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Türk Milletinin 
Kuvvet 
1(aynakları 

MilleUer, buhranlı devirlerinde, 
bUyük liderlere muhU.çtırlar. Türk 
mmeti diln7anın bu en buhranlı 
devrinde bqında lmıet ln6nQ ıt
bl büyük bir Şefe sahip olmakla 
taliln en bü)'(lk mazhariyetine er
miftir. Takip ettıtt sulh ve ıatik
W ıl)'uetl)'le bQtün dünyanm tak
dir ve hayranhlını kazanan lmıet 
İnönQ, TQrk mll1etlnl bir kaya ıı
bl etrafmda toplamJIÜI'. Buıün o
nun mazideki ı.aferlerlnl tuit e
derken, daha büyük ve daha ur
aJlmaz bir iman ile etrafına top
lanalım ve ona inanalım, 

il. Zebril/G SERTEL ~ 

G eçen gün Ingillz Bqveki- SoyYetler Blrliii Balk K.•m'ser-

lngilizlere Göre: 

Stalin İle 
Hitler 

Görüıecek 

Sovyetlere Asyada 

Hareket Serbestisi 

Verilecekmiı 

laıra Körfezinde de 

Mahreı Yerilecek 
li, bir aenedenberi geceli ler Heyeti Reisi Stalia 

~:zı~_:m~ ~= Almanya S. Rusyadan 
mineviyatın. yükleltmek içın on- Sırbistan• d• 
ıara tahrip edilmif tehirleri ziya- iptidai Maddeler ve 
ret etmelerini tavsiye etti ve: 

"Gidiniz, dedi; bu harabeleri Bulgarlar Petrol Alacak &örünüz. Ben ıimdi düşman bom-
balarmın yeni tahrip ettiği bir K +ı· 
febriıı harabeleri içinden gellyo - a ıa m 
rum. Bu ziyaret bende bir tonik 
VUifeai aördü. Oradan daha bü- y 1 
yük bir azim ve daha büyük bir apmı c ar 
imanla döndüm. Yelae kapılmü S 
istldlıdında olanlara tavsiye ede-

nm, bu tehirleri gezsinler ve 1• 75 Bin T .ılebe Tev\if manlarma bilesinler ... 

Londn 10 ( A.A.) - ''Afi,, 
Newa Clıroaide e Daily 
Bnül puteleri, •acün bi· 
riaaci 1ayfa1Umda. Bitler ve 
SWin'ba )'akıaia aralannU 
bir 11r1...- •alamiaaiı .... 
etbultllderlal blhllrmektedir. 

* * Edllerei Berlin'e ml1::Jd:~ C:1p:ı:a;~ 
T M milleti imartını bilemek kJJlda .mühim Rus - Alman dip-

için böyle tavsiyelere muh Göncferilmiı lomatik ~ım yapılaca-
taç delildir. Bizim en büyük kuv luu t.ahmin etmektedir. Timea 
vet kaynajmuz ltütün bir lnısu - Kudill, 10 (A.A.) - "Reuter,, muharriri,_ bllhaua Yuaoslavla-
met cibanina bqa bM'""""'a Orta Şarkta-buluıwı aallhlyet - ra kareı aosterilen kardeelik sem 
iatiklAl harbi ve. o harbe at kı:r· tar Yup.lav mahfilleJ'ine gelen patisi tezahürlerinden sonra, 
metli hatlralardlr. haberlere ltiJ'e, cencıbl Sırbistan- Belçika, Norveç ve YUROSlavya-

lfte bacfln bu bataraıardua en da bulunan B~ar makamlan ye nın hütümranhklarmın tanınma 
:aıühtmmt ve a ~ ln6- ni rejime karp mabalefet g&rter- muı hak~~i karamı, opar
nüab tatikW harbinde a11nctaaı diklerini bahane ederek belediye tüniat ke~ kullanıhmu ~ 

Unutulmn hat1r8Slnı re~i, papaslan, muallim teri "!evkalide realıst,, denil~ek hır 

r 

Cocataama nreblleeetinb en 1Dpl8di laedl7e 
- YA L NI Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
OW.1dllr. Cbldl Mlttln Hcll).el• natalaWUr. Pabt 
ÇOCUK ANSiKLoPEDbd Ceewla Mtla llQatla....... ...._. 

nYATJ fR\ J.IRADnt. 

• ''lnönü,, Zaferleri l •r•lıf• Vazr~ı ] 
1 ngil izlere 

Göre 
Sükunet Yar Bugli.n Kutlanıyor 

JllWeolı onlulanı karp derler kazanarak 7'ürldin maU. talllıtl ,,.._ 6a,,D 
""""'1ıllanz, lleWea,,.Juu iSMET. INONO_ 

Zaferler Nasıl 

lngiliz Tayyareleri 

Bağdat ve Musulu 

Bombardıman Etti --
"Rutbah.. Tayyare 
Meydanı Zapte•ı• 

Kahire, 10 (A.A.) - ''Teblij, 
Irakta, Habbaniye ve Balll'a mın
takalannda vazıyet sakın kalmak 
ta berdevamdır. Habboilllıyc den, 
imparatorluk kuvvetlerı. Ramıdi 
ve Tallaja'ya çekilm~ olan lra.~b 
asi unsurlarla temalı mUhalaza 
etmektedir. 

J ıgal edilen taggare 
meydanı 

Kahire, 10 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Rutbah tayya
re meydanı dün sabah erkenden 
teslim olmuş ve 1ngiliz bava kuv 
vetleri tarafından tekrar qgal e 
dilmiştir. Rutbah, Hindistan hava 
yolu üzerinde mühim bır mevkı· 
dir. Bu tayyare meydanı Hayfa'· 
ya petrol akltan Pipeline in de 
üzerindedir. 

s,,,~ldlln vazi,,nl 
Beyrut, 10 (A.A.) - Bir yaban 

ca ajans, Irak BatyekW &fit Ali 
Geyllnl'nhl, hükUınetine kal'fl 
l6zde yapdnuf olan ter.ahürler • 
den sonra Balcfada terketmiş bu
~ hakkında pyialar yay • 
mlflır. Şart raclyoeu. bu f8yıa • 
larlll aıe,hlrıde bulunmakta ve 
Irak BeşvekfUnbı dün Bajclat ~ 

,miiDe litmit ~:.::m -
~:;·k~:ı:.urtaraf kerp 
lumıaf oldupnu bil~ • • Bc#yrut. 10 (A.A.)- Rqlt AU 
Geyıant, Bağdat camilnde namaz 
da bulunduktan 90nra, muhtelif 
Irak kabileleri fdlerini kabul et
miftlr. 

Bugünkü 
Merasim 
Programı 

Bmlnln Wtı lıanMti 
Berne 10 (A.A.) - "Ofi.. Al· Kaz n''~..,,' :rı:::remerk~kiı:=; 

U • hak hMUelerine kar9a ihtiyatlı 
bir hatb hareket takip etmekte. Biz, LtikW Hari>lnde, dilt- l!eüır, Konya, Zile, Ycqat, Bo- ~ 

"1D8l1 iatilAaına nr.ı ilk bQyik la, Gvede, Beyppan, J'enlhan National Zeitun•'un BerHn 
~ bundan yirmi sene. evvel dm aıifeti iayanlan butırıl- muhabirine nazaran Alman Ha
~uanmıştlk: Çünkü 9 İkinciki • mJ.t bulunuyordu. l'abt buna rlclye Nezareti Alman • traır 

Bu~n saat 11,40 ela İııönünie, nuır 1921 de ba'1amq olan Birinı- ra;tmen ~ isQif mntemn:ı alyast münuebetlerinin tekrar 
büyük zaferle Deticelenen hıöni el. İnönü Muharebesi, 11 İkinci· bir halde d~ ve meee-. teiiai meRletlnde henüz vazı • 
muharebelerinde alen aziz Meh- khun Receal, bizim zaf~ Şamswı havJ~~~~- ~- yet almamıştır. Maamafih trakm 
metçiklerin haurasuıı tebcil et- aona ermisti. O Jr(in, İsmet ~ teketi hAll curnm ._.,.~u. •- bu yolda teeebbüate bulundutu 
.. ~ büyük meraainı yapıla- nünün knmand•smdaki Türk or- dieah ve fatanbul htildbneti, iç Alınan Hariciye Nezaretlnee tn
caktır. Merasime Ankara, titan- dU.qnun kazancblı o zafer, Mf1U ve 411' düwsanlarla beraberdi. kar edilmemektedir. Hafta so
bul. Butsa. Kütahya, Eak1'9htr İatfkW Harbimizin vardııı _. Ktitahya mmtakasında da. Cer nundan evvel bu bapta bir h· 
ve Bilecik vtıAyetleti:r~cliier~i- rem neticenin temeli olnuqtur . ._ EUıfllll ve kardeelerl. isyan- arr verilmesi beklenmektedir. 
var kaza ve nahiyelerden «ide- Vilua 1920 yıluıın 1n11Dda ve kar bir vaziyet talnnmıeJardı. (Devaau: Sa. 1, Si. 3) 

cek heyetlerle tayyare filoları iş- ~u iba~ıl ~ = <Denau: Sa. 1, Si. IJ ----------tirak edecektir. Merulnı ba'1ar uızı ~ ar, .RJ .... VJD', • 
baslıııra• ucmıya bQlıyacak o- -===-=-=-~==--===-==================ııı==-====-

ne çiçekler ve eeJenlder atacak-
br. Merasimde bulunmak isti - , 

VATANDAŞ! 
M metler, buhrenh devirle

rinde, büyük liderlere 
llluhtaçtarlar. Türk milleti dün-
7anm bu en buhranh devrinde 
~da lamet lnönü gibi btiyük 
bir Şefe sahip olmakla talihin en 
büyüt mazhariyetlne ermi§tir. 

lan ıanm mOIU '8hltUtt tınü- Amerllı•d• j Alıdenlzde 

yen halk tein bususl"'trenler tah- K ld • it 1 I.;.. Yeaı 7apılm•kta olaa bir Spit l'ayer tan...ıma ....... teftif rJt ettlrilect* ve meruimden iZi enıze a yanRlr I"'----------- sonra ıel~ yeJ:>lere •ötürü-

Hav• H•rbl Alrlb H•ıbl ===· - aeıerıer Götürülecek Bir Kaç A'da 

1 - Harp .Urprlderlı do .. dur. 
•u .OrprtaloN luıl'll hl• 

klMet Oft fHa llttlMall...a tld• 
ıtGlldo bulundurarak tedbir •I• 
maktadır. TOrlc vatand••• dl• 
.... Valfı de 0118 bU ......... yar• 
chtnoı olmaktır, 

Takip ettllf sulh ve tltikll1 ai
ruettyle bütün diln~ ıakdir 
re hayranhp kawnan tamet 1· 
Dônil, Türk milletlni bir kaya ll
bi etrafında toplunaftar. Bugün 
onun mazideki zaferlerini tes'it 
ıderken daha bil)!(ik ve daha sar
'1maz bir iman ile etrafına top
anahm ve ona lnanahm. 

Alman Sanayi 
Mıntakaları 
Bombalandı 

tmmı ~ki merası • • L•b d Müf• h• eelenk konma sure- M 1 1 1 •ı ı ya a •ı :ie ~:: ..... ıır. Abideye sı- a zeme §IG 
S ki rülyle Büyflk Millet Meclisi ICa ar PQveWet, Ordu, Parti Genel 

Sekreterllli. tataiıbul, Bursa, Es- • ..k e· F·ı B .. J•h T 1 . • Hüküm Sürüyor =:ııe:~~~; Biıyu ır ı o. unun mı ve~. •YY_•re ennın 
Dudurıa nahiyesi kaza ve vtıa- lt!in Ameraka lngd1Z Filosuna yetleri nAmına konacak çelenk- ,-

lngilf ere Üzerinde Susuz Kalen Alman = ö: :,e. \t:I: Limanlarında T oplendı Hücumu Püskürtüldü 
Arnavutlukta Faaliyet Az Oldu Askerleri Teslim Oldu ~~~· :_ ~· ıo (A.A.> - Şileplıc:.· Bama. ~o <A.A.l - "Tebtit., 

Tiran 10 (A.A.) _ Kral üçün tabelerd nra bando matem den murekkep blr filon1U1 Eae denizinde Sildad ~-
eu vıct!;. Emanuel, bugıln öl· Londta, 10 (A.~) - .. Teblil.. Kahire, 10 <A.A.- 11B. B. c ... havuı e:.~. bir man•a asker d~ harp maD:emeslıun:: dan Andrea, Einos ve Termia a-
l.eden aonra tan.re ile Tiranaya Cumafl cumartesiye bal'lıYan ŞkldeW kum fırtınaları Tobruk tarafından havaya aıe. edilmek mek üzere Amerikan dan d~ tarafımızdan ı..raı edil· 

lmif ve tayyare meydanında .ıece. Inıillz bombardıman ter- civarında harekata mbl olmak· suretiyle merasime nihayet ve- d~ toplandakları V~ Bllh mış\ır. Lt Clano, Genero1 Canllero, vWDe mensup tayyarelerin e- tadlr. f'i "'"h- tanıt ta "61· rlkıeektir. Jlerulmden "°""' lh-~;~hl l,..u& tMJllM 
umumt vali Jacomonl ve Arna • su hücum hedefini, Manhetm ve aede 4 de1'9eeyi bulan 11eaklar- tifale letirak eden heyetler ee- yen. " et • 
wtluk Başvekili tarafmdan kar· LudwiJ(lhaven''deJd endilltri he- dan ı.ıtlraı> eeki:Yor. 2S 1181leden· hituM- batıra defterine lntibala- mayeall!-81# Lonctra, 10 <A.A.) - ~ 

• 1....;.a_. beri bu derece elddetll mcaklar ~ in . mektıallir. lik Daire8lnin teblill· Oubl Ak· 

* 2 - HDklnt.a. bir ltarp teltftlca• 
.. flallndo •••bululd 

vatandqların lıayatlnı emniyet 
•ltnl• almak .._ .. ve bir ıc-... 
halk11• Aqdohıy• ıltll\..ıne IG· 
suın flrntllftGr. Hayatıftlal altor• 
ta .tMek llıUy.,....._ Anadeluya .......... 
3 - •• ltarp bira da elnlr llar• 

bldlr. lstanbulda her ıon 
1tl,.lt'lnl 11alcnde11 ntutaot .,.. 
,... •• ,.,. lglnde llnlrlerl•lsl" 
.....,ldulunu hl .. ctl:yorn. Halbu• 
ki Anadolu11un temi• ve tUrlltU• 
alla lıavaaı alsl ltu propa,.1111•· 
lardan uakle.-...k ve it.ura 
kavuttu ..... lctıır, fılanm'§tll". deflen te~ll ey .... u~~ir. Hava Imamıttır. Mamafih Avuatral- nm yuacaklardır. . tıba yazma ç·.a- nl 6lr 1ıal denizdeki harekit · n.ıL Al-

dzeldi. HüeWI), tahripklr ol-
0 

• f& ihd iti de •k--~UdikteA aonra, ~ ~ esnası aa, 
mqtur. Doklar ve endüst ri ma- yalılar eö -daha dla ılaveııneı'8&!i'bie ~i ••• 10 (A.A.) - Amefl- man ve İtalyan ta~ de- 4 _ aurau iti. .... otnnyan, 

Kanada Harp FilOIU hallelerinde ıenft Yanauılar eı- ~~iyi •;-ıart- .tiıla mah.w.; kJr Yemeti ve- b -ye komisyonu Kıztldeniz nlz kuvv~lze kara bfrbl • •lltlllka ..._ltuıu bu• 
da ı.. ... t-• ..+no t.lnımmu • iJ~tir ~ yeni bir denizaltmm rint takip eden hilcumJar yap- ıunm•nda ~lr 8llWNt IHllun· 

Ottava, 10 CA.A.) - Kı• -~.u.rı-· mmtakuında bir tar Alman • .bugün bildirmiştir. Ay- mıetır. Bu hücumlar, 8 Mayıs 1111qan vata•.....- Mllct1netı1t 
1111 Bahriye Nazırı MllCdon-.ld inil • Az miktarda tayy~: BerUn- askeri 48 saat ıtUIU kalclJktan fs~ merulme::'Jtltrak ....,. ~ de bir hat açılml§t.r. peqembe Jr(lnil Qleden aonra ve tedbirini kol•Y•.....-

11111 
A· nıüzdeld ay KanadMm 28.0UO:mtl 4ll5i endüstri hedeflennı de bom IODra ~ t.rllm ~lar- -=qaeyet. evveW-. Jler Ud 1ıatta d~ Amerikan li aktam devam eıım.tfr. ••doluya ,.._......_. 

* 

l'ettebath 400 harp ıemfsl'ıı• ma-~ etm.\ltir. dır. .Ll.- aeJıliiL__ mel'Mllll \...._ ı 
llk bulunacatmı bqan etapt~. ~ (Devaau: Sa. s, sa. 4) ~ lıi. ~ 4) mcıte~ hareket • a>evanu: s.. s, sa. IJ 

1 

Cl>evm: Sa. S, 88. l) ,, 



2 

1'azan: ULUNAY No: 69 

- Otur bakalım! Dedi. Ondl!n 1 !ursun? Tablanın altında moru
onra halfı kapının yanında dul'an ~a hampir! Görmüyor musun? 

pcrd.eciyı _görüne<• scyi~cik•ıc Hır- Ka.~aycı körii.ğü gibi soluyor. 
manıce dıye yutturdugu Jısanla Oğleye kadar tabla bosalır, ve-
ordu: nisi dolardı. 

- fssııt ınarterus lnıın nere do\ ik~ Anım bu fıtri zekasım islet-
- Duvr ama ko cumnasrn. mek istedi. Miitarekelen sonra 
Perdeci od~dan c:ıktıgı ic·i·n mü- memleketi tetıl<ecien kafilelere 

kıilcmeııin maba.ıdi tam bir er - takılarak Frans;ıya geldi. Serma
ml'ni lehccsıylP dcvıım etti; vesiz az calısmak sartiyle para 

- Ta~ mı attılıır ki. kolları yo- kazanmak kin bir c:ıre diisündii 
ı uldtı? Sen onların mırlaııı.1:.ıla - ve bııldu . 
rına tınmaz edersin. Geçer. ı.:idı r. İstanbulda bulunduğu zaman 

- Yirmi frangı az görmıiıJcr - bir kac kere Knsımpaşa tarafla-
dir... rında bir tekkeye .r;itmisti. Sevh 

- Evvelden pazarlık edip kc - Efendi ayinleri pazar giinleri va-
!;işmıstık'! pıyor ve scyircilPrrlen. bilhassa 

- He: Hepsini konu::tuın. ecnebilerden duhulive alıvordu 
- Yarın aksama bı.ı .,kaiarını Seyhin bu snyede iki apatımanla 

bul. ~ , bir han edindiıiini işitmişti. 
- Çocuğum hasüıdır deyi c\·c Avrupalıların böyle tabiatin 

giden karı da bu uk~am btô!l<!'}ten fevkinde sevlere inanacnk kadnr 
bir yer istcmi~tir. Verelim' safdil olduklarını öt!renince Fa-

- Beleıj yeri ne yapac:::ık? kirliği istismar et nıei!i rlü::;iindii 
-- Erken gitmis ist' tiy:ıtur.ıyı Sevh Efendinın sisleri zararsız 

giırmcıni~tir deyi sızlandı. verlere soktuğuna dikkat etmiş-
- Boş kalırsa bir yer ver. ti. Uzun s·ıpka htnelerini avur-
Odaya Gaston girdi: duna soktu. cıkardı. Kcın bili' 
- ' 'Eklerör,. gazetesınin mu rıkmadı. Ondan sonra vavas va-

hıbiri gelmi~. Bir mülakat ta1ep vas tecriibel•.ri ilerletti. Muvaf
ediyor. fakıyetin i.isL tıırafrnı in;anların 

- Pek yorgunum. Yarın ot<'lc budalcılıklarına bırakıyordu. Za-
buyursunlar. ten İstanbuldaki Sevh bile ken-

- Fotograf ta beraber resım disi kadar maharetli olmadığı 
olcıcııklarmış. haldL herkes onun kılıncını göğ-

- Rıca ederim l\fösyö Gaston. sünden sokup sırtından cıkardı
Benim namıma ırnnuşunuz. Yarın ğını söylüvorlardı. 
ıçin bir randevü alınız. Aram hünerlerini üce taksim 

Fcıkır kalktı. Sileceği c,;;kardı. etti. Evvela herkesin zihnindekı-
Kasadar: ni kesfetmck. Procramın bu kıs-

- Aram! Biraz ham ır ısıne mı komoer denilen hııriC'tcn p;ı
ıwhriz elmczsın? l\lemelerın i1ın- ra ile tutulınus ve seyircilerin 
gıl. bıngıl olmuştur. arasına karıstırılmıs var d;ıklarla 

Tarha konyak kadehlr>rinin nek giizcl temin cdiliyorcfu . 
verdigi neşeyle muhatabına l-ak- İkinci kısmı teskil ·eden man-
tı. vatizma meselec:inde vine yardak 

- Boş laf etme: Dedi. Can bo- !arı kullanıvordu. Kümes hııy-
ğazdan gelir... vanlcırını manv:ıtizma etmek i-

Ondan sonra kısa donunu da dn de parmakla _gırtlaklarını i
cıkardı. Altından eski sakaların ceriye doj!ru itmek zavallılcırı i~
mesin esvabı _gibi kaba etlerini tenildi,ği kcıclar hareketsiz bırak
muhafaza eden gayet krsa bır de- ma~a ve boğazl<ırına vurulan u-
ı i pantalon göründü. fak bir fiske onları katalepsi ha-

Gişe memuru telaşla: !inden cıkarmağa kafi idi. 
- Zo kapı açıktır!. Biri girer- Tabut icinde knlmak ise. gömü-

se... len adamı kırk beş dakika ida-
- Gırerse girsin! Cennetlik 1 re edecek kadar hava daima mev

~ovdemi süzgeç ed~cek değilim cuttu. Btı esıı~ dairesinde Samııt
a. Korkuyorsan kapının istakor- vah (Aram Mınasyan) yahut Fa
tasmı çevir ... Parayı da cabuk ~ kir Tarha Bey avuc:la p;ıra kn-
say! · zanıyordu. 

