı lü de Ann Ruthford oynıyacak- ugun a 

1 0
l - il\ erkan ve memurinine, h Uk b 

oynıyacak kadının çok kuvvetli tır 1 o p E R A müddetince hazakat ve h arkas 
olınası icap ettiği söylendi. Ann Ruthford, Metro Gold)"" !erini esirgemiyen müda 111 Clu 

İşte, Bette bunu bir onur me- wyn Mayer kumpanyasının genç torlara, gerek cezane m q bır 
selesi yaptı ve Olivia ve Leslie artstlerinden biridir. Son zaman Sinemasında ne iştirak ve gerekse be ille d 
Howard ile beraber bir film oy- !arda bir çok mühim artistler zivet etmek lıltfunda thaı 
nıyacaktı. Neticede üçünü bir le birlıkte müteaddit filmler çe- K A H y E C 1 aziz ve kıymetli dost ve · t.mn 
arada "O Gecenin Rüyası,, nda virmiştir. lartmrza ayrı ayrı teı;ek - Bır 
oynattılar. Evvela, Richard Dix ile bera- essürlerimiz mani oldu · Bura 

Bette Davis yalnız yüksek ber "Şeytanın sürdüğü otoma- G u·. z E L •. kalbi şükran ve minnetle llk 
rolleri kabul eder. Bir filminde bil,, kurdelesini çevirmiştir. Son- arzına muhterem gazeten •mm 

Denizyolları ve Limanlar bir kraliçedir, di.~erinde kör bir ra da Rosolind Russel ve Ro- Fılmini Göriiniiz. sıta olmasını saygılar .~~!§ 
kız, diğerinde bir cadı ihtiyar zederiz. "'ıakk 

İdaresinin Birleştirileceği kanyı yaratır. Onun şahsiyetle- bert Montogomery'nin çevirdiği 1 ~--•••••••-' Zevcesi, kardesi ve ç ,~he 

sPOR: 

Yarın, Futbol Lig 
Şampiyonasının 

SonMaçı Yapılıyor 
Voleybolün Dünkü Galipleri: Haydarpaşa, 

Galatasaray, Hayriye ve istiklal Liseleri 

Dogru" Dag"il ri daima gayri tabiidir. Halbuki, "Yaşa. sev ve öğren,, filminde -;;;;;;;;;;;;-;;--;;:;::;;;;-::-~~;;;;;;;~;;;;;;~~tın~. 
"O Gecenin Rüyası,, nda kendisi genç kız rolünü oynamıştır. Ja- ;j•,.••••• • FLERS ve CAILHA VET'in • bu 

Ankara 21 (A. A.) - Münaka- ne verilen sade bir artist rolünü mes Steward ile "Insan kalpleri,, l Yardı 
!at Vekaletinden bildirilmiştir: filmini çevirmiştir. Ve en niha- Meşhur eserinden iktibas edilen ve ~sı. · 

pek benimsememiştir, bunu sa -
Son günlerde bazı Istanbul ga- dece inadından kabul etmiştir. yet pek meşhur olan "Gone GABY MORLAY ELVIRE POPES -.. E 

zetelerinde devlet deru.zyolları Withthewind,, filminde u"ç kız • e ev Kendisi de dahil olmak üzere. 
ve devlet limanları işletme u- herkes bu filmi Bette Davis'in kardeşten biri olmuştur. ARMAND BERNARD VI'CTOR BOUCH 
mum müdürlüklerinin tekrar bir Işte, Mickey Rooney•ı·n sı'nema ve çevirdiği yegane fena film ola-
idare altında birleştirileceğine rak kabul etmektedir. sevgilisinin mazisi budur. Gibi 4 büyük dehakar .artist tarafın.dan yaratı k a 
dair haberler görülmektedir. Bu ı 
haberler tamamen yanlıştır. Hiz.. ,_ Senenin en nefis ve en çok beğenilen filmi _, A ş K ve 1 H T 1 R /4. r 
met ve mevzulan ayrı olan bu i- ı arası 
ki idarenin birleştirilmesi değil, Bu KA D 

1 
N BEN 1. M D 1. R Büyük Fransız Filmi Önümüzdeki Salı Akşa ~be 

Münakalat Vekaietince ancak bu ...._ s • • s· d , ın g 
günün ihtiyaçlarına ve yarının U M E R · ınemasın a~~iı 
inkişaflarına vefa edecek kemale Baş Rollerde : -----------------------.J}tavat · 

İ d 1 H d k .b. getirilmelerini temin edecek ted- /. stanbul futbol şampiyonası- a o muş ve ay arpaşa ra ı ı- S elın nın son oyunları pazar günü Fe- ni iki sette 11 - 15 ve 2 - 15 yen- bir ve tertipler alınmaktadır. HEDY LAMARR • SPENCER TRACY ,_ Bugün AKARYA Sinemasında O hik 
nerbahçe stadında yapılacaktır. miştir. YENJ NEŞRiYAT: MATMAZEL ı• a BRODVAY MELool'dJ-..20 
Hava muhalefeti dolayısile ya- !kinci maç Boğaziçi ile Gala- Türkçesi ın GEORGES MURPHY. ol; büy· 
pılamayıp geri bırakılan bu maç- tasaray arasında olınuş ve Gala- VARLIK - Ankarada 15 günde Orijinal nüshası B E B E G- 1 NOLAN ve Nevyork l\!Uziıdl ben 
!ar ilti oyundan ibarettir. tasaray Boğaziçini sıkı bir mü- bir çıkan bu fikir mecmuasınm 182 1 nün bütün artistleri nyanı 

E ,. G 1 1 • d ı d .. tt 1 k inci sayısı neşredilmiştir. PEK' te MELEK 'te N E V Y O R f, ı vveuı a atasaray i e Beyog- ca e c en sonra uç se c oma YÜCEL _ Bu aylık, sanat ve li- Cazip ve güzel Fransızca sözlü İ,e s ile 
luspor ka~ıla<ocaklardır. Gala- üzere 16 - 14, 15 • 11 ve 15 - 9 komedi. Ba< Rollerde 1 

... "' "<"""" kir mecmuasının 72 inci sayısı gü::e1 D 1 Alt ' tasaraylların, geçen haftaki mağ mağlup etmiştir. resim ve özlü yaztlarla çıkmıştır. Sinemalarında görülmemiş bir muvaffakıuetle GINGER ROGERS am arl in l'i 
lubiyet saikesiyle bu hafta en Eminönü Halkevi salonunda HAVACILıK ve SPOR_ 233 ün- DAVID NIVEN W Göz kamaştırıeı Revü fılı1\t ~vy 
kuvvetli kodrolariyle oynıyacak- ilk musabaka Hayriye ile Ticaret cü sayısiyle 15 yaşına basmıştır. Oil- devam ediyor, "ı••·~~~~~~~~~~~~~~·•••·~~~luşt~. 
!arı tahakkuk etmiştir. arasında yapılmış ve Hayriye zel re5im ve yazılarla neşredilmiştir. " • Bugün saat 1 de tenzilatlı matine •'~~~~~ 1 --1rıi 

BeyoğltııSpor da kuvvetli bir takımı güzel bir oyundan son- , : , Pek Yakında ~ı\' g~r 
takım olduğu cihetle maç her ra maçı iki sette 15 - 6 ve 15 - 6 Güreş müsabakaları -
halde zevkli geçecektir. kazanmıştır. 

İkinci maç Fenerbahçe ile İs- Son maç için Vefa ile Is- 8 Martta Angara güreş takımı DOUGLAS fAIRBANKS Jr. ı 
tanbulspor arasındadır. Geçen tiklil.l liseleri k:ırşılaşmışlartlır. ile karşılaşacak olan lstanbul ta- Ugu 
hafta Galatasarayı açık bir fark Her iki sette de muvaffakıyetli kımını seçmek üzere yann güreş JOAN BENNETI ve GEORGES BANCROFT A R A B A c 1 N 1 N K 1 y' 
la mağlup etmiş olan İstanbul - bir maç çıkaran Istiklfil takımı 0 _ klübünde musabakalar yapıla - dege 

ak b
. caktır Hep birbirinin dengi olan tarafından yaratılan emsalsiz müthiş ve Korkunç 

1

, Jı'Uecıbeır 
sporun bu haftaki r i ı mu - yunu 15 • 8 ve 15 - 12 kazanmış- · 
hakkak ki daha iyi bir form'a t genç güreşçiler arasında cere - Y E ş 1 L C E H E N N E M ______ .,.. D U N Y A Ş K A ... ___ __ 
maliktir. Bu bakımdan Sarı - ır. yan edecek bu musabakaların ,. - \re iş 
Siyahlılann büyük bir takım Beşiktaş - Muhtelit maçı çetin ve zevkli olacağı tahmin e- •!ıro. 
karşısında bir ~tihan daha ge- Istanbul lig birıncisı olan Be- dilınektedir. Fevkalade maceralarla dolu filmi seyretmek üzere Ş A R K (Eski Ekler) Sineması ı·~aen~el 
çırmelerıne sahıt olunacaktır. şiktaş takımı ile Istanbul muhte- Kır koşruıu birinciliği • • · " 

