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Amerika Niçin 
Yardıma 
Mecburdur? 

Amerika, İngiltereye yardım eder
ken demokrasiye değil, &adete ken· 
disine hızmet etmektedir. İncıltere 
için Fransa ne idiyse, Amerika için 
de 1ng,ltere odur. lncilterenin du
ıuşü, Amerikanın da yeryüzündeki 
mevküni kaybetmesi demektir. 

Onun için, Amerika, İngiltereyi 
nıağlQp olmaktan kurtannıya mec
burdur. Bu saika ile Roosevelt, A· 
merıkayı totaliter devletlere kar
ii harp eden milletler için bir ailih 
fabrikası haline getirmiye karar 
vermiştir. Amerikanın bu vaziyeti 
anlaması yalnız İngiltere ile Ame
rikayı değil, bütün dıinyayı bu kll
bustan kurtaracaktır. 

M. Zekeriya SERTEL 

- FRANSIZ 
r·n~~)1 i TAL YA 
t.US:t5PANYA 
~~~ İNGIİ-IZ 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

AŞKIN TEMiZi 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Satts Yeri: T A N - İstanbul Fiyata: 100 KT. 

KİYE 

1 

Roosevelt'in tasavvur ettiği 
ve hazırladığı geniş plan 

dahilinde Amerikanın İngiltereye 
Yapabileceği yardım bizim hayal 
hududumuzun bile üstündedir. 
l>üşününüz ki, bugüne kadar İn
gUteİ'enin Aınerikaya yaptığı si· 
llarişlerin miktarı 2,5 milyar do
ları bulmuştur. Roosevelt ayrıca 
2,5 milyar dolarlık bir sarf sala· 
hiyeti ,istemiştir. İlkbahardan 
itibaren başlıyacak olan kesil 
Yardnnm miktan ayda 300 mil
Yon doları bulacaktır. Roosevelt, 
bütün bu yardımı peşin para al· 
tnaksızın veresiye veya ödünç o

Alman tayyarelerinin Sicilyadaki harf'ket üsleri ile İngilizlerin dün tekrar bombardıman ettikleri Catania hava meydanını ve gemi kafilelerini himaye eden İngiliz harp gemileri ile Alman 
tayyareleri arasında şiddetli bir ~arpışmaya sahne olan mevkii gösterir harita.. (Akdenizdeki muhtelli mevkilerin Sicilyaya olan uzaklığı ayrıca harita üzerinde işaret edilmiştir .. ) 

yeni İktisadi Tedbirler Romanyay~ -Mühim Bir Beyan:1 

S k
/ 1 • • l • Gel~n Yenı 'Alman. Bulgar 

Sicilyaya 
Yeni Bir 
Akın Daha 

larak vennek fikrindedir. 

f o arın evzıı çın NazıKıtaah ittifakı için 

Salış Yerleri Açılacak ~=~~:;aes~0~:~~:;t 8:~::~=~e;::" 
Birc;ok Hangarlar ve 
Tayyareler Yakıldı, 

Yangınlar Çıkarıldı 

Niçin? Amerika neden bu ka
dar büyük fedakarlığa katlan· 
inak mecburiyetini duyuyor?. 

Amerika Cümhurreisinin nu· 
tuklarma bakarsanız, Amerika-

:k:r~Y~~ilb~~~::~~ ~~~~ Bütün Fabrikalarda, Lüks Ecya Yerine Zaruri Niyeti de SeziliyeT Elc;isi Diyor ki: 
1918 harbinde de· demokrasiyi 3' 

:U~~~~1~~rn:~~~:l~1; g1~: ihtiyaçları Karşıhyacak Maddeler imal Edilecek 
dermiş, müttefiklerin harbi ka· Koordinasyon heyeti umumi . ,. • • tedbirler almaktadır. Ve daha da 
2anmasında amil olmuş, fakat de- kitibi Hazını Atıf Foyucuk, dün Koordmasyon u. Katıbı bir çok tedbirler alacaktır. Bu 
ırnokrasiyi kurtaramamıştı. Bu· gece radyoda "lktısadi mesele- Dün Radyoda İktısadi tedbirl~~i alırken milletin üze~}-
Jtlinkü harpten sonra ise kim ga· terde HükWrıetin görüşü" ismi M I I d H"k,. tin' ne de duşen vazifeler var ... "-. Hu-
lip ~elirs~ gelsin, demokrasin~ altında Sayın Başvekilinliz Re· ese e er e u ume kiı.met ve millet el ele verdikçe 
eski ~k.lind~ . te~aı: avdet etmı· fik Saydamın Büyük Millet Mec· Görüşünü İzah Etti bu tedbilrer daha süratle hafifle-
Yeceğını İngıliz ncali ~çik?m açı- tisinin son içtimamdaki nutukla· tilebillr. Alınacak tedbirler ~-
ğa söylemekten çekırunı)\'>rlar. i h ed üh" • b" } •ta !ardır: 
:Suna kani oldukları için değil nnı za en m un ır 11 • noktalar üzerinde durmuştur: 
ttıidir ki, İngilizler bir türlü sulh bed~. bulunmuştur. .. Dünya buhranından doğrudan Lüks eıya yerine_ 
gayelerini ilin etmiyorlar. A Dun1a buhranı karşısın~a Hu- doğruya veya bilvasıta mütces- 1 - Hükumet geliri mahdut 
Amerikanın böyle bütün ağır· kumetın ~~ak!8 .~ul.undug~ ve sir olmıyan hiçbir memleket yok· ve muayyen vatandaşların yeme

lığı ile İngilizlerin yardımına alına~ duşunduğu _ıktısadı ted· tur. Bu tesirleri azaltmak i~in, mesi, işmesi ve yaşayışı ile aliıka
koşmasınm sebebi daha mühim birlerı anlatan bu hıtabede Bay her hükumet gibi, Türkiye Cüm- dar ihtiyaçlar üzer;nde durmak-
<iaha esaslı ve daha geniştir. Hazun Atıf Foyucuk ezcümle şu huriyeti rükümeti de bir takım <Sonu: ~a 5. :su " 

Amerika biliyor ki, bugünkü ------
harp, herşeyden evvel bir dünya
Yı paylaşma harbidir. 

