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Alman - Fransız 
Münasebetlerinin 

Son Safhası 
Hitlerin Vichy hüknmetini eline al
mak istemesindeki sebeplerden bi
ri de Mareşal Petain'in siyaseten 
Berlinc tabi olmayı kabul etmeme
sidir. Mütareke şartları içinde böy
le bir kayrt bulunmadığı için, Ma
l'e~l Petain Fransız efkarı umu
miyeslnin müzaheretine istinat e
derek Hitlerin tazyiklerine muka
vemet etmektedir. Onun için Hit
ler Mareşal Petain'den memnun 
değildir, onun yerinde Laval'in bu
lunmasnu tercih etmektedir. 

M. Zekeriya SERTEL 

H itler, "Kavgam,, kitabında 
der ki: 

''Bir memleketi fcthettiğiniz 
Zaman orada hakimiyeti adını 
adını elinize alacaksınız. llaJka 
kendi idaresine sahipmiş kana
atini verecek, fakat hakiki ida
reye siz sahip olacaksınız.,, 

Hitler bilfilıare bu pre11$ipini 
ltauShning'e şöyle izah etmiştir: 

"Biz memJeket fethetmek için 
ordu kuUanmaya mecbur değiliz. 
O memleketi evvela içinden fet
hedeceğiz. Bunun için de o mem 
lekette benim hesabıma çalışa
cak adamları hanrlayacağım ve 
hükUıneti onlara kurduracağım. 
ltu adamları bulmak güç değil
dir. Her sahada bunları bulmak 
nıümkiindür. Hatta bunları para 
ile satın almak mecburiyeti de 
Yoktur. Onlar kendiliklerinden 
gelirler. İhtiraslar, parti kavga
ları, gurur, yükselme arzusu on
ları bize getirecektir • ., 

* * H itlerin bu görüşü ve bu 
taktiği, son aylarda Fran

sa ile Almanya arasında cereyan 
eden hadiseleri aydınlatmaya 
hizmet edebilir. 

Hitlerin !bahsettiği adamlar 
şimdi Paristedirler. Bunlar daha 
harp başlamadan Fransada Hitle
tin tasvir ettiği vazifeyi görüyor
lardı. Bugiin de Pariste Alman
Ya tıesa'bma ikj;idar mevkiine 
Relınek için uğraşıyorlar. Başla
l'uıda !.aval vardır. Marcel Deat, 
l'ernandaille, Doriot gibi diğer 
bazı gazeteci ve politikacılar da 
<>nunla birleşmişlerdir. Bunlar 
Mareşal Petain'i devirmek, Al
l'nanyanm yardımile Vichy hü
'kUınetini ellerine almak arzu
sundadırlar. 
Mareşal Petain'in Lavali dev

let riyasetinden azletmesini Hit
ler affetmemiştir. Şimdi Berlin
le Viclıy arasında cereyan eden 
tniizakerelerde Alınanyanın en 
ıiyade ısrar ettiği nokta Lavalin 
tekrar vazifesi başına avdetidir. 
Laval iktidar mevkiine geldikten 
Sonra Vfohy hükC:ı.meti Berlinin 
emirlerini ifa eden bir kukla hü
lkiimet haline gelecektir. İşte Al
:tnanyanın Mareşal Petain'e kar
Şı takip etmekte olduğu taktik 
budur. 

..,_ + 

Hit1er Vichy hükfun.etinl ni
çin eline almak istiyor? 

Bunun muhtelif sebepleri var-
dır. 

BJr defa Almanya A vrupaya 
haJtim olmak davasındadır. Av
tupada i:>ulunan bütün diğer hü
~lımetlESri, kendisini iktisaden ve 
Siyasetcn tamamlıyan, binaena
leyh Berline tabi olarak hareket 
~den birer vasal devlet haline 
fl:etirmek ar1ıısundcıd1r. Mareşal 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

BUGÜN 
POLONYANIN 

8aşına Gelenler 
Şimdi;rn kadar bir sır olarak 

kalan hu mühim hadisenin iç
Yi.izüni.i ilk dda olarak bugün 
lleşrine ba.;;Jadığunız tefrikada 
huıacaksın;.z. 

35 milyonluk bir milletin 
lS günde· ortadan kaldırılın:>'Sl 
tarihin ilk kaydettiği mUhinı 
bir hadi~c olduğu icin okuyu
~lllarıınmo hu tefrikayı alllka 
lle karsıJayacaklarına şüphe· 
lrtiz yoktur. 

lutfen iKiNCi 

Sayfayı Ç-eviriniz 

5 KURUŞ 
GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi Satış yeri: TAN - İstanbul Fiyatı: 100 Kr. 

G. ~AVELL Seylibın Tahribatı 
ERITRE'DE 
lngilizf er, ltalyan 

Tayyarelerine Ağır 
Darbeler İndirdiler 

Mahsur Köylere 
Keren'e Yapllan 
Tazyik Artıyor 

imdat Gönderildi 
lngiliz İleri Kuvvetleri 

Bingaziye 210 

Kilometre Yaklaştı 
Kahire, 5 (A.A.) - UmumJ 

karargahın tebliğı: Trablusda, kı
taatımızın yakından sıkıştırdığı 

ItaJyanlar Bingazıye ricat hare
ketlerini çabuklaştırm;.şlardlr. 

Şimdiye kadar gerilerde kahn 
400 kadar Italyan topladık. 

Eritrede, Keren etrafmda ha
Britanya kuvvetlerinin Şimali ve Cenubi -~' ~tlerimiz muvaffakıyetle inki
ve İtalyan Somalisinde taarntz istikametlerini gösterir harita.. şaf etmektedir. Bu arada Barentu 

ve Diakundiden şarka doğru ri-
t cat etmekte olan Italyan kuvveti 

K b ••k F b 'k 1 şidetli tazyikimiz altındadır. Yol-a ra U ... a r l ası ı ıar harp malzemesi _ve_ a.rabalarla 
doudur. Evvece bıldırıleneroen • • 

Ray Ve Traves 
imaline Başlıyor 
Nafıa Vekaleti Haddehanelere İlk Of arak 

50 Kilometrelik Ray Sipariş Etti 
Ankara, 5 (Tan rnuhabinden) 

- iktisat Y..ekale~ Karabük de
mir ve çelik fabrikalarının faali
yetini bugünkü ihtiyaçlara uy
durmak ve harp ekonomisine gö
re organize etmek için tetkikler 
yapmaktadır. Bugün dahi fab!"i
kalann her türlü faaliyeti ahva
lin icabettirdiği işlere inhisar et
mektedir. 

Demiryollan inşaatında kulla
nılacak ray ve travers imali için 
her türlü hazırlıklar ikmal edil
miştir. Nafıa Vekaleti ilk defa o· 
larak haddehanelere 50 kilomet-

Darlan Dün 
Vichy'ye 

Avdet Etti 
Kabine Derhal Bir 

Toplantı Yaparak 

Teklifleri Görüştü 

Londradan Verilen 

Bir Habere Göre 

Laval, En Geç 48 

Saat içinde Vichy 
Kabinesine Girecek 
Ankara RADYA GAZETESi, 

dün akşam şu haberleri vermiş
tir: 

«Amiral Darlan, Paris'teki te
maslarını bitirmiş ve Vichy'ye 
dönmüştür. Amiral Darlan, Vi
chy'de Petain'e Paris temasları 
hakkında malıimat verdikten 
sonra tekrar Paris'e döne
cektir. Çok muhtemel olarak 
Amiral Darlan, tekrar Paris'e 
gittiği zaman Vichy'ye Laval ile 
birlikte dönecektir. Esasen Al
man istihbarat Ajansı da: 

cıDarlan - Lava} görüşmele
rinden sonra Fransa yeni bir 
vaziyete giriyor.:n Diye haber 
vermektedir. 

cıBütün emareler, Laval'in 
Vichy Kabinasına alınacağı mer· 
kezindedir. ~aval, Dahiliye Na
zırlığını istemektedir. Bu suretle 
bütün Fransız zabıta ve ernni-

(Sonu; Sa 5; Su 5) 

relik ray sipariş etmiştir. Bu ray
lar Diyarbakır - Cizre .hattında 
kullanılacaktır. 

Travers imali için de hadde
hanenin noksan bulunan bazı 
parçaları temin edilmek üzere 
imalata başlayıncıya kadar ih
tiyaç ahşap traverslerle karşıla
nacaktır. Raylan bhıbirine.ve tra
verse rapteden ufak parçaiann 
yine bu fabrikalarda imali için 
tetkikler yapılmaktadır. Şimdilik 
ı.;zım olan bu parçalar !ngil
tereye sipariş edilmiş bulunm.ik
tadır. 

Bir hava dafi bataryası iş başında 

Hava Akınları 

Şiddetlendi 

Düsseldorf'a Yeni 

Bir Hücum Yapıldı 
Londra, 5 (A. A.} - Hava 

Nezaretinin Tebliği: Ingiliz ha
va kuvvetleri, dün gece, düşma
na karşı hücumlarına geçen 15 
gün esnasındakilerden daha ge· 
niş bir mıntakada ve daha büytik 
bir nisbet dahilinde yeniden baş
lamıştır. 

Bombardıman servislerine men
sup bir tayyare teşekkülü, Düs
seldorf' a hücum etmiş ve bura
da yangınların çıktığı görülmüş-

(Sonu: Sa 5; Sü 1) 

başkaca yüzlerce esir aldık. 
Habeşistanda bir taraftan Gon· 

dar yolunda ileri yürüyüşümüz 
terakki ederken, diğer taraftan 
cenup mıntakasında cenubi Af
rika kuvvetleri düşmandan ge
çenlerde aldıkları mevzileri tar
sin ediyorlar. 

İtalyan Somalisinde, devrtye 
kollarımız bütün mıntakalarda 
faaliyetlerine devam ediyorlar. 
Devriyelerimizden biri, ~talyan 
hududundan 72 kilometre içeri
de bir karakolu dün taarruz ede
rek zaptetmiştir. 

G. Wavell Eritrede 
Kahire, 5 (A.A.) - "Reuter": 

İngiliz ileri klvvetleri Bingaziye 
210 kilometre yaklaşmış bulunu
yorar. lngiiz ileri kıtaatının Sire
ne'nin garbinde daha ileriye de 
vardıkları zannedilmektedir. 
Başkumandan General Wavcll, 

tayyare ile Eritre cephesine yap
tığı teftiş seyahatinden Kahireye 
dönmüştür. 

(Sonu: Sa 5: Sü 3J 

Sofya Nazi 
Tazyikine 
Maruzdur 

Berlin, Bulgaristanın 

Üçlü Pakta lltihak1nda 

lsrar Ediyormuş! 

Ziraat Nazırının 
istifası Manidar 

Birçok Almarın 

Bulgaristana Geldiği 

Teyit Ediliyor 
Ankara Radyo Gazetesi dün 

akşamki neşriyatı arasında şu 
havadisi vermiştir: 

"Londra radyosu. Almanyanın 
~eçit vermek için Sofya üzerinde 
ki tazyikinin bugünlerde arttığı
nı haber vermektedir. 

Yardım Işı 
İçin Yeni 
Teklifler 

Amerika Ayan M. si 
Encümeninde Mühim 

Müzakereler Oluyor 

lsrar Edllen Nokta 

11 Vapur Kafilelerine 

Harp Gemilerimiz 

Ref aka+ Etmelidir .. 
Washington, 5 (A.A.} - Mebu

s~n ırı>clisi lngiltereyc yardım 
kc.nt:·nımu müzakere ederk:m, 
ayan hariciye encüm·~ .. i de mtl.e
has:.ısiarın mütalealar::n dinle
meve clevam etmekt9dir. Askeri 
nıllha1·rir binbaşı Ellıot dcrniştır 
kı 

"Bt"nce, birleşik Amerıka dev
leti öyle bır vaziyet kar~ısında 
bulunyor ki, harbe stirüklenmes.i 
nıuhtemeldir." 

b;?ıh~~J Elliot, lngittereyı gı
deı.:rk p~mi kafilelerin~ .:\mf·ı i
kar. lu.rp gemilerinin ref<:tkatıni 
me•:eden ahkama itiraz etmi§ür. 

Ayar\ azasından cumh1ıriyeL'İ 
G• '.ios , Ingiltereye yarda--ı ka
nuııuıı:ı itiraz eden parti arkı:ı.".İaş
larmı tenkıt etmiş ve ouyıik bir 
heyecar. uyandırmıştır. Gıf fors 
da şöyle söylemiştir: 

"Ingilterenin ömimı.izdeki ı~i 
ay içinde muhtaç o!acağt 'l:e hı
zim ,·erebileceğimiz ha"p malze
mesi sevkiyatını himay ~ ('>1.mt>!'i 

(Sonu: Sa 5: Sü 4J 

Willlfie 
Dönüıor 
11 lngiltereye Yardım 

için Elimden Gelen 
"Londra radyosu. vatan sever H · y ., 

Bulgarların gözleri önünde mi- erşeyı apacagımu 
sal varken memleketlerini harp Londra, 5 CA .A.} - Willkie, 
sahası yapmak istemiyeceklerini Amerikaya avdet seyahatinin ilk 
ümit etmekte olduğunu ve İ11~il- merhalesini katetmek üzere bu 
terenin Balka~l8:~dak.i va~iye~in sabah erken Londradan ayrılmış
ink~şaflarını buyuk bır yalaka ı!e tır. Will.kie, tayyare m.eydanm
takıp e_t~ekte bulundugunu lla- dan hareketi esnasında şunları 
ve etmıştır. v _ şöylemiştir: 

"Aynca •. haber al~gımıza go- cıHürriyet için giriştiği savaşta 
re, Bulgarıstanda bır kaynaşma İngiltereye yardım etmek üzere 
vardır... •• Aroerikada ellinden geleni mu-

Alman nuf uzuna karşı hakkak surette yapacağım. In-
Londra.. 5 (A. A.) - Londranın giliz milleti, mükemmel bir cesa

salahiyettar mahfilleri Bulgaris- ret göstermiştir. Ayni cesareti 
tanın bugünkü mücadelede bita- eöstermeğe devam ediniz! ıı 

(Sonu; Sa 5; Su '' (Sonu: Sa 5; Sü 1) 

11 Tir~· İzmir 
Muvasalası 

Kesildi 

Askeri Vaziyet 

Dört Köprü Yıkıldı, 

Köylere İmdat 

Ekipleri Gönderildi 

Menderes Civarında 

Hasar Çok Fazla 
İzmir, 5 (TAN) - Gelen ha

berlere göre, seylap bu defa Men 
deres mıntakasında daha geniş 
olmuştur. Ödemiş, Tire, Bayın
dır kazalarında yollar ve köprü-

1 TALYA N ORDUSU ler mühim zarar görmüştür. Bü
yük köprülerden ekserisi de sa-

l. katlanmıştır. Kasaba ve köyler 
BİNGAZIDE arasında münakalat kesilmiştir. 

ı Vali, sabahleyin Küçük Mende-

TUTUNABiLIR MI? res mıntakasında seylap vaziye
tini teftişe gitmiş ve gece dön-

( Askeri muharririmiz yazıyor) müştür. Yarın da Menemen mın
takasına gidecektir. 

Şimali Afrikada Bingaıi hedefi
ne karşı yapılan İngiliz harekatı, 
bu taraflarda tesadüf edilmekte o
lan arazi müşlciilatına rağmen, sür- , 
aUe denilecek bir derecede hiç fa· 
ııla vermeden ink;şaf hal.indedir. 
Bingaıl önünde İtalyanların elinde 
bulunan mıidafaa mevzileri ve bil
hassa hava meydanları birer birer 

• İngilizler tarafından işgal ediliyor. 
Bu harekat, malüm olduiu veçhile, 
iki koldan idare edilmektedir. Şim
diye kadar en büyük inkişaflar, 

sahil yolunu takip eden kıtalar 
cephesinde elde edilmiştir, Dün Si
rena mevzii ve hava meydanının 

fSonu; Sa: 4; Sii: 3) 

Samsun Tütün 
Piyasası Açdıyor 

Ankara, 5 (A. A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
Alınan hazırlık tedbirlerinin ik
mal edilmiş olduğu ~öz önünde 
bulundurularak Samsun piyasa
sının 17 Şubat 1941 tarihine te
sadüf eden Pazartesi günü açıl-

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Sutaşı köyündeki bütün halk 
civar köylere taşıtunıŞtır. Yarın 
açıkta kalanlara ~adır, yiyecek 
ve giyecek gönder lecektir. İzmir 
den Tire ve Bayındıra müteaddit 
sandallar sevkedilmiştir. Bunlar· 
la mahsur köylere imdat ekipleri 
gönderilecektir. Bayındır mınta· 
kasına sevkedilen sandallar çok 
işe yaramıştır. 

Ödemiş - İzmir yolunun be
ton cephesi harap olmuştur. Ada
gövedeki Menderes köprüsü yı
kılmıştır. Burada suların sürük
lediği bir atlı güçlükle kurtarıl
mış, fakat atlan ölmüştür. 
Ödemiş - Beydal köprüsü cök 

müştür. Balcılar köyündeki b ir 
incirlik ile bir evi sular götür
müştür. İlkkurşun, zeyrekli ve 
Yenice köyleri sularla mahsur
dur. 

Birçok köprüler yıkıldı 
Tire, Bayındır, Ödemiş ve Sö

ke kazalarındaki bütün ovaları 
sular kaplamıştır. Bu kısımda 
45 bin hektar J(ayrimezru arazi 

(Sonu: Sa 5, Sü 6) 

c·~JrB.h~~-·~i~_ffi ~ ~·) 
Cennete Açllan Pencereler 

Yazan: Refik Halid 

Tepebaşı Bahçesinden bir kısmımn caddeye verilm~f, Ka
sımpaşa tarafına da, mahut bar barakası yıktırılarak 

setli ve merdivenli bir yol açılması o semtin şekil ve şemailini 
ne kadar değiştirdi! Uzun bir zindan hayatında saçı sakalı biri· 
birine karşıp tırnaklan uzamış, "kılık kıyafet, sıçanlara ziya
fet,, denecek ürkütücü hale düşmüş bir mahkllnıun berber ma· 
kasından ve kese sabundan sonra adama benzemesini akla ~eti
riyor, içe ferahlık veriyor. Her geçişte, aıneliyatrn biraz daha 
ilerlediğini, manzaranın genişlediğini görerek "oh!,, diyorum. 
Sanki bir mahzene bir pencere açıldı; yapı yeri önündeki bir 
tahta havale sökülüp atıldı; bir köşkü denize bakıştan mahrum 
bırakan saray duvan çöküverdi. Yann, bir de Şehir Tiyatrosu 
bak ile yeksan oluverdi mi, oh, ne ferahlık! 

Meğerse hudutsuz bir genişliği, misilsiz bir manzarayı ne 
derece miskin, hiçten bir kambur, bir deve hörgücü gözlerimiz
den gizliyebiliyormuş! Frenklerle Levantinlerin vaktiyle zihni
yetlerine, züppeliklerine uygun bir tabirle "pöti - şan,, isnıini 
verdikleri bu yer, Tepebaşı caddesi ve bahçesi, dünyanın en 
pitoresk bir manzarasına, Halice, Ok Meydanına, Fatih ve Sul
tanseliıne, Eyüp ve Kasımpaşaya nazır bir balkon, bakışına 
doyum olmaz bir terastır. Büyük ana planların biitün şümulü 
ile tatbikini beklemeden, böyle, ötede beride acele acele şehre 
birer cennet kapısı açan, şu karmakarışık diinya vaziyeti içinde 
bize gönül ferahlığı vermiye çalışan Belediye Reisine candan 
teşekkür! Fakat, ferahlıktan nasibini almıya alışan gönül istiyor 
ki, yeni şekle giren bu bahçe yazın, etrafı perdelerle çevrilerek 
diihul hakkı kesedann himmetine muhtaç, ayrıca bozuk bir mu
:ıika ile derme çatma bir artist grupunun elinde, inhisara tabi tu
tulmasın ... Yani eski belediye zihniyeti ile kiraya verilerek ~rgi
ye ve panayır yerine çevrilmesin; tente ve muşambalarla örtül
mesin; bu güzellik örtünmesin! 

