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Şehrimizdeki ıençlik ldüpleri-

1 

ne dün Fener stadında törenle 
bayrakları verilmiftir. Beden ter
bi)'ell aeııel direktörü General 
Cemil Taner, bu münasebetle la
la bir hüabe IÖylemif', Bafveld-

0 V 
., • L lln İstanbul mükelleflerine selAm 

1 en mıyece~ lannı bildirerek çalıpnalarm -

Af RiKA <EPHESi 

Uzak Şark 
Gerginliği 

Malezya'clald lnt• 
Hazriğl Arth. 

izinler ele Kalcllnkll 

Vlchy 30 (A.A. _ Fransız p • ::U-~meqınun kaldığını ill
lnall Afrikuındaki bava ve ~iz Bundan ~ bayraklar tevzi 
lll1elinin mihver devletlerın~ ~ilmit w ldüpler genel direk 
t.erbdlJeceiine dair Amerika torle lstanbuı böl-1 b .. •lranı ...... lasv.... 1 l1111ilz ve ...... 
dan verilen haberler resmi Vichy vali Ltltfi KnıSann •:-ünd aya bir ••':I ., • •':I 
iDabfel1ertnde saçma oıarat va- geçit resmı y·-...··'-~-- e Dftiinm Yılclinimü Deniz Kuvvetleri 
~. Ayni maha- ~~ - ':1-••• :=m 1~ ~e! Suriye ve Li•nanın uza1t Şarktaki İqillz deniz He•yesl: 12 T•k Ar.amcla Çarp1119a 
bueketJe Mımdaki İngiliz kuv- bvvetleri başk11ma11danı Londra 30 (A.A.) - M. Chur- Londra 30 ~A.) - Reuler: İli 
vetlerifte iltihak ettiklerine dair lst1 .. lc11ini Amerika AmiN1 Layton chill, bugünldl pazar günü doğu- giliz ve Alman denız kuvvetleri 
Amerikaclan verilen haber de Singapur 30 (A.A.) - Reuter munun 6'7 inci yıldönümünu, if dün gece Manş denizinde temasa 
kaUyetle tekzip edilmektedir. ela Ta111yacak ajansının muhabiri, Malezya a bqında geçirmiftir. Kendismm ıeçmiflerdir. Miisademe lngilte 

'1- razisınde İngiliz latalarmın ha her zamanki gıbi ifleriy!f met re sahiline uzak olmıyan bir me 
Pn.- hududu 30 (A.A.) - Vqington 30 (A.A.) - "D.N. zırhk halinde olduklannı haber guı olduğu ve bu yıldoniımunun lalede ve Douvers açıpıda ce-
l'nmsm Afrikamıdaki Fransız B.,. Hariciye Nezareti, Birlepk veriyor. Dün akfll!D sinemalar ve işlerine sekte vurmasına meydan reyan etmifür Salailden pJdetll 

hava tislerinln Almanyaya terke Amerilwmı beynelmilel vaziyet dana salonlan kapanDllf ve as vennedili lbyleniyor. top seaı,rt itiiuımt ve ~ü;ler -
dllecellne dair olan Amerika müsaade eder etmez, Suriye ve kerler derhal kışlalanna ptmek Bqvekile bugün dünyanın her den çıkan 1f1k1ar görülmilftilr. 
haberi, teyit edilınemekle bera- Lübnan istikWini tamyacalmı lç!ıı emir almıflardır. Ayni za- tarafından tebl'ikler gelmiftir. 
ber af.Jul müphitler Bizart'm haber vermektedir. manda projektOrler, gökyüzünü Yıldônümü münuebeUyle ken - 1f. 
AlmanJa tarafından Vicby 117.e - Amerika büktlmetıni Vichy ile &raftırmala b9flam1flardu'. Bu diline ,Onderilea hediyeler ara- Berlln, 30 (A.A.) - Uzun men 
rinde yapılan tazyikte ilk hedefi munasebetlerini tadil edeceğine tedb.ırlerın aebep1er1, tamamıyle sında Felemenk HlndJstanı balla alili Alman topıaı, M&llf kıyıam 
tepf1 edecei mutaleasıııd dır - dair olan M. Hull'ün beyanatı da malum delildir tarafından verilen 12 t.ant var ela bir hı,wz Qfiiesinı bombar-
Ju\ p inzımam ediyorı 'hnu; a.: I; _, 7) dır. mman etınlfletdk'. 

. , 

. SOVYET TEBLiGi 

l'1i4nMe~~l 
~iğe l•anıak istiyoruz 
RfFI: ,.opnuzun ~ bildiiim bir 

~ fllıDi ben de seyrettim. Bütün dünyada 
HALI '• -hem de fU. ten deryuı dunyada - berkele 
u AR a.y bmçknklı goz yaflan döktüren o tohreW (°'9 
~"' ,. meyen .Aft) filmini ... ~ var ti ben ~ 

.._ __ ....., dmı; ailaJanlata ptm4<1ınt; ip büsbütün tiqb 
bır yümen ıııcel~ bafladım. Filmde - batır~ llbl • 
olen genç bır kadmin hayaleti, cisimlepıiş .ruhu, ildde bır dam
lua kedi gıbı tıntıanıp MWgiliSi olan çam yarması erkeiJD 
camlarını lurarcasina: vuruyor,~ ]ıaylurarak. 'Gel! Beldiyo;. 
rum! Haydi! , Diye sesleniyor; sonunda erkek bu ~,.. uta
yor; bir de babyoramuz, diri ile ölü, VaktiJle aeviştikleri bir 
d.aj ~ını tuüurm0fl8r, kadı patikalarda ayak izlerini bı-

• l'fkarak ve koliol8, ~ dölaş tipilen y~ kasırgalari 
hiçe sayarak gidiyorlar, uaklapyorlar, ruhlar ilemıne karıpp 
ufukta kayboluypr.lar! 

İşte XX. asırda butün dİnyaya, bütün milletlere hOf aeieıa, 
eı uatünde tutulup seyrine c:loyulanuyan filmin canh ııoktuı, 
bu Canlanan ölü, ölülefell diridir; bu, akıl almaz mahtıja at
maz, bilgilerımıze ve ~ uymaz masal, martavaldır! 
Demek ki insanlar tekrar bır çeşıt romantızme donuyorlar. Ro
mantizme dönut demek kuru, katı şıiraız ve ölçülu aklı bir ya
na bırakıp fanteziye, hayale hııU)ıp din duygusuna kendini 
kaptırma; ruhların yapmasma, ahrette laulUflDaya manma; 
t.tlı bir avunma yoluna can atma demektir. Bır zamanlar Avru
pada polıtib devrimlerinden 10nra romantızm dUfUDÜf 
ve duYUf tarzını altüst eden bır delişıkliğiıı başlangıcı ~ 
muştu· iQsanlan ıçliJiie ytıfka yüreldiliAe çocuksu gi
nş Ye ınamşlara dojru gotürdq Şimdi de işte bu 
ihtıyacı duyuyoruz; ruhlarunız artık realizm ve surrea.
lizttı'ın demır leblebilerini yutamaz hale ge di, fi
kir midemize çelik ve çımento oyle oturdu ki, bayat iştahımız 
büsbutün kesikli. Makine, fen, ilim, mantık zıncırlerini kopar
mak bunlann ajır b&ğlanndan kurtulmak, ıçinde kapalı kal
maktan tMktıjm>ız ~ mıdandan ~ hayal bulutlan
na uçmak iltiyoruz; olüinun en fazla çolalclıjı, kolaylapp ucm
lifblı bu kotü dünya üzerinde (Ölmjyen AP> ve olmemezlile 
nwnmak için çırpmıyoruz. Bize artık gtlverciJr kınından bü
yülu fidanlar yef8reD, turunçların ~ çıplak peri kalan be
liren, gokde. nlkAhlar kıJılıp bulutb\lda p!ftlele giri1eD bir 
hayal dünyası llzım! Yumki st,..t 1enl n•um•n ne olacajım 
bilemem; fakat san'at ve edebiyattaki nizam, mmentian temeli 
üstüne kunılacap bmallJ'OI'. 



2 TAN 

Pahahhkla 
Mücadele 

mı Jlk Okul 
İhtiyacı 

No. 15 
O le dar hır sokak 1:i insan Annem ona kar,ı lüzumundan faz-

ide yaşar g:bt gökyi.ı- la zayıf davranıyordu: Ne yapsa: 
ı çc ·ıyor. Gomuldük "Gençlıkl., diyo["du. 

rn çJ u h.iç k mse ıle gorUs- İki sene cec;ti. Ben on altı yaşım-
Ann m n butun günleri daydım, kardeııın on dokuzunda. O, 

e g ı;ıyordu. Büyük lisenin son smıfmda ve artık eve ta-
tl d n sonra, kardesimi pa- mamen hakim. 

o r k bir mektebe yerleotirdi. Şurada biraz 0 r.aınanki ruhi du["u-
u koh e evın yarı kar . nlık oclala- mumdan bahsetmek iıte["im. Bugün on 

da ı uzun sene ı:eçı~d k.. Ben ı altı yaşındaki bir kızm hayat, hakiki 
ebe g de yordum. o.linlerım an- hayat hakkında esaslı bir fikri "ardı["; 

y d m etmekle ı:ec yordu. A~- halbuki ben yalnız annemin hayatını 
n n kaç defa dolaptan ktic;uk bır bıl:yordum o Jtama"~ kada 1 1 

ık d "«'! 1 h b l" . . ·- r a nrı: a ç ar ı.,ım • .,s a u Y ı- annem ıçin 13tırap c;ekmi,, annem ic;'n 
u n rı ~ ta dım, ııana saklı- al?lamııstım. Hayatımda benim çin iki 
um. A k. k bile onu satmıya- türlü erkek vardı. Çoğu ilk babama 
m,,. Ded ğin.ı hatırlıyorum. Aç benzer, ıkincisi ise nadiren tesadüf e-

m dık amm:ı, ytılnız ekmek, zeytın d,;len erkektir ki, övey babamın ti-
m z çok oldu. pidir Bir de romanlarda okudufum 

O zam n k ırde~ m bUsbtıttın ba,ka masallarda duydui711m hayal" b' k k. 
. id B b . . . d'k D •- ı ır er e u ı. ır ırımızı sever . uy- tipi Yardı. 

u bir çocuktn. Bir hafta çantas n
n bir kaç elma ve iki portakal çı
np sofraya ıetird-. Annem ıor
. 'Bunlar ne?., 
O utanarak cevap verdi: "Mektep-

t çok yemek veriyorlar, bunları aon 
yer~m diye cebime koyuyorum, ıe
eri de dol bıma saklıyordum. Haf
sonunda epey biriktı; ılze ıetır-

~.,, 

Annem onn okşadı, katlyyen bir 
ha bbyle bir OcCY yapmama.ını ten 

1 ett. Amma o b ze yine her hafta 

Bütün İşcsilere Yemek 
Verilecek 

Elektrik, trnmvay, tünel işletme<;! 
umum m!idtirlüğLi yıldn on bin lira 
vermek suretjyle kendi işçi ve me
murlarına yardnna devam etmekte-
dir. Belediye temizlik amelesine c!e 

1 

günde bir öğiln sıcak yemek ve ek· 
mek verilmektedir. İtfaiye mildurlii
ğünde çalı$anlara da yemek verilıne
ıl kararlaştırılmış bulunmakt.'.ıdır. 

Öğrendiğimize göre hQkl'ımet, bUv 
güne kadaı· işçilerine yemek veren 
müesseselerin aldıkları sonuçları in
celetmiş ve durumun hayat pahalılı
ğı ~ar!lısında faydalı olduğu neticesJ
ne varmıştır. Bunun üzerine bu yolda 
yapılan yardm1m bütün milesseseler 
tarafindan da kendi işçilerine tatbiki 
yoluna gldilmeslnln iyi olacağını 11-
gllilere bildirmiştir. 