Fakir hafif bir Lürkü tuttura- Aramın bütün sermayesi ze-
r.ık gıyındi. Elbisesinin üsti.ıne kasından ibaretti. Birıırz da ilmi 
s yalı bir harmanı attı. Basına ge- olsaydı kendini Hint F<ıkirlerine 
niş kenarlı, sıyah bir şapka giv- adam akıllı benzetebilirdi. Mec;ela 
di; böyle "Bey,. um·anını almaz 

- İstepan mangizi egav! dedi. boynuna nisan trıkmaz, sırtına 
Demetle banknotu ehemmiyet- da kukuleteli ehram giymezdi. 

;;iz bir tavırla pantalonunun ce- Aramın actı.~ı bu yol r;ığbel 
bine :>Ok<ırak dısarıya çıktı. gördü. Bir cok f:ıkirler vetistı 

Tıyatronun arka kapısında mi.i Bu serserilerin icindc okumuslı-ırı 
kcllcf bir otomobil duruyorlu . da bulunduğu kin tavır ve harc
Soför, kapıyı açmış kepisi elin- ketlerini mesleklerine uvdurdu
de bekliyordu. Arabanın etrafı- !ar .. 
ııa Fakiri seyreimeğe doyamıyan 
ahali birikmişti. Tarha Bey görü
n ünce her taraftan takdir ses
leri yükseldi, Bilhassa yaşlı ka
dınlar ellerini uzatarak bağrışı
yorlardı: 

- Bir tılısım! Bir tılısım.! Bir 
saadet tılısımı! .. 
Aralarından eli boş çıkmak mu
vafık olmadğını düşünen Fakir. 
derhal iki elini göğsüne koyarak 
bir gerdan kırdı ondan sonra bü
t lin Samatya çapkınlığını ele a
larak en hünerli aktörleri va:va 
bırakacak bir ciddiyetle onlara 
doğru haykırdı: 

- Ay sorvan armuvası borç abe? 
ıArabudaki arkadaşları gülme -
mek için dudaklarını ısırıyorhr
dı. 

Fakir Tarha Bey Samatyalı 
balıkçı Minas'ın o~Ju idi. 

İstanbulun bazı semtleri capkın 
yetiştirir. Buna bir de balıkcılık 
gibi bir meslek ilave edilirse ye
tişen nümune İstanbulun kül
hanbey kısmını temsilde yekta 
dır. ' 

Asıl ismi Aramdı. Daha cocuk
ken mahallede hazır cevaplığı 
liı.f yutturmak hususundcıki ma
haretini babası bile takdir ettiği 
icin balık tablasını başına alır, 
teraziyi de oğluna verir, mahal
leleri öyle dolaşırlardı. 

Babasını bağırtma kumandası
nı Aram verirdi: 

- Moruk! Salla narayı ... 
O zaman Minas ahsaµ evlerin 

camlarını zıngırdatacak bir per
deden ~ürledi: 

- Kuzu musun miiharek?? .. 
Pencere acıhp müsteri sesle -

niııce paz::ırlığı o capkın şivesiy
le Aram idare ederdi: 

- Taze mi balıklar? 
- Taze de laftır? ProvasT ana-

fordan. Tab1adnn ~1. denize koy
ver Bin üstüne Marmarada vol-
ta vur! ı 

Gözleri biraz sönük ... 
- Korkudan bey baba. Sak:ı 

degil atese ı,rirr.cek"... · 
- Gözüm tutmadı. Pörsük gi-

ADLİYEDE: 

Jandarmaya 

Hakaret 

Eden Kadın 

= 

Fazilet adında bir kadın tanı
dığı bir mevkufu ziyaret etmek 
üzere evvelki aksam İstanbul 
tevkifh:.mesine _gitmis. fakat jan
darma Erkurban Ertürk kendisi
ni iceri bırakmamıstır . Fazilet 
bu muameleye sinirlenmiş ve 
jandarmayı tokatl::ımıya basla -
mıstır. 

Dün adliyeye verilen F::ızilet 
ücünci.i sulh ceza mahkemesinde J 
bir ay 22 gün hııpse ve 30 lira 
nara cezasına mahkfım olmuş . 
derhal t?vkif edi1mistir. 

Bir İhtikiır l\Tahkfmıi:veti 
Yeni postahane caddesindeki las
tikcilik sirketine miiracaatle ka
uçuk eşya fabrikalan oldu
ğunu söyliyerek külliyetli mik
tarda kaucuk almak ve vük
sek fivatla muhtelif yerlere sal
maktan suclu İ1ya ile arkadaşı 
tsakın durusmaları dün aslh·e i
kinci ceza mahkemesinde neti
celenmistir. Bunlardan İs:ıkın 
50 lira ağrr para ceznsı ödeme
sine ve Galat::ıdaki dlikkanınm 
7 gün miiddetle kapatılmasına 
karar verilmistir. İlva beraet et
mistir. 

Otobüs Satmak İçin 

Müracaatlar 
Belediye otobüs almak üzere 

bir münakasa acmıstı. Türk 
Ellar Whit ismindeki bir firma 
yirmiser kişilik 20 otobüsü 140 
bin liraya vereceğini belediyeye 
bildirmiştir. 

Bir Alman firması d:ı yulaf ve 
'1fyon mukabilinde iki yüz otobü 
sün İstanbul beledivesi emrine ve 
rileceğini söylemiştir. Bu miira -

Maarif Vekili 
Şehrimize 
Geldi 
Devlet Matbaas ı 

Ankaraya Na kl ediliyo r 
Maarif Vekili Has:ın Ali Yü

cel dün sabah Ankaradan schri
mize gelmiş ve kendisini karşüı
van \'ali YC belediye reisi ile bir
likte vilayete ı:?iderek bir müd 
det istirahat etmıstır Vilayet
ten ayrılan Vekil. ~vfoarif miidii
rii ile birliktı> \lfaarif Matbaası
ııa gitınis ve basılmakta olan ki
tapları tetkik cvlemistir. 

Maarif Vekili diin gazetecilere 
<;U hevanatı vermistir: 

"- Burada dört gün kadar 
kalacağım. Vekalete bağlı miies
seselerin isleriyle mesgul olacak 
ve yeni kararlıır alaca_ğım. İstan
bula gclır gelmez J\laarif matba
asınrı gittim. Bildiğiniz ~ibi 
:\faarif matbaası Koordisavon 
Hcveti kararivle Ankaraya nak
ledilecektir. · Tik mektep mual-
1imlerinin kıdem zamları ve 
mesken hcdelleri h<ıkkında veri
len kararlar, mecliste mevzuu 
bahis edilmistir. Tafsilat ga7.e
telerde okunmus olacaktır. .Bu 
is ile artık vilavet meşgul olmak
tadır. 

Bu sene ımtihanlara erken bas
lanmasına ra_ğmen neticeler mem 
nuniyct verici mahiyettedir. Bu 
vazivetir: sade İstanbulda değil. 
bütÜn vurtta da hövle o1duğu
rıu söyÜyebilirim. Bütünleme ve 
ikmal imtihanlarınrn her sene 
olduğu gibi bu yıl da eylul aym-
da mı vapılacağını soruyorsu
nuz. Bu hususta henüz de~ismis 
bir sev olmadığı gibi verilmiş 
veni b.ir karar da yoktur.,, 

\IÜTEFERltlK: 

Bu9ün Kadıköyünde 

Deneme Yapılacak 
Bugün saat 10 da Kadıkövtin

cle hava denemesi vapılacaktır. 
Deneme esnasında tramva~·lar 
duracak. rıhiımna vapur varsa 
hareket etmiyecek ve halk alarm 
isareti verilir :verilmez. en vakın 
korunma yerlerine gidP.ccktir. 

Nfilıcl<;İ Tııksiler - Geceleri li
mana gelen vapurların volcıılrır1-
nı bekletmemek üzere Tophane 
rıhtımında nöbetci taksi araba
ları bulundurulması kararlastı -
rılmıstır. 

Bir Yaralam;ı Vakası - Sua
diyede Tunuslu soka!!ında 7 nu
maralı cvrle oturan Thsanla arka
daşı Mehmet arasında alacıtk vli
.. iinden kav(!;ı cıkmış Mehmet. 
İhsanı bıcakla s1rtından ağır su
rette v:ıralıımıstır. Yaralı ni.imu
ııe hast.;ıhunesinr k:ıldırılmıshr. 

T f 

Hastabakıcı 
O.facak 

Kadınlar ·mlfz 
18 Kadar Her Kad ın ın den 45 Yaşına 

Müracaati Kabul 
1 

Edilecek . 
Yardım sevenler cemiyeti dün 

yine bır toplantı yapmıs ve ev
velki toıı1antılarda verilen ka
rarların tcferri.iatı ile meşgul ol· 
mus ve gönüllü hastabakıcı kurs 
!arının bir an evvel acılması icin 
faal heyetin yapacağı isleri tes
bit eylemistir. 

Hastabakıcı kitabını yazmak 
vazifesini deruhte eden komite 
nyni mevzu üzerinde yabancı rlil
le yazılmıs kitaplardan etüt et
mekte ve kitabın noksansız ola
rak vücude getirilmesine calış -
maktadır. Bu kitabın bir av icin
rfe halka tevzi edilmis olması is
tenmekte ve bu müddet ~öz ö
nünde tutularak komitenin faa
liyeti hızlandırılmakbdır. 

Gönüllü hasbbak!rı kurslarımı 
devam etmek istivenlerin müra
caatleri _gün ~ectik~e co~almak
tsırl ır. Hnnu aörf>n cPmivet . kıırs-

Kaza Neticesinde 

Ölenlerin Cenaze 

Merasimi 
Gecen gün kacak calışcın bir 

soförün idare etti,ği bir taksi, 
;ırabası Harbiyede iki akademi 
talebesine carpmıs, talebenin i
kisi de ölmüstü. Bu iki talebe
nin cenazeleri dün saat 1 l de 
Sisli cocuk hast:ıhanesinden kal
dırılmıs ve Feriköy mez;ırlıj!ıncı 

defnedilmistir. Cenaze merasi -
minele Ak:.:ıdeminin bütün profe
sör, tcılcbe ve eski mezunları ile 
merhumların aile ve tanıdıkları 
hulnnmustur. 

T<ıbutl::ır merasime istirak e
denlerin elleri iizerinde, akade
minin. ve akademi subelerinin. 
nk:ıdemi mezımbrı cemi·yetinin 
vollııdıkları celenkleri takiben tn 
sınmıstır. 

Genelerin defnini müteakip a
kndemi miidiiri.i Riirhan 'foor<1k. 
akademi hesinci sınıftan Kemal 
merhum Fuadın babası. Mimar· 
l:ır birliği reisi ve güzel sanatler 
hirli_ği niimın~1 S<'dat Cetintns. 
lıirer hitabede bulunmus vf' kaza 
kurhnnı talabelcrin meziyetlerin
den bahsederek hatıralarını t::ı -
ziz et.nıislerdir. 

.Janclarm~ . S11hay Okulu 
l\'Iczunları 

Ankara 9 iTAN) Bu sene 

lara yazılıwık ü,Liyeııler icin bir 
mucldet tayin etrnıstır. 17 mayıs 
rıksammdan itıbaren. rr..u,~ca:ıt
lcr kabul edilnıi:vecektir. O gü
ı~e kadar vnzılacak namzetlf'r -
rlen v:.ılnız Üniversite mezunla -
riv le Üniversitede okuv~nlar se
cilecek ve mevcut hastahanele
re göre. kurs tevziatı vap1Jacak. 
hazırhklar tamamlanır tıımam

lanmaz kurslar merasimle acıta
caktır. 

Yardım Sevenler Cemiyeti İstanbul 
Merkezi Reisliğinden· İlk. oı·ta. lise 
\"t yüksek tahsil görmüş Bayan ve 
!r<'n<: kızlarimız için gönüllü hastaba
kıcı kurslarına tal~bı.> lrnycledilnıek -
tedir. (Yaşları 18 den 45) şe kadın· va
trındasların en yakın Halkevinr 17 M:1 

yıs 1[111 günü akşnmma kadar her 
gün scıat M den 17 ye kadar müra
rıuıt etmeleri. 

1 Kaçakçdarı Takip ve 

Haber Verenlere 

Verilecek ikramiye 
Ankara. 10 ('fAN) Kacakçtlı

(!ın takibinde ve muhafaza isle
rinde biivi'ık varcır11ğ1 görü leni e
re' veri1e~ek ikramive hakkındaki 
niwmname Vekrner heyeti tara
fından tasdik Pdildi. Niazmname
ve göre kacakcıları. kacak esy::ı 
ilr. birlikte cnrpısnrcık tutanlar. 
C'arpısmad<ı veya kacakcıların ve 
kncan ma 11arın ele geciri lmesin
cie cok gayret, cesaret ve emsa
l inden üstün uyanıklık göste -
rC'nler. kacakcıbrla c:ırpsırken 

varalananlar, carpısmada veya on 
!arı takipte daima maivetinin 
basında bulunarak muvaffakrvet 
temin ederler. kacakcılık hare
ketlerivle mahı-ıllinde sürekli ve 
tesirli uurasmnk ve isabetli tcd
h irleı· nlmak su retiylc giimrük 
kacakcılıklarında gi.'ımrük muha· 
faza genel komutanlı((ının inhisar 
kacakcılıklarıncla İnhisarlar u
mum müdürliii!Liniin takdirini 
kazananhır kacakcılcırı ve k::ıcak 
csvavı doğru haber v€rmektc 
mükerreren hizmeti vevıı bunları 
vakalnm::ıkt:ı yardımı görülenler 
!!Ümrük ve inhisarlar ve muha
fnza tesk ila tında bu lunm;ısa hr 
dahi bu haktan istifade edecek
trrc'I ir. 

iandarmn subay okuluıııı bitiren 
lere el inlomaları merasimle ve komutanlıfrı erkaniyle mektep 

talim heyeti ve diğer alakalılar 
nmum bıılunmustnr. 

ril mistir. 
~[prasimde hındarmn 

s~:11um --·-~ { 

1 
L loyd George Avam ifa -

marasının bu haftaki iç
timaında Başvekili şidde·tli bir 
lisanla tenkit etti. 1914 haı·bi -
nin mcsu liyetlerini omuzu nda 
ta~ıyan muhterem mcl>usuıı, 
1939 harbine ait )·aptığı tenkit
lerde belki eski tceriibelerin in 
de ilh amları varcht'. Bu!{iin ıue
sul bir ınc·vkidc olınaınakla be
raber. 1918 den 1939 a kadar 
olan ik inci har hin hazırlık dev
resinde Lloyd Gcorge taınaıniy-

L. George'a 
Ben de Bir 
İki Söz 

S Ögiiyebilir 
migim? 

1e lakayı t kalnu~ del!ildir. Hat- y 
ta gösterdiği alakanııı ,\ iman - ....-·- azan : _... __ i 
yayı kuvvctlendirm<'k oldııgu - • 

nu ~·h·liyehil~r ı~tiyim? : Sabiha Sertel 
Eger kcndılcrı de lıatırl.ır - : 

l r 19'!3 . . 27 ı' ••••••••• ···-·----a sa . senesının <'Y u · 
hinde Barnıouth nutkunda su hin metotlarını tenkit edi~i. ha
cümleleri söylemişti: "Eğer l;ii- d isa hn en acı bir cilvesiclir. 
yük devletler Nazizmi Alman -
yada mağliıp ederlerse, ne o -
hır? Ne muhafazakar, ne sos -
ya list, ne ~e liberal bir l'CJim 
gelir, sadece koınmünizm olur., . 

28 teşrinisani 1934 te söyh•
ctiği nutukta da: 

* * 

tak boğazdan geçtiler. l\fuahe -
delerin T ürkler e göre e las tiki 
bir manası yoktur. Filvaki lng il 
tere h iikum eti, 1935 te, Hnbc -
şistan harbi zamanında Fran~ız 
hükumet in in, Milletler Cemı -
yetindeki ı 6 net maddenin tef
siri hakkında sorduğu su ale şu' 
cevabı vcnnişti: 

"Bir kuv,•etP karşı koymak 
meselesinde. kabahatin ve te -
caviizün derecesini tayin et _ 
m ek lazımdır. Bunun tabii hir 
n eticesi olarak 16 ncı nıadcle -1 
nin tefsiri, her hususi vak :tyal 
gör~ d~ğişir. Elastiki3'·et emni -
yctın hır parçasıdır. Diinya sta
tic değildir.,, · 

(Fransanın 1 O Eyl•ıl l!l~5 ne 
Avrupada bir tecavüz başla
dığı takdirde. İngilterenin 
vaziyeti ne olacağı sualine 
İngilterenin 26 EylUI 1935 de 
verdigi cevap.) 