Zira hürriyetsizliğin asıl acısı, ferahlık ve serbestli!f tattır
dıktan sonra insanı onlardan mahrtnn edince daha derin hissedi
lir. Şimdi Tepebaşında hürrüz; yaza bir gazinocunun yasağına uğ
ramak ve salaş duvarlıiriyle karşılaşmak bize ne kadar a<'ı ~c
lecek? 



z 

Yazan: E. D. 

Kadınlar Bile 
Siperler 
Kazıyorlardı 

Bir gün Polonya Maarif Vekiletinin 
yüksek memurlarından bir kadınla 
görüşmek lizım geldi . Onu, kcndiıi 
gibi. yalmayak, memurların yanında 
büyük bir hendek kazarken gör
düm. Beni hendeğin kenarında işi
ni bırakmadan kabul etti. Reisi
cümhurun karısı bile bu gibi çalııa

Çeviren : Y. K. 

Harcıalem 
Ayakkabllarda 
ihtikar 
Kömürcüler de Zam 

l<;in Müracaat Ettiler 
!arına gaz maskelerini atmıştı. 
Vaktiyle gaz maskesi alaıruyan- Bugüne kadar ayakkabı ihti
lar, hususi mağazaların önünde, karı üzerinde lüks mahiyetteki 
uzun kafılelerle duruyor, ve ayakkabılar üzerinde durulduğu 
bazen co~rak bunlara hücum e- halde, az kazançlı halkın giydiği 
diyordu. ayakkabılar nazarı dikkati cel-

Piyasarun bütün mallan mev- betmemiştir. 
cuttu; yalnız şeker azalmıştı ve Çocuk patiklerinden, _terlikler
addlll başıııa bır kilodan fazla sa- den, başlıyarak kavafışı mamu
tılnuyordu. Bir de, brı.nların or ı l~tt~ ve orta sınıf halkın. giydiği 
duya ekmek yetiştirmekle meş- butun ayakkabılarda yuzde yuz 
gul olmasından, sivil halk için ! hır tereffu vardır. 
günde yalnız bir defa ekmek çı- Bizim yaptığımız tetkikata 
kıyordu. göre ham keçi, koyun ve kuzu 
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\... GÜNÜN RESIMLEW 

Hava denemesinde vazife alan hakemler dün Valinin Reisliğinde 
toplanarak denemenin neticesi üzerinde konuştular .. 

. . " . 
Orlı idare 
Komutanlığının 
Bir Kararı 

Hatay l<;kili 
lokantası Kapatıldı 
Geçenlerde Hatay içkili ve saz

lı lokantasına gıden bir mü~teri. 
kendisinin geceyarısı lokanta 
müstecir ve müstahdemlerı tara
fından döğüldüğünü ve üzerinde
ki parasının alındığınj iddia et
mışti. O zaman, hadiseye el koyan 
polis ve müddeıumumi müşteri
nin paralarından bir kısrrunı mü
tecavi:zler üzerinde bularak istir
dat etmişti. 

malara iştirak ederdi. -----
-1-

Harp arifesinde: 

Harpten birkaç gün evv~. ta- d_erileriyle işlenmiş meşin :-e sah
nmrruş profesörlerden Tcduş ze- tıyaıılarda harpten evvelıne na

- linski'yi ziyaret ettim· bana evini zaran hıç fark bulunmamakta, 
gaz hücumlarma k..;şı nasıl ha- b;:;zılarındaki küçük mevsim 
zırladığıru göstermişti: Apartı- farklarına rağmen bazılarında da 
marunın bütün kapı ve pencere- duşwduk kay?edılmektedır. Yal: 

Bu hadise üzerine, örfi idare 
komutanlığı tarafından Istanbul
da bulunan bu kabil yerlerin ör
fi idarenin ilanından önce ve son
raki vaziyetleri hakkında tahki
kata girişilmiştir. Bu tahkikat 
neticesinde asayış ve inzıbatı mu
hil mahiyette görülen bu ve buna 
müına,il hadiselerin, Hatay içkili 
lokantasında diğer içkili lokan
talarda vukua gelen hadiselerden 
daha ziyade nazarı dikkati calip 
mahiyette olduğu tesbit edilmiş
tir. Ayni zamanda burada mey
dana gelen vakaların hemen ek
serisinin de lokanta müstecir ve 
müstahdemleri tarafından müşte
riye karşı ika edildiği anlaşılmış
tır. Bunun neticesi olarak, örfi 
idare komutanlığı tarafından 
Hatay lokantası kapatılmış ve ba
his mevzuu olan hadisenin faille
ri de örfi idare mahkemesine ve
rilmiştir. 

1 slav milletleri edebiyat tari
hine ait bazı tetkiklerde bu

lunmak üzere Polonyaya davet 
edilerek harbin patlamasından 
ıki ha!ta evvel Varşovaya geldim. 
O sırada , Polonya dil ve edebıya
tıru öğrenmek istiyen ecnebilere 
mahsus yaz kurslarında tedrisat 
sona eriyordu. Vaktiyle devam 
ettiğim bu kurslara, az olsun, 
yetişebildiğimden memnundum. 
Evvelki senelerde en aşağı yirmi 
devletin mümessillerini toplıyan 
bu kursların müdavimleri bu se
fe r çok azdı. Aralarında, hir defa, 
tek bır Alman yoktu! 

Kursların havasında mutat sa
mimi bir neşe yerinde tuhaf bir 
sıkıntı ve heyecan duyuluyordu. 
Polonya sosyetesi bizi, daima ol
duğu gibi, fevkalade samimi ka
bul etmişti. Bize mahsus ziytlet
ler, çay !ar, gezintiler ve her tür
lü eğlenceler tertip edildi. Fakat 
her yerde yakınlaşan harpten 
başka bir şey konuşulmuyordu; 
azametini hissettiğimiz bir harbin 
oıabileceğine hiç bırirniz inanmak 
istemiyorduk; Varşova valisi Sta
jincki'nin bıze mahsus tertip edi
len bir ziyafette irat ettiği ateşin 
nutku ha tınma geldi. Daha son
ra, Varşovanın muhasarası sıra
sında efsanevi bir şahsiyet olmuş 
olan bu adam bize •'Polonyıuı.ın 
hayati ' meselelEf'_inden ve onları 
muhakkak müd ,faa etmek lazım 
geldiğınden bahsediyordu. 

Kurlarda Polonya lisanı tedri
satı pek yavaş ilerliyordu. Ne ho
caların, ne de talebenin derse 
çalışmak için keyfleri yoktu. 
Herkes durmadan asri harp üsul
lerinden bahsetmeği derse tercih 
ediyordu. Muhavereler, usul
den olduğu üzere Polonya lisa
niyle değil, kur müdavimlerinin 
bi.ıyük bir kısmı Polonyacayı he
nüz iyi bilmediğinden, başka li
sanlarla yapıyorlardı. Birçok 
kıınseler ve bilhassa Baltık dev
letlerinden gelmiş olanlarla di
ğer memleketlerden gelen Islav 
dilleri mütehassısları aralarında 
Rusça konuşurlardı. Hatta arka
daşlarından biri Rusçaya "kur
larımızın diplomatik lisanı" de
mi~ti. Bir Fınlandalının Alman
ca konuşan bir vatandaşına sert 
muamele ettiğini ve rusçaya geç
mege davet ettiğini hatırlıyorum. 

Hepimiz, bize pek çok bahsedil
miş olan Vilno şehrine vadedilen 
seya.hatı büyük bir sabırsızlıkla 
bekliyorduk. Fakat tam hazır
landığım.ı.z sırada arkadaşlarımı
zın ekserisini teşkil eden fransız 
ve ingilizler alelacele memleket
lerine çağrılmış, Poloyada da, 
memleket dahilinde herhangi hır 
seyahatı imk3nsız kılan, umumi 
seferberlik başlamıştı. Hükılmet 
merkezi, küçük şehirlere nisbe
ten, hava hücumlarından iyi mu
hafaza edilmiş sayıldığından, 
Varşovaya, askerle beraber sivil 
halk ta hücum etmişti. Fakat, bu
na mukabil, taşrayı tercih edip 
ailelerini Varşovadan, Alman hu
dudundan uzak olan yerlere, bil
hassa Rusya ile hem hudut vila
yetlere gönderenler de vardı. Hü
kı'.ımet meri<ezine gelenlerin bü
vük bir kısmı bombalardan öldü; 
Şarka gidenler ise k8.ınilen Sov
yet orduları tarafından esir edil
diler. 

V arşova kendini havaya karşı 
müdafaa edebilmek için, asabi bir 
heyecanla, hazırlanıyordu, herkes 
belediye bahçesinde ve ev avlu
larında sığınaklar kazıyordu. Bu 
işi de bilhassa Museviler büyük 
bir gayretle yapıyorlardı. 

* * Kadınların faaliyeti: 

Birgün Polonya Maarif Veka
letinin yüksek memurla

rından bir kadınla görüşmem la
zım geldi. Onu, kendisi gibi ya
lınayak, memurların yanında bü
yük bir hendek kazarken gör
düm. Beni, hendeğin kenarında, 
işini bırakmadan kabul etti. 
Reisıcumhurun karısı bıle bu 

gibi çalışmalara iştirak ederdi. 
Sokakta dolaşanların hepsi omuz· 

!erine kauçuk vurulmuştu. Evin nı_z kosele fıyatlaıında tereffu 
bir köşesinde, gazden ayni euret- goze çarpmaktadır. Bu sebeple, 
le muhafaza edilmiş, konserva 1 fiyat m~rakab_e bürosu ihtikar ı 
ve diğer yiyeceklerle dolu, büyük t~tkıklerınde luks aya~kabıla~dan 
bir sandık gözüme ilişti. ilerde, 11yade halkın _gıyeccğı harcıalem 
bütün bu çarelerin tamamen lü- ayakkabılar uzerınde tetkıkata 
zunısuz olduğu anlaşılmıştır: gaz- başlanuş bulunmaktadırlar. 
!ar Leh • Alınan harbinde kulla- Kömüre zam isteniyor ' 
nılmadığı gıbı, profesorun otur
duğu eve isabet eden bir yangın 
bombası, ev ile beraber güzel es
ki mobilyasını, kütüpanesini ve 
bütün erzakını mahvetmişti. Pro
fesör Zelinski'den ayrılarak, şeh
rin en güzel ticaret mahallele
rinden Noki Svyat caddesini ta
kiple evime doğru gidiyordum. 
V arşova bombardımanı esnasın
da harabelere dönmüş muhteşem 
evlerini, nefis camekiınlarmı son 
defa gördüğümü o sırada düşün
müyordum. Şopenin kalbini ba
rındırmış olan meşhur 'Svetejo 
Kjija" kilisesine girmek üzere ı
dım ki. kulaklarıma askeri mar
şın sesleri geldi: Caddeden miğ
ferli askerler geçiyordu. Kadın
lar ağlıya ağlıya yaya kaldırım
dan yürüyerek onları teşyi edi
yorlardı. Bazı genç askerlerin 
yanaklarından gözyaşları akıyor
du. Diğerleri bilakis, sert, kat'i 
adımlarla yürüyorlardı. O zaman, 
ilk defa olnrnk, harbin olabilece

Fiyat murakabe komisyonu ........_ 
mangal kömürü fiyaUarırun artı- -
rılması hakkında bir talebi de Üniversite Rektörü dün de İktısat Fakültesi talebesine bir çay 
tetkike başlamıştır. Kömürcüler verdi ve bu toplantıda mesleki hasbihallerde bulıınuldu 
Bulgaristanda kömürün pahalı- . 
!andığını ve buna nazaran burada Pıyasada: Poliste: 

ğine aklını kesdi. 
Askerler geçtıkten sonra kilise

da fiyatın arttırılması lazımgeldi
ğini ileri sürmüşlerdir. Halbuki 
şehrimizde bir hayli kömür isto
ku bulunmakta ve bunlar eski 
fiyatlarla alındığından hariçteki 
bir yükselişin derhal piyasaya 
tesir etmemesi lcabetmemr:kte
dir. Belediye de bu hususta tet
kikata girişmiştir. 

Bundan başka buğdaycilar da 
komisyona müraceat ederek top
rak mahsulleri ofisinin kendılP-
rine yüzde bir fire bırakmadan 
satış yaptığını ve 9 kuruş 10 pa
ra v~ 9 kuruş 30 para arasında 
fiyatların tahavvül ettiğini ve 
çuval başında 20 kuruş zarar et
tiklerini bildirmişlerdir. 

ye girdim. Kadın ve erkekler, diz 
çökmüş, ağlıyarak dua ediyorlar- tir. 
dı. Sütunlar arasında, !sanın en Bir muhtekir mahkum oldu 

Bu iddiaya göre ekmek fiyat
larının artırılması icabetm.,kte
dir. Komisyon, bugünkü toplantı
sında bu hususta karar verecek-

çok sevdiğim, tasviri duruyordu. 
sıhırlı yüzünde öyle fevkalade 
bir güzelliği vardı ki! Bombardı
mandan sonra bu tasviri yırtıl
mış olarak, sütunlar ve heykeller 
enkazı arasında güçlükle gördüm. 
Ancak, bombalardan biriyle yıi
cudünden koparılmış baş sağlnm 
kalmıştı. Gözleri ıztrrapla dolu 
idi ... 

Herkes, hükumet merkezinde 
yapılacağı ilan edilen, tayyare hü
cumuna karşı korunma tecrübe
sine hazırlanmıştı. Fakat tecrübe 
yapılamadı. T!'crübe günü hakiki 
harp ve V arşovarıın bombardı
manı başladı. Uzun zaman hiç 
kimse harbin mevcudiyetine 
inarunıyor ve o günün bi.ıtün 
dehşetinin bir te~rübe olduğunu 
sanıyordu. (Devamı varı 

Bir Bilmece 

Beyoğlundaki "Orman mües
sesesi" kilosunun 90 kuruşa sa
tılması icabeden kaşarpeynirini 
110 kuruşa sattığı için belediye 
iktisat müdürlüğü tarafından 
mahkemeye tevdi edilmiştir. 

Mahkeme müessese sahibi Niko 
Popodoposun ihtikar yaptığı ka
naatine vasıl olmuş, suçluyu 25 
lira para cezasına mahkum etmiş 
ve tekerrüründe sürgün edilece
ğini karar altına almıştır. 

~ 

İzmirde Bir Kahve 
Muhtekiri Yakalandı 

lzmir, 5 (TAN) - Şehrimizde 
bir mağazada satışa çıkarılama
yan kahve bulundu. Mağaza sa
hiplerinden Kasabalı Hayri tev
kif edildi. 

Gümrükteki Japon 

Malları Çekiliyor 
Harpten evvel memleketimize 

gelmiş bulunan Japon manifatu
ra eşyasının ithaline müsaade e
dilecektir. Bu eşya. 50 bin İngiliz 
lirası kıymetindedir ve harpten 
evvel çok ucuz bir fiyatla mem
leketimize teslim edilmiştir. Ti
caret müdürlüğü bu malların 
elden ele geçerek pahalılaşmama 
sı için tevziini kontrol edecek
tir. 
İNG!LTERE İLE YAPILAN 

ANLAŞMA - İngiltere ile yapı
lan son ticari anlaşma dün ıüm
rüklere tebliğ edilmiş ve d• rhal 
muameleye başlanmıştır. 

Yeni anlaşma İngiltere ile ti
careti çok kolaylaştırmak.tadır. 

Takas usulü kaldırılarak yerine 
yüzde yüz döviz esası konmuş
tur. Şimdi tüccar, İngiltere ve do 
minyonlarından getirttijti malın 
bedelini merkez bankasına yatır
makta ve oradan aldıih m.akllıuz
la gümrükten malını çıkarmak
tadır. 

DüN GELEN EŞYA - Dün 
Basra yolu ile İstanbula külliyet
li mikdarda deri, neft yaj'(ı, sül
yen, boru. demir fıçı, ve Bulga
ristandan da 155 bin kilo mangal 
kömürü gelmiştir. 

Posta Tayinleri 
Ankara, 5 (Tan) - Ordu ve 

posta müdürü Nazif Eren dağ 
Kastamoniye, Samsun şefi Lıltfi 
Arkan Orduya, Edirne mürakibi 
Süreyya Onlü Kırklareline tayin 
edilmiştir. 

Bir Fabrika Yıkddı 

Bir Kişi Yaralandı 
Hasköyde çarşı içinde Davit 

Avrama ait oyuncak fabrikası 
evvelki gece ani olarak çökmüş
tür. Bu esnada sokaktan geçmek
te olan Hasköy Kalaycıbahçe so
kağında oturan Ali Çavuş enkaz 
altında kalarak yaralanmıştır. 

OTOMOBİL KAZALARI -
Şoför Mahmudun idaresindeki 
3143 numaralı Edirnekapı - Ci
hangir otobüsü Saraçhane başın
dan geçerken Kazım Şenola çarp
mış basından tehlikeli surette 
yaralamıştır. * Cemil isminde bir soför de 
idaresindeki 4125 numaralı oto
mobil ile Samatyadan eeçerken 
7 yaşında Nermin i!m\nde bir kı
zı çiğnemiştir. Her iki şoför de 
yakalanmış. haklarında takibata 
başlanılmıstır. 

HAŞLANANLAR - Kadıkö
yiinde İsmail Hakkı sokafıında 2 
numarada oturan Zeynep Işık'ın 
kızı bir yaşında Şaziye kaynar 
suya düşmüş, muhtelif yerlerin
den haşlanmış, nümune hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

Geçenlerde yine sıcak su ile 
haşlanıp, Şişli çocuk hastahane
sine kaldırılan 7 yaşında Bürha
nettin dün ölmüştür. 

Bundan başka badema diğer 
yerlerde de bu kabil hadiseler 
zuhur ettiği takdirde, bu hadise
lere müşteriler d~i sebebiyet 
vermiş olsa. müsebbipleri hakkın
da örfi idare kanunu hükümleri
ne göre muamele yapılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu itibarla, bundan sonu ge
rek müessese sahip, müstecir ve 
müstahdemlerinin ve gerek bu 
gibi yerlere giden halkın bu hu
susta çok dikkatli davranmaları 
ve asayiş, emniyet ve inzıbatı ih-
18.l edici en ufak bir harekete ma
hal vermemeleri icabetmektedir. 

Hava Denemesi 

iyi Netice Verdi 
Hava denemesinde vazife alan 

hakemler dün valinin riyasetinde 
toplanmışlar ve raporları tetkik 
ederek denemeden iyi netice a
lındığını tesbit etmişlerdir. An
cak, noksanlığı hissedilen bir kı
sım mab:emenin de tedariki su
retiyle daha fazla sürat temin e
dilebileceği müşahede edilmiştir. 
Dahiliye Vekaleti seferberlik mü
dürü, toplantıda, pasif korunma
ekiplerinde çalışan memurların 
vazifeleri hakkında bir konuşma 
yapmıştır. 

Diğer taraftan Dahiliye Veka
leti pasif korunma itffaıye ekip-

İzmitte Yeni Tayinler lerine teçhizat temini için bina 
İzmit (Hususi) - Hendek hu- vergilerine yapılan yüzde 10 

susi muhasebe memuru İbrahim zammın tahsilinden vazgeçilmesi
den Rasih Hendek'e, nakil ve ta- ni belediyeye bildirmiştir. Ve
Bektaş Kandıraya, Kandıradan kiHet, bu teçhizatın temini için 
Mehmet Tunç Gebzeye, Gebze- bir kanun projesi hazırlamakta-
yin edilmişlerdir. ı dır. 

Garip bir teklif 

Dün bizim gazetede havadis sıra
sında bir bilmece vardı. Bilme

cenin başlığı "Tramvaylarda tek bilet 
usulüne başlanıyor." ve altındaki ikinci 
başlık da: "Birincilerde 10, ikincilecde 
7 kuruş alınacak, seyahat edilecek, al.
tarma biletler için birinci mevkilerde 7 
ikincilerde 5 kuruşa." şeklinde idi. 

Bilmeceyi belki halle medar olacak 
bir ipucu elde ederim ümidiyle arkasını 
okudum büsbütün şaşırd1m: 

ması tehlikesi - çok şlikür - ortaılan 
kalkmış. Çiinkii Rumanyaya ısm~rla
nan 800 bandaj bir aya kadar şehrimize 
gelecekmiş. 