Verilen haberlere göre, yeni büt
çeler yapılırken, btillln ınliesseııeler 
az gelirli lıçilerine yemek verilmesi 
için tahsisat ayıracaklardır. 

POLİSTE 

u m kteptm bir eeyler taşırdı 

Bu kime benz-e["? Onu hiç bilmiyor
dum. Her h:ılde o öz ve üvey baba
larımdan büsbütün baıknydı. Bir mu
?ayyel kah["amanın nrlıfına,bilyilk bk 
ımanım vardı. Geceleri onu uzun u
zun dilıUnür, ııözlerimin önUnde can
landırmaya çalııırdım. Fnkat o slllk 
bir gcilceye benzerdi, Çehresi donuk~ 
tu. Baran eski masallardaki ıehzade
ler kadar aarııın, hazan at üıtünde 
dövüıe11 cengdverler kadar knhraman 
kuvvetli, adaleli •e eıımer ... Uzun za~ 
man bir kitap icabında resmini gör-
düğüm bir erketın hayatıyıe yaşadım. Yüzünden 

Dün 44 üncli ilkokulda çocuk büyiilderinin davetli bulunduğu bir toplan
tı yapılmıştrr. Toplantıda başöğretmen Naciye Toksöz çocuk b!iyilklerinc 
birlikte çalışmanın faydalarını anlatan bir söylev vermiş ve onları yar
dun işinde elbirliğine davet etml~tir. Resim, bu toplantrdan bir intibaı 

göstermektedir. 

SPOR: 

Lig Maçları 
Galatasaray lstanbulsporu 3 • O 
Fen'r de T·aksimi 9 • 2 Yendi 

Vekalet Yeni Bir 
Program Hazırlıyor 
İlk öğretim çağında olanların sayı

mı bittikten sonra kıızalıırda kunılıın 
komisyonlar saym1 sonuçlarmı 25 
Sonteşrln gününe kadar Maarif MU
d!lrlUğüne bildlrml~lerdlr, MüdOrllik 
bu sonuçlarin blrleştlrilmesi ve böl
relere göre kaç kişinin okumadığnifn 
tesbiti için bir "tasnif komisyonu,. 
kurmuştur. Bu komisybn kazalard3:1 
gelen sayım listelerini incelemiş ve 
bölgelere göre ilk öğretim çağmda o
lan lnrdan koçmm ilkokul mezunu, 
kaçının okumakta oldupunu. kac;ınm 
da boşta gezdiğini bir istatistik halin 
de hazrrlam!ştlr. AlmRn rnkıınılar bir 
iki gün içinde bildirilecektir. 
Öğrendiğimize göre. okumıyanların 

sayısı Eminl)nü ka?.asmda yüzde yir
mi iki, Kedıköyünde ise yüzde on 
nlsbetindedir. Maarif Vekilliği. haztr
lanan lstatistl~e göre yurdun nerele
rinde kaç ilkokul açtl::ıcağını tcsbit 
edecek, öğretmen kadrosunun en az 
üç ııcne içinde yetiştirilmesi için ·e
ni bir kalktnma programı hazırlıya
caktn·. 

PİYASADA: 
Her karanlık 1:ecenın bir ıabahı 
dır derler, doğru olsa gerek. Bir 

ın anneme babamın eski bir doıtu 
ıp oldu Hali valı:tf oldukça iyi i

. Annem bizi kurtarmak il;irt bu Jz

Fakat, annem hana daima hntırlatrrdı: Liğ mar;larmda birinci devrenin kaçrrdı ve bu arada tstanbulspor ta-
"Sakın hayal kurma, rözlerlni. aç Sıı~ Arkadacını yaraladı son oyunları dUn Fenerbnhçe ve Şc- kanının en iyi oynıyanı Melih sakat- Almanyaya Gidecek 
liha, etrafına bak hakikati ıör de, S ref stadlartnda yRprlmrııtır. Dün Ga- landı ve esasen durgun oynıyan Sti-

cı kabul ettl. H kikaten iyi bir 
:undı. Ona baba derken nuarlarıv 
z muh bbetle p:ırlıyordu. Ruh ba
mmdan ince bir adan1 olmnmakla 
~ bcr iyi k:ılpli ve dUrilıt ahllkh 

ondan ıon["a rüyalarına dön Si k ld D 1 t k h 1 t M il H 1 ... r ec e emirkapıda oturan sey- a asarayın ço e emm ye vererek leyman onun yerine geçti. Bu andan a ar azır anıyor 
Saçmalıtını bildliim halde. rüyalar- yar satıcı Cevdetle Mustafa, $nlnmo- 1 karşısına çıktığı İstanbulsporu mağ- sonra da Galatasaray açtldt ve ikinci 

da Yaşamasını, muhayyel kahraman- nun kahvesinde rakı sohbetinden son- llıp etmesiyle llğ llderllil yine Sarı- dakikada b!lyilk bir hata ile demarke Almanya ile yapılan ticaret anla~
lara tapınmuını ııe•er ve bir türlü ra bir alncak me:oıeleslnden kavga et- Kırnırzrınardn kalmııı, onu sırnıılyle btrakılan Hikmet, 11 inci dakikadl ması üzerine, gönderilecek mallar ha
vazcıçemezdim, Nihayet bi[" Sonba- mielerdlr. Mustafa Cevdet! btçakh Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor Gazanfer ve 20 inci dakikada Cemil zırlanmnktadrr. Bu gibi mal1ar için 
har •kıamında karııma çıkan ilk er- baldrrından ve karnından yaralamış- takip etmekte bulunmu§lardrr. Dün- vasrtnsiylc üstilste tiç gol çıkararak, tlıcirler nrastnda alrş veriş artmıştır. 
kefe btitlln kalbimi, b!ittlıı ruhumu Ye ku" maç bl b k ti 1 d t t · k •· t ıt 1 tır. Suçlu yakalanmışt!r. m r aış a ne ces e s an- anı olara bozu.an stanbulsporu Yalnız taş için Meriç köprülerin n 

E k' evimizi tekrar 11tın almıık I•- biltUn YUcudüml\ Yerdim. Cilnkü onun f;porla Fenerbnhçenln yer değiıtırme- yendi. tamamlanma!!\ Iıizım gelmektedir. 
i, ned .. nııe annem mini oldu, Se- mni nazarlarında rüyalarımın akı:- SARHOŞ KAVGASI - Kadıktı- si şeklinde tecellt etmlşUr, VEFA 3 - SÜLEYMANİYE 3 Bun;:ı ~öre, tftclrler sattlacak mnllArın 

b k bl ld t 1 ni bulmu, ıtbl idim, Ak,ımın karan- ,.U d tu n· ı · G 0 ARAY 3 İSTANBULSPOR O ' 1 e a · a r ev a ık. k ıene ıon 
1 

• ·' n e o ran nlisey n H!isnü Kur- · ·~ • ~ Şeref stadında ilk maç Vefa. ile Mayıstan evvel yüklenemiyecc#ın 
b. fi d 1 1 1 lgl onun çehre•.ine maııal yeva roman b ,,. l d d tu R F b rr e say ye t ev m z o du, Li- k h J a6a ı ere e o ran ecep ile Pana- ener ahçe stadında Beyltozun Be- Süleyman iye arasındaydı. Vefalılar, söylüyorlar, 

.. v k b h 1 b • a ramanlarının eerarlı rölıeıini ak- t l kili 1 k t ğl 1 ın ogretme n aneı yle em ecne- yo un ç o an asında bir hayli yo usporu 3 - 1 yenmesinden, Fe- birinci devreyi 3 - 2 galip bitirdik- YUNAN STANA YARDIM - Yu-

b. k b dil nıır. ıettlriyordu. Bir wabancı n~reden b h ır me te e vır er. 
11

er taraf-
1 

.• J • fı:m1şlerdl.r. Bir aralık iki ahbap ara- ner a çenln de Taksimi çok üstli:'ı lcri halde, ikinci devre üstUnlUğünü nnnistana zahire gönderllıneııl işi, 
1 d · 1 d ge dıııi, nereye rlttlfl beli! olmıyan b' l g • · ti n P yano erııı a ıyor um bir 

1 
Ş ıımda bir kavga çtkmıı, Recep HOs- ır oyun a - O maglOp etmesinden Süleymaniyelilere brrakttınr vo bir TUrk - Hellns flrke yle Ticaret Ban-

E k k k d 1 b• lkl · YO cıı... imdi cörıem tanımam bl- G t r r eş rne s et ıon -
1 

nilyU kulağından taşla yarl\lamı~rr. sonrn alatasaray - stanbulapor ma- gol yiyerek berabere kaldılar kasma verilmiştir. Ticaret Ofisi de, 
bir de sandal aldı, Bir akşam eve e. Ilık sesinde o ıüne kadar b!ç bir çı başlamıştrr. BEŞİKTAŞ 5 - ALTINTuC 1 İngiltere ve Almanyaya gönderilecek 

"il ı da erkek sesinde hlsst>tmedlğ!m bir ih- DENİZDE BULUNAN S n m zaman s on kuyruklu ti 
0 

, CE ET - Bidayette oyunun ehemmiyetini an- İkinci maçı Beşiktaş ile Altmtuğ malları satmak için hüktimetten izin 
·r piyano buld :rm Onu ::ı d ~ ı z8:.z •ar.. nu rılyada Yatar glbi ira- F.vvelki gün Sariyerrle K~mko··yu·· ı"le l ş b" ı •t G ı t i t lştiı: Ofl An d 1 d t 1 _ n y, !ia ı5ı a - d k <ımı ır vaz ye. e ıı a asaray çok vapm••lardır. B""ikta" u··sru·n bir o- s em •. s a o u an asu ye, 

tı f d h kiki '1 d u esız tıı ırı .ttım; bütün arzularını Clftlikka.va a["astnda den;•den bı"r er- hr,k· i "' ..., _., " sene zar ın a :ı. aı e na e - yaptım. ..,, a ım bir vaziyette oynadı. Fakat s- yundan sonra, birinci devreyi Altın- nohut, merı!lmek toplamıya baslamış-
n ve baba •efkatinln ne oldutunu kek cesedi çrkarılmışlrr. Ölüm sebebi tanbulspor büyük bir gayret sarfiylo tuğun bir golüne mukabil Sabri, Hak- trr. Memleketten bu gibi uıhlrelerln 
l:ıd k, tattık. lif' kat, bu aydınlık == (Arkası var) ııra~tmlmaktadtr. oyuna bir tcvıızun vermive muvaffak kı ve fbrııhlm vasıtaslyle Uç gol a- ctkanlmasmı ve karşthk olarak ıo. 
n~r yeniden ıılyah bir bulutla Jı:a- ·~/~ - == ---n~ oldu ve bu arada Siile~anrn yakrn- tarak bitirmiş, ikinci devrede Şeref zumlu mallarm getirilmesini Ofis ü-

~~er babam hastalandı. EYVeli ~ ı Yeşı'layın Gençlı'k dan bir volesini Osmanm bloke et- ve Şilkr!lnlin ynptrğı iki _qolden son- zerine alacaktrr. ~ mesiyle güzel bir flr.mtton da istifa- ra o.vunu 5 _ 1 kazanmışttr. SA';t'IN ALINACAK YAPAKLAR-
emmiyet vermedi; yatmak ıevmeır, de edemedi. Bunu Vakurun yakmdan Kü<;'ük fabrikalarla dokuma tezg~hla-
'>Ş durmaktan hoşlanmazdı; hasta Şubesi Kongresi bir gol kac;mnası da takip ettikten rmın depolarındaki yapaklar Sümer-

ta işine ı'tti. Biı;. kaç ~n ıonra BUGÜNKÜ PROGRAM sonra, Galatasarav üstunlüğü" tekrar Mangal Kömürü Darlıg"'ı bankça satın alınmamıştı. Sümerbank 
· t .ı. dil " +._ 7 ıo P Ye$ilay gençlik şubesinin on bi- " er ıs emer yata6 a ıtu. ııı:I ta-
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•
1 