Voleybol maçları !itinin evvelce ajanlık tarafından Yarın sabah Şişlide yapılacak S -U M E R S 1NEMAS1 NA Haftanın En Büyük lffuvaffakıyeti nın 
Dün Beyoğlu ve Eminönü Hal- karar altına alınmış olan karşı - olan Istanbul kır koşusu birinci- k ar v 

kcvlerinde erkek mektepleri a- !aşması iki martta yapılacaktır. 1 1iği iki kategori üzerinde olacak- Her gün her seansda adeta muhasara edilircesine seyirci küt- N A N E T T E (Soka Çiçe tıın k 
rasındaki voleybol şampiyonası - Bu suretle milli küme maçları tır. Musabakaya iştirak edecek- leleri hücum ediyor. Bu Filmde şeytanlar tarafından giril-

11ınız 
na devam edilmiştir. Beyoğlu başlamadan evvel sıkı bir futbol !erin saat 9,30 da tramvay depo- mesi menedilen mukaddes mabed önünde üç erkekle bir ka- Baş rolde: JENNY JUGO gını h 
Halkevi salonunda ilk maç Hay- maçı seyretmemiz mümkün ola- su önünde hazır bulunup isimle- dınm şayanı hayret sergüzeştlerini tasvir eden... -.. Ç 
darpaşa ile Bölge Sanat arasın- caktır. ırini kaydettirmeleri lazımdır. 1, Bugün saat 1 de tenzilatlı matine••••-' Suarelerde yerler numaralıdır, •••~ıııa 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:;::;;::;;;:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tınz -------- rsun 

Neiat. her kelimesi üzerinde durarak ona karşı-ı B U L M A ;,~1ı 7 Genç adam bila ihtiyar karısının elini sıktı 
ve birlikte salona girdiler. Mithat pençerenin ö
nünde ayakta durmuş, elindeki eldivenleri sinirli 
bir hareketle avcuna vuruyordu. Kapının açıl
ması üzerine birden bire başını çevirdi, dimdik 
durarak NeJada baktı. O, bir iki adım ilerliyerek 
misafirin karşısında durmuştu. İki erkek gözgöze 
bakarak ve birbirlerinin kuvvet ve kudretini öl
cerek bir iki saniye sustuktan sonra Mithat söze 
başladı. 

- Onun yanıldığını ümit ediyordum. Fakat, 
hakkı varmışı .. Osman! Evet takendisi! 

Nejat göz kapaklarını bile kıpırdatmadan 
sadece: 

- Evet, ta kendisi! Diye tekrarlardı. 
Mithat bir adım geri çekildi; gözleri fırla

mış, boğazının damarları şişmişti. Elini bir iki 
defa alnında dolaştırıp bu fena hayali itmek isti
vormuş gibi hareket ettikten sonra yine: 

- Osman! Dedi. 
Bu sözle, karşısındaki düşmanı yok etmek 

istiyordu ama o, kendisine meydan okuyan bir 
tavırla dimdik durmuştu. Bunun üzerine Mithat 
başını $ermine çevirdi. 

- Kiminle ev1endiğinizi görüyor musunuz? 
Gene kadın bir elin boğazını sıktığını zanne-

tlerek güçlükle cevap verdi: 
- Evet Mithat, o benim kocamdır. 
- Onun kim olduğunu biliyor musun? 
- Evet. 
- Kabil değil Şermin! Onun bir hırsız oldu-

ğunu, katle tasaddi cürmüyle mahkılm edildiğini 
biliyor musun? 

- Evet Mithat, onun beş sene hapiste yattı
i:!ından haberim var. Bütün bunlan biliyorum; 
t><lcat kocamın bir iftiraya kurban gittiğini, ta
mamiyle masum olduğunu da biliyorum. Söyli
yeceğin şeyler ne olursa olsun benim ona karşı 
olan itimadımı sarsmıyacaktır. 

- Fakat yavrum, mahkeme neticesi tama
miyle onun aleyhindedir. 

- Dava dosyasını okudum Mithat, bu ka
ğıtlar benim kanaatimi değiştirecek mahiyette 
değildir. 

.Mithat kendinden geçmiş gibi haykırdı: 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkaod 

- Bu adam seni büyülemiş! Eğer bu mesele
de zerre kadar şüphemiz olsa baban da ben de 
elimizden gelen her şeyi yapmaz mıydık! 

- Bu faciada babamın bilerek ve isteyerek 
lakayt t:aldığına hüküm vermiyorum ama, her 
halde bir gencin şerefi, namusu ve hayatı mev
zuu bahsolduğu esnada onun vazifesini ihmal e
derek bu vaka ile layık .olduğu derecede alakadar 
olmamış olduğuna kniim. Düşün bir kere, namus
lu bir genç, kendisiyle görüşmek istedii!i zaman 
bile, tevkifhaneye kadar zahmet edip onu gör
mekten imtina etmiş ve ortada alelade bir hırsız 
varmış gibi başını çevirerek keyfine bakmış! 

Sana gelince Mithat, bu faciada senin oyna
dığın rol neydi? Senin hüsnü niyetle hareket et
tiğine şüphe etmiyorum, ancak sen de bir tarafın 
tesiri altında kalarak masum bir adamın üzerine 
yüklenen iftira ve şüpheleri ağırlaştırdın. Onun 
aleyhinde değilse bile lehinde hüküm vermedin; 
daba doğrusu vakayı bitarafane bir şekilde derin 
derin düşünecek yerde zevahire inanarak bunu 
incelemek ihtiyacını duymadan ve namusu
nu, hayatını kurtııtıflll)c için çırpınan bir memu
runu, ha~lerd~~· fy!;.e1 ml\lıkt}m ettin. İşte se
nin ona karşı istemiyeUk allltl!Ih 'bu cephe mah
keme üzerinde müessir oldu. 

- Ne söylüyorsun Şermin? Benim yanıldı
i!ımı farzetsen bile hakimlerin kararını unutuyor 
musun? Maznun bütün haklannı istimal etmiş
tir. Fakat bir tarafta onun inkarı, diğer tarafta 
kuvvetli sahitler val'dı. 

- Hakikatte bütün ittiham Nurinin şehadeti 
üzerıne istinat etmektedir. Nuri yalan söylemiştir 
Mithat! 

- Senin Nuriye karşı bir husumetin var; bu 
mulıakkak ... Aman Yarabbi ne facia! Şermin, yav-
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rum, beni bir dakika kocanla yalnız bırak, onunla 
et'k~kçe konuşmak istiyorum. 
Şermin kocasına bakarak sordu: 
-- Dısarı çıkayım mı Nejat? 
Nejat müstehzi bir tavırla cevap verdi: 
- Mithat Beyin bana ne söyliyeceğini pel< me

rak ediyorum. Belki ben de sonra kendısine bazı 
şeyler söylerim. 

Genç kadın, iki erkeği yalnız bırakmaktan kork
tuğu için bir iki dakika tereddüt etti; fakat Neja
dk'l arzu.•una karşı gelmek istemediği için ağır a
dım !arla dışarı çıktı. Mithat gözleriyle onu takıp 
etti. Hey..canı had bir dereceye gelmişti. Gözünün 
önünden uzaklaşan bu kadın, onun bütün gen~li
ğinı, büttin ömrünü dolduran ümit ve emelleıi 
şahsında tc>plıyan kadındı .. Ve o, bugün, bir hırsı
zın karısı jdi. 

Hiç kimse, Mithatın Şerınini kaybetmekle ne 
kadar ıztırap ve azap duyduğunu bilmiyordu'. Oy
levken 0

1 
~cısını kalbinin derinliğine gömmiye mu· 

vaffak olmuş, bunu kimseye sezdirmemişti. Şer
minin m'"'ut olduğunu düşünmek ona teselli ve
riyordu. Lf!kin, şimdi onun bir hırsızla evlenmış 
okluğunu tasavvur etmek Mithata dehşet vermiş
ti. Yüzünde, gözlerinde korkunç bir ihtilaç oldu ve 
sesinde yırtılan bir öfkeyle bağırdı: 

- Bir hırsız, bir alçak olduğunu bildiğin halde 
ne cesaretle gelip onu benim elimden aldın? 