- Ey sabır taşı! Ben Maçkada oturu
yorum. Geçen gün durak yerinde yağ• 
murun altında tramvaya binmek için 
tam yarım saat bekledim. Sen olsan ne 
yapardın 

Lokman hekim hocamızın hergünkü 
öğütleri hem yazılış hem mevzu 

itibariyle nekadar giizel, ve nekadar 
faydalıdır. Lokman hekim fennin ken
dine verdiii büylik salahiyetle her fik
rini ''Bimehaba'' yani uluorta söyler. 
Dünkü yazısında şeker hastalığının irsi 
olup olmadığını tetkik ediyor. 

Ben isminden olacak bu hastalığı o 
kadar acı eörmllyorum. Hatta: 

- Buna bukadar ehemmiyet \'ermek 
neden? Vücut şeker yapcyormuş. Fena 
mı? Nihayet insan bin türlü ıztıraplarln 
kıvranacağına tatlı tatlı ölür ııider! ııibi 
düşündüğüm de oluyor. 

"Tek bilet için birinci mevki arabalar
da 7, ikinci mevki arabalarda 5 kuruş 
ve aktarma biletleri için de birinci mev
kide 10 ikinci mevkide 7 kuruş ücret 
muvafık bulunmaktadır." 

Şimdi bilmecenin halline çalışalım: 

Ben bundan şüphe ediyorum. Çünkü 
sargı manasına da gelen bandaj'ı Ru
manya bugünlerde ba~kasına göndere
cek vaziyette değildir ve unutmamalı
yız ki tramvaylarda bu izdiham devam 
ettikçe bandaja tramvaylardan ziyade 
..,nı~uı...rm ihtiyaçları oacak! 1 - Tek bilet usulü nedir? Şimdiye 

kadar tramvaylarda çift biletle mi bini
yorduk? Yoksa çift bilet alanlara bir 
kişilik yer daha mı temin ediliyor?? Sabır mükafatı 

2 - Birincilere 10 kuruş ikincilere ·-
yedi kuruş verilecek. O halde yedi ku- Bu sene ikinci .fefa olmak üzere 
ruş otuz p"ra on kuruşa beş buçuk da meşhur sinema artistlerinden 
yedi kuruşa mı iblağ ediliyor? Joan Crawford "Sabır" mükafatını ka-

3 - Seyahat edilecek! Nereye? Me- zarınuş. Bu nıadalye bir ilim yapıluken 
sela on kuruşa bilet alan Ankara, Kon- fotoğrafçıların öniinde en fazla sabır 
ya, İzmit gibi uzak mesafelere de gide- gösteren onları üzmeyen artiste verilir
bilecek mi? Yahut bir Avrupa seyahati miş. 

mi vadediliyor? Tramvaya binen :ıdam Bizim eski masallarda bir Lejand var
seyahat etmez, seyrüsefer eder. Acaba dır. Söıde sabır taşı dedikleri bir nevi 
bu seyahat ne olaki?.. • ı tra!Mid taş varmış; cevrücefa ııörenler 
.. Baş!ı~~ sonr~ esas yazıda t?~ hl.le ds<tNrtıel;i"" bu taşa söyledikleri zaman 
ıçın bırıncı ~e\•kı araba~a~da. 7 ikincılıe tıi • babahindi 'gibi kızanr morarır ve 
S, aktarına biletlerde bırıncı mevkıde . ş . . · d• la 
10 iki.iı. · ·d d" şışermış. Masalın seynn e en can a -

cı e ye ı... ak kt 1 d b 1. ed 
B · · d k dı B b.l . c no a ar a e az e sorar: en ıçın en çı ama .m.. u ı meceyı 

okuyucular hbllederlerse kendilerine 
tarafundan kocaman bir aferin varaka
sı verilecektir. •• Bandaj geliyormuş 

Bandaj y--""5ıılluğundan tramvay 
arabalarınuı seferden kaldırıl-

- Ey sabır taşı! Sen benim yerimde 
olsan ne yapardın? 

Böyle sora sora nihayet bir dereceye 
gelirmiş ki taş daynnamaz çatlar param
parça olurmuş. Gnliba "Taş çatlasa yap
mam" tabiri de buradan geliyor. Bu 
"Tahammül nıizanı" şin1rli n1cvcut olsa 
biz ıle kar~ısına ıı:ecin: 

Desek taş tabii şişerdi. Arkadan: 
- Tramvay arabalarında yer bulmak 

için adeta birbirimizle güreş ediyoruz. 
Böylelikle güçbe!a ıskarça gibi sıkıştı
ğımız cendereden bir an evvel kurtul
nıağa çabalarken bir de üstelik bilet 
kontrolcüsü geliyor. Ona da yer veriyo
ruz! Ey sabır taşı sen olsan ne yapar-
lsın? • 

Sabırtaşı yalnız kızarıp morarmaz; 
belki birkaç adım da yürürdü. 

-- Bu güzel şehrin otobüs denilen bir 
!felaketi var ..• 

Cümle tamamlanmadan sabırtaşt mut
laka mosmor şişer, beş on adım koşar-
dı .•. 

- Şehir tiyatrosunun komedi kısının· 
daki piyesler •.. 

Sabırtaşı çatırdaınağa başlard1' 
- Son edebiyat mübahasesindekl da

nışıklı görüşiiklü telkinli tertipli mü
nakaşa ... 

Der demez. Muhakkak sabırtaşı "Sen 
olsan ne yapardın?" cümlesini söylet
meden müthiş bir tarraka ile çatlar pa
ramparça olurdu! Bu itibarla, sabır 
mükafatı Joan Crawford'dan ziyade 
bize yakışır! ... Zira fotoğrafçının karşı
sında beklemek hüner değil, asd mari
fet mesela saydıklarımın en hafifi olan 
Nişantaşıuda yağmur altında tramvay 
beklemektir! 

Üstadın şu cümlesine bakınız; 
"Şekerli bir erkek, kendisi şekerli 

olmıyan fakat ailf'Sinde şeker bulunan 
bir kadınla izdivıu; ederse çocukl:ırın 
yarısı şekerli olur" 

Fena mı? Hepsi bir arada bal ııibi ge
çinir ııiderler. 
Şu aşağıdaki nokta daha mükemmel! 
"Bir evlenmeden önce kızla ıınasırun 

ve babasının idrarlarından birer örnek 
istemek biraz tuhaf görünüyorsa da" 

Tuhaf değil, muhal üstadım muhal! 
Hangi damat, kayinbabasına hele ka

ymanasma: 

- Efendim ben kızınızı alaca&ım. Fa
kat evvela siz ıu pul şişelere ayn ayrı 
tebevvül edin. Uzerindeki yaftaya da ~a
şırmadan isiınlerinid yazın. Ben bir 
kere rengine falan bakayım d11 sonra 
görüşürüz! 

Dese bunun sıhhi bir t~dbir olduğuna 
kimseyi inandıramaz. Ya edepsiz oldu
ğuna hükmedilerek dayak yer; yahut 
deli diye herkes yanından kaçar. 

t~i şekere ve kadere bırakmak daha 
doğrudur sanırun! _ 

ULUNAY. 
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Bıktlk Bu Kazalardan 
Yazan: Naci Sadullah 

Bıktık bu kazalarda
Tıpkı iradeleri meflüç 

sarhoşlar gibi frenleri tutrnavan 
otobüsler vardır: Bu rnkatlıkla· 
rın vaktinde görülüp teda\'i edil· 
memesi yüzünden vukubulan faci 
a, hazan bir düzine n1asum insa· 
nın hayatına mal olur: Ve biz 
buna kaza deriz. Tıpkı illetli da· 
marlar gibi çüriimüs havagazı bo 
ruları vardır: Zehirli yılanlar gi
bi ayaklarımızın altında dola<an 
bu boruların vaktinde sökülüp 
atılmaması vüzünden havava bo· 
şalan zehir,' hazan bir düzine 
masum insann ciğerini söndiirt:.r: 
Ve biz buna kaza deriz. 

Tıpkı kemikleri kurtlanmı• 
bacaklar gibi, kötiiriimlesmi~ 
köprü ayakları vardır: Bir gün. 
seneler sürmiis ihmallerin gittik· 
ce ağulaşan yiikünü çekemiyen 
bu ayaklar yıkılınca, taşıdıkları 
köprülerden, içleri insan dolu 
trenler uçar: Ve biz, arkasında. 
icerisi masum kurbanlarla dolu 
bir küçiik mezarlık bırakan bu 
faciaya bir kaza deriz. 

Tamir görmemis bir kömür o
cağı çöker, yanlış hesaplarla açıl
mış bir yol kayar, Nuhun tekne
sile yaşıt bir gemi batar, fena 
kurulmuş bir iskele yıkılır, acemi 
usta tarafından işletilmiş bir o
cak parlar, kurumu temizlemne
miş bir baca, bütün bir mahalle
ye ölüm ateşleri püskürür, ta
mir görmemiş bir bina, günün bi
rinde bombalanmış gibi dai~ılır, 
ve biz bunlann topuna birden, 
ayni teshisi koyarız: 
"- Kaza! •. ,, 
Fakat artık bıktık bu kazalar

dan... Çünkü daha evvelki gün 
Germencik köprüsünden, masuın 
yolcularını mezara boşaltan 
tren, bir kazanın kurbanı değil· 
dir. 

Çünkü daha evvelki gfln, tam 
on bir ameleye mezar olan Gelik 
kömür ocağile birlikte sönen on 
bir aile ocağı, bir kaza ktırbanı 
sayılamaz. 

Ve bizim hemen ezeldenberi 
kaza sayıp ge~tiğimiz bütün faci
alar, ekseriya kendi elimizle ter
tip ettiğimiz cinayetlerdir. Hat
ta bu devrin dünyasında, baş 
döndürücü bir tekamüle kavus
muş bulunan fennin meveut kıl
dığı müdafaa vesaitinden kafi 
derecede miistefit olabilen mem
leketlerde, bir zelzele faciası, bir 
nehir taşması bile, büvük zarar
lar verişi tabii görülebilen bi
rer kaza sayılmıyor. 

Oralarda insanlar. bizim tam 
bir tevekkülle karşıladıi(ımız ve 
"Görünmez kaza •• saydığımız bu 
muazzam tabiat facialarının he
sabını bile birbirlerinden soru· 
yorlar. 
Bıınun içindir ki, artık bıktık 

bu kazalardan ... 
Ve artık inanılmasını bekliyo

ruz ki, kazalardan korunmak ni· 
yetile aldığımız yegane tedbir, 
nefesi kuvvetli fukaralara sada· 
ka dağıtmaktan ibaret kaldıkça, 
bir gün geJ.,.,ektir ki, ~v'ut <> 
cellerile ölebilecek olan bahtiyar 
vatandaslar, tıpkı mucize yarat• 
mış faniler gibi parmakla göste
rilecektir! 

1941 Ydı Bütçesine 

Esas Olacak 

Hazırlıklar 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) 

i 
~. 

- Maliye Vekaleti, 1941 yılı 
devlet bütçesinin tanziminde e· 
sas olacak tetkiklerini bitirmek ü
zeredir. Vekalette bu r.ıaksatla ~ 
çalışan komisyonlar tarafından 
hazırlanan esaslar, gelecek hafta
lar içinde Vekiller Heyetince gö
rüşülecektir. Vekiller Heyeti ta
rafından bu esaslar kat'i bir ka
rara bağlandıktan sonra 1941 
varidat ve masraf bütçeleri ve 
projeleri buna göre hazırlana· 
caktır. 

Tütün Satışlarından 

Egede 10 Milyon 

Lira Elde Edildi 
Izmir, 5 (TAN) - Tütün malı· 

sulü hemen kamilen satılmış te
liıkki edilebilir. Son partilet 
daha yüksek fiat bulmaktadıJ"· 
Bu sene Ege mıntakasında tütüıı 
satışlaryile elde edilen para oıı 
milyon liraya yakındır. 

Kiliste Bir Cinayet 
Kilis, (TAN) - Acar .röyüıı• 

den kır bekçisi Kara Mehmet. 1 
ayni köyden ölü lsmailden dııl D 
kalan iki çocuk anası bir kadınla 
evlenmek üzere muamele yaptı' 
rırken, liadının ı;ocuklarındall 
Şükrü tarafıııdan hükiımet dal' 
resi civarında öldürüb1iiştür. 
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lllanya Hanqi 
ikamette 
rruza Geçebilir? ........ .._ ________________ __ 

~nyanm hangi istikamette bil
taarruza geçecegini kati olarak 

Alman Genel Kurmayı b lır. 
t, istıli teıebbusune karşı ı;;e

bir kale halıne gelmiş olan 
ltreye yapılacak hır taarruzda 
ffakıyet ihtımali çok az gıbi

. Bizce, daha buyuk bir ihtimal, 
h nn İngiliz kuvvetlerine kar
-.cdcnizde ciddi ve ıılimullıi bir 

a geçmeleridir. 

rnanyanın Hedefi -A lmanyanm hangi istika-
" mette büyük taarruza ge

~--·. -=· kat'i olarak yalnız Al
genel kurmayı bilir. Biz, 
Norveç ve Danimarka is
ıAda olduğu gibi öğrene-

t.qt, istila taarruzuna karşı 
n bir kale haline gelmiş 
n ineiltere adasına kar

>lpılacak bir taarruzda mu
yet ihtimali çok az gibi 

, tiyor. Bir kaç yüz bin as
h:n atma ve bir kaç 

tayyarenin tahribine mal o
böyle bir taarruzun hezi

neticelenmesinin, her 
bir harbi kaybetmeye 

miyeceği muhakkaktır. 
'ciyıe bir hezimetin, sıkıntısı 
'tıdişesi gittikçe artan Al

mill 1'ti üzerindeki tesirini 
'nıca hesaba katmak lazım-

ier cihetten, böyle on bin-
e tayyarenin, harp gemilcri
nıotörbotlarının hareketi 
esi yapılacak benzin sarfi
da ihtiyattan azalmakta o
Almanyayı düşündürecek 

iyettedir. 
4lnıantann bu harpte, taar

en ufak teferrüatına 
hesaplayarak, muvaffa-

'tten emin olduktan zaman 
ket ettikleri ve hiç bir şeyi 
tlüfe bırakmadıkları göz ö
de bulundurulacak olursa, 

ti meçhul ve tehlikeli bir 
a teşebbüs edeceklerin-

şüphe edilebilir. 
)thimizce, daha büyiik bir 

1, Almanlann İngiİiz kuv
rine karşı Akdenizde C'iddi 

'l!muilü bir taarruza geçme-

'• hareketin şu şekilde inki· 
.a~eceği tahmin edilebilir: 
:"lrlanya, Mareşal Petain'in 

.takatini almak için bir 
tavizat vermeye razı ola

. Hatta, harbin neticesini 
eksizin şimdiden Alman 

'le Fransa ve İtalya ile Fran
~da, her bakımdan Fran

tatmin edecek bir sulh yap-
kabul edece~.a-. Bu tak· 

dirde, Fransa ile beraber miit
tcfik iki devlet gibi işbirliği 
•npacak ve bittabi Fransız do
nanmasından ve ü lerinden is
tifade edecektir. 

Fakat l\larc al Petain'i ikna 
edemediği takdirde, bu planını 
terketmiyeccktir. Laval yahut 
bu tertip i;:, .. anlardan birinin ri
) asetinde '\ c yeni tcşekkiil eden 
nazi partisinin müzahcretile Pa
ristc bir hiiki'ırıct tcskil edecek, 
onunla anlaşacak; Fransanın ce· 
nup kısımlarını Akdeniz kıyıla
rına kadar, İspanyayı Cebclita
rık'a kadar isgal edecektir. Bu 
istila hareketine karsı, ne silah
larından tecrit edilmiş olan 
Fransanın, ne de General Fran
konun mukaveme~ edeceği dü
şünülemez. 

Afrika ve Balkanlar 

Bu hareketin birinci safha
sı. Alman)ann Fransa

run ve İspanyanın Akdeniz ve 
Atlantikteki deniz ve ha'\'8 üs
lerine sağlam bir surette yer
leşmelerile başlıyacaktır. Alman 
hava ku\·vetleri tahsisen Stuka 
tayyarelerile Garbi Akdenizde 
seyrüsefer eden İngiliz ıremile
rine taarruza başlıyacaklardır. 
İki üç yüz kilometre dahilinde 
taarruza geçecek olan bu tayva
reler, Cebelitank üssündeki İn
giliz harp gemilerini taciz ede
cekleri gibi, Atlantikle Akdeniz 
arasında nakliye gemilerinin 
seyrüseferine mani olmaya ca
lışacaklardır. Bundan ba5ka, 
bütün İtalyan donanmasını, İn
giliz den'iz kuvvetlerinin en az 
bulunduğu tarafta -Şarki veya 
Garbi Akdenizde- toplayarak 
burada İngiliz donanmasıa bas
kın yaptırmaya calışacaklardır. 

Alman hava kuvvetleri, İ
talyan donanmasının yardımı i
le bu teşebbüslerinde az çok 
muvaffak olduklan takdirde, 
Cebelitank'ı zorlayıp İspanya 
Fasına asker geçirmeye, diğer 
cihetten, Şimali Afrikada o za
mana kad{tr İtalyanın elinde kal 
mış olan yerlere de asker ve 
tayyare sevketmeye teşebbüs 
edeceklerdir. 
Almanyanın Garbi Akdeniı

deki bu harekatı esnasında, Ar
navutluk cephesine de ku\'vet 
göndererek Yunan ilslerinl ele 
geçirmeye çalışması da muhte
meldir. 

Şüphesizdir ki, MarC$a1 Pe
tain'e rağmen ve onu çiğneye
rek yapılacak bir hareketin 
Fransız müstemlekelerinde u
yandıracaiı aksülameller, Al
manların lehine olmıyacaktır. 
Fakat Bitler düşünebilir ki, bu 
takdirde de General Weygand, 
İngiltere ile birleşerek Almanya 
aleyhine harbe girmek istemi
yecektir. 

Fakat, her şeye rağmen mu
hakkak g\bidir ki, Almanyanın 
Akdenizde büyük mikyasta ya
pacağı bu taarruz hareketi, İn
giltere adasının istilası kadar A
kıbeti meçhul ve tehlikeli bir 
hareket olmıyacaktır. 

M.ANTEN 

asırda, şeker hastalığı ı gerçekten İsrail oğullanndan ol
an ziyade erkeklerde duklan isbat edilememiş olduğu 

.-ıye bilinirdi: 8 erkeğe kar- gibi, ırk nazariyesi de pek kan
l tane şekerli kadın.. şık bir şey olduğundan şeker has 
1....~!ID başındanberi Ameri- talığının ırktan ziyade iklim ve 
:""ilimlerin tuttuktan ista- yaşayış tarzlarile münasebetleri-

o nisbeti pek çok değiş- ni aramak daha doğru olur ... 
...: .. r. Orada 1905 yılındanbe- Bizim memleketimizde şeker 
ıi..~ hastalığından giden ka- hastalığının bütün nüfusa :.ıisbet

sayısı gittikçe artmakta- le ne kadar olduğuna dair ista
C) kadar ki 1932 yılında er- tistik bulunduğunu bilemiyorum. 

iki misli. Fakat Amerika Birleşik Devlet-
~t Amerikalı hekimlerin ler memleketinde şeker hastalı

arı nisbet her memlekete ğının çok olduğuna ve Nevyork 
edilemez Çünkü şeker has şehrinin İstanbulla ayni arz de

bütün. memleket nüfu- recesi ve bütün memleketimizin 
lllabetle sayısı bir memle- Amerika Birleşik Devletler mem-

'-a k . .' k d ;..· leketile hemen hemen ayni dere-
u ş asına gore, ço e..,ı- b 1 d w 

~lrıerika Birlesik De\! Jetler c~lerde u un uguna bakarak, 
\et' d b" k" · . 2 5 3 bızde de bu hastalığın çok oldu-
. ın e ın ışıl e , . w h""k t k d x.-. 1 h ta d"" t••W•• h ld A guna u meme 05au o amaz. 

as uş ugu a e v- ç·· k" b' · ı k t' · d 'k ille 1 k ti · d b" d 1 5 un u ızım mem e e ımız t" 1 _ 
) ın e e erın e ın e • l" A ik dak" d bü b"" Ü ~ • 5 1 E · d Al ım mer a ın en s ut n 
) "'• o ur. n zıya e - h k d '"- t . aş a ır. 
~ , ~o?ra ngılterede, _da- Nevyork'da her sene yaı:ın ıı-
~ latın ırkından demlen caktan yüzlerce insan telef olur. 