Mro•ram ıs.oı cuıu .. t 
1 

., alrr gibi oldu ve Gazanfer cok mü- Şehrin bazı bölgelen"nde man"al genel mUdürlilğünden gelen yeni e-
flı zattll'tee ot:nuı onu bir haftanm ' a cuıı. < Pl) ıa.so Su r ncl yıllık kongresi. d!in doktor pro- it ... . t k 1 ..., 1 .. b I d l d i 

d 
7,45 Rabff'ler ıo,oe Pıu1 !esör Fahrettin Keriın tarafmdan a- sa uır vazıye te ·a ecl ile karşı kar- kömürü bulunmadığı görülmüştür, m r uzerine, un arm ~po arın ak 

M e kaybettik. a,oo MIL--tıt (Pl) 11.30 Hılıerı-- k 'dr:t. h ld to k ı kl tn d d h 1 1 blld' 
0 1 

.. 
5 

"'-I •• şıya a~ ,.ı a e, pun a eci ta- Dün Beyo~lu, Fatı'h, Aksaray ve E- yapa ar a er a a mması ı-
ı;rvey b:ıbanm 81Umünt!en ıoıtt:t, ,c ..,. " •ati 19,45 Orlcuua c:ılmışhr, Kongrede gCTıçllk şuboinln !ı d 

6 
...+; ı,.o »9ıılnt (Pi.;) :ttlıt R•bo ruttol ra n an kornere çıkarılmasından da- minönü ka7.aıarmdalı:i kömtircülerden rllmi9~r. Sümerbank memurlan )'a; 

nnem tamamen kenctlni btrak:tt Kıt!'- 10 • Pi bir yıllık çalışmaları gözden geçiril- h · · bl t' l t "hl d ı k k . e ... s alk tOrlı:üıU a ıyı r ne ıce a amadı. Srkı bir bir kısmı dükkanlarını kapamı~lar- rın ezga arr o aşara , yapa ları 
ıo im, evin erkeği rolünU takındı Hat ıı,oo Zlruı takvimi miş, hesap raporu okunmuş ve tasvin d'd' ed ~ · ız,30 Sut -an zı,ıo ıarkıl- .. ı ışm en sonra, devre Galatasaray- dır. Yapılan incelemelerden sonra sı·- parası karşrlığında toplıyacaklarltr. 

bana bile ım["etmiye ba•ladı. Onun ., ~ edilmiştir. 1 " 12,33 Sarlııalr 21,lO emdi ıları endişede bırakacak bir şekilde nekll ve Çerkes köyündeki kömürle- -==============~ 
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lhtifalciye Vapılan 
ihtifal 

Yazan- Naci Sadullah 
Ne yalan söyliyeyim: Doıtum Sa-

id Keslerin bir kaç gün evvelki 
"Tan., da ve "30 yıl evvel Fatih için 
yapılan ihtifal,. ha:ılrğr ı:ıltınCia çıkan 
yazısını, tcessllde okudum. 

Said Kesler, 30 sene evvel, on ya
şında bk çocuktu. Ynni bundan otuz 
sene evvel o, ihtifalci Ziya tarafındnn 
Fafh adına yapılan merasimin mana
sını ve kıymetini id["ak edemiyecr.k 
bir çağdaydı, Bu itibarla onun, o gün 
için. hnzır bulunluğu ihtifalin mana
sına ve kıymetine karşı biffnne kalışı
nı mazur hatta tab.li görnı k mOmkün
dür. Fakat dostum S'l.id Kesler, bugün 
çocukluk hatıralarını man:ılandırabile 
cek ve bundan otuz sene evvel her
hangi bir vakıa karşısıncfa verdiğö hü
kümlerin çocukc;11 mahiyetini idrak e
debilecek bir çıığdadır . 

Bunun içindir ki, onu. kırlaşmış 

'l'Bçlanna rağmen, lhtifalci Ziyanın ta
rihe mal olmuş şahsiyetini h~ıa on 
yaşında bir cocuk başiyle tahlil ve 
tasvir ederken görmek, bana söyledi
ğim gibi sade teessür değil, bir hayli 
de hayret verdi .. 

$üphe yok ki, bugünün ihtifalleri, 
ihtifalci Ziya tarafından vaktiyle t~r
tip olunan lhtifallerden çok daha tan
tanalıdır. 

Fnkat unutmak nankörlük olur ki. 
vatandaşların muayyen gün1erde bir 
araya toplanarak, Tiirk tarihinin bü
yilklerlnl anmalannı ilk defa organ!zc 
etmek şerefi, 1htlfnlcl Ziyadan asla 
ner.' edemiyecefiınlı: milktesep b:r 
haktır. 

Eier onun tertip etttiği toplantılar 
bugünkü ihtifaller kadar mUkcllef ve 
mutantan olamıyor idiyse, bunun ilk 
sebebi, milli şuurumuzun bugünkü 
derecede uynnc1ırılm11;1 o1mamasmna. 
ikinci sebebi, ihtifalci Zlyanm, bugü
nün ihtifal hazırlayıcıları nfsbetinde 
mUzııheret ıtörememesinde, üçüncü 
sebebi de, ihtifallerin muhtaç bulun
duğu diğer vesaitin. bugünkil mükem
meliyete kavuşmaktan uzak kalıınaııın.o 
daydı 

Bunun içindir ki, bugünkü ilıt1faJ
lerln, mükemmeliyeti ile, eski ibtifnl
ierin eksikle["! arasındaki farkın me
suliyetin1, tarihimizin bilyilklerini 
toplu bir halde anmak yolunda ilk a
dımı atmış olan ihtifalci Zlyanm şe
rem ölüsüne yüklemek, içine hele bil' 
dostumun düştUğünü 1törme7e ula 
katlnn:ımrvacafım bir gaflettir. 

Said Keslerden ııoranm: İhtifald 
Ziyaya, ölümiini.!n on dördüncü yıtdö
nümünde, matbuat sayfıılarında yapı
lan ihtifal bu mu olmalıydı? 

1 1 Pazarte~i ı 
tJkknnun 1941 -KA'--s=IM-:_2_4 __ 

RUMi: 1357 HİCRi: 1360 
Sonteşrin: 18 Zilkade: 12 

vaş ya~aı değtııtlğinl, bizden uzak- ız,45 Haberler 21,0 Orlı:utra Dünkü toplantrda gençler, Ünı'vAr- ı il l k bitt" v u,oo Sarlıılar 2 H b " go ~ z. 0 ara ı. rln şehre getirilememesinin kömı"ir ne çalışmışt~. Ögvrendı'gvı·nuz· e go"r"' tıgını ve maddile&tiğtni hissediyor 2,30 • erler gfte clvarmdo meyhanelerin gittikçe fk' . d ~ -. Güneş Oiile Iklndl Akşam Yam Im""i'ik e teessürle görilyorduk, u,30 MUzik (J>.) U,45 Car (~!.) ğ d ıncı evre başlar bnşlamaz, G::ı- darlt~rna sebep olduğu anlhşrlmıştır. bugünlerde kömiolı'lerin liehre gE:tirtil- 1.04 ıJ.ca 14.28 16.42 11.ıt 5.ıo 
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1 Gr_C~ Grl ~ 1 Amerikada Sabır- &!•fi':jli~;Jtttffm 
il: 1: 1:. ~" H•BE.RLE.R sızhk ve Endişe (Baştarafr 1 incide) (Baıtarafı 1 incide) 

Moskova bölgesinde piyade te 
şekkülleriyle zırhlı teşekküller A nkaradaki Maç 

(Baştıırafı 1 incide) 
Japonyanın Amerikan notasına 

henüz cevap vermediğini Japon 
sefiri teyit etmiştir. 

Rosto! mulıarebesi 
Kuibişef 30 (A.A.) - Rosto- tarafından yapılan taarruz mu

vun istirdadiyle Von Kleist or - . vaf!~kıyetle devam etmektedir. 
dusunun hezimeti Sovyet istih- Duşmanın oldukça büyük kuv 
barat bürosunun dün akşamki vetlerle tankların himayesinde 
hususi beyannamesinde şöyle bil yaptığı bir çi.kış hareketi, Lenin• 
dirilmektedir: grat civarında geri püskürtül -

(Batta rafı 1 incide) 
zerine üstünli.ığu temin etmek az 

ı ile harekete geçmi~tir. 
lngilizler akın uatune akın ile Har

ye kalesini sıkıatırmaya başlamısl.ır 
k t çon canlı bir oyun çıkaran Har
Y er bu akınlarda kar,ı tarafın 
yı çıkarmalarına mu•afiakıyetle en-

e! olmuşlardır. Oyunun bu serigldi!ii 
.lh lng lii kalecıini kAh Harbiyclile
n tara mı tehlikeli vaııiyetlere aok-

tur. Bu arada her iki kaleci de 
o uzel kurtarıilar yaparak seyirci

n alkı ını kazanmqlardır. Oyunun 
• 15 dakıkası böyle karı.ıılıklı ve 11-

cuml b geçmiştir. 
cı ıs d k.kalık müddet zarfında 

nl rda oyun Harbiyelilerin yavaı 
kurmaya başladıkları üstünlük ne
inde mıitcvaz.in ıeklini kaybetmiş 
İng lız ru ıf sahasına intıkal et

r. Bu iıstunlük neticesinde baıkı
ı gittıkçe arttıran Harbiyelilerin 

r ı mda İng Uz muhteliti tehlikeleri 
ncnk topu kornere atmak suretiyle 

raf edebilmişlerdir. Fakat çok 
li b"r oyunla mütemadiyen ııkıı

n Harbiyelilerin sağiçinin merkez-
n kapıp eurdüğü ve çektiği sıkı b r 
tlc 27 incı d kikada gol olmasına 

l ol:ımamı lardır Bu sayıdan son 
d.:ıha bit müddet d_vnm eden Har

'ye baskısınd"'n kurtulan İngilizler 
k r ı hlıcttmla["a baı;l:ımışlar ve rakip
lerinın kr les'ni tdhlikeli vaıı'yetlere 
o mu tardır. Bugün daha :z!yade kafıı 

lariyle ç lışan İnciliz takımı iki a-
ıklariyle işl"yerek ıık sık Harbiye 

les"ne inmişlense de Harbiye kaleci
m şuurlu müd:ıhaleleri sayesinde 

'1Yl çıkaramamıştır. Devrenln son 
kalan bilhassa çok ıııkı bir oyunla 
miş, fakat 1-0 Harbiyelilerin le

ne olan va iyet değişmemiştir. 
ikinci devrede 

r·······-····-·················-·······, 
lngiliz Takımı 

' 
Şehrimizde de iki 

Maç Yapacak 
Ankara, 10 (TAN) - lnglllz 

muhtelit!, gelecek hafta !Wener· 
bahçe ve Galata .. ray ile kal'fl· 
!aştıktan sonra lııtanbula gidecek, 
13 İlkklnun Cumartesi günü Ga· 
lataaarııy ve 14 llkktnun Pazar 
gUnU de Fenerbalıçe ile revanı 

maçlarını yapacaktır. İngillz fut
bolca lerl oradan M11ıra hareket 
edecektir ··············'·-···· ................... ..-.. 

maya baıtlamışlantır, Bu tereiddİlt 
devresi zaten daha ziyade açılmaya 
ba!Jlıyan İngiliz oyuncularının üstün
lüğü ele almalarını kolaylaştırmıştır. 
Sağ ve ıol açıklariyle mütemadiyen 
ıeri inişler yapan lngiliZ muhacimleri
nin hilcumlnrına muvaffakıyetle mu
kavemet eden Harbiyeliler İngiliz mer 
kez muhacimlnln 3 üncli sayıyı yap
masına engel olamamışlardır, Bu ara
da Ha["blyellle[" İngiliz baskısını silk
mişler ve karşı hü,.umla rakip kalesi-
ne inmişlerdir. • 

Derin bir havaleyi k::ırşrlamak için 
kalesinden erkan İngiliz kalecisi 18 
J1l\S çlzgisin6en dışarı taç hattına ka
dar ilerlemek gafletinde bulunmuştuı. 
Taçtan atılan topu kapan Harbiyelı
ler İngilizlerin boıt bıraktıklarr kale
ye derin bir havale ile topu gönder
miş ve bu suretle de ikinci sayılarını 
yapmışlardll'. Bu golün vermiş oldu
ğu sevkle tekrar sanlanan Hrırbiyeli
lcr İngiJ"z kaleııini sık11tumı3laraa da 
sayı çıkaramamışlar, buna mukabll 
İngilizler 41 inci dakikada 43 üncü ve 
44 üncü dakikad3 da 5 inci sayılarını 
yapmışlardır. Maç bu suretle >-2 1n
gi1iılerln galibiyeti ile sona ermişti~. 

