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Dün, Universitede 
Gençlik Coşkun 

Tezahürat Yaptı 
erika Niçin 

giltereye 
ardım 

emiyor? 

Profesör Halide Edip, vatan şairi hakkındaki etUdlerlni anlatıyor 

lnkılCip Müze ve Kütüphanesindeki 

MiHi Şef 
lngiliz 

Sefirini 
Kabul Etti 
Ankara, 21 (A.A.)-Rei

sicümhur İsmet İnönü, dün 
öğleden sonra saat 16 da 
Çankaya' daki köşklerinde 
İngiltere Büyük Elçisi Sir 
H. Knçtchbull - Hugessen'i 
kabul buyurmuşlardır. Mü
lakatta Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlu da hazır bulun
muştur. 

Amerika 
lngiltereye 
Yardımını 
Arttırdı 

Yapılan Tayyarelerin 
Onda Dokuzu 

lngiltereye Veriliyor 

lıhvcut bütan mlnllerl ortadan 
kaldıracak en serl ve en kaU çare, 
Amerikanın harbe ılrmesicllr. A
lberilQwn harbe ıirmesi demek, 
Avrupa7a uker ıöndermeai de
llıek delildir. Fakat o vakit mev
eut er\6eller kalkabilir. Amerika 
!nıutere7e piloUarile birlikte bin
lerce tayyare, birçok depiz kuv
~et1 verebilir. Bundan maada, A
lberikanm harp ilAn ebneai, Al
ınan ve Avrupa milletleri üzerin
• derhal tesirini ıöstertr. Böyle 
bir kararın husule ıetireceti ma
bevl tesir bile harbin istikametini Namık 

Nevyork, 21 (A.A.) - Roose
velt'in Amerikan harp istihsalin
den yüzde ellisinin İngiltereye 
verilmesi hak~da tesbit ~ttiği 

Keınal 5...,.lsi Gezilcll nisbet, tngiltereye ya~d~mın tes-
-· 1' i"ü arzusile terkedilmiftır. Teşrı-

detistırmil'e k1fi ıelebWr. Büyük vatanperver Şair N&- tıda N•mık Kemalin torunu ile niaani a~mda Amerika Birleşik 

Akdeniz hikimlyetinl temin edea ı.mz donanmuı yeni muvaf fakıyetlere dolra plerba.. 

Akdenizdeki Harekat 

ltalyada 
Karışıklık 
Çıktığı 

Bildiriliyor 

Afrika Harbi 

lngilizler 
Tobruk'a 
Doğru 

ilerliyor 
!----------- mık Kemalin do~wnunun yü- Jıelininin de hazır bulunmakta devletlerınde inşa ol~nan on tay-

M. Zekerlua SERTEL züncü yıldönümü olan dün, bli- oldutunu bildirmiştir. Gençler, yareden okuzu, İngiltereye ha- Mahsur ltalya-1-r 
tün yurt içinde yer yer bütün N lmık Kemal ailesini hararetle reket etmiş ve yalnız bir tanesi f1ICI lngiliz Tayyareleri 

12 Adaya Yeni Bit 
~:a.l8Clli 

oosevelt'in Cümburriyase- Halkevlerinde, Halkodalartnda alkışlamışlardır. Amerikan ordu.suna verilmittir. 
tine uçuncu defa o~ak ve başta Universite olmak üze- Halüle Edibin Tutabell Salahiyettar Vqtqton niohf1lle- lardi•'cla Şiddetle 

ldiji ~denberi, Amerika ibütün mekteplerde toplantı- ri, bu keyfi1eti bugün ifşa etmlf" 
en güne lıJCilteıeye yakla- yapılarak ~ia hatıl'8sı an..'A- Burıdaıı 10'Va~· çok ~ipler lerdir &n#~~~ ı~ WQ Mukave 
. Amerika - ın,tl*9 ınüna- tir. .,..., ""ftlim ..... il;' '41) 
tı hergun biraz daha ııy..t Bu arada yüksele tahsil ıen~ cel)hel~en etil~. etnf trdtt. ~* LondN, 21 (A.A) ....., ~ Knlılrt, il (A.A.) - •ta 

askeri bir ittifak mauzarail u~i de universite konferans sa- ara~a ilk d~fa soz. alan Prof~r Al il donanmaı bafktımandanııaı ...- Alman - l=ransız tünden Relen haberlere ıare. 
iyor. !onunda toplanarak, coşkun te- ~alıde Edıp, . f!amık Kemalin manya e ğıdaki mesajı göndermi,tir: ~iliz kuvvetleri Bardia'ya 
erika kararmJ venni~ir: zahüratta bulunmuştur. ~.an.. c!phesını . anl~~ış ve • "Donanma a mensu 'la a:e- müthit bir hücum hazır·lanıak1ta61 

harpte qiltereyi kurtarmak Vali, Akademi Komutam ve şaırm Suleyma.nıye J(lbl milli Amerıka ler 17 Kln~uevvel .:~ Ra- Mu··nasebatında dırlar. İtalyan kuvvetlerinin. 
. Çünkü İngiltere, Ame- d{Aer birçok tanmmı' kimseler mir'lsımız _ye . milli eerefimiz ol- - doa. Stampel Kirpe adalanna kikJ mevkileri tam olarak b 
Nazi istilisma karşı son de bu toplantıya iştirak etmie- du~nu soylıyerek, Anadoluda A d y • h"' t 1)8'rd. F ha memekle beraber, Bardiya ön 

idir. Bu kale~ yıkı~ama- ·~~- htlklll .. marşını ~ü~akıp k?.n~~t~~ (~li ağa) isminde b~ rasın a enı ~-:ı. ~~enır. boı:~m: yeni Bir Safha deki İnliliz ileri karakollarmdall 
temin Amerika ıçin bır zaru- soz alan Rektör, kısa ~ır. hitabe- koy~unun Namık Kemal h~. ı• HA d• neticesinin tayini gü lmupa da, alınan malilmat, General BerU' .. 

de bulunmuş ve ~en~lığm has- daki duygu1ı:ınnı izah etmiş, mu ır a ıse lar ıktıjı ç -~rülm" . nin onuncu ordunun bir kısmı~ 
-·~11· e Amerikaya göre, İngilte- sasiyetini takdir ederek, toplan· (Sonu: Sa 5; Sil f) yangın ç go uıtur. köyde mahsur bulundulunu P 

demokrasinin son timsalidır. - '"""""" """"'"
11"• Roosevelt, Petain'e termeku-dir. Son zaman1an1aa. 

tatörlüklerin galebesi ihtima- B 1 M ı· . d Yunan"ıstan Harb"ı Amerika, Paristeki Loiıdra, 21 (A.A.) - Müstakil .ııeal Berti'nin umumi k~ 
~~:rsın,da bu son demokrasi is- u gar ec ısın e u u u Fransız ajansı blldiriy;>r; •'New Bir Mesa ·ı Gönderiyor nm bir hafta evvel Tobruk'a nd 
l'-Jl'tlırmnm düşmesine müsaade ol! Memurunu Geri Chronicle,, gazetesinin Lizbon lettili zannedilmekte icli. İtal 

ek lAzundır.. 'S muhabirinden alınan bir habere Londra. 21 (A.A.) - Frannz müdafaa hattında bir çok Hı-~ 
diğer bir endişesi M·ıılAı Mu··dafaa Tepedelen v• ç v K b 1 Ett" ıöre İtalyada clddt kargqalıklar hududundan l(elen haberlere f(Ö- zer topu bulunmaktadır. 

Avrupaya Nazi Almanya ha- ~ agırmayı a U 1 başgöstermiftir. Romada ve: sair re, Fruaz kabinesinin sık sık çok so,tuktur. Dondurucu bir 
oldutu takdirde altm esası- bazı -birlerde r-·•·tl F•"'•t toplanmuı. Alman-Fransız mil- ft.__ -·'-tedir 

.. _ · bi ıs- Kl·ısura serım. 21 <A.A.) - "D. N. B ..... 1 .... h~-,-- __ .::!:;__ -:r- ,.eu-~ • -yanmıyan yem r para 8 Kanunu Aml"rika tebaasından ve Ameri- _, MIUilU ~- eler nqebetlerinde yeni bir safhanın Baıdia üzerine yürüy(lt .... 
kabul edecektir. Bu takdir· kanın Paris sefareti memurların· vulrua gelmiftir. halen açılmış olmasına deWet etmekıe- keti ıitgide süratlenmekt.edir. 

Amerika Avrupa ile it yapa- d dan Bayan Elizabeth Deegan, Al· M_ussolini için halkın. . nmdan dit. Bu safha Laval'in çıkanlmaaı cüncü ıünüıı ba'1nda bardet 
acaktır. Binaenaleyh Alman- 'Kab 1 Ed·ııd·ı Atec Altın a İn d F ist part il rdu a- ve AlJn8n Bü..;~~ El-S·i Abetz'in muh:ısara -klini _,_ ....... -bu harpten galip çıkmama- U 3' manyada esaretten kaçan bir - zıya e, aş ıs , wa ..,_ ~ ~"" .-

lazımdır. Bunda bütün Ameri- giliz subayının firarına yardım rasında çıkan ihtilafın e mmiye- Vichy'yi ziyaretile bQlamıetır. himmat ve iqeai bol olan ttaı 
müttefiktir. etmekle maznundur. Tahkikat ti vanlır. Bu ihtillfa .ebep bir ~ Petain Ur Flandin'ln Al· ıanıizonu, mukavemet etnı.e11• 