Nejat, soğuk bir sada ile cevap verdi: 
- .Hırsızın sın'ati çalmaktır. 
- Niçin? Niçin bunu yaptınız? _ 
- Yani onu senin elinden niçin aldığımı >n.ı sor-

mak istiyorsun? 
-· Evet. bu izdivacı nasıl gizli bir maksatla 

yaptın? 

lık verdi: ~- . ., 
- Babasının onu son derece sevdiğini biliyor- Otek 

dum .. Senin ona aşık olduğunu biliyordum... Siz J Z 3 4 5 6 -.. E 
ikiniz de benim felaketimde büyük bir rol oyna- Maşı 
mı~tınız... ıp,,...,..ı ...,.._,.._,.__.._.,.-.,,~ırb 

Bü· insan beş sene hapishanede yatar, gençlii!i- I I • I "'tıro. 
nin. şeref ve namusunun mahvolduğunu her sani -+--!-~!!!!!;.--'l~I buy· 
ye kalbinde duyarsa, mahkumiyetinin sonı.:nda 1 1 1 J j ·~· hiçi> 
mahpesten çıktığı zaman, kalbi onu haksiz yere 1 I ·ı• 1 1 1 ~da 
mahkıim etmiş olan insanlara karşı şefkat ve sev- . , k 
giy le mi çarpar sanıyorsun? 1 1 J 1 •ı ııı ~; 

- Seni hapse sokan biz değiliz! Kendi suçun • 81 1 1 1 ğine 
yüzünden oraya girdin ve cezanı çektin. Bizim I I I l•I ~n ka 
roltimüz, seni adaletin pençesine vermekten iba-

rettir. 1 IR • •I 
__ Ben gelip senin ayaklarına kapandım, mfı- l_ı 

sum olduğumu, bunda benım aleyhime fena bır 1 1 1 1 
takım tesadüflerin amil olduğunu söyledim, karar 
vermedı,n evvel beni alakayla ve bitarafanc bir 
surette dJnlemcnı rica ettim; razı olmadın .. Beı1i 
ittin, bana adaletten, kanundan bahsettin. 5en -
den sonra .Muhtar Beye rira ettim. ona mektup 
yazdım, Yalvardım, yakardım. Gençliğimden, ni'.
musumdan, istikbalimden bahsettim; birkaç se -
nelik dürüst çalışmamı ileri sürdüm. O da scizleri
me kulak asmadı. Bir adamın ıstikbalinı ve haya
tını eliniz içınde tutarken ihmalkarlık, lil.kaydi -
lik gösterdıniz Ona merhamet etmediniz, bir tek 
tatlı kelimeyı ondan esırgedıniz. Daha hakımın 
karşısına çıkmadan evvel beni mahkum ettinız! 

- Resmi s.fatı haiz olan kimseler sana, senin 
yalanlarına inanmamışken ben nasıl bunların doğ
ruluğuna kani olurdum! 

Şimdi her şeyi anlıyorum. Muhtar Beyden ve 
benden intikam almak için onun kızını, benım de 
nisanlımı e!ımizden aldın, bize işkence etmek ıçin 
onu alet ıttihaz ettin. Bizi onun vasıtasiyle vurmak 
İ\iıı seni hangi şeytllI' dürtmüştü? 

- Hangi şeytan mı? Haksızlık şeytanı, yalnız
lık şeytanı. hnpishane şeytanı ... Ben dört duvar a
rasında, gençliğimi, kuvvetimi, hayatımı mahve
derken başkalarıriın, a.••1 •uçluların güneş altında 
serbestçe yaşamaları! 

(Arkası Var) 

Soldan sağa: 1 - Bir 
merkezi - ısım 2 - C 
kast, meram 3 - Gayr 
yüz 4 - Dört yanı su -
medeniyet şehri 5 - El Y ~ı· . 
nır 6 Rusyadadır. 7 - Bu 1 b 

\ •. ..._o 
ne - bir mezhep 8 - ~ 
Obür dünya 9 - Bir ne ~<J.aYr 

Yukarıdan aşağı: 1 - B !> u._ 
- bir Fransız şehri 2 - , 0lıs 
değil, burada değil - yük i . 
3 - Eski :.ıısır hükümdarı ~,!ıt 
okunursa: yemek 5 - 11 ••u 
merkezi 6 - Bir sayı - tc 
nursa: Beykozda bir te~ _Y de 
Gökte bulunur - tasa 8 - ,~<l.ar 
küçüğü - bir meyva 9 ,lr bir 
maden - bir hayvan. ~'llıası 

* ~\>yo 
Evvelki bulmaca - Sol · .ten 

ğa: 1 - Alınaoya 2 - />' ın~et 
la 3 - Korsika 4 - IJ<l11 '1@n 
- Etse - hile 6 - Tauıı l>o)j 
7 - In - ateh 8 - Zul 
SanatkAr. 
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i IHl8KA'V~ Şarki Afrikada 
i~ 

1 20 Sene Sonra 
: 
: .....••• O. He11ry'den tercüme eden Sevim Sertel 

(Başı 1 incide) 
ilk hareketlerini Dangladaki müs 
tahkem mevziine karşı yapmışlar 
ve ilk defa olarak ateş hattına 
burada girmişlerdir. Gojam vi
layeti kumandanı Italyan Alba
yı Terelli, Habeş vatanperverle
rinin isyan hareketine artık ha
kim olamadığını itiraf etmeğe 
mecbur kalmıştır. 

1\1 obette buıunan pous gos- nü tutar. Daha çok bekliyec";k·;i-
aı· terı~u oır ıavıua a~ag,ı ;, u- siniz? 
l.lt:~ Cloıcı...,ı;,oıuu . .öu go::ıı.t:.ı.ıı;ı uır - Elbette .. Hiç olmazsa daha 
tıu ten ıı.,,aıt:~tı . .t.ua, mt:yue:uıua yarım saat .. Eğer Jimmy hayat
a gorecı::.ıs. nernen llıl,j.ı>.ıuı::.ı::ıer ı taysa o saate kadar muhakkak 
lı.~t~. :::ıaa: ona yaırnıuı vt: ncı.ıu ~urada olur. Allahaısmarladık po
u· Y<igıuuua Kcu ı~ı-K ı:uıuuı::uı lis efendi... 

114""öaı· esıyorau. 1 - Hayırlı geceler bayım. Ve 

"Daily Mail., gazetesinin cephe 
muhabiri de şunları bildirmek
tedir: Fransız somalisindeki Ci
buti'ye gelen mülteciler, Addis
Ababa'nın hemen civarında bu~ 
lunan Habeş vatanperverlerinin 
10 - 15 bin kisi kadar oldukları
nı söylemişlerdir. 

_ Unwıuen g ... çugı .kapıları dik - polis köşe başında gözden kay· 
ı.ı'1e teuış cuı::n ; ellw..Lt:.Kı oasLo- boldu. 

buyuK oır manan:!tıt: saıııyan 
>-: lıs nlt!muru şansında bır ::.uın * * 

ti.Çısını ne gu.t.t:ı ~tıu::ıJJ euıyor- R üzgar ~ıadetını arttırmıştı 
'OU!W1UU . l· gu. manaueıerat:l\.l bı vt: yagrour ıyıaeu .yıyı;:. t:L-

1an~:111 çogu ı~ aaaııwınnın yazı- rarı ıslatnı.yct Oö.~ıc:ıını~Lı. x olları 
Lı:- eru11 uavıydı ve heps.fün Ka bu Laraıa uu.sen uıl' uu yolcu, ı ıat-

İtalyan resmi tebliği 

-_1 "' J::' Roma, 21 (A.A.) - Umumi 

:"\olan kapısınaan dışarıya ışık ı cepıerınue :suı· aue gıuece.ıuerı karargahın 259 numaralı tebli-~
P.ı. erkenueıı Kapanm•~Lınenuz ıoıanrun yo.K<:ı.ıan h.alKıK, euen 

ıaı.tan b .k ' • ' ği: Şimali Afrikada seri kıtala-

t 
. ır HU anvt:ut:.u u.ı. .. a- y1::.ı.t: uogru u.c:aK.1.ayıyoua1u1. ve 1 

hdığer bina dükkanlariyle bu ~u seıu:: ı::vveı. vt::ı.uı::u oır ranue- rnmzın mutat keşif hareket eri 
a aıı d b k d görülmüştür. Kuira mmtaka&ın-

e erın ır uy uya al - vuyu ıuıma..k. ı•'m ..:.uuu KUOtnt:!~Hı Ştı. u· t "' da tayyarelerimiz düşman tesi-
;;:;a.ıı.. an l>t:ıt::u cı.uam sıguıuıgı ULI.l{ satı üzerine kücük çapta bomba-

~öşe başına varmak üzereyken k.an ıtapı;,ının ıı;ınul.! çvı.;ı.J.Kıwt utv lar atarak yangınlar cıkarmış
Us bıra"'uı.>ırt: yavaşıauı. ~a - rının aı·ı<.aUetiiıuı oe.ıtüyor, uuoaK- lardır. 20 Subat tarihinde gece 
ık bır OukKau kapısının ıçm- ıan arasınua oll' .sıg<.ııa tuıwru • gündüz Alman tayyareleri Bin
rkasını auvara aayamış bu a- yorau. gazi üssünü. tayyare meydanla-

duruyordu. Eım<1e yanına- ~U dakika kadar geçmişti. Ko- rrnı ve düşman bataryalarını 
t§ bir sıgara vardı . .t'ollsın hen- şe başınuan u.zun ooyıu bu· adam bombardıman etmişlerdir. 

~
~ıne dogru geıaıgını görunce çıktı . .Paı.tosunurı Yet.Kası kaıkı.K Sarki Afrikada Aşağı Cuba'da 
thaı onunla .n.om.ı:tmı:ya oa1ıa- ellerı ceplerıncieyuı. :::ıık adımtar- muharebe, nehrin her iki tara
~ınnıyet verıcı u .. r ::ı~s.ı.e:: la dükkanının kapısına jogru fından devam etmektedir. Düs -

- Bir şey yok, polis efendi, de- ilerledi. Şüpneli bir sesle: man, Eritre ile Cuba ve Cavello 
· Buraaa bır arıtadaşı be.K.llyo- - Bob; sen misin'? Diye sor- mmtakasının bazı kısımlarına 
rn. llk bakışta ınsana tuha.ı: ge- du. karşı hava akınları yapmıştır. 

