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Yugoslavya 
Dahilinde 
Ha a Ger9in 

Ordu ve Köy1ü1er 

Her Türlü Tavizata 

Şiddetle Muhaliftir 

Kral Naibi, Tekra r 

Baıvekille Görüştü 

ihtiyat Subayları da 

Hükumetin Kararını 

Protesto Ettiler 

GÜNLÜK SiY ASi HALK GAZETESi 

Yugoslavya 
Bitaraflığı 
Terkediyor ı 
Bir Habere Göre, 

Yugoslavyanm Pakta 

iltihak Kararı Kat'i 
-o--

Bir lngiliz Gazetesi 

Yazısında Diyor ki : 

"Yakın Şarkta Büyük 

Ka rarlar Zamanı 

Yaklaşmış Bulunuyor .. 

Yugoslavya sal.tanat natbi P rens Paul, Y ugos!av ordusur.:::ı bir geçit rcr·!-:de 

Bertin, 23 (A.A.) - Bir husu
si muhabir bildiriyor: Alman -
Yugoslav müzakereleri nihayete 
ermektedir. Macar Hariciye Na
zın ile Münih'de yapılan görüş-

Alman şartlarmın Yugoslavyanın 
isfklali için tehlike teşkil ettiğini 
süyliyen Başmetropolit Gavrilo 

Londra 23 (A.A.) - "Times,. 
gazetesinin Nevyork muhabiri 
bildiriyor: Belgrad'dan buraya 
gelen bir telgraf, bütün Yugos
lavya dahilinde vaziyetin ger
gin olduğunu bildirmekte -
dir. Ordt. ile köylüler Alman
yaya verilecek bütün tavizata 
şiddetle muhaliftirler. Hafta bi
dayetinde Yugoslavyanın en 'Pll ?Ş 
hur generallerinden dördünün 
azledilmiş olması bu gerginliği 
daha ziyade arttırmıştır. 
ihtiyat zabitlerinin kararı 

Belyr' c 23 (A.A.) - "Reuter" 
Dıtıyat subayları federasyonu, 
Kral Naibi Prens Paul'a aşağıda
ki telgrafı çekmiştir: "Milli ~ 
ref ve milli istiklalle gayrL'lcabı
li telif bir anlaşmanın akdi ari
fesinde bulunduğumuzu öğren
dik. Buna karşı protesto mı.ıka
mında, biz ihtiyat subayları, teş
kilatımızı fesih etmeğe karar ver 
dik. Ayni zamanda, istiklalimizi, 
hüküm.ranlığımızı ve hudutları· 
mızın tamamiyetini canımızla 
müdafaa etmeye ve milli anane 

( Sonu: Sa 5; Sü 3 ) 

ı-Elen'lerin 
Selanikte 
Hazırlığı 

11lngiliz Yardımı ile 
Bu Cephe Daha Çok 

Kuvvetlenecektir .. 

Bir İngiliz Gazetesi 
"Alınmış Tedbirlerimiz 
Mükemmeldir,, Diyor 

Askeri 

INGILIZLERIN 

ŞARKİ AFRiKA 
HAREKAT PLANI 

(Askeri muharri-.l mb: yazıyor) 
Şarki Afrika harekAtmda İn

giltere İmparatorluk ordulan ta
rafından takip edilen plAnın u
mumi hatlan, Jki ayda devam e
den ve son üç hafta zarfında bü
yük inkişaflar gösteren hareket
lerle tamamen tebarüz etmiş sa
yılabilir. Bu plAnm esas hatları
nı şu birkaç noktada hü!As:ı et
mek mümkündür. 

1 - Habeşlerle dostıutu ve iı
birliğini takviye suretiyle yerli 

Londra, 23 (A.A.) - Garvin, halkın her türlü yardnnını temin 
"Observer,, gazetesinde Balkan- etmek ve onları hasnn aleyhine 
lardaki askeri vaziyeti tetkik e- kullanabilmek, 
derek ezcümle şöyle demektedir: 2 - Yerli halkın her gün artan 
Müttefiklerimiz Yunanlıların va- muhalefet ve düşmanlıklarından 
ziyeti, gerek maddi, gerek ma- ( Sonu . Sa ~; S u l J 
nevi bakımdan, bundan 15 gün \.._,. ____________ ../ 

evvel ümit edilebileceğinden çok 
kuvvetlidir. Cenubi Arr l'vutluk
ta Yunanlıların şiddetli müda -
faa etiği dağlık arazinin yalnız 
İtalyanlar tarafından zaptedile
miyeceği anlaşılmıştır. Almanlar, 
Balkanlarda muharebelerin en 
şiddetlisini yapmak mecburiye -
tinde kalacaklan için tehevvür 
içindedirler ve tasavvur ettik -
!erinden daha uzaklara sürükle
neceklerinden korkmaktadırlar. 

Yunanlılar Selaniği setreden 
cepheyi her gün takviye ediyor
lar. İngilizlerin yapacağı k ara, 
hava ve deniz · yardımı ile bu 

(Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

Asmara istasyonuna 

Şiddetli Bir Hücum 
Kahire, 23 (A. A.) - Hava ka

rargahının tebliği: Şarki Afrika
da şiddetli hava faaliyeti de
van etmektedir. Asmara demir
yolı. istasyonuna şiddetli bir hü
cum yapılmış, bu arada 2 tayyare 
düşürülmüştür. Cibuti - Adisaba
ba yolunda bir tren yakılr.uştır. 

Bu hatta işleyen trenler. Cenu
bi Afrikada bava kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayyarele
rinin hücumlarına uğramışlardır. 

Bes ·l<ıas. Feneıbahceıi 
Dün 7 -1 Magluo etli 

·Galatasaray • lstanbulsp.or Karşllaşması da 
4 • 2 Galatasarayın Lehine. Neticelendi 

J 

dördüncü sayfamııdadır) 

İngiltereye 
Gönderilen 
İ lk Yardım 

--o-

İlk Parti Amerikan 
Tayyareleri 

lngiltereye Vardı 

Birltşi1< Amerika Genel Kurınay 
Reisi General Manshall 

Londra, 23 (A.A.) - Dört mo
törlü askeri tayyarelerin ilk ka
filesi Atlantiği geçerek Ameri -
kadan İngiltereye gelmiştir. Bun 
lar uzun mesafeli "Liberator,, 
tipinde ağır bombardıman tay
yareleri olup Kaliforniyada San 
Diego şehrinde "Concolited Air
craft Corporation,. fabrikaları 
tarafından imal edilmiştir. "Li -
berator,, tayyareleri 20 metre u
zunluğunda tek satıhlı tayyare
lerdir. Kanat u~lan arasındaki 
Ji(enişliği 34 metredir. Bunlar 
1200 beygir kuvvetinde 4 tane 
"Pratt Witney,, motörü ile mü-

cehhezdir. s 5 s·· 2) (Sonu: a ; u 

' meler, son ihtilafların hallini 
mümkün kılacaktır. Belgrad'ın 
kati kabulü. bugün için beklenil
mektedir. Üçlü paktın imzası, 
Matsuoka'nın Berline gelmesini 
müteakıp olacaktır. 

Üç Yugoslav Nazırının istifa
sı, Berline ı;(Öre, Yugoslavyanın 
üçlü pakta iltihakı kararını teyit 
etmektedir. Bu üc Nazır, Berlin
de Alman aleyhtarı olarak telak
ki olunmaktadır. 

Bugün kin beklenen imza, bir 
kac gün sonraya talile edilmiş gi
bi gözükmektedir. Fakat üclü 
pakta iltihak kati gibi telAkki o
lunabilir. Yalnız paktın mukad
demesinin imza edilecek metne 
dahil olması pek az muhtemel 
gözülrmektedir. 
· Time-;'~ göre vaziyet 

Londra, 23 (A.A.) - "Tiroes,, 
in Bel~at muhabiri bildiriyor: 
Kabinenin son gürültülü ictima
mdan sonra hasıl olan vaziyeti, 
iyi haber alan mahfiller şu su
retle hulAsa etmektedirler: 

Yugoslavya şimdiye kadar ta
kip ettiği kati bitaraflık siyase: 
tini, bir taraftan Balkanlardakı 
son vazivet dolaYlsivle ve diğer 

[taraftan ·kendi co~rafi vazi!et.ini 

1 
nazarı dikkate alarak değıstrr -
mek mecburiyetinde bulunacak
tır. 

(Sonu: Sa 5; Sü 5) 

Moskovada 
Matsuoka 

Japon 

Seyahate 

Nazırı, Bu 

Ümitlerle 

Çıktığını Söyledi 
Moskova, 23 (A. A.) - Japon 

Hariciye nazın Matsuoka bugün 
saat 15-30 da maiyeti ile birlikte 
Moskovaya varmıştır. 

Nazırın beyanatı 
Moskova, 23 (A. A.) - "D. N. 

Arnavutl ukt;. 

B.,,: Japon hariciye nazın Matsu
oka Moskovaya ~eldikten biraz 
sonra Japon büyük elçiliğinde 

' Alman basınının Moskova mümes 

ltalyanların 

Gece Hücumu 
da Tardedildi 
Atina, 23 (A. A.) - Atina rad

yosu matbuat nezaretinin şu teb
liğini neşretmiştir: 

İtalyanlar, merkezi Arnavutluk 
cephesinde yeni bir gece taarru 
zu yaparak Viyosanın şimalinde
ki müstahkem Yunan mevzileri
ne hücum etmislerdir . Fakat iki 
saat sonra büyük zayiat vererek 
perişan bir halde ilk mevzilerine 
cekilmek mecburiyetinde kalmış. 
lardır. İtalyanlar piyadelerind~n 
daha iyi neticeler elde etmek ar
zusu ile tanklarla yaptık ları son 
taarruzda cuma gtinii üç defa hü
cuma ge<'mişlerdir. Fakat bu hü
cum da Yunan topcusunun ateşi 
karsısında kırılmış ve bir tank 
tahrip edilmiştir. 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

sillerini kabul etmiştir. Matsuo
ka, bu seyahate ümitler do~u o
larak çıktıilını söylemiş. Hıtler~ 
Von Ribbentrop ve diğer Alman 
ricaliyle tanışacağından dolayı 
duyduğu sevinci bildirmiş ve de
miştir ki: "Bu devlet adamlariyle 
yalnız tanışmayı değil, fakat ay
ni zamanda onlarla daha sıkı te
masa geleceğimi ümit ediyorum. 
Üclü pakt, Japon harici siyaseti 
icin. Japonyanın şimdiye kad~r 
iştirak ettiğ enternasyonal ~esı-
kaların en mühimmini teskıl e
der. Bazı kimseler, Almanyaya ve 
İtalyaya şimdi giderk~n .husu~i 
niyetlerim olduğunu ıddıa edı
vorlar. Halbuki yegAne arzum bu 
iki memleketin şefleriyle buluş
mak ve onlarla tanımııktır.,, 
Matsuokı bu s&yahatl, Alman 

ve ltalvan h ükumetlerinin dave
ti üzerine vaptı~ını. bunun kendi 
arzularına da uvdıı~unu . bu vesi
le ile Almanya ve İtalya hakkın
da $ahsen intibalar toplıvacağmı 
ve bu iki devletin zafere gider
ken nasıl is ızö .. ,tiüklerine bakaca
ğını sqylemiştir, 

(Sonu: Sa 5; Sü 2) 

' r 
A ŞKIN TEM İ Zİ 

Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 
Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiyatı: 100 Kr. 

lngiltere müdafaasınm kalbi: Ta rassut merkezi. Masa başında 
oturanlar düşman tayyarelerinin harekatını takip ediyorlar 

Cebelitarık'ta 
---0-

Müdaf aa 
Tedbirleri 

Asker Dolu 1 O fngiliz 

Vapuru 

Gelerek 

Limana 

Demirledi 

Habeşi standa 
--0-

Negelli Dü11 
Zaptolun~u 

Hür Fransız Kuvvetler 

Keren'e 6 Kilometre 
, 

Kadar Y aklaştıler 
Elcezire, 23 (A. A.) - "Ofi.,,: Kahire 23 (A.A.) - Umum 

Cebelitankta büyük bir faaliyet karargahın tebliği: 
gösterilmektedir. 10 ticaret gemi- Libya'da: Kaydedilecek bfı 
sinden mürekkep bir kafile üc şey yoktur. 
torpitonun himayesinde Atlas de- Eritrede: Keren ınmtakasmdı 
nizinden gelerek mezkur liman- muharebeler devam etmektedir 
da demirlemiştir. Limanın müda- Dün kıtalarnnız bazı mevzii mu 
faası iç~n. büyük ç~pta yeni toplar vaffakıyetler elde etmişler vı 
verleştırılmek~dır. Kışlal.ar as- düşmana ağır zayiat verdirmiş· 
kerle dolu oldu,gundan yenı gelen !erdir. Ellinize yeniden 130 esiı 
kıtalar vapurlarda yatıp kalkmak geçmiştir. 
tadırlar. 

r 
\.. 

( Sonu: Sa 5; Sil 6 ) ı (Sonu: Sa 5; SO 7 ) 

GÜNLER GECERKEN ) 
Eyüplü Halid ile Ben 

Yazan: Refik Halid 

Bir cihetten tek ismiyle adaşım, diğer cihetten tamamiylc 
yaşıtım olan, fakat hiç bir suretle meslekdaşım sayılmı

yan Eyüplü Halid'le ben, gazete sayfalarında ayni zamanda :yer 
alınış iki İstanbul çocuğuyuz. O elli iki yaşında imiş, ben de ... O
tuz iki senelik matbuatı gözden geçirdiğimiz zaman ikimizin de 
adına muhtelif sütunlarda kısa ve uzun fa!lılalarla raslıyabiliriz. 
Eyüplü Halid'in bu kaçıncı ,·akasıdır? Benim de şu f~ kaçıncı 
yazımdır? 

Eyüplil Halid de -tıpkı benim gibi- yaş icabı filozoOaşmaya 
başlamış. Son muhakemesi esnasında di~·or ki: "Her suçlunun 
suç işlemesi kabiliyetine göre deği 'ir.,, Bravo, adaşım! Okudu
ğum binlerce eser arasında bu derece keskin, düşündürücü, doğru, 
mükemmel bir fikire tesadüf ettiğimi sanmıyorum. Kabiliyetle
rimiz icabı benim kalemimle işlediğim suçu, sen başka bir vasıta 
ile, kadınlar üzerindeki nüfuzunla işledin. İkimiz de tesir yaptık 
ve ikimiz de, ara sıra, yakayı ele ,·ererek cezamızı çektik! 

Yirmi yaşında idim; bakıyordum gazetelerde kadın a-çcısı 
bir Eyüplü Halid dillere destan olmuş. Belki de sen de, kahvede 
oturup cam~an, l\l?nasip .. bir kadın gözlerken, ayni gazetelere gö7. 
atıyor, kendı kendıne: "Ote yanda bir adasım da. kan değilse de 
kari' avlamakla meşgul!,. diyordun. Kabiliyetine göre s~çtiğin 
meslekte, ismin önemli bir mevki tuttu. Harem ağası şivesile: 
"Benikisi de öyle,.. Zaten seni hem Anadoluda, hem yabancı di
yarlarda iken matbuat sütunlarında takipten hiç te geri kalmı
yordum. "Hah, diyordum, benim adaş ve yasıt, kaç yüzüncü defa 
olarak yine hapisten kurtulup yeni bir şaheser meydana koy
mus!., Bilmem sen de benim kitaplarımdan haberdar oluyor. 
şahsıma alaka gösteriyor muydun? Göstermeli idin; zira ikimiz 
de son otuz iki c;enenin -baska baska vadilerde- snvılı adamlanvız. 

Senin, hala. elli ikisinde kadınlardan iltifat görmene. be~lm 
de, iyi kötü, hala rağbet bulmama şaşıyorum ve naur değmesin 
diye, ikimi7. i<'in de öniimdeki masanın tahtasına vuruyorum! 

Bu defa, ·Hafize hanımın göğsünrleki bin adet Jirn·, .• ('ekh·er
mek suretiyle, doğrusu turnayı :rözünden vurmussun. Ben de 
külliyatımın intisarı dolayısiyle bir mikdar dünyalık yüzü gör
düm. Fakat hundan böyle ada~ından cüTlim bekleme; ben ustan
dır.Sana da -ha:\.'ırlısiyle şu berzahı da atlatınca- ıslahı hal ta,·siye 
ederim. Münasip bir mahalde bir tiitüncü diikkanı aç; benim po
litika cinlerinıfen yakamı sıyırdıi!'ım gibi, sen ~e Havva kızlannı 
kendi halleTine hırak: tehlikesiz kazanç az olw amma, astan yü
zünden pahalı düc;mez! 

Maamafih. se~in bütün cüriimlerine karşı, belki de bunların 
hepsine muadil bir snap i~lediğine de kani olduğumu !IÖyleme· 
den yapamıyacağım: Sc.n, kadın yüzünden bedbaht olan, ah, vah 
çeken nice erkeğin intikamını fazlnsiyle almış bir Don Juan'sın · 
bu itibarla yalnız zabıta dosyalarında değil, uzun yıllar beseri~ 
yetin hafızasında miistesna bir tip o1ıralt yac;amaya ln:r1k6ın! 
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J'azan: ULUNAY f 

Kuruluyorum. Her şeyi yerli ye
rine koyuyorum. Oradan aşağıya 
iniyorum, ancak müstahdeminin 
sı.itlü kahve ve çaylarını hazırlı
yacak vaktim var. Hepsine hiz
metten sonra boş şampuvan şi

şelerini dolduruyorum. O biter 
bitmez havlu devşirmek başlıyor. 
Bir taraftan sıcak su ocağına kö
mür atıyorum bir taraftan da 
muşterilerin kırpılan tüylerini 
sı.ipürmeğe paltolarını tutmağa 
sokaktan öteberi almağa mecbu
rum. Kurumak üzere sırıklara 
serilen havlular inecek, ütülene
cek, kirliler ayrılacak ... Ve bu 
hizmet durmadan dinlenmeden 
akşamın saat sekizine, dokuzuna 
kadar, yani her gün en aşağı on 
iki, bnzan da on dört saat de
vam ediyor. Buna mukabil ayda 
altı yüz frank, yani günde yir
mi frank kazanıyorum. Bu para
ya ihtiyacım var, çünkü evimde
ki ihtiyar anamla, gıdasızlıktan 
kemik veremi olmuş kız karde
simi geçindirmeğe mecburum ... 
Siz her gün mağazanıza saat 
altıda ~eliyorsunuz, kasanızı a
çıp bir günlük hasılatı yani bin
lerce frangı cebinize koyduktan 
sonra buradaki fakir kızlardan 
birini de hayvani zevkinizi tat
min için kolunuza takıp götürü
yorsunuz. Hiç bir emek sarfet
tniye ıek cebinize giren bu para
yı kumarhanelerde bitiriyorsu -
nuz, sonra siz namuslu, ben hır
s1z oluyorum... Hırsız ben deği
lim, sizsiniz ... 

* * 
Herkes hayret içinde idi. Ni-

metullah da şaşırmıştı. 
Uşağın gittikçe yükselen sesi 

direktörü de aşağıya celbetmişti. 
Uşağın mukabelesini dinlerken e
fendisine hulUs çakmak için genç 
adamın üstüne atılmak istiyor
muş gibi yumruklarını sıkıyor, 
dişlerini gıcırdatıyordu. Nime
tullah direktörüne ağır bir eda 
ile; 

- Sakin olunuz. Dostum! dedi. 
Sakin olunuz .•.• 
Uşak ayni müstehzi tavırla: 
- Direktörünüze sakin olma

j?ı tavsiyeye hacet yok. Arzu e
derlerse pemen buracıkta yahut 
sokakta ve yahut ta ormanda 
kendilerinin belahet saçan surat
lannı şişirlvereyim. Zaten bu 
zavallı çomara aport deseniz bi
le ısıramaz. O yaptığı hareketleri 
biraz daha kemik yalamak için 
kendini size beğendirmek maksa
diy le yapıyor. 

Nimetullah korkmuştu. Fakat 
herkesin önünde gülünç olmak 
ıstemedi. 

- Size izin veriyorum. Sekiz 
gün sonra defolup j?idebllirsiniz. 

- Niçin sekiz gün? 
-Cünkü yerinize birini bul-

mak lazım. 
- Bendeniz burada sekiz daki

ka dahi durmak fikrinde de~ilim. 
Hesabımı görün de gideyim. Bu 
sizin için da.ha hayırlı olur. 