't h d 1 d k 11 y "d sefaret katipleri Cross ile Huntun taraftan Sevkulceyı hatalannm manya ile daha sıkı iktıaadt mü· içın 1011 derece gayret mr8YliNI 
a1ım tngiltereyı ıru~rmr.k Ya u i er Aleyhin e i Yunanı ar,. enı en eeriki cürüm olduklarını meyda- ışıenmeat, cllter taraftan da 1>az1 ııuebeııer t.Pıffsjne mütemavn 01- mett.ec11r. _.ı 
ne yapmak lhmıdı~, İşte • na çıkarmı,tır. Bundan başka Al generallerin az1ectilrnaidir. (Sona; Sa; 5 SU: 7J (Soaa: Sa S, itti tJ 

~~~~~~Kanun Tasdik Edildi Bi~açTepeZa~effi ~s=~J= ~---.-~---~--------------------~ 
· Çünıkue· f°~~~fkan Sofya, 21 (A.A.) - ••n.N.B... Atina, 21 (A.A.) - Resmi Yu- edilen ve aylardanberi Cross tarP G Ô ~ Ü 5 l E R : 

1:.ı,b~ ehilfül kan anın Sobranyada, milli korunma ka- nan sözcüsünün beyanatrna göre, ( fmdan Paris'teki Ameri~a .et~ B •• 
~ d e dir Olsa şmt: nunımun müzakeresi, mühim Tepedelen ve Klisura dün akf8JD ~ti binuında saklanan bır lnıı- agun .3 d . ed olsad sebepler dolayısile gece yarısı Yunan topçusunun ateşine uğra- lızı Takalamıştır. El~ilik binası Susuz Degv• ırmen Do·· nme 

.. e . . erec_ e yar un tatil edilmiştir. Mason localan lılar Drin vadisi- dışında tevkif edilmeden evvel, 
bilir. Filhakika bir sen~en- f(ibi, gizli cemiyetlerin feshi ve ~ıştır: Y~ . ' . dedi bu İnf(iliz, Almanya aleyhindeki İ'kincf sayfada: 
Amerika İnglltereye elinden yahudilete müteallik iki mühim nın bıru: fUMlı~de çok fld casusluk faaliyetine sefaretteki - y ZA S 1 
ii kadar yardu;n etmeye ç~: madde kabul edilmiştir. Yahudi- ~uhtare~l~r.n1 etlıeceaelinde mkemndut: ;kameti esnaında da devam etti- fladiselerbı silltln~ tanlı: "BiHe A N: AB HA SERTEL 

Amerikan sanayıı d . • nıye verıcı ı er m er ay e ~ ... ·t· af t ·şı· Al bükti u1 mizah 
tngiİ 500 ta ler bun an sonra harsi, sıyası ve i 1 d' Bu mınta.kada Yunan K"'ı ı ır e mı ır. man . OD ı,, 9eroila Btlktmet Taltilti mayeae ~ 4a* eıitwiil Mr 1-t: 

ay . tereye yy~ askeri hayattan uzaklaştırılacak- ~er ~· 600 İtaly uba ; meti bu hldiaeleri Birleşik Ame- Yazan: Ulw/J ta- ..a--.aıM ,..._ hakkıNla .. n.a.~ _..il•'-,......._,.,_~ 
... ... ıum miktarda t~p, tank ve ~ı- lardır. Bundan maada, iktısadi . nı>: e ~e .. .. an 8 . Y v tika devletleri Hariciye Nezare. Gtlntln .,._elesl: ''İki ıual • ,,_ •• __... ~ ..-.,- - ., -.yv -

harp malzemesı vermektedır. sahadaki nüfıız ve faaliyetleri de j en esır duşmuştur. Daha şımalde 1 tine bildirerek kabahatli nıemur ltlr eenp,, elliyet hakkında tıeWbt De metPlmlf. Biik6met TaWW, ._., ,._ril. r.a hükUıneti, bazı deniz , ' (Sonu: Sa S; Sü S) ileri hareketi devam etmiş ve ye- (Sonu: Sa 5; Sil 5) aiDJn •a hataya evftli imdadı uhhl olemobili ile da.et ecllWfll. 
P91'ini"n kiralanmasına mukabil (Sonu; Sa 5; Sü 1) _ Yazan: Noel Satlulltilı Dl, fabt &itmek tbere iken hastanın vefat ettitud öinadilhd ..... 

tereye 60 destroyer vermiş- '\r Tefrib: FraD887l kemiren kurt zıeret olarak deriye ıilrtlyor. 
Çel'iren: Uluna11 Ba m&aferit vakada htlk6met •oktoranan ne •ere1eec ..._ 

* * ~ abt bu yardım klft gelmi-
.. yor. İn.gilterenin bol mık

tayyareye, daha bir çok 
yere, ve son zamanlarda bir 
ticaret gemilerine 1h tiyacı 

ır. Binaenaleyh Amerikanm 
tiltereye yardımını arttırması 

dır. Amerika da bu yardı-
genişletilmesine taraftardır. 
t esasa ve şekle aıt bir ta
mlniler bu yardnnın mües

aurette yapılmaama mlni ol-
lttadır: 
l - Bu mAni1erden birincisi 
!\son kanunudur. Harbin baş-
ltcında çıkanlan bu kanun 
ibince muharip milletlere 

tedive ve alacak!an malı 
l vasrtalarile -nakletmek şar-
ınal satılabilir. Binaenalevh 
tere A,.,,erikar1ı:ıın al;thil~A+ 

(Sonu; Sa; ~ Sü. 3."''.a. 

İngiliz Kumandanı, Yunanfstanın eeflerlle konuşuyor: Ortada Kral Geortes. satında General Met•lmııs ve .,_ 
luDda Ywwıistandakl tnıiliz Hava Kuvv~leri Kuma~anı Komodor d'Albnıe ve onun yanında Baakumandan 

General Papaaoa, aolda niba)tette İngiliz Kuvei Sderi7e Xu.m&Ddam 

rçun·· cu·· sayfada·. mesai oldatanu, 7apılan tahkikat erta1a keyaeaktar. HA._,. 
mtlııferlt cephesinde deill tle, ... ,... cephesinde tetkik eMlil le 

Baftanın muaahaı.e.1 

Yazan: Refik Bal.ül 
Butln: "Dflayanm al,,_ 

maasanu 
Yazan: M. Ant~n 

Takvimden bir yaprak: "l'arım 
kal1n11 tedbir 

Yazan: f'fllwimel 
Dördüncü sayfada: 

Edeltl tefrika: Atk •• tatfbm 
Askeri vasiyet: Cephelertleld 

laanUt 
Beşinci sayfada: 

lllki,.e: "Elin ...,, 
Ya.ım1: Latan Alakal 

........ mWıbn içtimai bir hldbe ne ~ .... 
bdde bir psete ılhmlarma ...._, baatane,e aW .-.;: 

me4ii1, biikbaet tabibinin umanı .... ~ ""8 ..... 
dili i(ln ölen hastalar var. Memleketteki hastaae ldfa1etwlallll 
banan ı..1ıea sebeplerinden biri olmakla lteraber, beW17e " ... 
k6met hastanelerinde htlkilm aflrea bllrokrulyl de Damal .... 
peemeylz. Kanuni vul)'etinde, yatak mlktan dola ohlata ~ 
hasta)'I reddeden doktor hakb bile olsa, fevbUıde alaval kaqma;. 
da almaeak fevbllde tetlblrleri ihmal eden dokıoı Yicdaa " ce
miyet ._...a muar detıldlr. 

Bayatını kartannak i(ln dokioraa ~ ...... .ı.: 
w. ileeek dahi elsa ewnı rahat bir d6'ek l(lDde Yel'llllli 
memlebtinln ........... en Mr il&m >'•talı ...._ Ta 
ta. ne .toldor bfamnın aadalmaım, ne tle llMtaM dlıelfal 
ıt....emn. 

Bldmb laepimls. Mplmb blrlmls irimUr ....... 
mevkide buluaanludan latedlil vulfe, ltllrokrui ile laaıeket 
ili, hayati uraretler karşuında fevkalMe ı.lltlrler almMaL 
Her vataatlapn hQaa. israf edileml1• ltlr rMVettlr. 

(laaa: Sa S; 8a O 



Yazan: Alf red Fabre • Luce - Çeviren: Ulunay 

Finlanda işine 
üdahale mi? 
c:elesi Yok! 

Oç aydanberl Paris, Nice ve ci
varı Fınlanda menfaatine şenlik
ler, galalar tertip ediyorlar. Ope
rayı hıncahınç doldurmak ister 
misiniz? Cermes'dekl Carlton o
telirıdtı bulunmak arzusunda mı
sınıı~? Yeni roblar giyinmiş birkaç 
güzel kızın çay kadehinlzin et
J'&fınd& peri gıbl uçuştuklal'ını 

ıörmek bo~unuıa a!der mi? 
O halde bUtUn bu arzularınıza 
Fınlnnda meselesi gilzel bir baha
nedir. 

Parisin "sonuna kadar,, cılo.rı böy 
le bir ümitten öbür ümide yu
varlana yuvarlana yaşıyorlardi: 

Müzakerat mutlaka üıkıtaa uğ
rayacak! (Neticelendi). Helsınki 
parlamentosu muahedeyi tasd1k 
etmiyecek! (İttifakla tasdik etti). 
Ordu yeniden rarekete geçecek! 
lMüzakerata girilmesini Mareşal 
Mannerheim istedi.) Millet kıyam 
edecek. 

Fakat bu dolmayı kimse yt!t
madı ... 

Artık devekuşunun kafa.~ını 
kumdan çıkarması zamanı gel
miştir! 

Mütareke günü fikirler birbiri· 
ne mu~nz mülahazalarla kazanıl
mak isteniliyor. Öğleden biraz 
evvel (muhasamata nihuyet ve-_______ , _ ____ rilmek için takarrür eden sı.ıAO 

-5-
Mesele bununla bitmiyor. Bi
enin iradesinden arta kıtlanı 
yediği tekmenin açtığı delik
akıp gidiyor. Kimbilir belki 

bu onun için "teıe'üm,, edıle
bir hAdisedir. .Mesleklerınin 

elerine varan hüklımet adam
ekıeriya onlan !:>ekfoyr.n fe· 

etlerden ufak bir hadıse ile 
lıill~erdar edilirler. 1882 d~ Gam

ta ölmeden evvel tabar.c~ ile 
ifçe yaralanmı§tı. 1935 te kı
n bir kol Flandin'e bir ''seye
-ı-zeheb,, haberini verm;ştı. 
ladier! Aklını başına nlL. 

* * üzel bir bahane : 

s~h taraftarları saatlerini ceple· 
rınden çıkararak şöyle söylilyor
lardı: 

- On dakika kaldı! Beş dakfka 
kaldı! Artık analar nefeı alacak, 
gençler .kendilerine bir iıti~bal 
bulacaklar! Çocuklar ağlaşmıya
caklar! 'Gene bir dostluk havusı 
esecek.,, değil·miydi? diyol'lar. 

* * Vur abalıya aranıyor! 

A klıaelim küçük caminlarda 
yahut şahsiyetlerde rnev: 

cut olan zarif, romantik fikırleri 
büyük bir harpte bütün bir mil
letin mesul şeflerine yakıstırmaz. 
Mannerheim imdat g~Jmedigıni, 
ordus~un daha ziyade dayana
mıyacagını, ve bidayette müte-

u• · ç aydan beri Paris ve ~air- reddit bir vaziyette bulunan Al· 
lerı.n "sahili mifia fam,, manya ile İtalyanın muhasım bir 

ıklerı Nis ve civarı Finbl'laa t~yır aldığ~nı görünce hiç t~red
enfaatine şenlıkler, galalar ter- aut etmedı; mukavemnti 0 tAv~ 

ediyorlar. siye eylediği halde şimdi dP. der-
Operayı hıncahınç doldurmak hal müzakerata girişilmesini tav· 

r rtıısiniz? Cannes'dakı Karl- siye etti. 
otelınde bulunmak arzusun- Fakat artık nazarlar başka ta· 

mısınız? Yeni roblar giyınmış rafa dönüyor. Finlllndnnın iti 
kaç guzel ktıların çay kade- halledildi bitti. Şimdi Fran8a ile 

ınizin etrafında peri gibi u.çuş- İngilterenin müsademeye nıuııl 
!arını görmek lıo:lunwa gic:.tr dtıyanabileceklerini anlnmak me• 

? selesi kalıyor. 
O halde bütün. b~ arzularınıza Pariste öfke topuklarda! Bir 
landa meselesı guzel bır baha- tane "vurabalıya., arantyor! 
ir. . .. . ı Fırtına evela müdahale alP.yh-
B~. m.emleketın şohretı bo~u- ta:ı olan Alexin Leger'ye doğru 

buyilyor. Nekadar zaman "arı esıyor, ondan sonra l>ütiip §ıdde-
böyle şey görtilmenıiş.ti. l tile· hOkCltne!f tahdit' ediyor. Mar-

Tristan Bern.-u-d der kı: tın on ikisinde mebusan meclisin-
"Bokı tnaçınt seyreden bir ka· de Edouard Daladier vıldmmrn 
, en evvel boksörlcrde.-ı en istikametini cevlrmel< f~in ecnebi 
ıştklısınh\ ka.zanması iÇın a: devletlerini itham ediy'ırdu 

r adar. Sonra, döğiiş teres- <DEVA~I VAR'l 
etmeye başlayın~a o zaman 

galip gelmek ihtimali cılam 

rtnl~~da ile garp ny:ır?n bu va· 
ette idi. Uzaktan vekaletname 
yapılan bir il&nı aşk. Sen ca
tırman ! ,, 

* * 
H ükumet te bir taraftnn işi 

koruklemekten hali kaı
ordu. Miıdahale mı? Acelesi 

k. Öyle ama hukumetin laknyd 
le de lthanı edilmek işine gel
yor. Boyle eldenele dola~tırı-
"keşki.ıller,. in sesi kulağa 

ş gelmiyor mu? Hakikaten oy· 
Bak atılan paraların çıngırt1sı 
duyuluyor. 

Yerli Ensulin 
Yapllabiliyor 

B~zı memleketlerden ithalat 
yaptlamadı~ı için, son zamanlar
da memleketimize az miktarda 
ensülin j{elmekte idi. Bilhassa 
şeker hastalığının tedavisinde 
kullanılan ensülinin yoklu~u. bu 
hastahb müptela olanlar arasın
da büyilk end.i$e uyandırıyordu. 
Simdi ö~rendi~imize göre. kim
yager Nejat Eczacıbaşı adında 
gene bir eczacı, ensülinin yerine 
gececek olan ve İtalyadan gelen 
emülinlere nisbetle yarı yarıya 
fazla tesir eden bir müstahzar 
yapmıya muvaffak olmuştur. 

Simdiye kadar yapıla!) tecrü
beler tamamen müsbet netice 
vermiştir. 

Orta Tedrisat 
Kadrosu 
Hazırla~acak 

_,, 

Münhaller lc;in Bir 

Cetvel Yapılıyor 
Maarif Vekilli~i orta tedrisat 

kadrolarını şimdiden tetkike ve 
mii11halleri tesbite başlamıştır. 
Hazırlanan mtinhaller cetveline 
ve vilayetlerde açılacak okul 
miktarına göre tayin ve nakiller 
yapılacaktır. Bu iş eyllıl ayına 
kadar ikmal edilecek ve yeni 
ders yılından itibaren öğretmen
ler vazüelerine tıım vaktinde 
başlıya bileceklerdir. 

Bu,e;iine kadar yüksek tahsil 
yapmı$ olanlar Anadoludakl o
kulfara asaleten tayin edilmek
te. İstanbulda kalmak istiyen
ler, yardımcı ö~etmen olarak 
vazife ~örmekte idiler. lstanbul
da yüksek tahsil görmüş ve fa
kat asli muallim kadrosuna alın
mamış 300 ö~retmen Vekfllete 
müracaat ederek. kendilerinin 
de asil olarak tayinlerini iste
mişlerdir. Vekalet. bunların ça
lışma fişlerini tetkik edecek, eh
liyet ve liyakati tesbit edilenler 
öğretmen kadrosuna alınacak ve 
tayinleri yapılacaktır. 

Diqerleri de tasraya gitmek 
isterliklcri takdirde. kadroya alı
nacak, aksi takdirde tayin için 
sıra bekliyeceklerdir. Sehrimiz
de acıkta bulunan muallim mek
tebi m~zunları büyük bir yekun 
tuttuğu ic;in, Vekaletin yerıi bir 
karar. alması da beklenmektedir. 
Çünkü, bu öğrettnen olma hak
kını kazanan mezunlar maaş al
m:ıdan acıkta kalmaktadırlar. 

İdarei Örfiye 
Komutanı Geldi 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunmakta olan Örfi İdııre Ko
mutanı Korgenc>ral .Ali Rıza Ar
tunkal, dün sabAhkt trenle An
kar:ıdan İstanbula gelmiş ve do~ 
ruc<ı Komutanlık binasına gide
rek, c;alışmalara devam ettni$tit. 

Bir Avukat Aleyhine 
Açılan Dava 

Vekalet vazifesini suiistimal 
ettiği iddasiyle Barodan çıkarı
lan sabık avukat Karni Nazım 
aleyhinde açılan davaya dün de 
Üsküdar Asliye Ceza mahkeme
sinde bakılmıştır, 

Davacı, Yataklı Vagonlar Şir
keti müfettişlerinden Vefik Bar
tu, sabık avukat hakkında şid
detli ithamlarda bulunmuş ve 
neticede muhakeme, tahkikatın 
ttvsii için ba~ka bir güne bıra
kı 1ınıştır. 

TAN 

için yiiksek tahsil gençliğinin Üıı iversitede Taptığı büyük toplantıdan bir intıba 

Şehrimizdeki Yağ, Pirinç Münakalat 
Ve Fasulye Stokla~ının Vekili, Dün 

T sb·+· B I d · Trakyaya Gitti 
e I ıne aş an I incedayı, Yaran 

Bu Şehrimize Dönecek Belediye, Tetkiklerini Bitirince 

Maddelere Azami Fiyat Koyacak 
Fiyat Mürakabe Komisyonu, sadeya~, pirinç ve fasulye satan 

tüccarlara tebligat yaparak bu~ünkü satış fiyatlariyle mevcut 
mallarının miktarını bir beyanname ile Komisyon Bürosuna bil
dirmelerini istemiştir. Ayrıca Belediye İktısat Müdürlüğü dUn yağ, 
pirinç ve fasulye ticareti yapan tanınmış kimselerle temaslar yap
mış, toptan ve perakende satış fiyatlarım öğrenmiştir. 

Bu tetkiklerden ve beyanna-ı--
me mecburiyetinin tatbikinden Piyasada : 
sonra, bn maddelerin de azami 
satı~ fivatları tesbit edilecektir. 

ihtikar yapanlar ihracat, Mevsim 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedayı dün de teüiklerine 
devam etmiştir. Sabahleyin Mm
taka Liman reisliğine giden Mü
nakalat VekU.i burada saat l4 e 
kadar kalmış ve MmtaKa Lıman 
reisi Refik Ayanturdan izahat al
mış, bütün lıman işleri ve bu a
rada tüccar gemilerinin sahılleri
mizde iş almaları, ecnebi sahılle
re gidip gelmeleri, bütün bu hu
suslar hakkında alınacak. tedbir
leri tetkik ve teftiş etmiştir. 

Cevdet Kerim İncedayı öğle-
Soğukların başlaması üzerine, D I •ı &- ld den sonre da Posta idaresine gı-

tnahrukat satıcıları odun ve kö- O ayısı 8 llllAa 1 d':'!rek posta ve telgraf ışlerhıi tet-
mürün fiyatlarını yükseltmiye . . .. . kik etmiştir. 
bnslamıslardır. Belediye İktsat 1 ~ır ikı gundenberı tı:ıre~.at it- Münakal~t Vekili dün akşam 
Müdürlüğü, derhal kontrollere l~rı ~zalmışt~~· Evvelkı Run de saat 22,35 te kalkan konvan3ıycı
baslam~ ve Firuzağada Hamam bı~ lıralık, dun de ~u~a .Yakın nel trenile de gene tetkiklerde 
caddesinde 81 nıımarada kömür mıktarda mal sevkedıl~ıştır. lh- bulunmak üzere Trakyayıı harc
ve odun slitan Ömer Yılmaz'ın racatın azalmasında ıki sebep ket etmişt!r. Vekil pazartesi giı
çok pahalı satış yaptığını tesbit gorülmektedir. Birinci sebep şu- nü tekrar lstanbula dönecektir. 
etmiş ve suçluyu Milli Korun- dur: _ 
ma Kanunununa tevfikan adli- Önümüzdeki günlerde Noel Müteferrik : 
yeve sevkctmiştir. yortuları olacağı için, mal ihraç 
Sultanhamamında Rızapaşa ettiğimiz memleketlerde tatiller 

yokusunda manifaturacılık ya- yüzünden, ticarethaneler ve 
pan Davit Aydar ile Kadıköyün- güınrük!er kapalı bulunacaktır. 
de Altıyolağzında 166 numaralı Bu vaziyet karşısında mal ihraç 
dükkanda tuhafiyecilik yapan etmekte bir fayöa ,e;örülmemek
Ropen de ihtikat sucile adliyeye tedir. Bu gibi hadiselere her se-
vEı ilmh•1PTdir. ne bu mevsimde mutat olarak 

Çavdar ekmeği tesadüf edilmektedir. 
İhracatın azalmasındaki ikinci 

Sıhhat Müdürlüğü Belediye 
İktısat Müdürlüğüne müracaat sebep te, Tuna nehrinin donma-

sıdır. İhr§ca,,t maddeleriuüz ek· 
e~miş. hastanelerde !f.ıllanılffiak seriyetJe Tuna yolundan sevke-
ta olan cavdar. ekmelHeııinin pi- dildigi ic;inı nehrin donması. dış 
vrısad& kafi miktarda bulunma- ticaretimize tesir yapacaktır. Ro 
~~~~n~s~~~f ~~ş ve bunun t;r:- manyadan buradaki ticarethane· 

lere gelen mektuplarda, Tuna 
Jlürakabe işleri nehrinin donması arızi mahiyet4 

Ankara, 21 (TAN) - Fiyat te telakki edilmekte, yakında yi-
Mutakabl! Kotnisyonlan rne- ne buzlann çözüleceğinden bah-
murlarının vazife ve salahivet- solunmaktadır. 
leri hakkında Ticaret Vekaleti KAUÇUK _ İngiliz Ticaret 
bir talimatname hazırlamıstır. Birliği tarafından lngiltereden 
Talimatnamede mağaza, dlikkan getidlen 350 ton kauçuk birkaç 
ve pazar yerlerinde rastlanacak güne kadar piyasaya çıkartla· 
ihtik~r ~ucluları hakkında me- caktır. Ham kauçuk, fabrikalar 
murlara doğrudan doğruya takip arasında taksim edilecektir. 
hakkı veri!mektedir. 

KUZU DERİSİ - İsveçteki 

Bira istihsali Bir 
Misli Arttı 

İnhisarlar İdaresi tarafından 
.E!;{!<;en sene satın alınan Bomonti 
bira fabrikasında yeni birçok ıs
lahat yapılmış ve inıalat ta sene
de 3 milyon Htreden 6 milyon 
lit[eve çıkarılmıştır. Bundan 
s o n r a lst~bulda bira bull
ranı katiyen mevzuu bahsolmı
yacaktır. 

İSPİRTO İLE YANDI - Kü-
çükprızarda Hikmet eczahanesin
de kalfa Sadık Erol. kolonya i
mal ederken elindeki alkol şişe· 
sinirı parlaması neticesinde muh 
tclıf yerlerinden yanmıştır. Ya
talı Balat hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

BİR YANGIN - Arnavutkö
ytinde Sekbanlar sokağında Kir
yakcya ait baraka bütün eşyası 
ile beraber tamamen yanmıştır. 
Yangının Kiryakonun yaktığı 
Mervemana kandilinin devrilme
sinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Matbuat Umum Müdürü 

Şehrimize Geliyor 
Ankara, 21 (TAN) - Matbl.lat 

Umum Müdürü Selim Sarper 
yanında memleket masası mtişa
viri Server İspit olduğu halde 
yann akşam İstanbula hareket e
decektir. Umum Müdür perşem· 
be günü Ankaraya dönecektir. 

eldiven, deri caket fabrikaları 
memleketimizden kuzu ve keçi 
derisi istemektedir. 

TÜTÜN PİYASASI _ İzmir- Ankara ve Adana Elektriği 
den alınan habrelere ~öre, önü- Ankara, 21 (TAN) - Ankara 
mi.izdeki perşembe günü İzmir ve Adana elektrik müesseseleri
tütün piyasası açılacaktır. Şeh- nin idare tarzı hakkında Nafia 
rimizde bulunan tacirler, tütün Vekaleti bir kanun layihası ha
eksperleri İzmire hareket etmiş- zırlamtştır. Bu layiha yakında 
}('rdir. ı Mecliste müzakere edilecektir. 

22 - 12 - 940 

Yazan: Naci SaduJ.IJJlı 

E ğer bir insana karşı duydıı• 
ğumuz htirmet, onun t~· 

rafından beslenilen herhangi b•' 
fikrJ tenkit etmemize mani de
ğiJse. Bayan Siikufe NihaldeJ'ı 
hirkaç $!iİn ev\'el okuduğum 11111' 
kah•si ilzcrinde durmak müS1111 

dt·sini istiyeceğ'im: 
Bescri sefalet manzarafan Jı;af 

şısında fıdeta marazi bir meth!· 
met duyan ince hisli şairefl'1ıt 
sokakları dolduran kimsesiz ~ 
cıplak yavruları kapkaranlık b1

.' 

istikbalden kurtarmak icln harı· 
kulı\de orijinal bir çare diişiill' >" 

mib: 
"- Fnkir yavruları, zengl11 

evlerine taksim edelim: Eker tıer >" 

zcn~ln vatanda~. hir fukara ~·a"' 
runun istikbalini kurtarma~·ı ~~ 
alıhiit ederse. memleketin bü~·ıı~ 
drrtl<'ri ndcn birisi sayılan cOC11

114 mes<'lesinin kökü de kurutulf11 
olacoktır!,. buyuruyor. 

Birkaç giin en·el okudu~ 
hu ~ahrlan ~imdi hana, biraz e"· 
\·el okuduğum şu havadis hatıt" 
lntıyor: 

"- Belediye zabıttı.§1 tarafınd,ıı 
istirdat olunan noksan vezinli ,ıı• 
"!:;~ıc:.in yok51:11 çocukla~a .. verll~~ 
ouşünulmektedır. Bu buyuk Yaro".:i 
temin olunduğu takdirde, yo[(P' 
yavrularıınızın yüzleri biraz daha gu• 
leccktir!.,, 

Ren, Siikufe Nihalin müta1i'" 
siyle bu havadisi, herhangi bif 
davnnın isabetle halledilmesi;I 
sade hüsni.lniyetin yetmedlf' .ı 
meydana koyan iki güzel rnı~ 
olarak ortava atıvorum. Bu JIV 

satler, muhtelif hHsalarla be91e 
memi~. <:ıplak bir hüsntırııyet~· 
ı;;adc hir davayı halle yetmediJİ 
ni değil, o davaya istemeden 
haııette bulunduğunu bile isp• 
yl•tecek mahiyettedir: Çün1' 
memleketin en büyük davalartll" 
dan biri!lini teskil eden fakir "' 
~·a kimsesiz çocuk derdini, ıtll 
gin ina;Hti, veya muhtekir 
j!ile tedavi edehileceğih1lıe ınalt" 
d tğıımz takdirde, "yoksul )'l 
rnlsnımızın yüzleri - haki1'" lş 
ten - biraz 

0

daha gillecektir!·
1 

• 
Cünkü bu derin yarayı tedal'İ, • 
<;İn gösterilen usuller, - çekt~ 
leri biitün mahrumiyetlere rt~ 
men - o biçare yavrulan ~.ı. 
giUıii.irebilecek derecede tunr" 
tır. i 

Fakat, himayeye 'niyetlendif ~ 
miz o talihsiz yavruları )Jile 
limizc giildiirmek istemiyo~ •l 
artık cümlemiz katiyetle billll d 
ıncchuriyetinde;\'İz ki, bu yatf. 
ant·rtk devlet ~cfkatiyle şifa b"• er 
labılcct•k derecede derindir. Yf, e 
sa, eğer fakir yavrularımıza, • 
rınların vezni noksan ekmek çı• 
karmalarını bekliyeccğimizi, ~: 
karılacak noksan vezinli eknıeı> t 
leri miisaderc edeceğimizi, 1' · 
ekmekleri kendilerine dağıtacll' i 
ğ'ınıızı, bu suretle de dertleri111 8 

cnre bulacağımızı anlattığıf11111 
~ah ut ta ufacık kulaklarına sil· 
kufo Nihalin kesfettiği tahlis (•• 

. . f 1 d w • d' .,. td ı·e.;;ır.ı ıs a ıgımız tak ırde, 

facık Jiizleri, "biraz daha güle 
se,, • şüphe ~·oktur ki, bu acı f~ 
hc<;'(iimiin, Hoca Nasrettiııd•11 pc!lin para (!) mUjdesi kopa,
alacaklının gillilı?iinden ~erre ~ 
dar farkı yoktur! 

ilyilk gazetelerin muhabirleri 
nmartr'de bir taraf k..ıydile 
a)l) şimal fecirleri, ask~r ha-
eri kara uzanmış bembeyaz 

~----..._ _______________________ ~--------------------------------------------------~-------~------~--------~----~--......_--~----~------
Bayii er, 1 O Liradolf 

Fazla lkramiyeletl 

Ödemlyecekler putJar, buz dağlarında birden- Bizde Salon Mizahı 
parlayan yangınlar tasvir e· 
rlar ve herkes birarane kö- B izde başlcn yerlerde ınev-
rinde sıcacık kadınların ara· cUt olmıyan bir "salon 
da yazılan bu mak:ıleleri tit- sanatkarlan,, sınıfı vardır. Bu ze
titreye okuyordu!... ki adamlar Türk ı.arihini neşeJe .. 