* Nevyork 30 <A.A.) - Roose -
velt, Amerikalıların 1942 sene -
sinde harbe girmek mecburiye
tinde kalmaları muhtemel ol
duğunu söylemiştir. 

"Amerikamn sabrı 
, tükeniyor,, 

Nevyork 30 (A.A.) - Ncvyork 
Times gazetesinin Vaşington mu 
habiri. salahiyetli bir kaynaktan 
haber veriyor: 

"Birleşik Amerika hükfımeti -
nin Japonya karşısında sabrı tü
kenmek üzere olduğu söylen v 

mektedir. Japonyamn ister Si
yama, ister cenupta bir başka 
yere yapacağı yeni bir askeri ha
reket, J aponyanın bütün Pasi
f iği tahakkümü altına almak i
çin vaki bir teşebbüsü gibi te
liıkki edilecektir. 

Birleşik Amerika hüknmetlnin 
böyle bir vaziyete tahammlil edeml
ycceğl, ~çrkca belll edilmiŞtir. MUza
kereler, henüz inkrtaa uğramnmış ol
makla beraber, Vaf;ington hilk<ımeti, 

Fillpln odalarına karşı Japonya tara
fmdan ant bir hareket yaprlmnsr ih
timalinden dolayı pek ~ndisell görün
mektedir, Böyle bir hareket, BirlP~ik 
Amerikanın kaucuk, kalay ve daha 
başka iptidai rr • .,ddc-ler bakimmdan 
tedariklenmesinl imkAnsrz bir hale 
koyacaktrr ... 

Londrada.n ayruanlar 

Birkaç gün evvel Rostov Alman mü~tür. 
kıtaları tarafından bir baskın ha- Şımalde muharebe tayyarele -
r~keti neticesinde işgal edilmiş· rinden mü7ekkep filola~, . Mur 
tı. 28 Son teşrinde Rostov cep 1 mans~ ~emı~olunun mühım _te 
besindeki kıtalarımız Genetal sisle7ını tahrıbe devam etmış
Remizof'un kumandasında Don ı lerdır. 
nehritU geçerek Rostov şehrine . Ccp~enin cen':1p ve mer~ez ke
girmişler ve Alman kıtalariyle sımlerınde dernıryolu tesısl~riy
sehrin sokaklarında çarpışmış- le hava meydanlarına yemden 
iardır. müessir hava hücumları yapıl -

28 - 29 Sonteşdn gecesi General 
1 mıştır. 

Harltonof kumandasındaki Sovyet kı- SovYet hava kuvvetleri 22 den 28 
t.ıları Alman kıtalan tarafından vU- Sonteşrlne. kadar 207 tayyare kay
cude getirilen tahkimatı yarmrşlar betmlşlcrdıt. Butılnrdan 79 u hava 
düşmanı çember içinde kalmak teh~ mu_Juırebele~inde, 53 ü tayyare. top
llkesine maruz bırakmTşlar ve şimali l~rıy~e. ve ust. tar.?fı yerde tahnp e
şarki istikametinde Rostofa girerek dılmı§tır, Aynı muddet zarfında Şark 
şehri işgal etmişlerdir Rostotun kur- cep~esi.n~e 24 Alınan tayyaresi kay
t.'.ırılmMı için yapılan· muharebelerde bedılmıştır. 
14 üncü ve 16 mcı zırhlı tilmenlerle Beyaz RUByada kollektif 
60 ıncr motörIU tti.meninden ve bir • t d d k 
hücum tümeninden mürekkep olan 1 BlB em evıım e ece 
General Von Kleist ordusu grupları ı Berlln, 30 (A.A.) - Beyaz Rusya-
imha edilmiştir nm hükumet merked Mins olacak ve 

• 
1 orada kollektif s!Btem ldame edile-

Almanlar ric'at ediyor cektlr. Hususi ekonomi, şimdlllk yal
nız Litvanyada, Letonyada ve yakın
da da Estonyada tesis edilecektir. 
Ukrayna, bazı değişikliklerle kollek
tü sistemini mUhafaza edece,ktİr, Be
yaz Rusyada ve Ukraynada kollektit 
sistem bu mıntalta ahaJ..lsinln mizacı
na tamamen Uygundur ve çaliŞnm il.
detlerlne muva!ıktrr. 

Londra, 30 (A.A.) - Moskovada"l 
bildirildiğine göre, Ta~anrog istika
metinde d::ığtnık bir şekllde ricat e
den Almanlar Sovyet kuvvetleri ta
rafından takip edilmektedir. Alman
lar harp sahasında 5 bin ölU ve çok 
miktarda ganaim bırakmışlardrr. Bu 
ganaimler şimdi Sovyetler tarafında:l 
sayılmaktadır. 

Pravda gazetesi, krlaları he'limetc 
uğrfyan General Von Kleist'in, Ta
ganroı.?'dan Mnr!upol'a kaçtıetnı bil
dirmektedir, 

M oskova bölgesinde 

Sıvastopol taarruzu 

Sabaya ve birbirlerine daha ziyade 
ahşan İngiliz oyuncuları bur:ün düıı~ 
kü oyunladyle kıyas kabul etmiyecck 
derecede güzel bir oyun çıkarmııılar
c:lır. 

Londra, 30 (A.A.) - Japon - A
mer:kan gerginliği neticesi olarak 
Londarada Japon Elclli~ine mımsup 
l(enç memurl::ırm İngiliz payitahtını 
terketmiye başladıkları görülmekte
dir. En ı:on giden, iki senNlı:-nbe!'i 
l.nndradn Deniz Atnşe~i ol::ırak bu
lurımu:s Yüı•:başı Kond"'dur Kondo, 
avdet seyahati csn:ısmrla Kontrami
ralliğe terfi etmişti. 

Moskova, 30 (A.A,) - Pravla ga
zeU?si, Moskovaya taarruz eden W
menlerln sayısı 49 oldu~unu tasrih 

'!!'!!!!~-------"!!!"""----.... -~etmektedir. 

Ukrayna cephesi, 30 (A.A.) - Ha
ber alındığına göre, Donetz'in son sa
nayi hav-ı.aı:ıı bölgesindeki vaziyeUe 
müvad olarak Von Runstedt, Kırım 
yarnnadosının cenup batr köşesinde 
temizleme ameliyatı yapmak ilzere 
ayni zamanda kati bir harekete baş
lamtştır. Bu yamnadada Kuznetzov 
ordusunun son kıtaları bir ayı mü
tecaviz bir zamandnnberi Sivastopol
da ınukrıvemet etmektedirler. 

Hakem ne diyor? 
dan maç bildiğiniz gibi bitti ... 

Bu akşam 17,30 da Ankara Gar ga
zJnosunda, Beden Terbiyesi Genel di-

Anknra, 30 - İngilfa hakemi Tory, rektörlilğü tarafından, misafir Ingllız 
bugünkü maç ve Türk Sporcuları hak- sporcuları şerefine bir ziyafet veril
kında kendisine sorduğumuz bir suale m:ştir. 
su .. ~vah~ı v1e11rrnifıttir: • İngiliz sefaret e["kanı, Beden Te["-

ar ıye er evkal9.de bır oyun çt- ı biyesi Genel direktörlüğü erkanı tn
kardılar._ TUrk. futbolcülerini müca- gillz ve Tiırk sporcuları, Alı Rana 
dele ruhıyle m('.;ehhez ve çok iyi ha- Tarhan, ve blr çok mebuslarımu:ın ha
zn-lanmış görd~m. <;>nla~ı ayni zaman- zır bulunduğu bu toplantı s mimi hir 
da sıhhat v~ zı!ldelik ıçınde buldum. hava içinde 1:eç vakte kadar devam et
l'~kat Harbıyclıler yalnız topla. İngi- miştir 
inle< ise netice He alakadar olduğun- • B. B, 

Ayni gazete, Almanların birçok 
yıınna teşebbUsUnde bulunduğunu, 

fakat SovYet kTtalarmın her defasın
da açılan gedikleri kapamıya muvnr~ 
fı:ık olduğunu yannııktndrr, 

14 köy geri alımlı 
MQfkova, 30 (A.A.) - İzvestia ga~ 

?:etesinın huırust mı,.ıhabirine göre, 
Almanlaı· Stallnogrod lsUkaınctirıdc 
14 köyden atılmtslardrr. H g!lnhık 
muharebeden sonra Almanlar, Kar 
ŞC'hrlnden geri eekflmlye ft mil~~
fııuyrı geçmlyc mecbur t.'Clilmi~lcrdir. 

Yeni Rus bomba/.an 
Stokholm, 30 (A.A.) - Stokholm 

Tidnin.l{en gazetesinin Berlln muha
biri bildiriyor: 

''Ruslar, her tiltlil fnfiHik edici A
letler icadında üstat olduklarını giis
tennlşlerdlr. Bir kapıyı veya bir do
labın kapağını açtığnntz zaman, va 
bir yan"rn çıkmakta, yahut bir infi
l:ık tehlikesi kend sinı gostermektc
dir. Son kat edilen clhaz.. ınsan se
~nden hu~1e gelen ihtiz..ı.zlarm tesi
riyle p..ıUl)'an bir bombadır.,. 

AFRiKA CEPHESİ 
(Baştarafı 1 lnolde) 

Harekatın şiındiki safiıasmda nlr
nan esirler arasmda 21 inci Alman 
zırhlt tümeni kumandanı olan bir Ge
neral diğer altı subay ve 600 Alman 
aı:keri bulunmaktadır, 

Bu arada şimal batı istikametinde 
hudut bölgesine doğru hareket eden 
Britanya kolları, Alman hücum kuv
vetlerinin gerllerine hilcum etmişler, 
başka Brltanya ve cenup A!rlka mo
törlil kolları da başlrca harp sahne
siyle Mısır hududu arasında her isti
kamette bUtun bölgeyi temizlemiş
lerdir. 