Bu "elastiki:vet,. c uyarak lH 
ncı madde IJaheşistamn a teybine 
tefsir ed ild i. F ak a t Montreux 
muahedesinin bu ''clastikiyet,,e 
uyarak tefsir i mümkü n değildir 

Yeni Adliye 
Tayin ve 
Terfiler i 
Yeni Listeyi Aynen 

Yazıyoruz 
Ankara, 10 CTAN Muhabirin -

den) - Yeni Adliye terfi ve tayin 
listesini bildirivorum: 

80 lira ıııaaşlı İzmir hukuk hakim
liğine Salihli hakimi Servet Tan, 130 
lira m-ıaşlı hukuk hakimlığine Erme
nak hakimi Mımıifor Evrenos, Tokat 
hukuk h!ıkimliğine S;ımrnn hfıkimi 

Recep Balkan. ıiO lira rnaaıılı Antal
ya azalığına Elbistan müddeiumumi
si Şerif Kırkrığac;. Beypazarı ceza ha
kimliğ"ine Tefenni. h:ıkiml Sabri Öz
tüı-k, Boyabfıt hukuk hfıkimlföne 

K:ıdirli hfıkimi Tevfik CTüç, yaylada
i!ı hakimliğine lHuş hftkimi Kem:ıl 

Çelikktran. 40 lirn mmışlı Aıılrnra 
müddeiumumi muavinliğine htanbu1 
icr;ı memuru Cemal Oğıızoğlu. Adana 
«orı~u hfıkimli.i(inc H;ıfik ı;orr.ıu haki
mi Şcınseltin Demiröz, İzmir sulh 
hakimliğine Ank;ıra müddeiumumi 
muavini Lütfi DoğruWrk. Avanos ce
·w hakimliidne Silifkeden Nihat Ma
rı:ıslroğlu, 35 lira maaşlı Seferihisar 
'Yliiddeiumumi muavinliğine Göksu
daıı ~ehmet Aksöyck. Balıkesir sor
ıru hfıkimlii!ine Akdağ madr.nindcn 
llhami Çetin, Devrek ceza hfıkimE

ğine Bilecikten Ahmet Batur, İstan
bul htıkim muavinliğine icra memuru 
llfaim Günter. Üsküdar icra memur
luğumı Bursa icra memuru Haydar 
Köymcn, Gölp<Jzarı sulh hakimliği

ne Aram!irden Nuri Çağlayan. Bur
aur sarını hfıkimli!(ine Eımemıkfan 

ilhnmi Giray, Bursa icra memurlu~u
mı İmrozdan Ertuğrul Akca. Çal miid 
-ieiumumili5iine İmrozdan Mnhmut 
Çomak, Foca müddeiumumi muavin
lii?ine Kadirliden Osman Ulukurt. 
Düzce sorı~u hakimliğine İneboludan 
:-Jecati On!!an, Sıvas hakim muavin
lii,!ine Sevki Erevit, Ankara sor~u 

lıakimli~ine Ankara mahkCım çocuk
lar ıslah evi nıüdi.iri"ı Abdülkadir Eı·
vurt. :rn lira maa~lı Bayburt ~or.ı~u hfı-
1dmli!!ine Karstan Hnvati Bingöl. İne
bolu c::orı!U hakimlij?ine BeY1)azarm
·fan Halit Atalay tayin edilmişlerdir . 

----<>----

PİYASADA: 

Almanlar, Yiyecek 

Maddeleri istiyor 
Dün muhtelif memleketlere 

189 bin liralık ihracat yapılmış
tır. En ziyade Almanyaya deri 
ve yağlr tohumlar. kaysı cekir
deği, İsvicreye keten tohumu. 
Ttalyaya t aze torik _gönderilmiş
tir. 

Alman firmaları. memleketi -
miıden yiyecek maddeleri iste
mektedirler. 21 milyon liralık 
tic(lret anlasması mucibince. A1-
manyaya nohut. konserve, pey
nir, zcytinyıığı gibi yiyecek mAd
deleri göııderilmisti. Almanlar 
nohuttan b3ska dif!er kuru sebze
ler i de istf'mektPdirler. 

Kam;uk Get ir iliyor - Cava -
dan h am kırncuk celbi icin 80 
hin liralık akreditif acılmıştır 
Avrıca bir firma da 100 ton ka
ncıık sioaris etmistir. . 

Yeni Memur Alınacak - Ti
caret ofisi tcskilatı kin yeniden 
memur ahnacaktır. Memurivetf' 
ııirecek. orta. lise. viiksek mek
tep mezunları irin. Ticaret mek 
fP.binde hir imtihan acılacaktrr. 

Balık Pah:ılı - B11 senP bı:ı1ık 
fi~tları nahalıdır. Her senP btı 
mevsimde pek bol ohın ka1kan 
hrılıkları, bu senP 50 - 70 kuru~ 
ar::tsında s::ıtılmaktadır. İstavrit 
hı:ı hi!r <hı ?.O kurustan asai!ı de
i1ildir. Ha lbııki her senP ic::tavri1 

h::ılığı 7 - 8 kuruşa satılırdı . 

Basın Birliğindeki 

Resim Sergisi 

11 - 5 - 1941 

Bu da Bir "Nizam .. 

Hikayesi ••• 
Yazan: Naci Sadııllalı 

Avruııada bir ~ok kiiçiik dev 
\etlere: 

"- Mihvere giriniz... Diyo1· 
lar .... Bizden hnskalanııa mal sat 
mayınız... Diyorlar. Ordunu1.t 
terhis edin.iz... Diyorlar .... ,, 

Ve sebep soranlara da~ ce\a 
hı veriyorlar. 
"- Yeni nizam llöyledlr! .... 
İsin en g-ariı> tarafı cfa yer;vi; 

zünde, bu taleplere: "peki! .. de 
menin hangi net icclerc ''aracağı· 
111 kestiı'eıni:ren ''e: 
"- :.\Jaclcın ki öyll'ılir: :\'İzamı 

hozmıyalım!,, diyerek. tam biı 
teslimiyet ıriistcren miJ1et1er bu· 
hınnıasıcl ır. Bun !arı ctiisiinnıek 
bana. eski bir nizam hikft'.'·esi ha
tırlattı. Siz<len ho..,ımuıa gidcce
i!:ini umdıığum hu hikaveyi mı· 
tatmak miisaaôcsini clili'.'·ontııı: 

Kövliiniin birisi. he.r sabah 
topladığı ınahsnJii kiifelere dol
durup eı-ıeğine yiHder. ve pazara 
ıriitiirmek iizere nıla ('lkaınıs. Fa
kat, hir bir st•feı-, ~ıdaıncağıza, 
Üsldidara inmek kısmet olma -
nııs: Cünkii kiHelerd<"ki mahsul , 
va~ı yolda satılı il bitermiş. Bir 
giin. hir bildiği ona: 
"- Sen. dcnıis. nınhnı yollar

<la satıı' hitirmcklc hata edb,or
sun. Bir giin malını Üskiidara 
ıröti.irsen, görecl.'ksin ki, kazana· 
t•ağ-ın paranın miktarı, simcliki 
karının hir kaç misli olarak!,. 

Kö) lii, bu tn\'Sl)' e~·i karısına 
rla anlatmı~. Fakat karısının mu· 
halcfctine ı·;ığmen, ertesi giin. 
yol.da rastladğı hütiin mlişterile
re: 
"- Satılık nrnhın :vok! .. Ce,•a 

hını vcreL·ek, Üskiidnra kadar 
varnus, Ye pazar yerine ~idip, 
kiifeforini inrlirmio.:, ec;e~ini de 
bir ağaca buğlı~ arak y~ğlı miiş
teri g:i'izetll.'miyc haslamı,. 

Bir aralık, yanına sokulan bir 
adaın: 
"- Baba, demiş, beş kur11ş ve-

receksin!,, 
"- Ne pnrası? 
"- Ayak l>ash parasL 
"- Ne miinasebct? 
Beriki, hu suale. ilirez kalml 

etıııcz bir kat'iyetlc: 
"- Nİ7.am lıi>yleclir!,, t!tvnbını 

''erince, zayallı köylii mUnaka
sanın miinas11 lı~ını an1ı:ımıc;, ve 
lıeniiz siftah yapmamış bulun
duğu için, muhatabına "nvak 
hac;fa parası,, yerine, bir nıiktar 
se hze vermiş. 

Fakat, kih•Iiiniin bu hesapta 
olmıynn zararı lıazınctnıesine 
vakit kalmadan. karsısına ikinci 
lıir adam dikilmis: ' 

"- Baba, be~ kuruş verecek· 
sin! 

"- Ne parnsı! 
"- Pazaı· kirnsı! 
"- Ne mi.inasehet? 
"- Nizam böylelir!,, 
İtiraz tnnımıyan bu nizam, nf»• 

ye uğradığını büsbiitiin şaşıran 
zavallı köyliiniin bir kiifesini bom 
hoş bırakıp geçmiş; ve arkasın· 
dan bir üçüncü talip zuhur ey· 
lem iş 
"- Kazancının üçte birini 

bize \'ereceksin!,, 
"- Sebep? 
"- Nizam lı<iyledir!,; 
Ecel teri döken köylüntin bu 

üçiincii talebi de yerine getir .. 
mek mecburiyetinde kalmasından 
uek az sonra, Yaziyet biisbiitiln 
herhat o]ınuş; zira. köylünün 
karşısına dikilen, ve onun ruh· 
sati~·esiz satış yapısını. bir ka
cakçılık sayan dördiincii yağlı 
müsteri (!), ceza olarak, eseği de. 
küfeleri de alıp yiiriimiiş. Bere
ket ki. pazarın orta yerinde, de
rin bir n<'damet ve taresizlik İ· 
t:inde kara dii<;üncelere elalan za
vallı köyliiniin acıklı hali, mer
hametli bir '.\'Olcunun nazarı dik· 
katin i celhetnıiş. Köylii, tasası -
nın sebebini soran nıuhııtahına 

Genç ressamlarımızdan Abi- basından geçenleri anlatınca be
din Dino. Neiat Melih_ Yusuf Ka- tiki: 
racay. Faruk Doh. Mümtaz Y~- ''- Sen. demiş. hiç dil ünıne:, 
ner, Turgut Atalav, Agop A AJ şu vapur parasını; İstanhuhı 
Nuri İyem. Selim Turan. Avni geçip Topkapıya g-it: ve kapıdan 
Arbaş, Kemal Sönmezler ve .!!irip çıkan her yolcunun karşı
ı:.:ı:asmet Akalın birleşerek teskil sına dikilip. on para iste ... 
nttikleri bir grup dün saat 16 da "- Ya vermezse? 

"Kısa bir zaman sonra, bclkı 
bir iki sene sonra, bu mcmle -
ketteki muhafazakar unsurlar, 
Almanyaya kommünizmin Av
rupadaki duvarı göziyle baka -
caklardır, Bu itibarla Almanya 
A vrupanın ar.tasında iyi bir 
mevki 1/Jmııtır. ~lmat;y.ayı it -
hamd~ :af~~tfttnı~wz.r ı~ı~n
yayı yakında dostumuz olnı ak 

F akat benim Lloyd Georgc'a 
söylemek i stedigiı~ daha 

mühim bir söz var . Eskı Baş -
\•ekil T ürk hiikümetinin Alnıan 
gemiİerini boğazclan geçiı·ınesi _ 
ni tenkit ettiler. Bu eski diı>lo
matın Montreux muahedesin i 
bilmedif!ini zannetmek hata 0 • 

ıur. Belki de h atırlarından cık
nuştır. MontreUx muahedesi 
yapıldığı zaınan, boğazları aç -
mak ve kapamak hakkınm hi
la kaydüşart Tiirklere veril . 
mesi mevzuu bahsohnustn. 80 -
ğazdan ticaret gemiler i,nin t a -
n~amen serbest olarak ~eçmesi
m, h~rp zırhlılarının Türkler in 
kontroliine tahi tutulmasını is
tiyen Iııgi ltere hükWrıeti icli. 
Sovyetler in boğazları har p ge -
nıilerine kapamak itirazını da, 
kemali şiddetle redde den lngil
tere h ükum et i olmuştu. 

Bevo_ğ1unda Basın Birliği bina- "- Nizanı böyle dersin; ''e-
c;ında bir resim serı?isi acmıstır rirlcr!,, 
Bu serginin hususiveti. teshir e Caresiz kalan kö.vlii. Umitsi1 
'!ilen eserlerin mi.ihim bir kısmı· İstt~nhula ge<;ıniş. ke~disine ta,·· 
nın miistereken c-alısarak vao1l siye olunan harekti tecrUhe~·f 
mıs olmasıdır. Genr ress::ımlar '!İrismi"!: Ve hüyiik bir hnyretk 
bu sergide teshir ettikleri re - ':~irmiis ki. hiitiin yolcular. yap· 
cimlerin mevzuunu tamamen Ji· hi:rı talehi. itiraz etmeden yerinı 

selanılıyaeağız,,. 

Şimdi Lloyd George Avam 
Kamarasında tenkitleri ni ya -
par ken, dost Almnnyanın ~ay -
yarcleri Britan~·a adaları mr.e -
r inden d ost sclanılarını kendi-
sine gönderınijl~·rdir. Alman -
yayı kuvvctlendırnıek, Alınauya 
ya karşı yurdun etmek c111elin
de olan Lloyd George'un , h ar -

Şiındi Alman gemileri 1\fon -
treux muahedesine uygun ola-

T ürkiye, ikinci bir cihan 
harbine, ikinci bir istik

la l h arbine si.irüklenmenıek için 
hatta hazan çok geniş müsama
halar gösterer ek, fedakarlıklar 
yap arak, 1914-18 h arbinin faci
alarına b ir d ah a süri.ikleoınek is
temiyor. F akat, tecavii.z karşı
sında hiçb ir kanun m addesin: 
''elastikiyet ,, çerçevesi içinde 
halledecek değildir. Geten har 
bin facialarını d a Lloyd Georg" 
unutmanuş olsa gerek tir . Söyle· 
necek d aha sözler var amma, 
Lloyd Gcor ge'un. Chm·chill'i 
düşürdiiğü müşkül vaziyete 
kendisini diişürmek istcmiyoJ 
ruın. 

··-·· ... """"' 

mandan ve liman peyzaiların "etirınektl'dir. 
·farı almıslardır. Köyfü, bulduğu hu l<nrlt ısı 

Tablolarda. limanın bir çok hittabi hırakmamıs, ye To~kapı 
"f!Üzel manzaraları, balıkcılar ve 1i fa senelerce toplııdığı paralarla 
man amplesinin çalışmaları gö- muazzam bir :;cl'\·et yapnlls-
riilmektedir. Giiniin birinde bakmış ki. Irn-

Serı:ti diirı cok krı 1a bahk bir rııya rloğn• muazzam hir nlnv gel 
meraklı kütlesi tarafından zivare1 ınektcdr. Ve icinde devrin l)a 

0 ifilmistir. Bu arada balrkcılar dişahmıo da bulunduğu hu nla· 
ı•P liman amelesi de sergiyi gez- vı teskil edenlf'rdcn onar paral:ı 

· t' rı bir~r birer toplamak. imkans1:1 mıc; ır. 

Gene ressamların bu serı:rilerinin "ayı lacak knıfar miiskiildiir. O 
hilh~ssa halk t.<ıbak:ısı arasındı-ı ı •aman k1>11rfi kPndine: 
hüyük bir aJak a uyandırı:ıca<: ~ "- Bari, demi.; hunlnrclan 

lı 
l· 
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AN ABONE BEDELi 

Ecnebi l 
~dreı deeifttlr· 
~•k (25) Krı. 

TOrklye Ecnebi 1 TDrklye 
1400 Kr. 1 ıteno 2800 Kr. 400 Kr. 8 Ay 
750 " 8 Ay 1!!100 .. 150 .. 1 Ay 

800 Kr. 

800 " 

nyanın 

lyast 
Qnzarası-

.._ Sovyetler Birliğinin işgal al
"4tki memleketlerdeki sefirleri
~esi. Almanyayı tatmin et

!lt maksadiyle alınmış bir ka
ltanaatinl izhar etmektedir. 

...., Almanyanm Vichy hükfune
ı:le,n Suriyeyi, Iraktaki İngiliz 
~eUerine karşı bir hareket üs
J olarak kullanmak müsaadesini 

e .. muhteme1dir. 

Rusyada: 
S ovyetler Birliği hüklı.ıneti-ı 

11!. nin Almanyanın işgali al-
1,,- bulunan Norveç Belçika 
~u.goslavya artık müstakil bi 
~ de,· let teşkil etmedikleri il hu memleketlerin l\1oskova-

1 sivasi mümessillerini t~. 

1 ~mak hususunda bir karar 
r•~ı haber verilmektedir. 
I Q\'yetler Birliği hükumeti -
' Stalin halk komiserleri rei
tılduktan sonra, harici siya-

ait aldığı bu ilk kararın 
0\-eçte Bekikava ait olan kı
ları normal te'takki edilmek
fakat iki ay kadar evvel 
lki tamamlığın1 ve istiklali· 
lıınıdığı Yugoslavyaya teş-
1 biraz garip görülmektedir. 
n~iliz mahafili bu karann. 
1lterenin, bilhassa Amerika
llattık memleketlerinin Sov 

.._re ilhakını tanımaktan çe
"rrıe]erine ,,e Amerikanın 
lııVetıer.. makineler ve bazı 

maddeler ııitmesinc mani 
ho"na karsılık olarak ve ay
~amanda Almanyayı tatmin 
•.k maksadiyle alındıi; ka

'11ııi izhar etmektedirler. 

Evvel: 
arbe tekaddüm eden ay -
!arda hatta daha evvel 

•' mani olmak için İngiltere 
•ansa ile bir anlasma yap
çalışnn Sovyetlcr Birliği 
eti buna muvnffak ola -

1nra Almanya ile bir ademi 
~·_üz paktı imzalamayı lii-
t ~ bulmuştu. Sovyetler bu 

\'e bunu tamamlıyan ade
lıı.üdahale siyaseti sayesinde 
11 ne kadar harbin dışında 

t hilıniş ve muhtelif cepheler
lı~te~·an eden muharebelerin 
ı 11heterinden istifade ederek 
~'U.nu yeni harp tekniğinin 
tt.rına göre tanzim ve tak· 

:. etmek imkanını temin et-

''· 
~tısada : 

ichy hükumetiyle Alman
ya arasında yapıldığı ve 

~'aya bazı menfaatler temin 
~·i bildirilen anlasmada 
~Sanın Almanyaya n.e gibi 

menfaatler temin ettiği henüz 
mah'.lm değildir. 

l\fareşal Petain'in şimali Af
rika üslerini ve donanmayı Al
manyaya teslim etmeğe razı ola
cağı tahmin edilemez. Fransa 
efkanumumiyesinin büyük ek-
5eriyelinin buna muhalif oldu
ğu hissedilmektedir. Vichy hü 
klımeti buna muvafakat etse 
General \Veygand'ın "hakiki 
niyeti malum olmamakla bera
ber,. bu karara boyun eğmeme· 
si Vichy hükumetiyle münase
betini keserek müstakilen İn
gilizlerle bir iş birliği yapması 
ihtimali de mevcuttur. Böyle 
bir hattı hareket İngilizlerin 
Akdenizde ve şimali Afrikadakl 
vaziyetlerini kuvvetlendirecek
tir. Almanyanın Vichy hüku
metinden Suriyeyi, İraktaki İn
giliz kuvvetlerine karşı bir ha
reket iissü olarak kullanmak 
n1üsaadesini istemesi iddiaları 

_muhtemeldir. 
JJ. ANTEN 

Şef Olabilecek 

Posta Memurları 
Ankara 10 (A.A.) - Posta telg

raf ve telefon umum müdürlü
ğünün memurları arasında sicil 
!eri ve mesaileri itibariyle şef 
olmağa liyakat gösterenlerden ay 
rılan 48 memur tahsil derecesi 
bir sene olan ve Ankarada bulu
nan P. T. T. memurlar kursun
dan bu sene mezun olmuştur. 
Bu memurlar posta telgraf ve te 
lefon hizmetlerinin her subesin
de şeflik yapacak bilgiyi bu 
kursta tatbiki ve nazari olarak 
iktisap etmiş bulunmaktadırlar. 

Kurs diplomaları dün kendi
lerine Münakaliit Vekaleti ve 
posta telgraf umum müdürlüğü 
erkanı huzurunda tevzi edilmiş, 
Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedavı ve posta telgraf u
mum müdiırü Kadri Musluoğ· 
lu tarafından yeni vazifelerinde 
muvaffakıyet temenni edilmiş ve 
lazım gelen öğütler verilmiştir. 

Dal1iliye Memurlarının 
Yaş Tahdidi 

Ankara, 10 (TAN Muhabirin
den) - Dahiliye memurla,rından 
bir kısmının tahdidi sinlerine da
ir kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun 
layihası meclis ruznamesine alın
mıştır. Layihanın Dahiliye en
cümeninde aldıgı şekil şudur: 

Nahiye müdürlerinin bütün 
dereceleri için yaş haddi 55. mül
kiye müfettişleri, kaymakamlar 
ve emniyet müdürlerinin ilk de
receleri için 56, bir yukarı dere
celeri için 58, bunlardan yukarı 
bütün dereceler ile mülkiye baş 
müfettişleri için 60 tır. Bunlar
dan hizmetlerinin devamında 
fayda olduğu mafevklerinin ve
receği ve Dahiliye Vekiıletinın 
kabul eyliyeceği sicil ve İcra 
Vekilleri Heyetinin karariyle 
daha beş seneye kadar istihdam 
edilebilirler. 