On dakika sonra paketi elinde 
mağazadan çıkan delikanlıya her
kes hayret, hatta biraz da hür
metle bakıyorlardı. 
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Kızını Satan Bir Baba 

Sehzade İbrahim Refik efen
di ne yapacağını bilmiyor

du. Genç kansının büyük terzi
lerde yaptırdığı elbiselerin borç 
puslalarının yekunu otuz bin 
frangı bulmuştu. Halbuki Şeh
zade hazretlerinde otuz santim 
yoktu. Hele Şanzelize'deki Puva
riyenin hesap puslasına leffedilen 
mektubu hepsinden firaklı idi. 
Terzi: 

"Prenses hazretleri için yapı -
lan elbise bedellerinin pek yakın 
hir atide tediyesi bilhassa rica O• 

lunur. Bu ricamıza müsait birce
''ap alınmadığı takdirde meseleyi 
iş adamımıza ha\'ale edeceğimizi 
tecsslifle tebliğ ederim.,, 

Diyordu. 
Bunun ne demek oldu~unu bü

tün cehline rağmen Şehzade an
lamakta müşkülat çekmedi. Fa
kat o "müsait cevabı,, vermek şim 
dilik imkan haricinde idi. 
Oturduğu P;>artımanın kirası 

birikmiş; borçların verilmemesi 
yüzünden bakkalın, kasabın iki 
defa de~iştirilmesine lüzum gö
riılmüştü. 

Şehzade bu derece parasız mı 
idi? Memlekette para edecek ma
lı mülkü yok mu idi? 

Vardı. Fakat bütün mü.tereddi 
ailelerde oldu~u gibi onda da bir 
"para kıymeti bilmemek,, hasta
lı,i!ı vardı. Eline bir kac bin frank 
Eececek o1sa bu paravı hic bitmi
yecekn}iş ı?ibi sokağa atarcasına 
ibzar ile sarfediyor; borclarını 
ihmal ediyor ve alacaklıların 
kendisinden parn istemelerine de 
adeta hayret ediyordu. 

Bundan başka Şehzadenin aca
ip meraklan vardı. 

Tefrika No. 20 

Çocukluğundan beri at arabası 
kullanmaya son derece hevesli 
olduğu için iptila derecesine va· 
ran bu merakı hala bu mo~Qr as
rında bile muhafaza ediyordu. 

Büyük bnbalarından deli Sul
tan İbrahimin şehir içinde araba
ların yürümesini menetmesi hat
ta bu yüzden tok sözlü bir vezi
rini katlettirmesi gibi, o da: 

.:__ Ah! Diyordu. Bir padişah 
olsam. Tekmil otomobilleri kal
dırtacağım. Herkes atlı arabnya 
binsin... • 

A vrupaya yeni geldiği z;ıman 
şehir civarında bir banliyö'de o
turdu; brik bir araba ile bir hay
van satın aldı. Her ı?Ün sokak
larda, ormanda gezintiler yapı
yordu. İstanbuldan arabalanm 
getirememiş, yalnız kamcılanm 
alabilmişti. Mali vaziyeti Pariste 
daha ufak bir daireye taşınmasını 
icap ettirdiği zaman araba kul
lnmak ihtiyacını teskin için apar
tımanın koridoruna yanvana iki 
iskemle koyuvor, arkaİıklarına 
dizginleri ba~lıyor ve saatlerce 
böyle çocuk ~ibi oynuyordu. Ara
da hayvanlara hitap eder ıribi da
mağını şaklattığım görenler bu 
elli yaŞJnda bebe~in zevkine şa
şıyorlardı. 

Sehzadenin ikinci bir zevki 
de Avrupa musikisine o

lan merakı idi. Fakat merak· etti
ği aletin acaipliği bunda da Şeh
zadeye büyük bir tereddi hissesi 
ayınyordu. 

JMısırda ve 

İrakta Bekliyen 
Mallar Geliyor 

--<-
Yapılan Temaslar 

Müsbet 

Neticeler Verdi 
Muhtelif tarihlerde Brezilyaya 

85 bin çuval kahve sipariş edil
miş ve bunun 40 bin çuvalı Port 
Saide gelmiş olduğu halde, mem
leketimize ithaHit yapılamaması 
yüzünden bir kahve darlıi?ı husu· 
le gelmişti. 

Bundan başka gerek Mısır li
manlarında ve gerekse Basrada 
muhtelif memleketlerden gelmiş 
külliyetli mikdarda diğer ithalat 
eşyası bulunmaktadır. 

Bu malların memleketimize it
hah icin bir müddettenberl yapı
lan temaslar müsbet netice ver
miştir. Port Saitle İzmir ve İs
tanbul arasında münakalatın te
mini için bazı esaslar kararlaşmış, 
oldu~undan, kısa bir müddet zar
fında bu malların ithali imkan
ları hasıl olacaktır. Mısırda kah
veden başka mühim mikdarda jüt 
mamulatı, lastik, kauçuk, baha
rat, kalay ve teneke bulunmakta
dır. 

Eevvelce Brezilyaya ısmarla
nan bir parti kahvenin de cioı?rı 
dan doğruya ve Cebelitarık yolu 
ile memleketimize gelmekte oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan gümrüklerde 
mevcut 1077 çuval kahvenin 
müsaadesi beklenmektedir. Ve
kalet kahve tevziatı için yeni bir 
talimat hazırlamaktadır. İbrahim Refik efendi musiki 

aletleri içinde davul ve trampete 
merak etmişti. Yatak odasının ya-
nındaki ufak bir oda büyük. kü- Samsunda Tütün Satışlan 
çük, mese. abanoz, şimşir, tene- Samsun ('l'AN) - Samsunda 
ke, maden, çelik davul ve tram- tütiın piyasasının açılıp satışma 
pet kasnaklariyle dolu idi. Kös başlanalı heni.ız bir ayı doldur -
davulundan çifte naraya kadar matlığı halde bu kadar kısa bir za 
deri ve kursak ı?erilmiş ne kadar man zarfında yalnız merkezde 
çeşit aranırsa burada mevcuttu. 5500 ekiciye ait 3 milyon kilo dL 

Efendi hazretleri odasına kapa- zi tütünü satılmıştır. 
nıp o gün için intihap etti.i?i da· Ekici fiyatların geçen seneden 
vulu giimbürdetir, yahut kamçı yüksek olmasından, Inhisarlar 
kolleksiyonundan seçti~i bir kır- idaresinin ambarlamada gösterdi
bacı şaklatmakla eğlenirdi. ği sür'at ve intizamdan ve bu tü-

Bu gürültüden rahatsız olan tünlerin satışında müstahsil le
komşulann itirazlan üzerine Şeb hine yaptığı na2ımlık vazüesin
zade merakını mukannen saatle- den ve gösterdiği aliiakdan doln-
re hasretmeğe mecbur oldu. yı memnundur. 

Böyle. olmakla beraber, $ehza- Diğer taraftan Bafrada da sa-
de, o gün zevkini, camlan zın- tılan dizi tütünü miktan iki mil
ı{lrdatacak bir J?Ümbürtü ile Ö· yon kiloya yaklaşmıştır. Satışa 
ten büyük davula hasrederse, o hararetle devam olunmaktadır. 
zaman felaketti. Apartımanıiaki- Demet piyasasının da yakında a
ler, en uzak odalara çekilip kapı- çılacağı kuvvetle tahmin olun
Jan kapıyorlar, kulaklarına pa- maktadır. 
muk tıkayarak konserin bir an 
evvel hitamı icin ta Paristen İs
tanbuldaki evliyalara yasinler a
dak ediyorlardı. 
Şehzade Parise geldiği zaman 

iki haremini de beraber getirdi. 
Büyük karısı yanaşma vaziyetin
de yaşıyordu. Fakat asıl prenses 
sonradan aldığı gözdesi idi. 

Birdenbire sarayın sıkıcı par
maklıklarından kurtulan J?enç 
çer kes kızı, A vrupanın hürriyet 
havasını teneffüs edince cöl ko
kusu almış bir ceylan gibi aldı . 
yürüdü. Peydahladığı dostlariyle 
dansinglerde, eğlenti yerlerinde 
fink atmaya başladı. 

(Arkası Var) 

Karaağaç Yolu Yapılıyor 
Edirne (TAN) - Son yağmur

lar yüzünden bozulan Karaağaç -
Şehir istasyonu arasındaki de
miryolunun hususiyeti nazarı dik 
kate alınarak 4 kilometre kadar 
olan bu hattın tamirine karar ve. 
rilmiş ve pek yakında işe hoşlan
ması için tedbir alınmıştır. 

l\luşta Kayakçılık 
Muş, (TAN) - Şehrimizle ka

yakçılık günden ~üne inkişaf et
mektedir. 50 kadar gene hergün 
civar dağlarda kayak gezilerine 
çıkmaktadırlar. 

Biz, Dikiyoruz, O 
Deviriyor! 

nyasviri Efkar,, namı müsteariyle 
yazı yazan Ebüzziya Zade Ve

lid'in dünkü baş makalesinin serlavhası 
şuydu: ~ 

TAN 

ırrakrada Sıtmaıınönu ... 
; le Mücadele Ansiklopedısı 

• İçin Çahşmalar 
Bir Senede 

Ve 
Edildi, 483.823 

160.433 

65.418 

Hasta Muayene 

Tedavi Kişi 

Adet 

----
Eser iki Sene Sonra 

Neşre Başlanacak, 15 

Sene Devam Edecek Edirne,(TAN 'Muhabirinden)
Altı sene evvel burada kurulan 
ve her sene faaliyet sahasını ge
nişleten sıtma mücadele teşkilatı
nın son sene çalışınnlan cok ve· 
rimli olmuştur. Bir sene zarfında 
yüzlerce kilometrelik kanal ve 
ark açılmış, bataklıklar kurutul
muş, bent ve köprüler yaptırıl· 
mış, gölleri akıtmak ı;tibi sıtma a
fetinin her gün biraz daha azal
ması temin edilmiş, on binlerce 
sıtmalı vatandaş tedavi altına a
lınmıştır. 

Hükumetin bu yoldaki çok ve
rimli çalışınalanna halk ta canla 
başla yardımcı olmuş ve bu su
retle büyük muvaffakıyetler elde 
edilmiştir. 

r'oliste : 

Arkadaıını Bıçakla 

Yaraladı 
Küçük Ayasofyada liman cad

desinde 174 numarada oturan Ha
h'.ik Özkayman, Etem Özdül adın
daki arkadaşiyle kavgaya tutuş
muşlardır. 

KnvRa az sonra büyümüş ve E
tem Özdül bıça~ını Çekerek Ha. 
luku bıçakla omzundan yaralamış 
tır. Suçlu yakalanmış ve yaralı 
tedavi altına alınmıştır. 

OTOMOBİL CARPTI - Şişha
nede şoför İslamın idaresindeki 
1885 numaralı otomobil Sahkulu 
111ahalelc;inde oturan Ohannes is
minde bir adama çarpmıştır. 0-
hannes sağ bacağından yaralan
mış, şoför yakalanmıştır. 

BACAÔINDAN YARALAN
DI - Karagümrükte Hocadede 
mahallesinde Ahmet Bezircan, 
kardeşi Muzafferle oynarken Ah
medin elindeki bıçak düşmüş ve 
kendi aydından yaralanmasına 
sebbiyet vermiştir. Yaralı çocuk 
tedavi altına alınmıştır. 

YANGIN BAŞLANGICI 
Dün saat 11,30 da Beyo~lunda 

Emin camii caddesinde 9000 lira
ya si~ortalı 22 sayılı apartımanın 
5 numaralı dairesindeki sob.anın 
kurumları tutusmuş, ateş genişle
meden söndürülmüştür. 

Eskişehirde Bir Çırak 
Mektebi Açılıyor 

Eskişehir, (TAN) - Şeker 
fabrikaları şirketi önümüzdeki 
seneden itibaren pancarı köylü -
den bugünkü fiyattan 10 para 
fazlasiyle alacak ve pancar istih
sali 45 bin hektara baliğ ola
caktır. Tohum işlerinin ihtiyaç
lara cevap verebilmesi için esas
lı tedbirler alrnm1ştır. Şeker fab
rikalarının mutahassıs işçiye o
lan ihtiyacı göz önünde tutula
rak şehrimizde bir işçi ve çırak 
mektebi açılmasına karar ver
miştir. 

Kinin Dağıtıldı 
Öğrendiğime göre bir sene için

de Lüleburgaz ve Corluyu da fa
aliyet sahası içine alan sıtma mü
cadele teşkilatı 160.433 hastayı 
muayene etmiş ve bunlardan 
65,418 kişiyi tedavi altına ıJ,lmış
tır. Bundan başka sıtma ile mü
cadele için 483,823 adet kinin, 
76,379 adet ökinin, 78 adet atibi
rin, 12,290 adet kuvvet kompri
mesi ve 1353 adet kinin ampulü 
dağıtmıştır. Aynca 14,815 metre 
kanal ve ark actırılmış, 745 met
re kanal 57,575 metre ark,111...805 
metre dere, temizlenmiş, 57,818 
metre murabbaı bataklık kuru-
tulmuş, 9234 metre çukur doldu
fUlmuş ve bir köprü ve üç bent 
yaptırılmıştır. 

-iVLlYEDE: 

Bir Mütecaviz 
Mahkum Oldu 

Emine adında bir kadın dün 
gece Fatihte tramvaydan inmiş 
ve Çarşambaya gitmek üzere o
tobüs beklemeye başlamıştır. Bu 
sırada ayni tramvaydan inen iki 
genç kadının etrafında do]aşmaya 
başlamışlar ve kendi aralrınd.a i
mrı lı konuşmalarda bulunmuşlar
dır. Nihayet kadın kendisini ra
hat bırakmalarını istemişse de 
gençler gürültü çıkarmışlardir. 
Bu gürültüye gelen polis memu
ru vaziyete müdahale etmek iste
miş ve fakat gençlerden Mehmet 
Rıza Mar polise haknret etmiştir. 

Dün bu dava ile Asliye y._wJınci 
ceza mahkemesind~ duruşması 
yapılan Mehmet Rıza Mar bir ay 
hapse ve 30 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

GÜRÜLTÜ ÇIKARMIŞ-Os
man oğlu Bekir isminde bir ba
lıkçı evvelki ak!'ıam biraz içmek 
için KumkapıdaKi meyhaneler
den birine gitmiş ve bir hayli iç
likten sonra sokakta gürültü pa
tırtı çıkarmıştır. 

Dün Sultanahmet 3 üncü sulh 
ceza mahkemesine verilen Bekir. 
rezalet çıkaracak derecede sar
hoşluk sucundan bir lira para ce
zasına mahkum edilmiştir. 

ZORLA EVE GİRMEK İSTE
MİŞ - Abdullah Akşahin ismin
de bir terlikçi dün akşam sarhoş 
olmuş ve ayrı yaşadığı karısının 
Küçükay~sofyadaki evine gide
rek içeri girmek istemiştir. Kadın 
Akşahinin birleşme teklifini ka
bul etmemiş ve onun zorla gir
meye kalkışması üzerine etraftan 
istimdada başlamıştır. 

Dün Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza mahkemesine verilen Aksıı· 
hin gürültü çıkaracak derecede 
sarhoşluk sucundan bir lira para 
ce7.asına mahkum edilmiştir. 

Edirne Vilayet Bütçesi 
Edirne (TAN) - Vilayet umu

mi meclisi yeni yıl bütçesini 415 
bin lira olarak kabul etmiştir. 

İnönü Ansiklopedisi için hazır
lıklar tamamlanmış, Ansiklopedi
ye gericek kelimelerin fişleri ve 
ismihasların resim ve haritaları 
yapılmaya başlanmıştır. 
İnönü Ansiklopedisi için İslam 

Ansiklopedisi klavuz vazifesi ~ö
recek ve Maarif Vekaletince ha· 
zırlan'maktn olan sanat lı'.ijlati, es
ki edebiyat ıtır.ati, tarih lugati gi
bi kaynaklardan da istifade edile
cekti~. Ansiklopedinin neşrine 
ancak bir bucuk, iki sene sonra 
başlanabileceği ve bu işin 15 sene 
devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Edimede Bir Muhtekir 
Mahkiım Oldu 

Edirne, (TAN) - Fiyat müra
kabe komisyonunun tesbit etti/ti 
fiyattan fazlaya pil satmak sure
tiyle ihtikarda bulunan kırtasi
yeci Mase şehrimiz asliye ceza 
mahkemesince 25 lira para cezası
na mahkum edilmiştir. Temyizce 
bu karar tasdik edilmis ancak 
muhtekirin yaşının küçük olma
sı dolayısiyle para cezas~ 16 lira
ya indirilmiş ve dükkanı da 7 
gün kapatılmıştır. 

Fidan Tevziah 
Izmit (TA..~) - Vilayet nümu

ne fidanlığı bu sene 1000 elına, 
4000 armut, 1000 vi~ne, 1300 
kaysı, 200Q çam, 70.000 Ameri
kan asması, 50.000 yaprak dutu, 
1000 çınar 5000 ayva 3000 akas
ya, 6000 kavak, fid"'111 tevzi et
miştir. Muhtelif cins ve miktar
da dağıtılan fidanların mecmuu 
208,380 ne baliğ olmuştur. 

İzmitte Ketencilik 
Izmit (TAN) Kocaeli ve hava

lisinde keten ziraatine büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. Ke 
tcnciliğin ıslahı ve randımanının 
arttınlmasr için, hükıimet güzel 
bir faaliyet sarfetmektedir. 

Bu arada ketenin merkezini 
teşkil eden Kandırada 200 tez
gahlı dokuma kursu açılmıştır. 

940 senesinde Izmitte 1054, 
Gebzede 200, Kandırada 3390 ton 
keten elyafı istihsal edilmiştir. 

İspartada Atış 
Müsabakaları 

Isparta iTAN) Pazar günü Is
parta bölge merkezinde !sparta, 
Burdur, Eğirdir, Uluburlu avcı
lar klübü tarafından atış musn
b&.kalur1 yapılmıştır. 
~fusabakaya istiklal marşı ile 

başlanmrş 80 metreden 22 çap 
tüfekle uçar güvercine ateş edil
mi-.tir. 22 çap tüfekle atışta Is
parta birinci, uçar atışta Burdur 
takımının birinci oldukları tesbit 
edilmiş ve bu takımlara hediye
ler verilmiştir. 

Fakirlere Yardım 
Izmit (TAN) Herekede bu se

ne açılmış olan Halkevi sosyal 
yardım subesi. Herekenin fakir 
halkına 10 bin kilo odun tevzi et 
ml~ıı . 

!Jf esele şimdi anlaşıldı 

Son günlerde, Türkiyeden Avrupa
ya bol mikdarda deri gönderilmiş. 

Ben. Avrupalıların hu derece bol deriye 
muhtaç kalışlarına e\•vel bir mana vere
memiş, ve kendi kendime: 
"- Acaba, demi'jtim, Avrupalıların 

kendi derileri kalmadı mı?,, 

"- Bir de bayram yapmaksızın agaç çok ta ebeler öldü!,, 
dikmevi tecrlibe etsek!., Fakat bu serlavhanın altındaki hava· 

Bu ~erliıvhayı okuyunca: disi oku~·unca anladım ki, Suriyedeki 

"- 52 senelik hayatı tarihiyemde hil
kat, tabiat ve sanatımın aynası, zabıta
daki sabıka dosyamdır!,, 

Fakat, diinkii gazetelerde şu havadisi 
okuyunca, A vrupahların derisiz kalma· 
larının seb~hini sın divc anladım: 

"- Acaba üstad bize bayramı mı çok kargaşalıkta ölenler ebelr değil, talebe-
görüyor, yoksa ağacı mı az göriiyor?,, terdir: Ve Surh·eli ebelerin canlanna kı-

Diye diişündüm. Ve hu sualin cev~- yan da, "talebeler,, kelimesi içindeki "1" 
hını almak arzusiyle, vaktime \"e zevkı- harfini dalgınlıkla düşüren milrettiptir. 
me kıyıp makaleyi okudum: Neyse, Suriyeli ebelere geçmiş olsun .•. 

l\feğer Velid'in az gördüğü şey, "ağaç,, Fakat ne yalan söyliyeyim: "ebe,, lerin 
mış. Divor ki: değil de, talebelerin öldüklerini anlayın· 
"- Her sene bayramlar yaparak dik- ca, Suriyeliler hesabına teessüf duydum. 

miş olduğumuz on binlerce, ;rüz binler· Eğer Suriyelilere: 
ce ağaçtan simdiye kadar galiba bir ta-
nesinin tuttuğunu. yetişip saye saldığını "- Talebeler mi öhliıı, yoksa ebeler 
gören olmamıştır.,, mi?,, ~ektlnde bir sual sorulup ta, iki 

Belli ki, üstadın görlişü bermutat hay- fe!İlketten birini tercih etmeleri istenil-
li mübalağalı. insaf buyursun, sorarım seydi, hiç tereddütsüz verecekleri cevap 
kendisinden. memlekette, medresenin, şu olacaktı: 
tekkenin, hilafetin, saltanatın ocağına "- Ebeler!,, 
diktiğimiz incir de tutmadı, saye, hatta Fvet, ebeler diyeceklerdi: Çünkü he· 
hol bol mey,•a vermedi mi? iJJ 'i d" d Id ~ "b" tık 

Vakıa bizim nivetimiz bu kadarla ik- meRı bütiin tin~·a a 0 ugu gı ı, ar 
1 1 k · b. d..SMri,~e de "ebe,, lerin yaptıklan işe 

tifa etmek deği dir ... Ve meme etın ııı "iüZuin'~~fnJ~ı.:.'"'""'k şükür, ebelerin mü-
çok kö,elerini c;am ormanı haline sok- ......., 
mak niyetindediyz. Fakat iistat hırakı· dahalesi olmadan, -hem de erkekli ka-
yor mu? Biz hir taraftan boyuna dikivo- dınh. büHiu beşeriyet ... Dokuz doiuru· 
ruz, o bir taraf tan boyuna ... deviriyor! yor! 