Yine Amerika biliyor ki bu 
harbin bir hususiyeti de, ideoloji 
harbi oluşudur. 

Yine Amerika biliyor ki, bu 
harbin sonunda Almanya galip 
a;telirse, Amerika için gerek siya
si, gerek iktısadi sahada hayat 
hakkı daralacaktır. 

Bu hususta Amerikalıların ne 
düşündüğünü anlamak için, A· 
nıerikanm en kuvvetli ve en sala· 
biyettar muharrirlerinden Lip
Jnnann'm bir etüdünden bazı 
l>arçalar naklediyorum.. 

* * Du Amerikalı muharrire gö
D re, yeryüzünde dört büyük 

Banayi mıntakası vardır. Büyük 
sanayi nuntakasından maksat, 
~iş mikyasta makine ve alat, 
fimendüer levaımu, otomobil, 
Jlerni ve tayyare yapabilen saha
lar demektir. Bu mıntakalar şun
lardır: 

1 - İngiltere dahil olduğu 
halde Garbi Avrupa 

2 - Sovyet Rusya. 
3-Japonya, 
4 - Şimali Amerika. 

Yardım Planı 

Bahriye Nazırı 
Knox Mühim 
izahat Verdi 

"lngilte_renin Deniz 
Kudretinin Yıkılmasma 

Mani Olmalıyız 11 

"Aksi Halde Harp 

Amerikayı Saracak .. 
Washington, 17 (A.A.) - Bah~ 

riye nazırı Knox lngiltereye yar· 
dun kanun liyihasıru bugun me
busan meclisı harıciye cncume
ninde müdafaa ederek bilhassa 

Japon Başvekili KONOYE 

Japonya 
Telaşta 

Times'e Göre 

ltalyaya Nazi 
Yardımı Her 
Gün Artıyor 

Şimali ltalyada Birc;ok 
Trenle re Alman Harp 
Malzemesi Yüklenmiş 

Akdeniz Hakimiyeti 

Planı Altüst Etti 
Londra, 17 (A.A.) - "Times" 

gazetesiinn diplomatik muharrıri 
yazıyor: Almanyanın Italyaya 
yardımı her an daha bariz bir şe-

Diğer Bir ihtimal 

Asker Ge~irmek lc;in 
Sofya ile Belgradı 

Tehdit ve Tazyik 
Ankara Radyo gazetesi, dün 

akşamki neşriyatı arasında şu 
malumatı vermiştir: 

"Bundan bir müddet evvel 
Reuter ajansı ile Amerika rad
yoları, Alınanların Macaristan 
üzerinden Rumanyaya külliyetli 
miktarda asker sevketmekte ol
duklarına dair bazı haberler ver
mişlerdi. Bugün, artık bu haber
ler tamamiyle teeyyüt ediyor." 

"Almanlar, ay başındanberi 
Macaristandan Rumanyaya giden 
demiryollarma elkoyarak günde 
en az 25 tren ile Rumanyaya nak
liyat yapmaya devam ediyorlar. 
Rumanyaya, işgal tarihinden bu 
güne kadar, üç piyade, üç mo
törlü, bir zırhlı olınak üzere en 
az yedi tümen ve ayrıca da bir 
hava tümeni olarak takriben 150 
bin Alınan askerinin nakledildiği 
anlaşılmaktadır. Fakat, nakliyat 
devam ettiğine göre, yakında bu 
kuvvetler iki, hatta üç misline 
çıkacaktır. 

Artık. Alınanlar Rumen ordu
sunu talim ve terbiye veya Al
man menafiini korumak gibi, es
kı iddıalarında ısrar edemez. 
Çünkü, vaziyetin tevil götüre
cek. yeri kalınadı. 

Tahşidat muıtakalan 
"Rumanyaya nakledilen Al

man askerleri dört bölgede tah
şit edilınektedir-

"l - Şimalde Moldova bölge
(Sonu: Sa 5; Sil 7) 

Bu dört mmtaka bütün dünya
ıı.ın esaslı atelyeleridir. Bugün, 
.uıgiltere hariç, bu dört mıntaka· 
:rıın üçü totaliter ve sosyalist dev
letlerin elindedir. Harbe kadar 

demiştir ki: 
"Onumüzdeki senelerde, mih

ver, birle§ik Amerika donanma
ma zırhWardan denizaltılarına 
kadar biıtün harp gemilerınde 
adetçe tefevvuk edecektir. Mıh
verın donanmasında en kuvvetli 
tezayüt, denizaltılarında olacak

Hükumet, 

Hakkında 

Vaziyet 
Mühim 

kil almaktadır. ltalyanm şimalin-
de birçok trenlere Alman harb ~ 
malzemesi yüklenmiştir. Sicilya 

Askeri Vaziyet 

HAVADA KATT 
ÜSTÜNLÜGÜ 
TEMiN iÇiN 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Yarın TAN'da 

ÜÇ NESiL • 
ÜÇ HAYAT 

r;;F;;z~~~j~··ı 
........................ 
~anm asırlık içtima! değişı'<· 
lıkleri üç sahnede yanyana g(;s., 
teren bu yeni serinin .. do~um" 
başlığını taşıyan ilk yausıııı 
~arınki nüshamz.da okuyacak· 
snı~ • 

istişareler Yapıyor 

ve Triesteye gönderilen tayyare
cilere refakat ederiler lüzumun
dan fazladır. Bunların icabında 
polisde ve idare işlerinde çalış
tınlacakları zannedilmektedir. 