ÇLARIN RENGİNE GÖRE ••• 
h- mevsimde, Bayanların 1 yeşile bakar mavi, kırmızı saçlı 
~lcrine hôkim olan moda - ve süt gibi beyaz tenli olanlar 

1
' iyi saatte olsunlar - e - yeşil, kestane renginde saçlı olan 
~te benzerler. Onların kim tar liicivert, parlak siı ah sarlı -
ları ve nerede bulunduk - lar da kırmızı renkte giyinirler -
inmez. Onun için işlerine di. O vakit modaya uygun olma
se karışamaz. Bu mevsim- salar da, her kadının elbisesi ken 
renk moda olmuş, o renk- di rengine uymuş olurdu. .. 
llıaşların şu birkaç şekilde Sonr da renkleri ruhlarla 
"si tiızımgeliyornıuş. Se • k ka ' .. naseb llnr· h'k · d' k' pe sı ı mu e c ı \ardır. 

ı metı ne ır, ıınse ~n - Moda diye çıkarılan bir )ahu! 
•ı ... Zavallı kadınlar kıın- . h d ' 
lıı ki b'l d'kl · bırkaç renk er ka ının ruhuna 

ıı arını ı eme ı crı o b. k d lb' · .. 
1 k . k .. ··k·· · U)·maz, ır 8 illin e ISCSJ, gu • 

ı arın zcv ıne oru orunc 
t k 1 h . 1 r· zel tablonun kadro'u demek ol -
e~ f" arın er cmır e ıne duktan başka, ruhunun da iıa 
fL er. er. . desi demektir. 
•>ukı o zatlar, kunler olursa 

1 ll"\'k sahibi oln1alarına im .. 
~ktur. Çünkii onlar toptan 
tacirler gibi i~ görürler, (i-
vsin1de n1oda diye ortaya 

~•ldarı fil.in renkle, filan bi
~ elbiseyi kimlerin giyeceği
! t ıezler. llalbuki kadın elbi-

t\ ze,·k bakın1ından l>irinci 
~~i~·en;n rengine, cnda1n11ıa, 
~1tıa uyn1asıd1r. Bunu kesti
tek olan terzilerin Öc 5Öz 

ttn:)'e sr!-:~ıİletleri yoktur, on h: elbi•eyi giyecek olanlar 
A adece moda)'I çık·ıranların 
r tine itaat etmekle mii -
lir. 
anlar. modaları ~ıknranla -

~ .. ir kulları olına•nlaı·dı: 

t
<lay başaktan renginde açık 
~lılar firuze gibi mavi renk 
111 gibi sarı renkte saçlılar 

Kırmızı renk görenlere hr~'C 
can verir. Onun için ııarlak ~iyah 
saçlıların ruhunu taın ifade eder. 
Mavi renk tazelik , . ., sakinlik 
ifade ettigi için açık sarı :>açlıla
ra yakı~ır. Yeşil renk, yani tabi
atin rengi görenlere hem &ilkUn 
hem de ferahlık verdiği i~in kır
nuzı saçhların ruhunu ifade e -
der. Lacivert bütün ruhlara sı•lh 
ve sükıin telkin ettiğinden kes -
tane renginde saçların sahipleri
ne pek yakışır... Kehribar sarısı 
!ikri işlcmiye davet eder, onun 
için - saçlarının rengi ne oluı·sa 
olsun - fikirleriyle çalışan ve 
kendilerine fikir arkadaşı arıyan 
kadınlara yaraşır .•. 

Beyaza gelince o, renksizlik de 
mek olduğundan hiçbir kadına 
yakışmaz .. 

1' !\ N 3 !"::. == 

\.. ll=llaftanon 
ve 

LôgatveHuy Bakımından: Dara Biıbili fethettikten son
ra sc,·thes'lerin zenı?in ül

kesin.e göz dikmiş. Scythes'ler 
uzun seneler hariçte kalarak 
Med'leri mağlup ettikten sonra 
memleketlerine döndükleri za
man kar ılarında müthiş bir or
du bulmuslar. Bu ordunun nasıl 
vücude geldiğine dair şöyle bir 
efsane vardır: HASİS, CİMRİ, PİNTİ, 

TAMAHKAR, NEKES 
''Kocalarından senelerce ayn 

kalan Scythes kadınları köleleriy 
le münasebette bulunmuşlar ve 
bu münasebetlerden yeni bir ne
sil yetismis. Bu genç ve gürbüz 
delikanlılar kendi hasep ve ne -
sep)erini öğrenince ~naha sanla
rak başkalanı;ıın ülkelerini zapt 

"için analarını terkedip giden e
fendilerini memlekete sokmama 
ğa karar verirler. Scythea'lerle a
ralarında hii:vük bir hendek kaz
dıktan sonr~ miidafaaya baslar
lar. l\fuharipler, kölezadelerle 
başa çıknmadar. Muhtelif ~ar
pısmalarda her iki taraf b!ivük 
zayiat \'erirler. Bu hali gören 
Scythes'lerden biri: 

P arayı hırsla seven ve Ear-

fetmeden biriktirmek _ r ......... "·--- Yazan : .... ---· .. "-"'===.= ten hazzeden adam için hasis, • 
cimri, nekes, tamah.kar, pinti, ! 
bahil, eli dar, kesesinin ağıını j Ref.ı•k Jla lı•d 
sıkı tutan gibi bir hayli kelime j ::': 
ve tabir kullanırız. Fakat bun - 1 
ların hepsi de, tastamamına ay - j : 
ni manaya gelmez; aralarında : ............ " ................... - .............. --·--·-·-........................... . 
bir takım ince farklar vardır. 

Mesela arapçadan alınmış 
"hasis", türkçe olan "Cimri" ve 
"Pinti" den, yalnız mensup ol .. 
duğu dil bakımından ve - frenk
lerin "Nüans" dedikleri birhir
lerine benziyen renklerdeki a
çıklık ve koyuluk nev'intlen -
belli belirsiz bir fark ile değil, 
pek ehemmiyetli surette ayrılır. 
Bunlar bir tek huyun muhtelif 
safhalarını, hatta derecelt>rini 
gösterecek mahiyettedirler. Ha
sis, cimriden mek parmak da -
ha az hasistir ve pinti cimriden 
de aşağıdadır. Tamahkar ise, 
paraya ve kazanca düşkünlüğü, 
hırsı yüzünden ekseriya zarar 
gören ahmak bir hasistir. 

* * 
B ahsi o kelimelerin karak -

ter cihetinden tahliline 
getırmeden önce evvela lisan 
noktasından tetkik edelim: Oz 
türkçede hasis manasına kulla
nılan kelimeler yalnız bu cimri 
ve pintiden ibaret değildir. El
gin, cimekcr, kısırgan, hınız, 
hatta katı da ayni manaya ge -
lir. Anadolunun birçok yerle -
rinde "Kısırganmak" ve "Kı

sınmak,, mastarları da müsta • 
meldir ki, bunları - yahut mev
cutsa daha uygunlarını - leh -
çemize mal etmek bence lüzum 
ludur. ' 

Zira "Cimrilik etmek", "Ha
sislik yapmak" mastarları her 
zaman kifayet edecek kudrette 
olmadığı gibi "Hasislenm<'k" 
ve "Cimrilenmck" te dilde yer 
almamıştır. 

* * Y ine bu bahiste "Cimri., 
kelimesinin başındaki 

"Cim" e - hiç bir iddiada bulun
madan - dikkati çekmek iste -
rim: Anadolu lehçesinde onun
la ve onu andıranlarla başlıyan 
kelimelerin çoğu, nedense azlı
ğı, ufaklığı gösterir. Meseli: 

Cimcirik = Pek küçiik 
Cimcime = Ufak tefek, bir 

eyin en küçük örneği (yani 
maket), küçük karpuz. 

Ciınin = Sivrisinek 
Cimi! = lç fındık ve ceviz 

içi, keten tohumu 
Cimke = Kıvılcım 
Cimeç - Çim, çimen 
Cingey = Serçe kuşu 
Cin = Mininıini ve idare 

lambası . 
Cini - Sarmısak dişi 
Cinik = Pek küçüciik. 

uydurulmuşudur; bunun da a -
sıl manası soysuzluk, foruma -
yelik tir. 

* * s imdi, yukarıda bahsetti -
ğim farkları gözden ge • 

çirelim: 
Halk arasındaki kullanış tar

zına ve halkın verdiği miinaya 
göre hasis adam, şerefini büs -
bütün bozmıyacak ve pek gü -
lünç olmıyacak derecede parayı 
seven, kat'i lüzum görmedikçe 
masraftan çekinen, fakat elzem 
olanları yapan bıri demektir. 

Faraza hasis, içtimai ~eviyesi 
icap ettiriyorsa tramvayda ol -
masa bile vapurda ve trende 
birinci mevkie biner. Lakin i
kinci mevkie bindiği takdirde 
cebinde kalması lazım gelen bir 
kaç kuruşu, dört sigara daha az 
içmek, yükünü hamala verme
mek, susamış olsa da evine ka
dar tahammül göstermek gibi 
ufak tefek perhizler ve zahmet
lerle behemehal yine çıkarır. 

Hatta bu huydakilerden bir 
kısmı, faraza, mutbağında ya -
ğın en iyisinı kullanır; fakat ye
meklere az koydurur ve kilit 
altında bulundurur. Zaten o hu
susla da dikkate aldığı bir hesap 
meselesi mevcuttur: Mide bo -
zup hekim parası vermem.,k! 

Hasis yazilıanesine biri gelirse 
kahve ısmarlar amma kendisi -
ne ısmarlamamak suretiyle za
ran hafifletir. Hasisler, mesela 
ev, apartıman yaptırdıkları za -
man da malzemenin iyisini, sağ 
lamını, pahalısını kullanırlar. Fe 
nasını, çürüğünü alana tamah
kar demek lllzımdır. Sonra şu 
cihet de hasisler lehine mühim 
bir meziyettir: Onceden, uzun 
uzadıya tetkik edip karar ver -
dikleri hesapların tediyesinde 
muntazamdırlar. Hizmetçi aylı -
ğını, amele gündeliğini, maiyet
lerindeki memur ve katip ma -
aşlarını günü gününe, zahmet -
sizce verirler. "Yarın, bir hafta 
sonra!., diye savsaklıyanlar, bir 
türlü ellerini paraya atıp bor -
cundan kurtularak rahat etmi
ye yanaşarnıyanlar, çoğu de,fa 
hasisler değildir; cimrilerle tıin
tiler veya, daha tahafı, müsrif
lerdir! 

* * H akiki hasis başkasından 
fazla kendisine azap 

çektirır. Mesela evınde p~mış 
yemegınden bile az yemek su -
retıy le nefsını mahrum eder de 
diğerlerıninkine pek aldırmaz. 
Bır cömert ve musrif, ona pa
halı bir şey ikram ettıği zaman 
da öyledır, ımsiık gösterır. Hal
bukı tam mil.nada cımrı, kım -
seye kendı kesesinden ikrama 
yanaşmamakla beraber bır baş
kasının sofrasında üç mısli yer, 
içer; adeta intikam alır gibi 
bır zevk duyar. 

Görüyorsunuz ki, 
cimrilige ve pıntiliğe 
adeta ıazilettir. 

hasislik, 
kıya>cn 

görmez; ne başkasına, ne ken .. 
dısine kahve ısmarlar. Ismar -
!arsa bütün düşüncesi ağzına 
bir zeytin tanesi vermek ve al
lına bir tulum tutmak kabilin
den ölçüsüz bir kazanç ümidi -
dir. Pinti, kar da umsa bir şey 
ısmarlamıya dili varmaz; Ne -
kes'in gönlü birinin kahve iç -
mesine raz~ olamaz. i 

Herhangi şubeye mensup o -
Jurlarsa olsunlar hasislerin pek 
kızdıkları, tahammül edemedi -
ği masraflar şunlardır: Çikolata, 
pasta, dondurma, sinema, tur
fanda yemiş, muhtelif çerezler, 
taksi, düğün hediyesi, çiçek ve 
çelenk, oyuncak, birden fazla 
gazete, roman ve hikaye kitap
ları, kırtasiye israfı, posta pu -
lu, çok ışık, bol su, bilet zam • 
ları ... 

)f.. )f.. 

H asis düşünür: = Kılıç 
balığının kilosu seksen 

kuruşa, kalkan yetm~e ... Fakat 
kılıçta fazla miktarda atılacak 
parçalar, ağırlık veren ona mu
kabil yenmiyen düğmeler, ağız 
tarafı yoktur, lop ettir. hem kal
kan muhakkak bol zeytinyağın
da kızartılmalıdır; kılıç mangal
da, bir tutam kömürle ıskara 
yapılabilir. Bmaenaleyh kılıç a
lırım! 

Cimri, kalkan ve kılıç mevsi· 
minde uskumru ile oyalanır. 

Pinti, evine lüks gıda addiy
le istavrit bile sokmaz. 

Tamahkar, hepsinin de daha 
ziyade ucuzlamasını bekler. 

Nekes, pek canı çekerse alıp 
evine götüreceğine bir aşçı dük
kanına girip yer; yediğini de 
gizli tutar. Hasis. dayanmasını 
düşünerek iyi cins kumaş alır; 
astarı ve telası sağlam olmak 
şartiyle de bir şöhretsiz terziye 
diktirir. Cimrinin kıyafeti i\di
dir; kravatından çorabına ka -
dar bayagılığı, kabalığı, zevksiz
liği, ~porta malı olduğu göze 
çarpar. Pinti. pek düşkün şekil
dedir. Tamahkar, ucuza mal et
tiğini sanarak en dayanıksız el
biseler giymiye mahkumdur. 
Nekes, kendisine iyisini yapar, 
ailesine fenasını layık görür. 

- H asis, paraya kıymet ve-
ren adamdır; cimri p•ra

ya tapan; pinti para için her 
zillete katlanan; nekes, ba~ka
sına parayı yakıştıramıyan; ta
mahkar bire beş yüz kar elde 
etmek maksadını güdüp netice
de zarara uğrıyan ... Hasis, rne -
sela, kunduralarını kendi aldı
ğı Amerikan mamulatiyle evin
de boyar veya boyatır; cimri 
son haddine varıncıya kadar bir 
bezle eski boyasını tazelemiye 
çabalar; pinti bu işe hiç yaııaş· 
maz; nekcs1 ara sıra boyatır, 
çokça boyatanlara öfkelenır; ta
mahkar, pazarlık ederek bir kö 
şebaşı loslracısına kontrolü al
tında boyatır, fakat boyanın a-

feragatler, ne zilletler mukobi
linde olursa olsun para birik -
tinnektir. Onlar için tek gaye, 
zevk, saadet bududr. 

* * 
B en, kendi hesabıma - ve 

hasislerle başım hiç ho~ 
olmamakla beraber - onları ma
zur görürüm. Para sarfı bir 
zevk addediliyor da biriktirme
si neden ayni kuvvette bir baş
ka nevi zevk sayılmasın? Ha -
sislere derler ki: "Be adam, ya
rın gözünü kapayıp gidecek -
sin; servetini öteki, beriki yi -
yecek; iyisi mi sen keyfini 
sür!,, _ ,. .. _ _ ,...._ 

Bunların yanıldıklari nokta 
hasisin keyif sürmediğini zan -
netmeleridir. Hasis keyif sü -
rer; yalnız bu keylf bizimkine 
benzemediği, bizim huyumuza 
uymadığı cihetle indimizde ke
yif sayılmaz. Para biriktirmek, 
hiç şüphesiz ki, dünya zevkle -
rinin en mühimlerinden biri ol
malıdır. Katlanılan zahmet, çi
le, fedakarlık bunu isbat et -
mez mi? Kendimiz kullanma -
malda beraber kokain ve ını>r
finin, yıne kendimiz dü.;kü.2 u 
olmamakla beraber alkol ve ku
marın bir zevk olduğunu inkar 
mümkün müdür? 

Hasis, belki de, dünya ke -
yiflerinin en lezzetlisinden ve 
hatta zararsızından kam almak 
tadır. Para istifi, olabilir ki, ka
dından da, kumardan da, çeşit 
çeşit zehirlerden, her türlü eğ
lence, israf 've inhimaklarden 
daha tatlı, sarhoş edici, kudr<"t
li, heyecanlı, müthiş bir zevk, 
bir aşktır! 

* * Z aten din uğuruna oruç 
ile perhizin, ibadette zi

yaret ile tesbihin kıymet ve ne
şesi yok mudur? Hasis de mı\ -
neviyatı kuvvetlendirmek değil 
de para birıktirmek için bir ne
vi oruç ve perhizdedir; başka 
birçok Fzevklerden nefsini 
mahrum eder, yani bunlara o
ruç tutar ve perhiz eder; dai -
ma, uzun bir çile çıkarma ha -
!indedir. Sonra da tekke ve tür
be gibi ikide bir kasasını ziya
rete gider ve oturur, tesbih ye
rine altın dizilerini, banknot 
paketlerini sayar. Onun zikri 
hesap, "Hu!,, su paradır. Jiasis, 
bence, ferağatli bir mezhep ve 
tarikat ehlidir. Dünyada hasis 
derecesinde fedakar, dikalli . 
emniyetli, cefakeş başka bir 
bekçi bulabilir misiniz? · 

Zararı kendinedır. Biriktir -
diği parayı da cemiyet için he
ba olmuş bir servet sayama -
yız; ne olsa, bir gün, bu yığın 
yine cemiyete dönecek, saçılıp 
dağılacak, insan hissesine düse
cektir. Yalnız müsrifelrden 
ibaret· bir dünya pek hoppa, yo
rucu bir şey olurdu; hasis ona 
bir ağır başlılık veriyor ve Mo -
liyer ile Balzak gibi dahi mu -
harrirlere hoş bir ilham kayna
ğı oluyor. 

* * Size bir yazımda da <Ömert, 
müsrif, mirasyedi ve mübcz~ 
zirlerden bahsettiğim zaman 
göreceksiniz ki, bunları da 
normal ,.c meziyetli hirer tip 
olarak kahııl etmek hiç de 
doğru değildir. 

- Arkadaslar! Der. Biz ne )'a
pıyoruz? Kölelerimize kal'!lı har
hetmekle iki taraflı zarara uir
ruvoruz. En·ela kendi kıymetli 
adan1larımız1 kavhedivoTU7\ on .. 
dan sonra da öldiirdii~ü1niiz kö .. 
leler yine bi7.iın malımız oldu!{u 
icin senetimivlen ka .. betmis bu
lunuyoruz. Onlara bize muka\·e .. 
met cesaretini veren kuvvet ne
dir? Buf'u diisünelim. Biz on la· 
ra hür adamlara )·akısan kıhda 
hücum ettik. Bu onların sıfatla
rını, hüvilet1erini, sahsiyetlcrini 
değiştirdi. Onlara layık olduk
ları muamcle~·i edelim. Kılıcla

rımr.zı, kalkanlarımızı, mızrak .. 
ların1ız1 e11erimi7.den b1rakalın1 
ve vaktiyle oldu{(u l!ibi izleri 
babalarının \'Ücutlerinden onla
rın ruhlarına intikal eden kırbar
larla karsılarına çıkalım. Ve hu 
nsilere karsı ö)·le yiirüyelim! El
lerimizde kılıcları ııördükce krn
dilerini bizimle müsavi addedi .. 
vorlar. Kırbaçlan göriirlerse kii
le olduklarını hatırlnrlar \'e ar· 
tık bize kafa tutamazlar! 

Scythes'ler bu tavsiyeye ri:het 
ederler ve kırbaçlarla düşmanla
rına doğru yürürler. 