Carelle müstahkem crphest rile, zekalarlle, yakası açılmadık 
Maginot hattını hem de .kış r.üktelerile süsl<:mişlı•rdlr. Bır 

larını hatıra getiriyordu. iş- .. ·· 'ttild · h ld 
hu sene ister istemez oc:t..lc ba• çokları goçup gı c.-ırı a e bi-

le o müstesna maznıuııhrıle hala 
oturmaya mecbur olan zu- aramızda yaşıyorlnr. Bugünkü 

ıki amatorlertni tc$hır ede- notları bunların en yükseklertn
bir t~frtka romanı ı 

Şubatın ortalanna dogru Sov· den sayılan Muhsin merhuma 
1 b hasredeceğim: er ir ileri hareketle ant bir İstanbulun en mi\ruf bir aıle-
ır yaptılar. Martın sckiıinde sine mensup ola:ı bu büyük "mik 

dik ki Rus - Finlanda mü-
ereleri ba~lamış. tedan,, daima haysiyet ve vakarı-
Sovyetıer harbe bAşlamadan nı muhafa:ıa etmiı ve kendisine 

ı dermeyan ettikleri tıılepleo- hürmet ettirmesinı bilmiıttr. 
katiyyen tadil etmediler, Muhsin Tıbbiye mektebinde tah

ikis arttırdılar. Halbuki bızim sil etmiş, son senelerde mektebi 
etecileriıni% müukttrelerin bu terkederek kendisini Bohem ha
ini Finlanda naıruna nefretle yatına vermişti. 

(!) ediyorlardı. Figaro'da Rivayetine göre kendinde mev-
cut olan kabiliyeti daha çocuk-

diınir d'Ormeıson, fÖyle y.ızı· k 'Ik d 1 1 k 1 . . 
rdu: e~ ı e a .o ara ev erme !111-
'Her yerde olduğu gibi orada s~u gelen bır. ko~şunun. ta~lıd!
seyıs-Inquart'lar bulunabilır .. n! y_:ıpmakla ~kışaf .t=ttırmıştır. 

t hele bir ortayı çıkınnlar! v.eı.ud ~afası ~ır esprı fabrıkc.sı 
land l 1 1 .. gıbı mutemadıyen mazmun do· 

a ı ar on ara tahrunmul e- ju d ğu i · Muh · b' 1 t 
mtyeceklerd .. ir!,,• tı~ f~kray~~ir dah~ın anı::.ı:a:.ıı: 

..,.. Kendini o dereoe attdirınitti 
ki en nüfuzlu adamların, hntta 
icraatına tariz yollu yaptılı tel• 

u eatırlar gaıet~ ~ktt~ı z.- aıihler bile bot görillütdü 
man Finlanda hUkQmeti- Kostümün Kenp : 

murahhasları ve erklntharbi
Moskovaya çoktan varmış
Ondah sonraki 2i.lnlerde de 

... 

M uhsfn bfr gUn ymf 'btr 
kostümle Tepebaşı hah-

çesinde gezerken Şehren'ltm Rıd· 
van Paşa ile kar§ılaıır; Muhsini 
daima siyah redingotla görmeye 
ahşııın paşa: 

- Muhsin Bey! Bu ne şıklık! 
- Sayenizde efendim. 
- Fakat kostümünuzün rengi~ 

ni biraz acaip buldum. 
- Evet efendirn. Öyledir, bira:t 

ac·aiptir. P'akat zannederım bu 
renk sayenizde moda olacak. 

-Neden? 
- Efendim. Bu ren~ kuması 

(Boter) e ben tarif ediıl getirt
tim. Buna "kir rengi., derler. So
kağın tozu elbiseye konup bir de 
rahmet yağdı mı? Her kumaş a
caip bir renk alıyor. Bendeniz 
kestirme yoldan gittim, belli ol
mhsın diye mahsus kir rengi Inı
ma§ ihtfhNl ettim. 

Lokeınof#: 

V iyana sefiri Reşit Paşa a· 
rabasile Şehzadebaşından 

~erken Muhsini Osmanbaba 
türbesinin önünde ~ötür. Araba
sını durdurur. 

- Ne yapıyorsun Muhsin Uf'y? 
- Hiç efendim. Beyoğluna 

çıkncaktım. 
- Buyurun beraber çıkalım. 

GUlUı\'C 
T4R4fl 

Paşa arabada sorar: 
- Beyoğluna çıkacaktınız da 

neye orada bekliyordunuz? 
- Beyoğlu lokomotıfini bcldi

ycrdum. 
- O da ne demek? 
- Bendeniz vagonum. Yolda 

beklerim, bir lokomotif gelir, be
ni alır, gideceğim yere ııotüriır. 
Bugün lokomotü vazı!f'sinı efcn
dımiz yaptınız! 
Beyoğlwıa çıkarlar. Muhsin 

aynhr. Paşa biraz sonra gene a
raha ile Taksime doğru giderken 
karşıdan gelen bir arnbad:ı Muh
sinin başka bir ıatla aksi 11tıka
mete doğru gittiğini gbrilr. A
rabalar birbirlerinin yıınından 
geçerken Muhsin, pa§l:lYI selim· 
lar ve yanındakini ışaret eder: 

- İstanbul lokomotıfil 

Keşkülüfıkara : 

...... Oğlum, der, elindeıu Lt.ıbagı 
beyin önüne koy. Beyin tabağını 
da bize gezdir de biraz k<e~kül ta
dalım. 

Gazaba Uğrayan Aşçı : 
~ 

M erhum Müşir Deli Fuad 
Paşa en parlak zamanın

dn MUhsinl yemeğe davet cdc:r. 
Kendisi hem müşir, hem de ya· 
ver olduğu için ev sahıbi olmıı· 
sıne rağmen sofracı yertıf'ğı rvvr·
li paşaya verir. Fuad Paşa çor· 
badan bir kaşık tadar tatmaz gilr
ler: 

-- Bu ne? Böyle çorbıı olur 
mu? Götilr o a§çı olacak kerata· 
ya ... O yesin. 

Davetliler, dumanı üstünde gi
den çorbanın arkasından hrtyrrıın 
hayran bakarlar. Ondan sonra 
n&ı: gibi kızartılrnıı hindi gelir. 
Pap bir lokma alır: M Uhain eski vezirlerdrn _ Bu ne? Böyle hindi olur 

Hasan Paf8nın korta1ın- mu? Göt Ur alÇI olacak kerataya ... 
ela iftar ederken sof raya ketkU· o yesin! 
luf1kara gelir. Fakat davetıuer- Sıra su böreğine gelir. Paşa 
den biri pek sevdiği tatlının dört- gene biraz alır: 
te üçünü tabağına alır. Bunu gö· - Bu ne? Nasıl börek bu? Gö-
ren Muhsin sofracıy.&: tür o kerataya •.. O yesin! 

Sofracı böreği götürürken Muh 
sirı hemen kolundan yukalar. 
Ondan sonra ayağa kalkar: 

- Aman paşatrtı, aşçınız olacak 
kerataya bu kadar lutuf kafi .. 
Böreği de bendenize ihsan buyu
run! 

Bir Darbımesel : 

B ir gün gene Deli Fuad Pa· 
şayı ziyarete gider. Paşa 

ayakta denizi seyredıyormuş. 
- Muhsin Bey, bugti.1 sab:.ıh

tanberi denizi seyrediyorum. 
- B\lr\da hayret edilecc(( bir 

şey yok efendim. Meşhur lakırdı
dır: "Su akar, deli bakar,, 

Kokusunu Seviyor : 

Ankara, 21 (TAN) - Milli ff' 
yango idaresi İstanbul. Anll• 
v~ İzmirde Milli Piyango b;ıe 
satan bayilerin on liradan y 
miktarda ikramiye vermel~ll' 
menetmiştir. Buna sebep ~r.:. .. 
rin ikramiye verirken ka~ 
lardan fazla nıiktarda bah§il 11' 
tfimeleridir. 

Bu rnıntakalarda te,.ls edil_ıtl~ 
Milli Piyango büroları bu iıtP') 
nıiyeleri kolaylıkla ödemek i~l' 
lazım gelen tedbirleri almış ., ... 
lunmaktadırlar. 

Gaz Yüklü Bir 
Motör Bath M uhsin bir aralık eskiler 

den ve en meşhur kcıdın 
okuyuculardan birine aşık oldu· .. E~elk~. a.~şam Zon~uld ·:,ı. 
ğu için bir müddettenberJ kımse- komur yuku ile İstanbula !.;. 
yf' görünmez olmuş. Mcclisınden mekte olan Kaplan şilebi li~ 
mahrum kalmak istem1y~nler o- da Zafer adında ve içinde l 
nu rnaşUkaıından soğutmtyı du- . teneke. ıtaz. 500 tene~e be ;,ır 
ıünilrler. Doıtlarından birı !Olar· 7? varıl .. .ıtaz ve benzın bulu pr 

_ Muhıin Be ! Hi görlinrnU· bı~ _motore c.arparak batırrrıı~,. 
Y

orsu y ç Nufusça zayıat olmamıştır: .:-..... 
n. A za hakkında tahkikat yapılıP' 

....... Netem yok. pltim... tadır. 

- Kime Aşık olduğunu biliyo- Bundan başka vtne ~ 
rua .. Bilmem bu kadının da ne- ııece bir motör Kadıköy a~.-....... 
ıını seviyorıun?.. Kokuyorr rında tstimdada baslarni$ "e 

Muhsin içini çeker: kalı memurlar yetişerek k• 
- Kokusunu seviyorum bira- oturmuş olan ve "Hikmet,. 

der• nı ta'1Ylm bu motörün kaP 

ULUNAY K'.adri A~belt't muhıı.kkak bit 
lümden kurtarmışlardır. 
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ı;iW .\Janslar, İtalynn!Jl münferit 

tapması ihtimalinden bahse
. ., ~sa do, İtalyada faşizmin 

gır ve İtnlyanın İngiltere ile 
fıC 'apması bugünlerde bekle
n'' hAd!scler değildir. 
tıı· transa vaziyeti ehemm!yet 

,.iik lPhemiyetlni muhafaza et
cıık 'ılir. Almanyanın, Fransız 

ıı• donanmasının teslimini is
e ısrar ettiği, fakat hAlA 

J11 tıın diğer kısımlarını işgale 
1 edemediği anlaııılıyor. 
e' · A.ltnanya, mütte!iki Japonya 
tıJ'• e Amerikayı tehdit etmek

u harbe girmekten mcn'e 

nd ~tadır. 
' . 

gıı• jaııslnr, İtalyada İngilte
re ile münferit sulh 

ta•· temayüllerinin çoğaldı
bİ' İtalyan askerlerinin fa. 
ifl1 ~isine yüz çevirerek, ye· 

• ğiıtl likJeri Italyan ICralına 
1 j.:ııl ettiklerinden bahset
,,,i· İrler. 
stcıı zannediyoruz ki, İtal· 
ti~; izmin :sukutu ve İtalya· 
iğ•• ıltere ile münft?rit sulh 
n i• , bugünlerde bcklene
pııt• iseler değildir. Italya
nk11'~avutlukta ve Afrikada 
rıl1' eden mağlôbiyctlerine 
1 C' kendini topar!:ıruak ve 

ztı.1' tnet etmek için büyük 
nrt•: sarfettiği ~öze çarpmak 
1111" lyanın Arnavutlukan 
~tı'' adan tamamile kovul· 
i1'11' ilşist rejiminin sonu o· 
ir!·:' . Bu, Mussolini kadar 
,·i.,'.'. de korktuğu \'ahim bir 
tıı> t 

~· . 
r~lt l ltalyanın Almanya i-
b• (· denizde Ingiltereyi har
il lngiliz donanmasına 
,.:. hir darbe indirebilecek, 
ıı;· Ve Cebclitarık ~·ollarını 
J il' • 1~ Ye kapayabilecek bir 
ıı ~ Olmnk itibarile bir kıy

nı~ dır. Bu vazifelerini ı::i;. 
11 ıı· ltalya, Almanya için 
~ ıı tre beslenen bir mcmle· 
):fı• ~e gelecektir. 
: çJ' il içindir ki İtalya bu 

çı• lıneden evvel, ltalyanın 
ı-· tecede muv,,{fakiydle 

ıc d d'V• d o J bıl e enıe ıgı enız \'C ıa· 

cıı· İnden daha miicssir bir 
ııi 11e._istifade etmek maksadi
~1ı Nılar tarafından işgal e· 
5iı· e intizar edilebilir. 
çıı· mu\•affakiyetsiı.likleri 

ıı· ~decck olursa, bugün 
ilet' i1' denizinde bile serbc:.t 
1 W tte cevelan eden İngiliz 
dcıt ının yarın Onikiada· 

arııd sonra Pantcbry:ı &· 

I> ' al ederek Akdeııizi lm· 
İtalyan donanmasının 
'l'acağı bir İngiliz deni· 
e koyacai','1 zanıan uzak 

lıir vaziyet hasıl olduk· 
ra Almanlnnn, ltalyan 
~n istifadelcrinin kıy
' 'azalacaktır. 

.. .. 
15Cı .. 1 Ay soo 
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maz sabır ve tahammül, ancuk, 
lUare~aJ Petain'in otorite ve nii
fuzÜndan i~tifade etmek gaycsı
le izah edilebilir. 

Londra kayna.klarınılan gelen 
haberlere göre, Mar~!'lal Petain
lt> Flandin 'in, Almanya ile da· 
ha sıkı iktısadi miinasebetler 
te~isine mütemayil oldukları, 
fakat mütareke şartlaruıı teca
vüz edecek herhangi bir AJnıan 
teklifini, Weygand'ın Afrikada 
bulunnıasmı elinde b~r koz ola
rak tutan .Mare~alın katı 
muhalefeti ile karşılacağı anla
şılnıaktadır. Almanya askeri 
mahiyette taleplerde 1mlunacak 
olursa Mareşal Petain istifaya 
mecbur kalacak ve Weygnnd'a, 
mukavemete geçmek zamanınrn 
gelmiş olduğu işaret.i.ui vere· 
cektir. 

General We)·gand'ın, bu mii· 
zakercler hakkındaki noktai na· 
zarını bilmiyoruz. Ancak geçen
lerde verdiği bir beyanatta Fran 
sııda Mareşaldan başka, otllrite 
tanımadığını söyleıne·;i, muhak
kak surette onu tatkip edeceği
ni göstermektedir. 

Almanya arafından tazyik e· 
dilen Mareşal Petain'in Ameri
ka ve binetice İngiltere tara!,n· 
dan takviye edildiği, Roose· 
velt'in Mareşalı yalnız bırakma
mak istediği anlaşılmaktadır. 

Roosevelt'in mathuat konfe· 
ransında, Vichy sefirliğine ta· 
yin edilip bir Amerikan kruva
:ı:örile Fransaya har~ket etmiş 

olan Amiral Leahy'nin, Mare· 
şal Petain'e şahsi bir mekt•ılm
nu götürdüğünü ve kendi şahsi 
dostu olan Amirahn tny;nind,•n 
Mareşal'm memnun olacnğını 
beyan etmesi; diğer cihetten 
Amiral Leahy'nin Frnnsaya 
mümkün olduğu kadar çabuk 
,·armak istediğini söylenıf'!si; 
Amerikanın şimdiden sonra ya
pılan harp malzemesinin yansı
nı değil onda dukuzunu İugiltc
rE"ye vermeye karar vcrmeı:.i: 
Amerika sanayinin hnrp sanayii 
haline istihalesi projelerinin 3 a
pılmaya başlanması \ 'e Ameri
kanın bazı maddelerin Japonya· 
ya gönderilmesini menetmesi 
gibi hadiseler, Amerikamu ~ii
tiin ır.uaz:ı:am kıtYnakl ırınr Jn
gilterenin hesabına işletmeye 
başladıfını göstermektedir. Şim 
diye kadar Amerika hakkında 
beyanı fikir etmekten c:ekin<'n 
Alman siyasi mehafili, nrtık A· 
merikanın bu bir taraflı hnreke· 
ti kars1sında Almnnvamıı sabrı 
tükendiğini söylem~ktcdirloer. 

Japon Tehdidi 

D iğer cihetten, Amerikanın 
lngiltereyc karşı gittik

çe fazlalaştırdığı . yard1~~arn~
dan endişe eden Hıtler, mutteh
ki Japonya vasıtasile Amerikayı 
tehdit etmekte ve onu harbe gir 
mekten mcn'e çalı~maktadır. 
Filhakika Va ington bü) iik el
çiliğine tayin edilen N omuro 
şerefine verilen ziyafette .Ja}lon 
ya Hariciye Nn7.1rınm sö~ lediği 
nutuk savanı dikkattir. 

Nazı~ bu nutkunda, Alınan· 
yanın Avrupada kurmak ıstcdi
ği yeni nizamı kendisini!'~. ~zak 
Şarkta kurmaya azmettıgmı ve 
bu hususta maruz kalacağı mu
kavemet ne olursa olsun ve han· 
gi devletten gelirse gelsin, .la
ponyanm bundan vazgc~miye· 

il sebeplerden dolayıdır cej!ini bildirmiştir. 
tıyanın Italya:ra mıida· iki senedenheri Çinde knfi 

• l'İ' İt' zarurettir. Ancak Al· derecede yıpranan, Sovyetlerin 
,r' ~\l müdahalenin zamanı· daimi tehdidi altında bulunAn, 

ilC t~lini iyi düşiinmek ve iktısadi ve mali vaziyeti gittik· 
J<ı:ıı'l ,'1ak mecburiyetindedir. 
(ift tıı evvel ''apılacnk bir çe fenalaşan Japonyanın y<'ni 
l "' bir harp cephesi acmadnn ev\·el 

·l telde edilmesi b,tenen cok diisiinmeye mecbur olılu-
tı11 den bii:sbütün ba ka ne· ğunu s~nıyoruz. Çünkii Japon· 
i5' \~Vlit edebilir. Fakat mü· va Amerika~·a kar~ı harbe ı;ir· 

44.ı:ı. \'ak tini gecinnek tc dii?i takdirde hu vaziy .. f t<'n isti· 
111! - için bir felaket olabi· fade edecek olanlar. Çinlilerle 
Jtı'l' U bu takdirde İtalyada Sovvet Rusya olacaktır. 
1 çı ~l'in tcsirile Fa~bt reji· Fakat bütiin bu mantıki mii
bll' 1kılması ve iktidar mev- lahazalara rai!men boyle bir ih-

~ecek olan mpsela bir 
il hlikl'ımetinin lngiltere timal mevcuttur. 
fel'it sulh yapması teh· Görülüvor ki bir gün Avru-

. pa harbi bir cihan harbi haline 
tdır. Bunun J~indir kı istihale etmek temavüHinit giiı;-
-· Fransa ile mii:zakere· 1 
tt l ·· 1 k · terivor ve c-ok miihim hadise er a vaya (tonc (•Tm~ 1· · . 
t1adİğı askerler in Fran· arifesinde bulunuyoruz. 
~larındnn geçmesi nıü· IU. ANTEN 
llıcrinde ısrar etnıekte-,--

Refik Münir Gömüldü 
Eski askeri sıhhiye reisi ve 

Gülhane hastanesinin eski serta
bibi. Sehir Mec1isi azasından dok 
tor General Refik Münirin cena
?:esi dün askeri merasimle kaldı
~ı lmıştır. 