Esas meydan muharebesi cereyan 
ettiği sırada Britanya motörlU dev
riyeleri Agedabla ile Bingazi arııstn
da Sirenalk sahiline varmışlardır. 
Düşman motllrlil taşrt vasıtaları tah
rip edilmiştir. Daha cenupta yenlrlen 
teçhiz edilmiş bulunan Giallo'daki 
kuvvetlerimiz yenl vaılfeler başar
tnıya hazır bulunmaktadır, 

* Londra, 30 (A.A.) - Kahire teb-
liğinde isml geçen ve esir edildiği 
bildirilen Alman Generalinin Von 
Rnvenştayn olduğu resmen haber ve
riliyor. 

G. Smuts,un sözleri 
Lond["a, 30 (A.A.) Mareşal 

Smuts. cenup Afrikaya hitaben radyo 
ile neşredilen ve Londrada dlnlerıi.
len bir nutukta 19unlarr söylemi!ltir: 

"Cenup Afrikası livası, $.idi Rereg
te diişmanın batıya doğru çıkııı ka
pısını ve son gediğini Pazar günü öğ
leden sonraya kadar müdafaa etmiş
tir. Bu mücadele hakkında alınan ha
berler, cenup Afrikalıların kendilerin
den üstiin sayıda düşman zı["hlı kuv
vetleri, piyade ve tayya["eleri tarafın
dan yapılan hücumlara karı11 miihim
matları tükeninceye kadar Ye mükn
vemetled baddeten imkftnsız bir hal".l 
gelinceye kadar azim,le dayandıklarını 
göstermektedir. Sidl Rezeg'tekl zayiat 
ölü, yaralı ve kayıp olarak 1200 kisi
dir.,, 

* Londra 30 (A. A.) - Bu akşam 

Uzak Şark Gerginliği 
(Baftarafı 1 incide) 

Birma.nyada lıazırlıl.. 
Rangoon 30 (A.A.) - Birman

ya valisi, dün Birmanya ordusu 
kumandanına huduttaki kuvvet 
lerin kumandanlığını deruhte et
mek salfiliiyetini veren bir b~ 
yanname neşretmiş ve bu suretle 
bütün Birmanya kuvvetlerinin 
tek kumanda altına girmesi te
min edilmiştir. 

Bu kararın Birmanyanm her 
türlü düşman tecavüzüne karşı 
mukavemet içln hş.zırlık yapm~ 
sı imkanını veren mühim bir ted 
bir olduğu teslim edilmektedir. 

Yeni takviye kuvvetlen 
Singapur, 30 (A.A.) - DUn ve bu

gün Rangoon'a harp meydanlarında 
çarpışarak muharebe kabiliyetlfil ikti
sap etmiş bir çok lngiliz Ye Hint ku,,_. 
vetleri gelmiştir, 

Siyam'd<iki Amerikalılar 
Bangkolc, 30 (A.A.) - Siyamdald 

Amerikan komıolosluldan, Amerikalı
lara Uzak Şarkta hasıl otan gerginlik 
dolayısiyle ilk işarette hareket etme
ye hazır bulunmalarmı teblil etıiılı
tir. 

'Japon gazeteleriride 
Tokyo, 30 (A.A.) - Vulyet hali .. 

kında bedbinlik devam etmektedir, 
Hişi gazetesi bugünkü bas makalesin
de şöyle demelrtedir: 

"Vaşingtonda cereyaıı eden müza
kerele["in neticesi müsbet veya menfi 
olsun Birmanya yolunu tahrip ettnek
liğimiz laıı:ımdıt ... 

- ı 

tayyaresi düşilrmu r, 
İtalynn tayyareleri Marsa Matrı.ıh· 

la şimPndifer merkezlerini bombala
mrşlar ve Gialo vahasmda düşmanın 
motörlil unsurlarına taarruz etmiş
lerdir. 

Otlu Akdenizde dün 6ğleden sonra 
torpille mücehhcr. iki tayyaremiz dUş 
manm bir deniz tcşekküliine taarrtız 
etmiştir. Bir kruvazöre iki torpil i
sabet ettirilmlştlr, 

Alman resmi tebliği 

Londrada saliıhiyetli bir kaynakta 
söylendiğine göre Libyada çember i
çine alınmış olan mihverin makineli 
kuvvetleri İngiliz ağından kaçmak i-
çin yaptıkları teşebbüste bir kere da- Berlin, 30 (A.A.) - "Tebliğ, Şt-
ha akamete uğramışlardır. mali Afrikada Alman ve İtalyan kı-

/tal an r e t blı· "'i ı taları mukabil taarruzlarma devam 
Y esmı e g etmişlerdir. Bu münasebetle yeniclen 

Roma, 30 (A.A.) - "Tebliğ,, Mar- dli man tankları tahrip edilmiştir. 
marik muharebesi, dün umumi blr Stukalarla av ve tahrip te ekkill
tevakkuf devresi geçirmiştir, Merke" !eri harekete htızır bulunan İM Ut. 
kesiminde ve Sollum cephesinde bnıı kollnriyle tankl ırını Clağıtını!!lardtr. 
çarpışm11lar olmuştur. Mars,ı Mntnıh civ::ırmda dUşmanırı 

Tobrıik ve Bardia'da knyda değer ia~e yoll rı muv ff kıvl"tl bt.ıınbard 
blr şey yoktur. Diışman, Trablus ve man edllM t'r Alm n nv t 
Bingazi üzerine bava tıkınları yap- lerl hnvn m yd .,ıartrd 
ımştır. BLt akTnL-ır esn;}smda A1man raınadan 5 tn,gil\z tayy ıc 
ve İtalyan hava topları 4 düşınaıı mn~ıcrdir. 
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• t Kı G.unii İ stanbullular , Yazan: M. AN1EN 

oos vc't'in bir kaç sun ist' ah 
etmek ıu:ere Va ıngtonu terk 

etme , Amcnk içın J pony nın &ufü 
Pazarı Nasıl Geçirirler? 

veya p k rarım bcklemcl.ten 'a:ı-
ka ya ak bır şey kalmadığı uekln-
de tef r edilmektedir. Amerik ga;c
telcri, tn tız ve Amerika harp ın:1-
ZcI!'les nin Çınc citti ıni, Di,rmonn 
yolunun J onlar tarafmdıın şiddet 
b"r sur te bombardnnan edllmesl ha 
kındakı h berlen ve Amerik;ı.d k1 Ja
:-onlann mcmlckeUerınc dönmeye dl\-

Sabah keııfi - Hazırla11a11 kalwaltı tepsisi - Tramvay, 
otomobil derdi - Si11ema kapılarının hali - Dönüş ••• 
p azar sabahı Yazan: 

insana bir 
ı:ıev&ekllk geliyor, 
bir sUncpelık çö
kuyor ki .•. 

SAi D KESLER 

size sıra ielmez, 
bilet alamazsınız 

Bfr paatahnneyc 
girlp dokuz ma-

ve• c d h 1dund ki ,ayialan ilk 
s f b ytik h r lcrle yazmışlar-
dır. D f r c h ttcn Roosevclt'm iya.n-
dan G tte'e y zd ı b r mektup, Ja
po y nın k r r almak uzere olduı::u 
b r zamanda netred lnu11t r. Reisicum
hur bu mektubunda, Amerika hukO
metinın t arruzn k rljı mukave;net sı
n.seti de bütlln Amerikalıların birlea-
ıniş oldugunu beyan etmiştir. 

Son gelen bir habere göre, bir kaç 
gun istirahat etmek uzcre Warms
pnnııs'e g tmiıı olan Rooscvclt, tele
fonla Hull ne konuştuktan sonra he
men V şıngtona donmüşti.ır, Bu h:ıdi
se, uzak şarkta h rbın patlamak uzc
re olduğu hissini vermektedır 

Uzak şarka dair gelen diğer haber
ler 1le bu hissi tey1t edecek mahiyet
tedirler: 

Almanlar, Japonyayı der~:ıl harbe 
cinn~ icın tazyik etmektedırler. 

Taylanddaki Amerlkn tebeasma bu 
memleketi terketmlye hazırlanmaları 
itın talimat verilmiştir. 
Blrmanyanın merkezi olan Rangon'a 

dun ,ok mikdardn İngıllz ve Hıntli 
takvıyc kıtalan rclmiıtlr ve Binnan
yada askeri hazırlıklar, bilhaSB:ı hu
dut bölgesinde hararetle devam et
mektedir 

lngilt;rc bahriye nazırı diin yaptı
ğı bir beyanatta uznk ıarka yenl de
niz kuvvetim cönderildlğlni ve Ame
rika taarruza uetadılı takdirde 1n
giltercnln Amerıkanın yanında yer a
lacağım tekrar etmiıtir. 

Sinrıapurda aııkcrlerin izinleri kal
dırılmııtır. 

Şark Cephesinde.: 

lıne ikn Dirlcsik Dcdctlcrinin Atlns cephesi üzerinde deniz ve hnvn fisleri tesis ettiği 
İ>ri karakollarıncb.n biri de Ternövdür. Tcrnöv adasiİıın yalçın kıyılarından bir 

mühim 
rnanLarn 

ritanya Imparatorlufunun At- AT LA N T ı• K yie de chhemlyet verUlyor, nmm:ı a-
las Okyanusunda Amerika danın başlıca varidat kaynağı b:ı-

Birııik Devletlerine bıraktığı uı- lıkcıhğı idi. Baılıca miiıtcrllcri, la-
lerdn biri de, ile' kıta arasını ayıran c pıınya, Portekiz, İtalya, Deh;ika, 
bn byuk denizin ;simnlde en kısa p h e 5 •• n de Brezilya glbi uzak memlcketlerdi. 
ve k•tirme yolu üzerinde bulunan İspanyada zuhur eden dahili harpler 
ve Kaadanın cnndamarı sayılan St. Tcrnövün ticaretine bUyiık bir d:ır-
Lawrc c korfezlnın afzında bir ile- Amer=ka u·. slerı· •• be vurmuştu. Italynya karşı ıanksı-
ri knrttol gıbi uzanan Ternov 11 yon kararı da arkasindnn geliyor, 
(Terrc Neuvc) adasıdır (1). Bu a- • bunu Brezilyada ecnebi mUvaredatı-
daya ın lizler ayni m:ınaya gelen T E R N 0. . y na karşı konulan nfır vergtler ta-
Ncwfoun-and ismini venrler Yeni kip ediyordu. lncilt~reye gelince o 
r.tlaslardave hart lard;ı adayı hep balık ihtlyacmı Norveçten karıııla-
bu isimle östermek adet olmuştur. mayı iılne daha uyı:un buluyor, Ter-
F.:kat bızdcbu ada daha zıyade Fran r· Yazan: '~ növ mallarına rağbet göııtermiyordu 
sızların vcııklcri Ternov ısmiyle • Vaktiyle Tcmöv ile Fransızlar n-
tanmdıCı ic;ı b\I yazıda, okunması i Faik Sabri Duran ~ rasında balikc;ıhk yüzlinden bir c;ok 
ve hatırı nmıı '1aha kolay olnn bu : : geçimsizlikler olmuştu. Ada suların-
i11mi tercıhen{m?.andık. Ternöv için : 1 dıı ve buraya 200 mU kndıır açıktaki 
İnglltcrcnln ~ c~ kolonisidir de- meşhur balık yataklannda avlanmıya 

k da ~ 
kat Ternöv Mi11etler CcmiyetJne bir mck ne n r ğ~ lıc en yeni mUs pek eskldenberf gelen balıkçı mil)et-

temlekesl de ııulır demek ynnhı mümessil gönderememişti: ÇilnkU ler arasmda Fransızlar da vardı 
olmryacak. Babuz naıııl: TernövU, parası yoktu· Böyle masraf ve kül- Bunlar Temöv ic;in bazı haklar iddi~ 

f K ı "" .. fetlcrc dayanacak vaziyette değildi. 
Kristo o om.T İ• Amerika yol- Serbest bir devlet olduktan sonra da etmekten reri durmuyorlardı 1713 
culuııundnn beı tnc ıonrn Inglllzlcr Utrecht muahedesi de bu ihtitah 