Enela büyük bir hayrete dii
~en kölf'""adcler kılıca d&vandık
ları halde kırbaç şakırtılarının 

kar$ısında da:vanan1azla!', bi.iti.in 
cesaretlerini kaybederler ,.e el
lerinden 5iJahları atarak kaçar-
lar!., 

Fıkrayı dinliyen reCiklerimılen 
biri sordu. 

- Bu meselede sen kinıe hak 
veriyorsun? Kölelere mi? Yoksa 
efendilere ıni? 

- Ben bu hususta kat'i bir 
şey söyliyemem. Fakat sen ki
mi haklı göriivorsun? 

Refikim düsündü: 

- Ben mi? Dedi. Ben doğru
dan do{(ruya kadınlara hak \eri
yorum! 

Takvimci 

Milli Şefin imzc~~ 

• Fotografları 
Ankara 10 (A.A.l - Bugiin al

dığımız telgraflar Milli Şef İsmet 
İnönü'nün imzaları ile hcdive 
ettikleri fotografilerin Bor. Bu
iiazlıyan ve Ilgın kazaları Parti 
ve Halkevleri şeref mevkilerine 
merasimle ve icten tezahüratı:ı 
konulduğunu bildirmektedir. 

Fabrikalarda Beden 
Terbiyesi Mükellefiyeti 

Demektir. Istanbul türkçe -
sinde de - Anadoludaki gibi -
az taneli üzllm salkımına "Çın -
gıl", bıçak ile tahtaya yapılmış 
işarete ve küçük yivlere "Çen
tik" tabir olunur. Yine Anado
luda bir cins uiak üzümün adı 
"Cincif" tir; evlerde yapılan kü
çük hamur kurusuna, yani "erış
te" ye "Cimcik" denildiği gibi 
iki parmak ucuyla alınan mik -
tar, az şey de bu kelime ile ifa
de edilir. Istanbulda da, eski
den yemeğini parmaklariyle ve 
sonradan çataliyle ezen, ufal -
tan birine; "Cimciklcme!" dive · 
ilılar olunduğunu birkaç ke"re'. 
~itmişimdir. 

.. .. di cinsten olduğunu hesaba kat- ------------
madığı cihetle derinin çatl•ması '-ı . 

Mıntaka İktısat Müdiirl:. , :i, 
Beden Terbiyesi Kanununun 
bazı ahkamınm yanlıs tefsırine 
meydan kalmaması icin, schri 
mizdeki miicsso.>•elerc bir tavzıh 
~öndermistir. Bu tavzihe göre, 
lıir fabrika. mükelleflerinin şe
hir ve kasabadaki genelik kliip
lerinin talimlerine istirak ede -
bilmeleri mümkün olmıyacak ka
dar uzakta kurulmus ise ve me
mur ve i~ci !=;ayısı daimi surette 
500 den fazla bulunuyorsa, bir 
~enclik kliihii kurmıva .-e lı:anu
nun 21 ve 80 inci maddelerinin 
PmrcttiP.i trısisatı vücude eetır -
'llive. öğretmen tutmıya, memur 
ve isci savısı 500 den az f~e , bir 
"enclik klübii veya grupu kur -
mıva mecburdur. 

Hülasa "Cim" de ve telAffuzca 
benzerlerinde bir cimrilik, az ve 
küçük veriş, tamahkarlık hali 
ve çeşnisi meV'Cuttur. 

Arapçada HHasis", "his~et" 
mastarından geliyorsa bildiği -
miz gibi kesesinin ağzını sıkı 
tutan manasınadır; "hasaset" 
ten ise ayni kelime alçaklık, 
soysuzluk manasını alır. Onun 
içindır ki, Osmanlıcada, mese -
la "Hasis işlerle meşgul olan 
şahıs,, denildiği zaman alçak, 
adi, bayağı işlerle uğraşan bir 
adam kastedilirdi; kelime bu -
rada "hasaset" dendir. '•Nekes,, 
ise farsça "Nakes,, in şivemize 

"N ekes., e gelince bu keli-
me hem para aşıkı, hem 

de hayra, şerre yanaşmaz, her 
hususta tutumlu, insanlığa hor 
bakan, ~e yaramaz bir şansı ıfa 
de eder. 

Hasisle cimri ve pinti arasın
dakı !arklaı'ı biraz daha inco.>li
yellın: Hasis, cömerdi ıenkıt ile 
iktifa eder, cimri ıse cömerdin 
dü~manıdır. Hasis, başkasının da 
hesabını bilmesini, israftan çe
kinmesini ister; cimri, öylele -
rinin mahv ve per~an olmala -
rını bekler ve bunu gayet lüzum 
lu bir ceza telakki eder. 

Cimri nakil vasıtalarında bi
rinci mevkie binrnemekle kal
maz, binmek hakkını kimsede 

yüzünden zarara girer! 1 : Ask erlık 
Francela - sulh zamanında da

hasisin evine ve kursağına gir
mez; taze ekmek te yemez ve 
yedirmez. Cımri hesapla keser, 
artıkları toplar, kurutur, sonra 
fırına verir, kızarttırır. Plntı 
için tek yiyceek gıda ekmel<trr; 
öte tarafı lükstür. Nekes, ken
disi taze ekmek yer, başkaları
na sertini yedirir. Tamahkar, 
daha karlı olur diye un alarak 
ekmeği evinde p~irtir; lakın 
tam bir kontrol koyamadı;,tın -
dan çarçur edilmek suretiyle 
bunda da zararlı çıkar. 

İsleri 

Bu beş türlü hasisin birleş -
tikleri esas mesele para hırsı, 
her ne şekilde, ne zahmetler ve 

Şubeye Davet 
Veril EmlnönU Aakerlik Şubealn· 

den: Lv. Atğm. İst. 314 tla~an Riza 
o&lu Abdülhamit Mazhar (16831). 

L LT. Atğm. !st. 316 ~şat oğlu Osman 
Nazır (16424) 

Lv. Tğm, Hasan oğlu Ahmet lh- Fabrikaların memur ve ı,ri <a-
san Çakar 313, lst. (16113). vısı 50 den az olduğu takdirde, 

Yd. P Tğm, Nuri oğlu Mazhar ç~ "enclik grupu .kurulacak. 50 drn 
lebi (47SIO) nın kayıtları tetk''c e- ;azla 1.se gençlık klubu teS!S edı
dilmek üzere nüfus hüviyet cüzdan-. eccktır. 
lariyle birlikle en kısa bir zamanda Fabrikatörler vrya mümrs<ıl
Şubemize müracaatları. Aksi takdir- leri Taksimde Sıraservilerde Be
de 1076' sayılı kanunun cozal hfi- rlen Terbivesi Müdürlüi!üne mii
kümlerine tiıbi tutulacakları ilfın o- racaat ettikleri takdirde. daha 
lunur. fazla izahat alabileceklerdir. 
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DÜNK 0 JUS~UN IIÜLASASI: 

Anglo - Sakson ırkının Yeni Dün
yada ycrl<:',.mcsi Amcrıka tarihinin 
ılk fnslıdır. Fakat bunun bir de 
mukaddimesi vnrdır. 
Turklerın fstnnbulu fethedip ınu
tcakıbcn Akdeniıirı şarkına hakim 
olm~lnrı, ve Frenk gcınicUerine 
Hint yolunu kııpamalorı, WiJrlık 

yollariyle yaptıktı rı licaretın mah 
volmasını intaç etmiş vo bu mın
takıılarıı başka yollıırdnn varmak 
z ruretini ortaya ı;ıkrırmıı;lır. 
Portckızli bir g.:micl Ümitburnu
nu dolaştı. Ceno\•alı Kristof Ko· 
lomp dıı. garp yollarından Hıntle
re gitmek çarclerini aradı ve o
nu takiben de muhtelif tarihlerde 
bulunan yeni toprnklnrıı birçok 
seferlf'r tertip edildi, Şımı:ıl Ame· 
rıkasırıa ilk yanaşan bir İtalyan 
gcmicısidır. Fakat :ıcaba bu dog
ru mudur"! 
Amerikanın Normandlar tarnrın
dan keşfi, diye a.l çok mıısal gi
bi bir t:ırih vardır. Onuncu asrın 
sonunda İskıındinavyadan gelen 
Normandlar İslnndoyı zapt ve 
Groenland'ı keşif ve sonra daha 
ccnubıı yeni fskoçyaya doğru in
mişlermiş. Bu scCc'rler durduktan 
sonra hatırası silinmemiş, Norveç-
11 VC' İslandnlı gemicilerin bu hi
kfıyelerinin Kristof üzerinde tesi
rinin muhakknk olduğunu iddin 
ederler. 

* * 
Her ne olursa olsun Jan Gabo 

(Jean Gabot) 1497 de Labrado
run bu ayni sahiline yanaşmış
tır. Bu seyahat kral yedinci Han
rinin haleflerinin bu kıtanın ta
mamt üzerinde üç asır iddia
larına esas teşkil etti. On sene 
!iOnra coğrafya ıstılahlarınd~ ilk 
defa olarak Amerika ismi görü
nuyordu. Bu isim. Kadiks'de yer
leşmiş Kolomb'un donatımına 
:iştirak etmiş, 1499 da Portekiz 
krahnın hizmetinde bir seyahat 
yaparak İspanyol gemicilerinin 
dolaştıklnrı sahillerin · Asyanın 
cenubu şarki snhili açıklarında 
bir ada dE:ğil, biiyük bir kıtanın 
sahilleri oldu~unu söylemiş olan 
Floransalı bir tüccarın, Ameri
f!O Vespucci'nin adı idi. İtalvn
rlaki dostlarından birine, "Eski
lerden birçoğunun, Hattıüstüva
nın altında hiçbir kıta yoktur, 
dediklerine göre, Yeni Dünya 
denilecek bir yeri bulmus oluyo
ruz., diye vazmıstı. Bu Yeni 
Dünyanın ndını bulana borclu 
olması tabii idi. Bu tevcih Bat
lamyüsün "Coğrafyasının.. 1507 
ilP Sen Diye de (Saint - Die) 
bir tab'ında. Ora Kollejinin ta
mlmıvan bir hocası, Alman 
Volee - Müller (Woldsee - Mül
ler) tarafından yapıldı. Bu i
sim evvela kılanın şimaline, son
ra derece derece cenubuna tat -
hik olundu. nihayet 1551 de 
Mercotor Atlasında. bütün kıta
va verildi. On besinci asrı niha
yete erdiren bu büyük kesif. se
yahatlerini takip eden bütün 

• 
Nakleden : ŞÜKRÜ KAYA 

• 
AMERiKA 

seyyahlara macera fikri hakim 
oldu. Kolomb'un muvaffakıvcti, 
A vrupava cok bir Şey ö,l?retme
mişti. Nihayet bu yeni toprak
ların Asyadım bir parça olmadı
ğına. ötesinde berikinden daha 
büyük bir Okvanusu bulunan 
ayrı bir kıta old~una kani olun
du~u vakit hile. bunlartn satıh
larının S!enh:füiinin fnrkma va
rılmamıs. Cine ve Hintlere vol 
verecek bir ho~aı: arnyımına de
vam edilmlstir. 

1513 de R~lboa'h Vasko Nun
yez tVasko Nunvez) Panama ber 
ı.ahını ~ecti. Sakin Okyanusu 
<Bahrimuhiti Kebiri) (Pacifique) 
'!Ördü. Vasko kıtayı en dar ye
rinden görmüstii. Bütün o asır 
kaşifleri Amerika kıtasını, yal
nız Orta Amerika h11kk1ndaki 
malumata göre tahayyül ediyor
lardı. 

Atlantikten J?eldiklcrinc .(!ore. 
nehirlerin membalnrma doii'ru 
cıkarlarsa. di~er sathı mailde 
kendilerini ı:cnis J!nro denizine 
gotürecek bir geçit bulacaklarını 
umuyorlardı. · 

Magellan Cenup Amerikasını 
dolaştı. ismini taşıyan boi?;ızd~n 
:veni Okyanusu ~ecti (1520). 
Doğru bir ı?ecit ııemicilerdc sa· 
bit bir !ikir halinde kaldı. 
Seyyahların Konkiztador (Con. 

quistador "1 .. ) ların hayali efı:;n
neli Eldorado'larla dolu idi. El
dorado! 

. Bu, 1541 de Orellano'nun A
mazon ırmağını denize döküldü
~ü vere kadar indikten sonra. bu 
nehirle. Orenok cavı arasında 
kcşfetti~i ve altınla dolu olduj!u. 
nu iddia ett.ii!i memleketr verdi
ği isimdi. Bazıları da abrhavat 
cesmesi arıyordu. Altın sevdası 
hülya ile kar1smıstı. Siınal A
merikası ihmal edilmist.i. Pons 
de Lcon'un <Poncc de Leon). 
Florida'da 1513 ve 1521 de bas· 
ka bir Meksika aramak icin Pav
füo dö Nnvorcz'in (Paufilo de 
Navorez), Hernamdo dö Soto
nün, Kronando'nun vaotıkları 
seferler de ajhr mesakkatler ve 
fevkalade maceralardır. 

Sibodanın (Ciboda), yedi $eh
rini aramak için vali hulundu(!u 
yeni Galis'den <Nouvelle Galice) 
1540 da hareket eden Koronado 
<Coronado) mın ve eenis bir v11-
diyi sulayan Riyo Graude IRio 
Graude) yu ve muhteşem boğaz
ları keşfetti. Misuriye kadar i
lerledi, fakat hlchir insan izi ol
mıyan ve en küçük hazineler bi
le vaadetmiyen çöllerin azame
tinden başka bir şey bulmadı. 

O sırada 1520 - 1550 de Pi
zor (Pizzorrc) Peru'yu, Korlez 
(Cortcz) Meksıkayı zaptettiler. 

(Arknsı var) 

( 1) Fatih mfınasma gelen ispan~ 
yolca bir kelimedir. Amerikayı keş
federek teUıedenlerc sıfat olmuştur. 

TA~· 

Milli Küme Maçları 

Bugiin Galatasaray 
1 Ve Beşiktaş 
i Karşılaşıyorlar 
Fenerbahçe de İstanbulsporla Oynıyacak 

projesi hazırlamaktadır. Bu pro
je bölgelere tamim edilecek ve 
alınan neticelere göre\ icap e
derse tadilat yapıldıktan sonra 
talimatname halinde tesbit edi
lecektir. Bu projeye göre, bütün 
atletizm hakemleri beş kişiden 
terekküp edecek, bir hakem di
vanına bağlı olacaktır. 

Ayrıca başhakem. hakem ve 
hakem namzedi sınıfları tesis e
dilecek ' ve bir sınıftan Jiğcrine 
gecmek üç sene hizmete müte
vakkıf olacaktır. 

Atletizm Kategori 
Rozetleri 

Bu da Bir "Nizam .. 

Hikayesi ... 
Baş tar.ıfı 2 ncide 

toptan bir ~ey isti~·eyim!,, 
Ve bu kararla. atayan en ömin· 

de yürüyen adamı çevirerek 
"- Bana, demiş, lİrıni alUn 

verilecek: Aksi takdirde bu ka
pıdan dı~arı ~cçemezsinz!ı, 

Beriki hayretle sormuş: 
"- Sebep? 
Köylü kat'iyetle cevap vermiş: 
"- Nizam bö:rlc!., 
Bittabi ı:azi,,•et padi aha haber 

,·erilmi:.. Ve padi. ah sormu~: 
"- Sebep neymi-s? 

Gittikçe heyecanlı olmıya baş-ı ve itibarı 1''enerbahc;e ,gibi bü - Atletlerjn kateı:.!orilerini gös- ~damları: 
lıyan milli küme maçlarına bu- vük şöhretli bir takım kar~ısın- terir ro7.etler Federasvon tara - "- Efendimiz. demh.lcr, kcn 
gün Şeref stadında devam edile- da bugün ı:erecejti imtihanda da fından t~vicreyc ısmarl:ı'lmıstı. disine biz de ayni suali orduk, 
ccktir. Bugün mahalli maçl.ar müdafaa rdebilmek düşüncesiy- Bu rozetlerin eskis'leri gcinderil· bize; 
vapılacak ve Fenerbahcc ile Is· le hevecanhdır. mistir. "- Nizam böyle!,. dedi. 
tanbulspor, Galatasaray ile de Fenerbahçenin ,heyecanı ve Birinci, ücüncü, dördünci.i ka- Padi alı, diisiinmii . ''e lıoy-
Besı.ktaş karcc:: k şıy nelecek d" · i t k n nuuu hiikcrck ferman hu.\'urıınıs: .,ı ar a tc. - en ısesı se. a rmın son zama - tegori.ve mensup atle-f.ler ayrı 
le dl. 1 d · :..ı l t "- Mademki övledir, paraları r r. ar a emın auım ar a maması ve ayrı rozetler taşıyacaklardır. ·• 

Bugünkü o.vunlar, turnuvanın czecikmesi en kolay manialara verin: Nizam bozulmasın!,, 
en heyecanlı maçlarındandır. bile takılması n~ticesi formanın Bundan başka• atletizm emek- Hikaye hudur. Fakat bcrek<'t 
Bilhassa Beşikta · - Galatasaray büvük itibar ve <;Öhretini koru - tarlariyle, rekortmen ve sampi - ki, yenüziinde, basit k(),•lii 
karşılasması belki mevsimin en va~amak ve milli kümede fen:ı yonlara verilmek ilzere Olimpi- kurnazlıihna kapılacak insanlar. 
sık1 maçı olacaktır. Son seneler bir mevkie düsmek ihtimalle - yat rozetleri büvüklüi?iinde ro- o zamanki gibi ekseriyet tcskil 
zarfında bu iki kuvvetli ekibin rinde toplanmaktadır. Buııun i-ı 7.etl,..,. rlp ısmarlanmıstır. rtmiyor. 
vaptığı macların coğu, Galatasa- cindir ki. bugünkü macın bir t:ı- ' --iliİİilmiİl-mlliİmmmllİllİmmİİIİmmilİmmllİmmm' 
ray çok güı.el oyunlar gö:stcrdi- rafın atak ve seri temoosiyle -
ği maclarda bile. Bc:;;iktaş lehi- dij!er tarafın eski muvaffakıyet- İki aydanberi yegane gelen Fransız filmi ... 
ne neticelenmekteydi. Sarı - Kır- terin hatırasını andıracak bir an- 19·10 sene inin en miikemnıel ~hcseri ... 

:ııızılılar hesabına. bir uğursuz· lasma ar.zus~nun cıkartnrei!ı az. ARJı• SJ NAMZEJLER•ı 
ıuk olan bu hnl nıhayct son za- cok teknık hır ovunun csrpısma-
manlıırda bozulmuş ve gecenler- I •n halinde cereyan edece.ai anla
de Galatasaray bu sene Ih! mac-1 <?ılmaktadır. 
larmda ma~liıp olmıyan Besik-I Fiiruzan TJ~KİL 
taşı hususi. fakat ehemmiyetli * 
bir macta yenmişti. 