tır. Mirverın bugünkü denizaltı B k•I M•ll t Bu adamann, daha şimdiden 
mevcudünü 284 tane tahmin edi- aşve 1 ı 1 e e Italyanın birçok mıntakalarında 
yorum. Fakat öyle zannediyo- yerleşmiş olan "Gestapo" azasile 
rum ki, nihayet 1943 da mihver Tehlikeyi Bildirecek çatışacakları muhakkaktır. 
500 denizaltı gemisıne malik ola- Şuna hiç şüphe yok ki, Ingilte· 
caktır. Tokyo, 17 (A.A.) - Cordell renin Akdenizdeki hakimiyeti 

Eğer Birleşik Amerika devleti, Hull'un son beyanatı hakkmda Hitlerin hesaplarından birıni al
Cenubi Amerıkada mutearnz bır tef~frlerde ?ulunan "Yomiuri tüst etmiştir. Almanlar, Italyan 

. askeri devletin yerleşmesınden c~~mbun., ş~~le ~·azmaktadı.r:. d?nanması~ın 1apmağa ~~kte· 
doğacak neticeleri~ karşıl,ışınak 1 J~ponya _uzerınde ağır hır. ık- dır olınadıgı ış~ !apmak ıstıyor
istemiyorsa, bugün Avrup.ıda tısadı tazyık yapan . Amerıka: lar. Fakat Ingılızler buna, Cata
Nazilerin önüne sed çeken büyuk Tokyo'nun dostane ışaretlerinı nia tayyare meydanını imha edi· 
Britanyanın deniz kudretinı Al- reddetmiştir. Amerika filosunu ci bir tarzda borbardıman etmek 
manyanın yıkmasına mani ol· Hawai'de tahşit etmek suretiyle suretile derhal mukabele etmış· 
mamız lazımdır. Büyük Okyanusta askeri nüma- !erdir. 

Alman!.a yeni topraklar fet- yişlP.r yapm~kt~. Japon:va'ya kar Romanın bir tekzibi 
hetmek uzere Okyanusda dolaş- ·, ambar~o ustune ambargo koy-
makta serbest kalırsa, evvela makta, nihayet bir kıvılcımdan 

i Amcrikaya gitmesi ve bir felfıket çıkacak hale ~elen 
çok zengin kaynaklarına şimdiki nazik vaziyeti tacil ct-
ası çok muhtemeldir. mektedir.,, 

(Sonu; Sa 5; Sü 3) (Sonu: Sa S; Sü 2) 

Roma, 17 (A. A.) - "Stefani" 
İtalyan ve Alman yüksek şahsi
yetleri arasında görüşmeler l"" 
pıldığına dair ecnebi memleket
lerde dolaşan şayialar asıls?Zdır. 

R. A. F.'nin, yani İngiliz Krallı
ğı hava kuvvetlerinir:ı günden eli
ne artmakta olduğuna ve bilhassa 
teknik teklmill ııayretlerinde ve fi
ili harp tecrübesi işlerinde pek mil 
him ve seri inkişaflar cöstermek
te bulunduğuna artık hiç şüphe 
kalmamıetır. Yeni Yılbaıındanbe
ri İngiliz hava muharebesi taktl
finde göze çarpan defieiklikler, 
ezcümle Alman muharebe hedef ve 
mevzilerine karıı yapılmıya baela
ntlan temorküzi hücumlar ve bÜ
yük kafile akınları, bu inkişafın a
meli delillerinden biri olarak gös
terilebilir. Akdeniz muharebelerinde 
İtalyanların yardımına koşan Al
man hava kuvvetlerin.in bu mınta-

( Sonu; Sa: 4; Sii: 3J 

\.. - --

"Müzakereye Zemin 

Hazırlamak için 

Sofyaya Gidiyorum .. 
Belgrat, 17 (A.A.) -

Bulgaristanın Berlin Elçi
si Draganof, Sofyaya git
mek üzere bugün Yugos
lavyadan geçmiştir. 

Draganof, Belgrat ga
zetelerine yaptığı beya
natta, Bulgaristan ile Al
manya arasında yeni itti
fak müzakerelerine zemin 
hazırlamak üzere gittiğini 
söy !emiştir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 17 (A.A.) - lcra Ve

killeri hey'eti bugün saat 16 da 
Başvekil Dr. Refik Saydam'ın 
riyaseti altında Başvekalette mu
tat toplantısını yapmıştır. 

Malta Üzerinde 

Valetta'ya Hücum 
Esnasında 13 Alman 

Tayyaresi Düıürüldü 
Kahire, 17 (A.A.) - Tebliğ: 

Ingiliz bombardıman tayyarelc· 
ri 15 - 16 Sonkanun gecesi de Si· 
cilyada Catania'ya tekrar taar
ruz etmişlerdir. Hedef üzerine 
varan ilk tayyare Catania'run 
Cenubi garbisinde bir hangard::ı 
müdhiş ve büyük bir yangın çı
karmıştır. Bu yangın taarruzun 
devam ettiği müddetçe sürmuş ve 
80 kilometre uzaktan görtilmüş
tür. Yangın, dığer tayyarelerin 
hedefi bulmasına yardım etmiş
tir. Bunlardan başka idare bina
larında büyuk bir yangın cıkanl
mış ve Cantia'nın prkında da 
diğer bir hangara ateş verilmiş· 
tir. Bu hangarda bir çok tayya· 
renin yandığı görüJmüştür. Tay
yare meydanının cenub çevrestn· 
de sıralanmış duran tayyareler 
arasında da infilaklar olmuştur. 