Cenaze merasiminde askeri 
bando ve askeri ihtiram kıtasın
dan baska, Vali, Sehir Meclisi 
ve Encümeni Daimi azaları mer
hum doktorun İstanbuldaki ta
lebc1Prile birçok güzide zevat 
hazır bulunmuştur 

'1' !\ N 
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\TAKYillDEN 
~~~ iaYAPRAK 

Yarım Kalmış Tedbir 

T ramvaylarda izdihama ça-
re bulmak irin bir tedbir 

düşünüJdii. Oturulacak yerler 
kaldırıfornk, herkes ayakta gi 
dect>k olursa, arabaların icindf' 
fazla yer açılacağı için, halk ıs· 
karca gihi sıkışmaktan kurtula· 
cnk, bira7 nefes alacak. 

Bı. fikir orta~·a atılır atılmaz 
lehte. nleyhte sözler söylendi. 

V ak:fl Baf k ·1 Yazılar yazıldı. Kimisi: 
ı e r_a mar ası e. ta- }'' azan sile büyürdü; görmeye lüznm __ Travmay idaresi ne yapar 

rurunış bır sıgara a:ığıdı e • • • • • • • •t yoktu. en surulunc~ adeta kwıu- sa :vapsın. fazla araba bulsun 
vardı; kapağı soluk pemoe bır şe- e t surlar, huvıyetlerını l:ulagıınua h •. . t' h t• . t · ts• · ı ulm r .. ı. '"' 1 1 1 enım ıc: ıra a ımı emın e ın rıt e tuttur uştu; CU1..at kimse, dcgılse de parmak arcnıza ısı - Hem para vereyim hem de ne 
her seferinde çözüp bağlamak zah R E F •ı K H A L ı• D ı• darlardı! . . . den avakta kal~"ıı~? dedi. 
metine katlanmadığı ıçm bu Ştrıt Ben avucumuzdakı hakikı pa- .

1 

8 
-
1 

d .. -
1 

d'' .. d"l 
lüzumsuzcasına sarkar, tabakaya ralara karışan l'unel jôtonlarıru azı arı 8. soy e uşun u ~~: 
sıkışır, cep kenarından uzanır, m· •• • • • •• • • • •• •• ··----.-•••• ··-·-....ı da sevmiyorum; gidip gelme bi- . - ~u vazı;\·et normal degıl 
sanı rahatsız ederdi Onun i ·· d· ı letlerın birbirlerinden ayrılması dır. Bır<:o.k seh~plerden dolap 
k' Baf ıc.a- d 1 · l .!r~ .1 ~ oyle krizler esnasında şunu tav· ı Otomobillerde pencereleri ındı- ur . d b ğ n 

1 
un H n tram,·ny ıdarec;ı arahalnrını faz 

ıabu/a ·f ~-;danl arm ı ışı siye ederim: Bir pa~tet Sipahı, rip çıkaran kulpı.arla kapı tok- u~ . ~~u ehe e. ~ Y.~~ ? l. o~ - lalastıramıyor. İdare lazım. Ara 
~ şetn 1k ı .. ekt"ell ... şıd~etle Boğaziçi, Gelincik ..>igardsı alsın- mak!arı da bırbırlerine yakın ve gısı ouuş, angısı gı tş. u- baların fa~la miisteri alahilme 
oparıp ama ' pus u u beladan lar. cilalı hain tırna,;,.larxnı bu ku- oldukça benzerı'dı'rler. Kapı aç- rnadan veya alışmadan anlaya- ı · · · k it kl · k ld l caı kurtulmak olurdu. Hem de bııaz . . ... A b b nl t t erı ırın. o u ar a ırı a 

5
· len k tuyu açmak ıçın kullansınlc;r; mak ıçın pencere kulpuna yapı- mazsmız. ca a u arın ers a· ve pekala olac-ak Tranl\'avda en 
0 k_ l~reclı-:· heveslerini almış, buhranı zarar- şırsınız, bakarsınız kı '-:n.pı bana r~fl~ınd.an çiy ve zıt re~e~.le unın mec;afe n'ih~H·t yarı~ saal 

h k'~ tn ~ırr:ız efyika Hral sm<ia sızca atlatmış olurlar. üstüne o mı dcmıyor, lakin cam guzf'l gu- bırb~rler.mden a~rılması ve butrn üç ceyr<"k siirer. Kin; olsa. bu 
~ ı a en ç e pra sayı mıya- açılan paketten bir adet sigara zel inıyor. Camı örtmek i~m çe- n.aklıye tdarelerınc~. ay~.ı renk -~İ kadarcık znman ayakta durmıya 
~ıu:!1er, 

1 
kuaruklarl • kapaklar tellendirmek de mümkün ve fdy· virdiğiniz kulp ise, bırdcnbire rı~ ~ullanılma.sı mumku.n .deg~ tahammül edebilir. 

' ne er e ne er, !1e t.efer· dalıdır. kapıyı yerınden oynatıyor aklınız mıdır? Zaten yarısı kesılmış bı- Tr2m\'8Y artık Yalova 9afac;1. 
ruat m~cutt~r._ M~sela sıgara * * başınızdan gidiyor! let te pratik bir şey değ\l... Yarı na dder gibi, koltuğa yerleşin 
paketlerınde, ikı sıra orasına giz- + Jf. bedeninden ayrılmış bu güdük gözlii~inü takıp, etrafı 5eyredı 
lenmi~. ve ma~alle kahve~.ınde B azı şeyler de vardır ki lü· B izde ıslaha muhtaç olan bir mukavva parçası için ceplerimiz ede ~idilecek hir eğlence vasıta 
~~~agoz oynadıgı, meddah soyıe- zumlu olmakla beraber mesele de para şekillerı- fazla büyük geliyor. frenkçe bir c;ı seklindt'n cıkmı hr. Tramva· 
dıg: z~an asılması. mu~at boyalı hila, asırlardanberi tam pratik dır . .Hususıle gozleri -yi seçemi· g&zetede (niçin yapılmıyor?) baş- nn hugtinkii vnzife:si, ayağımızı 
yeşıl. kag~a uçUk kıremıt ren~ın- şekle bir türlü sokulamamışur: yenler için ve nakil vasıtalarında lığı altında okudum: Niçin eldi- ,·erden ke mektir. 
de bır murekkeple basılmış 0 Jtır- Evelrde storları çekip indirmek şu ışıkları maskeleme hcnganun- v~nler üç. tane 01?.!'ak ~a:ı~ıy~r? Ru satırlan okuvup. fetvanın 
Pıntı bunlard b' · ·d· B b B t 1 d g· e k de h . . ~n ırısı tr. em e- ve yUkanya kaldırmak içiıı kulla- da ... Çoktanberı ceplerim bır ne- . ır .anesı so · ı r 1 \Sı 1 - anlatıc;a '!Öre \·erilme"i lazım ge-
yaz elbıselı sıgaraların ortasında nılan, uçları çam koza:-;z taklidi vi amudi kasadar çekmec:esine tı~atıle ?~ra?ber 5?k kullamlan l lir~e. herk<"sin de bu fikre taraf
ne fena ~ırıtıyor v~ ~san ~n.u n.: orta kordonlar ... Şayet pencere!~ do.ndü: Tırtıllı ;kuruşları yeleği- sag el. ıçın '. Nıçın vapll;: ve tar olması icap eder. 
memn~nıyet~e ç~kıp atıyor. ":?ı riniz içeriye doğru açılan cins- mm alt sağ cebıne, tırtılsızları sol tren bıletlerı, aramaya luzum Nitt•kim ben de öyle dUşünü
sarlar ıdaresı, ~ır,ılerce ton kagıt tense ikidebir bu kordonlar çer- cebine, çeyrekleri üst sağ cebe, kalmasın diye ceket ve palto ya- :l''orum. ' 
tasarr~ etm:k ıçın, paketlere a.y- çevelerin arasına girer; camı ört- yarım mecidiyelikleri soluna ko· kasma takılabilecek şekilde bas!l- Tram\'nv idaresi, hu tedbirin 
rı.ca bır .bayagılık ekleyen bu çır· tükten sonra farkına varırs.ruz. yuyorum. Yirmi beşlikler ise mıyor? Ve bir okuyucu da orta- tnthikina gecince. gördiik ki, bu
kın .. şeyı kaldırıverse olmaz nu? yeniden açarsınız, bakarsınız ki kiıçuklüklerınden dolayı giinde- ya şu fikri atıyor: Sigara içenle- nu ufak hir daireye hasretti. Ba· 
~stünkd;11azılhı .adres vef tavsiye bir tarafa kaymış ve iskemley<.3 lik dertlerin buyüğü ... "Ah, bir rin Üzerlerinde külleri silkrr:ek zı hatlarda ikinci me\'ki araha
ı~c p~ cua ve ıç masra sız p~k.e- çıkıp elinizle düzeltmedik~e ayı- bozdurabilsem! Ah, bir fırsat çık- için portatif şekilde bir tabla icat !ardan va bir sıra, '·eyahut orta· 
tın hır tarafına da? basılabıhr. ramıyacağınız şekilde kaşeye sı- sa da kurtulabilsem!,, düşthıcesi- edilemez mi? dan ha71 koltukları kaldırttı. 
Hoş, ona da ne hacet. kışmış... Sinir bozucu hır hal! le huzurum kalmıyor. Goze en * * Nicin? * * Tülleri açıp kapayan yan kor- uygunları sarı metelikler... Mü-1 . . b ak lım . . . F.ğer hu hir tecrübe olarak ya· 

B enı. son zamanı d rah t donların da brrbirlerine dolanma- barekler en sönük, en koyu mı.vi 1 H epsınıu ır a 
1 
'~ugıuyınbıp pıldıvc;a, pek l?'iizel netİ<'e verdi-

ar a a - 1 k ik k d 1 'b' k' · k J d b'l 1 1 soy nma zor ug 11 ır ğ' .. h k O h ld n den 
d b . d sı, e e tr or on arı gı ı, san ı ışı a tın a ı e pırı pırı yanı- .. .. .. ı· . . 

1
.. ıııe sup e yo • a e e 

sız e en ır nesne e traş k' e ·1e ılmış k ·.d üte lt ·ıe "b d . t 1 gozonune ge ırınız, uzumsuz en ı'7dihamlı hatlarda tamamen 
b ak:ı ı--J tutu k d ma ın ı yap ·a ar ç yor, ışı ısı ura ayım, ış e, a k k k e kk te bu 
ıç ar ıauan nuz a ın ço- .. .. b' . . g·rm ı . . l e b ., d ' h k O 1 ve arma arışı m şa a n- tathik t-dilmh•or? Ve nicin yal-lar k d kl lm k orgu ıçımıne ı e_erı, ış <.3m - enı.,, ıye ay ırıyor. n an ce- d b" .. k . 1 b 1 . 

r~p ır,ıa a ar a a ge , ~ı meleri de hayli can sıkıcıdır. ketimin sağ cebine, beş kuruşlu- a~ uyu mı~a u amazsınız. nt7 ikind mevki arnhalara has-
bın çeşıt, ne varsa, renk rerut or- Elektrik anahtarları b' bı'rlerı·- g· ik ' k d k d b"' Çogu defa elbıse ve çamaşır de- r<'dHivor? Yolcular \'esait yok-
t ·ım · · d t h 1. . .1 1 , ır a ız ar eş a ar r.nzeye>n, ğ ' .. k k . b . 
u e~ıv a e a ıne ge:ı_rı en se .. o- ne benzemedikleri için ev deg· iş· bir bo da bir bosdaki belalıları- ıştırır en a~şı~a geçıp _cnı "utlnğuncfa me"ki ı;ececek vazi-
fan kagıtlardır,· bu kagıtlar goz- . . . . . ·v· . Y . • seyreden kedımın, katlandıgıın tt kt k 1 d n· 
boy c lık devrinin ah b . tırırsenız veya gece mısafılıgınde nı. yırmı paralıkları soluma atı- k t k t k''lfet h tl . . • ,.e en ro an rı mış ar ır. ı-

d ad 
1

• t 1 ş k~sc~ ır ı- bulunursamz sizi epeyce şaşırtır. yorum. Pantalonumun bir cebin- kald ~ uh''k e ay!d .er :i~çıncıe rind mevki yerine. yatnklı va· 
ca I ır, me a arın ma ı.yaJı, bo- Zı'ra kı'mı'sı· do··nerek k' . . uk d ı· 1 "t k' d l' 1 k a ıgına u metmış, ken ıme a- !?Onlar gel e, ona da eyvallah, 
uk ·· "k b - .. . , ımısı y a· e ıra ar o e ın e yarım ıra ı - v d 

1 z , çuru , ayagı, eşy'lnın ozur - ·t k k' · . d 1 d ' Fak b. d f cımış, yaptıgım an utanmış ve ıfivec-ei!i7. Yeter ki. ''er bu ahm. 
kapatıcısıdır B n det b' rı aşagı ı ere , ımısı yerın en ar uruyor. at ır e a yer· b··t·· b 1 d uzak: • · 1 d k 1 damg ve blı- e:ik~t ta .. a., lr kayarak açılıp kapı..ıırlar. Dal- lerini unuttum ve sıalarını şaşır-ık~ ~~ .. ;::: ~~ an t . haşayan O halde hlitiin araba ar an o -
"mahfut ve bilelid' es;~ı yapar; gınlıkla bükmeye çalışırsınız, d!m mı eyvah! Kendim kendımin d urk ~ uçu vJ emB~ ty~~ tuk1an kaldırmalı ve herkes a-

ı ır, a an.nayı- halbUki itmek lazımdır; itmeve 1 gümrük arayıcısı oluyor, üzerin- a ıs anmışı~ ır.... ~r .. ı vakfa olsun ı:ı:ideceği ~·ere '·ak-
nız.,, manasına ... Zaten temasını ı ugr~ şırsınız h lbük" k k .~k d 1 k dı~ d u asrında, mesela dugmelenmızın tinde vasıl olahilmeli. Bu tedbir 
da sevmem; yarı soğumuş IJır a ' a T.~1 

.• çe ~e 1 
• e e so m~ gım ve mevcu un daha kolay, haUa dokununca höyle ynrım kalmaktan •· hic 

elt b kla tıza eder. Keske butun hır mem- boşaltmadıgım cep bırakmıyo- k d'l'kl · d 1 k 
1 

d h ·· · 1 d 
p eye enzer, p~~ rıma ya- ı ıeketin, en sağlam ve en kulfanış- rum. Bir zamanlar par.:ılar, en u- ~n ı ı erın. en açı ıp apanan vapı masa a a munasıp o ur u. 
pışrp ka~ac~ış gıbı dokunı:tc~-, lısmdan bir tek model kullanması fağı en değersizi olarak ne hoş bır~r mekaruzmaSl olmamalı m1- fademki yapıldı, sonuna kadar 
gım. vakıt e~de olmıynr.ık . bı.r mecburi olsa... bir tenasüp ve mutabakat kaide- dır. ızitsin. hdihamdnn o hale geldik 
çekınme ve bır kaşık arama ihtı- - Görüyorsunuz ki harp, darp. ki, durak yerlerinde ikinci mev-
yacı duyarım. Mübareklerin yır- iaşe ve muaşeret gibi bir sürü ki arahac;ı gelirc:e: 
tılması da epeyce güçtür, ucunu büyük düşünce ve zaruretler ara- - Ooh! rahat rahat gidece· 
bulamazsanız, tatlı tatlı kaşınma· sında günde,lik ömrümüzü olduk- ifü! dh·e bir se,•in<; duyuvoruz. 
ya başlamış ve kurumaya ytiz ça müteessir eden bir süri.ı de FivRt farkı vererek. rahat etme-
~.ut~uş bir yara gibi başlarsınız ACEL-=cı ""lk llAJAN- noksanlar, icat eksikHk!eri, lü- miz la7.1m ı:ı:elen mevkili araha-
uzerınde tırnaklarınızı gezdirme- lim U ••• zumsuz işler, yorgunluk ve zah- lnrda i e. oklavadan rıkm1s bak· 
Ye İşı·n yoks ked' e · · · tl d ıl f ,J la,·n yufkasına dönii'.V'. oruz! ··· a, 1 şınırcesme Sayın okuyuculanmızdnn, fa· tehlikelidir. Kopanrken, şeytan me er var ır ve as en<ısı w.a -
kazı dur!._Be~eket ki bir delik aç· kat kendi adını okunabilecek tırnağının bulunduğu yer açılır. bunların o büyük sıkıntılara ka- Böyle manttksıztı};k~~,;;'cf? 
tx~ız mı ı oteb~ı kkolaydır; bıçak ye- bir surette yazmıyan bir bayan, kan çıkmasa bile oradan mikrop- rışarak bozuk sinirlerimiz üzerin-

l~ı~ odgun hmır arpuz gibi kendi- bu ayın 2 sinde gazetede gördiiğii lar girer, iltihaba sebep olurlar. de mühim meseleler kadar tesir ============== 
ığın en, za etsizce açılır, gi- ''Ellerin temizligıv·,, yazısı üzerine yapmasıdır. • ..................................... - .... . 

d Bu l ın Utub t k Tırnakların dibinde peyda o· : M 1 k t H h 1 · : er. n. ar r e e arş? mu- hemen o günkü ·tarihle bir mek. Medeniyet. rahatlık gibi ,C?örii- : em e e a er erı ! 
kavemetınden bahsederı""r· • ı • 1 !anlara gelince, çok kimseler on- b' 1 't k.. .. k 1 k .=••••••••••••••••••••••••••••••········-·· .. : "'" • a a... tup göndemiş, parmak arının dip- nen ın erce çeşı ucu zor u -
Şekerler ve şekerlemelere zaten terinde peyda olan şeytan tırnak- ları başka bir parmağın tırnağı lann artması. bu zorlukların vü- A d H ı· • d 
yaraşıyor; fakat, meseıa, yıkan- larına çare soruyor... ile geri çekerek, şeytan tırnağı- künü farkettirmeden sırtınilza y ın ava ısın e 
ması zaruri olan çorap üstünde Şeytan tırnağı denilen şeyler, nın bulunduğu tırnağın dibinde vurması demektitr. 
işi ne? Mendiller neden bunlara bilirsiniz ki, iki türlü olur. Bir toplarlar. Fakat bazılarında bu 
sı:ırılsın? O kabil eşya üzerinaeki türlüsü bayağı tırnakların iki ta- ~eytan tırnağı pek çabuk uzar, 
rolü sırf göz kamaştırıcılıktrr, bir raflarında, tırnakların parmak toplana toplana kalınlaşır, par
nevi verniktir, soluk renge cila etleri arasına gömüldiikleri ;\·er- ınağa çirkinlik verir. O ,·akit şey
vermek, sönüğü ateşli göstermt:k- lede çıkar. Bunlar haylice katı o- tan tırnağını iğri \'e ucu ince bir 
tir. turlar ... Bir türlüsü de tırnakla- makasla ve çok dikkatle, tırnağın 

Bilmem hala birinin yüzüncJe rın dibinde peyda olur. Bunlar ta dibinden kesmek zaruri olur ... 
tırnaklarını gezdirerek derisinj ötekilere nisbetle daha incedir. Şeytan tırnaklarını çakı ile ol· 
şahrem şahrem parçalay:p kanat- Bunların iki türlüsünii de, baş- sun, makasla olsun kestikten son 
mak arzusuna kapılan sinirli ha- ka parmakların tırnaklariyle ko· ra parmakları kolonya suyu ile 
nımlar var mı? Varsa bunlara, parmak hem çok acıtır, hem de yıkamayı unutmamak lazımdır .•. 