~tlerde, en sonra da is- tstanbulda ve Anadoluda yazın 
dan s.ıyılan memleket- herkes ferahlar. ~stanbul ve bii

tün memleketimiz -Toros dağla
rının cenubunda bulunan kısım 
müstesna olarak- havasını şimal
den ve şarktaki yiiksek yavlilar
dan alır. Onun için memleketf.. 
miz, iklim bakımından, 1timal 
memleketidir: Nitekim İstanbu
lun bir yıl içinde vasati iklimi 
ı.;iınalde Kopenhag ~ehri iklimine 
muadildir. Şu halde memleketi
mizi lslivlann yaşadıklan iklim
le mukayese etmek daha doğru 
olur. ' · • .. ""ı 

~ lc;in ııeker hastalığının 
'lit lbünaı;eheti var diye zan
'-e~'reseli Almanyada hiiyiik 
~ 1b oradaki Yahudilerin 

'- dinlerdeki ahaliden altı 
t tla nisbette şeker hastah· 

.\~~ldu~mı haber vel'mİ -
titı tikal 1 r da oradaki Yahu
'4.1~· 4 defa fazla tutuldukla

,... ederler. 
~erek Almanyadaki, 

ibdaki Yahudilerin 

TAN 
sebetlerinl de Mr. Lippmann 
~le tasvir ediyor: 

"Diğer ile sanayi mıntakasmı 
idare edecek olan diktatörler, 
kendilerinde mevcut olmayanı 
yapabilinceye kadar serbest ti
caretli Amerikadan mal alma
ya mecbur kalacaklardır. Fa
kat buna mukabil tediye şartı 
olarak ya zorla çalıştırılan işçi 
kuvvetinin vücude getirdi~i u
cuz mamulat veya, istila edil
miş memleketlerde zaptedilmiı: 
(ve artık isine yaramıyacdı içiıı 
Amerikanın toprata gömmeyE' 
mecbur olacalı) Avrupa altını 
veyahut harpte harap olm\)• 
mıntakaların tamiri için insani 
yardım namına talebedilecek 
fakat hiç bir zaman ödenmiye
cek ve ödenemiyecek olan bor(' 
ve kredi tarzlarından başks bir 
sev ~österemiyeceklerdir.,. 

Mr. Lippmann'a göre Birleşik 
Amerika Cümhuriyetleri Cenu
bi Amerika ile de iş yapamıya 
caktır. "Cünkü.. divor: 

YENİ J?Uı:'Y A İÇ~N YE~ H:'Rl! A: Dem okraai muhalifi, totaliter devletlerin vUcude ıetirmiye 
çahıtıkları yenı dünyada, tıcaret, munfent mılletler araımda yapılacağı yerde her biri bir tek muazzam askeri 
devlet. taraf~dan idare olunan. b~yük k~!alar. araamda yapılacaktır. Bu Yeni Dünya haritaımda ıunları ıöril
yo~uz. 1) Sıyahh ve beyazlı çızııılerle ıoıtenlen Enduıtriel (ımai) mmtakalardır. 2) Yalmz ıiyab olarak ıöı
terılen ve Ham madde veren mıntalralardır. 3) Yalmz beyu olarak ıöıterilen kııım da dünya ekonomi iılerinde 
rol oynıyacak kadar daha terakki etmemiı mıntalralar dır. 

"Cenubi Amerika ihracat ti
caretinin o/c 75 ini Avrupa ile 
yapmaktadır. Buna mukabil 
Avrupadan mamul eşya almak
tadır. Cenubi Amerikanın ihraç 
ettiği emtia ham madde ve ::i
rai mahsulattır. Bunların ayni 
bizde bol bol bulundu~u icin biz 
bu mallan zaten alamayız Al
sak da mukabilinde verecPğimi7 
mamül emtia Avrupa emtiasına 
nisbet1e pahalı olaca~ı icin işle
rine gelmez. Cünkü bizde işçi 
yükseldi~i medeni seviveye ızö
re ücret alarak çahsaca~ halde 
diktatör memleketlerindeki is
çi açlıktan ölmivecek kadar u
cuza çalıstırılacak ve böylece 
vücude .zetirecdi ucuz emtia
yı hükumet isterse dı~anya da
ha da ucuza verecektir .. ,, 

Amerika harbe girecek mi? 
Tahminler yapacağımıza 

Amerikalıları dinleyelim. Ame
rikalıların düşüncelerini öte
denberi pek iyi ve salahiyetle i
fade eden meşhur Amerika mu
harriri Walter Lippmann'ın"Bir 
Alman muzafferiyetinin vere
bileceği iktisadi neticeler,, baş
lığı altında neşrettiği makale
sinde bu sualin cevabını bul
mak mümkündür. Maalesef bu 
mühim ve çok uzun makalenin 
burada ancak ana hatlarına i
şaret edebileceğiz. 

Mr. Lippmann' a göre dünya
yı üç kısma ayırmak mümkün
dür: 

"1-Büyük sanayi mıntakala 
n, 

2 - Sanayi mıntakalanna 
ham madde veren mıntakalar, 

3 - Dünya ekonomi işlerin
de mühim rol oynıyacak kadar 
terakki etmemiş mıntakalar. 

Büyük endüstri mıntakalann
dan maksat, gerek kendisi için 
ve gerek başkalan için vapur, 
zırhlı, lokomotif, tayyare, oto
mobil, tank, makine, top, tüf ek 
ve her türlü silah yapabilen yer
l~r ve memleketlerdir ki şun
lardır: 

1 - Birleşik Amerika Cüm
huriyetleri, 2 - Garbi Avrupa, 
3 - Rusya, 4 - Japonya. 

Bu dört sanayi mıntakasın
dan üçü -İngiltere adalan müs
tesna olmak üzere- daha şim
diden bir nevi kollektivist sos
yalizm gayesine göre diktatör
ler tarafından idare olunmak
tadır.,, 

Bu fikrini, yazının arasına koy 
duğumuz harita üzerinde de 
tesbit ettikten sonra muharrir 
büyük tehlikeye şöyle işaret e
diyor: 

Çamaşırlannı Bandaj 

Yapan Kadın! 

G eçen gün Greenshir'li 
Mi~is Kristina Fich'e bü-

m 
yük bir kalabalık 
kütlesi önünde bir 
kral Corc madal
yası verilr.ıiştir. 

Bundan bir ay 
kadar evvel Dover'den Londra-
ya gelmekte olan bir tren, G~ 
enshıre civannda patlamamış 
bir bombanın ansızın intı.ıflkı 
neticesinde büyük bir kazaya 
uğrar. 

Vagonlarm bir kısmı hendek
lere yuvarlanır. Kaza yeri mah
şer yerine döner. Yaraitlar, ölü
ler ... lnliyenler... Koşuşanlar .. 
Fener tutanlar .. Kaza mahalli
ne en yakın olan Greenshire ga
yet ufak bir kasabaJır ve o da 
küçük olmak üzere bir tek oteli 
vardır Mevcut bir ıki doktor 
hemen kaza mahalline koştuğu 
gibi tekmil kasaba halkı da ka
dınlı €rkekli yardıma koşarlar. 

Otelcinin kansı olan Kristina 
kasabada tek başına kalmıştır. 
O otelin kapılannı hastalara a
çarak küçük evini bir hastaneye 
çevirir. 

Zaman gelir; yaralılar için 
kullanılan bandajlar kili gel
mez. Bunun üzerine Kristina 
bırer birer çarşaflannı, sofra 
ortülerini yırtar gelen yatalılMa 
bandaj olarak kullanır. 

* * Kanadadaki Norveçliler: 

Kanadada, Untaryo nehri
nin kenarında yeni bır 

kamp açılmıştır. 
Burada muhtelif 
vasıtalarla mem
leketlerinden kaç
mağa muvaffak 

olan Norveç ve Danimarkalı 

AM~RiKA 

HARBE 
Girecek mi? 
İnılltere mağlup olur ve Al
manya tarafından istila edilir
se Avrupa, Asya ve Afrika kı· 
talan Bertin, Moskova ve Tok
yodan idare edilecek, Ameri
ka bütün dünya pazarlannı, 
hattA Amerika kıtaıındakileri 
bile kaybedecektir. Amerika
dak.i pazarlan serbest mübade
leye açık tutabilmek ic;in ihti
tilal tohumunun haralara atıl
masma mani olacak derecede 
kuvvetli bir Amerika llzımdır. 

lngUtere mağltlp olurlltJ! 

"lngiltere mağlup olursa ve 
Almanya tarafından 

istili edilirse Avrupa, Asya ve 
Afrika kıtalan Berlin, Mosko
va, ve Tokyodan idare oluna
caktır. Serebest ticaretle idare 
olunan Büyük sanayi mıntaka.sı 
yalnız Amerika kalacaktır.,, 

Aradaki farkı göstermek için 
de Mr. Lippmann önümüze iki 
tablo koyuyor: "Biri Şimali 
Amerikadaki Birleşik Cüm:hu
riyetleri. Burada hususi mül
kiyet, kanunu esasl ile ıaran
ti edilmiştir. Gerek şahısla ve 
gerek şahısla devlet arasında 
olsun mukaveleler kanuni 
müeyYidelere istinat etmekte
dir. iş ve ticaret serbesttir. A-

mele birleşmiş bir kuvvet ha
linde çalışma ücretini, çalışma 
müddetini kendi menfaatine gö
re müdafaa edebilmektedir. Ti
caret ve sanayi o kadar serbest
tir ki, Henry Ford gibi büyük 
sanayi erbabı, memleket müda
faası bakımından hüktlmetin lü
zum gördüğü tayyare motörle
rini "Yapmam,, diye reddede
bilınektedir. 

"Di~er üç sanayi mıntakası
nın bulunduğu Avrupa ve As
yaya hükmedecek demokrasi 
muhalifi Totaliter reiimlerde 
şahıs hakkı yoktur. Mülkiyet 
hakkı devlet ve hüktlmetin em
rine tabidir. Hükumetin değiş
tiremiyece,ği ve f esıhedemiyece
ği mukavele yoktur. İşçi ücreti. 
çalışma müddeti hükUınet tara
fından tesbit olunur. Ticaret 
serbest de~ildir. İthalit ve ih
racat hüktimet kontrolü altın
dadır. 

Bu kontrol de hüktlmetin si
yasi maksatlarına göre tesbit o
lunur. Muvaffakıyetsizlik. zarar 
ve ziyan hükumet tahsisatı ile 
kapanır. Halk farkında bile ol
maz. Sanayi ise silahlanmak ve 
dışanda siyasi nüfuz temin et
mek gayelerine göre idare olu
ur. Amerikadaki serbest reka
bet, serbest alı$ veriş sistemi-
nin aksine olarak buralarda mü 
sellih devlet kuvvetlerine da
yanan muazzam hükUınet mo
nopolu (inhisan) hükümran ola
caktır.,. 

* * Diğer mıntakalarda 

Böylece iki muhalif cephe
ye aynlacak olan dün

yanın müstakbel ticari müna-

* * 
Netke ne olacak? 

Muharrır, Amerıkanın dün
ya pazarlarını nasıl kay

bedeceğini gösterdikten sonra 
şu acı neticeye varıyor: 

"Böylece. Amerikaya, serbest 
ticaret esaslan üzerine iş yapa
bilecetl ancak Kanada ve ce
nuptaki Antil (Cuba, Haiti. 
Martinique... İlah) adalan ka
lacaktır. Bu pazarlan da ser
best mübadeleye açık tutabil
mek için baskaları tarafından 
istila edilmesıne ve ihtilal to
humunun buralara da atılması
na mani oJabilicek derecede 
kuvvetli ordulara ve büyük si
lahlanmava lüzum vardır ... 

Mr. Lippmann. 1n~ilterenin 
ma~lübiveti takdirinde Ameri
kayı bekleyen tehlikeli istikba
lin karanlıklarına do~u yoluna 
devam edivor. Fakat biz bu
rada durmaya ve kalmaya mec
buruz. Yalnız şunu ilave etmek 
lazımdır: 

Mr. Lippmann'ın bu yaz1S1 
buncian yedi sekiz ay evvel in
tişar etmiştir. O zaman işaret 
etti~i bu tehlikenin şimdi bü
tün Amerika tarafından anlaşıl-
dı~ı Jt()rüyoruz. Şimdiye ka
dar yapılanı ~öz önünde bulun
durarak, tehlikeyi karşılamak 
için Amerikanın daha nerelere 
kadar gidebilece~ine dair bir 
fikir edinmek kabil ddil midir? 

Londra Kokuyor: 

Londranın ne kadar sisli ve 
dumanlı bir şehir oldu-

ğunu bilirsiniz. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Işte bütün ö
mürlerini Londra
da geçiren bir aile, 
en nihayet daha 
emin bir yer olan 

gençlere askerlik ders
leri verilmektedir. Burası bir 
kamp olduğu kadar da bir mek
teptir. 

Zira, burada tayyarecilik, ma
kinistlik, radyo operatörlüğüne 
ait dersler verilmektedir. Ve 
buradaki gençlerin hepsi düş
mandan intikam alacaklan gü
nü diışünerek canla başla çalış
maktadırlar. 

Bunlann hiç birinin ismini 
öğrenmek mümkün değildır. Zı
ra birçoklannm aileleri istilicı
lann elindedir. Bu gönülliıler 
arasındaki gençlerin maceraları 
çok er..teresandır. 

Bunlar dünyanın dört bir bu· 
cağından çıkıp gelmiş, vatanla
rmı kurtarmak için buraia top
lanmışlardır. iki sene evvel b;r 
balıitavına çıkp geçenlerde dön
dükleri memleketlerini düşman 
elinde bulan Norveçli balıkçı 
kafilesi şimdi bu kamptadır. 

Bu kampın kwnandanı istila 
esnasında izinli olarak Osloya 
gelıni§ olan bir subaydi. Tam 
o anda isti.18 olunca kendisi 
evinde nezaret altına ahnnııştı. 
Bir gün nasılsa mul)afızlanndan 
karisiyle birlikte bir yelkenli 
gezintisine çıkmak tçin izin ko
pardı. 

Gezinti tsveçte hitam buldu. 
Isveçten Bükreş, Paris, tngiltt»te 
yoliyle Kanadaya geldıli!r. 

Amerikadaki Norveçliler de 
bu kampa yazılmışlardır. Ami
ral Bird'i cenup kutbuna götü-

ren ıre,Jıur Norveçli tayyarecı 
Bemt Balchen de bu gönüllü
ler arasında bulunmaktadır. A
merikadaki Norveç sefarethane
si gerek nakten gerek manen bu 
gönüllülere çok büyük yardım
lar yapmaktadır. 

* * Yeni Hava Teşkilitı: 

sayfıyelerden birine gitmeğc ka
rar verirler.. Böylece düş.man 
bombalarından uzaklaşırlar. 

Bir gece oturduktan evin so
bası tütmeğe başlar. Duman gıt
tikçe bütün odayı sarar. Göz 
gözü görmez bir hal alır. Ev 
halkı bunun önüne geçmeje 
uğraşırken sekiz yaşındalu Lu
cy'nin neşeli neşeli şarkı söyle
diğini duyarlar. 
Bu vakitsiz sevincin sebe-

& rtık bu harbin mühim b" . b ğ · L 
O •tnsurlanndan bu·inm cıe mı soran ağa e sme ucy: 

tayyare oldu~- - Ne yapayım ağabey der, 
dan şüphEı kalma- hoşuma gitti. Böyle ortalığı du
mıştır. ı,ıe bu an- man kaplayınca burnuma Lon
layıştır ki, Inıilız dra koktu. 

1 milletinin içinde 

yem uu cereyan uyannıaııma 1 Mira) Sadık M mi k 
sebep olmuştur. ay e e ete 

Şimdi, Ingilterede yeni bir Gelir Gelmez Öldü 
havacılık teşkilitı 'kurulmuş-
tur. Bunlann maksadı şudur. Yü~ elliliklerden e~~i Hü!'rİyet 
Resmi tayyare mekteplenne ya- ve ltıW fırk~sı_ reısı Mıralay 
zılmak ancak, muayyen bir yaş- Sa~ aftan ıstifade ederek ev-

tan ümk. ünd" .. H lbukı" velln sabah Romanyadan İstanbu sonra m ur. a , . 
· di 1 · k" : ........ _ t la gelmış. fakat ayni günün ak-
~ g~n~ en uçua-.ı&'e lf" şamı kaldınlığı hastahanede öt
ürmek ıstıyorlar. Ji\Ultlaı~n de müştür 
bu teşkilitm • u.u-.a- · 
larda bile ııı1nLN'l-n· 0 1- .... ı.tır. .. 

.,-uÇ!Ç .....,.. Miralay Sadık. vapur bolaza 
Bu tefkillt lise ve o~ me.k- ~li sırada bir kriz Reçirmiş, 

tep talebeleriy\e çalıtmakta o- esasen hasta bulundulu için der
lan ifçilere bullsa herkese mah- hal hutahaneye kaldınlmuına 
sustur. Bu' gençlere burada ha- l~zum rörülmüetür. !'akat, teda
vacılığa ait umumi maıtlmat ve- vıye ~~ bir muddet sonra 
rilecektir. Böylelikle yaflan do- vefat etmıştır. 
up da bava mektebine girdikle- Cenazesi buıün Haydarpaşa 
ri zaman iti çabuk kavrıyacak- nümmıe hastahanesinden kaldı-
lardır. nlacakbr. 

Atatürk Se11i 
Unutmayız 
''Tan" da Pazar m111ahabe· 

si olarak neşredilen '1iç 
nesil - Üç hayat,, serisi mevzu 
üslup, ahenk, sadelik, şive, eda 
~bi ancak Refik Halide has olan 
allah vergisi ustalıklardan baş· 
ka, büsbütün ayn bir noktaya te· 
mas eden dikkate şayan bir ve· 
ikadır. 
Üstadın menfada yazdıtı "DE· 

LI., piyesi Atatiirk'e anedildiğ' 
7.aman kadirşinas Dahi eserin hü 
viyetini bir sözle tahlil ederek: 

- lnkilabımızı tebarüz ettiri 
yor! 

Demişti. Hiç bir millete inki 
tabının semeresini, bizim kadaı 
az zamanda toplamak nasip ol 
mamııttır. Bütün tekamül mer 
haleleri beş on sene içinde kate
diliverdi. 

Asırlara nisbetle beş on sene 
nedir ki? 

inkılap, o kadar muazzam ıaf· 
halan ihti\'a ediyordu ki, mazi· 
nin bizi olduğumuz yere köstek 
leyen bağlarına şimdi hayretlr 
hakıyoruz. Bir memleketi ileri· 
ye doğru yürüyüşten meneden 
amiller "an'ane,, değil hilrafat
tır. 

Refik Halid yazılarile ağır, il· 
mi, çetin doktrinlere temas et· 
meyerek, sıkmadan okutmak su· 
,.etiJe inkılabın büyüklüğünü an· 
!atıyor. Bu itibarla inkılabı an
hyan ve anlatan en yüksek mu
harir odur diyebiliriz. 

Bizde ev\•elden beri mevcut o-
1an bu kanaati bir kere daha 
kuvvetlendiren bilhassa •1}ç ne
sil - "Üç hayat,. ın ikincisini teşkil 
eden "mektep,. tir. 

Bu ile; hayatın iki evvelkilerinl 
idrak edebilenler henüz mevcut·\ 
tur. Ve hepsinin de o satırlan o• 
kuduktan sonra: 

- Biz ne idik? Ne olduk? 
Dememesine imkan yoktur. 
Mesele bununla da bitmiyor: 
Refik halid bu seri ile yalnız 

hir "şaheser,, yazmış delildir. 
l\yni zamanda c;ok kıymetli do
\ümanter bir senaryo meydane 
<?etirmiştir. Bunlann bir filmde 
tesbiti ve mekteplerde yeni nesle 
cröıterilmesl, ona pek tabii olarak 
memleketin tekamüle dofru at
tıiı geniş adımları daha •fık su
rette anlatHaktır. 

Padişaha zoraki bir dua yaza
bilmek için senelerce utraşan 
Türk çocuğuna, bir aycta. Atatilr
küne karşı ciğerinden tafan, yii
"eğinden doğan hürmet ve min
net duypsunu yazdırmak ne mu
anam bir istir. 

Daima inkişaf halinde bulunan 
arenç nesle bu mukavese imkanını 
film kadar hangi ihtira temin e
.Jebilir? 