Bu mesut hadiseden bütün tay· 

(Sonu: Sa 5; Sü Sı 

( 

Bir 
GÜNLER GEÇERKEN) 

Camekan Önünde 
Yazan: Refik Halid 

lstanbula döneliberi eski bir zevkimi tekrardan mahrum kal
dım: Şöyle, bir ikindi sonu, matbaaya &"iderken bir muhal· 

lebici dükkanına uğramak. midemin o günkU mizacına göre bir 
kazandibi veya ekmekkadayıfı yemek ... Muha11ebici dlikkinı mı 
yok? Hayır, hatta eskisinden daha çok! Fakat benim çocukluğu· 
mun ve gençliğimin muhallebici dükkanları lam minasiyle, sade· 
ce muhallebici dükkanıydı; bembeyazdı, tertemizdi, aydınlık fe
rah, serin, hoş kokulu idi; bir kaç aylık çocuk aizı gibi sflt \'C 

Mevl(id okunmuş odalar gibi gülsuyu kokardı. Şimdi ise bu diik· 
kanlar fazla kaynatılmaktan kaburga etleri şahrem phrem ayrıl· 
mış kart tavuk ve ıözü çöplükte kalmıt horoz istifleriyle bir kü
mes hayvanatı morgudur; üstlerini Çinli derisi sanlığında Hizu· 
cetli bir ~-~ğ tab~kasının kapladığı tencerelerde çorbalar kayna
makta, genış tepsılerde ıslak tüy, tünek ve yalak kokusu sn:an 
pilavlar. t~tmektedir; bir pilav ki her pirinç tanesi iştah kesecek 
kadar ş!şkan, yaldızh,büklüm büklümdilr;bu tep~i adeta canlanıp 
bir nevı beyaz karınca yuvası gibi harekete geleceği, öteye beriye 
dağılacağı endişesini bile vermektedir! 

Oraları, muhallebi bulunmakla beraber, ne muhı.lJebici dDk
kaoı, yemek tencereleri sıralanmakla beraber ne aşçı dükkAnı, ne 
de tabak \'e çatal seslerine rağmen bir lokanta salonudur; ne kuş, 
ne ~evedir; benliğini, ananesini, zarifliğini, hususiyetini. bfltün 
mez.ıyet ve memleketçiJiğini kaybetmiş bir yiyim yeri galatıdır • 
Eskıden muhallebici camekanlarına, hepsi de yalnız sütlin ma· 
sum, saf unsuru ile hazırlanmış, mideye uzaktan sevimli, Set"in te· 
bessümler gönderen, şammeyi yonca kokusu ile bir bahar havası 
gibi selıimlıyan gıda mahbubeleri, Kilçilksu Çayınnda Saltanat 
kayığı seyrine gelmiş yaşmaklı hanımlar aibi dizilirdi; hafif. nazlı 
şeylerdi; hatta san grom feraceli ekmekkadayıflan bile o de,'İr
lerde bugünküler gibi yanmış ağda renginde, göğüslerine mandn 
kaymaklannın ağırlığı çökmüş değildi; koyun kaymaklan, Üzer
lerine bir bulut gibi hoş ve hafif yaslanırdı. 

İşte hunlar içindir ki girmek, yemek nellede, muha11ehici 
diikkinlannın önünden, gözüm hores başlamaları dizilerine 'c 
vıcır vıcır kaynaştıklarını sandığım pilav tencerelerine ili m~in 
diye acele acele geçiyor ve sadece gül S11Yft ve tarçın kokulu esi : 
dükkanlaruı hasretini çekiyorum. 
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Yazan: Alfred. Fabre Luce - Çemen: Ulunay 
Parisde k.almağa mecbur ola.o. ba
zı meşhur muharrirlerin hatırat 
defterlerinde okunabilir. O gece 
en meşhur doktorlardan profesör 
Thierry de Martel bir ıstriknin 
şırıngasiyle intihar eyledi! 

* * 

İnşaatta 
• • Kolayhk lçın 

Bir Teklif 
Kömür T ozile Beton 

Ve Külle Tuğla 

Yapılması İsteniyor 

TAN 

r· ~.~G~ü_N_u_··_N~_R_E_S~IM~L_E~R_I_~ 

Fransa 
Başka Yere 
Göç Ediyor 
----------- Göçeden Fraruıa: 

Son dünya harbinin doğurdu
ğu güçlüklere rağmen 1-;tanbul
da bariz bir şekilde imar faaliye
ti göze çarpmaktadır. Vali ve 
Belediye reisi Lirtfi Kırdar baş
ladığı imar işlerini her şeye rağ
men yanın bırakmamak ve ta
mamlamak için mümkün olan bü
tün fedakarlıkları yapmakta ve 
eldeki bütün vesaitle çalışmak
tadır. 

Fakirleri, hastaları. sakatları arka
sında bırakanrk tekerlek üzerinde 
yuvarlanan yahut yürüyen ne varsa 
yollara dökülmüı Altı milyon Fran
sız Cenubu Garbi vilS.yetlcrinc b
kılmıılar, bunlar hükümct mütare
ke yapıncıya kadar "açız11 diye bai
rııtdar * Şimdilik bu kaçaklar ken
dilerini düımandan kurtulmuı ve 
bu suretle milli müdafaaya iı;tira.k 
ctmiı addediyorlardı. Ayın onun
danberi Vekillerin tcrkcttiklcri Pa
tis onlarm ar1casmdan yollara dö
külmüştü. Acemi kond\iktörlcrin 
ellerinde bulunan arabalar bir~bir
lcriylc çarp11ıyorlar, yollann U.tü
nc devriliyorlardı. Bütün köyler, 
Orta Kurun hayatı cibi tahkim e
dilmiş, köylüler dıprdan selenleri 
kabul etmiyorlardı. Yollarda zırhlı 
otomobillerin ıcçnıemclcri için es
ki kırık at arabalarından, kulla.nıl
mıyan köhne otomobillerden :rapı

lan duvarm önünden geçmek için 
vesilu. coater-mek icap ediyordu. 