* * 

Bana !'IOrarsanız, o istida, sahtedir, ve 
Eyüplü Halit tarafından verilmemiştir: 
Eyüplü Halit: 
"- Zabıtada dosyam, sanatımın ay

nasıdır!,, 

Diyemez. Zira ona, ve onun gibilere 
göre pofüı ... "Aynasız,, dır? 

• • 
Ciddi mi, latife mi? 

Bugünün tuhaf hadiselerle dolu dün· 
yasında "Mizah,, yapmanın ne 

kadar giic;leştiğini gösteren yeni bir mi
sal istiyor<ıanız, lutfen Atina radyosu· 
nun dün verdiği şu ciddi havadi!'Iİ oku
vun: 
"- Arnavutlukta bulunan bir ltalvan 

alayına Albav Cassıı tarafından verilen 
"e~rl yevmi'; terden birisinde şöyle de
nilmektdir: 
"- Yann, fecir vakti efrada konyak 

tevzi edilecektir. Bldema, askerlerimi
ze, e:ünde He defa $8rao ve kon,·ak ver· 
mek imkinlan da arastınlmahdır!,, 

"- İşgal altında h~lunan garp mem
leketleri, hga] masrafı olarak, senede bir 
milyar İngiliz lirası ödüyorlar!., 
Şimdi sebep anlaşılıyor de2il mi? .. )(.. 

Çocuk oyuncağı: 

G eçenlerde, tanmtnl§ romancılan
mızdan birinin henüz on sekiz 

yaşında bulunan mahdumu, tanınmış İs
tanbul gazetelerinden birisine uzun bir 
makale (!) yazmıştı. Ben o zaman, o yaş
ta bir çocuğa ciddi bir gazete sayfa -
sında koca bir meydan bırakılınn&1nı, 
meslek haysiyeti namına teessüfle kurşı
lamıştım. Halbuki o zaman, benim te -
cssüf yerine, sevinç duymam lazmtgeli
yormuş: Çünkü o on sekiz yaşındaki de
likanlı, kendisinden sonra ırazeteciliğe 
intisap eden arkadaşlanna nisbetle üde
ta "insanı klmil,, imiş. Çünkü dlinkii 
cazetelerde okuduğuma göre, evvt:lki 
ıün, üç tane ilk mektep talebesi vali 
Lutfi Kırdan ziyaret etmiş ve ondan, 
çıkardıktan ıazete nimına bir mülikat 
almışlar ... 

Suriyede ölen ebeler Eyüplü Halidin dosyası Ne dersiniz? Acaba ftal,.·anlar, kara· 
dan işgal edemedikleri Yunanistana, ha
,,.adan inebilmek için mi "bulut" ohı~·or
lar? 

Görüyorsunuz ya? Bizim meslek, be
nim vakitsiz bir teessüfe kapıldığ"ıın za
man değil, asıl ~imdi ... Çocuk oyunca
tı oldu! Diinkü "Son Dakika,, reCikimizdc de 

şöyle bir serlil\'ha gördiim: 
"- Surh·ede kareasahklar oldu: Bir 

Meşhur dolandırıcı Eyüplü Ralid'in 
mahkemeye \erdiği istidada şu 

cümle de \"armış: Naci Sadullah 

Tercüme Eserler 
Yazan: Naci Sadullah 

Munllim Ahmet Halit Kita· 
be\'i, "Şarktan - Gnrptcn 

seçme eserler,, serisinin "5-8" nu
maraları olarak, Dostoyevski'nin 
"Karnmazof Kardeşler,, ini bas 
tırdı. Terciime olunan eserin in
tihnbındnki isabetten kimse ştip 
he edemez. J{itap iyi basılmı tıı 
Sayfalarının eh'tdma ve mikda 
rına göre de pahalı sayılamaz. Fn 
kat maalesef, "Hakkı Süha Gez. 
gin,, gibi, e\fehiyatla yakındnn n. 
Hikasiyle, lisan bahsindeki titiz 
liğiylc maruf bir lise mualllmi ta· 
rnfındnn tercüme edilmis olması· 
nn ruğmcn, "Knrnmazof Kardeş· 
Jer" de, hemen lıütlin tercüme e 
serlerde göze batan hatalardan 
kurtarılamamıştır: Çünkü neden· 
se, Hakkı Siiha gibi, listiine im
zasını atacağı eserlere titizce lıh 
itina göstermekle maruf bulunaı 
meslekdaşlnr bile, tercüme snha 
sına sapınca Tiirkçelerinin hiç de 
ğilse yarısını unutmaktadırlar. 
Hakkı Siiha, "Karamazof Kar 

deşler" de okuduğum şu cilmlele 
rinin çok daha doğru şekillerini 
cihette bilir: 
"- Lô.tif cinse karşı, bütün 

ömrünce bitmez tükenmez bir ip
tila taşıyan, her eteğin pesinde 
bir kaç adım sürüklenen Fivudor 
Pavloviç'in üstünde bu taze biı
yük bir tesir yaratmadı.,, 
"- Yirmi beş bin rublelik drn

homayı deve yapan kocasına kn
dın bir kere olsun ondan bahset
medi.,, 
"-Şu insanlar ne tuhal!,, diye 

düşündü Aleksi!,, 
Vilkıa, tercümesi 680 sayfa tu

tan koca bir eserin lisanını bo
zukl ukla ittiham etmeye, ftç dört 
sakat cümJe kafi değildir. Fakat 
unutulmasın ki, bu misaller, "Kn· 
ramazof Kardeşleri,, in ilk iic say
fnsından seçilmiştir. Ve Hakla 
Süha , cümleler i~inde "fail" ip 
yerini yanlış tayin etmek hatası
nı "Karamazof Kardeşler" de en 
az yüz defa göstermiştir. Şiiplıe 
yok ki, bir lise hocasına, iptidai 
dersi vermek garabetini göstere
cek değilim. Fnkat bundan sonra 
yapacağı tercümelerde lisanına 
biraz daha itina göstermesini 
ta\'siye etmemi de çok görmez sa
nırım. 

Bu vesileyle, hemen bfitnn ter
cüme eserleri ıne\'zuu bahsetmek 
istiyorum. Ellerine aldıklnn eser. 
lerin asıllnrına şayanı hayret bir 
sadakatsizlik gösternlcri, hittal>i, 
tenkit olunmaya dahi Jilyik gfü
müyorum. Fakat geri kalanların 
da bilii istisna hepsinde, diımıl:rı 
rahatsız eden, yoran, \'C eserin 
lezzetini kaçıran bir lisan çetre
filliği \'nr. 

l\feselft şimdi önümde "Rusya 
tarihi., isimli bir eser duruyor. 
Galip Kemali Söylcmezoğlu t~rn· 
fından Franc;ızcadan dilimize çev
rilen bu 472 sayfalık eserde, en 
az hin tane "sarf ve nahiv,, hnta
sı ,·ar. 

Bu eserden tek ''irgiilünün ye. 
rini dahi değiştirmeden aynen ik
tibas ettiğim şu climleye bakın: 
"- Rusyanın büsbütün istisnai 

ahval ve şerait altında büvük: bir 
devlet teşkil ederek. Avrupa si
vnsetinde mühim roller oynamı
ya başlaması ise yine bir Alman 
prenses olup, ve Rus tarihinde 
büyük lakabiyle maruf Deli Pet
ronun, anası Alman olan, kızı, 
imparatoricc Elizabet Petrovna
nın, 1 Kanunusani 1744 de vaki 
daveti üzerine akrabasından prcn 
ses Jeanne Elisnbeth tarafından 
Moskovaya getirilen, Andhald -
Serbst Prensinden olma kızı So
phie - Frederique Katerin devri
dir!,, 
Sorarım size: Ne anladınız? Sa

dece, bu dört solukluk cümlenin 
Türkçe olmodığını değil mi? 

Terciime eserlerde göze çarpan 
müşterek kusurlardan birisi de 
tertip ve tashih hntalarının bollu
ğudur. 

Bu iddiayı da isbnt edebilmek 
için size, bir misal vereyim: Yine 
"Karaınazof Kardeşler" in birinci 
cildinin arka kapnğında, yakında 
bastırılacak kitapların bir listesi 
var. Su satırlan o listeden ay
nen iktibas ediyorum: 
"- 9 - Gülüstan (Aslı Fran

sızca) Yazan: Şeh Sadii Şirazi. 
Tercüme eden Kilisli Rifat.,, 

Buyurun bakalım: "Gültistnn,, 
ın aslı ... Fransızca!!! 

Eser terciime etmenin faydala
rını saymak vazifesini bund~n ev. 
veJ, muhtelif \'CSiJelerle yerine 
~etirmlştim. Simdi vine a:vnl te· 
mennideyim: Tiirkçcye mÔmkiin 
mertebe bol eser terciime edelim 
'Fakat, o eserleri Tiirkçeyc -tek 
rar ecllvorum- Türkceye cevire. 
llm: Halbuki, biz maalesef, Tiirk· 
('eye çevirmiyoruz... benzetlyo
rn'7.!. 

Tokatta İmar Faaliyeti 
Tokat (TAN) - Yenı ımar pla

nına uygun olarak burada ya· 
pılmasına karar verilmiş olan 
bahçeli evlerle vali konağının tC'
melatma merasimi dün yapılmı~
Ur. 
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1 - Almanlar Garbi Akdcnizdcki 
pli'ınlarmın tahakkuku için muhtaç 
oldukları Fransız ve İspanyol yar
dnnlnrını henüz temin etmiş de
ğillerdir. Bu yardımı Şark.1 Akde
nizde veya AUantikte İngilizlere 
kati darbeler indirmeden temın 
edebilecekleri de ~Uphelidlr 
2 - İ.ngilterenin Maclrlt ·Büyük 
Elçisi ile Portekiz Başvekili ara
smdakl millfıkat dikkati çekmek
ıtedlr. Bu mulAkatta İngilterenin 
zora geld.iğl takdirde, Portekiz li
manlanndan ve adalarından isti
fadesi meselesinin görü§illdüğil 
tahmin edilebilir. 

Balkanlarda : 

.. 
1 Av 

tahkim cdilmi~·eceği hakkında 
İngiltercye teminat verdiği, 
Tanca'da kumandayı fiilen c11e
rine alnıışJürdır. · 

Akdcnizin anahtarı olan Ce
bclitarık, ayni denizin kilidi 
\•aziyetinde bulunan Tanca'
dan takriben 50 kilometre me
safededir. Bu şehir ağır toplarla 
tahkim olunacak ,.e burada de
niz ve hava iisleri tesis edile
cek olursa, Cebelitnrık'ı tehdit 
edebilecek hir vazi~·ete gelir ve 
İngiliz naklive ve harp gemile
rinin Atlantik ve Akdeniz ara
sındaki sc~·riisefcrlerini hemen 
imkansız hir hnle getirebilir. 
Fakat İngilizlerin. böyle bir 
tehlikeli vn7i~·et hasıl olmadan 
evvel, miidahnlcde htılunacak
ları muhakkaktır. Son ajans 
haberleri. Cehelit:mk ~arni7o
nunun takviye ediJdiğini bildir
mektedirler. 

Atlantik_tiarbi : 

E n büyük harp meydanı 
olan Atlantikte ise, Al

man denizaltılan, gittikce artan 
bir şiddetle, nakliye gemilerini 

A lmanyanın önilmüzdeki batırma faaliyetlerine devam 
ctmekteılirler. 

kış mevsiminden evvel 
Jıarbi kendi lehine olarak bi- Amerikaya ait nakliye ve 
tirmek için biitün gayretiyle harp gemifcrinin İngiltere;ve 
«;alıştığını ve bütiin cephelerde verilmesi; İngiliz dominyonla
ayni zamanda sivasi ve askeri rında ve Amerika tersant>lerin
taarruzlara geçti~ini gösteren de yeni nakliye gemilerinin 
emareler pek çoktur. in~ası; kafilelerin, Atlantiğin 

Şimdiki halde iki esaslı cep· hir kısmını Amerikan hombar
Jıe, Balkanlar ve Akdeniz ceP"' . dıman tayyarelerinin hima;ve-
hesi ile Atlantik cephesidir. )erinde geçmeleri: İngiliz nak-

1 liye ,.e harp gemilerinin Ame-
Almanlann Balkanlardaki si. rika tersanelerinde tamiri: kısa 

:vasi ve askeri taarruzlan, ya- mesafeli tayyarelerin de kendi 
kın istikbalde Şarki Akdeniz- nsıtalariyle İngiltereye gide -
de yapmav:ı diişiindükleri daha bilmelerinin temini için Groen
geniş mikyasta bir taarruzun land'da \'e fzlanda'da hava iis
başlan~cı olarak tasavvur edil. leri tesisi; Yakın Şarka ait gıda 
'lllelidir. Filhnkika Almanva i- maddeleri ''e harp malzemele
(İn bütün Balkanlara hakimi. rinin, Amerikan ticaret gemile
:vetin gayesi, $arki Akdenizden riyle. tehlikeden masun bulu
İnıdliz donanmasını kovduktan nan timlthumu ve SüvPvş yo
sonra. Suriye ve Filistin \'e Mı- lu ite nakledilmeleri, fngiliJ; -
ınn ele ,ecirm<'k ve şiddetle Amerikan blokunun, denizaltı 
muhta( olifuihı Mmınl l>etrolle- harbine karşı aldıklan ve al
rlnden istifade etmektir. makta hulunduklan müessir 

Almanya. Garbi Akdenize rle teıihirlerdir. 
hiıkim olmak irin Fransa ve İs· İne:iltercnin, bunlardan bas
panva ile isbirlii?i yapmanın ka, Atlantik harbini kazanma
çar<'lerini aramaktadır. sını kolaylac;hracak diğer ted-

Almann bugiin bu iki gaye- birleri de almıya çalıştıiı hls
den oldnlc:ca uzak bulunuyor. sedilmektedir. 
s~rki Akdenizdcki hedeflerine Geçenlerde, fngilterenin İs
götürec('k yolun iizerimle ye- panya Büyiik Elcic;i Sir Samoel 
nilm<'c;İ kolav olmıvan çok ('etin Hoorn.'un Portekiz B11cıvekili 
ın<lninlAr \•ardır. Buna rağmen ile ~öriistüğii haher verilmicıti. 
Jl imanlar hu yol iizerinr1c. im- İne:ilterenin. c-ok wra ,.-tdiği 
k~nlann mii<:aadcsi nic;h.-tindc takdirde, Portekiz limanların-
yii,.iimrkte devam ediyoTJar. dan ve adalRrından istif11desi 

Garbi Akdenizdcki l>lanları rnesPIPcıinin. konucırnıt mevzuu-
nın tahakkuku irin muhtaç ol· nu teşkil ettiği tahmin edilebi
duklan Fransız ve İspanyol lir. 
yardımlnrını heniiz temin et· İn1?ilterentn lın hu~nc;ta a<'Plf' 
ıniş de~ildirler. Bu yardımı, etmesi icin ciddi sebepler oldu
Şarki Akdenizde veva Atlan· ğu anlasıhyor. 
tikte İngilizlere kati darbeler Filhakika:.. Amerika lcavnak
indirmedcn f<'min edebilecekle- naklan. Almanya01n İspanya 
ri de şüphelidir. ''e Portckize ait adalan eline 

gecirmek icin gizli faalivet1PTde 
Bununla beraber Almanyanın bulunduğunu haber vermekte 

'bu zamana intizaren İspan-
yada olduğu kadar Fransanın \'e Almanyanın hu adalan ic;ıral 
Şimali Afrika müstemlckele- etmek ımretivle Simali Atlan
rinde de hazırlık faaliyetlerin· tiğin kontrolünii eline almasıuu' 

Amreikanın mfisamaha \'e mil-
de bulunduğu anlaşılıyor. saade edemiycceğini bildirmek. 

Amerikan kaynaklanndan tedirler. 
~elen haberlere göre, Alman a- • 
janlan, İspanya hükumetinin ( Sonu: Sa 5; Sü ı ) 

f ( •l 3 0 ~!lliWifiiiM ... 
SEMIRTECEK MADENLER 

Yediğimiz yemeklerin vücu
dumuza yanyabilecek hale gel

esi için, onlann terkibinde 
- vitaminlerden başka - tiirlü 
ürlü madenler bulunması lüzu

munu da bilirsiniz. Bereket yer
sin kiı yemeklerimizin hepsinde 
bu madenlerden, pek az, fakat 
ıkardıklan iyonlarla liizumu 

kadar iş görec.;k nisbette bulu
ur: İnsan et, sebze ve ~·emişler
en yedikçe bu madenler hakı
ından tasa çekmesine lüzum 
lmaz. 
Yalnız vilcnda lüzumlu olan 

uzu inoınn yemeklerinin hepsin
e bulamaz. Yalnız balıklarla 
eslenen insanlar müstesna ol-
ak üzere, herkes kendisine lü
ınlu tuzu Ycm<'lderine ilave 

ıetrniye mecbt;r olur. Tuzun vii· 
tulu beslemekte Hizumu şiiphe· 

ısiz olduğu J?ibi. viicudun semir
esinden ı?Ördüğii is te ehemmi· 

Yetlidir: Uzun müddet az tuzlu 
eınek yiyen insan, sonunda 
utıaka za~ıflar. Zayıflıktan se
irınek istiyenl<'rin de yemek· 

lerinl cokf'a - fakat, tahii, ma
kul nishette - tuzlu vemesi şart
tır ... Mesela devamlı hir ishal 
neticc.-ıinde, yahut ~okça kan 
la:rbedcrek zn,•ıOamıs olanların 
hlzlu su sırıng~larh le scmirdik· 
le.ri vardır. 

Tuz böbrek iistiindeki ı-udde
lerin iyi işlemesi i~in lüzumlu 
maddedir. Bu guddeler yolunda 
işlemeyince, insana zayıflık ge
lir. tuz hun" miini olur ... 
Şeker madeni bir madde olma-

makla beraber, bu za,rıfhk bahsi. 
nin sonunda onun da semirmi:ve 
hizmetini söyliyeceJ!im ... Cok şe
ker yiyenlerin semiriliklerl es
kidenberi bilinir. Çiinkii şekerin 
fazlası vücutta yağ halinde biri
kir. 

Fakat şekerin semirmek icin 
hir tiirlü hizmeti daha nrdr. 
İnsan !labahleyin ac kamına 50 
nihayet 75 gram şekeri (on, on 
beş parca kahve şekeri demek) 
su içinde eriterek bu surubu i
cerse, hem onun vereceği semiz
tikten istifade eder. hem de ~e
ker kana kanşınca pankreas 
e;uddesinin ifrazını arttırır. Bu 
e;uddenin ifraz ettii!i ensiilin in
c;anı semirtir... Bımdan bac;kaca 
da. pankrf"as guddesinin ifrazı 
~rtttktıın bir miiddet ıııonra, kan
ıfaki şeker nisheti tabii derece
c;ind<'n asağı diioıer. Bunun neti-
cec;i olaTRk ta. seker sunıhunu i~
•iktf'n iki, ti(' saat c;on .. oı. ln..ana 
'1ii\'iik bir Miha t?"elir. İ tiha ile 
.. ·Pnil<'n yemek te insanı s.-mirtir. 
Şekerin semirtmek icin hu hiz
meti birkaç gün içinde meydana 
çıkar. 

TAN 

Bu harl~da Japonlarm üç sene sekiz ay harpten sonra Cinde işgal etmiş oldukları yerleri görüyoruz. Bu 
s~halar ~ce noktalarla ayrılmıştır. Cenupta Japonlar kıyılardaki bilyilk şehirlerden içeri girmemişlerdir. 
Şımakleki i~al sabalan arasında da pek çok boşluklar vardır. Harita bize Çung Klng hükümetine hariçten ya-

p1lan yardımların takip ettiği yollan da gösteriyor. 