İşte Sarı - Kırmızılılar huaiin, 
son galibiyetlerinin verdi~i Üs· 

Atletizm Hakemi 

Ba~ rollerde: 

LOUIS JOUVET CLAUDE DAUPHiN 
ve JEANINE DARCEY 

Önümüzdeki S A L 1 ak~amı 

SÜMER Sinemasında tün cesaret ve miicssir hıı.ln oy- Talimatnamesi ı 
myac;ıklar. Bsiktaşlılar da bu se- ı Atletizm Federasyonu teknik 
ne resmi macl:ırda kazandıklan heyeti bir hakem talimatnamesi , .... _________________________ , 
"namağlün takım.. ünv:ınını le-
keliyen Galatasaray mağlubive-
tinin acısını cıkarmak ve milli ,_. Dehasiyle bir müzik dünyası yaratan kudretiyle bir milleti kurtaran kahramanların·-~ 
kümedeki liderlik avantaiını kay hayatından alınan 2 müstesna film birden 

fı~;ı;::ı:~ı~in ~alip ~eımiyc c;a- Bugün L A. L E Sinemasında 
Takımları diisünecek olursak. A • • • - •• 

son kadroların buı?iin asker o- 1 • E 8 E D İ M E L O D 1 il 2 • A V C 1 8 Ö L U G U 
vuncuların iltihakı ile değisece- l 
!?ini ,eözönünde tutmamır. icap Mozarın gölgelenmiyen deha ını, Hudut bil- . ' .. <TÜRKÇE) •. . ... 
eder. Besiktaş takımına Hüsevin miyen büyük a kını Dinıniyen iztırabtnı ya- 'I Hud~~la.~m gcrısındc çalı~an, Her gun olumle 
ve İbrahimin ırirmcleri kuvvetle t ' , . . 1 boy olçu~en casusların heyecan ve esrar do· 
muhtemeldir. lill an E::;sız Mm ) lu hayat ından alınan film 

Galatasarayın nazarı dikkati Seanslar : 1 , Seanslar : 
celbeden t~raf1 forvcd'leridir. 12.30 - 3.30 - 6,30 9.30 Y 2,15 - 5.15 - 8,15 
Gündüz ve Cemilin de kcıdrova '-•••••••••••• 
ithali ile coi?'alan Sarı - Kırmı-

BuJıün saat 11 detenzilatlı matine ••••••••••-• 

71 muhacimlerdf'n bueün isme r••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••~ 
dei!il. fakat hirbirlerivle anlaŞlş B U G Ü N Amerikaııın en meşhur RADYO CAZ ORKESTRASI 
tarzlarına bakılarak hir hücum M E L E K A R T 1 E s H o w 1 un 
hattı tesis edilirse. Besiktaşm tu-
tunması hayli miiskül olacaktır. İnsanı zevk ve nes'cyle saran nefis musikisini 

TURNER ve RiCHARD CARLSON. 
sinemasında 

LANA 
Gibi kıymetli artistlerin yarattığı harikulade güzel 

SAHTE YILDIZ 
Diğer taraftan Ankarada Mas

kespordan dört ~ol yiyen Gala
tasaray müdafaas1mn son !lÜn -
!erde bozulmuş olması zehabı ve 
Besiktas mubacimlerinin miies
sir akınları İstanbul sampivonu
nun da b~n Galatasaray kadar 
201 cıkarmak kudretine malik 
oldu~u kanaatini vermektedir. 

Filminde dinleyip alkıslıyacaksınız. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 40868. Bugün saat 11 de 
tenzilatlı matine . Seref sUıdında ilk IT"\'C Fener

bahçe ile İstanbulspor arasında· , 
dır. Di~erinden hiç de ehemmi
vetsiz olmıyan bu oyun Fener
bahcenin taraftarlarını hala mem 
nun edemiyen takımı ile İstan· 
bulsporun son zamanlarda milli 
kiimede cok iyi neticeler alan ve 
ı:!Üzel bir anlasms eöstcrcn eki
binin mütemadi bir cekişmesi 
halinde cereyan edecektir. 

BUGÜN MEVSİMİN EN SON 

İstanbulspor son .ı:?linlerde ka
zandığı muvaffakıvetlerin temin 
etti~i puan vazivetini bozma : 
mak ve yeni edindilH ı::empatı 

i p E K HEYECANLI • MERAKLI 
sinemasında 

var!? .. 
Erik aşağı indi, ve d~rhal altı .bal~u.m~ r!ıank_:

nin ve sahici kadının gıyeceklerı elbıseyı çızmege 
başladı. Dalgın dalgın: 

- Satıcılnnn arasında aramalı. "Merkez,, de gü-
zel kızlarımız var, dedi 

"Merkez,, in en güzel kızları tezyinat atelycsıne 
çağırıldı ve bir sıraya dizildi. En güzelleri, her 
şeyden evvel manke~lt;.r ve satıcılı~ m~k.teb.i t~le· 
besiydi. Fısıldaşa, guluşe, kendılerını ıhtıyar 
Sprag'ın gözleri önü~e sermişle~di: Yaln~.z b~cnk 
"mevzuubahis,, oldugu halde, bılhassa yuzler ıyk 
de "hususi,, şekilde ı:ıeşgul ol~ukları belliyd.i. Hep
si de, kazaQmak istıyordu; bır hafta muddetlt 
vitrinde teshir olunmak, hepsi için de büyük biı 
macera, bÜyük bir muvafakıyet şansı üade edi 
yordu. 

Hiç şüphesiz, en güzel bacaklara, Lilian Smıth 
sahipti; yapılan sıkı bir seçim sonun~a .. birincilıgı 
kazandı. İhtiyar, genç kızlar sırasının onunde ınrıg
rur adımlarla gidip geliyor, Erik te arkasından 
yürüyordu. Mösyö ~prag, genç kızlard~.n her bi· 
rinin, ayrı ayrı mezıyletleri ~~k.~nd~. )'.,uksek ses· 
le fikirler beyan ediyordu; çunku, butun yıl, yal· 
nı~ balmumu vitrin bebekleriyle münasebette bu
lunmuş olması yüzünden o, et Ave 1<:en;ıik ~eyecan· 1 

ıarına karşı artık tamamiyle lakayıttı. Dığcr ta ı 
raftan da, Erik Bengtson, ihtiyarın arkıısınöan. 
kızları güldüren acayip işaretlerde bulunuyordu.! 
Nihayet Mösyö Sprag, Lilian da dahil olmak üze· 
re hepsini geri gönderdi. 

Erik şefiyle yalnız kalır kalmaz, hayretle sor· 
du: 

- Onun bacaklarında bcğenilmiyecek ne gibı 
bir kusur bulabildiniz? 

.Arkası \•nr) 

11 • 5. 1941 

RUGÜNKÜ PROGRAM 

9.00 Program j 18 03 Caz 
9,03 Haberler 18.50 Fasıl b 
0.18 MOz.lk (Pi.) 19.30 Hnberl' 

10.00 Yemek lis- 19,45 Ziraat 
tcsl vlrni 

... 19,50 Müz.lk 
1!?,30 Saat ayan 20.15 KonuşJll 
12.33 Saz 20.30 Şarltdar 
12.50 Haberler 21.00 Operalıı> 
13.05 Şarkılar (Pl.) 
14.30 Orkestra 22.30 Haberle: 

·* 2!?.35 Caz CPl 
18.00 Saat ayan 23.30 KapanıŞ 

ö L Ü 
Fatih eşrafından tüccarda!". 

fabrikatör merhum Hüsevin 1 
kının mahdumu Havdar Er. 
5/1941 cumartesi günü saat' 
de ruhunu Cenabı Hakka tes 
etmiştir. 

Cnazesi bugün Beyazıtta ~ 
hatoaşa caddesi No. 6 han 
kaldırılarak Beyazıt camiı 
öğle namazını müteakıp ce 
namazı kılındıktan sonra Ed 
nckaoıda aile makberesine 
nedilecektir. 

Allahtan rahmet dileriz. 

· V·E FA T 
Sultanhamammda fenni 

lükçü ve manifatura tüccarla 
dan Evüp Sabrinin damadı 
mail Hakkı oğlu Sinasi }lrı 
vefat etmiştir. Cenazesi bıı 
Lılleli Büyiik Reşitpaşa solt 
No. 45 apartrmandan kaldır 
rak cenaze namazı öğle nam 
nı müteakıp Beyazıt camii 
kılındıktan sonra Edirnekapı 
hitli~ine defnedilecektir. 

Allah rahmet eylesin. 

ö L Ü M .. 
Bayan Arşalus (Lili) Kch 

yan, Bayan Araksi Kchyayan 
evlatları, Bayan Mari ve Ar 
yan Kehyayan. Bay Aris Kelı 
yan, Bay ve Bayan Keğork 1' 
tnlyan ve evladı, Bav ve Ba' 
Artin Balyan ve evladı, BaY 
Bayan Boğos Balıkçıvan ve 
lfidı (Erivan). Bavan Mannik 
1kçı an -ve Karakoç ve Dani 
Fransız; 

Aileleri, kendi kocası, ev 
kardeşleri, eniştesi ve dayı 
demir tüccan 

Artin Kehyayan'ın 

ölümünü teessürle bildirirt 
Cenaze nıerasimi Feriköy Stı 
Vnrtananc Ermeni kilisesinde 
gün saat 16,30 da yapılacak 
Şişli Ermeni mezarlığında ıı 
kabristanına defnedilecektir. 1 
ziyeler kilisede kabul edileC 
tir. Aynca hususi davetiye g 
-ierilmemiştir. 

I Türkçe Sözlü J 
dillerde dolaşıyor 

il ıı • ı ıı ı • ı ıı ı •• 411ıı•ı111 

ALE DAR i:~ illi 
ııı•ıııı• ıııı•• eıııı•ıııu"' 
Sinemalarında son günleridlt· 

Ayrıca : 
Polis hnfiyerl: ŞARLf ŞAN'ı~ 

Heyecan ("Ckoru 

Caniler Peşinde 

Ş i R L 

AGLARl 
1 z 

nda hüfün İstnnbulu 
hayranlıkla çalkalıyor! .. 

Ayrıca : 

MAHKÜMLAR 
G EMİ Si 

Clark Gabi - Joan Krnwford 
un son harikası 

Programın son ı:!iinlcridir. -



J..1... .ı ... J -=-=- ;.;:;.;.=~~===-=== 'f AN ========::ı::==================~~====== s -==-
Elde' Aınerlca Norvet't 

EdilenY lkalar Her Ay 2 Vapur "Stalin'm :::~1 = 
Londra: 10 (A.A.) - Mart 8 Un Ver--·k si, fevkalade bir vuiye(i ıöster-

--- melde ve belki pek yakında Al· 
ymda Lofoten adasına yapılan manya ile mühim ıöriişmelere 
taarruz esnasında Norveçte eok v-~--+-. 10 (A.A.) - .Fran - . .,..irak ed x.· b' · · kte-

Zaferler Nasd 
Kazanddı? 

Daınberıer kasap ojlu kasaptı. Ba-ı - Evet. diyordu, Bu libi ant ıebe
bası kasap, dedesi kasap, dede- ilk vakaları nadir, fakat eksik detll

&inın dedesı, onun dedesi gene kasap- dir. Bunlara, ıravldltas acuta -hid 
b. ıebelik- derler. Yapılabilecek tek iş, 

üh. . ik 1ar ld ed'l . . ~ .. e_.., lq." ece .. ""ı.. ıssmı verme ,.._ ..___._ 1 a-.-a...) ~ ...... 5.-dan en"i .... -Aıt--sA.-.ııı. m ım v.es a e e ı mıenr. sanın Amerika bü~nr elçisi Haye d B ele ı ~-... ....,._ .... ~"" ~ ~iCUU 
B k la b k bir be- J- ır. u goruşın re yo aç- DahiU . ..:_ ~·- lm 1 --'Lte d x..:ı. ___.__ dir u !esı a ~· u ere, işgal altında bulunmayan Fransa malda veyahut hiç olmaZA Al- ':azıye~ uu~• o ası- maue& e~ "4,."'1' .. ye'!1 · 
yaz kitap halinde neşrolunmuş • için Amerikadan her ay 2 vapur man • Rus münasebetlerini 97- ıta mukabil, hanel vulyet de memekteydi. Nitekim ertesı .-ın 
tur. dolusu bulday almak için Fran- dmlatınaı& teşebbiil etmeklla. bozuktu: SoVyet Rusyadan ..,_ - yeni cephesinde, düşmanın ma 
Vaikalaıdan bir tanesini, No- aa~ruh1atiye veriDfıit oldujUnu Stalin mlnia ortadan kaldır- ka, hiçbir devletle siyasi mtlna- neviyatını altüst edecek kadaJ 

Bamberger, bolazma çok dilllcilndil. SD't üstü uzanmak ve vakanm lnkip- elden biraz mel Norveç basku.- . tir B b M bed l" • yı aebetiıniz VAJttu Bütün -11 kahramanca l..ı- uk t .. 
Al kanlıktan olacak, ete bayılırdı. tını bekelmekUr. · u u.-B)'ln e ı mıttır. .r.:'· • ~p uu- m av~me J(os 
\'er, yer, yedikçe .Yi7ecetl gelir, doy- . man~anı Ge~ral .Yon F~~- Amerikada bloke edil-:n ransaz Nihayet, bu Rus jesti, Baltık dev~tler, .~eyi. ı>arJa.,...ır teren Türk ordusu, lst?t~ Har-
ın nedır bilmemi Sonra da ıece Bır haftalık mutlak bir lstlrahtten [ bors~ un Osl~ dan J(onde~ııı bır alacakları ile ödenecektır. devletlerinin ilhakını tanımamış emeli pefindeydı. Nıtekim, ma- binin ilk büyük zafermı kazan 
1 dan bö~ure bölü;e uyanD', avuç a- sonra, hastanın ~azfyetlnde herhangi tahrırat ıe.Jtı.l etmekted.ır.Gene: Amerika Harici:Ye _Miulte~n olan İn~ilis hükUmetine karşı hut Sevre bu e~elle imzalan- llllfb: Cünlril 11 Klnunusanide 

ç meyve tozlan yutardı. Zamanla, bir değişiklik . goriUmeylnce, doktor ~l, bu tahriratmda dıyor ki. Well~ de umumı vazıyet degış- reami bir ihtar ııbı ı:ozükmekte- mış, ve Turkun idamma karar tahmlnınden çok buyük bir kuv 
onda b iUy t. biri tilA halin Furtwancer. bır defa da onun ıormesı Görunuşe nazaran, J?ayretle- mediği müddetçe •anlaşmanın dir Bu ~ınmama keyfıyetin- ~rilmiş bulunuyoıdu. Ve biz vetle ~sanan ve biı 

ldJ · ır a P e lçin, meıslekciap doktor Şmiles'i geUr- rimi7.e rağmen, Norveç halla- tatbik edileceğini lb,)~ .1i§tir. de· Ruslar Mo*ova ile Londra utün bu Dimüsait şerfit içjncle, mubbll taarruz ihtfmalf.ndea 

8 8 
be 

1 
Ba be di. Bayan Bamberıer, inceden inceye nm hattı hareketi ve vazly.eti Welles'in bu beyanatı, Fransa- a~ında ~ünasebetlerin iylleş _ mükemınel bir ontuya da .Ulp 8rbn dfttman. Buna isttkametl-

ayan ~m rıer,~a~ m :- tekrar muayene olundu: Fakat, nabız, IOn zamanlarda daha ziyade l(er- da siyasi vaziyetin ve bilhassa mesine mini olan esaslı enıel de,tildik: Bililris, ordumm. Me- ne rieate bqlamıştı. Halbuki, o 
~şı. Zao;ası~m ~n: d ıı:- hararet, teneffüs normal olduğu için, ıinlesıru.tır. Bu sebepten do- Fransız - Alman işbirliifnın ın - demektir nüz teeekkül halindeydi. Bb or- harpteki kuvvetlerin karııhkh 

11 Y • b hen 
1 
avg~cı t ~ • ~ ~ ve akh başındaki komşunun iddl&1ına layı ihtiyat ve ihtimamla hare- kişafı derecesine balb bulundu- Genlf telıUJler dGuyla biz, Adana, Elcezlre, Sark, miktarı şu kadardı: 

11 
r teYe 8 ane er ca er, • e ıöre, "ıravldltaı,, kat'lyyen ımkAnsız ket edilmesi son derece lüzumlu ğu ıuretinde tet.lr olunmakta _ . . arp, ve Cen111> cephelerinde, Yunanhlar 20,000 tüfek, 150 

' kabahati kocasında. bulurdu «iSrOldülil cihetle, müttefikan "peri· olmuştur.,, dır Newa Chronıcle J(azetesinın hem Franmz1ara, hem Knnenlle- makineli tüfek, 50 top, 200 tdıç 
Bamberıer. gene bir gün eti fazlaca pheritas elephantıca" yani, sebepleri Başkumandan adına Norveç . diplomatik muhanirine ıöre, Hit re, hem de Yunanlılara it~ Türkler ise 6000 tüfek, 50 
ı;ırmış. ve kansına 15 kurutluk mey büyük tıp llmince henüz keşfolunamı- j(enel kurmay başkanı tarafından Afrika Harbi ler uzun vadeli Reni' tekliflerde harp ediyorduk. En kuvvetli makineli tüfek, 28 top, ve 300 

; tozu ısmarlamıştı. Fakat, !(adam yan, "filvarl bir genişleme" teşhisinde imzalanmış olan diıer bir vesi· bulunmak üzere önümüzdeki hasmımız olan Yunanhlar kaqı- kılıç! 
mberger mi ters söyledi, 70ksa bak- karar kılındı kada da .c;yle denmektedr: fı 1 · 'd ) haftalanta Stalin'le ıörüımdi mnda bulunan ordumuz: Garp Ne eerefll teaadüftür ki blı. 
1 mı yanlış anladı, her ne bal ise, · Ne icra komitesi ne de her (Bq tara ıncı e düşünmektedir. Bu teklifler, bel· cephesi, ve cenup cepbesf olmak fstiklll Harbinin ikinci bftyük 

B mberger bu meyva tozunu bir türlO Bayan Bamberıer, küplere bltımlf- hanıi di~er bir sty~I JUUP. Nor- Faal. bfil /uırek4tı ki, Rusyaya Hindiatan ve Japon- üzere iki Jtısma aynbnıttı. zaferini, yine İnönü eephesind 
1Utmak istemedi. Bu meyva tozu de- ti; Nuh di7or da Peyıamber demi- veçi idare mesuliyetlnl üzerine Kahire, 10 (A.A. _ "TebliA:,, va da dahil olmak üzere Alyada KararJ(lhı Eskişebbde bulu • kaıandık. Ve 0 J(iin, ayni qephe-
til. olsa olsa bira mayası olabilir, dl- yordu. Kalkıp ev işleriyle ujraşmak alacak vaziyette de~ldir veyahut LİBY ADA: kayda deller mü- tam harekit .erbestisi ve İran nan J(al'p cephesinin Kumandanı, ete dfitman)a earpışan Tüı'k or-
1 r da başka demiyordu. i9in car etti ve kendisine derhal mü- bunu arzu etmemektedir. Natio- him bir şey yoktur. Sollum'da, volu ile Bura körfezine bir mah- Erkimharp MiralaJI ismet Bey- duaunun mevcudu şuydu: 

Bu, Bayan Bamberıer'ln kadınlık aaade olundu. nal Samlinı partiden "Quislinll İnJ(iliz motörlü kollannın faal reç verilmesini ihtiva edeeektir. di. (İsmet İnönü) 've emrindeki 12041 tüfek, 64 makineli tü-
«unmma dokunm'14tu. Nasd olurdu ırupundan,. başka bütün diler l:eşJf harekAtı devam etmekte- Buna mukabil Ruaya, Avru· kuvvetler, 24 üncü, 11 inci, 61 fek, 16 hafif makineli tüfek 
da kocası, onun alıp ıretlrdiil bir şeyi teşekküller ve bütün partiler, bu dir. pada buıünkü hudutlarını •a· inci fırkalardan ibaretti. Cenup 1024 kılıc, 34 sabra ve dal to-
beyenmemezlık edeblllrdi? ıün de evvelce olduAu ~i in- HABEŞİSTANDA: Şimal ve ranti eyliyecektir. Ekonomi sa- cephesine ise, şimdi Mebus olan pu, 5 a~ top. 