· amma bu tam ~u sene evvel Kapı içindeki adam heyecan- Düsmanın iki tayyaresi, tayyare 
tilmı.ş bir randevudur. Eğer la bağı~dı: . dafi bataryaları tarafından dü-
"ltlıakkak öğrenmek istersenız J .- Jımmy en nıhayet geldin şürülımüştür. 21 Şubat sabahı 
Phenizı gıuermek için ızah e- mı? . . . erkenden düşman tayyareleri 
Yıtn. O zamanlar şımdi bu duk .. Y ~nı gelen çevı~ bır hareketle Katania şehri üzerinde ucmuş -

bulunduğu yerde bir lokan- otekı ad~m-~n el~erıni yakaladı ve lar, birkaç bomba atmıslardır. 
'Vardı. Buyuıt "Joe,, nin lokan~ onları buyük bır sevinçle sıkma· Altı kişi yaralanmış, cüzi ha.sa-

sı. ya başladı. rat vukua _gelmiştir. 
- Evet hatırlıyorum Beş - Aman Allahım .. Sensin de- k 
ne evvel' yıktılar. · ğ~l mi Bo~? Hayatta olduğun tak Kuf ra civarında ·i 

dırde sem burada bulacağıma e- mulıareoeter * * mindim. Eski lokantayı yıktılar, Ankara, ~1 ~.ttaa:yu ~azetesi) -

k apı içindekı adam bir kib- Bob. Yazık oldu. Orada bir defa ::,on gtıen haberıere gore, nür 
rit çaktı ve ağzında ctw·an 1 daha. b~şbaşa bir ~er:ıek yemeyi ~ ransızıar taraıınaan 'raL goıu -

f~arasını yaktı. Bu ışığın altında I pek ıst~y~rdum.? Gaıpte ıştenn nün cenubundan Lıbya uzerme 

b . l b ' . . d A nasıl gıttı yahu. l h k t K t enız ı ır sıma gorun u. - yapı an are a , una ıs ıKame-
ın gözlerinde denn bır mana - Mükemmel! Garp bana ha- tıııcıe devam ve ınkışaı etmcKte-

\lnuyordu. Sağ kaşının üzcrın- yatta her ne istiyordiysem hepsi- dir. Hur Fransızlar, 1'.ufraya çok 
derin bir yaranın izi kalmıştı. ni verdi. Senin bu kadar uzun yaklaşmışlardır. 

-~avat iğnesı parlak ve kıymetli boylu olduğunun hiç farkında de Koıomoıya radyosuna göre, 
rl '. elmastan yapılmıştı. ğildim; Tunus'un cenup nududu i.ızerın-

() hikayesine devam etti: - Evet... Yirmiden sonra bi- de ve Libya ile Fransız mustem-1- 20 sene evvel bu gece bura- raz boy attım. lekesinden 1100 kilometre ıçerde 
; büyük "Joe,, nin lokantasın- - ~evyor.ıcta işler nasıl Jinı - Gadames şehri Hür Fransızlar ta 

ı.cl\ benun en sevgili arkadaşım ve my? rafından zaptedilmiştir. Akdeniz 

~
nyanın en iyi adamı Jimmy - Şöyle böyle .. Hükumet clai- sahıllerinden 350 kııometre ıçer
eıs ile beraber yemek yemi~ - relerinden birinde çalışıyorum. de bulunan bu şehir hür Fran -
· Gel Bob seni iyi bir lokant.aya ı sızlara geçince, Trablus civarın
~evyork şehrinde 

0 
ve ben bi- götüreyim; orada hem karmmı.zı daki Ingi~iz kıtaatiyle hür J<'ran: 

ı: t kara.e gıbi beraber büyü • d?YW:_uruz, hem de başbasa venp sızların bırleşmelerı .ve burada~ı 
~~§tUk. ~en on sekız yaşmuay· hır guzel konuşuruz . I~lyanl~rla esaslı . ~ır harbe gı-

' 0 da yirmısinde . ..t.rtesı sa- * * rışmelerı beklenebılir. 
b. garbı Amerikada yeni bır 

,.!YaLa atılmak üzere bu büyuk 
M Çocukluğumun içinde gömuıu 

Uğu şehırden ayrılacaktım. 
y'ye kaısa ctunyaua ya~ı,.mı

<:leğer yegane yer N evyorktu. 
U bır turlu bimk.te gıtnııye ık
ectemedim. 

V c işte o gece nerede istersek 
<ılım, vazıyet ne merke:lde o
tsa olsun, muhakkak su.reıte 
sene sonra burada büyük "Ju
:n.ın lokantasında buluşmıya 
~t verdik. 20 sene içinde ıam

e ~·~1n kendısini göstereceğini iıa-
t1nı1zm muayyc:n cır st.rır aıa-
81ııı hesaplamıştık. 
- Çok enteresan bir hikaye .. 
ll\rna bana buluşmak için çok 
ı.ı.n zaman bekletmiş gibi ge:i-

~
~Unuz. Ayrıldığımızaanbe!'ı ar 
aşınızdan hiç haber almadı -

t. mı? 

Oteki cveap verdi: 
- Evet, bu· muuuet için mek
l>laştık. Fakat, bir iki sene suıı 

ı~u·bırimizin izini kaybetti.l{. 
atım a .. Garbi Amerika olduk
b~ylık bir sahayı kaplar; ben 
hıçbir yerde muayyen bir za-

1 ~dan fazla duı:maaım. 
[ tı akat eğer hayattaysa Jimmy-

1 1 

~ğ· bugün buraya mutlaka geıe
ll ltle eminim. Zira dunyada o
ıı kadar sözüne sadık bir insan 
~az. Kat'iyyen bu randevuyu 

#.o.Utrnıyacaktır. Ben bu gece bu
l~ı a bulunabilmek için tam 2000 

i ki adam kol kola yürümiye 

Uzak Şarkta başladılar. Garptan gelen 
adam büyük bir gururla muvaf-
faıkıyetiniın t~rihçesini anlatmıya (Başı 1 incide) 
başlarruştı. Ötekisi sessiz sessiz nazırı Matsuoka, gazeteciler top
onu dinliyordu. lantısında yaptığı beyanatta, Ja-

Köşebaşmdaki kahvenin önü- potıyanın Uzak Şarkta İngiltere
ne gelince buradaki ışıkların al- yi veya Amerikayı endişeye dü
tında ikisi de birbirlerine dönup sürecek herhangi bir tedbir al

mış olduğunu inkar etmiş, İngil-
yekdiğerinin yüzüne baktılar. t.;!renin "lüzumsuz tedbirlere,, te-

Garptan gelen adam birden - vessül etmesini teessüfle karşıla
bire durdu ve kolunu geri çek- mış, .. erek İn<rilterenin ... erek A-
ti. Sert bir sesle: ,., '"' ,... 

- Siz Jimmy Wells değil merikanun "Japon efkarı umumi 
siniz! dedi. 20 sene uzun bir za- yesini tahrik edecek,, tedbirler
mandır amma, tostoparlak bir den içtinap edecekleri ümidini 

izhar eylemiştir. 
burnu sipsivri yapacak kadar 
değil! Çin başvekUinin sözleri 

Uzun boylu adam mülayim' bir Çungking, 21 ( A.A.) _ Milli 
sesle cevap verdi: Çin hükumeti reisi Çung Hui, 

- Bazan 20 sene iyi bir ada- bir Amerika gazetecisine yaptı
mı kötü yapacak kadar uzun bir ğı beyanatta demiştir ki: 
zamandır. Solak Bob; 20 dakika- "Milli hükumet ile Çin komü
danberi tevkil edilmiş bulunu - nistleri arasındaki münasebetle
yorsunuz. Chicago polisinin seni re dair Sovyetler Birliğinin 
aradığını bize telgrafla bildirdi- Çungking hükumeti nezdinde te
ler. Seni oraya iade edeceği~. şebbüslerde bulunduğu hakkın
$imdi karakola gitmezden evvel daki iddialar katiyen esassızdır. 
sana verilmek üzere bana teslim ı Sovyetler Birliği, bu münasebet
edilen bir tezkcrcvi vereyim. lerin tamamiyle dahili siyasete 
Serkomiser Jimmy Wells'in yaz- ait bir mesele olduğunu kabul 
dığı bu tezkereyi buradaki ışık etmiştir ... 
altında okuyabilirsin! Sovyetler Birliği tarafından 

yapılmakta olan yardımın azal
mak temayülü gösterip göster
mediğine dair gazetecinin suali
ne karşı Çin Hariciye Nazırı de
mistir ki: 

Garpten gelen adam eline tu
tuşturulan küçük kağıt parçasını 
açtı; okumaya başladığı zaman 
sakin olan elleri, yazıyı bitirdiği 
zam<'n fena halde titrivordu. 