A merikarun yardım vadet- J 
3 5 

dağıtmak için açtıkları harp bi-
tiği memleketler arasın- aponya lakis bu bağlılığı daha kuvvet-

da Çin de var. Çinliler üç buçuk 1 lendinniş oldu. Uç ayda bitiri-
seneyi geçen uzun bir mütten- y ld ç • d vereceklerini zannettikleri harp 
beri, kuvvetli bir ordu ile mem- 1 a 1 n e işte bakınız üç sene sekiz aydır 
leketlerini istilaya gelen Japon- bitmek bilmiyor. Çin Başku-
larla kahramanca çarpışıyorlar. N K d ' mandanı Şiang Kai Şek'in tatbik 
Japonlar 1937 Temmuzunda ba- e azan l e ettiği harp tabiyesi Çinliler le-
sit bir hadiseyi bahane ederek hine hala uzanıp gidiyor. Çin 
Çinin istilasına teşebbüs ettik- orduları geri çekilerek ve sa-
leri vakit bu işi üç ay içinde bi· Japonya, Çin harbini 3 ayda hillerdeki büyük şehirleri fabri-
tiri~receklerini tahmin etmiş- bitireceiini ümit ederek işe e i· aklarındaki bütün makinelerine 
lerdi. Japonların fikrince, teda· l'işmişti. Fakat J aponlann tah· ve üniversitelerinin bütün la-
riksiz bulunan Çin başkumanda- minleri doğru çıkmadı. Harp, boratuvarlanna kadar boşaltıp 
nı Şiang Kai Şek az zaman için- üç sene sekiz aydır bitmek bil- uzak köşelerde emniyetli yer-
de silahlarını teslim edecek ve miyor ve Çin başkumandanı lere taşıyarak Japon ordula-
bütün Çinlileri etrafında topla - Mareşal Şiang Kai Şek'in tat· rını peşleri sıra memleketin 
mak sevdasından vazgeçmiye bik ettiği harp tabiyesi saye- içerilerine doğru çekip sürükle-
mecbur olacaktı. 1907 de Ja- sinde Çinliler lehine hala uza· miye muvaffak oldular. Harp 
ponyanın alelacele Çini istilaya nıp gidiyor. cephesi genişledikçe kıyı üsle-
kalkmasının üç sebebi vardı: Bi- · 
rincisi Çinin son senelerde ikti· rınden uzaklaşan Japonların işi 

güçleşiyordu. Daha 1937 Birin-
saden tutunmıya başlamış olma- y cikanununda Japonlan Nan-
sı idi: Ingilterenin mali yardı- r.-··- azan: --·ı k .. mı ile Çin parasının kıymeti tes ıng ı ışgal ettikleri ve Ştang 
bit edilmişti. Yeni kurulan Çin Kaı Şek'ın içerılere doğru çe-
Milli Bankası bir çok mühim 1 Faik Sabri Duran11 kilmek planı anlaşıldığı vakit 
teşebbüslere girişmişti. Avrupa askeri mütehassıslar: "1şte Ja-
ve Amerikada dolaşan Çin mu- -............. -•111111

•-.. ponlar şimdi harbi kaybettiler.,, 
rahhası Dr. Kung mali mües· lan bu eser Japonlara muhasım- fikrini ileri sürmüşlerdi. Çünkü 
seseİ.t.!' nezdinde iyi karşılan- lannın müşkül vaziyetlerinden bu vaziyette Japonlar Çin ejde· 
mıştı. Böyle gidecek olursa Çin nasıl istifade edebılecekler.ni rini kuyruğundan yakalamış o
sanayii yakın bir atide Japon- gösteriyor ve Uzakşarkta haki- luyorlardı. Onlar bu kuyruğu 
yanın kuvvetli bir rakibi ke- ırtiyet temini için hangi yollar· sıkıştırdıkça ejder kafasını kal
saecekti. dan girlilmesi muvafık olacağı- dıracak ve Japonları boyuna ı

na dair bir plim çizıyordu. Hu sıracaktı. 

* * lkir.ci sebep; Çin birliğinin 
sağlamla~ası idi. 1911 de 

Çin l':llp.ıratorJuğuna r.ihayet 
,·erildiği:..denberi mem?c>ket bi
tıp tı.ikennııyen daıt.ili citjaller i· 
çjndc bun.umış ka !mış iken Çi
nin gayretli milli şefi Şiang Kai 
Şek ilk defa olarak bütün Çin
füeri kuvvetli şahsiyeti etrafın
da ıoplamıyr muvaffak olmuş
tu. Çinin askeri kudreti de 
günden güne artıyordu. Japon
lar Çıni hemen ezmezlerse U
zakşark üzerindeki emellerine 
bir daha kavuşamıyacaklannı 
pek iyi anlamışlardı. Naziler gi
bi Japonların da dünya hak!mi
yeti kendilerine "mukadder" ol 
duğuna dair bir kanaatleri var
dır. Onlann da bir "Mein 
Kampf., lan mevcut. Eski Baş
vekillerden General Baron Ta· 
naka'nın kaleminden çıkmış o-

Denizaltılara Karşı 

Balon Kullanacaklar 

Amerikalılar denizaltılara 
karşı yeni bir silah bul-

plana göre işe Çinden başla-
mak lizım geliyordu. Çinin se
nelerdenberi içinde sürüklendı
ği kardeş kavgaları göstermişti 
ki Çinliler birbirleri ile kolay 
birleşemiyecekler ve hariçten 
gelecek bir istilaya karşı ko
yamıyacaklardı. Halbuki Şiang 
Kai Şek'in muvaffakıyetleri ka
naati sarsıyor, Japonların pla
nını altsüt ediyordu. 

Bir üçüncü sebep daha var
dı: Beynelmilel vaziyet böyle 
bir sergüzeşt için çok müsait 
olmıya başlamıştı. Japonların 
eski düşmanlan olan Sovyetler 
hazır değillerdi. Avrupa büyük 
devletleri birbirlerinin boğazına 
atılmak üzere idiler. Fırsatı ka
çırmamak lizımdL 

+ .. 
Fakat Japonların tahminle

ri doğru çıkmadı. Çinlileri 

N itekim de öyle oldu: Uç 
buçuk seneyi geçen bır 

harpten sonra Japonlar <;mi alt 
edemediler. Çinın mesahası Tı· 
beti, Çın Tür.ıustanı ve Mogol
yası ile birlikte 10 milyon kılo
metre kareyi geçer, demek Av
rupadan da büyük. Japonlar bu 
koca ülkenin asıl Çin kısmında 
mesahası 2 milyon kilometre 
kareyi bulan 9 eyaletine girebil
diler. Çinin 450 milyonu bulan 
nüfusunun bu eyaletlert duşen 
kısmı 200 milyon tahmin edile
bilir. Daha ne olsun diyeceksi
niz amma iş öyle değil: Japon
lar bu eyaletleri baştan başa 
zaptetmiş bulunuyorlar. Çini 
büyük bir yamalı bohçaya ben
zetirsek Japonlar bu bohçanın 
mahdut bir kısmındaki dikiş 
yerlerini ele geçirmişlerdir di-

• 

muşlardır: Balon. 
Geçen harptenbe - • 
ri harp saha1a- Yazan: Sevım SERTEL 
nnda büyük fay-
dalan olmadı _ dan 48 tane inşasına karar ver- nağın bır odasının pencerelerin

den c!ışarıya çok kuvvetli bir 
ışık sm~·ordu. Perdeler bile 
indirilmemisti. Muhakak bura
da oturan aklını kaÇıhhtlı. 

ğı görüldüğü i- miştir. 
çin ihmal edilen balon, bu 

* * <lefa Amerikalılar tarafından 
tekrar ele alınmıştır. Bunlar,. Esrarengiz Bir Hadise 
küçük boyda balonlardır. 

Balon, sür'atini denizaltılan
na uydurarak onlan yüksek 
mesafeden tehlik~sizce takip e
debilir. Hav3da iki üç gün ka· 
labilir. Motörlerini du rdurup 
geceleri su üstüne çıkan deni
zaltıların motör seslerini işide
bilir. 

Bu balonlar Helium gaziyle 
doldurulacaktır. Bu gaz yalnız 
Amerikada bulunur. · 

Amerika şimdien bu balonlar 

O gece Bil.kreşte Kogal
niceanu sokağında do

laşan bekçiler gözler ine bir tür· 
lü inanmıyorlar -
dı. lpklan mas
keleme kaideleri
ne büyük bir i
taat gösterilen 
Romanyada bu 

akşam ~ördükleri inanılmıyacak 
b,ir şeydi. Bu geniş ve karanlık 
so~cağ~n köşesindeki beyaz ko-

Kapıya tP.~ırdt~'f''llf. beltt'• 
boşa git~ı~H'fç'i'1ınise-d~V~ ver! 
miyorau. Derken bir ikinci, 
bır üçüncü bekçi toplandı. Hep
sı sopalar!yle kapıya vuru -
yorlard:. Fakat nafile.. En 
nihayet kapıyı zorlamağa karar 
verdiler. 

Y .ı tcık odasında. yatağın için
de bitik bir halde yatan çok 
güzel bir kadınla karşılaştılar. 
Zavallı kesik kesik nefes alıyor
du. Hemen hastahaneye nak-

yebiliriz. Japonlar limanları ve ı _ 

büyük şehirleri almışlar, kanal _ 14KYıllDEN 
boylarını, nehirleri ve demiryol I .~, ~1"' W'&.PBAI~ larını tutmuşlar amma bunl:ı- ı. " !_~ l'l' ., 1 
rın arasında kalan geniş gen!;ş • 
sahalarda t~k bir ~apon ncfe~i Al:d~ifiGMli 
mevcut dcğıl. Çınlıkr ~':J vazı-

yetten istifade eaerek Japonla- Meddahl•g .... ı 
ra karşı başıbozuk muharebele- " 
ri y11pıyorlar. Böylece her Ja
pon kuvvetinın drkasında he
men yeni bir Çin cephesi yara· 
tılmış oluyor. Memleketin çok 
arızalı olan vaziyeti motorize 
kuvvetlerin sür'atle naklini ko
laylaştıracak iyi yolların ve sık 
demiryolu şebekelerinin bulun
mayışı, başıbozuk harplerine 
çok müsait şartlar yaratmış ... 
Japonlar şimdiye kadar yaptık
ları cephe harplerinden ziyade 
bu gerilla baskınlarında zayiat 
verdiklerini saklamıyorlar. 

* * 1 kı mı1yon kılometre kareyı 
bı..ıan işgal sahasında.Ki 

200 milyon nwus arasında asa
yişin temini hayli muşkul bır ış. 
olsa gerek. Japoniar bu çok ka· 
labalık memlekette halk ile mi 
uğraşsınlar, yoksa Şiang Kai 
Şek'in henüz sapasağlam olan 
ordusunu mu arayıp bulsunlar? 
Miktan oir milyonu bulan bu 
işgal ordusunun her gün mil -
yonlarca lirayı bulan masraf-
1arını karşılamak ta güç bir ış. 
Şimdi de Amerikanın yardımın
dan bahsolunuyor, ajanslar 
Tokyonun meşhur Niçiniçi ga
zetesi bu yardımdan bahseder
ken epeyce telaşlı bir lisan kul 
landığını bildiriyorlar. Japon -
ya Çın hükümetının harıçten 
yaraım gormemesi için çok uğ
raştı; Çın mıllıyetçilerının denız 
ile alrucalarını tamamen kesti. 
Fakat Çung King'e çekilen Şi
ang Kai Şek hi.ık.ümeti harıç 
dostları ile olan bağlılığını, bu 
sahüedeki haritada gösterdiği
miz gibi, uç yol vasıtası ile te
min ediyordu. Bu yollardan biri 
Sovyetler hududundan gelir ve 
Hsingana'a varır. Bu yol bugiın 
de açıktır. !kinci yol Hinaiçını 
nin Hailong limanını Nanning'e 
bağlar. Japonlar Hainan adası
nı işıal edrek ve Hındiçinide 
Fransızları sıkıştırarak bu yol
dan Çine yardun edilmesine ma
ni oldular. Geri kalıyor: Çung 
King - Rangoon yolu. Binnan
yadan geçen bu yol Çinin arka 
kapısıdır. Bir aralık lngilizler 
Japonyayı kazanabilmek için 
bu yolu kapamışlardı, sonra bu 
hareketten bir fay:la göremiye
rek yolu yeniden açtılar. lşte 
Amerika yardımının Çine aka· 
cağı yol burasıdır. 

S:ıbah ı;a2clderinden !>irin· 
dl' ncşre-CHen ' H:ı!ı::at,, m 

Jkind AbdJı};.ım:d~ ait kısnı 
mesleıdnşlarn.Jdan birini fen: 
halde sinirlendırdi. Hatıratı ya 
zan zat mecnuı; padişah hakkın 
daki ihtisasla::'ını biru yumuş:ı! 
tarzda anlatJ yor; neııcc itibari~ 
le de alkolik bir ],abanın oğlu ol 
ınası dolayisiyle terddisini ma· 
zur gösterecek bir lisan k11llanı· 
yor. 

l\teslekdaşım, Abdülhamit ida· 
resinden memleketin büyük bi 
ekseriyeti gibi doğrudan doğru 
ya zarar görmüşlcrdendir. Halbu 
ki bu hususi ve şahsi zararla 
mıllete yapılan fenalıklara nis 
betle hiç kalır. 

ikinci Abdülhamit başında bu· 
lunduğu memleketi cennete çevi 
recek, mukadderatını elinde tut 
tuğu milleti de refah ve saadet i 
çinde yaşatacak bir mevkide idi 
Bunların hiç birini yapmadı 
Hasta, maiül dimağı yalnız biı 
noktada bütün melekatına sahiı> 
bulunuyordu: 

Kendisinin rahatı! 
Sayei şahanede otuz üç sen<' 

hir devlet gibi değil, Avrupa re· 
kabetinin temin ettiği müsait va· 
7.İyetten istiane ederek bir si;ya
set tufeylisi gibi yaşadık. 

Bizde ne ha,·c;ivet! ne şeref! ne 
i7.Zetinefis bıraktı. 
Borçlandığımız sarraf. parasını 

alamayınca mensup olduğu dev
lete müracaat ediyor; o da bir a
damızı işgal ediveriyordu. 

Ecnebi maznunlara karşı mah· 
kemelerimizin adaletini konsolos 
hane kavasları kontrol ediyor· 
)ardı. 

Hazinesi tamtakır olan l\lali
,.e Nezareti Yemene asker gön
dermek icin ihtiyacı olduğu pa
rayı cok defa Galata sarrafların· 
dan faiz mukabilinde borç sure· 
tiyle tedarik ederdi. Halbuki hü
kiimdann şahsi serveti hük{ıme
tini hu tefecilere dehalettcn 
kurtarabilirdi. 

Bunlardan o padişahı zişan hiç 
müteeıısir olmuyordu. 

Abdülhamitten sonraki reji· 
min kötiiUiğii Abdülhamit idare· 
sinin iyiliğine hir höccet olamaz. 
l\le<:rutiyet denilen köprü reji
minden kurtulup cümhuriyetc 
ka,·uşmayınca kendimize geleme
dik ; Ciimhuriyetin ilanı artık 
hu memleket için bir zaruret 
halini afmışh. Başka türlii Tür
kün hakkını tanıtmağa, ona ha· 
yat vermeğe imkan yoktu. 

J nponlar Çinin büyük bir: Hatırat sahihi Abdülhamidi 
kısmını işgal ederek içeri- 1 rahim ve müşfik olarak göste

lere doğru yayıldıkları vakit, ı riyor. Meslekdaşım da bu hiiküm 
Çinin akıbetini pek karanlık darın idari hükmU ile menfada 
görenler: "Peki amma bunun ölen habasını yadederek böyle 
sonu nereye varacak?,, diye so- bir kalpte rahim ve şefkat ola
ruştunnıya başla'llışlardı. Böy- m•vacağını söyiiiyor. 
le bir suali vaktiyle Rusyayı Buna karşı belki lsmail Safa 
istila eden Napoleon da Krem- için şövle diişiincnler de otur: 
lin sarayına girdikten sonra ken - Abdülhamit ona ne yapJnış? 
di kendine sormuştu. Dünya- Midilliye cennet gibi bir adaya 
nın en eski milleti olan Çin- şlirmüş. Bu zuliim sayılır mı? 
lilerin siyasi varlıkları ve kül- Menfa ne A'raftır. ne de cen
türleri 4.000 sene evvellerine nettir. Menfa. menfadır; yani ce· 
kadar yükselir. Eski Yunan hennemdir. insanlar yalnız güzel 
medeniyeti doğarken Çin mc- hava, giizel su ile • yaşamazlar; 
deniyeti kocamış bulunuyordu. onlan hayata rapteden bir çok 
Çinlilerin Konfuçiyus'ları Bü- mane"i amiller vardır : bunlar • 
yük Iskenderlerden, Jül Se- ~an mahru~ o!du!.~an ~.?.n~a h~.•
zarlardan çok evvel dünyaya l .. ' duklaı:~ ~erın ... uz~lıg•-• ~?z 
geldi Sokratların Isaların Şar- gornc mü· Yedıklen yemcgıu 
lıma~ların Newt~nlann v~ Bis- leuetini damak tat.ır mı? 
markların ' doğup öldükleri de- . Hatırala~da tebrie ettirilmek 
virlerde Çinliler yine o Çinliler- ıs.teı.r-- lkınci A~dülhamit tari 
di. Tarih şimdiye kadar Çine hın muhakemesınd~n yakasını 

• • • A kmtarama7. Yalnı o de&il "a· 
yapılan hır çok ıstılfilardan bah ınet ,.e gaba , t• . ·· .. d 1 d fak Ç ed · ti · ~ e ı l uzun en ı-e e· se er, at ın m enıye nın rinin kötü td · t" d. 
müstevlilerini eritmiş yutmuş ne.;;•JM i \leh atreRsıne t ~Y1 şahı..<t>rı 
ld - d k deci Ç'nlil me eşa ı e sı 0
• ur.ınç. u b~ ay . der .. ıd. ':- nıeı,{aati için vatanı feda et -· 

rın: ın ır engın enız ır, ı- !t" . • · 
çine atılan nehirleri hemen tuz- · ,'Y' netınde ~rle tereddüt etm.i-
lul d ,, d' b t .. · · ~en Vr J- dettın bu memleketın an ırır. ıye ır a asozıerı bo d 1 f 1A 

A b b ta .. .. ta ynuna o anan e aket zinciri· var. ca a u a sozu yyare- nin Ü 1A h lk 
ler, tanklar, telsizler ve radyo- B " anet . a .alarıdır. 
1 d · d d · b t' · b .. 1.. unların hıç bır hakımdan İ· ar evrın e e ısa e ının u un ı . 
k t' . uh f ed' 1 ~r tutar yerlerı yoktur ve -.la uvve ını m a aza ıyor mu. maz. 

if'diien bayan bıraz sonra orada 
öldü. YENİ NEŞRiYAT 

Taknimc 

Bu güzel kadını hastaha.:ıe<l" 
derhal tanımışlardı. Bu aslın: OSMANLI ORDUSU SAVAŞLA
da Romanyalı olan fakat son- RI - 1877 - 1878 tarihindeki Osman-

d l r b lı - Rus ve Rumen savaşından bAh!. 
ra an. ngı ız. ta iiyetine geçen bir eserdir, Yazan emekli General 
Zoe ~ımson ısminde çok tanın- Halil Sedes'dlr, 119 uncu sayılı as
mış bır kadındı. kerl mecmuaya eklenerek 14 haritn-

Bükreşte pek meşhurdu. Mu-1 yı havi oldutu h:ılde ne~redılmiştlr. 
tenas!p vücutlu, bu sarışın gü- '---------------
zel hır kaç lisan biliyordu ve durmuşlarsa da kat'i bir net.el 
hemen bütün diplomatik zıya- elde edememışlerdir. Bu vak'a 
fetlere, partilere davet olunur- nın vukuundan bir kaç gliıı 
du. evvel Zoe müteaddit defalar u-

Bir zamanlar Romanyada ln- mumi yerlerde gorünmuştür 
giliz ataşemiliteri olan kocası Eski neşesinin gittiğı fakat ba· 
onu genç yaşında dul bırakmış- kışlarında büyük bır azım ve 
tı. O ellisine yaklaştığı halde emniyet olduğu bir çoklarının 
gençliğini, maceraperestliğini dikat nazarını çekmiştir. 
son .z~anlara kadar muhafaza Sırf zevk ve macera için bir 
etmış_t,ı. . . çok şuphelı işlere gırdiğı zan-

Zoe nın bır yabancı memle- nolunan bu güzel kadına ne ol
ketin gizlı teşkılauna mensup muştu? 

olduğu da söyleniy?r~u. . . işte harp sahncsnde yer alan 
Hastahanede bu hadısenın bır ve belki de halli hiç bir zaman 

int~hardan zi~ad.e bi~ s':1:ika~t e- mümkün. olmıyacak olan digcr 
sen olması ihtımalı uzcrınde esrarcngız bir vak'a ..• 
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Dörtler Kuoası 
Beşiktaş F enerbahçeyi 
Dün 7-1 Mağlôp Etti 

Milli Kümeye girecek dört İs
tanbul klübü arasında tertip edi
len "Dörtler Kupası,, maçlarının 
sonu, dün Şeref stadında açık bir 
havada ve stadı kfımilen doldu
ran bir seyirci kütlesi önünde yn
pılmıştır. 

Heyecanlı ve slkı geçeceği u· 
mumi bir tahmin mevzuu olan 
jki maçın yalnız birincisi seyirci. 
leri tatmin etmiş, fakat ikincisi 
büyük bir sürpriz olmuştur. Bu 
umulmayan hadise Beşiktaşın Fe· 
nerbahçeyi, yedi gol atıp bir gol 
yiyerek mağltip etmesidir ki, 
halk Fenerin, Beşiktaş önünde 
ibu şekildeki bir mağlubiyetini 
ilk defa görmektedir. 