- Haydi, şimdi. bal kabaklıjmı bı- -1liz taraftan ve binnetice Al - cenuptan Amba - A1aRi üzerine başında, Almanya, Rus iptidai lmekli General Refet kuman- Halbuki, şimdi. bir el& llitfen 
l"ak ta, zıkkunlanacaban zıkkanlan; man aleybtan kalmaktadır. Nor- ilerliyen İmparatorluk kuvvetle- maddelerinden, bilhusa Uk • da ediyordu. o gün karşıla,tılumz dilşıman 
Yoksa ben onun ifWımı kesmesini bi- veç milleti ve eski eefterl, alyaat ri, yeni terakkiler kaydetmişler- ranya buldayı ile Kafkasya '""'J Elindeki mahdut ve teçhizatı kuvvetlerinin miktarma bakm: 
lir m, dedi, ve kocasmm ıene mll'lll- vaziyete intibak edecek ve yeni dir. Şarki Goccam'da, Debra • rolünden ~ istifade etmeyi fakir kuvvetlerin bir bmwu 16000 tüfek, 224 a~ makine-
kD'ın ettitini g6rllnce, pıtkeU kapbiı nizamdan doğan taleplere cevap Markoa'tan ricat eden dü1J11an talep eyliyecek ve buna mukabil. Cerkes Ethemi oyalamakla tav- 1i tüfek. 1450 hafif makineli tü-
libl mideye indlrlverdll.. verecek vaziyette deAilcllr. 2amizonundan 200 asker ölmüş, Almanya. Sovyetlere makine ve zif kılmak mecburiyetinde kalan fek, 300 luhc, 6' sahra Te dal 

Kocaaı, bir "Ne halin varsa ,arı" ı- F aıcat, ı,ın aıd tuhafı turada ki, Bu beyaz kitabın çok '8:Yam 200 kl$1 yaralanmıttır. a~ endültri mamulltı verecek· .carp cephesi Kumandanı, yalda- topu ve 12 alır top ... 
adesf71e ceketini kapb, aolutu dotru Bayan Bamberpr alabilditine dikkat olan mukaddimesi, Nazi Cenupta bir kaç J(Ün süren alır tır. şan dtQımanı fnönönde ka~a • 23 Mart 1921 tarihinden, btt 
r kahvede aldL ıenifledlif halde klloeu 'bir ırarn bl- Başkumandanm1n Nazi tazyikına muharebelerden .sonra, diişman, Eler Bitler, Japonya ile mtı- mak kararını vernu.ü. Nisan sabahına kadar aiiren t

le artmamıştı Hatta •bine paraya kaJ'tl bfttün ldntn Oesta-po ve o- kuvvetli surette hazırlanmıs mev nasebetlerinde Rusyaya tam ser- İkincikinunun altıncı Jeiinü, kinci İnönü Muharebesinin ne-
buraya tldlp seldikçe ı:endlsln'i tüy il- nun Norvec poUalnde1d yardım- zilerden abJmqtll'. bestl vermeyi kabul edene, bu, düşman taarruzunu kal'Ştlamıya tfcesf tahakkuk edince, harbi 
bi hafif hiııaedi7or ve çok zaman ~- cılan önünde temedtüz etmesin- Bingazi bombalandı Matsuoka'nın Berİin'i ziyaretin • hazırlanan 24 üno6 fırkanm bir Metris tepesinden taki'p eden t.-
rGrken onun, yerden bir kar11 JUbn den ~uyduiu endişenin ne dere- Londra 10 (A.A. _ "Tebliğ,, de~be~i J~nyanın uzak $arkta alayı, İzmit istikameti~e kat''1 met ~a,-, Ankaraya şu telgrafı 
havalandıjı görlllüyordu. Her zayıt c~ minidar oldu,laml tebarüz et- Perşembe sabahı ilk natlerde, m°'!981r bir saşı!'!M8 .hareketi ya- Geyve !11ıntakasında, hır alayı çe~ıstı: 
insan gibi yalnız kolaylıkla hareket tırmektedir. deniz k t1e . ız. B" Jıui r- pabilmek kabiliyetı baklanda Eskielhll' mıntakumda, iki ta- - 8-ftn, saat tl.31 a. et-
edebllmetde kalm-or havllanıp da Diğer bir wşikada da, Nazi m uvvb. ehü nm ın _1 nt' ı Berlin'deki kanaatm azalması se- burlu bir alayı da, fırka ihtiya- rİK tepeden ıördültim vazf7et: 

.,, • . . , üd _anına ır cum yapmıilf&a ır. beb" .1 la akt tınd__. O -"'- .. -L- h-a- "G • •- _. __ 11-..1-
tekrar yere konduju zaman, ı,.ı fillrll- polisi, şefı, Gestapo nun m a - Limande demirli düşman l(elllile- '. ı e o c U:· . . .. ,..... . A~ .au--. cep ~ur in Uz .,.,. ., ..........-. •· 
mif IAatik bir top llbi oldutu yerde, hale etmesi icap eyliyecek aleyh rine isabetler k dedild'A:i .. Nihayet, Amerika Bırleşik Dev de, yalnız ilen karakol kıtaları baht.nberi sebat eden ve dtbn 
üç, bf!I defa lnlp kalkuktan 8001'8, an- ~ hareklt misalleri vermekte - 88hede olunmu.:r. İkiı dü~:ı; l!tlerinin harbe Jdrm~i thtima- dilımanla ~m~ ~idiler Ve al- dar olması muhtemel 1nıhman 
cak ıüçHlkle durabiU,,ordu. ı11c ,on- dır. Bu misaller arasında ezdlm- ia$8 Remisi Jımana yakl8'1rken lınden ~ndjşe eden Hıtler. tan- ~l~ emır ~erine, yeni mev- bb •8'mu mflfrne.I sal ee-
lerde, 

0 
mvarl kutruna daha benOs le ~ar vardır: vakalamnit ve tahrtıı edilm1'tlr t.nah bır Jestle, İnJliltere ve A· zılerine •ildıler. _. •• .,...... t.nmi.•le, 

Kocuı defolup ıltukten IOllt'a allp1'adılı zamanlarda kazara bir NorveçH fl'1 ubiplermin ko- Bunlardan bir tanesi (l bin~ mwlka Btrleeik devletlerini, Rua D0'"'8ftın ileri harekltı, erte· pyri muntmm ceklliyor. Y•· 
Madam Bamberıer, bu - duvara çarpttlı vakit ~enff bir k•vfa naklama yeri arıyan Almanlara nilAtoluktu ve mühlmmai ~an iptidai maddeleri de elinde ola- si dn de denm etti. Ve tılha - kından takip etfffiyor. Ramicll· 

•lnir tufanından 70l"IUn. oeatm )'Bil.. halinde, bir yay &lbl ',_1 tepi7ordu. kal'ŞI boykotajı, Alman aleyhta· dileri bet ili altı bin tonııııo rak kendi hAkimiyetJ altında bir yet, 9 ~Amaada, "l)henfn w WIJraJMtintle *!111111 n ~· 
na çöküverdi, !çlrıde acayip bir aıkıntı Velbaaal bu bUN1'8 halinden hlç te n beyannameler dalıtılmuı, Al- hacminde idi. Bu ıemner. ı>a~a Avrupa ~U'fllmda bırakmak Is- ~~i .,oyle idi: . ll:vet yok. Boz8yük yanıyor. 
duY11701'cfu: Bira mQaJ, saıktaıı car· ~ dellld1. yalnız rilqlrh bava- manlara k8"1 tahriltlmlz yazılar .-rea edihn1ttir temPktedır. 24 iıncil fırka, GüncfOz Bey, d8-ıan, ltlnleree -1dtlllmy. 
«:abuk kabarmJ7a bqlamlfb a.,.... Janla ~ mOfldlWından bal- ihtiva eden mektuplar ,ıöl'J(leril- A.lnum te'bllği M Ollkovanın aon karan Oluklu mmtaJraama yeri~ le ..,ld""'9ta muJıaırfte me • 
llaınbercer, endlle içinde ~ ba- ka, me;ıt. :A)man. taraftan Norveçli- . " . Roma, 10 (A.A.) _ "Ofi,, Mos ti. Sağ .. ~ 24 üncü, mer~e- danını ılWılarumza terketmlt-
kıyor ve onun onenmıı bir balon rJbi · lerın ısımlerıni muhtevi kara Berlın, 10 (A.A.) - Teblı~.. kova hüklımetinin Yugoslavya z.i dön:llQlCu, SQl ~~ da 11 m- tir!,, 
daktbdan dakikaya liflp büyüdül(lnU Bu hal bir kaç at sürdü. HattA listeler teşkili. Şimali Afrikada, Tobruk ve Sol- Norveç ve Belçika diplomatik ci fırka tutmuştu. Cephenin e- Bu müideye, Mustafa ltema • 
~ a. ~- Demme IMr}iDU bAr lwa civadanDda ....... ~ Jııaldd'a1- - -· 'ipe, ~ ... 1 h!M lfft ftldflt "2 tuihf eeftln, hiç 

kumP8ft)'UI u. ~-••• nulbaal 1 • Ja...,... w ._..a..tJlnr._. ..,_,..., .... .._ ~ .. ilk Jriln1dl haq)to W. vatanduuı unubnan müm• 
Baınberıer rece ıı de eve d&ıdQO kontrat bile IJ'llzalamlfb. kıtalan iein tam muvaft Jerlnde benuz tefsir edilmemekte bir netice almnach. Ve erte.\ aa- kün delildir: 

Z&ır1an, kapmm efitinde dura ka1dJ: Fakat hertıat ki. &mil vefa etme- 106 Vapur Kaufaeffl ol8ftJc ~m ~istir. Atman~~ c:Ur. Gazeteciler mahfilleri, bu ta- bah, bütün cephe iberinde taar- "- Biitiln tarihi Alemde, il· 
- Bu da ne? dl: J• ke boı;nbardıman tayy.~len, rarm Stalinin Bafvekllete ıeı _ ruza~· . _ sin la8n8 M.,._ M11harebe-
Karw, •özleri debfetle d..-n uı- .. Jf. Jf.. Londra, 10 (A.A.) _ Dün ak- ~alta cıvannd~ bir ~~lız de- mesinin neticesi olduğu hissinde- O~· k-:_ndısine sokulan duş- )erinde deruhte ettiJinlz vazi· 

ram.., kanter içinde bir koltukta Jnli- şaın qafldald resmi ~atta mzalbsll\1 tahrip etm!•~ır. dirler. SiJasl mahfiller, bu tedbi- manı hır 1:'urk fırkan zan~den fe bd'!" ..... Wr vuife denahe 
1ordu: l erline yola çılcalacatı sabahtı. bulunulmuştur· ltal.11a11 tebligi rin Moskovanm diğer memleket ve hakikati pek ~eç anhyan 24 te etn.111 kumanc1anlar •ır. 

- Ellnln körll? Ne bileyim, ben? Daha saat altıda. erkenden, Alman ve diİer bazı menbalar Roma, 10 (A.A.) - "Teblil',, le~ bl"fl siyasetinde muhtemel tinc6 fırka kumandanı, rlcate Milletimizin iltikW ve hayatı; 
Sorma bana ... .Daha ••t aeldlıde, dQn- Ba1an Bamberger, memnun ve hafif, dan yapılan beyanat münasebe • Alman tayyareleri Maltanın ce- bir değişmenin emaresi olup ol - mecbw: kalmıt ve bu IUl'etle MhiJ88 Na~s altın.ta, ... 
1aıından habersiz, bir ıenç kız libi7- bophya zıplıya evin lçlnde lidlp ıeıe- tiyle İngiliz imJ\barat nezareti nubunda düşman ~ilerine ta· madığını soruşturmaktadır. Krem ceı>henm ~- cenahı, dü~n e- retle vuifelenni ıöten ku• 
diın .• Bir de ıeı. şimdi ıısr, hallmil. rek, 7en1 balet nıunaralarmdan birin- ıtban '~l ata içinde düŞinan faa- Arruz etmiştir. Bir denizaltı ba- linin kararı, mihver devletlerine llnF.C~iıru taki ed matı ve nlih ..:.~ 
ne-; Peki, ne oldu? Ne yapbla lı:endf- de söyliyeceti l&J'kı)'• pkıyordu; bir- liyeti neticesinde Ingilizlerin ver tınlmış, bir muhrip hasara ui· karşı bir anlayış hareketi olarak dü umd ~ ~ .ıd- .... 1t ve ı: iatbaa Mi 
~ Hlç, Rlç bir,..,, Ocalm bqında ::b: ==d':'1:':! •.:_'!';1:: dili ti~~vapurlarızayiatmıf(>y ratılmıştMGUa .. inde tellkki edilmektedir. cıeilibh- m~metle karŞılat- ~ sb':'!d., yalms t~:; 

oturdum, ı,te o kadar. Bqlca bJç bir · lece b~~: uer Kartınn tdlllrıeri tı. J'akat nıMlelef. o «bin ate· ~ mflletlll ımıktl talblıt 
ley yapmadan. dan ~. on bire, ...,., akpma !!ıgiliz zayiatı ceman 293.089 Malı., 10 (A.A.)-:- Valetta li Londra, 10 (A.A.) - Müstakil •mı. 24 üncü fırlranm, eeptie tff y~dbds. İttill altot«hM 

Bunberser hem• IOkala flrlQlp, udar .. Ve BayQ Bmnberıer ıHPS• tom~luk 60 vapur, IQ&DI 9Çlklarmda dün dü.pnan Framaz Ajana bildiriJor: tnmanctuıblr ile il'Ubata ır.tı- Wt ~ ._. 
"'Bu ~ 8"1ar" IJrJa h•'n Mr ........... Akflım ... , tam IMls ııu. Mütte&lerba ..,tata cm.an ta~ . ._.mleN ~yap Almanyanm ifgali altımda ı.. mitU. Ve bu, 4mD, h*1ı llir _. ._ 1ıı11811 ..., ..... .... 
._._ ~ _.. 8 , ·~ _.. lil* ı.-... --. o. 7IM ıai,•'13 tıomıatolak 48 vapur, tliıaft .. ntMqıwtwtg•ilde ne - hmu ~ ve bu mem .. 111amdltJla$. • 9dl,J9t ...._ w.r .......... ._ 
..., .mu. ~ ,.. "871e '* W. tıldıd lld nlltD,,. .......,.. Y.-. bir ~ .,tata cemaa 1982 thellDen b1198 hücumu emaan - lelEetJertn MGllkoftdatl 817UI bqllmda Jmmanclen, o _., alt ...,.. ~ .... idim ts-
hı kat'lnen mevzuu babla ~- • p&ııloıill '" brtlafnulta. t.cmilltoluk 3 vapur ki, cmıan da ÜÇ Alman bombardıman tayya mame.nıertnt tanımamak ha.u • ceı>heyl. Betk-ı;leedaaı, Zmme- wa.ı ulm ve n'hhatblhln 78L 
hu 116rJedl. l'akat 611' ' 57Mla1d .,.... tabi! tontnt ta 11178 ... ae,12' tonllltoluk 108 vapur. resi dÜfÜJ'ÜllllÜflÜr. tunda SoV)'etler Bırlili ı.ratm- mlye 'Ye Otlut.11 battma -- (lft by.w.rn. ...... Clll'lla • 
komlUDUll tavs11es1y1e ~ bele- ta, cantQ Ba7D Banıbers9I bu ha- dan verilen karer Londrada tef. 1MJc mecburiyetinde blch: Cün· nk ll1mlaUı oW.. "Nammı-
cliye doktoru l'urhNDIW. temam~Je 11719 arbk. BerlUıln. o ..... ~ ı----·ta y......... Hava H• 111 mm Drplanmıttıf. Sdblyetll ldl mtı1ele dilpnana arazi ~ D, tarilaha kitaW nuıfalahlM 
aıw flldrde)"df: h•Drmm .WCMDll O*mı...n. nDl ..... , -• ~mahfillerinde Mo.tovacla ı.a-.W.., ve ltltln mllletl 

,._ tarafa 
1 

b1elde) (llat tanfl ı lneide) ki Jnıiliz bfiyfik elçisi Crlpps'den Blrliil de Alman iflali üzerine hakkmmla eWI mlnntı& .,. 

1 

-. ~ ()stend t tavzih gelinciye kadar her tOrlii memleketlerinden çlkan bük6met ....... ..vU.- MiJlk -
Alrclenllcle Anlerlc . lnılc tebllğlerl :ı!i~ ~ dr. ~ tefsirden içtinap edilmektedir. 1eri hutubn tananam••· mu. .. ......... ...,.. ......... 

~ <Bat taraı. 1 ,_.) <Bat tanfa 1 laehle) 8.,.m ıo (AA.) - "lrü teblill., mu1aıda doklaa ela muv!&: Belçi.::C:ı:rı~=ı: · bbe1e etmektedir. ..... ....... tna•, 
Gemil-ı......ıwa- ...... b1...1.-_ Garp feplaeelade, nsl:rette 4elltlklilr layetlt htteamlar yapı'bmttır. ~ nulk azlyetln ~ y.,,,. ,,..,,,,., ... Mllletee ..... 111Jeı17. 

ıı:ı.nm~• &U\' "" ...... manlarında bJrth vapurlar lfll- ~. Birincıi hafta sarfmda. 41 Sahil halaza aervia1erlne • ye 11
" ı. ..... W. ... ,.._ .-.l tq• 

hasar olmamıŞlr. Her 1riicam ya- :recektir Bundan fu1a tafaillt ........ tQnreai clllflrl1mlwtlr f ma ı:;aı:;ıeı: 'D- bapta 11111 lltylemelarbae ~ ol Ho11anda, ScwJetJıeri .._ ta- ıMHllll ..._ ......... " 
J>ılchkça, dOeman tayyareleri, ~ · eden k · :rıa dal. llaelcten1*ct.n " llai.t.aı- mensup : ~. ~u- dalUD'll beJan ~- kit tanna""I oJdalandlD .,.. .. ..._.. .. ·__. ltllA a. 
deniz aveılanmız tarafmdan ya- kalan ~ki• DllN)'OD ~ " clter müaller lseriade btif • ~ubl ~= ~:.°!: ll ŞimdiJ9 kadar So9yetler Bir• knmda mGm 11'11 JQkta w l:ll • .ı.a. Wr ._ ......_.. .. .a. 
k•lanmıı ve hücum bu suretle • l1ll1an ,........ • ...,.. ._ s,le cı., n d\qmlın ta - lifinin bt1 ani brarmJ derplf et- nMmıe,ta ...,......,. ..._ • • w ...._ ..... _ ._.._ 
kınlarak aveılarumz ve filonun Vaparlarm fuJiJet1 halrkmda ........ tanueleri Maala .. , '*- manma ve nere IMY· ürec* ortiııda hiçbir 181 10Jml. da. ,.... ..._lıa! 
bava dafi bataryalan tarafından lnciltereniıı aleyhine :tııllanalabl- namat .. 1ı1r be hah atauttır danlarn\a hr1CU1Dlıtr Ya1)1DI$r. Hatta çak alihiyetli bir SotJet So9J.u.r.ID ba ............. • itte her - ıı.,. llYllbft f. 
•eri ı>üakürtülmü.ıür. Bir avcı lecek mal'lhnat vermemeyi ken - Ha .. dafi ı.tarnlan. 11a1ınm cm~ /ngillere iarlnfle fabli1etil daha dün bize dlyoıda keti "1ttald ba ~ pa1:111t il;m 1dnef 9.ar dal .- mahaUtndf 
tayyarenm kayıptır. DIA'er bir dtınbıe lllb bit dfiltal' ....,. ,... '* J&ı- tılfı•eai ........, Londra, 10 (A.A.) - "TeW.. ki, Sôvyetler BirJıijnln nPbwn de oJdukp ftlmll Mr a..tJI& al •st omam.. b6yit1c Mr W 
avcı tayyaremiz de kaybolm04 tir. Ba t•n•enla .o- .u a1aa-~ iaerinde fqiltz neı kaqa IW'i lstikllHnm en blris ~. M.- ....... e.e 11! k.,..1"1•ı.tmlım B1rtnel ve f. 
fakat müret~batı kurtarıJmıt- Tnldl .ulen /tal,,.,,_. .... mtrettelıatmduı dl.ter 1'iri8i •- tayyareleri, ıece. üe Alman bom delili Mmkovanın Belçika, Not - eneli AJneenı'• Maaliıiva a..m \inef fn&n6 Harpkırtnln ~ 
tır. Nevyork, 10 (A.A.) - Ik«met :rse ile beralltr ,._,..., C... bardnmn tayyarelini tabrl, et- veq Ye Yugoslavya elçilerini hAJl de fld4ltll idi' tllJtk ,....... • ._'"8a!ntn hiiU.. hudur. l'abf 