F ransa başka yere göç etm~! 
Fakirlerı, hastaları, sakat· 

lan arkasında bırakarak teker !ek 
i.ızerınde yuvarlanan yahut yürü
yen ne varsa yollara dökülmüş. 
Altı milyon fransız cenubu gar
bi viliıyetlerine tıkı.lmışlar; bun
lar hükumet mütareke yapmcıya 
kadar "Açız!" diye bağrıştılar. 
tZaten Alınanlar bu vilayetler
dekilere de yetiştiler.) 
Şimdilik bu kaçaklar kendilerini 
6üşmwxlan kurtulmuş ve bu su
retle milli müdafaaya iştirak et
miş addediyorlardı. 

Ayın onundanberi Vf'killerııı 
terkdtlkleri Parıs onların arka
sından yollara dokülınuştü. Ac>!
mı konauktorlerın elınae bulu
nan &rabalar birbirlerıyle çarpış
yorlar, yolların üstüne devrili

İlkokul Başmuallimleri dün Eminönü Halkevinde l\faaril Müdü
rünün Reisliğinde bir toplantı yapmışlardır. Yukarıki resimde 

toplantıya iştirak eden Başmuallimleri görüyoruz .. 
Istimlfil<Jar devam etmekte, yı

kıla'n yerler derhal temizlenmek- ============================ 
te, yol, meydan ve bahçe haline D • F • t l 
r=e~~~=~ istifadesine ı e g n ır l g a ar l 

Ancak, Belediyenin bu çalış- A l k 
masını ~ahsi inşaatla tamamla.- ri t l r l m l l/ a CQ .. 
~~.vÇ1~~~~e~~k s~~ ~=r~: 
de vücuda getirilmiş bir meyda
nın arzettiğı gtlzelliıc ile et.ra
fı pliına uygun binala"rla süslen· 
~ hır meydanın güzelliğı bır
birinden çok farklı olmaktadır. 

Peynirciler Piyasaya Mal Vermemekte Israr 

Ederlerse Peynirleri Müsadere Edilecek 
yorlardı. Bütün köyler orta ku- Fakat, malzeme bulunamama- Mıntaka Ticaret mudıirluğü taminı et~tir. Fiyatları mura
run hayatı gibi talıı<im edilmiş, sı, bulunanın da pahalı olması beyıu:ııeynır saLışıarı ha1<1<ın.laAl kabe bürosunun memurları, dün-

- 29 - ki:ıylüler dışardan gelenleri kabw yuzünden şahsi ve hususi inşaat tt11<uuerıne dev.ı.ın et.mektoou·. den itibaren etiket kullanınıyan 
etmiyoriardı. Yollarda zırhlı oto- mümkün olamamaktadır. Yük- Peynır tacırlerı, iıyatlan mura- mağaza ve dükkanlar hakkmda 

Bir Motosiklet 
Denize Uçtu 

C 
1 

.Fakat, dseyibrdlcr1.e ak-

1 

mobillerin geçmemeleri i~in eski sek mimarlarımızdan Se:tfi Aşıır- kaoe komı.syonunun tesbıt <:ttıgı takibat yapmaya başlamışU.r-
or erın arasın a ır sıs per- kı ık t ar 0 larından kullanıl- oğlu şehrın güzelleşmesı için Be- fıyatlar uzerınden pıyasay:.ı ıru,J dır. 

de · ki salın · - · d ki · r a a a ' ledi · f ~' - · hal . "var . 7nın onuu e ;ı- ınıyan köhne otom~billerden ya- yenın sar e.....,gı gayrete, - vermemek hususuncıa ısrar et- • 
) alarl bu sısı erıtemıyorl?r~ pılan duvarın önünden geçmeıı: km yardımının inzimam edebil- mektedır. iddiaları şudur: ı Gelen eşya 
temsı • dalgın ~ır papa.z taraf.ıı i •in vesika gostermek icabediyor- mesini mümkün kılacak l>azı "Elımizdekı mal bızım değıl- .. . • 
da11 yapılan ayıne benzıyor. Salı- Ju tedbirler düşiınınektedir. dir. Her bırı, yakın vılayetler.:ıe- Son gunlerde ıthalat hareket-
ne?; oynanan oyun .bir komedi Bütün bu sefalet kafilelerınin Bu zat evvela, bulunması miış- ki tacirlere aıttır. Biz, bu maıları ler_ı .artmışttır. Basra yolundan 
degı., bır harp dratrudır. . içinden Tauraine'deki şatolarına kül hale gelen inşaat malzemesi emanet suretiyle buzııa.1eıerde mühım ~ik arda ça~, otomobıl 

Ayın dokıu.uı:cu akşamı vekıl: gıden sefaretler erkiını gıcır gı- yerine koıayca teaariki mümkun mUhafaza ediyoruz." malzemesı, Bulgarıs:tan.da_n 50 
lor. rneclısı ~ükumetın merkczını cır bir otomobil kafilesi halinde olanların, pahalı malzeme yerme Yapılan tetkikat neticesinde bın liralık mangal komuru gel-
degı~tırmesıne karar vcrıyor. ;ıeçiyorlar de ucuzlarının ikamesini, bu a- peyrur tacirlerinın piyasaya mal mıştır. 