Genç nesil. vaktile hep bir ağız
~an ders dive okunan: 

Ba beyli bala bili bumbarllti bop 
bopl 

Ta te7li tala tili tumbartlli top 
top! 

Gibi acaip kelimeleri isittiği 
.,aman hem gülecek, hem eğlene
rek. hem de düşünecek ve anlı
va~ak! 

O zaman evine gelir gelmez, 
'-iitün bir halin ve biltUn bir İs· 
tikbalin minnetini tekrarlavan 
t,u cümleyi bir daha tertip ede· 
eek: 

Atatürk! Seni unutmayız! 
Takvimci 

r···M~-~:;·;: .. ·;·;:;:PrlPrı ... i ........................... - .. 
Samsunda 9 Kiıi 

Donarak Öldü 
Samsun, (TAN) - Soğuktan 

bir kaç donma hadisesi olmuştur 
Kavak yolunda iki köylünün 
Akdağın Erikli mahallesinden biı 
kadın ve bir erkeğin, Hacı İsma 
il köyü civarında bir, Kirezlil 
civannda iki, Bafra yolunda 3 ki 
şinin donarak öldükleri ve biı 
köylünün de kurtlar tarafındar 
parçalandığı haber alınmıştır. O 
dun yüklü bir çok hayvanlar d. 
vollarda ölü olarak bulunmUŞ· 
tur. Sahipleri aranmaktadır. 

12 Y aıında Bir Çocuk 
Bir Adamı Öldürdü 

Samsun (TAN) - Devgeriş kö
yünden Debrelinin 12 yaşındaki 
oğlu Hüseyin ayni köyden Mah
mudun oğlu Feyzullahı üç yerin
den tabanca ile vurarak öldi.ır
müştür. 

Maktül Feyzullah, bundan iki 
sene önce katil T:lüseyinin hemşı 
resini kaçırmış, bilahara ebevey 
ni tarafından Reri alınan kızı Fe:v 
zullahın biraderi öldürmüştü 
Bundan muA'ber olan küçük ka
til köyde jlaz dağıtılırken teda
rik etti~i tabancayı çekerek Fey
zullahın üzerine atılmış ve attıgı 
üç kurşun ile Feyzullahı yere ser 
mi~lr. 
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Askert Vaziyet Univerıitede: SPOR: ( Havacıt.k Bahisleri ) 
lng illere Hava 
Hikim f yetini 
Elde Ediyor 

(Bqı 1 incıdeJ 

zaptedilditi bildirilmittir. Buılln, al
driımıa ıon haberlere ıöre, bunun da
ha Garbindeld Apollonia il111i de ln
cilizlerin eline düımek iizeredir. sı
rena, Demenin 80 kilometre Garbmda, 
Binıuinin 111 200 kilometre Sarkm
dadır. Mareıal Gruıani, bundan epey 
.zaman evvel, Sollum ve Kapuzzo lıtl
lı:ametinden Mı11ra dofru taarruza ıi
riıtiii zaman, Sireneyi umumi lı:arar
gib ittihaz etmiı, Mmr fütuhat bare
kitmı buradan idare etmi1e batla
mıttı. Binaenaleyh, mevzlin ıtratıjik 
ehemmiyeti büyüktür. Apollonla'nın 
pek yakın olan ıukutundan ıonra, Bln
ıa.ıi önlinde ltalyanlarm elinde ancak 

lktııat Fakülteıl 

Talebesine Çay 
Universite rektörü, dün de ik· 

tisat fakültesi son sınıf talebeai
ne bır çay ziy::.feti vermi§tir. 

HAVAClLIK KONFERANSI 
- Hava kurumu, neıriyatımızı 
nazarıdikkaıe alarak, havacılık 

Voleybol Maçlarında 
lnönü ve Çamhca 

Liseleri Galip Geldiler 

8,00 Proınm 
8,03 Haoer!er 
8,18 Müzik (Pi.) 
3,45 Y emekcsteııi 

* 12,30 Program 

Yazan: B. Su ak 
iıcı bava liuil lı:alacalmr. Bu vul1ete 

sevgisini arttırmak ıçin talebelere Dün öğleden sonra Eminönü 
verilecek konferansların bundan Halkevinin Spor Salonunda kız 
böyle muallimler tarafından ve- mektepleri aruındaJu Voleybol 
rilmesini .kararlastırmıstır. Sö- maçlarına devam edilmiştır. llk 
mestr tatılinde memleketlerine karfılaşma, lnônü ile Işık takıın
gidecek olM Tıp fakültesi talebe- lan araaında olmuı ve Inönu ta
si de orRlarda havacılığa ııit kon- kum güzel bir oyundan sonra 
feranslar vereceklerdir. maçı ikı aet'te olmak ı.izere 15 - 1 

UNIVERSITE POSTANESi - ve 15 • 3 kazanmıştır. 
Universite talebeleri, Bayuı.t poa- Takımlar sahada şu şekilde di-
tanesinin kifayetaizlilinden bah- zllmıılerdi: 
sederek, Universite binaamda da lnonü - Güzin, Ref'an, Semi-
hir oo•tarıP tec:\!ııinP r~lctörlüktPn ha, Maide, Ayhan, Necla. 
istemişlerdir. Rektörlük bu dile- I§Ik - Neılıne, Nurcihan, Sa-
ğin yerine getirilmesi için te,eb- llha, Hilkat, Zizi, Traje. 
büslere glrişmi§tir. Ikinci kartılaşma, Çamlıca ile 

OORETMENLERE y ARDIM Kız Muallim takımalrı arasında 
0 1'> et 1 rd . olmuıtur. 

- ar men .. ere ya ım cemıye- Her iki set'te de güzel bir oyun 
~i, bımdan boylP ~uallimlere fa· çıkaran Çamlıcalılar, maçı 15 - 5 

Hayrünisa, Nurinisa, Necla, Ne
bahat. 
Kız Muallim - Melahat, Hay

nye, Meliha, Hayriye, NeriJT'lan, 
Nevzat. 

Futbol maçları 

Dün Şeref Stadında mektepler 
arasındaki Futbol maçlarına de
vam edilmiş ve Işık Lisesi takı
mı Ticaret'i 2 • O mağlUp etmış
tir. 

Milli Piyango Halkevinde 
Çekilecek . 

Eminönü Halkevinden: Milli Piyan
gonun 5 inci Tertip 1 inci Çekiliıl Cu
ma ıünü saat (17.30) da Evimiz aalo
nunda yapılacaktır. 

12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 Peırevler 
13,20 Müzik (Pi) 

18,00 Pro,.-am 
18,03 Orkestra 

* Evvelki akıam radyoda vuDa 
teknik bir arızadan dolayı 
hah neşriyatı yapılanuyacaktır. 
rıza bertaraf edilemezse öfle D 
da yapıJmıyacak, fakat saat 18 
yo yine mutat proıramına baı 
tır. 

:·--------------·· 
!rEPEBA'I DRAM KISMifıl 

A1"•am saat 20,30 da 
EMlLlA GALOTTl 

ıöre, lnıili.z krtalan aahll 1olundan 
Binıaziye 170 kilometre yaldaınuı 
bulunmaktadır. Bundan öteıl için 1a· 
pılacak hareklt, ndece bir arazi ka· 
tetmek meselesinden ibarettir. Su için
de bulundutumuz Subat a11 zarfında 
Binıazinin de ıukut edecetini ıöyle· 
mek, müballiah u11lamu. Demeden 
sonra ileri hareketine devam eden ln
gillzler, İtalyanlarm dümdar kuvvet
lerinden baılı:a bir mukavemete teaa
duf etmemiılerdlr. Zaten. İtalyan or
duıunun elln bir dereceye kadar bir 
mukavemet kabiliyetine malik oldutu
nu farzetaek bile, Binsui mli1ellealnde 
sıkııııp kalan müdafaa kuvvetlerinin 
büyük bir faaliyet göstermelerin.in im
kanı yoktur. Çünkü, ne dereceye kadar 
ilerledifini henüz bilmediiimiz ikınci 
İngiliz taarruz kolunun kara yolu üze
rinde Binıazinin Cenubunu tehdit altı
na alması. netice itibariyle buradaki 
İtalyan kuvvetlerinin arkalarını deni
ze vererek ve ayni zamanda Tarabluı 
umumi Merkezi ile de irtibatları kesi
lerek iımltsiz bir vaziyete düımeleri 

ızle para vermegı kararlaştır- ve 15 • 6 kazanmışlardır. 
mıştır. Takunlar ŞU şekilde teşkil edil- Bu ketldede bulunmak iıtiJenlerin 
KREŞ YAPILIYOR - Süley- mişlerdi: cirit kartını Büromuzdan almaları ri-

KOMEDİ KISMINDA 
Akpm nat 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

maniye medreseleri belediye Çamlıca Süheyla, Necla, ca olunur. 
tarafından tamir edilınektedir. ı------- ------------------------------'.:lfl4 
Tamirat bittikten sonra bu med- , Bütün şehir halkı bekliyor ... 
reseler Kreş olarak kullanılacak- ı ı Dehşet... İstanbul üzerine kanatlarını ıer 
tır. Görilnmiyen canavar yaklaşıyor .... Zabıta 

pek ziyadt> mümkündür. Müteferrik: 
Herhalde Şimali Afrikadaki hal1an 

hikimiyetinin ıon izlerini elln muhafa 
.za eden lmil, aakerf bir mukavemet 
kudretinden ziyade, buradaki cofrafi 

lnglliz Blenhegm bombardıman taggarelerinden 
bir f Uo UÇUf hal.inde 

1 ilter Ka d sartlann yarattıir "mesafe., imilinden 
ng e, na a ve Amerı- tadır. Yalnız Alman avcıları- ibarettir. tnıiliz NiJ ordusunun Bin-

Gaz Şirketlerine 

Y apllan ihtar 
kada yapılan sanayi sefer nın muharebeyi bıraktıktan son- ıazi ve ondan ıonra Şimali Afrikada 

berliği, Buyük Britanya lmpara- raki kaçış süratleri bu tayyare- İtalyan bayratmm dalıalandJiı aon Belediye, şehrimizdeki gaz şir
torluğunun hava hakı.miyeti kur- Jerin en büyük üstünlüğünü teş- yer o.lan Tarablusa varabilmeıl Jçin, ketlerine yaptığı bir tebligatta, 
mak yolunda tam bir enerji ile kil etmektedir. işte yeni tip in· btedılecek daha bir kaç yüz kiJomet- bundan böyle havagazı boruları
çalışıyor. lngiliz av tayyareleri- giliz av tayyareleri mükemmel relik yol vardır. Bu uzun mesafenin nın patlaması yüzünden vukua 
ı • ..n her cihetçe iistün olan evsafı silahları ile bu kaçışa da mani katedilip ıeçllmesl meseleıi. iki hare- gelecek zehirlenme ve ölme ha
yalnız sürat bakımından hasım- olacak sürati kazanınca av tay- ket nlıbetinin söıterecefi inkitafa diselerlnden şirketlerin mes'ul tu
larına nazaran bır" go··mlek geri yarelerindekı' hakun· iyet onlara bafhdrr: !nıiliz llerleyitinin akqı ve tulacag"mı bildirmi<11, eski fond 

İtalyan ıerileylıinin hızı... 7 

idi. Sekiz makineli tüfeği, av g~ektir. Bunun için bilhssa, boruların yenileriyle değiştirıl-
tayyareleri üzerinde az gören 3 numaralı •Spitfire• tayyareler mesini, bu işin de bir ay içinde 

1 vetl uyanık ve tetikte... Onu yakalamak i 

Y ann matinelerden itibaren 

TAKSİM Sinemasında 
Görünmeyen Adamın Avd 
Milthiı ve 'Orpertlci Sahnelerle dolu Ha • 