Dütman hileumlan torpil tay- tezkerelerinde )'azalı ikamet müd cetlııaincte de ...t:reue d.tt.lldlk ~. DGtman tayyarelerinin normal liyai mümeail olarak t8dır ft _..da 8talfil fimdi19 "f'll* mJDettnfn o saferin ka• 
yareleri, avcı tayy~leri bima- detıerJni ·~olmak suçu ne ,... bu ıece yaı»tııl faaliyet, bundan tanıınalda bulunmaaıdır. b4- ..... oldılk IDllUliJetiDi "lthulmdanherl jleefrdfıf her 

yübek irtifa birçok İtalnnJarln tflV'ldf edildik aır m1rtar d8llD&D ~ evveDrl hüeumlara nuaran çok Bazı lngiliz mahfillerinde Scw. ~ .,....... lctldari bil - 9"elUt .an ~ o »f•ln ~ 
:511:1~:1 neleri ve av 1eri dtter '6lrçoltlaımm da üzerle tanueli c11ıa Balcllt 1ser1ac1e •• lılr daha küçük bir mikJıasta olmut- yetlerin bu kararmı bidqette fiil eHm a1mlf IMılamnaktadlr. ~bir tMtdt ..,dmu mı• 

m an l?__.._ • rinde 8l'qta'maJar 7apldığı öi • be ubr1 1raaıp iiseriade acmae, fa- tur. mebfr miltemerldz hücum bilba11a umumi bir müJlhuafa Bu bapta fikirler tabalüf et • 
cı himayesinde _.;ymııcaa J)ike 1'91111mitUr. ÇarpıDb8 pü de bt Jıuan macip oımumttır Blnb- olmamıt. .fabt memleket ieinde atfetmek temqölü ftfdL Çünkü 1118)dedir. 8ovJet1er Birlitl bu 
bombardıman tayyareleri t.ra • ıeo Alman deDtRim tevkif dl . .,... cm..ı....aa bomWar abı.m.tu mahteUf noktalaa bombalar a- Sovyeüer Birliji ıeçen1en1e Bel-' bareı.ti ile Berlini tatmin eln"9 
fından ~. Bir defamn- ml§ttr. Olt •e yaralı nrclr Ha .. dafi hatar~ tıhmfhr. Bombalar, eberiyetl çita ve Norveç ne iltihal&t mü • v• demokrasilere bqı da hoşnut 
da. )f~~ - 110 ncı taJ N'eYJOrk, 10 CA.A.)-us~ ,..ıar, Alutaat 1rampau ltolahardmıan' itibariyle müeuir olmamıe, fa- badelesi için anlapıalar attet • IUZluiUnu - ki bu ~ f 
yarel.en himayesinde .,yıedft J'ederal ınelrenlal'I Kevyork 181'- etmekte olan VeJBaıtoe tipUadeen 1ıir kat~ ıarbrnda bir te- nrlftir. Sovyetler Birliii aeJçtta- Almanyaya 7arıyabflecek makfne 
25 pike ~=•m:,:_ !-.!t::-ı. pmcteJr! tt117an Pl!Vi7ommda p lalilis Mlüarclmaa \anar.mi eli- htrde bul hasar vukua ~imle- ya ahire giindererek bu ıneınte ~ malzemenin Sovyetler Bir oq 10 (A.A.) _ Sovyeı· 
sinden _mau-c lJf8D 90 ltalymı tevkif edetek El· fii•lzllr. tir. ketin açlığınl bafifJetmelı lltiyor- iline sevkini Ameribmn Ju.k ~.....:._ di dk 
daha huc~a 1-lamlldn nvel. li8-lsland'a le'Vketlnitlerdir. * Memleket dahflinde ölü ve du. Mukabilinde de endüstri mal- ftmesi üzerine btt kat daha art- W B1rI.-a ~ ~ums 
deniz avcı tayyaıelerimlz wa- · Befrat ıo (A,A) - '1nlt teWlll.. varalı mlktan büyük delildir. zemesi alacaktı. Bu memlehtle - llUftll' - Wi dereeede ~ .uıertne. beynelmilel teaınft mu-
~~a'!..!.~~Jannn::.==t & ........ Haft -............, llftblıiı•ri Bu ~~ ....... ~ebn'a fnıtliz rin ifta1 alteda ~ olclUlu mütalem11o4a b11111nıd1 = v:ı!~~ ~ b 
e _ a.~&s.waaa' ve ,.. maı.awa eclea frak 1ata11ınm, ..._ hav• &'UVVll:I'.,__. memuı> bom- d8ll ve bu~ _ı\lfılan bunuıala iktifa llD edeci&Cfrf Y* ıwne ~ Bu rütbe 
muştur. iyi awnilere cetıilmeie mecbur et- bardnnan ı.,,.releri tarafmdan müamaı...rr ==· ı.- • Sovyetler BirJJii b'1ü •a.fı ~: Büyük eıÇt orta el 

Düemana 8'dıdakl zayiat •.ulu 11_ Hlf mifdt. 7 ..,_.., 11attbnl,. et.a- hüeum ~~ h~ mu- la~•Mvdv .liVi · v• 9'rı! ~ mukareaet n :ve ~tcüzar. ' 
\'erdirilmiştir: ....--,O ... ap nn.. ftcMe'tH ........., ..... vaffakıvetle ,... ...... ~ -- ey111r111lstir. vaı:iJeU tanıınalr lstemlt olmala ~ - Ameriba ifbirUll ll'f • 

Hava dafi toplan tarafından d6fmua MlJ'l1r .,...._r .,...ftlmit. rına ihtimal Vfl'illyordu. l'akat tıkça O nisbefte l1'tllc8k old bir 
3 torpil tayyaresi ve bir S. '79 • ,t"k~ lAO ~ ,e~tesı) - tir. Irak toH-. ı..tus ........_ v.... alled ..,.. ..,.._ ile Sa9Jeüeria Y~ lmfl lt birQli siyalettnl mi tatiP et • Booeevelt;in Oilu 
tayyaresi tahrip edilmit ve iki nuv, llUV· ~ .r;unuye bü- nl .....ıfalayede ............. et-~ lıiilidıilrclııw etmittlr. da böyle bir karar ittihaz etmesi ~:*ta"' Kahire' Geldi 
torpil tayyaıwi ciclcll bapra ui- Yük elçili BDiS ~! mittir. traJı allPlan • mllıhDcBr. 8-ar ... Mildir, Bir c11tman ümrtne bu ihtimal de ftlit llSrün Yalan Şarkta ani ye 
ratılmqbr. Denls aVcı1an. bir ~ T~ .:~~ 1nı1t baft ...,.etleri, lalllls ıDIMlll- aaltlt,e ..,,.-. K • • ....._,.... m..--ur. a,Uifkiillüa Juııııi1-ml bulundu - Londra, 10 (A.A.) - Kahire 
Yunken - rt ve iki 8. Ti d6tlb'- -- e,e uu aat ....... ~ ...._ cta ~. • tanarede ba- 81.yaıd mahfiJJerde §lmdl 1U ~n=- 8tda118 lna 1eni ... elen blldltUdtlfne ,ere 
nıüş ve bir Yunan - rt, bir Almaap h~ neldtade .,.,........ etmittlt. Bir ı..m. tana· ı..a bir ,..._, Wr ......-. le er- mitalea ileri IÜr'ÜllDellteCt in· 1alDls Jnalltere ıaran- lam• ııoo.v.ıt dGn orta 
MesSer1Chmltt - 110 w bir Cr. riclye Veklletinee tefebbülat ya- nal ıra.-.. .. dfler lılr ~ 1fq .. ıı • • a1alubtbr. a1r La- ,m.e ve Ametika Ba1tak mem- m oWü a.flll lakat ayni zaman tn,mz bvvetterf başlnunandaru 
42 tayyarealnl halal'a utratımt- P~~-1 .. -. Gilmül KerkDte ,_. lmMie IWtMır wtt- sn& 1tombr 1 tanaretl, Baidat leketlerfnliı &>vyetter BMtıme da Hint denizinde ve Akdenbde Gelıera1 Wavell taralmdan kab~ 
tır. Bundan ba'°1 diltr 4lt- r'"', ~ ~ e1ne mittir. 9Ma lr6 taJ'J'artletl • Ue ~ela -a :rere iame1e llhllbn tftllalam ~ ... ....... ~Jfttu he • ~. ,,..,.... 1 .... ftool8' 
aaıı tayyarelerine de __. ya- komobJJrı yerlenncle kalacak - ıertae -..a.t1r. ....._ ........ •• ıanar-m dart tiDa etmelerine bqa bopıutns- Jeti AnnDa oblrak velt w .. .,_ ~ bt,ı' 
J)ılmıştır. laıdlr. ' ..,.. llllllUs bawa ............. ~ta ......... tir 1quDll ..,.... için ~ .. t.tadit1.nıd lmJqllf - '1aba 
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~v~~~~~~k 
KOMP~(Ml:LERİ 

rercih : Sizi aldatmıyacak en doğnı hakikat işaretidir. 
Külfet ve emek istemeden tavuk suyu ile mamlıl bir 

komprime, muhtaç olduğunuz kaloriyi ve 
huzuru temin eder. 

Büyük Bakkaliye Mağazalarında Vardır. 

r ............................ . 

1 !h~:~~.~~~~' ;,~~~!~.b~!.~~~~.~~ 1 rr. Taliplerin BEŞİKTAŞ TAYYARE FABRİKASINA müracaatları. 
~_. .................................. , 
~ 

l iDEAL BÜRO 
) 
> Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

~Divor ki: "Az masrafla iyi iş .. yapmak, para kazanmak 

~ istiyorsanız, "İDEAL BUR0° yu okuyunuz.,, 
) 
) Satıf geri: TAN • latanbul 

~ 
) Fiatı 50 Kuruş. 
).-V"V""V"Vo"V'"V""IV"""-~ ........ ,..,.,....,"""'"'V'"'V""V"'V'"V""''V""V-..,......-.,.. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kmuluı Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Bin-.tirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
zı,. .. t B•nk••nda kumb•r•lı ve lhbaruz tH81'1'Uf heHpluındı en iZ liO 
Ura• bulunanlar• Hnede 4 defa çekilecek kul''• ile •taOıdıkl plln• gö· 

r.e lkr•mlye d•§ıtılıcıktır. • • 

4 Adet t.000 
4 • 500 
4 .. 250 

40 • 100 
100 .. 50 
120 • 40 
160 .. 20 

Liralık 4.000 .. 2.00" 
• 1.000 
• 4.000 
• 5.000 
• 4.800 
• 3.200 

Llra 
• 
• 
• 
• .. 
• 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GUZEL HEDİYE 

ÇocukArisiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi .A. Çünkü: 
çocuğun mektepte 

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

mektep dı~ında, hatta 
mektepten sonra muh· 
tac ol.iuğu en kıy- 1 

metli eserdir. 1 

Cünkü: Her hedıye kırılıp kay· 
bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-

Çünkü: Ç'oc11k A.ts;klopedisı 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va· 
zifcsini görür.Ona t>oş 

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bır:ı .. 
kacak bir eserdir. 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

TAN . Neşriyat Evi 
Çocuk AnsildopediRi ikı 

cilitir. Mükemmel şekildt: 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) l.iradır. lstanbul . 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

~~P·A ~A 
\ HAY.&.T YAHIŞl:lilN 

DİREKSİYONU DUR 

' 
-...---~ıs- -IDARUINI BllH 8ANKA$ 1NDA 
AKRAMIYEL[r l=!ESAB:.-~F\ 

r T. iş Bankası )~...-.-~~~-----..1 
Küçüli Tasarruf ll I Emniyet Sandığı llGnları 1 
Hesapları 1941 ._ ________________ _. 

iKRAMiYE PLANI Taksitli Emlak Satışı Sekiz 
Keıideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Afuıı-

• tos, 3 İkincite:ırin tarihlerinde ya
: pılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık =2000.-Llu 
3 .. 1000 .. =3000.- • 
2 .. 750 .. =1500.- .. 
4 .. 500 .. =2000.- .. 
8 .. 250 .. =2000. • 

35 .. 100 .. ::3500- " 
80 .. 50 • =4000.- .. 

300 - 20 ~ =6000- -................................................ 
Sultannhmt 3 iincü Sulh Hu

kuk Hakimliğinden: Davacı İst. 
Unkapanında Keresteciler cad -
desinde No. 198 de Emin Avşar 
oğlu vekili avukat İbrahim E
nüstün tarafından İstanbul Ali
bcy köyu ile Tcpeköy ~iftliği 
müsteciri ve Çavuşköv çiftliği 
kiracısı • l z m i r l i Hüseyin 
aleyhine 941/748 No . lu 
dosya ile acılan (38) lira ~5 ku
ruş alacak davasının yapılmak-
ta olan mubakcmf'sinde müddei
aleyhin ikametsı?ahının mechul 
olmasına binaen 20 11?Ün miiddct

Senede O/ o 8.5 Faizle Ödenir 
Semti Clnıl 

Muhımmen 

kıymeti 

Kadıköy Hasanpaşa mahallesi eski 
Adalet, yeru Hürriyet sokak 7 No. lı 
(Milvcrrlh Ata 1/11) 

Kadıköy Hnsanpnşa mahallesi eski 
Adalet, yeni 'Hurriyet sokak eski 7 
Mil. yeni 8 No, lı 

Ortaköy Mecldıye mahallesi eski De
reboyu, yeni Dere sokak eski 123, ye
ni 129 No. lı 

Fatih Katip Muslihiddin, yeni Hama
mı Muhiddın mahallesi eski Tathku
yu, yenl Tatlı memba sokak eski 4, 
6 yeni 4,6 No, lı 

Ev 

Ev 

Ev (Apartıman) 

lki arsa 

1 - Arttırma 26 Mayıs 941 tarihine dilşen pazartesi günil 
cnk ve 14 den 16 ya kadar devam edecektir, 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 

1200 

800 

4500 

250 

yapıla-

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetinin % 15 i nlsbe
tlnde pey akçesi yatırmak lAznndır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz &enede 
sekiz milsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tAbidir. 

4 - Taksıtler ödeninceye kadar gayrimenku) Sandıia birinci dere-
cede ipotcklı kalır. 

5 - Binnlarm totografian Sandık dahlllrideki satış salonunda te:ı
hlr olunmaktadır. Fazla tnfsilAt alm&k için salona i'miracaat edıllr. 

lc ilanen tebligat icrasına ve ~ 
muhakemenin de 2-6-941 tarihi-
ne müsadif pazartesi günü saat 
10.30 a talikına mahkemece ka
rar verilmiş oldul!undan vevmü 

Emlak Almak ve Satmak 
lstiyenlere: 

ve vakti mezkurda bizzat veya 
bilvekiıle mahkemede hazır bu
lunulmadı~ı takdirde gıyaben 
muhak<'meve devam ve karar ve
rileceği ilanen tebliğ olunur. 

* _, 

1 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Krı 

Başlık maktu olnrc ... 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 30() 

İ tanbulun her semtinde her ceşit emlak almak ve satmak için en 
kısa yol satış salonumuzu ziyarettir. 

İstenildiği takdirde satılığa konan emlAk mukabilinde ne miktar 
borç vcrıleceğl tayin edılerck alfık:ıdarlara bildirilir. Bunun için iki U
ra ucret alınır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere ile ay için bin lira
da on iki buçuk kuru~tur. Ne satıcıdan, ne de alıcıdan başka blr Qcret 
alınmaz. (3392) 

KAYIP: Gü.mr.ük karnemi za· 
yi ettim, yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Gümrük komis:voncu maiyet 
memuru 36 No. Adem Akdrin 

l 
f ,, ,, ,, JO(J 1 DiKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene lclnde 50 llradan asatı dQşmJ-

)'enlere ikramiye çıktılı takdırde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar j ,, ,, • 7 5 
&enede 4 defa. 11 EylOl, 11 Blrinctk4nun, 11 Mart ve 11 Haziran 

KAYIP: Eminönü kaymakam
lığından ve belediye şubesinden 
almakta olduğum askeri yardım 
parasına ait mühürümü kaybet
tim. Yenisini yaptıracağımdan 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 
Sirkeci Demirkapı Yanko apar
tımanı No. 35 de Diyamanti. 

tarihlerinde çekilecektir. illin ttayf munda .. 5f 
~--.r~....r:a:r-~~ ....................... .. 

ıı - 5 - 1941 

BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 

'tntillerl ve Türkiye CilmhurlyeU ile münaklt muka\·clennmcs 

2292 Numaralı 10/6/1933 t r hU kanunla ta dik edilmlşUr. 

(24/G/1933 tarihli 2435 Numaralı Re mi Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi: 

l 0.000.000 Lıgiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türlciyenin Başlıca Şehirlerinde 

P ARİS. MARSİL YA ve NİS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

KIBRİS, YUNANİSTAN, İRAN. IRAK, FİLİS. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LÜBNAN , 
Filyalleri ve biltiln Dilnyndn Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her novi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı <'ari ,.e mevduat hesapları kiişadı. 

Ticari krediler ve vcsnikli krediler kiişadı. 
fürki~·e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
i kontosu. 
qorsa emirleri. 
Esham ve tah,•ilnt. altın ,.c cmtaa üzerine avans. 
C)enedat tahsilatı ve saire 

En yüksek emniyet şartlarım haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf Jıesapları açılır 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden : 
İçki ve tütün satıcılarmm ellerindeki satış tezkcrelcrinln müddeti 

31 Mayıs 941 akşamı sona erecektır. 
Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mmtaka i

Ubariyle nşağıda gosterilen günlerde dukkCına ait konturallan ve eski 
tezkereleri ve ikJ adet fotograflarlyle Kabataştaki Başrmidürlilğfunilze 
müracaat etmeleri \C 5 Hazıran 941 akşamı s a! 17 den sonra ynptlacak 
kontrolda tezkcrelerıni almıyanlar hakkında kanuni muamele yapılacağı 
mın olunur. (3396) 

15 - l6 - 17 - 20 Mayıs 941 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaltı. 
Şişli ve Knsımp:ışa mmtakasındakl bftyiler, 

21 - 22 - 23 Mayıs 941 gunicrı Sirkeci ve Beynzrt mmtakaıımdald 
bAyiler, 

24 - :6 - 27 Mnyıs 941 günleri Aksnray, Fatih, Balat, Bakırköy 
mıntakasındaki bfıyiler, 

28 - 29 1ayıs 9 -günleri B kta , umell Bo azlçt ve Anadolu 
Boğaziçi bftylleri. 

30 - 31 Mayıs 941 ve 2 - 3 Haziran 941 günleri Üsküdar, Kadıköy, 
Erenköy mıntnkasmdokl bôyiler, 

4 - 5 Haman 941 gUnleri Adalardaki bfıyileı 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik J 

~ 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için- ) 
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu l 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum 

f Fiatı 50 Kuruş. 

Köyceğiz Kazası Mal Müdürlüğünden : 
Köyceği~ nıalmQdilrlllğünce Koyccğlz golU ve tevnbel Taşlıçaydaki 

dalyanda balık evlama h kkı ve % 12 s ydiye resmınln 1 Haziran 941 
tarihinden iUbaren üç seneligl 1 Mayıs 941 dcc 20 Mayıs 941 tarihine 
kadar 20 gun milddeUc açık arttırmaya konulmuştur. Sabık ihale oedell 
seneliği 15000 lira ilç senelıği 45000 liradır. 

Senevi bedelatı müsavi tak itte ödenecektir BiltOn mruıarif mülte
zime aittir. İhaleyi miltenkıp 15 giln zarfında u;mlnatı muvakkate 'l' 15 
katı teminata iblAg olunacak ve bu milddot içinde noterden mukavele 
yapılacaktır Harp, İsyan milstc na diğer ahvalde müşteri hazineden bir 
gQna hak talep edemiyccektlr, Arzu edenlerin şartnameyi gl:irmek ve 
öğrenmek ve talip ol nlnrın '1ı 7,5 pey akçcsl yatrrmaları için K6yceğız 
maliyesinden mnteşekkıl komi yona muracaatlnrı illin olunur, (3509) 

# Çok Kıymetli Bir Çift Küpe l 
1 Tek taş pırlanta 

12 Mayıs 1941 pazartesi günii saat 14 de Sandal Bedesten1n-, 
' de miiza:vcılc ile sahlacakhr. 

:>ahıp ve Neşriyat mudürü: Emin Umıan. Gazetecilik ve .Ne§l"ıyaı 
T. L. Ş. fA.N Matbauı 
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