Tebliğde yalnız Raynaud istisna . · . rada putrelli betonlerde çakıl ye-Ertesı sabah artık yolda ılerle- vermemek için, bu gıoı s~illere ----------
ediliyor. Başvekil orduya iltihak . . rllle kömür tozu kullanılma- • mek ihtımali kalmaını•tL Her müracaat ettikleri anlaşılmıştır. 
ececekmiş. . . . • sını, kömür cüruhu ile tu

0
illa i- P ı· t , •- h çeyrek saatte buyuk bır boHyıla Eğer peynirciler piyasaya mal O ıs e: 

Hük:'.ımet Tours a erkanı ar- . . - malini· teklif etmektedır. nına benzıyen otomobil hattı an V<'rınemekte ısrar ederlerse ınm-
biyedr, Briare'e gidiyor. Zaten bu .. .. . . - Memleketimizde kerestenin u- d. ı · · il' ıki ~ehir bir yol üzerindedir. Ha- cak . 100 metre yurumek ıçın me- taka ticdret mü ür ugü mi • ko-
reket hazırlıklan bütün idareler- nevışh .sırtının kıvrımlarını oy- cuma malıyetıru mümkün kılacak runma kanununa tevfikan bu 
d . . T d natabiliyor fıkirler ileri sürmekte, memleket mallan musadere ederek yarı 

Polis İçin 
Eleman 
Yetiştiriliyor-
Polis Kolleji Bu Yıl 

ilk Olarak 

Mezunlarını Veriyor 
Polis mesleğinin, bu sahada o

kutularak yeti§tirilmiş eleman
larla takviyesi için tesis edilmiş 
olan polis kollejj bu sene ilk me
zunlarını verecektir. 

Bu mezunlar teşkil edilecek 
polis Akademisinde y~k tah
sillerini yaptıktan sonra polis a
miri olarak vazifeye başlıyacak
Jerdir. Akademi mezunlarına 25 
l.ra, Türkçeden başka bir lisan 
bilenlere 30 lira asli maaş vere
cektir. 

Akademi bu sene faaliyete ge
çecektir. HükUınet polis teşkila
tımızın tekamülü için icap eden 
her tedbiri almaktadır. Polis kol· 
lejine tercihen polis ve polis ii· 
mirleri çocukları alınmakta, bun
ların bütün ihtiyaçları mektep 
idaresi tarafından karşılanmakta, 
aY,rıca birinci sınıfta 2, ikinci sı
nıfta 3, 3 üncü sınıfta da beş li
ra aylık verilmektedir. 

Bu aylık miktarı Akademide 
daha ziyade artmış olacaktır. Yıl
lar gı:çtikce polislik ve polis a
mirliği vazifeleri kollej ve Aka
demiden çıkanlara inhisar ettiri· 
Jecek, hariçten polis kayt ve ka· 
bul olurunıyacaktır. 

Maarifte: 

Metruk Karakolu 

Maarif Alıyor 
Maarif Vekaleti Galatasaray 

karakolunu satın alıp arsasını 
Galatasaray lisesine ilave etmek 
için lktısat Vekaleti ile temasla
ra başlamıştır. Anlaşma hallolur
sa evvelce Sümerbank tarafından 
satın alınan bu bina Belediye ile 
Maarif Vekiileti tarafından müş· 
tereken yıktırılacaktır. 

lLK OKUL TALEBELER! -
ilk okul Başöğretmenleri dün E-e goru uyor u. Şoförler ·kıymetli benzinlerini dahilinde istihsal edilen ınşaat toptancı ve perakendecilere tev-* * durdukları yerde yakmağa mec- malzemesinin de daha ucuza ıs- zi edecektir. Ticaret müdüdüğü 

Hitler bekleniyordu: 

Ayın onuncu günü sabahle
yin Maliye Nezaretine git

d iler. Bir gün evvelki nezareti 
tanıyamıyorlar. Bütün koridorlar 
bomboş Birçok kapılar ltl!illl!n
mı~ti bir çokları da ardına kadar 
açık bırakılmıştı. Isteyenler d:ol
tüklara oturup yerlerde sürünen 
kiığıtlarr rahat rahat okuyabilir
lerdı. Nezaretin avlusunda hiıla 
s»ndıklar mıhlanıyor. Koca bina 
ebedi bir tatil devresine girm1şe 
benziyordu. Raynaud'nun eski 
ıkamdı;iı.hına Hitlerin anbean 
vurudu bekleniyordu. 

bur oluyorlar ve bu kadar zah- tihsali mümkün olduğunu ve bu tevzi işini tanzinı etmek maksa
metten sonra bitkin bir halde an- imkanı malıyet fiyatı murakabe-1 diyle Bakkallar cemiyetinın de 
cak i'aristen elli kilometre uu.k- sınin tcmın edeceğini bıldırmek-ı fikrini almıştır. 
!aşabiliyorlar. Bu. mesafeyi Al- tedir. Ayakkabı ihtikilrı 

Dün saat 13 de Tarabyada bir minönü Halkevinde bir toplantı 
motosiklet kazası olmuş ve 6 yaş. yapmışla!d.ı. Toplantıda Dk .okul 
lıırında bir kız denizde bo - ularak j t~l~bele~ının de der;; ~atlerı ha· 
ölmüştür H d ·· 1 g im rıcındekı vazıyetlerının kontrol 
tur · a ıse şoy e 0 uş- I edilme.•ine, aylık çalışmalarının 

Herkes birbirine soruyor: 
- Acaba gelirse ne yapacak? 
1815 senesi martın yirmisiıule 

on sekizinci Lui'nin azimeti ile 
.Napolyonun muvasalatı arasında
ki müddet zarfında Tuilerie sara
yının eyni manzarayı arz ettiği
ne ~üphe yoktur. 
Ayın onuncu ve on birinci gün

leri Par is boşalıyor. On ikincı gü
nü Paristen giden son otomobil
lerin etrafını kılıksız adamlar 
~lıvorlar tehditkar bir tavırla 
ar~balarda yer isteyorlardı. 