Bugünkü 

15 

Londrada 

Gün 
Bir Londralının not defte

rinden aldığımız aşağıdaki ya
zılar bize bugünkü Londrayı 
anlatmaktadır. 

_.........,. __ ···-··-· ww 

17 Teşrinievvel 

B u sabah East End'de bir 
gezintiye çıktım .. Buraya 

varmakta güçlük çeklım. Zıra 
önüme dökülen en:taı:la tık;ın· 
mış bir çok dar ve küçük sok<ık· 
lar çıktı. Bir çok defalar yolu· 
mu değiştirmeye mecbur ol
dum. East End Londranm en fa· 
kir mahallesidir. Rıhtım boyun· 
ca uzanan bu mıntakoda küçük 
siyah kargir evler insanın içine 
kasvet verici bir manazra ak:set
tiriyor lardı. 

Bazılarının duvarlan yıkıl
mış, tavanları çökmüştü. Bazıla
rının altı üstüne dönmüştü. Yı
kılan tuğlalar, kiremitler, çin
kolar sokaklarda adam boyu 
yükseliyordu. Bu enkaz yığını
nın arasında bir çok yıkık dö
kük mobilyalara rasg~Hniyordu. 

Olacak bu ya.. Bu tamamile 
harao olmUŞ semtte ikidebir hi-; 

Yazan: 

bir hasara uğramamış küçük 
mahalleler de göze c;ı:ırpıyordu. 
Erkekler yani liman ameleleri, 
gemiciler, işçiler, memurlar 
Londrada kalmak ınechuriyf
tindeydiler. Kadınlar ve çocuk· 
lar kendi arzulan hilafma tah
liye edileceklerdi. 

ÇocUklann büyük bir kısmı 
sayfiye ve köylere gönderilmiş
se de daha oldukça mühim bir 
miktar hala buradadır. J<adın
ların bir çoğu ise harice gitme
mekte şiddetle ısrar (!tmektedir
ler. Kocaları gibi onlar da tPh
likeli işlere girmek istiyorlar. 
Bu fakir kadınlar bütün mevcu
diyetlerile bu sefalet yataklan
na bağlanmış görünüyorlar. 

İşlek yollardan biri üzerin.ie 
yeni çıkan müteharrik mutfak 
lardan birine rasgeldim. Kadın· 
lar gönüllü olarak buralarda ça-
lışmaktadırlar. Bombardıman 
esnasında evleri yıkılan. yahut 
elektrik ve havagazinrien m:ıh
rum kalan biçarelere 7,5 kuruş 

Sevim SERTEL 

mukabilinde burada sıcak bir 
yemek verilmektedir. 

18 Teşrinievvel 

G ece saat dokuzdan sonra 
sokaklarda polislerden 

baska hiç kimse kalmıyor. Em
niyet Nazırı Mister Morisson, 
bütün kış, yaz saati kullanaca
ğımrzı bildirdi. 

19 Teşrinievvel 

L ord Woolton sığınaklarda 
kalan yersiz, yurtsuzları 

dovurmakla meşguldür. İçinde 
yiyecek hazırlanabilecek tertı-

batı havi tam 300 tane sı~ınak 
vardır Dini, vesair hayır mü
essE><:eleri srcak kutular içinde 
sığınak1:ırda bulunan 120 bin
dPn fazla insana yemek dağıt
tı lar. 

Can s1kıntıs1 halkın umumi 
sı~maklan hususilere tercihi
nin en büyük amilidir. Londra· 

HAMiŞ: Otuz iki senedir - (Ay
dedc) ve (Kirpi) gibi müstear i
simler kullanmadığım zaman -
yazılarımı (Refik Halid) şeklinde 
çift ve tam olarak inizaladığım
dan, kısaca (R. Halit) isimli ma
k:ıh.. veya fıkralar, her nerede gö
rülürse, bana ait değildir. Zanne
derim (Türk Basın Birliği) nde 
böyle bir ad taşıyan muharrir de 
yoktur. 

lıl:ır şimdi sığınaklara ellerin
de hava şiltelerile gelmekte
dirler. Bunlar, içine hava ver
mek suretile şişiri1erek, şilte 
şekli verilen lastik torbalar
dan ibarettir. 

Çok kullanılan umumi sığı
naklar kin hususi biletler ve
rilmiye başlanmıştır. Kendi ev 
lerinde sığınakları olanlara bi
let verilmiyecektir. 

21 Teşrinievvel 

1 htiyar bir kadın evinin en
kazı arasından eşyasını 

çıkarmıya uğraşıyordu. Ansızm 
yerdeki kalabalığın arasında 
~özüne çok kıymetli bir şey i
lişti. Bunu hemen eliyle alıp 
hava:va kaldırdı ve bozuk bir 
şive ile oradakilere ba~ırdı: 

- Allahım insan kendisini 
Mısırda sanacak! 
Bulduğu şey, bir saat anah

tarıydı. 

22 Teşrinievvei 

1 ngilizler hiç konf orlann
dıın fedakarlık etmiye ra

zı de~il1erdir. Londra kadınla
rı"ı temsil eden bir heyet, bu
gün Dahiliye Vekaletine müra
caat ederek. sıthnaklarda tuva
letlerini yapabilmeleri için hu
susi tuvalet verlcri inşa ettiril
mesini istemişlerdir. 

Yağmurun Zararları 
Avdm. (TAN) - Son yağmur

lar hiUlassa zeytin mahsulü icin 
co~ faydalı olmuştur. Mahsulün 
top~anması biraz ~ecikmis olma
sına rağmen. taneler irileşmiş
ve biraz daha olgunlasmıştır. 

Fazla vağıstan hasıl olan sel
ler bazı ;·olları bozmuş. Kocarlı 
tncirliova şosesindeki bir köprü 
yıkılmış, Avdın - Çine yolund:ı 
da bir köprü bow1mustur. Maa 
mafih bunların derhal tamirine 
başlanmıştır. 

HATAYLI TEVFİK ADANA
DA YAKALANDI - İstanbul 
hnpishanesinden kaçan sabıka
lılardan Hatavlı Tevfik, Adana. 
da hir bara giderek, sabaha ka· 
dar içmiş ve sonra hesap mcse 
lesinden münakasa çıkararak 
kavga etmiye başlamı tır. Bu 
nun üzerine vakaya müdahalr 
eden polis memuru Vehap Ulu 
tan'ı tabanca ile yaraladıktar 
c;onra. siliıh ata ata kaçmıya baş 
ltımıstır. Tevfik biraz sonra ya 
ralı bir halde vakalanarak, has 
taneve kaldmlm1s ve hakkında 
t~k;bata başlanmıştır. 

TRAKYADA TOHUM. TEV
Zİİ - Edirne. (TAN) - Trak
vada çiftcive tohum tevzii işi 
sona enni tir. Tohum1ar za
manında ve dikkatli bir sevki
vrıtla en uzaklııra kadar yetisti
rilmiştir. Da1!1tılan tohumluklar 
2.301.900 kilodur. Bu sene Trak· 
va kövlüsü geçen seneden fazla 
P-kmiştir. 

CERKESKÖY BtCKf - DİKİ~ 
YURDU - Havza. Pehlivankö' 
ve Muratlıdan ı;onra köy kız ve 
kadınlan irin Cerkesköyiinde de 
bicki ve diki kursu acılmıstır. 
Sımdi dP Uzunköprüniin Kurt 

bey veya ÖmPrbey köyünde a
çılmak üzeredir 



• Saray • Fenerbahçe 
Bugün Şeref Stadında 
T rar Karşllaşıyorlar 

Askeri Liseler Boks Şampiyonasına 

Dün Beyoğlu Halkevinde ·Baılandı 

Askeri Vaziyet 
.. 

LIBY ANIN AKIBETI 
SAHiLDEKi 

HARBE BA$LIDIR 
MlllA ClllHHI - Bardia etra

iınılaki sahil cepheslle Batı çölilne 
karş• İag•lız taarruzu, muntazam bir 
~kiıdo:: ınk!~af etmektedir. Bardla 
ilUlıkAmı, hem karadan, hem de de
nızden muhuanı altına alınmlf\ır, 
Bu:&yıı sıjınan ltalyan kuvvetleri 
bir, nfüay.t ıkt fırkadan fazla detfJ
dır. Fakat iaşe, mühimmat ve bilhas-

Bırincisi otuz be' ikincisi de riye jlelmesi ve üç bek şeklinde sa miljaf&a tertibatı gözönüne alınır
ot z uç s"neden fazla bir maziye oynanması son zamanlarda pek te sa, buradaki samlzonun bırkaç gün 
malık bulunan ve o vakitten be- ıyi n~ice vermemı,ur. daha wukavemet edebllecett llSyle
rı Tiırk futbolunde en bevecanlı Galatasaray haf hattında da nebılir Son haberlere l<>re inıUWer, 
karşıla5maları yapan, futbolün ekseriya olduAU Rfbl "koridor. bu ıstihkAmın muvasala hatlarını, bil-

haua Tobruk 7olunu, tamamen ke.
memlekette bu kadar aevilmeai· tabir edilen oyuncular RÖrünill'll' meıt Uztore sablle dotru •eniı aıik-
ne, bu derece kuvvetle tutulması- takımın bozuk tarafı burası ola- yAsuı harekete ıeçmiflerdir, Dılar 
r.a en büyük i.mil. iki ezeli rakip. caktır. bir bat>erp ıöre, İtalyan başkuman
Galatasaray ile Fenerbahce bu- Mevsuk bir membadan eıkan dar.ı Grr.ziani, Batı çöJOnde 200.000 
IZUD bir kere daha karşılaşıyor- bir rivayete "6re Gündüz ile Ce.. kitilik bır kuvvet tahfıt ederek bir 
lar. mil yanyana oynıyacak)ardır. Ah yan hareketine hazırlanmaktadır Fa-

Her Galatasaray_ Fenerbah- met Adem böyle bir maç için, k:ıt çö.ı içinde İtalyanların elinde tıe 
başka bimlert hatıra ~irmlye- yanyacak istinat noktalan kalrna-

çe maçından evvel, takımlann ~ ta mış gibldır Bundan maada, Graziani, 
k b·u tl · h kk d ı. cek kıymette bir hakemdir: -yun a ı ye erı a ın a o un kımlarla beraber onun da muvaf. ordusunun mot6rlil kıtalarının milhlm 

plibin hangi taraf olacatı bak- bir kısmını Sıdi Barranl sahasına ev-
kmda olsun. zihinlere takılıp ka- fak olmasını dileriz. veb ~vketmtı ve oradaki hezimet-
lan ıstifham çenjleli oldukça bü- Bob ftDllpll/Onaal tın sonra, bunlann hepsini kaybet-
y uk, izah edilmesi de o derece mittir. Binaenaleyh bu vazıyet ve za-

DUn BeyoAlu Halkevinde lu- · •- ö t•nıvanı muitliktır. ~ yıa ... • re, -Y arın çöl içinden 
kert Liseler aruındakl boks '8m- ehunmıyetlı bir harekete teşebbüs e-

İki tarafm oyun tarzını dü~n- oıyonasma batlanmıstır. Halkevi deb.lecek vaziyette olduklarını zan
mek, şu taraf kuvvetli bu taraf Batkanı Ekrem Tur'un kısa bir netmiyoruz. BinıazJ ve Trablussarp
zayıf ~bi mutalaalarla iti hallet- hıtabeslnden sonra müsabakalara taki İtalyan ordusunun talihi, sahil 
miye ~alışmak hiç bir Galatasa. qeçilmtsür. boyunca mevcut iatlhkAmlar etrafın-
ray - Fenerbabçe maçında dot- Müsabakalarda Deniz LIMsfn- da cereyan etmekte olan muharebe-
ru bir netice vermemi• ve eatibi· :erin neticesinde anlaşılacaktır Bina-., " den Ya•,... Kuleli Lilelinden Ol- ı h Ba · •-+i, kazanan takım, oyununun ...- eua ey rdla'nm sukutu, bu batta 
'"• manı, Kuleli LiJelinden Zeki Mal b • eli"' •-·•-- ktal duZKfin veya '1k olmasına detti. mer u. aer ......... t no arına ya-

d tepe Liseainden Nuriyi, Maltepe pacatı tesir bakımından, hususi bir 
m<ıessir olabilmesine ken ini ve- Llseıdnden Cemal Deniz Lilesln· ehemmiyet alıyor, demektir. 
rerek oynamasına. hasılı bütün den Bülendt, Deniz lileltnden Ser ARNAVUTLUK CEPHESi - Bu
kudretini sarf etmesine medyun met Maltepe Lilelinden Kemali radakl muharebeler serapA dağlık 
.kalmıştır. K 1 1 mı!!takalar içinde cereyan etmektl!-
Bu~n de havanın hiç iltifat u e i Lisesinden Halit. Deniz Li dlr. Vlkıa, Yunan kuvvetlerinin ö-

etmemesine raAmen Galatasaray- sesinden Seyfiyi, Deniz Lisestn- nünde Avlonya, Berat ve Elbaaan se-
,. den Afil Kuleli Lhıesinden Saba- ı · 1--' -'"'-· d ı. lılar ve Fenerliler, heyecandan ur ..... ne ....,.. .. • 1 en sen~ ve mun-

tAN 

INGILTERE 
Türkiye 
Ticari 

Münasebatı 
Ankara, 21 <TAN) - İngiliz 

Ticaret Birliiti tarafından ihrar 
ve ıthal edilecek mallar hakkın 
da Gümrük ve İnhisarlar Veka 
leti allkadarlara şu tamimi •ön 
dermistir: 

"İngiltere Büyük Etçi'iui teatı 
olunan notaya ~öre , Müttehit 
Krallık Ticari Korporasvonu ta
rafmdan memleketimizden 5 birı 
ton kuru incir, 5 bin ton kuru ü
züm 12 bin ton küsbe. 15 ton ku 
ru kayısı satın alınacaktır.Muke 
bilınde İnı?iliz lirası sahasına dA 
hil memleketlerden mal ithal e- 1 

dilecektir. Takaa suretile ihraç 
ve ithal edilecek o1An bu malla
rın muamelatı, Takas Limited 
Sirketi tarafından yapılacaltln
dan. mal ithal veva ihracı iste-· 
nildi~i zaman, Takas Limited 
SirkPtinden bu hususta tahriri 
mfüıaade istenilecektir ... 

Emniyet Sandığı Eşya 
Mukabilinde Para Verecek 

.& 

M l ı • 1 • 

1 
Hayran izdıhamlarla 

seyredılen 

,, Robert T aylor 
L la Heddy L 'J 

' ıı Lamarr 
il 

1940 harikası ~ ~ ın 

Seven Kadın 
• 2 -

Bütün dünyayı görülmemlf! 
<ııhkaha bombardımanlarınaı 

tutmuş olan 
~ • 1 A 

l orel · Hardy L 
il 

Haydutlar ı E 

M 
Arasında D 

Türkçe Sözlü A 
Devam ediyor! .• R 

' 

Emniyet sandı~ı. mücevher'•--• ••••••al•.-a # 
ve ı;(ayri menkullerden baska ı 
her türlü eşya mukabili halka ------------
krecfi açmıya karar vermfstir , • 1\ 
Bu hususta yeni proie hazırlan- K• • • I k 
mıstır. Yılbasından itibaren bu im 0 ece ••• 
projenin tatbikine başlanacak-

tır. Kim Dönecek? 
İlk İstinaf Mahkemesi 
İstanbulda Kurulacak 

Dünyanın en heyecanlı filmi 
Baş rollerde: CESTE.R MORRla 
LUCIE BALL • 

JOSEPH CALLEA 

Ankara. 21 (TAN) - İstinaf ~--•••••••r# 

J BU G tJ N-' 

SAKARYA 
Sinemasında 9,00 Program 

1.tanbulda ilk defa 1.11 Haberler 

CASUS 
9,15 Martlar 

9,45 Yemek lis-
ıest 

1 Hacı Mustaft • 1 lı.ao Prograır 

1 12.35 Peşrev ve 
Tilrk11tan ve Buharada cereyar sem al 
eden bir casusluk filmi naveten .ı.50 Haberleı 

0afronum Kocar 
l3.05 Ştırkıl r 
13.25 Orkestra 

• 
CLAUDETTI COLSERT • 'I 00 Program 

MELVVl't DOUGLAC 

Fransazca aozlü boe bir k:omed i Bugün saat ı ı de tenzilatlı matın _ Askerlı~ 

! ,-------.. 
V.arın Akfam 

SARAY 
Sinemasında 

M 0 N 1 R 
.I NUREDDiN 
1 

KONSERi 
GIM'd" bfl~t utıS> dPYllm edbor 

1 

Fatih askerlik ıubesln 
hesap memuru R uf 
CeW (32898) m şubeye 

ı,-- Haftanın yegane Fransız filmi 
• 

BiR KIŞ GECE 
nin muazzam ahenklerini_ İhtiras cilvelerüai,,. Zalim •• 

Dranunı ... Yaratanlar: 
•tERRE BLANCHARD - RltNEE St. CYR - GtLB 

ve PARİS'in COLONNE ORKESTRASI 

SUMER 
•yircilerini hayrette bırakmaktadırlar. Bı1hasu CHOPbl -' 
HOVEN'in parcaları ciddi bir ziyafeti m .. illiye teşkil e 
lllvetcı: Renkli lrllCKEY MOUSE 

Buciın saat 11 de tenzilitlr matine. 

d-l ... ın ve insiyald hareketlerle hattini ve Kuleli Lilesinden Hay- ıaz.ım .,.e yollan mevcuttur. Yunan 
~ ri Denız Liaeslnden Bedii mailtlp B.ışkwna.r.danlıiı, her nedense, ılm-

sahnva çıkacaklar ve hakemin dü etmişlerdir. diye qdar ne bu ,yollardan, ne de hep 
düğü ıle başlayıp yine düdüAü ile Müsabakalara bıul(iln de saat si şarktan sarba Adriyatlk denizine 

mahkemeleri teşkiline dair ha- , ----.. ~ ..... --•••••••••••••••••••••••-~l zırlanan kanun layihasının mü 
zakeresine Adliye Encümeninde S U M E R 

biten asil bir mücadelede bulu- 10 da devam edilecektir. dökülen Viyosa, Osum, Devol ve 
nacaklardlr. Skumbi ıfbl bol nehir mecralanndan 

t-+ .. bu mücadelede. sporda ''ö- Melctep """1an ı.tttade etmek istememiştir. Şimdiye 
..... \tadar mllhhn muvaffakıyetler temin 

1ü nokta., denilen anda rakibini H 1 _..a..__ eden Yunan ileri harekAtı, b.,. .... n 
f d t ini b 'len av anın yaAı• ı ve .. uanın ça- --yakalayıp isti a e e mes ı . mur olmumdan mektep futbol 00,a orijınal bir dat stratejisine ia-

kullandıit taktik'in velev ki çok tlneı e:ın.iş, yolları bir tarafa bıra-
heyecanla da olsa, en ziyade mü- maçları tehir edilmiştir. ka,ak a.ırp dal patikalarını tercih 
essir oldu~u anı kestirip o andan AnluıTadafd maflar etmiıUr. Bı.. hareket tarzının fayda-
!aydalanabilen takım partiyi ka- lan oldutu kadar, mahzurları da var 
zanaca,.tır. Fenerbah..a takımın.. Ankara, 21 (A.A.) - Bugün dır. Ve en büyük mahzuru, hareketin 