Bu netice her ne kadar normal 
addedilmemeli ise de, Fenerbah· 
çenin dün seyrettiğimiz oyuncu· 
lanndan dnha fazlası beklenemez
di. Bunun neticesidir ki, Beşik· 
taş gerek birinci devrede, gerek 
ikinci haftaymda yalnız topla de-. 
ğil, ayni zamanda Fenerbahçe i· 
le oynadı ve yaptığı yedi golün 
bir tanesinde bile ciddi bir mü
dahale ile karşılaşmadı. 

Fenerbahçenin dün yaptığı ilk 
büyük hata, oyuna çok yanlış bir 
taktik ile başlamasıydı. Küçük 
Fikret gibi seyyal ve yerinde çok 
müessir olan bir oyuncu santrfor 
mevkiine alınmıştı. Gerçi sakat 
olan Naim ve Esattan mahrum 
bulunmak takımın zafiyetini mu
cip oluyordu; fakat oyuncuları a
sıl yerlerinde oynatmamak bu 
eksiği daha çok zarar verir bir ha
le sokmuştu. Bu yüzdendir ki dün 
Beşiktaş Feneri daha ilk anlarda 
mağlup etti ve Fenerbahçe üst· 
üste yediği üç golden sonra bir 
sayı çıkarabildi ise de bir türlü 
belini doğrultamadı. 

Buna mukabil Beşiktaş takımı, 
kurulmuş bir makine gibi gayet 
muntazam ve rahat oynadı ve ta
raftarlannı sevinç tufanına bo
ğan goller çıkarırken Fenerin 
kendi takımları tarafından tat
min edilmeyen taraftarlanna da 
~üzel 'bir futbol seyretmek imka. 
nını verdi. Hakemin idaresi ma
cın müsavatsırlığının yardımiyle 
kusursuz geçti. 

Maç nasıl oldu? 
Samih Duransoy'un idaresipde 

takımlar şu kadrolarla sahaya çık 
tılar: 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Yavuz. 
Hristo, Memduh, Halil, Rifat, 
Sabri, Hakkı, Saim, Şeref, Şiik
rü. 

Fenerbnhçe: Cihat, Taci, Lebip, 
Ömer, Fikret, Hüseyin, Naci, Ya
şar, K. Fikret, Niyazi, Rebii. 

Oyuna Fenerbahçe başladı. Fa
kat ilk akından itibaren san - ıa
civert takımın aksadığı görüldü. 
Buna muknbil Beşiktaş her za
manki tehlikeli hücumlarına geç
miş bulunuyordu. Bu hücumlar
dan birinde i<li ki sağ açık Sabri, 
Tacinin sebebiyet verdiği bir fa· 
vul atışına güzel bir kafa vurdu 
ve İstanbul şampiyonu ilk sayı
sını kazandı. 

Fenerbahçe bunun üzerine K. 
Fikreti sağ açığa, Niyaziyi sağ 
içe, Naciyi de sol içe aldı; fakat 
bir kaç dakika daha mahkum bir 
vaziyette oynadıktan sonra düzel 
di ve oyunda müsavat kurmaya 
muvaffak oldu. 

Bununla beraber 24 üncü daki
kada Şeref güzel bir sıyrılışla i
kınd Beşiktaş golünü de çıkardı. 
28 inci dakikada Hakkı sayı ade
dini üçe iblağ ediyordu. 

Fenerbahçe bundan sonra ağır 
bir tazyik yaptı ve gördüğü bütün 
iş bu tazyik esnasmda Küçi.ık Fik
retin ortaladığı topa Nacinin ve· 
rinde bir şüt atması ve bır , >l çı
karabilmesi oldu. 

3-1 Fenerin mağlubiyeti ile bı
ten birinci devreden sonra Besik
taş daha düz,l:!'Ün ve daha rahat 
oynadı ve üstüste, hiç bir müma
ncata maruz kalmadan dört !!Ol 
daha çıkardı . Fenerbahçe forverd 
leri, bedbin ve münkesir haUerle 
bir kaç top öldürdüler. Rebiinin 
ve Küçük Fikretin yüksek değer
deki oyunları, kendilerinden cok 
aşağı derecede futbolcüler olan 
ortadakilerin ağırlığı yüzünden 
semeresiz kaldı. Beşinci dakikada 
Sabri fevkalade bir şütle dôrdün
cü golü çıkardı. Üç dakika sonra 
ayni oyuncu beşinci sayıyı da ya
pıyordu. 

24 üncü dakikada Hakkı soldan 
gelen topu altıncı defa Fener kıı· 
lesine soktu. Buna mukabil Fe
nerli Niyazi önü boş olduı?u hal
de bir gol kaçırdı ve Şeref 32 in· 
ci dakikada Beşiktaşın yedinci 
ve son golünü vaptı. 

Beşiktaş dünkü oyunundan 
sonra Galatasaray ve Fenerbahçe 
ile ayni puvanda olmasına rağ
men (Goal - Average) usulü ile 
kupayı hakketmiş bulunmakta
dır. Yine bu hesaba göre Ga.lata
saray ikinci Fenerbahçe üçüncü 
dür. 

Galatasaray 1 - 1. Spor 2 
Günün ilk mühim maçını Ga

latasaray ile İstanbulspor yapmış 
lardır.Hakem Şazinin idaresinde 
oynanan bu maça takımlar şu 
kadrolarla iştira~ etmişlerdir: 

Galatasaray: Saim, Faruk, Ad
nan, Musa, Enver, Halil, Mustafa, 
Salim; Bülent; Eşfak, Mehmet 
Ali. 

İstanbulspor: Nevzat (Fikret), 
Hayri, Sefer, Muzaffer, Turık, 
Celal, Nizamettin, Süleyman, 
flikerrem Cihnt, İsmet. 

Oyuna Gnlatasaray başladı. Fa
kat İstanbulspor ilk dakikalarda 
hakim oynadı. Maamafih Galata
ııaıay düzelir diizelmez netice al
dı: 12 inci dakikada soldan inen 
Mehmet Ali, .l{Üzel bir vole ile ta
kımına ilk .ı;?Olü kazandırıyordu. 
Bundan sonra İstanbulspor yine 
sıkıştırdı. Sol açık iki defa Gala
tasaray ceza çizgisi içinde bariz 
hatalarla düşürüldü. Fakat ha
kem penaltı vermedi. Buna mu
kabil Faruj!un iki bacağı arasın
da, kanşıklıktan top çıkarması
na bir frikik verdi. Bu da Tarığın 
güzel bir şütü ile İstanbulsporun 
yüzünü güldürdü (dakika 25). 
Bundan sonra oyun mütevazin 
geçti. 

kerremin iyi anlaşarak yaptıkları 
bir akınla tekrar berabere vazi
yete gerdi. Fakat 29 uncu dakika
da Gnlatasaray sol acığının bariz 
ofsayd vaziyetinde yakaladığı 
topla tekrar Galatasaray lehine 
dondü. Bu esnada Adnan cıkmış. 
verine Barbaros sağ acık mevkii
ni işgal etmek üzere S?irmişti. Sa
lim de sol beke alınmıştı. 
İstanbulspor haksız addettiği Ü

çüncü golden müteessir olmus bir 
v~ ziyette oyuna devam ediyordu. 
Kırk dordüncü dakikada Nino 
dördüncü golü de yapınca. netice 
belli oldu. Bu mac. hakemi ic;in 
parlak olmıyan imtihanlarından 
birini t~şkil etmiştir, denileh.lir. 

F. T. 

Diğer l\Iaçlar 

Dörtler Kupasından evvel Ga
latasaray ile Beşiktas B. takım
ları karşılaşmışlar ve maç 1-1 be-
rahere nihayetle;ı•ni!;•i~ · 

Sabahleyin Şeref ı;tadınC!a Vefa 
ile Beyoğlusporun iki takımı bi
rer maç yapmışlar, bu miisaba
kaların ikisini de Beyoğluspor 2-1 
kazanmıştır. 

Fenerbahçe stadında ikinci kü
me _grup birincileri olan $işli ile 
Davutpaşa karşılaşmışlar, maçı 
Sişli 2-1 kazanmı~tır. 

Bisiklet Müsabakası 
Ajanlığın tertip ettiği bisiklet 

teşvik müsabakası dün sabah 50 
kilol!letrelik bir mesafe dahilinde, 
Mecidiye kö_yünde yapılmıştır. 
Müsabakaya 14 koşucu J,?irmistir. 
Birinciliği Topkapıdan Halit.l.49 
saat ne kazanmış, ondan sonra 
Süleymaniyeden Haralambo ve 
AJ!op ttelmiştir. 

Eminönü Halkevinde Galata
saray ile Kurtuluşun basketbol 
takımları karşılaşmısfar, macı Ga 
Iatasaray 24 e karşı 32 sayı ile 
kazanmıştır. 

Lig l\Iaçları Bitti 
Giresun (TAN) - Havanın 

yağmurlu olmasına rağmen ka
labalık bir seyirci kütlesi önünde 
lig maçlarının sonuncusu olarak 
Giresunspor ile Görele takımla
rı arasında yapılan futbol ma. 
çında Giresunspor 6 ya O ile Gö
rcleyi yenerek bölge şampiyonlu
ğunu kazanmıştır. 

v--

İzmitte Dört Klüp 
Birleşti 

Izmit (TAN) - Şehrimizdeki 
avcılık, atıcılık klübü ile Akye
şil spor ve idman yurdu faaliye
tine son vererek Gençlik k lübü
ne iltihak etmişlerdir. 

Çanakkalede Bir 
Hırsızlık Vakası 

İkinci devrede Galatasaray fs
tanbulsporun ilk devredekine nis
beten beceriksiz olan kalecisini ~kale (TAN) - Arife a
Eşfak vasıtasiyle 3 üncü dakilaı; dında bir kadına ait bakkal dük
da mağlup etti ve tekrnr ga .. ıkanmın. kapısı. kı?1ar~ 35 si~e 
vaziyete geçti. , rakı, ikı kasa ıncır, bır kasa u-
Bu devrede Bülendin yerine -- 'ZÜm ve bir çok bakaliye eşyası 

rı - kırmızı takımda Nino oynu- çalınmıştır. Ayni gece yine bu 
yordu. bakkal dükkanının karşısında sa

Biraz daha mütevazin geçen o- atçı Nurinin de vitrinleri kırıla
yun nihayet 19 uncu dakikada İs- rak 60 saat çalınmıştır. Zabrta 
tanbulsporlu Süleyman ve Mü- hırsrzları aramaktadır. 

TAN 24 - :t - 9ı. 1 

Şişlide Çocuklar 
için Kurulmuş 

Bir Müess~se Var 

yazılmış, ilaçlar bu çocuklara pa- ı ıı' \ f~ rasız olarak temin edi}mişt!r. ,. J '1 '~ 
İcap eden çocuklann dişı çektl· l y 
mekte, icap edenlerinki doldu- \,.. 'G · 
rulmakta ve elektrik tedavisi ya- -
pılmaktadır. 

Kısa zamanda, dispanser o 
kadar büyük bir şöhret kazan
mıştır ki, Eminönü. Beşiktas gi
bi şehrin diier semtlerinden bile 
çocuklar gelmektedir. Bazı mek
teplerin ~rup halinde talebeleri
ni gönderdikleri de oluyor. 

.,, . , ... 
8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pl.) 
8.45 Ev kadını 

18.40 Solist oku-
yucular 

19.15 Müzik (Pl.) 
19.30 Hnberler 
19.45 Konuşma 
19.50 Saz heyeti 
20,15 Radyo ga-* 12.30 Program 

Yoksul Çocuklar Burada Örnek Bir Şefkat Dispanserin hepsi fahri calısan 
birkac doktoru, gene kızlardan 
mürekkep dört hastabakıcısı var
dır. Fakir hamilelere gıda veril
mekte. muhtaclara süt damlası 
tedavisi vapılmakta. birkaç yüz 
çocuğa. haftanın üc günün.de te· 
miz. sık kavanozlarla, Karstan 
getiri1f>n süt tozu ve şeker dağı

12.33 Hatif şarkı
lar 

zetesi 
20.45 Milzik (Pi.) 
21.00 Dinleyici is

tekleri Ve Alakaya Kavuşuyor, Dertlerinden 

l stıra plarından Kurtuluyorlar 

12.50 Haberler 
13.05 Halk türkQ-

1erl 21.30 Konuşma 
13.20 Müz.ik (Pl.) 21,4~ Radyo or-* kcstruı 

O•• nünden giden çocuğa "Al· 
lah bin razı olsun,, diye hi

tap eden hamile kadının arkasın
dan içeri girdim. Temiz kıyafet
li, ırüler yüzlü cocuk, kendi evi· 
nin odalarından birini acar gibi 
sağ odanın kapısını açtı ve kendi 
ailesi efradını selamlarcasına i
çcrdekileri selamladı: 

- Gün aydın efendim! .. 
- "Nasılsın çocuğum?,. ''ilaç-

larmı kullanıvor musun? .. "Ar
tık cihazın karşısına geçtiğin za
man korkmıyacak mısın?,, gibi 
bir kaç sualden sonra çocuk içeri 
giren genç hastabakıcının refaka· 
tinde karşıki odalardan birine 
geçti. 

* * Ben, Şişli Nahiyesinde Çocuk 
Esirgeme Kurumu kolu· 

nun yeni tuttuğu binanın idare 
heyeti odasında reisten ve idare 
heyeti azasından, üç ay gibi kısa 
bir zamanda yaptıkları işler hak
kında izahat alıyorum. 

- Bu gördüğünüz minimini, 
bugün tedavi için gelen çocukla
rımızın tamam altmışıncısıdır. 
Üstündeki elbiseyi, ayaklarındaki 
ayakabıları Kurum aldı. Dün 
kullandığı, buli(ün kullanacağı i· 
lacı, buraya gelmeden önce evin
de yediği yemeği de temin eden 
Kurumdur. 

İdare heyeti azasından diğer 
bir zat söze kanşıyor: 

- Burada, yalnız doğmuşlara 
değil, doğacaklara da bakılmnkta
dır. 

Ve biraz evvel, benimle bera
ber içeri giren hamile bayanı i· 
şaret ediyor. 

Söz yine kol başkanına geçmiş
tir: 

- Evet, diyor. beşi havan, be
şi erkek olan idare heyeti azamız, 
bir sabıkalının izini arıvan sivil 
polis gayretiyle bütün semti do
laşır ve nerede himayeye muhtaç 
fakir bir hamileye rastlarlarsn 
bulup bize getirirler. Biz, derhal, 
bu kadının daha ışığa gözlerini aç 
mamış olan çocuğuna himaye eli
mizi uzatır, anasına süt, galeta, 
gıda temin ederiz. Dispanserimi
zin hemen hiç bir yerde bulun· 
mıyan bir hususiyeti de şudur: 
Hastalarımızın ilacını da temin 
etmek. 

Bir kaç ay evveline kadar biz 
de pek çok kollar J,!ibi, Şişli Hal
kevinin bize verdiği tek odada ça
lışıyor ve maalesef muhite istedi
ğimiz kadar faydalı olamıyorduk. 
Üç ay önce bir yıldırım karariy
le derhal Kitapçı apartımanında 
şu gördüğünüz daireyi kiraladık. 
Geldiğimiz zaman hemen hic bir 
şeyimiz yoktu. Bugün muntazam 

Bir yavru, tedavi ediliyor 

tılmaktadır. 

D ışan çıkarken, her bakım
dan tebrike değer bir ha

vır müessesesi hakkında duyula
bilecek takdir hislerinin en bü
\"uJ'?ünii duyuyordum. Biraz son
ra benimle beraber dispanser<' 
J?iren kndın ile çocuk ta cıkıyor· 
!ar. Kadının elinde Kurum tara
fından verilmis bir paket. bir ka
vanoz ve bir cıkın var. Kadın, i
cinde bir :vatak carsafı veya bir 
iç camasır takımı oldu~unu tah· 
min ettiğim paketi düzeltmekle 
mes$1l. Ve eminim ki. tıpkı gi
r,.rken sövlediği S?ibi şöyle mırıl
ruınmaktadır: 

- Allah onlardan bin razı ol
sun .. 

22.30 Haberler 
18.00 Program 122.45 Cazband 
18.03 Caz oskıcs- (Pl.) 

trası 23.25 KnpB.DJf ,, 
1 Türk filmcillğinin 

Abdillhmnit devrinde ea 

gfililnçlU vak'alar 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 
OıkOdar Aıkerllk Şubeılnden: Su

başlı muvaffakıye~lerinin başın· - beye vermiş olduğu ikamctgAh adre-
da, kıymetli bir Ültra - Viyole ı ................................................ sinde zabıtaca arandığı halde buluna-
cihazını temin etmiş ve yüzlerce TEPEBAŞı ORAM KISMıNO.., mıyan yedek topçu teğmen 828 do -
çocuğu tcdavive baslamış olması k ğumlu ve 40316 kayıt numaralı Ah-
gelir. Tedaviye ihtiyacı olanlar Bu Akşam oyun yo tur met oğlu Sadıkm 24 snat..:zı:ırfuıda &U-

dispansere haltada üç gün gel - * * beye müracaat etmesi; 
mektedirler.Zaten diş bakımı ve ı · lıt 
diğer çeşitli tedaviler de hafta - İSTİKLAL CA D. KOME Di KISMI T' 

nın hep bu üç gününde yapıl- Bu akşam saııt 20.30 da 1 Fatih Aıkerllk Şubeılnden: Yedek 
maktadır. Çocuklann tedavi es- sınıf 6. Muamele memuru ı. Ethem 
nasında oyalanmaları için bebek, ..................... ~.~ •• ? .. ~----· .. •••••.. ~b Muam;ıer (~21 - 24) çok acele 
biblo, deve, köpek, kedi gibi mü- , eye m racaa • .. 
teaddit oyuncaklar temini bile ~ 
ihmal edilmemiş. Harbin Ölüm '\'C Ateş Yağdırdığı ..• 

Benimle beraber buraya gelen · oJ 

çocuğu görmek için tedavi kıs- Beşerin Zafer ve Şerefi için Çarpıştıgı .. 
mına geçtiğim zaman, kendimi Bugünün Londrasında Çevrilen Hakiki Harp Filmi 
yeryüzünün en mesut manzara· 
!arından biriyle karşı karşıya 
buldum. Bir bebeğin eline, sık
tıkça ses çıkaran oyuncaklar ve
rilmiş, gözlerine gözlükler takıl
mıştı. Işıklı bir manolya gibi 
kendisine çevrilen alet karşısında 
kıpırdamadan duru ordu. Son i
ki ay zarfında , bu mütevazı dis
panserde, tamam iki yüz çocu~un 
bu ôletle tedavisine başlanmış 
bulunuluyor. 

Her çocuk için muntazam fiş-
ler tutulmaktadır. Çocukların 
sıhhat ve bakım seyri adım adım 
takip ediliyor. Bu intizam, diş 
işleri servisinde de böyledir. Ço
cuklar için hususi olarak defter-
ler basılmış, yapraklarındaki dış 
şemasında çocukların tedaviye 
muhtaç dişleri hususi surette 
işaretleniyor. Her hanesine icap 
eden izahat yazılmaktadır. Şim
diye kadar, yani bir iki aylık kı-

LONDRA UYUMUYOR 
Pek Yakında LALE Sinemasmda , ____________________________ , 
~------ ' Tiirk Sazı İle Özenilen ... Türk Musikisiyle Güzelleşen... tr> 

En Güzel Türk Şarkılariyle Süslenen: 

SİHİRLİ YUZUK Türkçe 
Sözlü 

Dertli bir aşkın feryadını, sonsuz bir sevginin istirabını çıl
dırtan bir hasretin acı nağmelerini terennüm eden: Dünya 
destan ve efsanelerine karışan, batıl itikatlar ülkele' 

hir ve efsunla dolu maceralar masalıdır. 