1 d 1 ... ~h Londra maliyesinden yardım isteye-hlzmct n e c;a ıı.. n Cabot Is- hallelemcmlıtı. l 763 ParJe muahedesi 
d bir C 1 1 b mezdl Bu parasızlık seneden seneye l ı min e enovn ge c ulmuı; ve ng !terenin ada üzerindeki hnkkını 

1583 tc ilk İncili rmhncirleri Slr artmış, nihayet 1931 diinya iktt1at tanımııkla beraber Fransız bıılıkc;ıln-
Humphrey Gılbert\ idaresi altında buhranı işleri büsbütün bozmuştu. rmrn bu sularda avlanmalarına hattll 
gelmlı;, adada ye ıntolerdi Yeni Temöv hükQmeti fazla nikbinllğinln edanm boş olmak nrtlyle garr. kıyt-

. "lk ~- · cezasını çekiyor, 1nailtercnin mali ve '' DUnyaya coçen 1 
1 glaı; muhacir- lanndn bahklannı kurutmalanııa 

leri bunlardı. Iıte rnivlln lngıl- fktııadi yardımını, serbestisinl feda mUsııade ediyordu. Temövün cenup 
tere tacına bağlıh ı b ta 'hten baş- pahasına, kabule mecbur oluyordu, lnyılanna ynktn St. Pierre ve Mi-
l d ~ ö b b ..... ~ k Böylece 1934 tenberi Ternöv artık a ııoına g re u at:..,.k es 1, hat- cıuelon ndacıklan d:ı birer bahkc;ılılı: 
tG İskoçyanınkindcn hl eskidJr bir dominyon delildir. BiltUn hakla- merkezi olmak üzere Fransızlara bı-
Bu ilk mUııtemlekcı B nja İmpa~ nnı, hattA 1855 te kııznnmış olduk- rakılmıştı. Fransa ile lnciltere ara-
ratorlut'U cami sı içer de ilerllyc lnnnı bile t~rketmlşUr. OçU Inglliz, sındaki bu anlaşamazlık 1904 tc iki 
ilerliyc Domlnyonluk ıı! lnt kadar Uc;ü Temövlü olmak üzere Londra devlet arasında anlaşma yapılmcaya 

Mareşal Timoçenkonun cenup cep- yukselm'şti. Hattli Domiı\ıntar ara- hlikOmetinfo seçeceği bir komisyQn kadar sürmüştu. Balık avcılığı yü-
hcsi kumnndanlıimn tayininin sında kendi kendini idare pıtk hak Ternövü 1nglltere tararmdan gond~ zünden Ternöv ile Birleşik Dcvlet-

Uk muhlm neticesi, ekonomik ve stra- kını en evvel elde ctmlt')tatu da rileeek bir valinin Maresi altında ler arasında da bir ihtilaf zuhur et-
tejik baknnlardan çok muhim bir mev- o idi. Ternbv 1855 denbcr\~hlli tı- İngiltere tacın:ı baih en kUc;Uk ve en miş, nihayet 1910 da La Haye Ad:ı· 
ki olan Rostorun Kızılordu tarafın- lerinde muhtariyet snhıbi icl Parti- chcmmlyetsb: bir müstemleke gibi i- lct divanı iki komşunun arasını bul-
d n tekrar alınması ile tczahur etmlıı- mentosu vardı, mebuılnrıi\ kendi dare edilecekti, Bu bakımdan Ttr- muşttı. Ternovlüler diğer komşuları 
t H b riı .. ,ğ. ö A1 nlar k ı k d' .. • növ İnrriliz müstemlekelerinin en ır. a er ve .... ıne g re ma • seçer, anun onnı en ı y .. p.. Kı- .... ile, Kanadalılar ile de pek iyi geçin• 
bu kesimde üç tümen ve bir çok harp rah temsil eden bir umun vali yeniıi sayılabilir. Fnkıt bu aıruf muler. Adanın $1mtılde Belle - isle 
levazımı kaybeden Alman ordusu c;cv- başvekill ve attı mızırdan rni\kr~ tenzili, cebri bir muamele olm::ımak- Boltıızından ötede bir devamı savı-

Her gUn ııe tmek zorlyle şöyle 
bir davranıp içinden çıkrvcrdiğlmiz 
yatağa tutkalla yapııunlmıı clbi o
luyoruz Kalkmak, hazırlanan kahve
&ltı tcpıislnln baıına çökmek, iıtahlı 
insanlar için dayanılmaz bir istek ol
masına rağmen pazar sab:ıhının gev
şekliği bu isteği bile sönlik bırakı -
yor. Sana dönüyor; 

- Ohhh... Dlyoraunu.z, ılmdl bu 
sıcacık yatak bırakılır da buz elbl 
havada kalkılır mı? Dir daha gerili
yor, geriniyor, yatıra biraz daha yer 
!eşiyor, yedi günde bir ele geçen sa
bah keyfinin felsefesini yapıyorsu -
nw:. 

Tatlı tatlı düşünerek, esniyerek, Bil 
rincrek içiniz geçerken yine kend~ 
nlze getirlliyorsunu.z: 

- Efendim çayınız soğuyor! •. 
Sola dönüyor, yataktan çıkmak lı· 

tcmiyorsunuz: 
- Sonra içerim, bu sofukta kim 

kalkacak? . 
Sizi ı;airranı baıt:ın savmı:ya cah· 

ıyorsunuz, dinlerler mi?, 
- Her taraf sıcacık, U1Umezslnlz 

cliyc zorluyorlar. 
Her taraf sıcacıkmq. Lif: 
Karakıı baeladı, yaiıım ardı arası 

kesilmiyor, yafmur duruyor, autu 
ııepkcn b:ııhyor, o duruyor kar ıo
pcliyor, tnaanın aoluiunu durduran 
bir ri.ızglr, kulaklannı dondurnn bir 
soğuk var. Camlar zangırdıyor, ii
ne gözu kadar delik ıUrlil gürül ya
nan sobanm raıttıtı, yahut kalorlfe
rin ıhklaıtırdıfı odayı Okmeydanına 
çeviriyor. Hiç bu havacta her t araf 
sıcacık olur muymuı. Klm inanır bu 
tara? 

Hem niçin katkacak11ruz?. tı yok, 
gUç yok. Yedi günde bir ıöyle öf;~ 
leye kadar uyusanız ne olur ııanki? 
Yorganın içine gömUIUyor, soylcncn 
lcrc kulak asmıyorsunuz. Fakat bir 
kere uykunuzdan tedirııin oldutunuı 
için de uyuyamıyorııunuz. Artık ya
tak sizi sıkmıya b:ııhyor, zarzor kal
kıyor, yıkanıyor, giyiniyor, hazırla
nıp, hnzırlanıp kaldınlan kahv~ltı 
tepsisinin başına çökUyoraunuz. 

* * rilmcmek için sUrntlc Tagarog'a dogru bir kabinesi vasıtası ile icra li'Ye· la beraber, Ternövlüler için nfır bir labllcın Labradoru Kanada:yn bırak-
ricat etmektedir ve General Klelst ka- tini elinde bulundururdu. Hat~bu darbe olmuştu. mak istemezler. mesllhnsı ftıbarivle G GZeteyi okuyUncaya katlar saat 
rar:ı hını Rostofun 100 kilometre nazırlar arasında bir dcı mUste"kc * * adanın üç misli olan hu nrazinin Kn- 12 olmuştur. BUtiln ev halla p..-
garbindc Mariupol &chrine nakletmiş- nazırı vardı: Çünku J ı..rodor, _ Gritnnr.ı İmparatorlu(i'unu teşkil nada tarafında hu'!udunu tayin et- ıar gezmesine hazrrlanmr&tır. Bu ha-
tir. .növc bar;h blr mlist eke sayı~ eden camla arasında sınlf mek meselesi de senelerce iki kom- vadn nereye gid!llr? 

Almnn ordul nnm 1.-rrk elli tümen- dı. Ternovlüler b 6 ulkelerine ka tenzili suretiyle cezaya çarpılan ilk şu arnstnda bir kavga mevzuu ol- - Sinemaya ..• 
le l'ııos; ovaya k rsı yaptıktan altın- bu .ileri va,;·yet crind n buyuk üst mleke bunlann en eskisi olan rnustu.. Sinemaların proınmıan cöıc:'IMı 
cı buylik taarruzda da netice uzerinc gurur duyarı r, hele Kanad Y ı Temöv oluyordu. Yalnız bu ceza mu Jf. Jıl. ceçitıliyor, Jelnden bin befenlllyor, 
mu~sir olacak muvaffakıyetler elde siycseten, ne de iktısaden b:ıı;l vakkat olacaktı Ternöv le n<M ken- ikinci Cihan Harbi Temöv'ün du- yola çıkılıyor. 
edemcdıkleri ve bazı nokt larda açmı- mnmn llifım bıle ettirmezlerdi. dini idare kabiliyetini yeniden gos- _ . Dert baıılamııstır. 'tramvaylar bl-
Ya muv ffak oldukları gediklerin S.:>v- * * terince sınıfı yükseltilecekti. Jngi- YBP"C3.r;:1m'!~~ .~vı.:'c def~ikl-k}~r nllecek gibi değil, otomobiller ya-
Yet kuvvetleri tarafından derhal kapa- H ki d vardı: Kanada on-{iz müstemlekeleri Himaye şeklinden İngiltcrcy~ı ~ ~oru~u_y~r •1 mer~ a nmızdan hışım gibl ıeçer, rüıgirly:e 
tıldıgı anlaşılmaktadır. Lenlntratta al ıırdı 3 

lSCi? de muh- ;ıaşlıyarak Kmılhk tacina bağlı miıs • . r. ım !!!!1ı ~ g ama ag devrilmekten, saçıp serptiği. zifoslar-
nr n ııonra =' k d hlll i 1 lamak ıçın tesıs ettigı uslerle Ter- d '--rt 1 B" ki muann danc b r surette mtidafan da 

1 1 
bil . ti H 1 A ustralya erıue e, sonra :ı eler nde ted- 1 t• N • n zor ... u u uraunuz. uyu er ıe-

dcvam etmektedir. Murmansk'tan Le- tar yet na r.ıı · c .c ~ 907 ci muhtariyeti halt: kolonilerden no~c yer eş. 1 0 :Vec; ılc ~iı~nscbetl rl donmeğc. günil sobanın baııında 
nın rada k dar uzanan ccpııcde sıfırın bu 11 kkn !901 ~c. Yem Zeland 1 1!>m1nyona kadar sekiz tilrlil idare- ke$len İngıltere ıse Ternovun kuru ttıvla, iskambil, domtna, tombala oy-
altında otuz, kırk dereceôc ve diıirnl de, Cenubı Afrıka 1910 da, Serbc~t 11.detn sekiz sınıfa ayrılır MUs- b:ılıklanna, kl'!r~steslne. hattll kasrı- nayarak, tatlı tatlı anlatıp dinli)'etck 
karanlık içinde hareklt inkişaf ede• İrlanda 1921 de knvuştukları ic:.~n ~leke terakki ettikçe smır· ııcçcr d~a muhtaç ::'11.~ıyet_t~ bnlunuyor. Bu gcçirmcğe çoktan razı. Fakat küçuk-
rnemektcdir Ingillz dcniıtaltılarmın ~~nkU c;~cuk:ıır s~yılnblllr~rdij·k~u~ ~ela 1814 tenberi bir İngiliz miis~ ~~=~e1 T~~ovu7 . ık~ısaden .. ~~lk~ııl - ler dert dlnlemcııler. 
Murmansk ~epı. .. sıne mtılzemc ve tak- tün bu om nyon nnn ser est 1 erı ekesi olnn Malta daha yen.i Hl39 . u "f1 ere r.ın c mu ıırc< r. Beş on tramvayı savıp selametle -