de Macera ve esrar filmi 
Y ann matinelerden itibaren herkes 

TAKSIM Sinemasında 
Bugün son olarak 

BiR TÜRKE GÖNÜL VERDi Anavatan tayyareciliği taarruz üzerinde çalışılmıştır. Biliyoruz ki, Amerıkalıların tamamlanmasını istemiştir. 

~~~~~ ~~~~~~~~~~-~,~------------------·---------------~ lanmak mecburiyetinde kalan * * çan kalelerın en büyük meziyet- d f 1 iktard 
Alman bombardımancılan üze.. Bo b dı T 1 . Jeri çok uzaklardan kalkarak ların piyasa an az a m a , 
rinde tesir yapacak ufak çaplı m ar man ayyare erı: ~.azla: bomba yükü ile düşman r~.ntgen filmi top~dık~ar_ı ~e bu En büyük şaheserleri göstermeği kendisine prensip ittihaz eden 

uzerıne taarruz edecek kabili et- yüzden sıkıntı hissedildığı hak-ı 
topları da k~aya başla_dı. Bu up tayyarelerde lngiliz leri haiz olmalarıdır Bu ta Y _ kmdaki iddialar dolayısiyle Sıh- s A R A y s i N E M A S ı 
Alınan tayyareler~ ~aate .<735~ havacılığı çok kuvvetlen- relerin içinde her vailienin n?"Jı:_ hiye Müdürü demiftir ki: 
kılometre olarak ıddıa ettiklerı miş vaziyettedir. "'.En çok gü- hassıs lm ı- Bu zaruridir. Çünkü filmi af k ld als G 1 k k Ş 
hız karıısında Ingilizler (650) kı· vendiklerı dört motörli.ı uSpit!i- Bu sı:ret~yn :!n 1'fe: a ışt~. olmıyan bir mütehassıa, hastala- Bu h ta gösterme te o uğu ems iz enç i ve Aş aheseri 

• lometreden yukarı çık~amışlar- reı ler yanında yer alacak olan yapacağı ~ tat ~aşı~~;~ rını kabul edemez ve faaliyetini E L y E D A G E N ç L ı• K 
aı. Bugunun teknik ıcaplarına Amerikalıların uçan kalelerı ve bilnıekted.ır B ıayy ıer· bil tatil etmek mecburiyetinde ka-
gore, azamı sürat haddınin (8~0) Kanadalıl~r.ın hava gemileri var- hassa gecel~ri ~e yedİbin ~etr; lır.• 
küome~re. olduğu ve bunun us- dır. 1?gilız bombardunan tay- gibi yuksekten olacak taarruıla- TUNÇ v APURU _ Haliçte ta- Filminin gördüğü fevkalade rağbet ve kazandığı muvaffakıyet hasebile 
ıun1 d~ki sAERur~tı0erdeduça,calr.ikta~~- ykareler

1
• ı, herü 1bakımdan mbulhvaffa- rında .Ye~ müdafaasının ışıldakla- mir edilmekte olan Deniz Yol-

re erın « • ınam v - ıyet 1 vaz e er yapmış, • assa n tesırsız kalmakta ve müdafaa 1 't ı ·· ·· h BiR KAÇ GU
0 

• N DAHA GÖSTERECEKTiR. · 
larını kaybedeceğmi hesap!.ar akınla d lar hlma to .. arına aı nonu vapuru emen 

. . rın a.. av:ı. ının ye- pçusu korleme ştış yapmakta- tamamen yeniden yapılarak ha-
meydana çık~ış~ •. Bundan lerınden mustagnı ~almış~dır. dır. Aydınlatılamıyan bir tay- vuzdan çıkarılmıştır. Gemiye Btıf Rollerde: Robert Donat • Greer Garson ve Bütün /nglliz Gençliği 
başka insan . b"!nyes~m taham- ~"!.nun başlıca seb~bı, mudafaa yare üzerme !l'" tayya~elerinin de Tunç adı verilmiştir. Yakında a..._••••••••••••••••••1r ••••••••••••••••••l!Sl 
mul çerçevesı ıçıne gırecek surat sılihlarının kudretli oluşudur. Şu taarruzu imkansız goruldı.iğünden M · sef 1 · tahsis edile- ~ • 
1170011 kilometreden fazla değil- halde, kısaca diyebilirız ki, bu Ingiliz havacılığı bu tayyarelerle cek~n er erme •••••••••••••••••llllE 
dir. Bu süratle yapılacak sert tayyarelerin taaruz kadar müda- bilhassa gece taarruzlarından çok • 
bir hareket tayyarecinın asabı faa kabiliyetleri de vardır. fazla müspet neticeler alabilecek SEYYAR MAHKEMELER -
uzerine tesir edecek ve bilhassa ı Blenheym • ve • Velling- kudrete girmiştir. Bu arada avcı- Köylerdeki arazi alım ve satım 
goz kararması, ağız ve burundan ton • bombardunan tayyare- larının hımayeainde son zaman- lşlerinde ve veraset davalarında 
kan gelmesi, kulak zarı patla- leri de tarruz mahiyetinde yap- larda başlıyan gündüz bombardı- çıkan ~üçl~leri ortadan. k~ciır· 
ması vesaıre gibi tehlikeli haller tıklan uçuşlarda çok müessir mantarı ise kat'i görüş istiyen mak içın bır kan11;11 proJ~ı . ha
meydana getırmektedir. işte bu neticeler almışlardır. Btittin ehemmiyetli hedefler üzerindeki z:ırlanınıştır. ProJe, teaçıl ı~te· 
sebepledir ki, lngiliz ve Alman bunların yanında uzak mesafe- baskınlarına devam edeceklerdir. rindeki müşkülatı da izale ede-
havacıları karşılaştıkları zaman terden ve bilhassa kendini em- Avcılıkta sürati, bombardunan- bilecektir. 

BU AKŞAM 

iPEK 
Sinemasında 

M'OTHİŞ HADİSELEB 
MÜTHİŞ HEYECrou.,.AMr 

LA Dolu MUAZ 

BİR FİLM 

Tas Yürekli Ada 
Btı§ Rollerde : . 

Dolores Delrio - W allace Berry 
Herkesi Merak ve heyecandan sanacak bir 

Aynca: En son FOX Dünya havadisi 

birinin 17001 den az sürati do- niyet altında gören en ücra Al· cılıkta yıkıcılığı ve kütle tesi· Tesçil itleri bitinceye kadar 
layısiyle en sert hareketlere te- man şehirlerinde bulunan sanayi .rini ele geçirecek tedbirler ta- seyyar tapu hakimleri kurulacak 
şebbüsü, diğerinin •755• kilo- üzerinde müessir olacak çok yük- mamlandıktan sonra büyük in· ve bu hakimler köy köy dolap.
metre sürati inşacıların da tavsi- lü bombardunan tayyarelerinin giltere Imapratorluk havacılığı- rak tesçll edilmemiş arazinin va
yesi üzerine • 600 • kilometreye hizmete girmesi maneviyat ilze- nm kat'i hakimiyeti kuramaması- ziyetini tesbit ederek bun~rı 
dlişürmeden muharebeye tutuşa- rinde büyük bir rol oynıyacak- na hiçbir sebep yoktur ve bu resmen kayıtlandıracak ve sahıp- ...._ 
maması neticelerini doğurmak· tır. muhakkak kurulacaktır. lerine Tapu .enetleri verecektır. ı ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••111111' 

XII 

Jale Elindeki Kazlarl Abyor . 
Nejad rıhtımdan koşarak çıkmıı. bir defa 

bıle arkasına bakmadan otomobiline atlamı' ve 
çılb'lll bir süratle yazıhanesinin yolunu tutmuştu. 
O dakıkada onun yüzüne bakanlar, içinden geçen 
nıiıthiş fırtınanın mahiyetini kabil değil an.uya· 
mazlardı. Hakikatte genç adam fevkalade müte
heyyıç bir halde idi. Evvela, Kurdoğlunun yazı
hanesıne gitmeği düşündü .. Biraz sonra vazgeçe
rek otomobili kendi bürosuna doğru sürdü; fakı.t 
onda da tereddüt etti, nihayet bugün çalışamıya
cağmı anhyarak evine dönmeğe karar verdi 

Tam Ayaspaşaya sapacağı sırada birisinm 
kcnd sini çağırdığını duydu. Bu, Jale idi. Yayakal
dırınım üzerinde durmuş kendisine işaret ediyor
du. BıJmecburiye arabayı durdurdu. ,..r°?nı; kızın 
ytizü birdenbire parlamış, gözleri neşe ile dol
muştu. 

- Nereye gidiyorsunuz? 
-Eve ... 
- Işiniz mi var? 
- Hayır, hiç bir işim yok. 
- O halde beni otomobilinize alır mısınız 
- Buyrunuz ... Sizi nereye götüreyim? 
- Nereye isterseniz? 
- ??? 
- Yani, gidecek bir yerim yok; isterseniz 

Do~aziçine doğru bir gezinti yapalım. 
Nejad bir saniye tereddüt etti ise de açık 

he.vada bir gezinti yaparsa bagındaki kara düştin
ccleri kovmağa muvaffak olacağını ümit edenüc 
kabul etmek arzusuna kapıldı; fakat o ~adar l'i· 
nırh ıd! ki içinin bu isteği de hemen kayboldu: 

- Çok teessül ederim, yarun saat aonra bir 
randevum var. 

JnJenin sevinci suy• düşmüştü. Asabi bir 8"· 
le: 

- Pek ili, öyle iae lutfen beni ew kadar 
ıötürün ... dedi. 

LMin Ayupaşa ile evi arasındaki kısa mesa
fede şeytan kız yine bir plan düşünmüştü. Kapı· 
• durdukları zaman: 

Nakleden: Maauu Tahsin Berıuano 

- Bir dakika yukan çıkıp annemi ziyaret 
etmez mısiniz? diye sordu. 

Nejad tekrar mütereddit kaldı. O gün çalışa· 
mıyacağını bıliyordu, yalnız apartımanında cam 
SikılacakU, yalnz kal.moıktan da korkuyordu. Bu 
teklifi makul buldu. 

- Yalnız bir iki dakikalık bir ziyaret. 
- Tabü ... buyrunuz ... 
Yukarı çıktıkları zaman Feride hanımın evde 

olmadığını haber aldıl.ar. Çarnaçar başbaşa otu
racaklardı. Jale oturduğu divanın üzerinde Neja· 
da bir yer göstererek: 

- Şöyle geliniz Nejad, burası daha rahattır, 
dedi 

Genç adamın süktinetle oturup bir sigara yak
nw.sını bekledikten sonra kendisi de bir sigara 
yakarak gevezeliğe başladı. 

- Bunca zaman sonra yine ba§başa kalmak 
ne büyük bir aürpriz değil mi? Söyleyiniz baka
lun, izdivaç hakkında ıı.aaıl bir kanaat hisıl ettı
niz'f Yapılan yüzl.eıwıfeGııiklr:lıla değer mi? 

Nejad bu tar.lda>:ınllllıawr.elemen h'>şlanma-
dığı için sözü 4ejiıaılr8DtllchırnıdM1lvi -dan bah
sPtmege bq!adı; fakat Jale biraz 1e>nra müklle
meyi yine iatediği yola çevirmenin yolunu buldu: 

- Bir kahve içer misiniz Nejad? 
- Hayır, te§ekkür ederim. Bu saatte bir §eY 

alm•m. 
- Allah allah, ılz ne acayip insan olmuş

sunuı:I 

- Kahve içmemek acayiplik midir 
- Ben öyle yenecek içecek şeyler için gün ve 

saat tayin etmesini sevmem. Mesela şimdi bir kah
ve içmek canım istiyor, pek ala içebilirim. Bir de 
sigara tellendirir, size de bir tane veririm. 

TEFRİKA No. 48 

Bunu söylerken kutudan aldığı incecik ıi
garayı .Nejadın dudakları arasına sokuyordu . .Ne
jad başını çevirdi. 

- Teşekkür ederim, bu tütünden hoşlarunı
yorum. 

- Beniın hatırım için bir tane içiniz Nejarl. 
Kendi yaktığı aigarasını dudaıklan arasında 

tutaru yüzünü ona doğru uzatmıf, onunkini de 
yekm&ğııı çalıııyordu. Bu hareket ikisini birbirine 
o kadar yakınlaştırmııtı ki birbirinin nefeselerıni 
yüzlerinde hissettiler. Jale tatlı bir seale sordu: 

- Şimdi sebebini anladınız mi? 
Nejadın düşünceli bir tavn vardı. 
- Ne gibi sebep? ; 
- Küçült si&aralar kullanmayı tercilı etme-

mek sebebini ... 
Nejad birdenbire yerinden kalktı. Hiddetini 

güçlükle saklayabiliyordu 
- Artık gitmeliyim. 
Jale alay etti: 
- Daha fazla oturmanıza müsaade ecinmJyor 

mu! . 
Nejad bu fettan kwn o vakte kadar ne türlil 

btr dalavere çevirdilini ancak o zaman anlıyabil
di Jale sözünde devam ediyordu: 

- Şermin naaıl? 
Bu kısa cümle, büyük bir kudreti halzmiı 

gibi .Nejadın üzerinde müthiı bir tesir yapmıştı. 
Sert bir sesle cevap verdi: 

- Teşekkür ederim, iyidir. 
Jale keskin gözleriyle onu süzdü. 
- Son günlerde benim hakkımda size bir şey 

söyledi mi? 
- Sizin hakkınızda mi? Hayır, zannetmtyo

rmn. Yoksa bana bir şey diyecek miydi? 

- Evet, öyle zannediyordum. 
- Sizi son günlerde gördüğünden bile ha-

berim yoktu. 
- Ya! Öyle mi? Demek arammla geçe:ı söz

lere dair bir irrı.ada bulunmadı. 
Nejad dikkatle onun yüzüne bakarak sor-du: 
-Ne demek istiyorsunuz Jale? 
"Genç kız kelimeleri arasında gizlenen sırra 

büsbütün ciddi bir Jllana vermek istiyormuı gibi 
güldü. 

-· Şuraya oturunuz da size anlatayım. 
Nejad kımıldamadan ısrar etti: 
- Söyleyiniz. 
- Bu gibi mühim sırlan odanın bir ucun-

dan ötekine bağırmak olmaz. 
Genç adam kendi kendine: "Sır mı? Nasıl 

sı.r " diye soruyordu. Nihayet dayanamadı, Jaleye 
doğru iki adım atarak ayakta durdu. Genç kız 
onun elini tutmuş, yüzüne bakıyordu. Nejad bunu 
gormemezlikten gelerek: 

- :$imdi söyleyiniz ... dedi. 
- Geçen gün bana, izdiva~ta uğradığı sukutu 

hayalden bahsetti. 
~cjad hayretini gizlemeğe muvaffak olama

mıştı. 

- Ne, diye bağırdı. 

Soldan sağa: 1 - Bır 
2 - Aramanın menfisi. 3 
konomi. 4 - Tavla tabiri -
meyve - bir nota. 5 -
bir devlet - bazı köylüler t 
dan yakılır. 6 - Müsa 
bayat değil. 7 - Tasa, 
diken. 8 - Esnasında -
9 - Yunanistandaır. - Evet, bana aynen bunlan söyledi; fakat 

yalnız bunu değil.. Yukandan aşağı: ı _ JJ 
- Daha başka ne dedi? ismi _ pislik. 2 _ Korku 
Konuşurken gayri şuurl bir\ hareketle avuç- . . 

larınm içindeki küçük elleri sıkıyordu. 3 - Lezzet - gerı çevırm~ 
_ Dah ba k e · dl'' Dua sonunda söylenir -a ş a n ae . bul 5 Gö. .. "zl 
- Çok bedbaht olduğunu. İkinizin de nekadar unur. - yum, go 

büyük bır hata ,şledığmızi söyledi .. Hem... i - Beylik - siı. 7 - T• 
Mütereddit bir tavırla durdu. Nejadm aklı ~ yilz. 8 - ilave, ekleneıı 

başından gitmişti. Israrla sordu: hır kız ismi. 9 - Can ç 
- Hem? Evvelki bulmaca - ~·10'11 

- Bu işi nasıl bir neticeye bağlıyacağım dü- ğa: 1 - O • Maraş • o. 
fiinüyor. Horasan. 3 - Lakin. 4 -

- Nasıl netice mi? Bununla ne &ibi bir mana gal 1- ne. ahid. 6 -
kudediyor? ada. 7 - Eken • ayan. 8 .,,.,,. 

'( Arkaaı Var') şua • ta. 9 - Tatlı. 
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Alman • Fransız 

Münasebetlerinin 
~ 

Uzak Şarkta 

ingiltere Yeni 
Müdafaa 

Tedbiri Altyor 
. Londra, 5 (A. A.) - !ngiltere

tıı~ Uzak Şark ile Singap4rdaki 
llı.udafaa teşkilatı tamamen ha
ha Mareşali Robert Brooke Pop-
anı•ın emrine verilmiştir. Ma

l'eŞaı, umumi karargahını Singa
~~rda vücude getirmiştir. İn~iliz 
"talezyası ile Birmanya ve Hong 
~ongdaki bütün İngiliz kara ve 
ava kuvvetleri, bu suretle ilk 

~efa olarak tek bir kumanda al-
1ll_da cemedilmiş bulunuyor. 
.lngiliz Malezyasına mühim 

lrıikdarda takviye kıtaatı gelmiş 
\ıe bu suretle Uzak Şarktaki İn
Fliı müdafaa tertibatı takviye o
Unınuştur. İngiliz imparatorlu
~nun sair aksamından da ~ur~
ara takvive kıtaatı gelmesı hıc 
~~ hayret -edilecek biİ- şey değil
~ır. 

. :Su tedbirlerin Japonyanın fn
lılterenin düşmanları ile üçüzlü 
lrıisaka iştirakinin tabii bir neti
ce~; olduğu zıınrıedilmektedir. 
il ollanda H indistanında 
'ro.kyo, 5 (A. A.) - "D N B.,: 

~atavia'dan bildirildiğine göre, 
41olanda Hindistanı hükumeti na 
ltıına beyanatta bulunmaya me
~~n bir zat. Japonya ile Holanda 
lf ındistanı arasında cereyan eden 
ltıi.izakerelerin müşkülatla kar
~ması ihtimali olduğunu söy-

·ştir. 
-~~-o-~~~--

Hava Akınları 
t· (Başı 1 inci~e) 
~Ur. Civarda bır trene de ısab~t 
b a.J'dedilmiş ve bu tren yanmaga 
a.şlamıştır. Yüksek ınfilak kud
r~tinde bombalar, yakında bulu
lları iki demiryolu iltisak nokta
sı \izerine düşmüştür. 

Ayni servise mensup başka tay
~a.reler Brest doklarını bombar
~~an 'etmiştir. Doklarda bi~ 
Uyük yangın ve birçok kuvvetli 

ti!ilaklar müşahede edilmiştir. 
bığer bir teşekkül Dunkerque, 
ıeppe ve Ostende'e hücumlar 

>a.pmış ve buralarda doklara 
ta.rn isabetler kaydedilmiştir. 
~a.nnes'de tayyare meydanlariy
ı. işgal altındaki Fransada muh
'l:lif mahaller ve Bordeaux dok-
l'l da muvaffakıyetli hücumla

ra uğr;yan diğer hedefleri teşkil 
~~tniştir. Sahil Muhafaza .Ser
~ne mensup tayyareler, iki de
~ Cherbourg'u ziyaret etmiştir. 
"<>klarda tamir tezgahları yük· 
~le infilak bombalariyle çevre
~l\tniştir. Dört tayyaremiz üsle
tlııe dönmemiştir. 

/ngiltere üzerinde 
b londra, 5 (A. A.) - Hava ve 
l ahili Emniyet Nezaretlerinin 
ehliği: Bu gece düşman tayya

(leri ekserisi memleketin doğu 
~l.sllı.ında olmak üzere bazı yer
~ l'e bomba atmışlardır Fakat 
rı,~eunılar büyük bir mikyasta ol
ı;:ınıştrr. Londra bölgesinde de 
~ ll'ıbalar atılmışsa da yalnız ba
~; ~angın bombaları hasara sebep 
.,t11uş ve bu yangınlar süratle 
~l!dürülmüştür. Gece devriyesi 
~l>an tayyarelerimiz bir düşman 
ll'ıbardıman tayyaresi tahrip 

~tnişlerdir. Tayyare alevler 
l~de diismüş, içindekiler ölmüş-

* ~ tondra, 5 (A.A.) - Aiman 
"'~?a tayyareleri bugün cenubu 
~~Jtt sahilleri açıklarında bir ge
~t kafilesine taarruz etmişlerdir. 
lif..,~üşman tayyaresi denize dü-
...... uunüştür. ... 
~~blin, 5 (A.A.) - Cork eya
Q' ltıde ibir Alman tayyaresi yere 
tıilişetek parçalanmıştır. T_a:ryar_~-
11' ı:ı. ınürettebatından beşı olmuş 
~biri ağır surette yaralann'\ış-

:Alman tebliği 
~ ~lin, 5 (A.A.) - Alınan teb
b ~ göre, bir harp gemisi 40 
~~ _t()nilato hacminde ticaret ge
lf!~l batırmıştır. Ingiltere sahil
t11'l. ilıde 2 vapur tayyareler tara
gij <lan batırılmıştır. Merkezi in
~~:er~de eslaha ve endüstri mü
h~eri müessir surette bom-

arıınıştrr. 

, ~ ' 5 şubat gecesi, küçük düş-
8 l>a ı:ı. cüzütamları, garbi Alman

at ~a bilhassa yangın bömbaları 
~~ır. Yalnız Düsseldrof'un 
baı l'\tezinde ikametgahlar, bom
?t\qatıa ve yangınlarla har~!? ~1-
~._Ştur. Sivil halktan 4 kışı ol
~:. 24 kişi yaralanmıştır. 
~~n. dün üç tayyare kay: 
~ ıştir. Uç Alman tayyaresı 

' htıtır. 
Malt aya hücumlar 

\}~.alta, 5 (A.A.) - Malta Vali 
l'ad.~li Vt" Bııskumandanı Dobbie. 
l'e~ Oda Malta halkına hitap ede-

' d.eJniştir ki: 
lle 'Malta mühim hareketlere sah 
iste()1<h~ğu takdirde, ister Alman. 
$tıtıts İtalyan, veya başkaları ol
tt s~ l\'\üstevlilerin süratle ve ka-
1'1~ titte tardedileceğinden emi
' 1ıntihnn devresi geldiği za

, ngntere vaziyete hakim o-

I · Yunanist~-~·iarbi 

Şimdiye Kadar 
18,500 ltalyan 

Esir Edildi 
Londra, 5 (A. A.) - "Times,,: 

gazetesinin Atina muhabiri yazı
yor: Alınan İtalyan - esirlerinin 
yekunu 18.500 kişiye yani İtal
yanın harpten evvel azami tah
minine göre, Arnavutlukta bu
lundurdukları kuvvetin yüzde 
yedi buçuğuna baliğ olmaktadır. 

İtalyanlar, cumartesi günü Kli
sura ile Berat arasında iki mu
kabil taarruza geçmişlerse de te
şebbüsleri muvaffakıyetsizliğe 
uğramıştır. Bu harekat, Yunanlı
ların ileri mevzilerini ıslah etme
lerine medar olmuştur. 
Mütehassısların mütalealarına 

göre, önümüzdeki hafta, düşma
nın müdafaa hatları için tehlilreli 
olacaktır. 

Harp tebliğleri 

Wavell Eritre'de 
(Başı 1 incide) 

İtalyan tayyarelerine 
ağır darbeler 

Kahire, 5 (A.A.) - Hava ka
rargfıhınm tebliği: 

Dün bomba tayyarelerimiz ta
rafından Marana ile Barce ara
sında motörlü nakliye kollarına 
şiddetli taarruzlar yapılmış ve 
pek çok zayiat verdirilmiştir. 
Barce şimendüer istasyonu ya
kınında hat üzerine üç bombanın 
tam isabeti kaydedilmiştir. Avcı 
devriyelerimiz "CR. 133'' tipinde 
bir ve "CR. 42" tipinde de diğer 
bir Italyan tayyaresi düşürmüş
lerdir. Bundan başka Tolmetta 
açıklarında demirli bulunan bir 
düşman deniz tayyaresi tahrip e
dilmiş ve bir düşman bomba tay
yaresinin de Apolloniada yerde 
parçalanmış olarak yattığı gciri.il
müştür. 

Eritrede, bir cenubi Afrika 
tayyare filosu Hzoza civarında 
bir tayyare meydanına taarruz 
etmiş ve yerde bombalan yüklü 

. olarak duran "CR. 133" tipinde 