Çarşamba Matinelerinden İtibaren 

T A K S i M Sin emasında sa bir müddette, 60 çocu~a ba
kılmış ve i.istüste birkaç yüz te- ...._ 
davi yapılmış, birkaç yüz reçete ~ •••••••••••••••••••-••••# 

bir binaya, bir çocuk bahçes.ine. ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir Ültra-Viyole cihazına, as~ari 

1 
bin liralık diş tedavisi cihaz ve e- ı 
devatına, möbleye, muşambaya 

1 her şeye malikiz. Bunlann hepsi-, 
ni, idare heyetimizle muhterem 
Şişli halkının himmetiyle ve üç 'j 
av gibi pek kısa bir zar.tanda yap-
tık. 1 

* * 
S işli Çocuk Esirgeme Kuru

munun birçok kullar için 
bıpta mevzuu olabilecek belli-

Önümüzdeki Çarşamba MELEK Sinemasında 

Büyük Rejisö r: ERNST LUBITSCH 'ın Eseri 

ş . K • 

1 L A N .L A R 
Baş Rolle rde:Margaret Sullavan - James Stewart - Frank Morgan 

Kahkahalarla güldürecek saatlerce düşündürecek nefis hir fim 

1 

Salih, gürültücü, neşeli bir çocuk olmadığı hal
öe, o gece bir şeylerini kaybetmişler gibi :surat 
-q,stılar. 

iV 
üç gün sonra, akşam üstü, kulübeye ~org':1n, ar: 

gın döndükleri zaman kaptan çıka geldı. Hiddetlı 
olduğu ve bütün hiddetini köpük içinde kalan 
beygirden belliydi: 

GOL iN$JlN1LA Rll 
-=--. Kaptan! Beşyüz elli kuruşumu şimdi vere- \ B 

ceksın. 
Şer)f ağa, Hamdinin sesinde bir acayiplik ~ez

diği için ileri gitmedi. 
- Vermeyiz demedik. Sonra veririz. Czerjmde 

u L MAC A 
1 3 c 5 8 7 8 9 

- Merhaba, dedi, paydos mu ettiniz? 
Hamdi: "Acaba Salibin gittiğinden .h.oh~ri var 

mı?,, Diye düşünerek cevap verdi: 
- Paydos ettik. 
- Kaç sefer- yaptınız bugün? 
- Dokuz sefer. 
- İyi... İyi... 
İbrahim beygiri çullayıp ahıra çekti. 
Kaptan kulubeye girince, her vakit yaptığı gibi 

caketini çıkarmamış, mavzerini duvara asacağına 
yanına dayayıp oturmuştu 

- Karnım aç, dedi, ne varsa ~~ti;in ~akalı.~. 
Geçen akşamdan rakı arttı. Hepsını ıçmedik. Bılı-
vorum, getirin ·şunu. 

Sofrayı çabuk kurdular. _ 
Hamdi ne olur ne olmaz diye kaptanın yanına 

oturmuşhI. Rakıyı sakin sakin içiyor, fakat gozle
rini Şerü ağanın ellerinden ayırmıyordu. Çoktan 
nıyeUenmişti. Mavzerine davranır, tabancaya sa
rılırsa üstüne çullanacaktı. lş yumruğa. kalsa, ~a~
tan gibi iki kişinin hakkından geleceğme emm~ı. 
Salibi köyüne götürdüğündenberi torbasından sı -
yah kuşağını çıkarıp beline sarmış, tabancasını .a~a
sına sokmuştu. Arkadaşları da! kap~an da kend\Sın
dc silah olduğunu bilmezlerdı. Şerıf ağanın duıup 
dururken bir şey yapacağını um;nuy?r~u. Lakı? 
98rhoşken kolayca kavga çıkardıeı. elını derhal sı-
Wuna göturdüğü ma.liınıdu. 

Yazan: Cemalettin Mahir 
Bu gece herkes bir şey beklediğinden düş;lnce

liydi. 
Hiç konuşmadan bir yere yetişeceklermis ızibi 

acele acele içiyorlardı. 
Neden sonra kaptan: 
- Bağlama çalmıyorsun Mustafa! Dedi. 
Gaz lfınıbası yüzüne yandan vunnuş, başının 

yarısı gölgede kalmıştı. Açık duran sol gözii fena 
fena ışıldıyordu. 

- Telleri koptu. Gidip alamadık. 
Kaptan yavaş yavaş Hamdiye döndü. 
- Sen bir şey çalmaz mısın? 
- Ben çalmasını bilmem. 
- Git işine... o 
Bir zaman başını sallıyJtr~ güldü: 
- Çerkes olur da ÇE\\~~lm~u;ni? Çerkes

ler toptan at hır812ı dunlM'ıl'8t ta ~.,Jwadın mı sen? 
- Çalmadım. 
- Sizi bilirim, domuz gibi inatçı olursunuz. Ce-

tecilik zamanında Karablga taraflarında bir Çer
kes köyü basmıştım. Halifecilik ediyorlardı . Şöyle 
gerine gerine verdim kurşunu ... 

- Bizim millet cahildir. Halifenin fermanını o-
kudular. Sahi zannettik. 

- Yoksa sen de Kuvayı inzibatiyeden miydin? 

No: 13 
Hamdi, kaşlannı çatmış yere bakıyordu. 
Kaptan rakı içti. Bıyıklarını çekiştirdi: 
- Hamdi, iyisin, hoşsun, gayretli çalı~ırsın am-

ma üstüne vazüe olmıyan işlere de karısırsın. 
- Ne gibi? 
- Salihi köyüne götürmüşsün. 
- Götürdüm. 
- Sen bana sormadan işçime nasıl yol verimin. 

Salih bize akraba da olur. 
- Oldu bir kere kaptan, açma bunun lafını ... 

Sonra... Yarın, konuşuruz. 
- Ulan! .. Yüz verdikse astar mı istiyorsun? Ak

lını başına topla at hırsızı ... Bana Şerif kaptan der· 
ler. Ben adamın gözünü patlat ırım. 

Hamdi, başını kaldırdı . Kaptanın yÜ7.ÜtlR nimdik 
baktı . 

- Benim hesabımı gör , kaptan! Dedi 
- Ne hesabı? 
- Ne hesabı olur!.. Yevmiyeleri v er . Gidiyo-

rum, on bir günlük yevmiyem var. Yarımşar lira
d an beşyüz elli kuruş tutar. Şunu ver, dilersen 
şimdi giderim. 

- Şimdi git, yarın git, orasını kendin bilirsın. 
Llkin ben adama gece vakti para vermem· 

Hamdi birdenbire kızdı: - Hayır, ben o sıralarda ufaktım. 
- İyi kurtulmussun satırdan. .. 
- Övlc oldu. 1 

- Lafa bak ... Geceden paraya ne1 
- İste o kadar ... Fazla uzatma. 

bozukluk yok. 
- Ne kadar büyük para var? 
- .Ne yapacaksın? Ellilik var! 
- Çıkar bakalım, bozacağ~~· w 

Hamdi ayağa kalkarak elını kuşagının arasına 
götürdü. .. .. 

Kaptan bu hareketten urktu: . . 
- Ulan! Beni soyacak mısın? Dıyerek mavzerı

ne davranınca, diğerleri de bir yerden kumanda 
almışlar gibi hep beraber ay~ğa ~a}_kt.~lar. 

Hamdi, hepsinden daha sakın gort~nuyordu: 
- Sonu fena olacak, kaptan, dedı, paramı ver, 

ben gideceğim. 
Kaptan beşinin yüzüne de ayrı ayrı baktı. Bu beş 

kişi bu anda, korkunç derecede biribirlerine benzi: 
yorlardı. Hepsinin gözleri kısılmış, ağızlarındokı 
çizgiler incelmişti. Yüzüne düşman gibi bakıyor-
lardı . 

Kaptan. parmağını tüfeğin emniyet tetiğ~nden 
ihtiyatla çekip, çenesini kabartarak azam~tlı aza· 
metli güldü: 

- Deli olma Hamdi, haydi otur .•• Çalışma.le is
temiyorsan peklll ... Paranı veririz, gidersin . Oyle 
değil mi İbrahim! 

İbrahim, yardımcı anyan b u suali işitmemiş ~i
bi cevap vermeyince Şerif ağa cüzdanını çıkardı. 
Altı lira saydı: 

- Al bakalım. Biz senin yüzünden çok kazan
dık, elli kuruş ta caba olsun. Ben yürekli adam
ları severim. 

:CArkasa Var) 

.::; .. luan saga: l - Sır Ingi. 
Nazrıı - ıskambil kağıdı 2 ! . 
tan ı.lda tarihi saray 3 - Elem 
verici - bir yaralama aleti 4 -
'J e.. okunursa: J ·~'ik - tuz.al< 
5 -- Bu- zamir - iskambilde kıy
met!ı ztağıt 6 - Ters okunursa 
damla - kaide 7 - Ters okunur· 
sa: temas - aslanda bulunur 8 -
ren} .. :. değil 9 - ısrar, taanniı 
su;:u. 

YUkarıdan aşağı: 1 - Ata ta 
t(ll ' 2 - Balknn· 
lardadır. 3 - Bir meyve - ilk haı 
fı değişirse: musibet 4 - Rutu
het • ters okunursa: boşanma 5 -
Kömür 6 - Rahip - matem, ke
der 7 - Azarlama - musibet 8 -
Insan kesaleti 9 - Yadeden - A
kıl 
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r H'IKAYE 

i ŞİŞEDEKİ 
ı __ _ HAZİNE 

' John Toll'den - Çeviren: Ha - Ça--
"Her zaman eczahane carneklin-

Jarında görülen bir litrelik 
mavi, adi bir şişeyi bulup getirene 
25000 dolar mük4!at verilecektir. Şi
şe, huııual işareUer ~ımakta olup, 
büyük denWerin engin sularında yüz
mektedir.-

ış sene evvel bir denizcilik gaze
tesinde çıkan bu ilAn, o zaman bü
yük bir heyecan uyandırmıştı. Şişe 
hakkında bundan başka bilinen ye
glne malClmat, bu husustaki cevap
larm, Pasifik adalarından birinde kliin 
bir limandaki bir posta kutusu adre
sine ıönderllecetinden ibaretti. 

En açıkgôz gazete muhı.birlerlnin, 
boş yere m<itemadiyenııorguya çek
tikleri. esrarengiz bir a d a m, 
- Mister Ceymia Bakminster - her 
aün muntazaman postaya uğrar, ku
tuyu boşaltır, ve •elcliii gibi yine sır 
olurdu.. 

* * 

Bir müddet sonra onun. Amazon 
nehrinin mansabında görüldüğü ve 
ora yerlilerinin ona bir put gibi ta
pındıkları, fakat bir İngiliz misyone
rinin putperestliğe karııı mücadelesi 
emasmda onu tekrar nehre fırlattığı 
ifiüldi. 

Amerikan Krlstiano torpidosunun 
iki gemicisi, şişeyi Port Arthur açık
larında gördüler. Onu elde etmek ü• 
zere denize bir tahlisiye sandalı in
dirildi. Fakat tam bu sırada müthif 
bir infilAk duyuldu. Sandal, su sat
hından biraz aşağıda yilzen bir ma
yine çarpmıştı. 60 kişi öldü, ve şışe 
tekrar kayboldu. 

Bir yıl sonra, b ir Amerikan şilebi, 
büyük bir fırtınada , içinde 2 adam 
yatan boş bir sandala rastladı. Yarı 

ölü bir haldeydiler. Bir tanesi elin
de sımsıkı kırmızı balmurnu mühürlü 
bir ılııe tutuyordu, 

B u arada miçosundan kaptanma * * 
kadar )"ilzlerce ıemlcl bu 25000 Mister w. Ceyrnis Bakmlnster, 

dolarlık şişe için denizleri karıı k.a- şişenin husus! iıaretlerinl ın-
!'JI tarıJoorlardL ceden inceye tetkik etti; bu, o şlte 

4 ay sonra aöyle bir I1An daha gö- idi. İki tayfa onu, sisli bir havada 
rilld\l: gemilerini kaybettikleri bir sırada 

.. Kmnm balmumu mQhründen ko- bulmuılar ve kendllen de ancak son 
laylıkla tanınabilen bu kıymeW life, dakikada kurtulabilmiılerdi, 
AUantlkte, Kilba adası açıklarmda hte böylelikle esrarengiz ilan nlha-
ihtlyar bir köpek balığının kamın- yet anlaşılmıştı: 
dan çıkarılmı:ıı, fakat kıymet verilmi-
J'erek tekrar denize atılmıştır. Amerikalı bir milyonerin vasiyeti-

Aradan bir 20 gün daha geçti. Şl- ni hıwrlıyan bir avukat, alır bir 
lenin Garbi Hint adalarından birin- hummaya tutulrnuıı ve açık denWer
de. bir mühendis tarafmdan, plijda de seyahat ederken, hezeyan halinde 
aörilldüğü ilin olundu. Mühendis ilk vul.yeti, bir litrelik mavi bir ııişeye 
'hamlede onun kıymetini takdir ede- mühürleyip dalgalara bırakmıştı. 
mem.IJ ve onu olduğu yerde bırak- Milyoner ölmüıtü ve işte bu vasl
nı.ıtU. Birkaç saat sonra mesele anla- yeUe kendi oğluna büyük bir servet 
ıılmıs, ıtşe aranmış, taranmııı, bulu- bırakl)'Qrdu, Fakat mirasa el koyma
namamıttı; ~alar onu çoktan alıp dan önce vasiyetin bulwunaaı 1A-
16türmQJ]erdl bile. zundı. 

Askeri Vaziyet 
(Bap 1 incide) 

ft cmrt 9eDed~ Asayiş tamaml;J'le 
tesia edilemediği için hemen her yer
de kuvvet bulundurmak zaruretinin 
İtalyanlara tahmil etuıı dabruklık
tan istifade etmek, 

3 - Bu datmık kuvvetıerln blrlee
melerine veya birbirlerine yardımla
nna mAnl olmak üzere her grup aley
hine harekete geçebilecek tarzda kuv
vet taksimi yapmak, 

4 - Deniz hlikirniyetlnden t.tltade 
tıe tekmil mühim sahil noktalarını 
ele geçirerek menzil müıkülitmı lm
kAn nisbetlnde azaltmak ve Şark! Af
rika İtalyan kuvveUerinl Habeşistanm 
korkunç ve vahşi dağlarında yahut ıs
sız ve susuz çöllerinde mahsur bırak
mak, 

5 - Bu kuvveUer haricinde kala
eak ord" =-, ldlllbt71- bir ""'8 
daha z.tyade mmtakalarda aa1I hare
kata girişerek Habeşlstanm zaptını 

t amamlamak, daha dotnıau müstev-
liden temizlenmesini temin etmek, 

PlAnm birinci kjsmı için ilk isyan
ların dotmasma ve büy(lmesine en 
elveriıli mmtaka olan Gojam seç1lmlı 
ve bugüne kadar Habef İmparatorun
dan ayrılmamış ve ona tam sadık kal
mıı olan Ras - Kaıısa'nm vaıktlyle 
Gojam Rası olması çok 118 yaramq
ıır. Bu intihaptaki illııbet, cotratl va
ziyetiyle Adisababa ıfbl en husu bir 
noktayı en yakın ve en dotru istika
metten tehdit etmesi itibariyle lll
kArdır. Bu tehdidin flmdlden Adisa
baba'ya 175 kilometreye kadar yak
laştıb malQmdur. 

Sudan'dan KeD;)'a'ya kadar, ondan 
ziyade muhtelif istikametlerden Ha
beşistan içerilerine ıfrilmesi plAnın 
ikinci ve üçüncü maddelerinin tatbi
katından bB§ka bir mina ifade ede
mez. 

Mopdlclo'n1Dl ;,ıldmm sQratlyle 
zaptı ve Berbera'nm ihraç ;rollyle 
istirdadı suretiyle pllnın dördüncü 
maddeal olarak ipret edilen kısım ~ 
rıne getirilmiştir. Keren'ln çok yak
l8§8D 8Ukutu aıralannda Muaaua'nm 
da, Mogadlclo veya Berbera'dan ge
len Brltanya kuvvetleri tarafından 11-
aall tahakkuk edecektir, 

Beşinci madde, İtalyanlann Habe
llstaru iatiWannda intihap etUklerl
nhı abtne olarak birinci derece aall 
hareltAtm cenupta. lldncl derecedekl
n' ı de pmalde, Erltre'de :rapdmuı 
suretl;)'le tecelll etmiatir. Bu intihap 
'f'e tercihte Habetistan harekAtına 
tahsis edilen fmparaiorluk kuvvet
leri luımu külllsinln en sert ve ma
sait partlarla (Kenya) da tqplamn11 
olmalarından bqka, ıtmalln, dünya
nm en U11> ve müdafaaya çok elve
riall dallardan müteeekkil olmasına 
mnka'bll cenup mmtakasının müda
fauı ıa,.et aQç ve taarruza çok mil
n.lt topotratya tetekkülil ve buna 
fnzlmanı eden menzil luaahk ve ko
la71ıll nazarı dikkate alındılı ko
la;)'C& takdir edilebilir. 

Matsuoka 
Moskovada 

(Başı 1 incide) 
Nannn Moskovadaki 

ikameti 
Moskova. 23 (A. A.) - "Reu

ter,, muhabirinin Japon mahfille-
rinde öirendiiine 2öre, Japon 
hariciye nazın Matsuoka. yann 
saat 16 da Molotov ile 2örüsecek 
ve akşam saat 23,20 de Berline 
müteveccihen Mosovadan hare
ket edecektir. Bu akşam, JaPon 
büyük elcili~inde Matsuoka sere
fine bir ziyafet verilerek, bu zi-
yafette Mihver diplomatları, ve 
diğer zevat hazır bulunacaktır. 
Matsuoka, yarın öğle yemer?ini 
Alman büyük elçllilfnde yiy~k
tir. 

lngiltereye 
Gönderilen 
ilk Yardam 

<B•sı 1 inl'fde) 
Ordu "e donanma i(i,n 

Vaşington, 23 (A.A.) - Me
busan Meclisi Maliye Encümeni 
Reis Vekili Woodrum'un beya -
natma «()re, bu sene ve ~lecek 
sene için ordu ve donanmava 
tahsis edilen paranın yekunu 25 
milyar 183 milyon dolara hali~ 
olmaktadır. 7 milyar dolarlık 
fevkalAde müdafaa bütcesi bu 
muazzam yekuna dahil değildir. 

* va,inRt;ıcm. 23 (A.A.) - Ayan 
Meclisinin Maliye Encümeni, de
mokrasilere yardım için talep e
dilen 7 milyar dolarlık krediyi 
müttefikan tasvip etmi,tir. Bu 
miktan yanya indirmeyi istih -
daf eden bir teklifi reddeylemiş
tir. 

M ars1ıall'ın beyanatı 
Nevyork, 23 (A.A.) - "Tan,, 

"Nevyork Herald Tribune,, ga
zetesi yazıyor: Birleşik Amerika 
Genel Kurmay Reisi General 
Marshall, matbuata verdiği be-
yanatta bazı Utin Amerikası 
memleketlerinin ve bu arada 
Brezilyanın. bu memleketlere i
car ve iare kanunu mucibince si
lih verilmesi hakkında Birle,ik 
Amerika ile müzakereye giriş
tiklerini bildirmi,tir. Umumiyet
le zannedildi~ine J(öre, bu istek
ler müsait bir surette karşılana
caktır. 

* Vaşington 23 (A.A.) - "B.B. 
C.,,: Sovyet Rusya Elçisi U-
mansky, dün Hariciye Müst~~ 
Welles'i ziyaret ederek kendısıy
le bir saatien fazla süren bir mü
likat yapmı,ştır. 

FiJhakUaı, bu pllıım sureti uınu
ını,.ede merkezi vaziyette bulunan bir 
do,m.an aleyhine tatblkında, bilhassa 
Habeşistan gibl çok ıenll ve taarruz 
kollarmm biri>lrlerlne ,.ardımını ta
mamen lmklnsız kılacak ık.adar Arı
zalı " kesik aruU1 bir memlekette 
IQQhlm bir tehlike leik.11 ed.ebileceli 
ve çilııld1 faal bir dQamann her taar
na kolu ale,Jtıine faik kuvVetler 
toplamak suretiyle o kollan ayrı ay- ----====--------= n. " manferiden mall6p ve hattA zln miktan ve bunun buciln elde 
imha imklnmı bulabileceli her su- kalmlf kısmı en bü.Yilk ehemmiyetle 
retle münakaaa ıöuırilr bir hakikat bahis mevzuu olur. Bunun pek te 
tefkll eder, mühim olmadılı 10D haftalardaki t-

Ancak, Habeflstandaki t~n or- talyan hava faallyetlnln her IÜll bi
duw bulQnkO vaziyetiyle o hususi- raz daha ualmuından anlafllmak-
7etten at.ifade edebilecek prllardan tadır. 
c:ok uzaktır, Çünkü; her teYden ev- Buna nazaran, Habeflatandald İtal
veı. burada henil& ne ,..,J.etmil. ne de :ran ordu.u, 1nıtliılerln Şarki Afrika 
tam bir biklmiyet temin edebllmlt- harekAtı plinlarmm tatbilwu lmkAn
tır. Sonra, İtalyan veçbeainden de l1Z bırakmak töYle dunun, ona mini 
b6,.le bir hareket, irtibat ve muva- olacak, hatta tehir edecek kablliyet
aala vasıtalarmm bolluğiyle kabildir. te olmadığı ıfbl, buıün meYcut kuv
Bu meyanda, blltün nakliyatı ben- vet ve kablllyetinden de her ıün bi
zinle müteharrik vasıtalara münhasır raz daha kaybetmiye mahkümdur. 
eldutundan, İtalyanlar taraf'mdan Binaenaleyh o plAna yakın zamanda 
Babeşistanda ldhar edilebilmiş ben- boYUn eimiye mecbur kalacaktır. 