Tezkere ~yet kıs:ı idi: 
"B ob: 

"Ya.rdrmın hararetle devam 
etmekte olduğunu zannediyo -
rum .. , 
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Berlinin Şayiaları 
(Başı 1 incide) 

Berata hava hücumu 
Kahire, 21 (A.A.) - Hava ka

rargahının tebliği: İngiliz hava 
kuvvetleri, Berat üzerine bilhas
sa şiddetli bir hücum yapmıştır. 
Kışlalar büyük hasara uğratıl -
mış, birçok yangın çıkarılmış , 
infilaklar kaydolunmuştur. Te
pedelen'de muhtelif depolara ve 
askeri tahaşşütlere muvaffakı -
yetli hücumlar yapılmış, bircok 
ha.sar vukua getirilmiş ve karga
şafı.k çıkarılmıştır. Hava muha
rebesinde düşmanın yedi avcı 
tavyaresi düşürülmüş, ayrıca bir 
çok tayyaresi de büyük hasara 
uğratılmıştır. 

ltalyan tebliği 
Roma, 21 (A. A.) - Umumi 

karargahın 259 numaralı tebliği: 

Japonya 
(Başı 1 incide) 

bu cevapta dünya barışının tek
rar teessüsü hakkında fikrimi 
bildirdim. Hiçbir millete, dola
şan şayialarda iddia edildiği veç
hile. dünya barışının tekrar tesi
si maksadiyle bir Japon tavassu
tunu tazammun eden hiçbir me· 
saj göndermedim.,, 

Berlinin noktai nazarı 
Berlin, 21 (A. A.) - Hariciye 

nezareti namına beyanatta bu
lunmaya men:ıur edilen bir zat, 
Japonyanın Ingiltereye yaptığı 
tavassut teklifi hakkında çok 
müphem bir cevap vermiştir. Ha
riciyenin sözcüsü, bu tavassut 
teklifini tekzip etmeksizin şöyle 
demiştir: 

"- İşi, Japonyanın barış ar
zusunu kayıt ve işaret etmek is
temişse de Matsuoka'nın resmi 
bir barış teklifi bahis mevzuu de
ğildir. 

Bu hususta daha sarih malu
mat alınması imkansızdır. 