Atina, 5 (A. A.) _ 101 numa- b~ş ~talyan tayyaresine a~eş veril

ralı tebliğ: Muvaffakıyetli neti- mıştır. Bu tayyarelerdekı bomba-
celer veren muharebelerden son- lar patlaınış.tır. . 
ra Yunan kuvvetleri mühim düs.- Asmara cıvarrnda bır hava mu
man mevzileri i~gal etmişlerdi;. h~rebesinde ayni tayyare filosu 
Bir çok esir ıılınmıştır. Düşman d~şman . a~cı~.a~~nı .. Y:;tk~ar~ 
külliyetli silah mühirrunat ve yi bır tanesını duşunnuştur. S. 81 
yecek bırakmı~ır. tipinde bir tayyare Terranide 
· yerde tahrip olunmuş ve "S. 69' * tipinde dört tayyarenin de yan-

Roma, 5 (A. A.) - Umumi ka- mış olarak iniş meydanında yattı
rargahın 243 numaralı tebliği: ğı görülmüştür. "CR. 133" tipin
Yunan cephesinde düsmanın bir de bir ve "CR. 42" tipinde 1ki 
taarruzunu defettik. Ve düşmanı tayyare de hava hücumları ueti
ağır zayiata uğratara_k esir Qldık ccs~nde kulanılmaz bir hale gel-
ve esliha iğtinam ettık. miş olarak Barentuda elimize geç-

Bir tekzi,p miştir. Metemma- Gondar yolu 
lizerinde motörlü nakliye araba
hrı ateşe verilmiş ve Asamara 
ile Keren arasında motörlü bir 
nakliye koluna da taarruz edil
nuştir. Guru tayyare meydanına 
taarruz edilmiş ve hangarlara üç 
bombanın tam isabeti kaydolun
muştur. Makale'de t~yyarelere ve 
motörlü nakliye kollarına taar
ruzlar yapılmış ve yerde "S. 79" 
tipinde üç tayyare tahrjp edilmiş 
ve diğer bir çok tayyareler de 
hasara uğnı.tılmıştir. 

Atina, 5 (A.A.) - "BBC,. Res
mi mahafil, bir ecnebi ajansın 
Bulgar "Zora,. gazetesine atfen 
Yunanistana Avusrtalya kıtaları
nın ilµ'acma dair verdiği haberi 
tekzip etmiştir ... 

Lor~ Lloyd 
Vefat Etti 

Cenubi Habcşistanda, Dito cı
varmda bir hava muharebesinde 

Ol t<:-k bir cenubi: Afrikalı pilot, 
Bir Türk Dostu an "CR. 133" tipinde üç düşman tay-

Lordun Ölümü 

Teessür Uyandırdı 

yaresi düşürmüştür. 
Bütün bu hareketlerden bir av 

ve bir bomba tayyaresi müstt?s
na olmak üzere, bütün tayyarele
rimiz saHmen üslerine dönmiış· 

Londra, 5 (A. A.) - Müstem- 1erdir. 
leke Nazırı ve Lordlar Kamara- + 
smda Hükfımet Mümessili Lord Londra, 5 (A. A.) - Askeri 
Lloyd, 61 yaşında olduğu halde mahfilleri Ingiliz kıt'alarının E-
dün vefat etmiştir. ritre'nin ta ortalarına kadar gir-* miş bulunduklarını tasrih etmek-

TAN: Lord Lloyd, Cambridge- te ve Habeşistanda da huduttan 
de tahsilini yaptıktan sonra, 60 ila 80 kilometre kadar içeri
Şarkta birçok seyahatler yapmış lere girdiklerini ilave eylemekte
ve bilahare Hariciye mesleği.ne dir. 
girmiştir. Bu arada Istanbulda Habeşistanın istikbali 
Ingiliz Sefa~et~~nesinde memur Londra, 5 (A. A.) _ Eden'in 
olarak epeyı muddet bulunmuş Habeşistanm müstakbel statüsü 
v_e bu sırada Anadoluda muhte- hakında dün a tıg~ı beyanatı tet-
lif seyahatler yapmıştır. Ken- . . y p · l 
d' · 19l4 1918 h b" d M kık eden ccTımesıı gazetesı şuna-
çısı akk 1- Ir kart ınh. e, tısırt, rı yazmaktadır: Eden'in dün ga-

an a e ve a a ızme e - ık 1 ak · t tt·~· ·b· 
· t· 19 l8de B b lT yet aç o ar ışare e ıgı gı ı, 

~ış ır. . · om ay va 1 ı- Ingiliz Hükfımetinin bu mıntaka-
gıne tayın olunmuş ve 1923 e ka- d · e "'t llik h' b' iht" 
dar bu vazifede kalmıştır. Bu a arazıy mu ea t ıç ır ı-
tarihte A K A 1 rası yoktur. Habeş mparatoru, 

vam amarasına aza o - In T Hülf" t' e rdrm e 
muş, 1925 te kendisine asalet un- gı ız um;t ın lda~ a b~l
vanı verilmiş ve ayni sene Mısır v~sa~aya mu aç o ugunu ı 
Yük ek Komiserliğin ta i d'l- dırmış ve bunu yalnız te~r~~ t~h-. t _ e Y n e ı ta çıkmak ve memleketını ıstık-
mıLş ırd. Lloyd Tu··rk· e . t Habeşistanm kurtarılmasından 

or ' ıy yı gaye lAl k t ak · · d ~ ·1 f k t · · b"1d"ğ' gibi Türk e d A a e avuş unn ıçın egı, a a 
~ b ~ 1 ~tı ' ç ye e va- sonra yapacağı teşkilat için iste-

Buır öf~ie İngiltere, idarede diğini tasrih etmiştir. 
temayüz etmiş bir adamını ve Jtalyan tebliği 
Türkiye de Ingilteredeki kuvvetli 
dostlarından birini kaybetmiştir. Italyada bir mahal, 5 (A. A.) -

11Tebliğıı: Şimali Afrikada her 
lacaktır. Böyle bir hareket vaki i~.i .~ar~~ ~~yyarel?~inin faaliye~i 
olursa buhran uzun sürmiyecek- g~ru~u~ur. Ingılız tayyar~lerı, 
tir. Kuvvetlerimiz seri ve tam B~gazıyı bombardnnan etmışler-
bir muzafferiyet temin etmek dır. A • • 

için her ti.irlü tedbiri almış bu- . Şarkı ~frikada şımal cephe-
lunmaktadırlar smde yenı hattımıza yaklaşmak-

3 tayyar~" düşürüldü ta olan d~şman kuvvetlerine kar-
. şı mukabil taarruza geçen kıtaa-

Kahire, 5 ~~.A.) - Hava karar tı~ız, düşmanı büyük zayiata 
gahınm teblıgı: ugratmışlar birçok esir almış-
Düşman tayyareleri dün Mal- lardır. ' 

H abeşistanda tedhiş 

Son Safhasl 
(Başı l incide) 

Petain iktisaden Almanya ile iş
birliği yapmaya karar vermiş ol
makla beraber, siyaseten Berline 
tabi olmaya razı olmamıştır. Mü
tareke şartları içinde de böyle 
bir kayıt bulunmadığı için, Ma
reşal Petain, Fransız efkarı urr.u
miyesinin müzaheretine istinat 
ederek, Hitlerin tazyiklerine mu
kavemet etmektedir. Onun için 
H;tJer Mareşal Petain'den mem
nun değildir, onun yerinde La
val'ın bulunmasını tercih etmek
tedrr. 

Sonra, Afrika harbi ve burada 
İtalyanların kat'i hezimeti Al
manyanın bütün planlarını alt
üst etmiştir. İngiliz orduları şi
malde Bingazi üzerine yürümek
tedir. Eritrede 50-60 kilometre i
çeri ~irmişlerdir. Habeşistan tek
rar istiklaline kavuşmak üzere

Karadeniz Sovyet 

Filosunun Kış 

Ekzersizleri Y aplldı 
Moskova_, 5 (A. A.) - "Tass,,: 

Bahriye halk komiseri Amiral 
Kuznetsov, Karadeniz filosu ~e
milerini ziyaret etmiş, _gemiler
de kış ekzersizlerine iştirak eyle
miş ve filo hazırlıklarının müs
takbel takviyesi hakkında muh
telü emirler vermiştir. 

Yakala11an komünist 
aleyhtarları 

Moskova, 5 (A. A.) - "D. N. 
B . .,: Tacikistan'da Stalinabat 
şehrinde Sovyet aleyhdarlığı ya
pan bir hizbe mensup 16 kişi 
mahkemeye verilmiştir. Bu 16 
kişiden, bir müşevvikle diğer ba
zıları ölüm cezasına çarpılmı~ 
lardır. Diğer maznunlar 3 sene
den on seneye kadar hapis ceza
sile tecziye edilmişlerdir. 

dir. Somalide İngiliz kuvvetleri D 1 A d t Eff• 
Kızıldenize doğru ilerlemektedir. ar an V e 1 
Ve İngilizlerin planı yaz sıcak- (Başı ı incide; 
ları basmadan Afrikadaki İtal-
yan imparatorluğunu tasfiye et- yet teşkilatına da hükmedebile
mektir. Bu takdirde İngiltere şi- cektir. Laval, ayni zamanda çok 
mali Afrikada Akdeniz sahilleri; genış salahiyetler istemiştir. In
ne hakim bir vaziyete geçecek ıe giltere Radyosu da Laval'in en 
belki Tunusun Bizerta limanını geç 48 saat sonra Vichy Kabi
bile tehdit edebilecek bir vazi- nasına dahil oıacağını haber ver
yet kazanacaktır. Ve yaza bura- miştir. 
daki kuvvetler başka cephelerde ccLaval'in Vichy Kabinasına 
kullanılmak üzere serbest kala- girmesi demek, donanmanın Al
caktır. manyaya verilmesi demek değil-

Bu istila hareketini durdur- dir. Çünkü, donanmaya hakim 
mak için Almanya Afrika işine olan Amiral Darlan, Vichy'den 
müdahaleye mecbur olmuştur. Paris'e giderken Fransız donan· 
Sicilyaya gönderdiği hava kuv- masırun yalnız Fransız menfaat
vetleri ile İngilizlerin Akdeniz- lerini korumak vazifesiyle mü· 
deki serbestilerini takyide teşeb- kelelf olduğunu söylemiştir. Di
büs etmiştir. Bu hareket, İngilte- ğer taraftan Vichy ile Paris ara
renin Mısıra ve Afrika sahilleri- sında bu suretle siyasi düello 
ne eskisi kadar serbest bir tarz- cereyan ederken Vichy'nin Afrika 
da asker ve ma1ıeme gönderme- Fevkalade Mümessıli General
sine kısmen mani olacaktır Fa- Veygand ile Suriye Komiseri Ge
kat İngilterenin Afrikayı zaptet- neral Dentz tarafından söylenen 
mesine mani olmayacaktır. O- nutuklar da manidardır. Ve bir 
nun için Alman.ya Fransanın ihtar mahiyetindedir. 
Toulon limanı ile Tunusun Bizer- ltalyarun vaziyeti 
ta limanını elde etmek, Fransız ccMaamafih, Laval'in Kabinaya 
donanma ve nakliye gemilerin- girmesi bir merhale olacak, Al
den istifade ederek Tunusa asker manlar bundan sonra Mareşalı 
nakletmek ihtiyacını duymaya kazanmaya çalışacaklardır. 
başlamıştır. Nitekim Maresal <<Esasen Italyan mağlubiyeti, 
Petain'den bu limanları, donan- Alman - Fransız anlaşmasını bir 
manın bir kısmını ve asker nak- hayli kolaylaştırmıştır. Cephe
linde kullanılmak üzere bir rr.ik- !erde mağlup olmakta bulunan 
dar nakliye gemisi istemiştir. Vi- Italya, artık Fransadan Tunus, 
chy hükfunetinin bahriye nazın Cezayir, Korsika ve saireyi iste
Amiral Darlan'ın beyanatına ba- mek şöyle dursun, harpten önce 
kılırsa, Mareşal Petain, bu tekli- kendisine ait olan toprakları mu
fi kabule yanaşmak niyetinde de- haf aza etmek kaygusuna düşmüş
ifüdir. O halde Almanya icin va- tür. Binaenaleyh, Almanya bu 
pacak şey, Mareşal Petain'in ye- suretle Fransa ile kendisi çabuk 
rine kendi emirlerini yı;:rine e:eti- anlaşabileceği gibi Italya ile 
recek yeni bir Fransız hükumeti Faransayı da kolaylıkla uzlaştı
kurmaktır. Bunun için de Faris- rabileceğini ümit etmektedir. 
teki adamlarından istifade .?tmek «Almanyanın, Italyan mağlu-
arzusundadır. biyetine bu derece lakayıt kal· 

İşte, bizce. Alman:r.a ile Fra~- masının sebebi şimdi bu suretle 
~a .~r?.sındaki son muzake~elerın ~zah edilmektedir. ıı • 
ıçyuzu budur ve Akdemz har-
binin akıbeti, bu müzakerelerin Vichy'de kabine içtimaı 
alacağı şekle bağlıdır. Vichy, 5 (A.A.)- HavasNazırlar 

Yardım işi 
(Başı ı ıncide ı 

için Büyük Britanyay.t daba faz
la torpida ve diğer küçük harp 
gemı:cri verildiğini görme~ !Stc-
rim 

Encümenin bir kararı 
Va~ıngton, 5 (A.A.) - Aynn 

azk.'>ıLdcın V anden bcrgın talebi 
uzerm~ ayan hariciye cn~ümeni, 
Aroerik~ .... 11 yardımına ınukabıl 
fogıltercnin "BüyÜk. Britanya 
ba.br;yf;sinin kullanılması·• hu::.u
sundeı Amerikaya kuqa "kat'i 
taahnfrLere" girişm.lş olup oim;;
d1ğ1m hariciye nezareti.ııüen sor
maya .k..~rar vermiştn·. V and<.>n
be':g, tanınmış askeri muharnr 
Dayan Thomsonun bir makale
sinden bazı parçaları encümende 
okumuştur. Bu parçalarda dem
liyor ki: "lngiltereye hudutsuz 
yardımımız Ingilterenin de b1z.e 
karşı Büyük Britanya donanması 
hakkında kat'i taahhütleriyle bir
likte yürümektedır. Bu, mütte
fiklerin müşterek olduğunu gös
terır ." 

meclisi saat 16.30 da toylanmış
tır. Amiral Darlan, Pariste yap
miş olduğu konuşmalar hakkında 
izahat vermi$tir. Müteakiben na
zırlar umumi siyaset hakknda 
müzakerelerde bulunmuşlardır. 
Nazırlar meclisi toplantısı 18.30 

Paris gazetelerinde 
Paris, 5 (A.A.) "BBC" - Dün

Darlan Laval mülakatını tefsir 
eden gazeteler, Vichy hükfu:netj 
siyasetinin yeni bir safhaya gir
mek iilzere olduğunu yazıyor. 
Son günlerde Vichy hüktimetine 
şiddetle hücum eden "Nouveaux 
Temps" gazetesi şunları yazmak
tadır: 

" Mareşalden hakikati sakla
mak maksadını takip eden Vichy 
entrikacılarının maskeleri düş

müştür. Almanya ile işbirliği yap 
mak Fransanın menfaatleri ica
bındandır." 

* Paris, 5 (A.A.) - "D.N .B.": 
Paris beledıye zabıtası muduru 
Marchand, ış'arı ahire kadar poı1s 
mudürü bulunan Langeron'un 
yerine üayı vazife edecektır. 

Gr. Dentz'in sözleri 
Beyrut, 5 (A.A.) - "Havas": 

taya taarruz etmişlerse de, Av
cılarımız bunları önlemiştfr. Hiç 
değilse "Yunkers 88,, tipinde üç 
düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. Diğerleri de ağır hasara uğ
ratılmıştır. Binalara bazı hafü 
hasarlar olmuşt+'. 

Vanderberg demiştir ki: "Bu 
iddia, doğru ise, çok alaka uyan
dıracak mahiyettedir." 

ve anarşi H alif ax'ın temasları Yüksek komıser general Dentz 
radyoda söylediği nutukta şoyle 
demiştir: 

İtalyada bir mahal,5 (A.A.)
"Tebliğ,,: Eğe mıntakasında 3-4 
Şubat gecesinde düşman tayya
releri, tayyare meydanlarımız
dan 'birine bombalar atarak harp 
malzemelerini hafif hasara uğrat
m1 c:l ardır. 

Bahriye Nazırının nutku 
Londra. 5 (A. A.) - Bahriye 

nazırı Aleksander bugün Croy
don da söylediği nutukta demiş
tir ki: 

"Almapların bize karşı müra
caat etmiyecekleri hiç bir hud'a 
ne kadar alçakça olursa olsun 
kullanmıyacaklan hiç bir vasıta 
voktur. Tek başımıza taarruza 
karşı koymaklığımız lazımdır.Ya 
galebe çalacağız yahut da mah
volacağız.,, 

Nairobi., 5 (A. A.) - Yiyecek Vaşington, 5 (A.A.) - IngHiz 
maddeleri, tüfek ve mühimmat Büyükelçisi Lord Haiif a.x bugün 
almak üzere Kenyaya gelmekte Amerika Hariciye Nazırı Hull'le 
olan ve miktarı gittikçe artan Ha- bir saat süren bir millakatta bu
beş memur ve vatanperverlerinin lunmuştur. Bu mülakattan .;onra 
ifadelerine göre, Habeşistanda gazetecilere beyaootta bulunan 
tedhiş usulü tatbik edilmektedir. Lord Halifax, konuşmanın umu
Bunlar, Italyan makamları tara- mi vaziyetin tetkikına inhisar 
fından salahiyetle başıboş bıra- ettiğini söylemiştir. 
kılan gayri muntazam Italyan ------------
kıt'alarının köylüleri katil ve, 
hayvanatı gasbettiklerini söyli
yorlar. 

* Londra, 5 (A. A.) - Harbiye 
N azı:rı Margesson, Avam kama
rasında Cenubi Afrika Hükume
tinin 20 bin ItaJyan harp esiri
ni almayı kabul ettiğini bfidirmiş 
ve Italyan harp esirlerinden bir 
çoğunun İngilterede ziraat işle
rinde kullanılması için yapılan 
tekliflerin tetkik edilmekte ol
duğunu söylemiştir. 

Tütün Piyasası 
(Başı l incide; 

ması kararlaştınlmıştır. 
Evvelce Ege piyasası dolayısi

le tütünlerimizin müsait satış 
şartlarına defatle işaret edilmiş 
ve müstahsil teyakkuza davet e
dilmişti. Ayni suretle bol ve ne
fis bir rekolte yetiştirmiş olan Ka 
radeniz müstahsilleri icin imkan
lar mevcuttur ve malını elinden 
biran evvel çıkarmak icin isti
cale hiç sebep yoktur. 

"Surıye ve Lübnan'ın hattı ha
reketi Mareşal Petain'e itaattir. 
Bu hattı hareket, yalan haberler 
neşrine ve yersiz münakaşalar.1 
nihayet verilmesini tazammun 
eder. Bunun için mareşal Petatn· 
in emir ve talimatını kayıtsız ve 
şartsız tatbik etmek kafidir. Va
zife ancak bir nizam dahilinde ifa 
edilebilir. Nizam bütün fransız
ların birliği üzerine tem edilmiş.
tir. Yüksek ıkOM.isvnrbiitiln ~.,, 
sızlan tesanüde, mahalli müza
heret eserlerine daimi surette 
hadim olmağa davet eylemiştir. 
Fransada yiyecek sıkıntısı 

Madrid, 5 (A.A.) - "D.N.B.": 
Fransız Fasında yiyecek fikdanı 
gittikçe daha ziyade endişe doğu
racak bir vüs'at kesbetmektedır. 
Bilhassa şeker fıkdanı şiddetle 
hissedilmektedir. 

Bulgaristanı Tazyik 
(Başı 1 incide) 

raf kalmak niyetinde olduğu ka
naatindedirler. Maamafih, vazi
yeti karşılayabilmek için Bul~ar 
ların büyük bir faaliyet sarf et
meleri ve mesela Almanların 
memleketlerine nüfuzunu önle
meye matui tedbir alması laZ1m
dır. Filhakika, Almanların Bul
garistana büyük mikyasta nüfuz 
ettiklerine ve bir çoklarının da
ha şimdiden seyyah sıfatile mem 
lekete girmiş olduklarına dair 
kuvvetli deliller ve emareler var 

5 

Willkie Dönüyor 
(Başı l incide) 

Willkie, Irlandayı ziyareti hak 
kında Reuter Ajansının bir mu 
harririne şu beyanatta bulunmuş 
tur: 

11 De V alera ile üç saat görüş 
tüm. Bu müddet zarfında bil 
saat te kendisiyle yalnız kaldım 
Muhatabımla serbestçe ve açıkca 
konuştum ve istediğim malumatı 
aldrm. Irlanda Kablııası azala· 
rından birçoğunu da gördüm.» 

dır. 

Ingiltere seyahatinden aldığı 
neticelerden bahseden Willki~ 

Hedef: Üçlü pakt demiştir ki: 

Londra, 5 (A.A.) - Almanya- alngiliz halkının müttehit ol· 
nın Yugoslavya topraklarından madığını zannedenler rüya görü· 
kıtalarmı gecirmek icin yaptığı yorlar. Tarihte Churchill kadaı 
talebi Yugoslavya hükumetinin vazifesini iyi ifa eden bir şei 
reddettiğini ve kendi toprağına bulunmadığını düşünüyorum. 
karşı ecnebi bir devlet tarafın- Churchill, ilhamını iyi anlayış ka. 
darı yapılacak her türlü cebir ha- biliyetinden, pervasız cesaretin· 
reketine Yugoslavya ordusunun den ve büyük tecrübelerinden al· 
karşı duracağını bildirdiğini Lon ı::ıaktadır.ıı 
rl.raya ı?elen bir rap.:>r teyit eyle
mektedir. "Times,, gazetesinin 
Sofya muhabiri şu haberi ver
mektedir: 
Şimdi Almanya tazyikini Bul

ıraristan üzerine yapmaktadır. 
Öyleye benzivor ki, Tuna boyun
ca tahassüt etmiş olan Alman or
dusu Bulgar topraklarından gec
mf'k Pl'Y'.,.;ni alrnRoı:ın ı>vvel. A 1-
manya Bulgaristanm mihver pak
tım imza etmesini istemektedir 

Bagriyanof neden çekildi? 
Sofya, 5 (A. A.) - Ziraat na

zın Bagriyanof'un istifası müna
şebetile sabık nazırın Almanya
vı ve İtalyayı ziyaret ettiği ve 
Hitler - Mussolini ile görüştüğü 
hatırlatılmaktadır. Bul,garistana 
avdetinden sonra Bagriyanof. 
milli mecliste bir nutuk sövliye
rek "Milli iktisadivatm Faşist 
orensiplere göre islah edilmesi
ni,, istemistir. Dün matbuata be
vanatta bulunan Bagı-ivanof. 
"tekliflerinin kabine tarafından 
reddedilmesi üzerine,, istifa et
ti~ini bildirmiştir. Bae:riyanof'un 
c-ekilmesi Bulgaristanda heyecan 
doğurmustur. 

Başvekilin izahatı 
Sofya, 5 (A. A.) - Bulgar a

jansı bildiriyor: Başvekil Filof, 
ziraat nazın Bagriyanof'un isti

Bı·istol şehrini ziyaret 
Londra, 5 (A. A.) - Willkie, 

Lizbon'a hereket etmeden evvel 
Brıstol şehrmi ziyaret etmiş ve 
Alman hava hücumlarının yap· 
tığı tahribatı gürmüş, dönüşte 
şu sözleri soylemiştir: 

«Hasarlara rağmen, Bristol'ün 
hummalı bir faalıyet içinde yaşa· 
dığını gördüm. Amerika Birleşik 
Devletleri halkı Bristolün geçir
diği imtihandan çok müteessir ol
muştur. Çi.ınkü bırçok Amerika· 
lının ecdadı, Kolonizasyon başla
dığı zaman, Amerikaya gitmek 
üzere Bristolden v.ııırıura binmi.s· 
tir. 

Londra, 5 (A.A.) - Willkie'nin 
harcketı münasebetiyle ((Timesıı 
gazetesi şunları yazmaktadır: 

ccWillkie'yi samimi bir teessür· 