.,. ""' ıteclkmesine sebep olmasıdır. Bilfarz, 
da malum dokuz aylık hakkı mah Ankaragüeü lllhasmda kalabalık Ergirl'nlıı sukutundan evvel, burada-
rumiyet karariyle Melih yer ala- b!r seyirci tJjuu karpsında Genç k1 Yunan mevzileri bu ,ehrln yol u
mıyacak, Galatasarayda da ~ ler Birliği • Ankaragücü takımla- zerınde ancak 15 kilometre llerlılnde 
hafta pek vakitsiz vefat eden Bo- n arasında lig maçlanq devam ik'1l. ıeiırin zapb, daj paUkaları et
duri'nin yoklu~ her an hisaedi- edilmiftir. rablıda 7apılau muhar.o.Jer 7ilzüo
lecektir yatan karcian sonra saha ça- den. ancak tam blr haftalık bir 7ü-

bir h ld b 1 d Jki rll:yOften sonra temin edlleblbn(ft1r Mellhin doldurulmaz yerini mur a e u unuyor u. Müdafaa muharebl!Sinde zaman un-
doldurmıya çabalıyaca~ Fenerli takım da sahaya çıktıklan vakit suru, mühim bir Amildir; düşmana 
eleman halen bellı olmamakla tam kadrolarile gönihiyorlardı. tertibat alma&, botluklannı ve nok
beraber, bu çocu~ çok mil,küJ Muzaffer Ertuğun idaresi al- unlarını teWi ederek, her adım ba
hir vazife alaca~ muhakkaktır. tında başlayan oyun çok .ert o- Ştnda kendisini toparlamıya imkAn 
Fenerbahçe, muhacim hattının 1arak batlarnıf18 da sahanın çok bulnwa llbl bir &akım mOaalt fınat
teşkil tarzını Melihe boykot ve. çamur olması oyunun sertliğini tar :-~tine dair aldJlımız 

800 
rildi~ indanberi düşünmüş ve ve tekniğini kaybettiriyordu. Bt- haberlere: bıkıhrsı, Oörlcenin şimı
muhtelif oyuncuların muhtelif rinci devre her ild takımın da ba- tindeki dağlık mıntakalardaki Yunan 
meziyetlerinden itifade edebil- zı neticesiz akmlarile ve hiç sayı ilerlemesi bir bqU derinleşmiş bulu
mek için uzun boylu tetkik yolla- kaydedilmeden sona erdi. nuyor. Ve hattA daha mühım bir hA
rına sapmıştır. Verdiii karar ne- İkinci devrede Gençlerin daha diM olarak fllruı da kayda ıayandır 
dır ve ne derece iabetlidir, bu an. fazla tazyika seçtiklerini görüyo- kl, tıaıyanlann bu taraflardaki mu
cak bumin ttorülebilecektir. Ya ruz Güç kalesini sık sık aıln•tır- knbil taarn.Warı, bütün harp vasıta-,._ "" "' larının mu&7)'en noktalar üurine tek 
birinci takım elemanlanna yer maya b&fbyorlar. Bu tazyiJun ae- sif edilmlf olmasına ratmen. muvaf-
deliştirilecet, yahut ta timdi- mereai çok ıeçmeden el:is edıli- fakı1etalzlllde netfcelenmfs. Yunan 
ye kadar takımda yer almamıs yor. Gençler laliç Muatafanın. ilerleyftfni kıram~. llaamaflh,. 
bir ikinci takım oyuncusundan Güç mildafilerini atlatatak, cephenin orta b6qesinde1 7ani Kil- ı 

başlanacaktır. Adliye Vek&leti, 
kanunun neşrinden sonra bu teş
kilatı ilk defa olarak İstanbul
da kurmak için hazırlıklara baş-
1aınıştır. 

........ -............... ·-···-·····-····· 1 TEPEBA91 DRAM KllMINDA 

1 
Gündüz ıaat 16,30 da 
Akşam 188t 2«>.30 da 

1 

8ULUNMAZ UtAK 

Yazan: J M 8A"All 
l<OMEDI KISMINDA 

Gündür. saat 15.30 u 
Aksam saat 20.30 da 

1 P~l~ .. !C.~~RH.~~~· ,------· Son sistem gWQme kalôriferlerle 
leşhin edilen ve ayni zamıında 
tasfiye cihazlar!le havası daima 
temizlenen lstanbulun yeglne 
sılıhi ve 2 muhteşem sineması 

f MARMARA 1 
Salonlarında : 

AL JOLSON 'un 
B6tü11 kalbim rtkkaUe titreten 

1 c;on Bet;te 1 
JS e ece • çekıiji bir fÜwc "" uyılannı War lehine sarih bir vui7eı tabak- AYRICA: 
· tifad edil ktir •'- m.. sura kilit nok&uı etrabnda, Yunan- ı 

Galatasaray takımının da nasıl kaydediyorlar. Oyun, bundan kuk etmedikçe, Yunan kumandanlı- •• UNME" YEN 
blr muluıclm hattı ile O)'IUYl!Caıı sonr11 yine Gençlerin tazyiki al- Jının cephenin ıimal ucundaki kuv- ' GOR 
malüm de~ildir. Soliçte Eşfakı oy tında devam .terken, saA'fe Mus vetlerle Than6 - Quk& - Libraş is- ı ADAM ARAMIZDA!..J 
natrp, salaçıla Salim mi alına- tafa ~den aldılt bir pasla mu- Ukame~lnt takiben ıı:ıt>asan merkezi-
caktır. Yoksa Salim sol haf beke hakkak bir uyı peşinde k0$Uyor. ne dolrU bir cephe ~· te- Dü117adak1 filmlerin en korkun-
al---~ yedek bir yA ftW'I'"""' F k t ·· üdafil · M taf vetıi\11 ad~.n• ihtimal Vemıl7oruz, cu, Devam edi7orı ... 

uQlflU\ " -,. ......... a a au~ m en ua ayı Cephe vazJ7etinln umumi lnldfa1 ,ek .-.--•••••••• 
muhacim haUma mı ikame edL dilfilrerek l>u m•ıJaekkak bV, aol- u. UCıak KU.ura'ma IYlmtudaa .. 
~? ~ tf...,,,,., deD Jnartuıu.,o.Ju. N6ıde o- ... um..,.....Ur: sn.ana var- ı 
*"1f tuaf her llllld o1liaı. tCild ,_. a - 1 Qenoleıia 1elllM 10- mü: tcfıt. eYVell Berat • A.ıoa,a a.. • .._...., ....,. ..... U4Mü 
;ı.e bet hattJcb.r. SaatrUfm .... ~ .......... )'OluDll tmmet ilamdır. Cll ••• - .......... "'"'* Tail ....... 

·Sineması 
' 

Öldbnüzıleld SALI AK$AMI. 
edecefi HYimli, sizeJ ve altın Meli Yıldu 

DEANNA DUR B I N 'i 
En IOft ve en mükemmel faheseri 

1 L K AŞK 
filmini cörmete huırlannm. 

TAKSIM SINEMASINDA Bug~ Fevkalade Bir Progr 
2 büyük ve muhteşem film birden 

1 OKYANUS BEKÇiLERi 6 Umaml istek uer·ne bu mevsimde en ç°' 

x.ı~~= ~~ Fs;~! ';.~ A .~ ~'~"; ~.. ı 2 • K lsZ~~ :,.~: 
bazırladıtı büyük havacılık filmi. Baıtan baıa he· 

yecan 'H debeetler filmi. y Tttrkçe Söalü - ve Türk l\rl:ııaü' ~ı.:.: 

'9 .. ----.. • Bugün mat 11 de te•ıiMtlı matw. ·----••~ 

BUTUN lSTANBUL HALKI GO'LMEKTBN KIRlJ.4 .. ~ 
ÇUNKU DUNY A KOMİKLER KRALI 
ARSAK PALABIYIKYAN'm 

TURKCE SÖZLU 

3 Ahbap Çavu$1ar SIR 
§ahe9el'ler ealıeeerile aeyircıleri 2 saat kahkaha ile ciild 

TURKÇE SöZLU NUsHASI 

1 P E K ve 
OriJiM1 nüahuı 7ahuz 

M Sittemale 
Basla wt il ele tenilltlı matn. 



ti ı KE LAl.vNE Amerika NIP. 1 Namık Kemal'i Japon Kabinesinde 
A G Z 1 lnglltereye Değiıik• Yapıldı 

Yazan: Leman Ahıskal Y•dmt Edemiyor? ou··n Andık Tokyo, 21 (A.A.) - "Stefani., Kudü, 21 (A.A.)-
·-· ..... • Japonya Dahiliye Ye Adli1e Na- ifna Nuın BerJferet'nln Ra 

t, küt! .. ~t, çut!. Güm.I yanak kalfayı Hacı Tiryakilere b .. tüıı ta ~!! •= {88f 1 bael•ı> . . zın tnllı etmJ.t ve Dahiliye Ne- meydanını teftıt etmek 
.Um, ~üüın... Başmabeyincinin Hanımefendisi ,r -=.are ve ._.,. m e- n 1 rin 1 ı nesmı etraflıca 'be7an eıylemı.. zamme Hiranuma ve Adltye hUIUll bir vazife ile larlJ 

Nafile birader nafile.. Bo- baılamış. Hacı Tiryakiye üstelik b-~~-- ..._~ petln ödemeye, ve v~r tahl lUeclmJık Kemali 1e- t~~· Ve. 188'1. d.e kanunu esasi en· ~evıretıne de Yaııa1eava tayin e- •f'JdJJf bildirilmektedir. 
zahmet ediyorsunuz .. Bu,.. memet te verdirmiş. Merzuk E- ~ -uw vanta~rile nakle ~ c il erek, .<Vatan) cumenındekı ıtirazlannı, RadOt dılmittfr. IDf'Ydanında 120 ıa-are 
ki yapıdır, kolayıiıa devril- fendi bu iyı·ux.ı· unutamaz. Bay- mecburdur. Halbuki, lnıiltere kaılnidesinin dünya ede.b.ıyatında m., Utuattıfı tlcen pad1-"'a ka.... Ta"- 21 (AA) ,..,,. N B .7.7 ' " IO zaman'-_.. -..... yı l:Z bir tek nu1r td id ....,. .... n.3 v. • • - "'· · ... memur, yedek parça stoklan 

.. ramiarda da kendisi etek öpmiye n anıa .,..,.... ~ vere- • . esının ° u- arei maslahat,. siyasetini ten· B~"'P.kll Prens Konoye bu ıabah benzin depolan mevcuttur. B 
Bqka çaresi var mı bu- gider.. memeye baflamaftır. ~ı Hbeple m~~ve bu kaıidenın sonsuz kıy kit edişini, Namık Kemalin hu· Tıcaret ve Sanayi Nazm ile Ma- tar. ııkı bir muhafaza altında 

? Ellmizt kolumuzu ball&yıp - Bir söze '1t8re de Merzuk E- Amerika.dan 18 IGlf bır kredi tebarüz ettlrmf~lr. kukt aksiyonunda ve sosyoloji Uye. lcttmat Sij{Ortalar v• Deni- luııdurulmaktadır. Ber.cem 
ecek deA'fliz ya!.. fendi Gülyanak kalfayı ev)?n sa- açılmuım vqa bir nıtkter dolar Ali Nlhaıbn IÖ6krl feJS4feainde aramak lAzım ıeldt· zatın bler Nazırlanm kabul e- ma ve Ha!ebe -1decektir. 

Bana kalına hah~ duva• var, ~ünahı boyunlarına, müba- ~rdu•~~~~ifttr. Şündi, KOnüye aelen Ali Nihat Tar· tini işaret eden Fındıltçıo~lu. derek kendtlerile mil2öerelerde 
atlıyalım. Taşlık pencere. $irlertn fıkırdak dul kansını içe. uıg -"' ... n.wvn .. arasında bu lan. ?Umık kemalin vatanper- (ençlerin Namık Kemalın edebi bulbnmu.ıur. Bu müzakereler-

en bi.ıitlnt açar, iceriye gi- ri alır. bulu,urlarmış. mevzu Ül8l'hMle m~kereler _. verliıt ve di\ranı hakkında çok ve hukuki cephemde t!tUdfer ya~ den 10nra Prenı Konoye, lmpa- Alman· Franm 
. Sokak kap11ını arkadan aç· - Öyle diyorlar amma, doğ- reyan etınektedtr. Ctlmhurreilt etrafl: ve sık sık alkı$lanan bit tMamı beldedi•tnl ıöv'Pmi~ir. rator tarafından kabul edilmf$. 
z .. Yoksa botwıa emek bar- rusu ben tnanmam .. Biraz da ü- Roosevelt son nutkunda, °Kom- hitabede bulunmuş ve bilhassa Muhtelif lu.tabeler tir. Domel Ajansının bildirdııı· {il.fi ı l..weJ 

ruz.. tlra derim. ftlcla yangın çıktığı zaman insan demiştir ki· ne ~re Prens, İmparatora kabl- duldari, fakat mütareke 
alle imamı. bek~f. pallı ve - Budalaya bak.. Göz göre elinde bulunan s&ıdtlrme vası• ".- Bu ·anda yurdumuı \'t ~et Hamdi Tanpınar da, nenin takvlye1i hakkında iuhat nı *avüz edecek herhllllfıl 

allenlıı beı altı meraklı si- parmatım gözüne olacak değil talannı kmnşmuna para tle eaı- milliyetimiz tein duydujtumuı rirjn ~~y~ıt ve edebi ftfatı hak vetmiftir. Alman talebinin, Weypncl'ua 
hep birlikte arka sokala ya!.. maya teşebbüs edemez . ., tarzın- bu emsalsiz heyecanı tahlil e- ın a ır hı a~e ~ulu~~uştur. rikada bulunmasını elinde 

.. , .. .., .... uaJdqtılar.. - Bak bu clo~ hanlftlGıiım.. da bir ttıbihle İngtltereye paı'll· clertek, onuıı ieinde büyüklert· Talebelerden Huseyın Ourtunca, Yunanistan Harltl ko larak t tan M urası, Tiryaldzadt Hacı Mer- Herkes bizim ıtbi avanak dejtil llz veya kira ile hertürlü harp mizin inkar edilmez tesirlerini N&mık Kttnalfıı Vır\'eylasmı. in z 
0

uh lef ~il areıal 
Efendinin evi idi. Dededen ki.. Her ıtınahmı, kU11U'Ullll ile- malzemeal vermeye ıaı·aftar oldLJ- görür&U. İnsanlı.Jlımm kwiaran Ferhan O~uzkan da Vatan men• (Baıı 1 lneide) 1at1~tad':r. =~ 

konak yavl'\llunun bikir me ilin etsin .. O bizim harcılhız.. ğunu aiılatmıştır. ve kurtaracak olan işte bu heye- IUl'OliD1, H~it .TlnY9li de (Va- nt tepeler zaptolunmu,t'.lr. Ha- Abetz'i tatmin etmek için 
i, anadan mltu GUlyanak Evde çıt olsa, berkti duyar. Sen 2 - Fakat Cümhurreisinin bu candır. Bu heyecıaınmw bir k• tan kasidesı) nı heyecanla ve al- vaların fena olufll Yunan turru- teYleri kabul ettiAt de IÖY 
ile otururdu. Hayatı, ma.. onlara bakma.. İtlerini bilirler .. fikirde olmaaı kafi de4ıldir. İn- tt! daha tazelemek J.qin bura1a ~r ıa:':s=::U. ;kumuşlardır. zunu itkAl etmektedir. ltaJyon mektedir. Bunlar arumda ı. 

ıra çeldıım. bir papaz ,Pbi Hele milba,irin dul karıamı ben- gfltereye gerek para ikra%t, gerek toplandık.,, Rekt?. a 1.ğin rU'J•. #t~ tayyareleri, Ku.ılhaç i,aretJnıi •- fle tevkif edilmi' olan Kont 
ır_anıP.'!Rl~ı·.. den ötren. O ne fenlenını. karı.. \'erilecek tayyare ve harp mal- Hatip, Nimık Kemalin (vatan) bir kr. g~ .~ası~etı.nl çık~ tapyan bir hastaneyi bom- non'un tahliye edilerek t..ı 

r zaman tnahalle kalıvllintn dır of. ıı:emesiJıiıl bedava ve)'• kira ne meflaumunu vesikalarla iuh et. ti ere tebaruz ettirmıt- bardunan etmiştir. İtalyan ettrle- tında bulunan mmtakaya 
reli alzındakt peykere. m- - tıAbf hemstre. ggylt!dikleri- •erilmesi için .kongrenin muva- tfkten IODta, tilrlertnln umum.! '· ri, Siyahgömleklilerin kendi ar- murahhalı olarak tayini ı.t'8'tl 
· şanı hutkası ile yer1-eft, ne -re mübaşirin tıfet bu eve fakatini ~ limhdır. Halbuki, hüviyet ~e mAnasını tahlil etmiş, Merasim ~u şeki~de bi~tik~n kadafları arasında nasıl hafiyelik ti d~ vardır. Maamafih A1lna1a 

san kehribar tesbi.hint ek• blr defacık girmiş.. O da ka~an kongrenın müddeti anUmilZdekl müteakıben Nimık Kemalin ru· sonra gençlik, şehır ve mkılap yaptıldannı anlatıyorlar. Fransız vaziyetlerinde 
etmiyen Tiryaki.z.de bu sabah pilicini tutmak için diyorlar.. ay içinde bitmektedir. Btr kq hf portretini de kudtt!tı. ~i2d1k· vetikaJan mü~ ve kütüphanesi· Poaracteç'm fimalinde İtalyan bfr deıt.itW. olabilecejt 
emişti. Yatak odasının sokak - Heptl bahane vallahi .. Ya haftablc ha1atı .kalan bit tonare ten IOnra, Nlmılc Kemalin diva· ne ~k. ~~ık Kemal sergi- kıtalarıiun Yunan kuvvetlerine lunmamattadır. Almanya 

eki penceresi de ldet bıll· AeOeleri n• için 19liyormuş .. Tah- böyle milbim bir kararı tanlM nınm yiiade cloksammıı l~lnde 1d1!'1 ııyare~ ~tmış~ir. Büyük bir kaı'fl fiddetli bir mukabll hüau- Framız endüatriaini konroltl 
llkı fıkı kapalı duruyordu. takuruıu ayıklamak .için mi?. Ce· .esaret edemez. Roosevelt, bu ar- t~vvufi bir hamlenin mevcut ikkat ve ıtma ile hazırlanaB ma aeçtikleri bildirilmaktedır. ~nda bulundurduJuncWı, 

,dlllllalıallentn imamı HU1'it Bey vap ver ı.ayun?. lb.sunu tahakkUk ettirebilmek olduıwıu bfldirml$ ve <Mevti- MrJıi, alAka ~ &iyaret edil.mi.- Yunan tebliği ukert mahiyette taleplerdi 
Reclkmenin farkına vardı. O- * * 191n yeni kongrenin toplanmuını na) ile'di~ bir lld büyük mu- ~tr. tSer,{~ t.tanbul mat- Atina, 2ı (AA) _ Başlru- bulunacak olursa, Mareşal 
Nflncla Qalıtan Haut Aiaya beklemeye mecburdur. tasavvıftan sonra. NAınık Kema- ua mın . Kemale ha1ret- mandanlığın 55 ~w'.zı h tebl'ği· ıstifaya mecbur kalacak ve Wi 

ilerledi, fısıldaştılar. Çırak çok fenasın'ız .. Adamcağıza 3 - İngiltere1e ıam bnarı, Un hu .~da müstesna bir de- ~~ıt 98!{:ı1;rıe ~Un eserleri ve Lehimiae neticelenenar~tr m~~ R;and'a mukavemete geçme 
IOrdular: ııe oldu biraz da onu dil• &erek kredi suretile para ve- recede ı1en atıldıiını ıövlflmiıııtir. İ ,.re NA k 'i(ıe 1 ~ak~ecdmua- rebeden 10nra yeni mevzii~ !dp- nınııı ~im .. ~ldu~ lşaretiıd 