l ngiliz gazetelerinde 

Yunan cephesinde husuhi mahi
yeti haiz hiç bir hadise olmamış
tır. Hava filolarımız, büyük ve 
küçük çapta bombalarla düşman 
kıtaatını, kafilelerini ve müdafaa 
tesisatını bombardunan etmişler
dir. Avcı tayyarelerimiz, adeden 
kendilerine faik "Gloster., ve 1 Londra 21 (A. A.) - "Daily 
"P. Z. L.,, tipinde tayyarelerden Herald,, gazetesinin diplomasi 
müteşekkil filolara karşı yaptık- muhabiri yazıyor: Matsouoka ta
ları bir muharebede, on iki düş- rafından Eden'e gönderilmiş o
~~~. tayyaresin~ alevl~r . içinde lan şahsi mesajda Japonyanın 
duşurmek suretıyle yenı hır cesa- Ingiltere, Almanya ve ltalya a
ret eseri göstermişlerdir. Bizim rasında mutavassıt rolü oyna -
tayyarelerimizden bir tanesi düş- mağa hazır olduğu bile ilave 
müştür. Diğer iki tayyare, içle- edilmektedir. Bu tavassut tekli
rinde ö~~ler .. ve y~ralılar olduğu finin Almanyanm tel.kini, ve
halde donmuşlerdır. yahut hatta tasvibi üzerine 

Amerikadan tayyate falebi y~pıl~ış .olduğunu söylemek i-
" çın hıç bır sebep yoktur. Bu 

Nevr.ork, 2.1 (A.A.) - . Reu- teklifi Japonya tarafından izhar 
ter,,: Ass~~ıated Pres~,, ın b.ır edilmiş olan sulh arzusunun 
telgrafına gore, Yunanıstan" bıl- şiddetini göstermeğe matuf bir 
h.assa tayya~e ~ususunda, Amc- hareket addedilmek icap eder. 
r~adan yenı bır yardım tale- Büyük Britanya müteyakkız 
bıQde b~unmuş~~r. . . bir vaziyette kalacaktır. İngilt·e-

Bu muracaat uzerıne. Amerı - re ile Amerika, Japonyanın hat
kan . memurları, fabrıkalardan tı hareketi dolayisiyle ittihazına 
elle~mde mevcut tayyarelerin mutlak surette zaruret hasıl ol
verılmes~i istemişlerdir. Yu- muş olan tedbirleri almakta ber
nanlılar, Ingiliz ve Amerikalıla- devamdırlar 
rın imali bitmek üzere olan harp · 
tayyarelerinden bazıları üzerin - Butler - il aiski 
deki rüçhan haklarından feragat 
ettirerek bu tayyareleri de elde 
edebileceklerini ümit ed'.' orl,ar. 

Bır köy zaptedilcli 
Ankara, ıı l.H.ad.yo l.TazetesiJ

Beratın 12 kilometre dogusunda 
Pestan köyü Yunanlılar ıarafın
dan zapteaıımıştir. Yunanlılar bu 
suretle, Berata bıraz dana yakıaş
mıştır. Beratın elde edıımesı Ar
navutluktaki 2 ILaıyan ordu::.unu 
bırbirinaen ayırmış oıacaktır. rlu 
husus tahakkuk ed~rse, harp Yu
nanlılar lehine çok mühim bır 
vazıyet almış olacaktır. 

Tayyare Siparişi 
(öa~ı J. mcı.ıcJ 

de 42,000 tayyare inşa ctmeğe 
musaıt bir şe.Kl.!.dt ınkışa!' ettır

me.k. ve bomoardımaıı tayyarele
ri ımal etmek u:.:ere yeııı bır 
programın tatbikı de d.uşünı.il -
mektedir. 
Hopkıns imalatı teşkilatlandır

mağa memur yeni heyetın azalı
ğıııa tayin edilmiştir. 

* Washington ""ı (A. A.) - A-
merıka tayyare fabrikalarının ge
nişletilmesi ve orduya munzam 
15 bin tayyare yapılması için 
Roosevelt'in parlamentodan 2 
milyar 500 milyon dolar tahsisat 
istemesi bekleniyor. 

Çok Muthiş Bir SllClh 

görüşmeh~ri 

Londra, 21 (A. A.) - Sovyet
ler Birliğinin Londra büyük elçi
si Maiski, dün hariciye müsteşa
rı Butler ile bir görüşmede bu
lunmuştur.İki diplomat bu görüş 
meler inde, son Japon tavassut 
teklifi de dahil olduğu halde J a
ponyanın yapmakta bulunduğu 
faaliyeti bahis mevzuu etmişler

dir. 

Kahirede Konferans 
(Başı 1 incide) 

talaayı ileri sürmektedir: 
"Harp kabinesinin yeni Ingiliz 

taarruzuna karar vermeden on
ce, Yunanistan, Türkiye ve Yu
goslavyanın, Romanyada yeni 
Alman tehdidi önündeki hattı 
hareketlerini k• t'i surette bilme
ğe ihtiyaç vardır. Eden'in bu hü
kumetleri yalnız Ingiltereden de
ğil. Birleşik Amerikadan da gö
rebilecekleri yardımın genişliğin
den haberdar etmek istiyeceğini 
tahmin etmek doğru olur.,, 

Times gazetesinin diplomatik 
muharriri de, Eden'le General 
Dill'in yapacağı görüşmelerin 
yalnız Afrika meselelerine mün
hasır kalmıyacağı kanaatinde -
dir. 

Anıerikadaki tefsirler 
Nevyor, 21 (A. A.) - "Reuter,. 

Amerika gazeteleri, Balkan vazi
yeti hakkında gittikçe daha nik
bin fikirler ileri sürmektedirler. 
Radyo neşriyatında vaziyet hak
kında mütalea yürütenler. Eden 
ile General Dill'in Kahireye git
miş olmalarının ehemmiyetini te
barüz ettirerek, bu iki zatın şim
di orada bulunmasını pek mani
dar telakki etmektedirler. 

AVUSTRALYA 
BAŞVEKİLİ 

LONDRADA 
Londra, 21 (A. A.) - Dün 

Londraya gelen A vusturalya 
Başvekili Menzies gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Avusturalyanın Pasifik deni
zine ait gayet sarih arzusu, bu 
mıRtakada sulhün muhafazasın
dan ibarettir. Fakat, uzak oldu
ğumuz için kendimizi müdafaa 
etmiyeceğimiz veya buna mukte
dir olmadığımız zannedilmemeli
dir.,, Menzies, A vusturalyanm 
mahalli müdafaa kuvvetlerinin, 
Avusturalya dışına gönderilmiş 
olan seferi kuvvetler hesaba ka
tılmadığı halde bile, A vustural
ya tarihinin herhangi bir devrin
de silah altına çağırılmış olan 
miktardan daha fazla olduğunu 
söylemiştir. 

Avusturalyanın askeri tayva
reciliğinden bahseden Men~ies . 
imparatorluk pilotlarının gelecek 

Hava Hücumları 

Şiddetini Kaybetti 
Londra 21 (A. A.) - "Tebliğ., 

Bir Ingiliz bombardıman tayya
resi dün Holanda'da Ijmuiden lı
manındakı dokları bombalamış -
tır. Rıhtımda büyük bir yangın 
çıkmıştır. Ingiliz hava kuvvetle
rinin gece faaliyeti şimali Fran
sadakı bazı tayyare meydanları 
üzerinde keşü uçuşlarına inhısar 
etmiştir. Bu harekata iştırak e 
den tayyarelerimızin hepsı usle
rıne donmıiştür. 

* Londra 21 (A. A .J - Amir:ıl-

lik daıresinın tebliği: Messer
schmitt 110 tipinde bir Alman 
tayyaresi perşembe günü lngilız 

"Bramble,. gemisinin top ateşıy
le tahrip edilm iştir. 

* Londra 21 l A. A.J - A lman 
radyosunun bildirdiğine 'göre, Al
man deniz akademisı Amiral 
Raeder'ın emriyle Kielden Danziz 
ğe nakledilmiştir. 

sene 26.000 pilot, rasıt ve tay-
yare topçusunun yetişmiş olaca- SilCiıhh 
ğını beyan etmiştir: 

POLONYA 

Bahri program hakkında da Çeteleri Faaliyette 
beyanatta bulunan Menzies bu 
programın 15 harp gemisinin in- Londra 21 (A. A.) - Polonya 
şasını derpiş ettiğini sövlemis ve kaynaklarından verilen malüma
bunların inşaatının dört aYa ka- ta göre, Alman askeri sahra po
dar biteceğini ilave etmiştir. İm- lisı emrinde çalışan General Ro
paratorluğu teşkil eden bütün ettig' in Alman polisiyle silahlı 
memleketlerin kendilerine teret- Polonya çeteleri arasında vukua 
tüp eden rolü oynıyacaklarını gelen bir müsademede kalbinden 
söyliyen Avusturalya Başvekili yaralanarak öldüğü teyit edil -
şöyle demiştir: mektedir. "Deutsche Rundshau., 

"İlk vazifemiz, en mühim har- un haber verdiğine nazaran Brom 
bi kazanmaktır. Avusturalya ve berg ciyarında Tuchola ormanın
bıitün İngiliz dorninyonları na- da şidetli çarpışmalar vı:ku bul
mına. İngiliz milletine yalnız ol- muştur. Bu orma12a ç:kılen Po
madığını söylemek isterim. Biz lony~ askerler~ m1:1sellah çetel:r 
bir aile teşkil ediyoruz. Dünya- teskıl ederek şı~dı açıktan açıg~ 
da düşmanlarımız oldukça, bu a- mukavemet edıyorlar. Merkezı 
ilenin her ferdi ne yapmak lazım Polonyada Polonyalılarla vuku.a 
geldiğini mükemmelen bilir. Ne- g~len çarpışmalarda s.~m a~l?r .. ı
miz varsa mücadeleye atıyoruz.,. Ç~~de 4~ ~.lman asken polıs ı ol-

Menzies, belki Amerikavı da durulmuştur. 
ziyaret edeceğini söylemiştir. ___ , __ _ 

İngilteredeki Müttefik 
Devletler Mümessillerine 

İmtiyazlar Veriliyor 

Londra, 21 (A. A.) - Dün A
vam Kamarası diplomatik imti
yazların tevsüne dair kanun layi
hasını ikinci okunuşunda kabul 
etmişt iı~üzakereyi açan harici
ye müsteşarı Butler şu beyanatta 
bulunmuştur: Kanun layihasının 
hedefi. burada bulunan müttefik 
devletler nezdindeki yabancı 
memleket mün-essillerine bazı 
imtiyaz ve masuniyetler temin 
ey lem ektir. 

Londra Hür Avrupanın muka
vemet merkezidir. Layihada tek
lif edilen imtiyazları vermek su-
retiyle memleketimizi milli mu
kavemete azmetmiş olan bu mü
messiller için hakiki bir hürriyet 
ocaj!;ı haline getireceğiz. 

Kanun layihasının bir maddesi 
müttefik Polonya, Norveç, Ho
landa, Belçika Lüksemburg hü
kumetlerile muvakkat Çekoslova 
hükumeti azasına ve bunların 
yüksek memurlarına kordiploma
tik azasına bahşedilen statünün 
verilmesini derpiş etmektedir. Ke 
za Ingilteredeki hür Fransız ha
reketinin şefleri ile erkanına da 
bu imtiyaz ve masuniyetler ve
rilecektir. 
Habeş hükumeti halen Ha

beşistanda yerleşmiştir ve buna 
binaen bu kanunun şumülüne 
dahil değildir. 

1 :ı EDI: fJ :J ı :1 •fi :1 
BULGARISTANDA: 

e Sofya, 21 (A.A.) - Macar Ma· 
arif Nazırın~ fahri doktorluk unv:ını 

ver11mlı ve Nazır Peşteye hareket et· 
miştlr. 

İTALYADA: 

e Roma, 21 (A.A.) - Muaolinl, 
Alman i ktrsat Heyeti Reiıl Nazır 
Clodlus'U kabul etmiş ve Alman - 1-
talyan lktısadi mUzakerelerlnln aü • 
ratle lnklıafından memnuniyetini be· 
yan etmiştir. 

l\.U:\IANYADA: 

• BUkreı, 21 (A.A.) - Yapıl:tn 
tetkiklere göre, memurların ekserl 
ıinln iptidai tahsili görmüş klmıeler 
olduOu anlaşılmıştır. General Anto
nescu, idare mekanizmasını ıslaha ve 
tahıilll kimselere yer verm iye karar 