,, ugoslavya 
' Dahilinde 

Hava Gergin 
(Bqı 1 incide) 

ve ideallerden mülhem olarak 
Krala ve memlekete sadık kal
mağa hazır bulunduğumuzu da 
beyan ederiz.,, 

Yunaniatana geçenler 
Belgrad 23 (A.A.) - "Reuter,, 

Huduttan gelen bir habere göre, 
ilcisi binbaşı biri yüzbaşı olmak 
üzere üç Yugoslav Kurmay su
bayı, "kılıçlarını Yugoslavyada 
bırakarak,, Yunaistana geçmiş -
lerdir. Kılıçlarına bağlı olarak 
bıraktıkları bir beyannamede, bu 
üç subay, hemen derhal çarpış
mak arzusunda bulunduklarını 
bildirmişlerdir. Diğer bir habe
re göre de, dört Yugoslav pilo
tu, tayyarelerini müttefik kuv
vetlerin emrine vermek üzere, 
üç tayyare ile Yunanistana git
mişlerdir. 

* Belgrad 23 {A.A.) - "Reuter,, 
Oğrenildiğine göre, başka vatan
perver teşeküller de ihtiyat su
baylarının yaptığı teşebbüse mü
şabih teşebbüsler yapDUflardır. 
Alınanyanın Yugoelavyaya 48 
saatlik mühlet verdiği hakkında
ki haberler, sanıldığına göre, ya
landır, 

Belgrad'da nümayifler 
Londra, 23 {A. A.) - "BBC": 

Belaraddan alınan haberlere gö
re, efkan umumiyenin büyük kıs
mı Almanlar tarafından teklif e
dilen şartlarm kabulüne '1ddetle 
aleyhdardır. llün ordu ~leri bir 
toplantı yapmışlardır. Buna bü
vük bir ehemmiyet atfedilmekte
dir. Büyük bir halk kütlem dün 
Alman elçilik binası önünde top
lanara knümayişlerde bulunmuş
tur. Bel,l{radada üniversite talebe
si ve vilayetlerde zabitler, İngil
tere lehindeki duyıulannı izhar 
maksadiyle her fırsattan istifade 
etmektedirler. Vardar villyet va
lisi ile Hırvatistan vali muavini, 
hükumetin siyasetine kareı pro
testo makamında, istifa etmi,ler
dir. Demokrlllıt fırkuı, fırkaya 
mensup hüktimet memurlannın 
istifa etmelerini emretmifdr. 
Kral Naibi, dün Btlf"•ldl 

ile görüştil 
Belgrad 23 (A.A.) - "D.N.B,, 

Kral Naibi Prens Paul bugj.in 
saat 11 de Başvekil Tsvetkoviç'i 
kabul etmiştir. Başvekil, muhte
lif siyasi ricalle son günlerdeki 
konuşmalannı anlatmıı ve istifa 
eden üç nazırın yerine tayin e
dilecek namzetleri arzetıniftir, 

V aziget henüz muğlü 
Belgrad 23 (A.A.) - "Reuter,. 

Balkanlarda enternasyonal hu
kuk ve hukuku esasiye üstadla
nnın en eskisi olan ve Sırbistan
da büyük manevi bir nüfuza ma 
lik bulunan profesör Yovanoviç, 
cuma günü Kral Naibi Prens 
Paul tarafından kabul eclilmit
tir. Almanlar tarafından teklife
dilen anlaşmanın muhtelif hü -
kümlerini tetkik eden profesör 
Yovanoviç, bu hükümleri kabul 
etmekle Yugoslavyarun bitaraf
lık siyuetini terkedecelhü ve 
mihverle birlepnif olacağuu te
barüz ettirmiftir. 
Başmetropollt Gavrilo da, Al

man şartlannm memleketin is
tiklali için tef)til ettiği tehlike ü
zerinde ısrar etmiştir. Oğrenü
diğine göre, dün akşama kadar, 
müstafa üç nazınn yeri, 20 ill 
30 Sırba teklif edilmiş fakat bun~ 
lann hepsi nezaretleri reddeyle-
liştir. Dün gece geç vakte ka

dar kabine buhranı hAia devam 
ettiğinden dolayı, Yugoslav dev 
let adamlarınm, en erken pa
zartesi gününden evvel Viyanaya 
hareket edemlyecelderl muhte
mel bulunmaktadır. Almanya
nın Belgrad elçisi Von Heeren'in 
Yugoslav cevabmın gecikmesi 
sebeplerini anlamak üzere cu
martesi günü Başvekil Tsvetko
viç'i ziyaret ettiği öğrenilmiftir. 

Belgrad'dald muğllk ve karı
şık vaziyet, daima her türlü im
kanlarla doludur. Hükılmette 
temsil edilen altı partiden yalnız 
Maçek'in riyasetindeki Hırvat 
çiftçi partisi, Alman prtlannın 
lehinde vaziyet almııtır, Fakat 
Hırvat nazırlannın dahi, mihve
re satılmış muhalifierinin muka
mevete taraftar görünmii§ olmak 
keyfiyetini istismar etmelerin
den korktuklan için kabul taraf
tan gözükmiif olmalan muhte
meldir. Stratejik ,eraitin, Al
manya il~ bir harp takdirinde, 
hemen hemen gayri kabili icti
nap bir surette, Hırvatistanm en 
büyük kısmının terkini intaç e
deceği kabul ec:Ulmektedlr. 

lngUU görlieü U. "'"'11et 
Kahire 23 CA.A.) - "Reuter" 

Yugoslav hükdmetbıhı üMriye
ti tarafından IOD A1nwı prtla
nntJ'l kabulüne karar verilmesi ü
zerine istifa eden üç Yuplav 
Nazmnın hattı hareketi resmi 
Ingiliz mahfellerince takdir edil
mektedir, Bu mahfillere ıöre, 
Yugoslav hük\ametinin, halkm 
hissiyatınından muda, nazan 

TAN ======================== s 
Arnavutlukta 

(Bap 1 lacide) 
16 günde 9 taggare 
düşüren taygareel 

Atina, 23 (A. A.) - Ytın1ınl8"1 
tandaki İngiliz umumt karardhı
nm tebliği: Hava Mareşali Sir 
Arthur Lon.ııomore'in tavsiyesi ü
zerine Majeste Kral, 16 2ün için
de yapmış olduğu hava muhare
belerinde düşmanın dokuz tayya
resini tahrip et'i'iş olan tayyare 
mülizimi J. F. Fraser'e "imtiyaz
lı hava salibi,, ni ibda etmiştir. 
Tayyareci, bu dokuz tayyareden 
beşini son hava harbinde tahrip 
etmiştir. · 

Yugoslavya 
Bitarafllğı 

, Terkeclyor 
m. l lneWe). 

Kabinenin bu içtlmaında Ha
riciye Nazırı Markoviç, Almanya 
tarafından Yu2oslavyaya yapı -
lan teklifleri izah etmiştir. Bu i
zahata nazaran, Almanya, Yu -
stoslavyaya üçlü paktı imza tale
binde bulunmamış, fakat yalnız 
askeri yardıma dair maddeler 
müstesna olmak üzere, ayni pak
tın imzası ve pek alır olan bazı 

'1- teklifler serdetmiştir. 
Roma, 23 (A. A.) - "D.N.B.,,: Yugoslavyada açılan hükumet 

Milanoöaki "Faşist ideoloji.si., buhranının birinci derecede bir 
mektebi müdürü Pavia Universi- ehemmiveti haiz olmasına inti
tesi profesörlerinden Nicola Gia- zar edilebilir. Kabinede bulunan 
ni, Arnavutluk ce,phesinde alp bütün demokrat Sırp Nazırlar, 
avcı kıtalarına mensup bir keşif Alman tekliflerini kabul etmek
müfrezesinin basınd11 ölmüştür. ten ise istifayı tercih etmiıler-

RefJmi tebliğ <fir. Rnna mukııhil Hırvat Nazır-
Atina, 23 (A. A.) _ Ba$kuman- larla Hariciye Na-zın ve Sırplar

danlığın 147 numaralı tebli~i: dan Alman taraftarlığiyle maruf 
Mütehavvil siddette keşif kollan oli&Jl!ar tekliflerin kabulü lehinde 
ve topçu faaliyeti olmuştur. Bir rey vermişlerdir. Sayanı dikkat 
mikdar esir aldık. E""ı niyet neza- bir nokta, Basvekil ile Sloven 
retinin tebli~inde, talyan tay- partisi reisi Kuloveç'in ve di~er 
varelerinin dün Moradaki Kipa- Ud Na!'lnn lehte ve aleyhte her 
risya şehrine, Korfuya ve Epirle hanRi bir rey dermeyanından iç
Giritte bazı kır mıntakalarına tinap etmis olmalandır. Basve
bomba attıklan bildirilmektedir. kili bu vnM,. icıtinkAfıı sPvlceden 
Korfuda halk arasında ölü ve ya- sebep, gözönünden uzak tutu1 11a 

ra1ı vardır. Diier mıntakalarda ması icap eden mühim bir lmil
insanca zayiat olınadıl'ı Jtibi, ya- dir ki. o da ordu ve halk arasın
pılan hasar da ebemmiyetsizdir. da ,itikçe büyüyen mukavemet 

• fikridir. 
Roma, 23 (A. A.) - Umumi * 

karart{ihm 289 numaralı tebliA't: Londra 23 (A A ) 
Y h ind ~- faali , . . - "Times,, 

unan cep es e wpçu ye- in diplomatik muharriri yazıyor: 
ti olınuetur. 

Hava filolanmız. Korfu limanı Evvelki ıündenberi relen kan91k 
haberlerden sonra YujllDSlav ka

ile buradaki hava üssüne taarruz binesinde mühim bir ekseriyetin 
etmfslerdir. Bir vapur batml8. di- Almanlarla yapılacak olan itil!
~ bir vapurla hava üssünün ter- fı kabule mütemayil olduAu an
;,,fbatı hasara uih'amııttır. A,vcı tamlmaktadır. 

yyarelerimfz, Para Mithya da "Y in S kt b.. .. r.. ... _ 
Yunan tayyare meydanına defa- '• 1. ar a Ul/UA ııRUG1'-
atle pek alcaktan hücum etmlt- lar zamam yaklafı.11or" 
ler, yerde bulunan üç tavvarede Londra, 23 (A.A.) - "Man-
v~ cıkarmıılar ve bir eok chester Guardian,, gazetesinin 
tayyareleri hasara ulratmışlar- diplomatik muhabiri bildiriyor: 
dır. Düşman avcı tayyarelerine Yakm Şarkta büyük kararlar za
karsı vapılan bir hücum esnasın- manı yakla$maktadır. Büyük 
da "Gloster.. tfoinde iki tayyare Britanya, Türkiye ve Yunanistan 
di\,.;;_-;lmnırıtür. Balkanlar istiklilini muhafaza-

/tolgada dalıllt vaziyet dan ibaret olan gayelerini· '1d -
Nevvork, 23 ( A. A.) - Amerl- detle takip etmekte, Almanya 

kanın Roma deniz atasesi vü7.h.ıı~• ise bu istiklali ortadan kaldır -
Kinkaid, "Clhmer,, tayyaresiyle mıya çalışmaktadır. Almanlann 
e~lmiırtir. Mumaflevhin ifadesinf' Yugoslavya üzerine yaptıklan 
!!ore, İtalyanın isleri, son iki av- tazyik o kadar büyüktür ki, bu
rl;ınberi ı>els fena ~itmektedir nun altından kurtulmak için Yu
Bilhassa mühimmat ve vivr,Pk ~slavların bazı müsaadatta bu
tedariki simdi daha ziyade ~üç- lunmaları ve 2eniş bir iktisadi 
leşmiştir. itillfla bir ademi tecavüz paktı

DünyC111111 Siyasi 
Manzarası 
\ <B8fl Sa, 3 te) 

Fnmanm Atlantik sahilleri
ni kaybeden İrlandanın ve İs -
panyanın sahllerlnden istifade 
edemiyen İnsiltere için, takri
ben 800 1dlometrelik Portekiz 
sahilleri büyük bir kıymet ifa
de eder. 

Porteldze ait olan Asor ada
lan, Portelds sahlllerlnde,n 1100 
kilometre makta ve Atlantiğin 
ortasındadır. Mader adalan, 
Fu Slllılllerine yalandır, Ye.ıI
bmun adalan ise, Senegal sa
hilerinden SH ldlomehe mesa
fededir. 

Fransanın Afrika müstemle
kelerindeld liman1anndan isti
fade edemlyen, denWere hlkl
miyeti ve Silvey' yoluna itima
dı dolayısiyle Atlantikte Ak
denlzde olduğu gibi m\lhim üs
lere malik olmak lttzumunu 
hissetmemi' olan İngilterenin 
bu Portekiz adalannı denb ve 
hava üsleri olarak kullanması, 
Alnwı denlsalblaruıa karşı 
mtleadeleslnde bttyilk bir mu· 
vaffakı1'8t Amili olacakbr. 

Uzun asırlardanberl adeta İn
giltere himayesi altında yaşa
yan, ma.temlekelerlnin muha
fuasını fngiltereye borçlu bu
lunan ve la'9 bakımından İngil
tere ve Amerikaya muhtaç o
lan Porteldıı:in, sulh ve bitaraf
lık leinde yatamak hnmsunffa
ki şiddetli anusnna ratnıen , İr
landa sibi mukavemet etmive
cefi ve amanı plinee. sahille
rinden ve adalanndan İnııilte
reyi istifade ettirecefi kuvvet
le muhtemeldir. 

M.ANTRN 
dikkatten uzak tutamıyacağı nok 
talar da şunlardır: 

1. - Saraçoğlu ile Eden ara
sında Kıbnsta vuku bulan müli
kat, Ingiliz ve Türk hük11metle
ri arasındaki tam görüş birliğini 
bir kere daha mü,ahecleye vesile 
olmuŞtur. Bu temular lngiliz -
Türk münasebatını bozmak icin 
Alman propagandası tarafmdan 
IGD zamanl,.~ .... .,..,.,.,.. tef'bbüa 
1erı akamet• ulntmıstır. 

2. - y,,,,~111vva. Alman bG
cmnuna uln,.ak oluna, Inıf· 
llElerden her tftrlü vardım v.öre
cetinf? tablattyle güvenebilir. 

3. - Yugoslavya, Balkanlarda 
açılacak b=r harbin askeri tehli
kelerini Almanlann da ehemmi
yetli t,:.Jakk; ettiklerini, her hal
de f arkttınfştlr 

na yanaşmalan ihtimal dahilin
de görülmektedir. Her halde 
"Vreme., ~azetesinin Yu2oslav
ya tataf ından hastane trenleri -
nin geçmesine müsaade edildi
itine dair verdili haber bu da
kikaya kadar teeyyüt etmemiş
tir. 

Türldgenin mzigdi 
Londra, 23 (A.A.) - "Times,, 

in diplomatik muharrhi yazıyor: 
Belırattaki ıiyasl mücadele Tür
kiye tarafından büyük bir alika 
ile takip edilmektedir. Türk si
yasi mahfilleri, Almanyanın ken 
disine derhal sevkµlcefll men
faatler temin etmiyen bir itilaf 
ile iktifa edebilmesine aayri ka
bil nazariyle bakmaktadır. Bu 
sebeple Yu"°8lavyanm bu tarz
da vukubulan al'ır talepleri red
dedip etmiyeceli ve binnetice 
muavenet talep etmek üzere müt 
tefildere dönüp dömniyeceli cl
yi sual görülmektedir. Her hal
de Türkiye. eskiden oldulu gibi, 
buıün de Yunanistana kareı ya
pılacak olan bir taam.ız halinde 
Yugoslavya ile müşterek bir ha
reketten içtinap etmiyecektir. 

Fraııaız gazetelerinde 
Clermont Ferrand. 23 (A. 

A.) - "Action França.ile,, aue
tesinde ~lebecque şunlan yazı
yor: Türkiyenin, icabında boiaz
ları ve kendi topraklarını müda
faa edeceği temin olunabilir. Ll
kin Türkiye, Yunanistan bir Bal
kan devleti tarafından tecavüze 
u~radıl'ı takdirde bu memleketin 
yardımına koşup koşmıyaca~ını, 
sarih bir surette ula. bildirme
miştir. Bu mühim nokteda f(lphe 
devam ec:Uyor, 

Diier taraftan Yuplavya da 
uzun müddet ortada .aılaJµp dur 
muştur, Yuplavyanın, buı lh
tirazi kayıtlarla, üçlü pakta ilti
hakı hiç kimse için sürpriz tet
kil etmlyecektir. 

Geriye yalnız Sovyet muam
ması kalıyor. Rusya Yakın $ark
ta olup bitenlerle hazırlananlara 
karşı likayt kalamaz. Almanya, 
Rus menfaatleriyle açıktan aı:ıla 
çarpışmada. nereye kadar ~ebi
lece~ni ı>eklll biliyor. Daha ile
riye gidebilmesi teiftf Od memle
ketin arasımn'll~llfdll'llı •öze 
a1mal '1i1MMlr Wl.i~ .... , .. 
tstemedtli ıtbL M09kon ela. di
ler her hanli bir ...,,W..t te 
tıtemez, 

f l,.yadlllODir'fn NZl11etl 
Kahile, 23 (A.A.) - ''Reuter., 

İnıiliz mahfillerinde resmen te
yit edildiline ıöre, sabık Yuıos
lav BQvekili Stoyadinoviç, İn -
.ıilizlerin elinde bulunmaktadır. 
Stovadinovlç, iyi muhafaza altın-

Ceber.+ank'ta 
(Bap 1 incide) 

Giridln cmubuntla 

Fransaya 2 Vapur 
Un Gönden1iyor 

Bir kalile11e lıikum edilmif Vaşington 23 (A.A.) - Hari-
Berlin, 23 (A. A.)- Başkumaıı- Cİ;19 ~~teşarı. W elle& .~emişt~ 

daniııın tebliği: Şimali Afrikada ki: Buyük .Brı~!a hük'llmetı, 
Alman ve İtalyan torpil tayyare- un h:ımulesıyle ~ vapu. • au
leri, Agedabia civarında düşman lokadan geç~rek ışgal al~t;nd(l bu
tayyarelerine taarruz ederek ate- l~mı)'.an hı:, Fransız .~~a 
şe vermişler ve yine bomba ve gıtmesıne musaade etID:1şhr, '\' ~
mitralyözlerle kıtaat tecemmüle- purla~n derhal . Amerikaya do
rjne hücum eylemişlerdir. Bariz n~,.eğı ye Amer~a Kızıl ~açlll .1 
bir muvaffakıyet elde edilmiştir. n~retı al~ında rıyeceklerın . tt'v-

.. ,. b d Alın zı olunac&g Ingıltereye temın e-
Gırıd ın cen~ un a ~n sa- dilmiştir. Mezkur iki vapur unu 

va~ t~yyare~erı ~uv_vetı~. hıma ye Birleşik Amerika devleti Fr msız 
ed.ılmıs .2emı kafılesıne hucum et- milletine hediye etmektedir. 
mışlerdır. Tayyareler çok alcak- 2 Fralltlız Nanrının sellfl}ıali 
t~n taarruz ede~k 6000 tonluk Paris 23 (A.A.) - Müatemle
bır vap~ra tam ısabetler kaydet- kat Nazın Amiral Platon ile M ii
mişlerdır. Vapur . yanara~~ ora.d~ nakalat Nazırı Berthelot ?imali 
kalm1şt1r. Bu kafıleden dıger ıkı Afrikada d t kte , 
vapur da hasara uğramıştır. 5000 . . evam eme. an 
tonluk bir ticaret vapuru da ~emıryolu ınşaatını teftış etm~k 
Kıbrıs'm cenubu ~arbisinde ağır uzere hafta başın~a tayyare ıle 
hasara u~amıstır. Bu vapura kay hareket edece~ı:rdır. ' 
bolmuş nazariyle bakılmaktadır. Tunus Val!,B~. V t;pgand la 

P da, · 6. L-•- , goruştu 
rav nın ır nla1'UKBı Vichy 23 (A.A.) - "D. :'i. B,. 

Moakov1ı1, 23 (A. A.) - "Prav- Tunus umumi valisi Amiral 'Er.-
da,. J{azetesi "Motör harbi" baş- teve diın Mareşal Petain ve Har
lığı altında yazdığı bir makalede biye Nazın General Huntzin~f:r
Mihver devletlerinin muarızları- le uzun müddet görüşmu,tür, 
na nisbetle nasıl bir vaziyette bu
lunduklannı tahlil ediyor. Bu ga
zete İnj(iltere ile Amerikanın ma 
den ve petrol stoklarına dilir ra
kamlar zikrederek bu bakımdan 
Mihverin gayri müsait vaziyette 
bulundu~unu yazıyor ve diyor ki: 
"Buna mukabil Almanyanın İn
Riltereye nisbetle rüçhanlı olan 
tarafı, harpten evvel hazırladığı 
ham madde stoklarının kimilen 
eli altında .bulunmasıdır. Bu stok 
lara iş,;cal ettiği memleketlerdeki 
stoklar da inzimam etmiştir. Şim 
diki deniz harbi nihai zaferde en 
mühim unsurlardan biridir. Maa
mafih muharebeyi kazanacak o
lan esas unsur, adamdır. Nihai 
zafer en çok ve en iyi mütehassıs
lan olana aittir. Bir tayyarenin 
imali H ili 16 işçinin bir sene 
çalışnasını icap ettirir. Almanya 
uzun zamQlardaıiberi endüstri
sini tayyare ve tank imalatına 
hazırlamıştır ve adam unsurynun 
ehemmiyetini tamamiyle müdrik 
tir ... 