• ı.;.o Birine! Cihan Harbine kadar yalnız ~ d ..J_{ •1 •• 1 '. d Dıger c1hetten. 'rernöv_ ana vntırna ·"''"ten .. onra b'ır tan·~ıne girmek de vıye kuvvetleri taşıyan 8 Alman nakli- dah·ı· f 1 d .dl F k t b"" "k t ın a U<tnı ı ıe erın e yarı muhM k 1 b 11 ~ ını< o ..., 
ye gemisini batırn:ıasırun Sovyct muka 1 ı şe. c~ın e 1 • a n ° uyu . t hak1tınt ltaundı. o .ramnna . nrşı 0 a:ı ag ı ı~ını b•r defa daha ıılze nasip olur İtile eııile, durtlile, 
vemeUni ztyadcleştlrmesi ve bu dar- harpte b~tUn bu mcn_ıleketler kendı k~ Maltız knlan ahalisi artık ln- !s~at en:ıış. en gene; cvllitlannı harp dirscklene gideceğiniz yere gidersi -
beler tekerrür ettiği takdirde Finllln- arzuları ılc lngllterel'!ın ynnı ~aşında gıltabilyetlne geçinllyordu Ter- tçın fngıltcreye ıı;öndermiştlr. H rp nlz Ynkanııı paçanızı parçalamak -
dayı Sovytlcrle BUlha temayül ettir- yer almışlar ve bu -.:ıdale gonulden nö ıe fnkirliğlnin kurban . 1 bltti~~en sonra lngllt~;C' mUstemlc- tan· J...-urtardı~ı.zsa ne muUu, top ağ-
mcai muhtemeldir. karışmıı;lar, büyuk Eedakarlıkl:ıra smı nıılllne uğru ordu. ~: ?do~ kecllıglnln bu ilk gozdrısını her zrndan sülle fırlar gibi kendinlzi di-

katlanmışlnrdı Bu orada Tcmov de nın 00 k" Y • 3 halde unutmıyaaık ve onu vukselt- ı ta 
Hull []d gün evvel FinlAnda nota- 15 ooo k" Tk ·b. d •. d I r mes .O ·ılometre knreyı geçen k 1ı: • • r d earı a rsınrz. 

blil . . ış.ı ur or u con e~A ş ı. nda 289 000 kadar nUfusu ~e "!c ya.şatmıı . ıçın c ın en cele- Sinema kapısı ana baba gunu İn-
.ar hakkında eu beynnatta unmu:- 1ngılterc bu bı lıhklarmm mukafa- v~r. ·l'ld:ıdan bUyUk olan bu ada nı csırgcmıyecektir. sanlar bilet cişesindcn bnşh;arnk 
tur: t1mıhl9t19 : iHl?k01;ı.1r1 as1ın1dat Domlnkyon- yuü :ı:mG~ü bakımından Holandanın .. _ cı ı A.tlıntlk ~eph .. lnl!• ,.~,,,,ıra !l••lrfn. dncirlene kenctlcnc bir yumak olmuıı 

•Attıcrikıı, FlnUindanm, İngtltcreye an am stı a er n anıma su- ç · h B . ucn Bermııda ,, • .,,, ıo Jltln<l Tc•rln 1ıe cıron· da • • 
\re hıgili.zlcrlc Amerikanın Sovyetlcre retiylc vermişti. Artık bir Britanyn dar b r, !!men u_lganstan ka.- land ırazm 24 lkind T~ırin tarıhll TAN a. ı tar. r kapıdan çıkmıya, ıçerıye aız-
Yardnn için kullandıkları yollan ve f t 1 btlh' zuu d ~·ı t glltefr· fakat nüfusu çok nz: çıkmı;trr. mıya çalıııyorlar. Anlıyorsunuz ki 

. dimpKara do.r ~ht~ 1 ıs ~elv bir ccı - n blrtı ilçüncii, ôl>rdunc;ü stnrf-rr Amerikayı ne derecc)'e ka~r teddıt . en ı ı .yar nrı ı e nraya tan ı-inln nUf s k d M 
ett'ğinl öğrenmeye çatışmaktadır. Fin gelen blr Britlş Milletlr.rı CUmhuri- leket k, kend.l f u b a rar.bıı emk 1P~•ırr,r,r,r,,., ••• i!!I 
lfuıda notasına verilecek cevabın ma- yeti do~uyordu. İngiltere cibi bu kabiliye\ir Y n 1 :s ıy~f ece ı ~-~ ~4 ~ , , ~ ıl !'.J '1R+f •q 
hiyeti buna tabidir. Fin!Anda notası- ~Ustemlekcler de ayni hakka sahip lığının b\ bi;ru~e:mıu e~i 0~:,:z: IL::.ı;·=~U~Ll .. 1 .111• JJ~:~=~==· ~·~~=~'==W=='=.c.L=l==·===-ı:nn tonu, Finlllndanın Hltlerle işbir- bırer devlet oluyorlardı. Artık mu- dı Halb~ r ö IUI Y k 

1
z _ _ _ _ ~ 

U• a· ı · ·-• . . · c n v er anca av o,- - --gi yaptığı hakkındaki en ıı;e crwı.,.. nhcdelere ım1.nlarmı koyuyor, ıstc- dıkları hal ki 
teyit etmektedir. Hür mntctlcri isti- diki.eri memleketlere ee.flrlerlnt g?n- kuı;utm::ık 'f nla~ ı~:~ı e\:~~m:k~ ÇOCUKLARINI EMZiREN BABALAR 
li için bir bahaneden b:ııtkn bir şey 6erıyor, Mılletler Cemıyetinde bırer rctıyle geif. 1 BI ç 'kd du 
olmıynn antikomlntem pakta Finllin- koltultlnn bulunuyordu. İşte Ternöv mir madenir ar: r mı ar e- K d 1 k k 1 · 1 kl · u 
danın ..t-csi de bunu rostcrmckte- d d·~ 1 . da b .. 1 b' D it d l çıknrıhyor •c son e ın o sun, er e o sun, ınsnn, Erke cnıı gögsilnde btiyücek yu-

........ ~ ııscr el rı akrnsı; oky e ;r ..,.. o- ~~~e rh e .-ınlarından kereste - tabiat itinde - memeli bayvnn varlaklnr peyda olmosmın tilrlU tUrlü 
~r." ::::S!OCul c .. -v.-!'lert--iı!ıöı......,_,i'mmr-ın'tlyl'!!om~'itK~ ~ira:: cım~X~~ .. c't: 15-"_..".,YesÖ;İÜ~e etmek gibi sana~ sayılır. Onun lçln erkek çocuklnr bile sebepleri vardır, Kimisinde lpofiz 

l•ştir. Çünkü Almanya gibi mtşlcr ve düşman tanklart seyyar in- b?~ t ftv a a·--: Orf~·yenı aoğduklnn vakit, çoğunun n1e· guddesi işe karışır, o yuvarlakları 
~let coğrafya bakımından gillz kollarının takibi korljısmda ~i- ~ıger k~r~. an t a~~ ~,~ meler! buyilcck olur, bıızılarınd n bl- meydana çıkarır.. Kimlsinrle onl rn 
ıdisine ı lizıın olan sahilleri ve mnle doğru kaçmışlardır allim me e ı ve er ıye e lS'"oro.z silt bile gelir. sebep Uroit guddesinin !ar.la işlcme-

nu· 51: 2. su· 3) t.ııa~ FaKat sonradan cr)(eklerdcn pek idir. 
.n nehrinin ağzını bırakamaz. (So ' · ' · Y ı~ğunun memeleri küçl.ilur, memeler- Baz.ı erkeklerde de göisü kabartan 

'lhden sonra da Almanya bura- ~ ~en ancak birer nişane kalır. Çocuk- yağ tabakasrdrr, yani esasen bOyilk 
tara hakim olacaktır. _ e an, anneleri emzirirler. olmıyan memelerin alUnda yağ top-

"Norveçin durumu da aşağı ;, Bunufila beraber, erkekler ara In- !anır dn ondan gl5ğsü kobarır. 
yukan böyledir. Norveçle Al - A la da - kndmlarınkl kadnr de lise Fakat erkeklerde göğsüh kabarma· 
nıarxya arasında da ırki bir yakın- le ..... epeyce, büyük memeli ol nl r sı nereden gelirse gclsin, asıl sebep 
lık vardır. O da Almanyanın hi- b~nraır .• Çocuklarlnı emziren b b tar erkeklik hormonunun yanmdn kadtn-

ak tlJıile bulunduğu nrada sırndn iş Ullr. lık hormonunun lazlııca kalm olmo-

tine ini beklemek 
batıra gclır. D ha dlişünilrkcn va.z 
gcçerslnız. Çilnku donilıt ıçin OJ

nccck ne otomob 1 var, ne tram
vay Seçtı;ıniz proğramdan vazgeçer, 
b r · baıka ılnemaya girmeyi tasar -
larsınız En kUli.ıstur, göıtcrale gös
terile yıpranmış, dakikada bir kopar 
filmlerden birini gösteren bıimem ka
çıncı sınıf bir sinemaya gidersiniz, 
orası da 8ylc Onun kapısından da 
lnsanlnr taşıyor. Orncıkta ayak UatU 
çocuklara bir konferans: 

- Çocuklar görüyorsunuz ya, al
nemnya gırmck kiralık ev buli!bilmek 
kadar güc; Boşu boşun:ı utraııac k, 
UstümUzU baiımızı paralıyacak, yine 
giremlyeceiiz. İyisi mi ı;urada bir 
pastahaneye girelim, birer çay içelim, 
dinlenelim, dönelim. Ne yap lım, bu 
pazar da böyle geçsin. 

:. 

0

Hem gelecek puar belki p:ısta 
da bulamayı;:. Okudunuz ya uazete
lerdc, artık pasta, börek, baklava n
llrt yapılamıyacakmrı;. Elimiz deymiş 
ken biraz pasta yiyelim. Qlur ki or
talık duzelinccye kadar bır dnha da 
bulamayıı:. 

Sinemaya &rinlemiycccğinc nkıl er
diren çocuklar ileri ıurduğünüz iıkri 
beienlrler, bir pastahaneye girersiniı:. 
Çayla içiniz 11trur, pastayla ağzınız 
taUanır, biraı rahatlar, ferahlarsr
nrz. Fakat bir de bakarsınız ki or
tnhk karannııtır. Sinemalar paydos 
olmadan evvel )'ola çıkmak, tramvay
larda yer bulabilmek için bahtınıtı 
denemek lbımdır. 

* * G Gnilnliz boe yere harcanmıştır. 
Yedi g{inde bir özledi~nız ra

hatı elden kaçırmıı, yan bele l:adnr 
zlfoslanmıı, şapkanız ezilmiş, çocu
funw:un parmağı zcdclenıniş, kannı
zın çantasının sapı kopmuş bir halde 
ve ıoftıktan dazıra dnzıra eve dö
ncrstnlz. 

Atcıs sonmüı, sobanız da odanu; da 
buz gibi olmuştur. Yeniden soba yak 
mak, oda)'t ısıtmak için harcadığınız 
uman ve emek ılzi bUsbütün yor -
muıtur. Sofraya i3tahımz kapanmış 
oldufu halde oturur, yemekten sonra 
hepiniz bir kö,eae somurtur ve yat
ma umanrm beklersiniz. 