le uğurhyoruz. Willkie de bir 
Mihver zaferinin Amerika için 
büyük bir felaket olacağını açık· 
ça söylemiştir. Willkie'nin Ayan 
Meclisinin Hariciye Encümeninde 
yapacağı beyanat, pek muhtemel 
olarak, bazı muhaliflerde hasıl 
olan yanlış düşünceyi ızaleye hiz· 
met ederek projenin kabulünü 
temin eyliyecektir.» 

fası hakkında mecliste beyı:ımı.t- -------------
ta bulunarak şöyle demiştir: 1 . 

"Ziraat nazırı Bagriyanof'un lslanbul Levazıın .Amir-
istif~.sı1?a seb~p ol.an ih~il_Şflar t fiğinden Verilen: Harici 
ne h~umet zıraat ~ıyasetının he- Askeri Kıtaatı İl8.nlan 
deflerı ne de bu sıvaset mesele-
lerile ~lakadar dei!Üdir. Bu isti- Aşağıda yazılı meva~n kapalı zart
fa daha ziyade başka sahaya, "u- la eksiltmclcri 17/2/941 günü hizala~ 

1 hasma taall\ık etmekte- rında yazılı saatl~rde Çorumda askerı 5 l;1 sa " :.atın alma komısyonunda yaprlacak-
dır . ., . .. . l tır. Talıplcrin kc11ıuni vesikalarile tek-

Başvekıl sozlerme ŞU suret e lif mektuplarını il:.:ılc saatlerinden biı 
dev:-ım etmistir: saat evvel komisv,)ı,.a vermeleri. Sırt-

"Bütün hükumetin siyaseti o- namesı komisyon:!d görülür. 
lan bu siyasete istikbalde de de- Cinsi Miktarı Tutan Teminatı Saati 
vam edilecektir. Zira biz bir şa- Kilo Lira Lira 
hıslar siyaseti değil, prensip si- -------
vaseti takip ediyoruz... Arpa 150,000 9000 675 

E~uru 

10 

Belgratta bir hadise ot 100,000 5000 a15 
Belgrad, 5 (A. A.) _ İngiliz :~~~ur 75,000 12750 956 

11 
ız 

baş konsolosluğunun alt katında Fasulye. 30,000 6000 450 
bulunan İngiliz okuma salonunda (1828) 

15 
(589) 

dün bir bomba patlamıştır. Bir 
kadın ağır surette yaralanmış- • 
tır. Bombanın pencerelerden bi- Beher kutusuna tahmin edilen fiatı 
rinden atıldığı zannedilmektedir. 30 kuru~ olan iki milyon l:utu ton ba-

• lığı konservesi pazarlıkla eksiltmeye 
Bir Yugoslav gazetesinın konmuştur. İhalesi 8-2-941 Cumartesi 

Türkiyeye dair yazısı gi.ıml saat ıı de Ankarada M. M. v. 
Saun alma komi.syonunda yapılacak-

Belgrat, 5 (A.A.) - "Politika,, tır. Kat'i teminatı 55,500 liradır; Ev
gazetesi, Moskova ile Ankara a- sa! ve §artnamcsi 30 liraya komisyon
rasın.da gizli anlaşmalar bulundu dan alınır. Taliplerin kanuni vesika
~u hakkındaki haberleri tt>kzip. larile belli vakitte komisyona gelme
eden "Tass,, Ajansının tebliğini j ler. (1878) (774) 

• mevzuu bahsederek diyor ki: 1 
"Türkiyenin büyük devletlerle 

münasebetlerinin mahiyeti öyle- Aşağıda yazılı mevadın kapalı 
dir ki ortaya ihtilatlar çıkamaz; zarfla eksiltıneleri 241 2/941 Pa
bilaki~ Türkiye bütün ihtilatla- zartesi giınü saat 11 de Sivasta 
nn ve harhirı rl1sında kalmak ve Askeri Satın Alma Komısyonun
büyük devletlerle tabii ve dost- da yapılacaktır. Taliplerin ka
luk münasebetleri idame etmek nuni vesikalariyle teklü mektup
icin bütün kuvvetiyle çalışmak- !arını ihale saatınden bir saat e\·
tadır . " veli ne kadar Kom syona verme-

leri. Şartnamesi Ankara ve Is
•b t tanbul Lv. Amirlikleri Satın Al

Seylabın Tahrı a 1 ma Komisyonlarında görülür. 

(Başı 1 incide) 
ve 400 bin hektar mezru arazi 
sular altındadır. 

Köprüler yıkılıp münakale ke
sildiğinden Beydal ve İrat nahi
yelerinden haber alınamamakta
dır, Hasköy sular altındadır. Bir 
ev yıkılmıştır. Falaka köyünde 
25 evin duvarı cökmüştür. Tire
renin meşhur Hüseyinağa köp
rüsü tamamen yıkılmıştır. Akar
ca köprüsü de yıkıldı~ndan Ti
re - İzmir arasında tamamen 
muvasala kesilmiştir. 

Yeniciftlik köyü su istilasına 
maruzdur ve Tuzpınar yolu su
lardan görülememektedir. 

Manisa ovasında sular ağaçlan 
örtmektedir. Afyon ve Bandırma 
trenleri, Menemen yakınında su
lar hattı 130 santim aştı~ndan 
yoluna devam edememiştir Yol
cular kamyonlarla İzmire dön
müşlerdir. Yarından itibaren De
nizliye kadar aktarmalı tren işli
yecektir. 

İzmir - Tire arasında da tren 
işlıyememek1t-<iir. 

Manisa mıntakasmda bazı ko
yun sürüleri küçlükle kurtarıl
mıştır. Hayvan zayiatının fazla 
olmasından korkulmaktadır. 

Miktarı Tutarı Teminatı 
Cinsi Ton Lira Lira Kr 

Buğday 300 
Ar....., 250 

25,500 1912 50 
15,650 1171 88 

(lı:\94 - 84!lı 

• 
Beherine 185 lira tahmin edi-

len 400 adet çift atlı nakliye a
rabası pazarlıkla satın alınacak
tır. Ihalcsi 8/ 2/941 Cumartesi 
günü saat 11 de Izmir Lv. Amir
lıği Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. Kati teminatı 
9900 liradır. Şartnamesi Ko
misyonda görülür. Taliplerin bel
li vı:ıkitte Komisyona gelmeleri. 

(1888 - 843) 

• 
Beher kilosu 140 kuruştan 12 

ton sade yağı pazarlıkla satın ah
nacaktır lhalesı lOı 2/941 Pa
zartesi giınu saat 10 da Diyarba
kır Askeri Satın Alma Komısyo· 
nunda yapılacaktır. MuhammPn 
bedeli 16,800 lira, kat'i teminatı 
2520 liradır. Şartnamesi Komıs· 
yonda görülür. lsteklilerın bellı 
vakitte Komisyona gelmeleri. 

(1892 - 84'7) 
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-:,inıdi 
daha iştahlı 1 

K'•nıızlık ı,tıh•ızııOı ve ıonımcıı her tO rl O 
tıutılıklıırı •oOurur 1 
DEŞ YEN ın kın kuvvet ,urubu; kını kuvv•t· 
lenellrelıkcc ı,tıtı .,tır, vUcut be alınır. ııhtı•I 

rengi yerine gellr, ve her hastalıO• karşı mu· 
1tavcmet artar •• , •. 

lştıhsız çocuklara O E $YE N • ın 
- kan ku.vvct şurubu 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Ceza Hukuku, Medent Haktı1r, Devletler Umami Hukuku, Devletler Hu

susi Hukuku, Umumi Felsefe ve Mantık, Türk Edel.lyatı Tarihı, Alman Fi
lolojisi, Umumi tktrsat ve İktısat Teorisi, Maliye ve Maliye Kanunları, İk
tısat ve İktısadi Doktrinler Tarihi, Anatomi, Hayati ve Tıbbi Kimya Do
çentlikleri açıktır. Namzetlerin S Nisan Cumanc-si rünü yabancı dil imti
hanı ve ıs Nisanda esas imtihan yapılacaktır. Doçc-ntlik imtihan talimatı 
hükmünce tezlerin S Nisanda verilmiş olması lazımdır. hteklilerin sıhhat 
raporu S fotoğraf nüfus tezkeresi ve ilrnl hüviyetini gösteren fişleri ile (Fiş
ler Tedris İşleri kaleminden istenecektir). 27 Mart ı 941 tarihine kadar Rek-
törlüğe müracaaUarL (786) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlar' 

Muhammen Kıymeti 

L1RA 

Satılık Ankaz 
Teminatı 

LİRA 

300 22,SO 
Taksimde Sıraservisler caddesinde Sirkeci Mastara Ağa camii yanında 

5, ı, 6, ı, 2, 3 aayılı rayrimenkullerin ankazlannm satışı ıs gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. İhalesi 21/2/941 Cuma günü Saat ıs de yapılaca-
ğından isteklilerin Akarat,M ahlulit kalemine müracaatlarr. (865) 

Yıllık İlk Teminatı 
Kirası 1 - Senelik 

200,0Q ,15,00 Çar,ambada Kirmasti mahaTiesinin Çarpmba cad
desinde 10 No. lı cedit Abdurrahim Efendi medre
sesi (1 - 3 sene müddetle) 

60,00 4,50 Floryada Çarşı sokağında ki.in 10 No. lı dükk!n 
(1 - 3 sene müddetle) 

'6,00 7,20 Floryada Çarşı sokağında kiin 11 numaralı dükkin 
( 1 - 3 sene mUddetle) 

Yıllık kira bedel muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı 
~imcnkuUer kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuetur. 
Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde ıııörülebilir. İhale 
21/2/941 Cuma rünü saat 14 de Daimi Encilmende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (860) 

Yalova Kaplıcaları İşletme 
:l\lüdürlüğünden: 

1 - Yalova Kaplıcalarında elektrik 
santralı binasında bulunan Macar L. 
Lang Fabrikası mamuHitmdan henüz 
monte edilmemiş (225) beyrir kuvve
tinde yeni bir lokomobilin satış mua
melesi evvelce ilan edilen günde icra 
edilmemiş olduğundan bu satış 14 Şu
bat 941 Cuma günü saat ıs de açık 
arttırma ile İstanbul Sahil Sıhhiye 
Müdüriyetinin Galata merkez binasın
daki Kaplıcalar İ!iletme Müdürlüğü 
İstanbul bürosunda yapılacaktır. 

1 

2 - Makineyi görmek ve daha faz
la malümat almak istiyenler Yalova 
Kaplıcaları İşletme Mudürlüğüne mü
racaat edebilirler. 

3 - Satılacak lokomobil ve teferru
atı liste halinde tesbit edilmiştir. Tes-
limat bu listeye nazaran icra edilecek
tir. 

4 - Makinenin Kaplıcalardan nak
liyesi, nakil vasrtası masrafı tahmil ve 
tahliye masrafı, hamal parası, nakil 
için ihtiyar edilecek bilcümle masraf 1 
ile mahallinde yaptırılacak montaj alı
cıya aittir. 

S - Muhammen bedel (25,000) lira 
olup ihaleyi müteakıp bedeli ihale ü
zerinden % 15 nisbetlndc kat'i teminat 
verilecektir. (837) 

Be.lediye Sular İdaresinden: 
İdaremiz servisleri için bu sene te

dariki muktezi ıo3 kalem matbu evrak 
2135 lirada talibi uhdesindedir. Nümu
neleri Taksimde Srraservilerdeki ida
re merkezinde levazım servisinde mev 
cut olan bu evrakı daha aşafı fiyatla 
vermek istiyenlerin 12/2/941 Çar!jam
ba· rünü saat ı6 ya kadar fiyatlarını 
birer mektupla idare merkzinde mua-
meliit şefliğine bildirmeleri, "858,, 

KAYIP -1331 senesinde Yüksek 
Deniz Ticaret Lisesinden aldığım 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü kalmamış
tır. 

Beşiktaş Cihannüma mahallesi 
Akdoğan sokağı No. 62 

Kamil Eğilmez 

Sahip ve NC?Şriyat müdürCl: Emin 

UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

Dişleri Sabah, Öğl ve Akşam 
Her Yemekten Sonra Niçin 

Fırçalamak Lazımdır? 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara karşı mudafaa
sızdır, saniyen ağızdaki "Salya,, denilen mayide milyonlarca 

mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab diş
lerin en birinci düşmanıdır; 

dişlere yapışarak yosun peyda 
eder. Mineleri aşındırır. yavaş 
yavaş dişleri ve kökleri cürü
tür, diş etlerinde iltihablar 
peyda olur. Dişlere yapışan 

yemek artıklan ve ecnebi 
maddeler de temizlenmesze 
birer mikrob yuvası haline ge
lir. Eğer dişler muntazaman ve 
günde en az 3 kere "Radyolin,, 
ile fırçalanmadığı takdirde c:ok 
çabuk mahvolmaya mahküın-
dur. 

ADVOLiN 
Bu Muhtemel Akıbetleri Vaktinde Bertaraf Eder. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her 
Yemekten Sonra Günde 3 Defa 

Dişlerinizi Fırçalayınız. 

Yozgat :Memleket Hastanesi Baştabipliğinden: 
1 - Ameliyathanede çalışmış ve yetiştirilmiş bir hastabaltıcı ile Hasta

hane laboratuvarında çalışcak bir laborantin alınacaktır. Her ikisinin de bu 
servislerde çalışmış olması şarttır. Ücretleri ellişer liradır. 

2 - Hastahanemizde 40 lira ücretli aşçıbaşılığı açıktır. Mutfakta ayrıca 
bir ikinci aşc;ı ve bir de bulaşıkçı vardır. Taliplerin bonservis ve hüsnühal 
kağıtlariyle hastahanemize istida ile müracaatları ilin olunur. (620) 

.. ·r . ~ . . 
.......................... mo•cm .......................... . 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜ~El HEDiYs; 

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

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanvnnı7 v"' """naaınw.rQ hir 

Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü· Çocuk Ansiklopedisi • 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonrn muh
taç olduğu t~n kıvmet
li eserdir. 

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

en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırı?ıp kay- Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Otıa boş 
saatlerinde hocalı~ ve 
arkadaşlık eder. 

bolabilir, veyahut u
nutıt'abilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklop~u.ı, ço-
cuğun hayatı üzermde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. 'f 

.T .AN Neşriyat "~vi 
\. l . b . l . ' .. .. · ~ ~ ·: ... ' , ·· s t a n u • , , ·· · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 

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

Talebe ve mual:?mlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

' ....................................................................................................... 

' - 2 - 941 

Gün 
zar/in 

•• 
GIJ7Ell 

Bu renç kız 8 glin zarfında bu de· 
e 

rece cazip bir tarzda rüzelleşti. O-
nun buna nasıl muvaffak olduiunıı 

ı ve her kadının nasıl muvaffak olabile-

ceğini izah eden şu mektubunu oku- versltesinin meşhur bir profes!5rü ta• 
yunuz: rafından keşfedilen ve kıymetli gen'" 

lik cevheri olan "BİOSEL,, vardır. 
"8 - 10 gün evvel çektirdiğim bir 

Akşamlan ba pembe renkteki T()J 
KALON kremini tatbik ediniz. Gecv 
leri siz uyurken o, tesirini yapar -.,e 
cildinizi besliyerek gençleştirir ve bU" 
ruşukluklardan kurtarır. Gündüzleri 
de beyaz rentkeki TOKALON kre" 
mini kullanınız. Cildiniz yumuşa)'J9 
tazeleşecck ve siyah noktaları temizli• 
yecektir. 

PARAYI İADE GARANTİSİ 
Bu bıı:sit usulü - Gilndc S dakı"lc3 

tatbik eden her kadın, bir ıcnç tıı 
cildi gibi yumuşak. taze ve nermin bit 
cilde malik olur. Binlerce vakada r&
rülen memnuniyetbahş semere saye: 
sinde bu kremin tesiri hakkında bjt.I 
ıaranti vermiye kadar sevkediyor. 

Hemen bugün· her iki kremden bi" 
rer tlip veya bir-.r vazo satın almız ,,,e 
on rün kadar muntazaman kullanını:&-

fotoirafımla bugün çektirdifim fo
toğrafnn arasındaki şayanı hayret de
iişikliği görünce inanamıyorum. Al
nımda, gözlerimin ve ağzımın etrafın
da buruşukluklar ve çizrilerim vardı. 
Tenim sert ve çirkin idi. Burün ise 
cildim kadife gibi yumuşamııı ve bu
ruşuklu'lı:lanm tamamen zail olmuştur. 
Adeta dostlarım gıpta nazarlarile ba
kıyorlar. Hepsine cilt unsuru olan 

pembe renkteki TOKALON kremini 
gece ve beyaz renkli TOKALON 
kremini de gündüz kullanmalarını 

tavsiye ettim. Onlardan bir çokları ev
veli bu sözlerimle alay ettiler. Fakat 
tecrübesini yapıp memnuniyetbahş se
meresini rörünce onlar da benim gibi 
şaşakaldılar.,, 

Şayet neticesinden memnun katma• 
Cilt unsuru olan pembe renkteki mış iseniz, aldıimız yere iade ediniJ 

TOKALON kreminde Viyana Üni- ve parayı reri alınız. 

Gayrimenkul Satış • A 

ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı l\lüdürlüğünden: 

............................ E .................................. ... 

Emine Rahilenin 22817 Hesap No. ıile Sandığımızdan aldığı (200) lira"' 
ya karşı birinci 300 liraya karşı da kinci derecede ipotek edip vadesinde 
borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunuıı 
46 cı maddesinin mntufu 40 cı maddesine rore satılması icap eden Eminö
nünde (Süleymaniye vicarı) Hoca Gıyasettin mahallesinin Mehmet PaşS 
yokuıu sokaiında eski ve yeni 11 kapı 504 ada 17 parsel No. lu 70 metre 
murabbaı mesahası olan kagir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açılı: art" 
tırmaya konmuştur, Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırma)'& 
girmek istiyen (262) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bi
rinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 31 /1/941 tarihinden itibaren tetkik etmek istlyenlere 
Sandık Hukuk işleri Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu malumat ta ııartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırma" 
ya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan rayrimenkul hak
kında her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Birinci arttırma 31/S/941 
tarihine müsadif Pazartesi Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 1~ 
ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek be" 
delin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mlikellefiyetHe Sandık alaca" 
ğ:ını tamamen geçmiş Olması şarttır. Aksi takdirde son arttırarun taahhüdil 
baki kalmak tartile lS/4/941 tarihine müsadif Salı &ünü ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en c;ole 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ali" 
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa" 
rife dair iddialarmı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mils" 
bitelerile beraber dairemize bildirmeleri !handır. Bu suretle haklarını bil" 
dirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satııı bedcliniıt 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenleriıı 
39/686 dosya No sile Sandığımu Hukuk İsleri Servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilin olunur. 
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OSMANLI BANKASI 
31 TEJJ/1lHT'7 ıcun 'I' A 111'17/l\Tnli!ul v AZ/YET 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısmı 
Kasada ve bankalarda bulu. 
nan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve rÖ
porlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cart hesaplar 
Rehin mukabilınde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mo. 
bil ya 
Müteferrik 

!sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

6.950.084 13 7 

1.550.000 
5.873.701 15 7 
1.827.517 12 3 
7.168.641 2 11 
2.426.044 4 4 

994.704 9 11 

579,327 9 7 
68.965 18 1 

32.438.987 f 

Kuyuda mm·afık olduğu tısdik olunur 
lTmıınt Muhasebe Şef Muavini 

A. A. l\IAYER 

PAS::fF 

!sterlin Ş. P. 

Sermaye 10.000.000 
Statü mucibince aynlan ih-
tiyat akçesi 1.250.000 
Tedavülde bulunan bank-
notlar 340.039 17 8 
Görüldüğünde ödenecek se.. 
netler ve vade!! senetler 197.643 14 10 
Alacaklı carl hesaplar · 18.418.916 1 11 
Vadeli bonoı- ve: cari hesaplar 1.003.959 1 7 
Kabuller 994.704 9 11 
Miif.Qfl'!rrilr 233.724 - 4 

32.438.987 6 3 

Türkiye Umum Müdi',.;' 
PH.GARELLI 

* ~ 
DİKKA1 

Emniyet Sandığı: Sandıkt1n alman gayrimenk\ılU ipotek göstermek isti• 
yenlere muhamminlerimizin koymue olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık 
gostermektedir. 

Yeni Müşteri Bulma 
Dr. Gasaon diyor kl: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbi 1 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içir 
le müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bı 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum ... 

Fiatı 50 Kuruı 