• • 
Kaçmak hakkı: 

C an çekişen kapitalistlik son 
bir imtiyazdan istifade 

ediyor: Kaçmak hakkı. 
Baslamak üzere olan bir ihtiW 

şimdiden bu imtiyaza i§tirak et
m<'k istiyor. 

Gıiriılmemiş simsiyah bir sis 
şoförün fenerlerini yakmalarını 
ıcap ettiriyordu. Bazı adam'.a:- bu 
dt:manın Almanlar tarafınrlan 
yapılmış sun'i bir sis olduğunu 
iJdia ediyorlar. Bir kısmı da: 

- Hayır, diyor. Banliyödeki 
benz:n ve ispirto depolarıru <:t
rnı~lıı.r! 

Bu matem duvağı fikirlerin 
perişanlığına pek güzel tercuman 
oluyordu. 

!ki bin sene evvel Cesar'ın ö
lümünü böyle işaretler bildirnıiı
ti Ayın on üçünde 1900 senesine 
avdet edilmiş gibi idi: Polis bile 
beygir koşulmuş arabalarla do
laşıyordu. 

Akşam saat on dokuzda Alınan 
kuvvetleri banliyö'de oturanlarm 
meraklı nazar lan altında ya va~ 
yavaş olü bir şehre dogru ılede· 
diler. 

1811 de müttefiklerin Parise 
girdiklerine şahit olan Chateau 
Briand şöyle yazıyor: 

"Bulvarlardan geçtiklerini gör
düm. Sanki fransızlığım koparıl
mış da Siberya madenlerinde ça
lışanlar gibi tanınmak üzere bir 
numara verilmiş kadar mebhut 
ve periian bir halde idim. .. " 

Siberya yerine Silezya yazılır
sa yüz yirmi sene sonra ayni 
ciımle romantizmelerinden dolayı 

man tayyarelerı yırmı da.klk~da Bu zatın serdettiği mi.italeaya Dün Karaköyde ihtilcir yapan 
katederek onlara yetışlverıyor. nazaran bır. ~railan bu tedbir.er bir kundura<:ı mağazası sahibi 

alınırken dıger tarafan da yapı yakalanmıştır. Mağaza sahibi bir-* * ve yollar kanunu, . m~avemet kaç gıin evvel 15 liraya sattığı 
Köylünün aşkı: ve sıhhat kaidelerı ıhliil edılme- ayakkabtların fiyatını 18 liraya 

Merkez viliıyetleri ancak mek şart.ile tadil edildiği taktır- kadar çıkarmıştır. Aradan geçen 
hakikati yeni öğrenmiş de husus• ınşaatın normaı.zanuı.ıı- zaman zarfında ayakkabı fiyaL 

gib uy.ınıyorlar. Vilayet ahalisı dakı gıbı devam etınemesı ıçın se ı !arının yükselmesinde makul bir 
nisan ayuıda harpten zıyade mev- beb kalıruyacaktır. sebep görülmemiştir. Fiyatları 
simle meşgul olmuşlardL Bahıı- Bu basit tedbirler alınırsa Be- murakabe bürosunun memurları 
rın ilk haftalarında köylüyü eski tediyenin vücude getirdigi eser- 18 liraya satrlan ayakkabıları 
bir aşk, toprağının i.ızerine egıl- !er, halkııı. vücuda getird,gi bina- musadere etmi§ler, mağaza sahi
ıneğe mecbur eder. Hiçbir !iene- !arla bezenecek, hem ınşaatta ça- bini de adliyeye vermişlerdir. 
ral onu bu aşktan menedeme- lışan binlerce kişi. işsizlikten kur- Şişli Halaskar Gazi caddesinde 
miştır; onların ordulara değıl or- tulacak, hem de ınşaatı normal Mardik isminde bir marn.faturacı 
duların onlara tabi olmaları ica- zamandaki kadar ucuza mal ola- ile yine ayni caddede Ömer Lut-
bediyor. Zirai müsaadeler bu a~- caktır. fi isminde biri pahalı kıım.~ş sa-
km vısali gibidir. Aile izinlerinın tarken yakalanmıştır. Her ikisi de 
cinsiyet veliıdiyetini mu!ıafaza adliyeye verilmiştir. 
ettiği gibi bu visal de toprağuı Değirmenderede Zelzele 
veliıdıyctini muhafaza ediyor. Izmir, ı 7 (Tan) Torbalının De- Etiket mecburiyeti 

15 mayısa doğru genç çiftçiler ğirmendere nahiyesinde bugün Ticaret Vekaleti pazarlıksız 
birdenbire silah altına çağrılınca orta şiddette iki zelzele olmuş- satış kanunu mucibince, mağaza 
hepsi bu sefer meselenin pciı: cid.. tur. Hasar yoktur. Kızılay zelze-1 ve dükkanların sattıkları mallara 
dl olduğuna kani bulundular. eden zarar görenlere. dağıtılmak etiket koymasını vilayetlere ve 

(Devamı var) üzere un göndermiştir. ı mıntaka ticaret müdürlüklerine 

· 1 velilerine bidirimesine karar ve-
Ahmed Tan.ay i~e kardeşi ?.fob-

1 
rilmiırtir. 15 gün sonra yine bir 

med Tanay bır motosiklete bm- toplantı yapılacaktır. 
nuşler ve motosikletin sepetine 
Ahmedin kızı 6 yaşındaki Ayten'i 
koymu§lardır. Bunlar motosik
letleri ile ve son süratle Sanyere 
doğru giderken Tarabyada To. 
katlıyan oteli ônünde virajı döne
memışler ve denize yuvarlanmış-
1.ırdır. Derhal yeti§en balıkçılar 
Ahmedle Mehmetli kurtarmış1"r, 
fakat 6 yaşındaki Ayten'i bula
mamışlardır. Motosiklet de kay
bolduğllndan küçük kızın sepP.tin 
iç:ınde kalarak boğU.lduğu anla. 