Yer.: hava balllanları 

Bulgaristan Harbiye 
Naz1rının Nutku 

Sofya 23 (A.A.) - "D. N. B,, 
Radyoda "Ordu saati,, nin açılma 
sı münasebetiyle bir nutuk irat 
eden Bulgar Harbiye Nazırı Das
kalof, Bulgar milletinin sulhu 
sevdiğini, fakat coğrafi vaziyeti 
dolayisiyle daima mücadeleye ha 
zır bir halde bulunmak mecbu
riyetinde olduğunu ve bu sebep
le Bulgarların sert insanlar ol -
duklarını söylemiş ve sözlerini 
şöyle bitirmiştir: Bundan dolayı-• 
dır ki, Bulgarlar iyi bir asker 
olmuştur ve Bulgar milleti ara
sında askerliğe karşı husun bir~ 
istidat ve btiyük bir ,evk vardır, 

I 

Habeıistanda . 
(Başı 1 incide) 

Habeşistan'da: Mühim Negelli 
şehri zaptedilmiştir. 

Diğer bütün mıntakalarda ha
Londra, 23 (A. A.) - Hava ne- rekat lehimize inkişafta devam 

zaretinin tebliği: Bu sabah Fran- ediyor. 
ıız sahilleri üzerinde yapılan ha- Kerf:r'e şiddetli taarruzlar, 
raketler esnasında sahil servisine Hartum 23 (A.A.) - Keren 
mensup tayyareler Guiberon li- cephesinde harp eden Hür Fran
manında toplu bir h:ı~e bul~nan sız kuvvetleri, şehrin altı kilo
Alman kışlalarını tahrıp etmışler metre şimali şarkisinde bulunan 
ve ~r~t ~varınd9: bir düşman tepelere karşı yaptıklan taarru
Remıame bır tam ısabet kaydet- :zu muvaffakıyetle ilerletmekte
miflerdir. Bütün tayyarelerimiz dirler. 
üslerine dönmüşlerdir. * 

Plgmouth şehrinde Hartum 23 (A.A.) - keren 
Londra 23 (A. A.) _ İki gece mevzile!~ni büyük b~ §iddetle tu 

' .. . tan Ingiliz kuvvetlerı ltalyanla-
arka arkaya Plymouth uzerıne n · 'dd tı· b . uk b' l 

ılan ha t 1 d .. n yenı ve şı e ı ır m a ı 
yap va aarruz ann an mu- h '. ·· k " rt .. l BO 
teessir olan yerlerin temizlenme- ~cumunu pus u mu.~ er ve 
si askeHerin ve bahriyelilerin de e~ır almışlard1:1". Bu hucum .te.h
vardımı ile süratle ilerlemekte- rın garbındakı t~pelere h~ım 
dir. 48 saatten fazla ekipler he- ~olo~~ok k~les~e tevcı~ e
men hemen fasılasız çalışarak yı- d~~ıniştı. Keren ~ şımaU şarkıden 
kılmış evlerin altında kalan ölü hucun:ı eden Hur Fransız .kuv
ve yaralıları çıkarmışlar ve teh- vetlen ltalY:anları.? mu.annıdane 
Iikeli binalan yıkmışlardır. mu~avemetme ragmen ılerlemek 

tedırler. * Habesistanda İngiliz kuvvetle-
Londra, 23 {A. A.) - Visami- ri ile Habeş cengaverleri ltal

ral Boyd'un tayyare ıemileri fi- yanlan Debra - Markos etrafın
loauna kumandan tayin edilme- da sıkıştırmakta devam ediyor
sinden sonra mühim inkişaflar lar. Bu kıtalar şimdi Adisababa
beklenmektedir. Bu günkü İngi- nın 170 kilometre kadar şimali 
liz tayyare gemileri filosunun garbisinde bulunmaktadırlar. 
kuvveti hakkında hiç bir mallı ltnlyanlara 11öre 
mat verilmemekle beraber bu f i- Roma 23 (A. A.) - Umumi ka
lonun yeni .remilerle takviye edil- rardhın tebliği: 
1J1İ..t veya edilmekte olduğu tah- Şarki Afrikada düpnan, Keren 
min olunmaktadır. Filanu:> müs- mmtakasında 21 mart gecesi tek
takbel muvaffakıyetler için mü- rar taarruu geçmiştir. Düşman, 
kemmel surette teçhizi derpiş e- zayiata uğratılmak suretiyle püs 
dilmektedir. kürtülmüştür. 

Tayyarelerimiz, bu mmtakada 
düşman mevzilerini bombardı-

Elen'lerin Selcinlkte man etmişlerdir. Hava muhare
beleri esnasında üç lnıdllz tay
yaresi düşüriilmüstür. Tayyare
lerlmizden ikisi dönmemiştir. Hazırlığl 

(Bqı 1 incide) 
cephenin daha ziyade kuvvetle
neceıi tüphesizdir. Muhtelif ih -
timaller düşünülerek alınmış o
lan tedbirlerimiz mükemmeldir. 
Oi~er taraftan Almanlar büyük 
kuvvetlerle taarruza geçmek i
çin hazırlanmaktadırlar. 

Garvln, Cenubt Portekiz'in Na
poleon'a ıösterdi~i mukavemeti 
hatırlatarak Yunanlıların da bu
na benzer bir mukavemet ıöı -
termeleri ihtimalinden bahset -
mekte ve yazısına şöyle devam 
etmektedir: 

Naziler bugüne kadar Avrupa 
kıtasında mağlubiyete u~rama
dılar. Fakat şimdi muvaffakı -
yetsizlikle karşılasmalan müm
kündür. Balkanlarda yakında 
beklenen carpışma müthi' ola -
caktır. Fakat bunun bir sene ev
velki yıldırım harbi olmuına 
•mkAn voktur. 1811 in muhteris 
11faıx>leon'u .tbi. Hitler de. istib
dat senelerinden sonra kendi me
zarını kaznııya baelame bulunu
vor. 

da bulundurulmak üzere Yu~os
lav hükmeti tarafından fn2iliz 
makamlarına teslim edilmiştir. 
Kendisi, lnıiliz arazisinÇe mev
kuf bulundunılacalttır. 

Japonya Çin Meselesini 
Halle Devam Edecek 

Tokyo 23 (A.A.) - & .. ye 
milstepn Anami, .;~yet meclisi 
komisyonu önünde izahat veıe
rek Japonyanın Şan - Kay ı;;et•e 
müzaheret için vapılacak b~tfü 
teşebbüslere mani olaca~ı li,.y
lemi§ ve şunlan ilive etmiştir: 
Roosevelt ne derse desin, Ji.pon
ya Çin meselesinin halline devPm 
edecektir. Biz b·· huc:w•~ 'ıiç bir 
ecnebi tehdidi önünde boyun 
eğmiyeceğiz. 

Annam'a İstiklil Verilecek 
Tokyo 23 (A.A.) - "O. N. B, 

Uzak Şark Fransız imparatorlu
ğuna dahil bulunan Annam'a is
tiklll verilmesi meselesi tetkik 
olunmaktadır . Hindicini maka
matı, Annam'a bir intikııl devre
si olmak Ü%ere. geniş bir '!lta, 
rlyet teklif etmisler ve Annam 
Kralına da Hue'de oturmasına 
müsaade evlemiıı:lerdir. 

KISA HABERLER 

ROMANYADA: 

e Bükret. 23 (A,A.) - Dün ve, 
rfleft bir kenır ile Yahudilerin çırak, 

lık etwtftl meMdllmlftlr 
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Terkibinde IYOD, TANEN 

ve Glisero Fosfat Vardır. 

KANSIZLIGA. 
VEREME 
İstidadı olanlara ve 

SİNİR. 
hastalarına karşı 

kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. ' 
Küçük şişe 60, '-.. 
Büyük şişe 100 kunıştur. 

• • 

DarDhane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden 

ı - Maden! para halitalarmın ize.besinde istimal edilmek Qzere 250 
numara 150 adet kapaksız pota satın alınacaktn-. 

2 - Almacak potalarda aranılan en bariz vasıf, azamı 1500 derecei 
hararette ve 3,5 saat zarfında halitalarm izabesine ve her potanın asgarl 
25 veya iki potanın 50 döküm yapmaya mukavim bulunması olup diğer 
ta.ll ~erait verilecek şartnamelerde yazılıdır. 

3 - Taliplerin 12.4.941 tarihine kadar tek!U mektuplarını mQdür!
yete tevdi eylemeleri 11.zımdır. (2112) 

Kererlecllerde merkez hAllnde kA.in 1 numaralı yazıhane 1 sene müd
detle kiraya verilmek üzere açık arlttrmaya konulmuştur. Kira bedeli 
muhammen! 370 lira ve ilk teminatı. 27 lira 75 kuruştur. Şartname Za
brt ve Muameıat mildürlUğü kaleminde görillebllir. İhale 31-3-941 Pa
zartesi günü saat 14 de Daim! Encümende yapılacakbr, Taliplerin ilk te
minat maklbuz veya mekttıplan, prtname mucfbinc:e ibrazı laznn gelen 
vesaik ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları, (2005) 

* 
Beykoz - Akbaba - Anadolufenerl ;rohmun ~aab kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedell 26032 lira 59 k:unıtı ve ilk 
teminatı 1952 lira 44 kuruştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri u
mumi, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hülbasiyle buna müte
lerri diğer evrak 130 kurul mukabilinde Vil!yet Nafia Müdürlüğünden 
verilecektir. İhale 8--4-941 Salı günü saat 15 de Daim.1 Encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihin
den sekiz gün evvel Vil~yet Nafia f\1:üdilrlüğiine müracaatla alaca.klan 
renni ehliyet ve 941 yılına· a.it Ticaret Odası vesikalarlyle 2490 numaralı 
kanunun taritatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale gü-
nil saat 14 de kadar Daiın1 Encümene vermeleri liı.zınıdır. (2144) 

r Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
• Dr. Gtl88on diyor ki: 

"Her tacir liu 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 50 Kuruş. 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli 22.500 (Yirmi iki bin beş yüz.) lira olan sterm

zasyon cihazları ve teferrüatı. 5 Mayıs 1941 Pazartesi günü .. at 15,30 da 
kapalı zart usulü ile Ankarada İdare binasında satm alınacakttt. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 1687,50 (Bin altı yüz oeksen yedi lira elli 
nuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliller1nl ayni gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lbımdır. 

Şartnameler para!!Z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşa.da Teseµıım. ve Sevk Şefliğinden dağıtı.lacaktır. (ı201) 

* 
Mtıl:ıammen bedel, ınuv2kkat teminat ve mlktarlan · aşağıda yMılı 

dört grup çam ve köknar kereste ayn ayn ihale edllmek üzere 8.4.941 
salı günü saat 15 de kapalı zar! usullyle Sirkecide 9 işletme binasında 
A. E. komisyonu tarafmdan satın alınacaktır. 

isteklilerin ayni ııün saat 14 de kadar her grup için ayn ayn olmak 
sartiyle teminat ve kanun! vesikaları ihtiva edecek olan kapalı ı..arllarını 
Komisyona vermeleri lAzımd.tr'. 

Şartnameler parasız olarak kom isymıdan verilmektedir. Yalnız 
97281,40 liralık milbayaaya ait şartname 187 kuruş mukabilinde Sirkeci 
veznesinden temin olunur. (2123) 

Muhammen bedell 
Lira 

Muvakk•t Te. 
Miktar MS 

252,08 
330,58 
716,95 
409,24 

Cinai 

Çam kalas ve azman 
Çam tahta 
:<öknar kalas 
Köknar dllme ve tahta 

15223,69 
19834,80 
37281,40 
23331,28 

L1r.a 

1141,78 
1487,61 
2796,11 
1749,85 

~ ................ ._ ........... .. 
' 1 ÜSKÜDAR • KADIKÖY VE HAYALiSi 

~ Halk Tramvayları T. A. Şirketinden: 
>irketimize muktezi a§ağıda yazdı malzeme açık eksiltmeye k.onul
nuştur. 

400 M3 Sultançiftliği Kumu 

125 M3 Balast (Kırma Taş) 
l\Jünaka~a 31/3/941 p<1z:artesi günü saat 14 te Şirketin Bağlarbaşın

la kıiin merkez.inde yapılacaktrr. İstekli müesseselerin tarihi ilAndan 
tibaren tatil günleri müstesna olarak hergün saat 10 dan 16 ya kadac 
Şirket Merkezinde Mağaza ve Levazım Müdürlüğilne müracaaila şart-

' name1eri görebilecekleri ilfuı olunur. 

TAN 
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Tasfiye 
Ereğli 

Halinde 
Şirketi 

21 Mart 1941 Cuma günü için 
davet edilen alelade umumi he
yet toplantısında nusabı ekseri· 
riyet hasıl olmamıştır. ı 

24 - 3 - ~41 

.. , ,, 
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N.EVRO.Z;i:N 
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Ba.,, Di9, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınklık .-e Büıüo A~rılarıoızı Derhal Keser 
icabında gOnde 3 kaşe alınabilir TAKLITLE.RINDE.N SAKIN!Ni7 

HE.R YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

\,,,.__ ___,, 

Binaenaleyh, Ticaret Kanunu
nun 366 ncı ve esas nizamname
nin 27 ne! maddelerine tevfikan 
tasfiye halinde bulunan Ereğli 
Şirketi hissedarlan bir ikinci de
fa toplanarak aşağıda tekrar edi
len yine ayni Ruznameyi müza· 
kere etmek ve karar vermek ü
zere 15 Nisan 1941 günü saat 11 
d~ Galata~a <_)s~anlı Bankası J lf• M A R V İ N İsviçre Presizyon saatleri Altın • Metal 4-
bınasındakı daıreı mahsusasında L U X O R Radyoları Z E T Havagazi ocakları • A E G 

..ı .. ,.,.,., GanıJ uhlpı.rt. $a1f fMA9JOnlan 
.... - kUUarıııtJı Upl ... vardLI', -.......__,.,,. ic;timaa davet olunur: Elektrik aletleri - Bisikletler - Avizeler 

Eınnl)'eUI Servl•· •. ,ltolay"'.Kullanıt Sessiz ı,ıeme 
MüzAKERAT RuzNAMEst O S M A N Ş A K A R ve Şki. 
ı - 1 Sonkanun ile 31 İlkka- 1 

. $ Galat. ''•"irp" Ha• 2'ıl icat TCRK PHILIPS LTD. • ISTANOUL 
nun 1940 arasındaki devreye ait T AKS TLE SATIŞ Galata Bankalar-Beyazıt-Kadıköy 

... . . .........._ .... -·····---··-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·---TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

, 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

~ermayesi: 100,000, 000 Türk LiraS" 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

, 

Para Biriktirenlere 

iKRAMiYE 

28,800 Lira 

VERiYOR 
Zlr••t B•nka11nd• kurrbarafı ve lhb•rarz taıarruf heaaplarında en az 50 
Uram bulunanlara aenede 4 defa çekllecek 'Kur'a ile a§aöıdakl pl~na gö. 

r,f lkramly• daaıblacaktır •• 
4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 " 2.000 .. 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • lOO • 4.000 • 
100 • 50 _,, • 5.000 " 
120 • 40 • 4.800 • 
160 .. 20 • 3.200 • 

DiKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde ~O liradan aşağı düşmJ
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 lazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 de.ta, 11 Eylül, 11 Birincikinun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. ............. ,~ .. .........,.._.~...,_ .. ......, 
Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 

1 - Kilosuna bir Jruruı tahınln edilen Azami 50 ton matbaa bıçak 
artığı kırpıntı kAilıdı idaremizde müteşekkil komisyonca 26.3.941 Çar· 
~a.mba günü saat 16 da acık arttmna ile satılacaktir. 

2 - Taliplerin mezktlr gün ve saatte teminat akçesiyle komisyona 
müracaaUarı. 

3 - K!ğrt ve ~artname her g!ln görQlQr. 

olmak üzere Tasfiye memurlan 
raporu • 

2 - Mürakıp ve hesap müfet
tişleri raporu, 

3 - Hesabatın tasdiki ve mez
kı'.lr devre zarfındaki muamelat 1 

için Tasfiye memurlarının bera
etl zimmeti, 1 

4 - Miirakıp ve hesap müfet-
tişleri tayin L 1 

Ticaret Kanununun 366 ve e· 
. . 37 . d 1 sas nızamnamenın ncı m::ı. -

1 
deleri mucibince bu defaki umu
mi heyet toplantısında, mevcut 
hissedarlann temsil ettiili serma
ye miktarı ne olursa olsun, ve
rilecek kararlar muteber olacak- 1 
tır. Tasfiye Meclisi ı 

--------1 
İst. İkinci Ticaret Mahkeme-

1 
sinden: İstanbul asliye mahke
mesi ikinci ticaret dairesinden: 
Şifahi bir satış akdi ile Hamdi 
Dayıgil tarafından ihzar olunan 
barsakların alıcısı bulunan Leon 
Faraci ve Maks Rıza aralarında 
çıkan ihtilaf üzerine alıcısı tara· 1 

1 
fından tesellüm edilmemesinden 
dolayı ticaret kanununun 712 ve 
713 ncü maddelerine göre açık 
arttırma ile satılmasına karar 
verildiğinden (12772) asorti bar· 
saklann birinci arttırması 1-4-
941 salı günü saat 9 da ve sürü
len pey muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması 7-4-941 
Pazartesi günü saat 9 da yapıla
cağından talip olanlann yazılı 
gün ve saatlerde barsaklann bu
lunduğu Çakmakçılarda büyük 
yeni hanına gelmeleri ilan olu-
nur. 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Krş. 

Başlık maktu oları:.'> 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 900 

I 
" " ,, ,, 100 

j ,, ,, " 751 

ı .. l.la.·n•s•a•yf•a•s•ın•d•a•.,--50. 

-------------------------------·------------------
COCUGUNUZA VERECEGİNİZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vennek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: 

Çünkü: 

Çocuk Ansiklopedisi .A. Çünkü: 
çocuğun mektepte 1 

mektep dışında, hatla 
mektepten sonra muh
taç oU uğu en kıy
metli eserdir. 

. 1 
Her hedıye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. · ,. 

Çocuk Ansiklopedisi 
bünü dünya çocukla. 
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çoc11k A.1s'klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

TAN Neşriyat ·E:vi 
Çocuk Ansiklopedisi iki 

·Uttir. Mükemmel şekilde 
'eclit edilmiş olarak iki cll-

~-----------------------------~ 
11-

0SMANLI BANKASI 
TURR ANONiM ŞffiKETI 

TESiS TARilll 1863 
Statillerl ve Türkiye Cilnltıı.ınycti ile münak:it mukavelenamesl 2292 

t\umarah 10/6/1933 tarıhli kanunla tasdlk edılm115tır~ 
(24/6/1933 tarıhli 2435 Numarah Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
lhityat akçeui : 

10.000.000 lngiliz Lirası 

t .250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenın başlıca şehirlerinde 

PARIS, MARSU..YA ve NlS'de 
LONDRll ve MAJ'jÇESTER de 

vıısm. KIBRlS. YUl'<AN!STAN , IRAN l.KAK, Fil..ISTil\ 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkeı ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, \'UNANlSTAN, SURIYlt, LUBNAJ\ 

Filyallen ve bütün Dünyada Accnta ve Mubabırlut vardır 

Her nevı Hanka M uanıeleler1 yapar 
Hesabı carı ve mevduat hesaplan küşadL 
f~~a~.i kredjJer ve vesaikh krediler kUşadL -
Turkıye ve Ecnebi memleketler üzerıne keşide senedat b 

kon tosu. 
Borsa emirleri. 
Esbam ve tahvilat, altın ve emtaa Ozerine avans. 

Senedat tahsilit1 Vf" "'~irP 

En yüksek emn.yet şartıarıru naız kiralık 
Kasalar Servısı vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumharasız) tasarrul 

i DE AL 

·RİrJç 
V,1 ~RKl!t 
Ç!NKO 
LEVHA~ 

MÜHÜR 
KLiSELfR 

BÜRO 
Yazan : il< tıs at Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 

istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Satış yeri: TAN • lstanbıı~ 

Fiatı 50 Kuruş. 
~V"V""V'V"'V""V"'V"V'V"~~~ 

ıııfl'llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll 111111111111111111 il~ 

~4ŞKIN TEMİZİ~ 
~ Milli, Hissi ve Aşki Romarı ~ 
- -Yazan: Aka Gündüz § ---- ----= Satış yeri: TAN • İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 
'ı1111111111111111111111111ıırııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı~ 

• il\ 
Doktor Hafız Cemal ' 

Dahilive Mütehassısı 
!'azardan \aşka her gün saat 
12 - 6) ya kadar lstanhul 

1 Divanyolu No 104 

lstanbui · · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

li birden (7) liradır. 1 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

' -Tel 22:• 

Sahip ve Neıriyat müdürü Rmin 

UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN matbaası 