vermiıtlr. 

lllN UISTANDA; 

e Ajmer, "Hindistan,, 21 (A.A,) -
Ajmer'de kadınlar tarafından tert:o 
edilen bir konferansta 5.000 Hintli 
kad:n yüzlerini örten peçeleri alenen 
çıkarmıt ve bir daha örtmivecekleri· 
nl bildlrmlılerdlr. 
ALMAN YADA; 

e Madrlt, 21 (A.A.) - Berllnde 
bir canavar türemlttlr. Clnayetl~rlnl 
gece lşllyen katil, hiçbir iz bırakma
maktadır. Canavar, ancak yera .tı 
trenlerlnde faaliyette bulunmakta ve 
tren yolda iken kimsesiz kadınları 
pencereden atıp öldürmektedir. Katli, 
tlmdiye kadar dört kadın öldürmüş, 
beti nclal yaralanmış, o da vaziyeti 
anlatmı,, it bu suretle meydana çık· 
mııtır. Canavar henüz yaka lanma
mı,tır. 

BANKASI 
TURK ANONi M ŞiRKETi · 

TESiS TARIBI 1863 

(Başı 1 incide) 

hur atomlararası enerjisi esası
na dayanmaktadır. Bu atomlara
rası enerjisi, bu defa bu keşif sa
yesinde tahrip kuvvetlerinin em
rine geçmiştir. ''Uranium,. un 
kudretini anlıyabilmek için ufak 
bir misal kafidir: Yüz kiloluk bir 
"Uranium,, bombası, İsviçredcki 
bütün su şel.alelerinin sekiz mil
yar kilovat saat tahmin edilen 
bir senelik enerjisinden çok faz
la bir enerjiyi, bir saniyeden da
ha az bir zamanda yakmaktadır. 
Yüz kiloluk bir "Uranium., bom 
basının bir saniyede vücude ge
tirebileceği hasar karşısında, ha
len kullanılmakta olan bomba-

lar, panayır yerlerinde çocukla
rın oynadıkları kestane fişekleri 
mesabesinde kalacaktır. Mesela,! 
yüz kiloluk bir "Uranium,, bom 1 

bası, bir atılışta bir şehri hak 
ile yeksan edebilecek, bir gölü 
kurutabilecek ve araziyi ayın 1 

sathı gibi kraterlerle delik de -
şik bir hale sokabilecektir. 

Statüleri ve Tilrlcıye Cünıhıın::vetı ıle münakıt mukavelenamesl 2292 
rı.umal'alı 10/6/1933 tarıhlı kanunla tasdılı cdılmı,ur 

(24/6/1933 tanhlı 2435 Numaralı Reamı Gazete) 

Sermayesi: 
lhityaı akçeni : 

10.000.000 lngiliz Liras. 
l.250.000 lngiliz Lirası 

fı
0rnetrelik yoldan geldim doğ

lr l.J. bu buluşmayı hakkettim. 

~e * * 
e a eklemekte olan adam ce-
J eı· binden kapağı elmas ışle-

1-1~ 1 bir saat çıkardı. 
~r e- Ona üç dakika var, biz o ge 
ell l\<i ayrıldığımız zaman tam saat 
:a ~ u. 

'i 0 lis ona merakla sordu: 

Sözleştiğimiz saatte n ndevu 
m ah allindeydim. Sigaranı 
yakmak iizere c;aktığm kibr i
t in aydınlığında, Ch ikago'da a
ranmakta olan; ve resimleri 
bütün Amerika zabıtasına gön 
deriluıi~ bulunan b ir sablkah · 
nın yi.izünü görd üm . Bir ser 
komiser stfat iyle i.izerime dü
şen vazifeyi b ir türlü yapama
dun; bunu yerimi tutmak ü
zere yolladığım sivil memura 
yaptırmaya m ecbur oluyor um . 
Onu takip edin iz! 

Diğer bir suale de şu cevabı 
vermiştir: "Sovyetler Birliği ile 
Japonya arasında yakında bir a
derqi tecavüz paktının imzası 
muhtemel değildir. Rusyanın bu
ııünkü müsait vazivetini muha
faza etmek istediği aşikardır.,, 

vıısm. 

Türkiyenin başlıca şehırlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NIS de 
LONDRA ve MAN(.:l!;!:)'l l!:H de 

KIBRIS. 'lU NAN lST AN lH.AN lH.AK. FILISTT .l\ 
v~ MAVERAYJ lfüUUN 'de 

Merkez ve ~ubelerı 
ı'UGOSLAVYA., ROMANYA \'UNANlS'IAN SUIUYE, LUBNAI' 

k l .Garbi Amerikada işleriniz 

r,
ı eı- ~Mmişe benziyor; tahminim 

&l'tt ınu? 
'l;' 'raınamiyle .. Inşaallah Jim

rP~~Cl de hiç olmazsa bunun yarısı 
- ).Yi b: ınuvaffak olmuştur. Çok 

ır insan olmasına rağmen iş 
e;sında oldukça çekingen idi. 

~ ~tt York şehrinde büyük reka
ol . en dolayı insanın teşebbüs ka

rnYe~i kırılıyor. Halbuki garbi 
" ;rıkada herkesin taliini bir ke 

}) ~~emesi mümkün. 
0lıs sopasını sallıyarak uzak-
1Ya başladı. 

~ ........ :Sen yoluma gidiyorum: de
b:rnarım ki, arkadaşınız sözti- 1 

, Jiınmy,, 

Doktor Hafiz Cemal 

Dahilive MütPhassısı 
?azardan başka her gün saat 
12.30 - 4) ye kadar İstanbul 

Dtvanyolu No. 104. _____ __, 

f;ilyallen ve bütilP Oiinvarlıı -'c~"'" ~• Muhabırlcrı vardD 
!!!2S 

Her oevı öauk11 .\'I u111111::ıcjcl"I yapa• 
Hesabı c:arı ve mP.vduat hesapları kuşada 
ricarı krediler ve vesaikli kredile• kuşadı 
rürkiye ve Ecoebı memleketler üzerıoe kc:ı;ıde 'ienedat t~ 

leontosu. 
Borsa emirle ri. 
Esham ve tahvilit. altın ve emtan Ozeriıı.o> avans.. 

~ .. oe dat tahsilat• ' 
;;;;;;;;;oiiiiiiiii!!iiii~~~~ 

En villtse.k emn~yet şartlarını naız ıtıralık 
Kasalar Servısı vardır 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 

1 kumharasız) tasamıt hesaplan acıh r 

I~ • 
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1uva1et1nızı yaparken 

Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş t'arihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
7.iraf VP tic-ıır'i hN nevi banka muamelf''f'" 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı 1 
tutar ve aksamasına mimi 
olur. Yağlı ve yağsız olan 
tüp ve vazolarI vardır. 

" .1 \ 
- - 1 ı ) BEL SAM 1 TOL ~:....~~·•t-_;: ,~~~~'L~~ 

İdrar yollan iltihabı, had 
ye müzmin belsoğukluğu, 
ıdrar zorlukları, mesane ve 
prostat iltihabı ve böbrek 
hastalıklarının tedavisinde 
tesiri çabuk ve katidir. Ec
zanelerden ısrarla BELSA-

Para Biriktirenlere 28,800 Liro 
iKRAMiYE VERiYOR 

1\IİTOL arayınız. 

Umurn.t satış yeri: J 
Anadolu Ecza Deposu, lıt=I 

Dr. Horhoroni 
ı!'minllnü Nimet Abla gişesi kar-
şısındakJ muayenehanesinde 

hastalarını kabul eder. 

..... Telefon : 24131 ·--~ 

ııraıı bulunanlara 

" 4 

• 40 
100 

Adet 
• 
• 
• 
• 

kumbaralı ve lhba raız tasarruf hesaplarında en az ıso 

ıenede 4 defa ;ekltecek kura ile •ı•O•dakl plJna g&re 
ikramiye daljıtııaeaktır. 
1.000 Lir alık 

500 
eao 
100 
50 

• 
• 
• 
• 

4 .000 
e.ooo 
1.000 
4.000 

5.000 

Lira 
• 
• 
• 
• 

120 • 40 • 4.800 • 

160 • eo • a .200 • 
OIKKAT: Hesaplanrıdald paraııu bir sene içinde 50 Uradan ı.ıeae> dflsml· 
venlere lkramıye çıktıA'ı takdirde ._., 20 raz.lasty!e vertlecektir. KuraJaı 

.;enede 4 defa. 1 EylOl 1 Btrtnd kAnun. 1 Man •• 1 Haztrar· 
tarihlf'rindl' ceklle<.'ektlr 

Unutmayınız ki: 

Bir dişin çıkarılması, sıhhatin 

temel taşlarından birinin 
(;ı.kanlması demektir. 

·-0··--
Bu Mabetle karşlaşmadan evvel 
dişlerinize itina ederek, her gün 
temizliyerek onların çürümemc
sıne, bozulmamasına ihtimam 

etmek lazımdır. 

RADYOLİN 
DİŞ macuniyle sabah, öğle ve 
akşam her yemekten sonra gün
de 3 defa fırçalanan dişler dai-

ma sağlam ve temiz kalır. 

DA 1 M A 

RADYOLİN 

Boy atan soluk kızlar! 
kansız n1PktPpliler ! 

BDluOun bu nlzllc ve mOhlm devrinde kuvvet 
ve kudret kaynagı oıa,. kana muht•çhflar ı .. , 
DE$YEN"ın kan kuvvet şurubu ile bunu kazana• 
rak. soluk çehrelere canlı bu penbellk ve tek· 
mil vücuda taze bit bahar zlndellfılnln gelmesl 
muhakkaktır 

Zayıl ve soluk benizli çocuklara O EŞ YE N'ın 
kan kuvvet suru .. -

22 • 2 . 941 

• TAM AYAR. G r-......_ __ 7.1 

A 
y 
E 
T 

ş 
1 
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lsLanl>uJ Levazım Anıır· 

liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İlanlan 

16,286 adet beygir kılından t 
mar fırçası alınacaktır. Muhatt 
men bedeli 16,286 lira ilk telll 
natı 1221 lira 45 kuruştur. İh 
lesi 24/2/941 Pazartesi günü s 
at 17 de Kayseride askeri satı 
alma komisyonunda kapalı za 
la yapılacaktır. İsteklilerin k 
nuni vesikalarile teklif mektuf 
tarını ihale saatinden bir saa 
evvel komisyona vermeleri. 

<1908 - 912) 

• Aşağıda yazılı mevadın kapa 
zarfla eksiltmeleri 17 /3/941 
nü hizalarında yazılı saatlerd 
Çorumda askeri satm alma k 

-~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmW'İ;: misyon unda yapılacaktır. Tali 
ı1 '\ lerin kanuni vesikalarile tek 

DAYANLAR, ÇARPINTI ve SİNİR BUHRANI ÇEKENLER I' mektuplarını ihale saatlerinde 
bir saat evvel kanuni vesikal 

N E V R O L C E M A L rile teklif me~tuplannı ko~is 
yona vermelerı. Şartnamelerı k 

den ?.O damfa almca !linir;eri ya~ışır derhal ferolblarla.r Evinizde misyonda görülür. ,. 

bulundurunuz. , Clnal Mlk· Tutarı Temi • 

Ticari ve Mali Müesseselerle Yüksek 
İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunlarına: 

Ticari ve mail müessesattan vaki iş tekliflerine seri cevap vermek 
ve iş tekli! edenlerle iş istiyenleri daimi temas halinde bulundurmak 
maksadifle, mektepte bir "iş BÜROSU., tesis edilmiştir. AlAkalıların 
şartlarını yazı ile "İŞ BÜROSU,, na bildirmeleri (1264) 

Arpa 
Kuru ot 
Bulgur 
K. fasulye 

tarı natı ltııl 
Kilo Lira Llrı Saıı 

150,000 9,000 675 1 
100,000 5,000 375 11 

75,000 12,750 956 13 
30,000 6,ooo 450 ıs 

(1984 - 1335) 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ , .................................... ~ ... ~ 

1 Denizyolları İşletmesi Kooperatif 
1 Şirketi İdare Meclisinden: 

Şitketiml1Jn Umum! Hey'eti 10 Mart 1941 tarihine müsadit Pa
zartesi günü saat 10 da Tophanede Devlet Denizyolları KIAvu:ıluk 
servisinin bulunduğu eski yolcu salonunda senelik adi toı;.\antısmı 
yapacağından ortakların mezkur gün ve saatte haur bulunmaları 
rica olunur. .. 

Müzakere olunacak mevad : • 
1 - İdare Meclisi raporunun kiraatr, 