Ahmet .. Tiryakilerin Mer- şiinsenize.. 1• parasız yahut kira 11& tay· Hdllltpı Nomık Ketnol P~r ~ e':ltıı ~~ 1 ı~ at ya tettik. Düşmandan ara~rırıda reeektir. Petabı'in Fransız 
Efendiyi ~ördün mü?. - Ne olacak ki.. Gece kan ile yare vt ~ ma1!"meat vere- Bundan sonra saz alan :liva. bira edTımişt;e _t;~~a ar M:~:: bir de albay bulun~ bir mJkttr ralclarmdan Alman knaa 

et gözleriyle kahveftfıı içL OJIUl.ııdı ubah mahmurluıunu 'bilme~ .. rveli, . b.u paraı~ ıttw Fahri Fındıkeıolr.u da, Nl- zindanının resmi ve Namık Ke. subay ve er estr aldık. Mühtm ::au:=:e:=-~~: b 
laştL Sonra bfr masaıım ü- bohma lar .. Simdi de dışan çılc. :nra la ~ eyi:ıiidn Am!n- mık Kemalin yepyeni bir cepJıe. malin en ook okuduku Bouilıet•· miktarda harp malzemeıi ve iki cebren yapmajta te-bbüa 

ki kahve döküntiilünü mıya utanıyorlar.. ca an § ası m ır. Çun- sini, hukuk felsefesi ve 909YOlo- nin tarih ve cojtrafya kitabı kul- batarya top elimize geçmiştir. ı la ~ 
... ltoltu~ altından çekti· --ldlturşit Bey a% ktırnatlardaıı ktı ~!harpte AmerlkatAvru- iisini anlatmıstır. NAmık Kema- tandıit kamı$ kalem makaİ bı- Atma, 21 (A.A.) - Enmiye o ur rsa, Fransız müsteımlE-~aanııa mendili ile temizlerken deii. ir. ~~ "'Y sezdi ~ !>~~~nı pa ev et erine, bu arada ngtlte- tin ilk hukuki hüviyetini ''kapı çak ve bir tutanı sac~ da bit 'vtt- Neıaretinin dün akşam~t tebbft· :;'hl:~~=t~~~v 

verdi: verdı. Bnı de kUJı:l . gurultu ılt rtJJe ~ etttli parayı ~a harp altı ~ı.. ne kareı ~iti tin 11«•1 atıntetir. Bundan bat- ne göre dilpnarı tayyareleri LeY· ı ,7_ 

Daha gelmedi Ağabey.. kapıya yığdı. Kendııı arka~ e- malzeme~ .olarak verdıgı malla- isyar.da bulan d~nt. Londra ka, Cümhuriyet devrinde resmi· kas adasını bombardıman etmiş- d '{aktardır. Almanlann ttaı 
Vi kUŞattı. Akıllı Adam dogrusu .. nn bedelmı alamamlftıl'. Bu P.. da yaıdlfı "Nicln?., ..Uı bir ya- ni muhtM pullarla, yeni harf· tir, Hasar ve zayiat yoktur. da azla miktarda asker b * * - Akıllı olm8'8ydı tam kırk rayı o vakit Amerikan bankaları zısından bahsetmiş ve hukukt ter\e baıılım$ eserleri te.ırlr e- /ngiliz tebliii ;ı:.1~be~ hen:,_ 

urtft ~y gert cflSncfQ, kah- MDe mahkeınede ~bıt kltipli~ ikraz etmtt; fakat 10nra haUl O- husB!iVetintn bu ikinci nümu- dilmlstir Atfna 21 (AA ) 1ı t"- ""-~ 
8 

ıy~~ 1!_ ere.ıs: ' yaptınrlar mı idi hiç .. Kalemin· demifdr. Bu Nbeple A.merilcon · • · · - ıg w: ıur- many-.an #!~ ın um.ta 
veden çıktı ve uzaklaştı. ~kan damlar, diyorlar.. halkı bu defa kendi ktlMlndeıı va ku~lerfn~ Yunanıstandakl faıla kıtaat gonderilmesinin 

uk Efendinin kap11ına kadar - Hak rahmet eylesin. Müba• 'böyle bir fedaklrll•a razı ı:rörtın- Almanya • Amerika umu~ı. karargahının ıeblıği- yan ha~ınca pek fena ~ 
· Uıt dudalından sarkarak tirin yürejine indiren de Merauk memeldedir • • fngilız hava kuvvetlerine men- cajtm1 idrak eden Nazılerl 1 

dudafını pe.:eliyen tfltiln aA· • 1. RUSY ADAs l'D.- 1 in lcl ı b bani ta • yanlar yardım çareleri ba 
Pos bıyıklarmı baa ve -hadet Efendi ile kansı olmuş.. * * ı &Hlp e e ~p . om ı~~ yy~reıe~ d lf •. • la ~ - - Kabahat mübqinle UrQe- B in&eııaleth Amert1tamn in• • Metkova 21 (AA) 1 !arın azlini istemiştir. dünkü cuma gunu, Berata hü· an pek ınutereddit bır vırati-61 
sıv!'ı.::."":ı-ı!1i:l' y=: ~ .. Kendlııe dertı -.ıııe 1111.. ıı:ı:.:ıonlldlll allıl ... """'' ....... , T,;,.;... - k•=~ Bull'lln lıe(lalUJh ·"!" eimlşlerdW. Bombalar, yol solrmwıtıu. 
lt k tok panm ayak baiını çözseydi ya!.. ;1ardun Jıtı&a bil mini- Mlkoyaft dlJn ak,.,.. Alman lıctıut V . iltisak noktaları civanna ve aynı Rooae1'elt'ln 1llela}ı 

r aoının sarı maitına Ahım, şahım diyip baştacı edecek ı.rtn i7.a1e edilmeUne ihtiyaç heyet ... tetı,.. ltlr aıyafet vermlftlr. aşınRtoıt, 21 <A.A.) "Re?ter,. zamanda tayyare meydanı hud\tt. V 
dü.. Yavaş yavaş kaldırdı, ne vardı kl vardır. Bu miniler ortadan kalk· laPAJIYADk Cordell Hull, bu~n "aetecılerlt lan dahiline düflXlüştür. Teped~ aşın~on, 21 (A.A.) - . 
ı. kaldırdı. bıraktı.. - Kolay mı?. Mübaşiri işe madık İngiltere Amertkadan - · - pptı.-ı bfr toplan Uda, Amerika len mmtakasmda keşif ıezmE"kte velt, dün ak'8lD Razeı.c 

t, ç~at!.. 1E!rleştiren Hacı Merzftk Efen likl~ rilSbette dıtn g" Ne M::,'t, 21 CA.A.) - Harletyı Btrl~ Devletlerinin Alman hil· olan- ta,,_,,arelerimiz. bir düşman ya~tııı toplAJ\tıd&, Vichy B 
~n loşlutunda cınlıyan bu in;iş .. Ekmeğimden olurum diye mez. 7ar ore. ... ~7;:.'~111 ':ırt0 !'-n~• ~::.,:.::a;:~ ~ett~tn talebini is'af ederek filosuna hücum etmiş ve bir ta-=~ taF. edilıııq olan 
bir kac defa tekrarlandı. kôrkmuştur za~9:.l~.. İngiltere gerek Alberib hilkll- flri 8, 8amue'f':toar•'u kabul "ttmittlt. m: ~tl:.=de:= nesini düşürmüştür. 19-20 kanu- kencliaiııin )ı::,. ~ 