Iete htanbullunun 1..-rı pazan çok 
kere böylcı geçer ve pazar eğlentisi 
b8yle biter. Dansı dostlar basına dc
fil m!P 

Meshur slndür: Su hc:r şeyi temlt
ler amma yüz karasını temizlıyem 
derler! Suyun akıcılığı ve kolayca 
buh:ır haline geçişi bu mübarek maıı
dcnin sa lık bakımmd:ın mevcut kıy
metini k t k t arttırmıştır. Su, yaitlı, 
boyalı olmamak şartiyle her u:zvumu
zu kolayca tcmizliyebıllr. Şu şartb 

kJ; suyun okmı bir vrutl.Ye''e bulun
ması lllzımdır. Akan su, değdiği ve 
ıslattığı uzvumuzun ilzl'rinde her nc
\i cafill ve canslz maddeleri bcrab -
rinde sUrllklcyip g6türür. MeselA; e
linize veya herhangi bır uz .. -unuııa 
mikrop bul stığına ihtimal vermi -
eniz, derhal çeşmeye koşunuz. Ç -

menin gürül gürill ve sert akm:ı ını 
temin ettikten sonra mikroplu uz
vunuzu bu sert akışın altında bir do.
klkn kadar tutunuz. BQtun mlkrop
lar aknr, gider. Buharlaşo.n suyu:ı 
buhan da ayn! ıı;I yapar. Ancak bu
harın ı ı derece ı yuksek olduğundan 
her uzvumuzu buharla dezenfekte rt
mek imklin ızdır. Suyun bu kab 11-
yetten dolayı her tarafta istimali art
mı.ştır. Anctık kullanılacak suyun tcr
kos gibi ten\lz 'e sert akışlı olm sı
na itina etmelidir. 
•.............. , ....... . 
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ZAYi - ht Liman iRıyaıetlnden aldı~ 

U 7 .ıcıı ıayılı lı an c da ımı uyl ettim 
Venlalöl cıkaracal!ımdaıl esklsı in h k 
rottur. Kaptan 

Rahmi Kebed 

TAKViMD 
BiR VAPAA 

"Hamlet" in 
Serpintileri 

Yazan: ULUNAY 
Halıd Fahri Ozansoy tel iç 

de 1 "Hamlet, mün kaoasr d 
layıslyle açılan davada avukatlarda 
birinin eski bir vakayı d linc dolam 
ısından fena halde ıinirlcnmJşl Evve -
ki gun ıki gasetcdc bundan bahs eli
yor ve diyor ki: 

"Avukat Bay Esat Mahmut dav:ı
ıııu delıl getirirken araya ben m d 
ısmlml k rıştırmıı ve vaktiyle Mub 
Ertu rulun benl b"r odaya çekert' 
mlikemmcl sop attıfını söylemiş . O 
zamanki g zete kollckıiyonlan kane
tınhra , anlaşılabilir ki h:ıdise bu ka
dar feci bir şekil nlmamıştır Muh 
yalnız boia ımı tutmuş ve kUfret
mlıtir.,. Öyle hlsaedıyorum 'iri, h 
senin o zamanki safahltmı bilmeye -
ler veya unutmU$ olanlar benim m -
kemmel blr dayak ycdiğlm h lde, el' 
bu dayağı batır! dıkça naarl olup 
tUylcrlm ilrpermedJ "ne şaşncakl rdır 
hakikatte ise dayak yememl,imd 
So~k k nhhkla hadisenin bUyume 
ne mani olmuşumdur ••. fııte bu sattr
lanmla bunu belirtmek mccburiyctln,
dey·m., 

Eski orkaı'lnıımın bu hadiseden ne 
için bu kadar Uzilldüf{inll anhyama
dım Muhsin Ertuğrul, yine Karaktır
dun dediii gibi, irice yanca, r{lçl 
kuvvetli bir ı'I mdır Halid Fahri -
se bilmem k ç ameliyat atl:ıtmış u·n
cc dalan,, bir gnlrd r: kendini miıdaf 
için kalın bir bastond n ziyade ruır 
bir kaleme guvenir. Böyle nf b ts 
bir çarpı mada kayıplı çıkarsa ye
n k sayılmaz. 
Babı ti caddesinde böyle, deste, or

ta, bliyük orta ve başa rtlreılcr çok 
olmuıstur. 

Mesela Ahmet Mithat merhu'!l 
meıhur Lacıtik Salt Beyin sivri ve k~
kln kaleminin llinelerine mukabele e
demeyince, h smmı caddede kt tırnuş 
ve evire cev.ire bir güzel 111lamı~tı 
Sonra barı tıklan ıı:nman Salt Bey. 
Mithat cfend·nın had sedeki tabi g -
lehe inin ıebcplerlnl anlatmak içuı 
ıazdı~ mektuba: 

"Pclılh an·ı· pnk tıynet, utu
fctlQ Ahmed l\lidhnt .• 

Dıye ba lamıştı. Cüsse bakrm dan 
desteye bile gUreşememesi tabU ol n 
Salt Beyin; dağ ıılb Mıth t cEend 
bir d rbe i ile de. ıl, hattl bir üfle
me lyle kağıt gibi u atağına ;uphe 
yoktu. 

Bundan otürü duygulu şairfmirin a
lınmasını doğru bulm dlm. Meıhıır 
me eldir: "Zora d d yanmazı" 

Sonra Halid Fahri diyor ki: 
"Ben h klkatte d yak yememistm

dir, Muhsin, yalnız bot znnı tutmu 
ve kUfıir etmiştir So uk kanlıhkla 
h diııenln büyümesine mani olmu~ıım
dıır.,, 

Sayın arkada ımm ıözüne inanının 
Fakat ani ttıfı valı:a bence c!ayakt n 
daha möhlmd r B r döv[Jş nih yet ·ki 
tar fm bir z h p lanın fytc b ter; 
blris nln yuzu çİ7. lir, ötekinin go u 
moranr. Faknt bogaz sıkılmak şaka
ya gelmez: gure$1erde b le bi de -.. 
yunduruk, frcnklcrde kravat den len 
bu çe ıt oyun pek Slkı kayda tib • r. 
Muhsin kendini unutup da p rm ki -
rını biraz d h:ı sıkı vcnıe. allah e 
gesln vaka blr cinayet teklini alabı
lir ve sev1mtı s irimlzi ebediVl'• 
kaybedebllird k Bôyle bir onda sC\ u 
kanlılıkla muh kkak bir tehllk~d n 
kurtuldu undan dolayı Halid Fahriyi 
tebrik ederim Fıtkat cok merak •d -
yorum: o esnada hiddetten gozler 
donmUş, yelesi kabarmış b"r "basm -ı~ 
kaYİ,, nln ijfkcsinf birdenbire slit r
manbğa çev;ren bu "soltuk 'lrnnlılılı: 
fııunu., ne menem şeydir? Bun 

terkibini -ne olur ne olmaz- her mu
nekl:id·n bilmesini, ob'cnmesinl me -
tek baktntınd n faydnlr buluvor m. 
Munaka ke kln1C$ip ~s1mlardan 1 ·
ri, vurmak için elini kaldırınca, d -
ieri: 

- E!etlih:ı. mefetüha .•.• püf! 
Diyor ve öfkeli olan taş g b. donup 

kalıyor ve ikinci bir afsunla kendin 
gclınccye kadar d:ı zaten hırsı ccçm 
oluyor. Ne ır lzel ıeyl 

"Muhsin Er1uıtulu yazılarlylc hır 
palayıın tamnmı mun kkitlerden b 
ıinc fıslamıtler: 'D yai h nr oll 
Bu h bcr üzerine henüz • softtk kan 
htık., afsununu ö"renemiycn mlinek 
k d"n rahatı kac;mı5, gezd i yerd 
Muhsinin hemen 1: rşrsma çıkıp el' 
deki kı b çla onu. top ç gıbl çevıre 
ceiıni dUşune ek ti tir titrermiş Ak 
si olnc k beklediği h a enin v 
d3 uzamı Nih yet bu arkası gel 
yen tizüntUden kurtulm k için b"r g 
kalkmı tlvatroy g"tmlı; ve M h n• 

- Azi im. demiş Sen beni döv 
ckmlı; ınl On beş ıundur ha bu G 
hı varın d"ye U7 ntu en öldıim $u 

l IOtren bugün y p bıtir· ben de r 
h t rtilı t ken6 işletimle uğtapyı 

pıayesi altında kalac tır.,, 6 .= tı Erkek çocuklnr blittl' yasma ynk- sıdtr. 
Alman komiserinin beyanatın- ,;!J - kl;ıştıklon zaman - f kat tam billQ~ Bu hal bir erkek için baba olmrya 

dan anlaşılan şudur ki, A lmanya o... aşında değil. ondan önce - gö •Us- ın ıni de ildir. Ynlntz, öyle bnbaların ,~---·-------------
Yeni Avrupayı organize ederken •rlndo ycıı.l yeti ccck kttlarınk! gt~ ço •u sadece çocuğuhun annea!Yle kal-
Norveç, Danimarka ve Hollan~- ~ ı yuvnrl klar peyda olur. Kimi lnde ınak istemez. Daldan anla konmak 1 -
y1 büyük Almanya hududl~rı ı: ,C 1a.. .. ,, ... • • l • z yuvarlakhırdan süte benzer beyaz ter .. Kadınlardan baz.iları böyle, d 1-
cine alacak, Belçika ve şımali ~~;;~~BİNGAZİ, ,~··., , ,,~' -ne.şı 1 

nir su gelir ... Fakat o ya taki erkek dan dala konmak istlycn kuşlara rn~-
Fransayı kontrolü altında bulun- 1:: '·•, · Sin,,, d>cUklarda hu hal geçicidir.. bet gösterirler. Halbuki ..... belki gU-
duracak, Avusturya, Çekoslovak- • \ kiınlstnle, o geçici hal devamlt o- leceksinlz amma ...... daldan dala kon-
Ya, Polonya ve Ukraynayı. Al.- J_ • S'd" R ~ \ıt. Yahut erkek çocuk bUlüğa erdik- mak da halsizliğin, hormon karışlk-

1 d J ~ 1 1 e Z • ' ın, tam erkek vncullu olduktan son- lı mm bir al.Amelidir.. Horrnonlnrı 
.ltlanyanın birer vilayeti ha ın e ı- r . • gO~Sii Uzerindc, bir tarafta veya- pek de fazla karl$ık olmıynn, hı:ılsiz 
dare dccek, geri kala~ meı:nl~ket: • A ut iki tırafta birden yuvarlaklar olmtyan erkek kuş yaln121 bir dalda 
lerin de siyasi, askerı ve ıktısadı 1Cedab1 ye • :ı.. eyda olur. katır. 
ıdaresini elinde bulundurarak on 
lara yalnız kultür sah~sında bir 
nevi otonomi verecektır. Avru
Paya sulh perdesi altında veril
ınek istenilen şeklin aşağı yukarı 
ınanzarası bu olacaktır. 

* * Almanyanın bu görüş ve te-
şebbüsünde göze çarpan 

iki nokta vardır: Biri artık Av
rupada kati zaferi kazanmış ol -
lllak emniyeti; diğeri Alman. a a 

.. 
Ka sri Şeh•P. 

Ageyla 
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KANT OR Tür leçe Sözlü 

Lib .. ·adaki siddctli muharebelerin cereyan ettiği ~·eJ'lcr ve kai-••••••-•••••••••••••••ııilii•• 1: " .. . '"' . 

B" 1 
(P Y G l\1 A L l O N ) 

BERNARD SHA W'ın Eserinden , _______ .. ___________________ , 
# Önürnzdcki Çar~arnba Akşamı .. 

P A R A iÇiN CiNAYETi.ER 
IŞLIYEN •• ERKEKl.ERI SEVE 

K AD 1 N •• , 
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