2 - Murakıplar raporunun kıraatı, 

3 - 1940 senesi Bilanço ve klı.ru uı:rar hesabmm tetkiki ve tasdi
ki ile İdare Meclisi Azalarının ıbrası, 

4 - Müddeti hitam oulan İdare Meclisi A:ıalarile yedek A:ıanı'l 
yeniden intihabı, 

~ - Müddeti hltam bulan Şirket muraki"pler!nin yeniden intihabı 
6 - Muraklplere verilecek ücret miktarının tayini. 

~............. , 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık İstanbul 

Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
10, Mart. 941 pazartesi günü sa at 15 de açık eksiltme suretile ve 

5000 lira muhammen bedelle 400 ta kını. kışlık er elbisesi almncaktır. 

İlk teminatı 375 liradır. Evsafıle şartname ve numunesi her gün k.J
misyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuz
ları ve kanuni vesikalarile Galata - Mumhane caddesinde İbrahim Ri-
fat hanında satın alına komisyonuna gelmeleri (1321) 

COCUGUNUZA VERECEGINIZ 
EN GÜZEL H~DİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ıster. Fakat bu hediyeyı 

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

Cünkü· Çocuk Ansiklopedisi • 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh
taç olduğu en kıymet-
li eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırıhp kay
bolabilir, veyahut u-
nuttı'abilir. Fakat Ço· 
cuk Ansiklop~l&l, ço· 

cuğun hayatı tizerınde 
tesir yapacak ve bti
tün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. T 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdir. 

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

TAN Neşriyat E-vi 
lstanbul 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekildt 

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

Adres : lstanbulda T A N Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Türk Çimentosu 
ve Kireci Anonim Şirketi 
Hissedarları, Ticaret kanununun 

361 nci ma<idesi ile Şirket esas mu
kavelenamesi ahk:lmına tevfikan 1941 
senesi Martının 14 ncü Cuma gunü 
saat 16 da Galatada Agopyan hanının 
4 ncü katındaki Şirket Merkezincie 
inikat edecek olan Hey'etl Umumiye
yi adiyen içtirnama davet olunurl:ır. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - İdare Meclisi raporu ile mıı· 

rakip raporunun kıraati, 
2 - 1940 senesi muamellitma ait 

hesapların kabulü ve İdare Meclisi 
lLzasınm ibrası ile mezkur sene mua
melatı netayicine dair İdare Meclisi
nin teklifi. 

3 - Meclisi İdare Azası intihabının 
icrası. Şirket esas mukavelenamt-Si
nin 26 ncı maddesi mucibince Mec
lisi İdare tara!mdan 1940 senei hesa
biyesi zarfında intihap olunan Mecli
si İdare azalarının ta:;diki ve Şirket 
umurunu İdare ile mükellef Azaya 

• • 
Tramvay Durakları 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

Seyrfü;eferde sürat temini ve !a:ıla yolcu nakli maksadile, mütehas
sıs bir komisyon tarafından tetkik neticesi verilen ve belediye yüksek 
makamı tara!ındaın tasvip buyurulan karar mucibince tramvay şebeke
sinde 29 durağm lAğv ve 11 tanesin in de ihtiyaca uygun ve şimdikile
rin civarında daha münasip mahallere nakledilmiş ve bunları gösteren 
levhaların yerlerine konulmuş olduğu muhterem yolculara ilan olunur, 

(1346) 

Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
.ı.\ılu.llanunen oedelı l~o,'ıl:H:S,~::ı uı .. oum t :tuz otuz oe;,; t>ln yeaı yuT. 

doksan sekiz lira doksan beş kuruş) 40537 adet cari hat kayın traversi 
10/3/1941 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 80!39.95 (Sekiz bin otuz dokuz lira do:<- • 
san beş kuruş) liralık muvakkat teıninat ile kanunun tayin ettiği vesika
ları ve tekliflerini aym gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver
meleri lhıındır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1328) 

•ın1111111111111111u11111t1111n '941 ikramiyeleri .~ .... verilecek. aidatın tesbiti. .. 
1( .. 4 - Tıcaret kanununun 323 no.:u 

... _____ , 
: 

1 
.& : maddesine tevfikan Şirketle muame-

§ T. ş Bankası 1 ~ ac:t ~~: ~ =:ggg:_ ~· s :~~ii~~ar~:::ı:ab~~~:~;etüf::ı, İdarei 
§ 1 • ı110 • = 1500.- • c: 5 - 1941 senesi için bir murakıp 
• 1941 Ku•• ~u··k 1 • 5

0(; • =2000
.- • ~- 1 tayini ile aidatının tesbitJ ve mura -

~ ~ 8 • 25C: • =2000- • 'kıbm mazereti halinde ifayı vazife 
E i5 • IOO • =31100.- • j etmek üzere diğer iki zatın intihabı. 
: T f H 1 l30 • &O • =4000.- • ... ı Laakal 250 hisse senedine malik o-: asarrU esap arı JOO • 20 • =6000.- • = llup ta içtimaı mezkurda hazır buldn-: = ı mak istiyen zevat Ticaret kanunnnun 

Nezle Deyip Geçmeyiniz 
Verem, bronşit, zatürrie 

grip, nezleden gelir. 

GOMENTAL 
Nezleden korur ve nezleyı 
kökünden keser. Eczaneler· 
den ısrarla Gomental ara· 

TÜRKiYE 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Aşağıdaki işler müsait · ttık lifte bulunacak isteklilere veri-
lecektir. 

1 - İzmitten İstanbula deniz yolile şeker nakli, !11• 
2 - Samsunda vapurlara şeker tahmili, 
3 - Sirkeci, Derince, İzmir ve Samsun limanlarına ~le

cck olan maden kömürlerinin tahliyesi. 
Bu işlere talip olanlar ı,artnameleri Bahçekapı Taşlum. 3 

Teklifler 3 Mart 1941 Pazartesi ııünli saat 11 e kadal' 
Büromuza verilmelidir. l
cü kattaki Büromuzdan .alabilirler. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Bursa - Müdanya asfalt yolunun O + 718 - 2 + 718 kilom 

releri arasındaki bozuk soğuk asfalt &osenin sandoviç sistemi betona tah 
vili 16000 lira keşif bedeli üzerinden kaı;11lı zarf usulile eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

2 - Esksiltme 3/3/1941 pa:ı<trtesi günü saat on birde Bursa vfilye 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

S - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Vahidi fiyat listesi, keşit, eksiltme ve bayındırlık işleri genel şa.rtna 

meleri ile mukavele projesidir. Talipler bu evrakı Nafia Mildürlüğünd 
görüp tetkik edeceklerdir. 

4 - Taliplerin münakasaya iştirak edebilmeleri içln 1200 lira mu 
vakkat teminat yatırmaları, bu lş için vUAyet makamından ilin tari 
hinden sonra alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri, 940 senesi için T 
caret Odasına kayıtlı olduğuna dair vesika alınış olınalan ve üçüne · 
maddede yazılı münakasa ve fennt evrakını görüp kabul ettiklerin 
dair imzaladıktan sonra 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırladıklar 
teklif zarflarını 3/3/1941 günü saat ona kadar Bursa vilayeti Daiml En 
cümenine makbuz mukabilinde vermeleri lAzmd.ır. Postada vukubulaca 
gecikmeler kabul edilmez. (994) 

Erkek Daktilo Ahnacak 
Zonguldakta takdiri kıymet mUmessilliğinde çalışmak ve imtihanda 

gösterecekleri muvaffakıyete göre 80 - 120 lira maaş verilmek üzere 
dört erkek daktilo alınacaktır. Harcırah ve ibateleri mezkılr mümessil
likçe temin edilecektir. Taliplerin 24 Şubat 941 Pazartesi günü saat on
da Galatada Yeni yolcu salonunun 3 üncü katında 
Ereğil Kömürleri İşletmesi İhrakiye ve Kok Servisine 
müracaatla imtihanda hazır bulunmaları ilan olunur, (1318) 

1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Hizmet bonservisleri 

~llllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllJlllllllllllllll!lllllllllJ~I 

§AŞKIN TEMiZi - . ------.. ---.. 
Milli, Hissi 

Yazan: 
ve Aşki Roman 

Aka Gündüz 
S Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 K.r. 
~111111111111111111111mııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı r 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdüürlüğünden 

1 - Muhammen bedeli (400) lira tutan ':'opkapıda Beyazıt ağa ma
hallesinin Aksaray caddesinde eski 38 ve yeni 71 - 71/l numaralı harı 
arttırma suretile yıktrrılacaktır. Uhdesine ihale yapılan istekliden 30 
lira teminat alınacaktır. 

2 - Arttırma 27/2/941 perşenıbe günü saat 15 de Metri hanınm 5 in-
ci.katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat maktuan 150 liradır. 
4 - İsteklilerin parasız olara!t verilınekte olan şartnameleri le,·ıı

zımdan almaları ve kanuni vesikaıan ve muvakkat teminatları ile ili 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (1282) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü llcinları ı 
ı - ~vvelce aı:treditıtı muteanhıt firmaya ait olmak üzel'e almaca 

gı ilAn edilmiş olan (1.000.000) 1det tuz çuvalı için akreditifi ~areın 
tarafından açtırılınak üzere de tekl11 verilebileceği ve bu teklifin 24 Şu 
bat 941 Pazartesi günü saat tam 11 de inikat edecek komisyına verilme 
si ilAn olunur. (1312) 

Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
::i f k • Pi" '<~delıor 4 SUbat. ' Mayuı,J A~· E 371 nci maddesine tevfikan içtima : ramıye anı :.()1. 8 İ.ld.ncltesrilı tarihlerinde ,.. tarihinden bir hafta evvel hisselerini 
- 'Y 'ılır, - Şirket .Merkezine te\'dl etmelidirl~r. 

~11111111111111111 llUI lllllllllll il lllnlllllllll 111111111111111111111.I Bankalara te\·di edilecek senedat 

makbuzları Şirket Merkezine tevdı-;ıt 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

WAIU: Mt.:~LISl 1 

yınız. 

___ ......... _, ı T. L. Ş. TAN Matbaası 