dı Efendinin kulaklan biraz - Bakkal ZuWiyi duydun m !Mdne, 19'* Amntbll lllltn 'N·U"DAIM: Ur Hull her ~ fniMdl 19C91i, bômbarc.Wnan 'ötürmekte old tun .._,...,,.~""'· : 
a r amma bu kadar gürül- ne diyor?. umUmiyesine vaziyetin ~lddiyet btf bmsameııen 18bep ..,,:r tayyat"elerhniz, Brindtzi'de pet- tit. Roo" elt ';,ıar:-
~~~anS:tı!-1if' d:raca;tı.. - Ne dlyonn~?.. . ve vahametini izah ederek bu ka- lrt~n=-~~:or~a~~e\~~:;! -:n~:"e~~ kendi memleketindeki memur: rol ~Tanna ve demieyoJlanna bu hususl ~ektupta, 
ından e len~~~ 1 an rdoı - Hacı Merzuk E~endı son za- bil şekil meseleleri üzerinde mektedlr. lrıanda, Almanlar tarafın· nnın geri çekilmesin" ist ek muv ütyetle tetevv09 eden btr lin kendisinin çok eski 

bJıa ka~ı~ı caldı. y~~n!!,. !: mantarda çok h~sfsleşmiş.. On durmanın zamanı olmad~ğnu an· dan tehdit ectlldlll takdirde, kal'f• hakkını haiz otdu~u ~ba~ et hücum yanm~$l~rdtr. ~t\tUn bnm· larından birisi olduAunu ve 
a merakı arttı. Jlt.ııft18 paralık u alış verış etmez olmuş .. tatmaya çalışıyor. Vaşington'• en koyıtııya hazır butunduOunu itiraf et· t1nnifttr. Hull, üc alikadar m• balar. hedef ı~tı~az edaleıı nuTl~- re'8) ntzdhıde hDaııi.t kabul'go 

k c lak Ahmecli 1iae - Alchlı tQavtt maq1annı kuvvetli devlet adamlarını gön- mekle beraber., aıkı bir bitaraflık mu- tnur hakkındaki ittihamlar üze. k~ d~htlinde mfıllk etmtş ve bt.i• ~~den emin bulunduğunu 
iye saldı. Hevet kuruldu ~ ne yapıy:or derıin?. deriyor. Bazı büyük Amerikan ltlfaza ve denlı uaıerını ln.,ııız do· rinde tahkikat yapacaıtnı ilave yuk ınfiliklar netiC!e11tnde gentı dirmelttedir. 

Tll1'akilade Hacı Merıulr - .Onu tllete sorsan daha tyt gazetelerile propaganda yaptın• naı\rfta11 emrin• vermekten imtina filmiş, fakat hAdiselerin tlk tetkl- yangınlar çıkmı§tır. Petaln • Flltuulen lniıl k pı ..... ~'-1 nd'l edel'lillN. ·-· _ _. yor. •"91•ktedlf, Amerlkldakl kanaate ati· klnfn, tiuntann, ittth- edildi~ miilfitwd ı.-....,.Nlft , a sına .YWA e ı er.. - esım sorayım.. Eınftlyıc., Fakat bütün bu minileri orta- re, lrıa11danın lnalltereye yapaoaOı en ,Pbl, bir İn~ auba ...... lıa ııv Afrika Harbi Cenevre, 21 (A.A.)- Vieh 
lıılııl•lıı ;rı~ı;ı~;!~ey~:'ı :::!~ ~~ndı~daki ~.aba küflülerine el dan kaldıracak en seri ve en kad t~n~:,'ı':ı:.tıa~~~~ ~~:!:~ A::: ya yardım etmekle s~u :: haber verildiRine gö~. duvarından asmak tlıere. sW'llleıien dCilurt yapacak.. çare Amerikanın harbe girmesi- torpido tıuıhrlpterlnln faaliyet aaha· dı.ıklarıııl ıöıRermtmlt aldu,lunu <Bata 1 iaeideJ ~n ?u sabah Haricıye N 

iler. Bu arada kapının önü - Aptatlıl!na dovmasm. Hep dir. .,,., 1enı1ıetnıek uzere deniz oııerln· da söylenıi$tir. Hull, Amerikan Beuter'e görs . 
4~!1 1 kab~l .. ede~~ k balıklasmıstı. tkl mahalle. W,tülmale kaldı işte.. Amerikanın harbe girmesi de- elen tetıfad• odllmeaıne mu ... do et· ıulanııda lbuluııan yabantı tabU· Londra, 21 (A.A.) _ "Reuter .. hır müddet goruşn~tur. 

Ü( mahalle öteden Relen- Bu sırada demir kapı acıldı mek, A vrupaya asker göndemu~ m•ldlt. yette ıemtıertn lnıtltere hesabı· m askeri muharriri yazıyor: 
ile vardı. Meraklıların eolu Hacı Merzuk Efendinin dostlatı si demek değildir. Fakat o hJdt \MUİllADA: Da müsadere edilmesinin Alman· Bardia muhaaara altındadır Am •k y 
~ ... !fepsi de kaoının acıl- db~rd~tı;,!~tu~ . .ı~~~l1ar dön• bkaübt':h1

1 
buAmsay~~~İ _!;ıgeller kal• ... nghay, 21 (A.A.) _ Son n- Vbl tark afınd1 an ~ayrtdostane bir Yakında fnRiJjzlerln eline dtt~ 8M anın l'lll~-

.7" llll1 çc tik bfnl man arda den :altı ıemllerl ve uzun kın ~ ,... ~~ ,_,. -tı 
DeJttf-rlardl. zav-tt· M- .. , _,

3
_._ \il"'"° nJ'- ar .,.r. ı ir, t.-UUI n~utereye pi• 

1 1 are et te Akkf olunaca•ı hak- ce•• t.abmln ..... ,_ ...... ,__. .. _. Hava ,..._ 1 ._ ..... _ 
erıdiyl de çekiştiren ~kiş- mak uelarma kadar kalktı. oa.- lotlarile bir . te eree tan'&- m-..te bombardıman tayyareterlte da Berlinde yapılan beyanat k~tiflerin~ ~ maluma~ milyon İngiliz lirası kıymet 

e~ ler taşlıim aoituk loşluiunda Ü- re, bir çok deniı kuvveti verebf- uıMye edllmtı elan aırı•111 Amert· üzerfnde tefsirlerde bulunmaktan ııon:, asketi harekat Garbe, yanı bir harp siparişlen listesi 
Öyle zannediyorum ki, Mer- ~üyerek ara!ıdl. Kapıdan çıkan lir. Bundan mı:ıad" Amertltamn kanın Aaya don•RM• '"ıtlpplnea a· imtina etmf$t1r. Tobruk iltikametine dotru icra edilnüt bulUnmaktadır Jlu 

tfendl nde yok. bekçi: harp fian etmesi, Almıın ve Av~ utarına varmııtır. e~ektedir: Ha!J;>ukt Graztani'- 'de miltemmim olarak İ2 bm 
A kardesim .. Dün Üfam ite~ - Merak edfl~ek bir şey yok. ruoa milletleri üzerinde dP.rhal • Tokyo. 11 (A.A.) - •anghay· Bu••ar Meclslnde ~ın ~ullana~~gı bu ye1ein• yol )'art!, 2000 llA 2&00 tank, bir 
kadar lambası vanıyormu,. Hacı Efendiye fenalık gelmiş .. tesirini ı:rösterir. Böyle bir kara- dakl Japon .azcuıu, •anQ,.ay Amerı. .,. uzerinde hic bır hareket kayd• top ve mühim miktar4a 
Sandık,.ıtarm H-na ..,ıa.,1A Berber Kadri Efendi kan alacak. nn husule getireceği mant'IVf tetir tla rtdto•u ile Japon radyo kontrol <Bata 1 incide) dilmemi$tir. Stvı'da bulunan sol mat v--·r 

" ç., ,..01o ç. Gül b'l h b" . "k tni I' ıda....ı araaında bir lhtlllf c;ıktıOını ilerl L tr. .,,-'" • «örmüş. Merzuk Bfendt yat• - · yanak kalfa yok mu? ı e ar ın ıstı 11meti de i.ftfr- te)lt .Wlf ve ıltmıttır ki: .. Amerika tahdit ec:Ulecektir. Bundan IOft• cenahımll da emeıdeclir • .n.ı-
önce pewı..,ı _.ımf$. - Dün akeam nıabeyincibaşı- mE"ye kafi gelebilir. Bqkoneoıoeu, A•erlkaft radyoeu net- ra Y'Ahudller, Buljtar vatandat- taatıınız, Tobruk'a dobu deri ha-

kapamış, l&m'bavı aöndür- lara gitmiş •• Haber salacaiız gel- rıy1tuun J•ıtett ıcontroı ldareat tara. lııtnı tltttsap edemfyeceklerdir. rekete devam edecek bir vaziyet.. Nevıork, 11 (A.A.) -
Hırkuuıı da lld1re bırak· ahı. uyj!ununu bulamadılar.. fıntl•n lt••"u0111111 lttyan eder•tc. Irk ve dfn bakunmdan babası ve te bulunmalttadıt. Yalnız BinJ(a· B.,, Vaşington'clan haber 

, Meraklılar yavq yavq dı,111- Söz aramızda, Hacı Merzuk Z- tlklyette bulunenuttur, Japon maka- aııası yahudJ olan h~r $Ahu ya- zinin zaptı için ikinci bir meydan fine göre, Roollevelt, Ams 
• .:a. ~ ..... ,_... Bir kad latı rd fendi, İffetin "6ıü ne renktir,• 111•1 •• tlkly.U tttklk etmeıctedtr. hu.di sayılacaktır. Gelecek hafta muharebesine lüzum hAaı1 olması imal edilen tmyyarelertn yu .... ... '"::•Meraıttaı!na~tf! k~e- çı uzun mu?. Kısa mı? .. Kara mı, l11tırı.ıt1 doatc;I h•fl•dllm•I ısın mu- müzQere edilecek olan üc:ilncü mlmldlndür. ellisi yerine yüzde yetmifinin 

1t. A7f .. !>lıha neler.. Bu fbn.. Qok lilldlr ki bir_, yok. sar mı? .. Koynuna girinciye ka. ukerelor yapılmaktadır madde, muzır propapndalara Diler taraftan yine, "Reut.er. giltereye verilmesine kalV 
kadannı halpam nenden Yanardım Ttryaktzadeye dolfu- dar bilmiyordu. Fakat bu vesile BOMANYADA: k&ı11 ahnacak tedbirlere müte- m Batı Çölündeki muhabirl eun nılştir. 

u,.. ıu. Cok namualu bir adamdır. yine dostlann çenesini aqtı ve - • IGkNf, 21 (A.A,l - Romanya- allik bulunmaktadır. lal'I bildiriyor: -------
Peneerelerfn4en Mlrlü B- Neme ıamn İki elim yanıma 1(8- Hac~ Mer

11
zuk ~ndiyi doya doya 111• a.rıın alflel o...-.tan G,..nu Sofya, 21 (A.A.) _ Sobranya "Tarablus'daki fn.ıiliz ileri ha- Eden, Halifax'tn 

oduınm içi aJDa ıtbl tecek. BSt .an olauli bqını kal- cekt" .. lrd er .. .ı:utn •in torba de- Roman.ta Hariciye Nazırı tayin olUR· Meelilt Milll Müdafuya m8te- reketi Bardia harekitınm başlan- Yerine "'---wnnicı 
ur. dınp ta btr komeunun l)fftCereti- Jlil ki... mupur. dair kanunu tadile etmlttit. ~daki mütevalt baskınlar ye. ~ 'I 

Peki &yle ue, nı diye bu ka. ne baktı•ını 'IÖl'eD olmamıftır, rine, •1md1 iyi hazırluın .. mun- J.orıdra, 21 <A.A.) - ' 
tGye ... "ftrınlyor yaf.. ınUatUmancılm.. - 67 - tin. Bu kadma tesadüf ettin Şım· ~~=~· b~~'1rı;:;Y~~~:~~ ~~ze~!~!~Y;a~=~t!'duhe 

&im ıhafabnlar bolma- * * - lııtihtr mı? •• l'akat bilir mf• c l r "'e dt ne haldesin? Zabıta delt~rle- dia müdafilerinin tetlim olmas• rax. fn-1lterenin Amerika 
sin? Sende büyiik bir artııt ol· ~ rinde parmak izleri olan bir aabı- ük El il· ırn... ta il 

'ra OGlyanak blfaya ne ol· N' tuhaf bfr tea4ilftUr ki mak istidadı varmif ..• Yazık Nıki, k.Jl1Jn. Anık ceım,etin dıımda için daha bir ka~ R'lln ~lctir v ~ ı~~.e yin ed dW 
Lbtım ...ıe a.ı• mahallenin ileri l(lllenlerl •rla istidadını k6rlettin- Ne ıü• ~ô:.'v"~" :.•v:::;.Lu - ıııobldlm bir adamam... ~"/!ın~=: !::b'.f. ~~f,; ~fn~ ... '!:ı'b:Wtinı~:'!' 
~ ı Ttryakizadenin yalms 78'1Yaftll- a.l rol yapıyorsun! Ellerlrnle yüsüınil kapamı~ 1'.8 etmişlerdir. Bundan maada t "'ur.u hi'~irmektE"dtr. 

ereye ıfder ld kardeüm?. yacalını, bakıma muhtac okbılu- Biçare çocuğllft gözltrl dOldu: h adam Mnin kocan olduktan so:oı trm. NfJd'nhı yilreğinin çarpırıtı· •.alyanlar Bardia'dan Sollum'u 
Meftuk lfeııdt Ofllyanak nu dilsttnerek evleııdlrmlye kllnr - Görürsünüz! dedi. ra şuursuz, sarhoş, metresler pe-o smı lfltiyordum. Kalln: bombardıman etmele ve bu su-

U'Ull'I eski hanımefen. vermı..ıentl.. Aradılar. taradtlar Kallb.: findf Jropn bfr it, bir katU oldu. - Evet! dedi. Bu ~ydıltm a- ret1P fnJ(iliz gemilerinin bur.ye 
etek öomlye -6ndertr. Qfll. nihavet milbastrtn dul kanlllMlaıı - Neyi aBrdlfı:! lıtttharmı Botewky'yl bir' naaş haline IOk• d1amlann hepsi onun yatağından 'llalzerne cıkarmasna mini olnıı-

Jlt)ŞLER: --
llSUZ Değirmen Dönmez 

(Bqı 1 incide J 
Mesul Mevkide oıanlan hlyle alır bir vulfe yflklerke11, bu 

ie1'a4la onlara lhım olan imkAnlan temin etmekte We-
eria boreudur. Karh bir ıecede. ya'8chiı yerden mesafelerle 

bir haataya davet edilen belediye doktorunun bir otonıo· 
"Ya emrine lmHe 'bir nakli vatıtuı yolma. imdadı ııhhl oto

meuul be, do~ bu haltata pdebilmek lmklnlanndan 
......... lnı hastama ilk mfidavatlıu yapmak için llzım olan 

eU.de 1oba. bu d()Jdora \'fedan ve eemJyet karpaıbclı U• 
edebilirls? \'dlle ve mesull1etl~. mevtut şartlar .e im· 
i~ fenli m•ul edebilir. lalim arkadan ıelmek şartlyle 
tif ytlriima, ıuauz dejirmen dönmez. 

mı? ıtayır yavrum. Yapamazsın. tun. Stırüne liitUne 6ldü kurtlll• geçtiler. Bu kadının zehirli buse- va te"bbüs etmişlerdir. ttalyan
Biç biriıniz y.pamayız. Marya dtt. 'Stahl de öyle. Ya za~llı Kont lerfnt hepsi tattı. Ben de tattım. lar hava U.lerinl uzak yerlere 
T.rııovsta'ya temas eden hıç bır Kamarovsky'yi bir paçawayc\ ç~ Ve bu bıueler ineanı cehenneme 'lakledtyorlar. -
erkekte azim ve irade kalmaz. Bu virdi. Bana bakın. Ben ne hale ~ötürüt Clrae, Cll'ce... K-"" 1

- 21 (AA) o ta C!-•k 
kadm. keiıdfltne temAS edenl!l'f g@ldtm! eoıutumun ~ıumun Bazilof $8.$1rnıl$tı. Her zaman· tn.ıhl~abı~ tebUti: ..,.. 
birer donıtn yavrusu yapar. Ne ar&Jmda mesut bir atte babası ld kaba sakalatıtıı unutırıus, ba, ''Bardia tstihklmlarnı müdafaıı 
deme~ iltedijiml anh1orsun de- ikin onun muııttine lirdikMı na .korku ile bakıyordw-Niki ü· '>din dütman kuvvetleri toıt a~· 
jtl rA1t sonra ne l\fSm, ne barkan, ııe 1.ftr.ilM atıldı ve ha~ -;imizfn ıettii altında samhtken 

Circe'den bani esatirde tai- ıuevkiim, ne §etefim, ne itlw - Mn! .. 1ittik~ takviJe edilen kunetle-
ıile temas eden erkekleri domu- nm, hiç bir pyim kalmadı Hır- Ondan sonra bilyük bir tehlt· imiz Garp ve Şimali Garbi mın 
R d&ıclürelı fU mepur b~ii· m, namuaaua bir adamım. Kena ~:fttt~ar ıcıöi. ko.tarak fırla· akalannı temlzlemlye devam et 
den bahsediyorum. di lrendimi :Jlıktıktan sonra e"Vll• -nektedir Yeniden dört top ~ 

Ne söyliyeceltml tafll'llllltıaı. duna temiz bir tatm bile bıraka• * 'l00 esir aldık. Sudan hududunda 
- Btn mi?~ rm? dtyorum. blı,....,.... Olllarl amurımıun mGfrezelerlmiz taarruz faalivet 
Kalin devam etti: sonuna kadar hırsızın QVlidıl df· Nild'yt, 0 ~l aşkımı bir da· 'erini devam etttrmfslerdtr. 
- Evet, sen. Circe'den ba•'-A ~kler. Nikola Naumoff bır de ha ı<Sremedlm. Bu vaka bent ta. Muır Btı1Peldlt lta~ltll .,... ınamile ata.bin kıskaçlannın a-

bir şey değilsin. Kont VutU Tar- dini dilfün. Genç, güzel bıt rasında bıraktı. aaluuını onıl 
novska ne old~? O genç, yakışık- delikanlı idin. Tahsilini bitırmj.. (DEVAMI VAtl) Kahire, 21 (A.A.) - Mı1ır Bq 

\-ekili Hüseyin Sırn Paşa, 
katınde Mü•faa Nazın ve 
CJrdusu Genel Kurmay 
o1du~ halde, Batı Çöl& 
me;danını gezdikten 10fta 
Kahiteye dönmllftür Tayyate 
Batı Cölüne ~den ziyaretefler 
rada Orta Şark İn$riliz hava k 
vetleri Baskumandanı Ma 
f ..onımore ve Cöl kuvvetleri 
mar.~nnı General WtlllOl'I tara 
dan karsılanmıslardır. Misafı 
11di Barranl fle Bukbuk al"tl 
~aki harp mevdanmı ~1r 

hareketi esnasında Uttf?ta 
ınen muazıam harp maJ 
'toldannı tetkik ~tmislerdir 
rillı zaferile neticelenen ha 
hakkında Baıveklle izahat 
ini.ıh. Misafirler harp 
nındatı hatıralar ~tüterek 
yare ile Kahireye dönmüş 
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u iN SAADET( 

ÇAPAMARKA MÜST AHZARA Ti : 
Sıhhatinizin, ncşenizin, sofranızın hadimidir. 

Sat ilk Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
l - Bolu Belkaraağaç deposunda istifte mevcut 29 adet muadili 9,826 

M 3 çam ve 1314 adede muadil 562/717 M3 köknar tomruğu açık arttırma ile 
satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcut kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlü-
iü,. tstanbul, Ankara, Bolu Çevirge Müdürluklerinde ve Boluda Dev-
lu i Revir Amirliğinde görülebilir. 

.;am tomruklarının beher M 3 bmın muhammen bedeli 14 lira 84 
hruş, köknar tomruklarmm muhammen bedeli 13 lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminatla 30/ 12/940 Pazartesi günü 
saat 10 da Boludaki Devlet İşletmesi Revir Amirliğine müracaatlar. "12036,. 

ı 

, iKi EŞSiZ 

1941 Mode~ 

CHAUB ve PYE 
Radyolarıdır. 

Tabii müzik pürüzsüz ajans haber
lerini ancak bu iki marka ile dinler
siniz. Görüp dinlemeniz menfaati
niz icabıdır. 
Salonlarımız sayın müşterilerimize 
her zaman açıktır. 

ADEM KARADAG MÜESSESESi: 
Voyvoda, Hezaren Cad. 121 - 123 Galata - lstanbul 

.......................................................... ~ I, ____ _ BİR HAKİKAT! Sayın Müşterilerimizin nazan dikkatine : ' 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kehme ile SlNG.t;.1' :,AAl'1 demt:.kuı. '.(u.nkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsah meşhuru 5.Iem olan S1NGER Saatlerinde toplanmış · 

trr Bunun için: Saat alacatımz zaman, tereddütsüz. SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindekı 
SİNGER markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz llzımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlariyle ve nefis işlemesile hakikaten na.zarı dikkatı 
celbeden böyle bir harikulade SİNGER Saatine sahıp olmak ldeta bir saadettir. 

S1NGER SAATİ; Hoşa ıidecek en makul ve en güzel hediyeliktir. 
No. 82 - A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 Lira. 

1 GE Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 
Dikkat: Singer saatleri fstanbulda yalmz Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İstanbulda ıubemiz yoktur. 

--------· Adres: SİNGER SAAT Maiazaları. İstanbul Eminönü No. 8 , 

~- İHTİRA İLANI mi'\ , ------------, 
"Portatif Otomatik eslihai na- ı ı Bayanlar için pek mühim : 1 

riye,. hakkında alınmış olan 1 ı 

Mart 1932 günlü ve 1319 sayılı 1 Sayın Bayanlarımızdan 
ihtira beratı bu defa mevkii fil- gördüğümüz teveccüh v f ı 
le konmak üzere ahere devrü- rağbete karşı şükran bor· 1 
ferağ veya icar edileceğinden, cumuzu ödemek i,..in bt 
talip olanların Galatada İktısat " 
hanında, Robert Fcrrl'ye müra- defa Amerikadan getirt 
caatl:ırı ilan olunur. tiğimiz en büyük makine 

, ler sayesinde FEMİL'i sı 
-

1

••••••••• kıştırıcı silindirlerle ga-
w Muamele Verg·ıs·ıne A·ıd .... ,.. ANAPİYOJEN •.mi\ yet kullanılışlı, ufak mik-' 

1 
ı M ı J ropsuz bir şekilde yeni 

1 - 7 nümuneye göre 1941 senesinde tutulacak olan bütün Defterle- t t tDkRk. HSI.AtaNf.1

8

0
Akok pnö- ambalajlarla piyasaya çıkardığımızı saygılarımızla arz.eyleriz. 

· S M k • M 11' F d G" .. •· (A d ı T" · s rep 0 0 
• 

5 1 
' İL 1 b. k h" h t 1 kl d k rın atış er ezı: ua ım ua ucuyener ın na o u urk Kıtap De- k k k 11 1 osiyaniklerin FEM bayan anı ır ço ra ım as a ı arın an oruyan ve 

posu) dur .. Yeri: Yeni Postane karşısında Meydancık Hanı Numara: 10. ;aopt~ğ; çı:a~. :a;a akıntı ve üzüntülü işlerden kurtaran en birinci adet bezleridir. 
11, 12 de dır. cilt hastalıklarına karşı çok h ed FEMIL BAil>I bul 

1 Her ticaret an e ve \:1 unur. UNUTMAYINIZ K • Bir Muallimin dikkat ve itinası ile ~ tesirli taze aşıdır. - • 

1 basılan bu defterlerin kAğıtları da =- ı"·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
birinci hamurdur. Asla mürekkep çekmez. 25, 50, 100, 200, 400 yapraklı- il SiRKECi -:, :. 

~·-••••••••..,. lBTı vardır. ~ , Sallwnsöğüt Oemırkapı 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş Yüz Kuruşluk1ann Tedavülden 

Kaldınlınası Hakkında llan 
Gilmütı yilz kuruşlukların yerine gümUı bir liralıklar darp ve piyııoıaya 

ki.fi miktarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 tkinciki
nun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırdrnası kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız mal sandıkları ile Cumhuriyet Merkez Bankası 
tubelerinc:e kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluklar bulunanların bunlan mal sandıklarfü 
Cumhuriyet Merkez Bankası oubelerine tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

"70025.. "10216 .. 

l g 

Adet Lirai;k Lira 

1 2000 -
3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.- .. 
300 20 - ÖUOO.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz. aynj za

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ke,ldeler r 4 Şubat. 2 M• · ıı l<umbaralı ve l<umbaraaıı 
1 

l'ıeuplarında en a:r eııı il· 
yıa, 1 AOuııtoa. 8 l<lnclte._ ra.. bulunanlar ıcur"Y• 

rln ta_!!!ılerlnde yapılır dahJI edlllrler. _ 

-
,ialil Sezer 

Karyola fabrikasındakı 
Sergiyı ziyaret edınız. 

,_ Göz Doktoru - l 

Kemal Tarkan 
rattsım: Tramvay duratı karşı

sır:dP Kamerpalas No, 1. 
Tel 49313 

Aydın Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

Aydın Aallye Hukuk Mahkemesin· 
den: Aydının İncirliovanın yukan ma 
halieslnde Savran Halil kızı Cevriye 
Savran ilı: İz.mir Eşref pa§a Kadriye 
mahallesir.de Kireçli sokakta 3 No. 
lu evde du\·arcı ustası Abdullah oğ
lu Şevke: aleyhine açılan boşanma 
davasmdn müddeialeyh Şevketin ika
metgahının meçhul olması hasebile i
lanen tebligat ifasına karar verilmiş 
old~ğuııdr.n mumai!cyhin muhake
menin muallak olduğu 17.l.9U cuma 
s:ıat 10 da bizzat mahkemeye gelmesi 
veya blr vekl1i kanuni göndermesi 
lilz :mu tebliğ yerine kalm olmak ü
zere ilanen tebliğ olunur. (12035) 

lstanbul Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İlanları 

Beher kilosuna tahmin edilen fialı 
::a kuruş olan 140 ton pirinç kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
10/ 1/941 günü saat 15 te Ankarada 
Lv. A'l:irlıği satın alma kom!syonun
da yapılaraktır. İlk teminatı 3885 li
radır. Evsaf ve şartnamesi 250 ku
ruşa kvmisyondan alınır. Taliplerin 
kanuni vesikalar:le teklif mektupla
rını lh:ılE· saatinden bir saat evvel 
ko•nisyona vermeleri. ( 1670 - 12042) , __ ___ , 

TAN Gazetesi 

ilan Fivatları 

Başlık maktu olarak 750 
J incı sayfa 8antimı 50fJ 
2 ,, ., • 300 
4 ,, ,, ,, 100 
5 ,, ,, ,, '15 
ilan sayfasında,, 50 

1 

' 

e.tı 

AGA Radyo 
.SCANDALLI Akordeon 

ODEON Plak. Gramofon ve Piköp 
Bisiklet, Çocuk Arabası ve saire ve saire .. 

Beyoiflu. istiklal Caddesi Nn 4R ı r 

................. 1111111-----------~ 
Şirketi Hayriyeden: 

DiKKAT! 
Ahval dolayısiyle kara nakil vasıtalarının aılığmı ırözöniinde tutan 

'Sirketi Hayr·yece sayın halkm istirahatini temin ve yokulultlarını teshil 
için kış tarifesinde Bebek, Arnavutköy, Kuruçe$me, Ortaköy, Beşiktaş ve 
Köprü arasında azimet ve avdet seferleri olarak 42 postanın tertip edil
diği ilan olunur. 

Saym yolcular bu ıeferleri muhtevi hususi tarifeyi yukarıda yazılı 

' iskele e-iselerinden meccanen alabilirler. , 

........ --., ....... ,....,_.., ....... .,....,....,.V-'V"".....,.....,"V''"V"""'V"""'"""~'~ 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı Sfl Kuruş. 

1941 
MODEL.LER.t 
GELMiS!.lB 

IMGiliZ 
'\~~"iGiNiN i.4JIE~~R.'t~'~ 

p 

lU. 

~ ................................... ~~ 
lstanbulda Havagazi ve Elektrik ve 

Teıebbüsatı Sınaiye Türk A. Şirketi 

MÜHİM İLAN 
lıtanbul'da Havagazı ve Elektrik ve Teşebbilsatı Sınaiye TilB J>.• 

nonim Şirketi, Memurlarının 1940 Senesine ait "Sarı,, renkli hüviyet kart• 
!arının 1 İkincikinun 1941 den itibaren iptal edilerek 1941 Senesi içbl 
muteber olmak iizere "Pembe,, renkte kartlarla değiııtirileceiini s~ 
müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baı tarafında Şirketin unvanı olan "İstanbulda Hav.
guı ve Elektrik ve Teı,ebbüsatı Smaiye Ttlrk Anonim Şirketi,, yazıhdıt 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmı:yan kartlar sahte addedilmeli 
ve hlmilleri Polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu illna riayet etmemelerinden çıkabiJec~ 
neticelerin mes'uliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beyan eyler. 

' MÜDÜRiYET 

n.F. SABAH, öCLE VE 
.Ser yemekten sonnı (iiııde ii'ç defa muntazaman 

dl•lerinlzi fı.r.;elayınız. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~ A Ş K 1 N T E M ı· Z i ----.. -= -~ 
Milli, Hissi 

Yazan: 
ve Aşki Roman 

Aka Gündüz 
i : Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 
'-•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş ı'arihi : 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
7,irai ve ticari her nevi banka muamelele.-! 

l!~:...~~~~=-~~~~h-~=--~~~--' 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat 8ınıca••nda ıcumbarıh .,. lhbıraı:r taHrruf neeapıırında en l'f I' 
ııraeı bulunanlara senede 4 defa qeıcllecek kura ile a•aı)ıdaıcı plln• O 

4 
4 
4 

40 
ıoo 

Ade\ 

• 
• 
• 
• 

ikramiye daCıtılıcaktır, 
1.000 Liralık 

600 
250 
100 

&O 

• .. 
• .. 

4-000 
2.000 
1.000 
4.000 
&.00(' 

120 .. 40 • 4.800 ' 
180 • . 20 • 8.200 

oı K KAT: Resaplan11dııld paralar bft sene !cinde !50 liradan asaıtı ıtıısfl'I 
venlere tlcram1ye çıktığl takdirde 1't 20 raz.lasıyle 1rertlecekttr gu: 
senede t defa, ı Eyl(U, l Blrtnd.trlmm, l Mart ve l Bil 

l', 

13u 
ide 
ttuğ 
bbüs 