şılmıştır. Tahkikat yapılmakta
dır . 

Bffi KAZA - Cildiye müte
hassıslarından Muallim Ta!iit 
Çamlı dün taksimde bir otomobi
lin sademesine uğrayarak başın
dan ağır surette yaralanmışur. 
Doktor, derral Beyoğlu hastane
sine kaldınlmıştır. Şoför ar:ın
maktadır. 

Adliyede: 
~ 

Satie Davasına 

Yeniden Başlanıyor 
Birinci ağır ceza mahkemesin

de muhakemeleri yapılan ve bir 
kısmı mahkum olan Stiye dava
sı maznunları hakkında verilen 
karar temyiz mahkemesi tarafın
dan nakzedilmiş ve Müddeiumu
miliğe gönderilmiştir Muhakeme
ye Pazartesi günü öğleden sonra 
tekrar Bırinci Ağır Ceza Mahke
mesinde başlanacaktır. Alakadar
lara tebligat yapılmıştır. 

BARO TOPLANIYOR - Ts
tanbul Barosunun mutat toplan
tılarından biri bugün saat 14 de 
Eminönü Halkevinde yapılacak
tır. 

Türkçeye Dair 

D ünkü "Tan'' m üçüncü 
sahlfesiııden... 

"Abaş" iııualı nefis bir yazı 
~ıkt<. Sahibini henüz öirenı>ıne
diiim bu yeni lııuanın, olgun 
bir 111eslekdaşa ait müstear bir 
isim old utundıın eminim- Çiın· 
kü IL:nılı üslubu, taşdelen•uyu 
kadar hafif olan o yazının, sa
hileler üzeriııde henüz emekle.. 
meye başlayan bir kalemden 
çıknıadıiı aşikirdı. Balli;clti
ğim mizahi yazı, lıamızca keli
ınelerin lisanımızda her ıı:ün bi
raz daha çoğalmasını alaya alı
yor, ve bu isabetli istihzayı, 
çok iııce bir ustalıkla başarı· 
yordtL 

GütüNC 
I4nAfl 

den sonra, müfterinin vaziyeti 
(evkalade müşkülleşmiş. Çünkü 
o kasabada bir tek hamam bu
lunduğu içiıı, müfteri yıkanıp 
temizlenmek imkiinından mah
rum luılmış. O kadar ki, nihayet 
gidip hamam sahibine yalvar
mıya mecbur olmuş ve: 

Vapurda, iki şık bayanı, bu 
güzel yazıyı okurlarken gör
düm. Yazının Üzerlerinde yapa
cağı tesiri anlamak niyeti) le 
yüzlerine bakarken, pek nz ev
vel, ayni lezzeti tadarken benim 
yaptı~m gibi~ onların da gü
lümsemelerini bekliyordum. 
Fakat onlar, yabancı kelim.,le
rin Türk !Ugatini istila etmesin.. 
de hiçbir fevkaladelik ı:öreme
mı~ olacaklar ki, bahsettiğim 
mlıahi yazıyı, kemali ciddiyet
le okudular. Sonra içlerinden 
bizisi, arkadaşuıa: 

"- Maşer, dedi, bu !tronik 
sana bir plezir verdi mı? Ben 
pek banal buldum. Içinde ne 
espri var, ne de kritik. Bızim 

kuvaför garsonu bile, bund:ın 
daha spritüel. Görsen, öyle 

anekdot'lar anlatır ki? Bizım 
gazetelerin kaliteleri sahiden 
dejenere oldu: Paral döner, bu 
bir kültürel bir ~danstır 
maşer!" 

Onlar konuşmalarına devam 
ettiler. Eğer bütün sözlerini 
anlasaydım, kim bilir kaç mis
line çıkacak olan bir hiddetle 
müdahalede bulunacak, ve ihti
mal tatsız bir hadisenin iaili 
mcvkiine girecektimt Fll:at ... 
Bereket ki o kadar fasih fran
sızca bilmiyordum! 

........ 
Münevverler pavyonu: 

l lim ve sanat erbabı niha
yet ..• yerini buldu; Zira 

belediye onlar içiıı, Darülaceze.. 
de bir paviyon ha.urlatıyor
muş. 

Bir gazete, belediyenin bu ka.. 
rarından bahseden yazısına şu 
ıerlevhayı münasip bulmuş: 
"- içtimai seviye sahibi dıi§· 

künlere yer hazırlanıyor!" 
Eğer o meslekdaşın takdiri 

doğru ise, ilim ve sanat erhft· 
hına ahir ömürlerinde verile
cek sıfat da şudur: 
"- içtimai seviye sahibi diiŞ

kün!" 
Demek ki, iıısan, nekadar düt-

~, "içtimai seviye" si eski yük
sekliğini aynen murafaza .,di· 
yor. 

Sahipleri diiştüifi halde, ayni 
irtifada kaldığına bakılırsa, bu 
"içtimai seviye" dedikleri şey.~ 
bir balon olacak! 

* * Sokakların temizliği: 

B elediye bize, yeni bir müj_ 
de daha veriyor. Bu müj· 

deye göre, badema, kar yağınca 
sokaklar teınizlenecekmiJ.. Gii
züyorsunuz ya? Artık temizlen
m4 sokak yüzüne kavuşabil. 
mek için, kar yağmasını bekle
mekten başka çarenılı kalına
dı. 

Fakat buna rağmen, ben, b.,. 
leıliyenin verdiği müjdede se.. 
vinç verici bir mahiyet buldum: 

Eskiden lstanbul sokaklarını: 
"sel süpürür, yel götürürdiL 
Şimdi "yel" e, ve "sel,, e, 
"kar" da katılıyor demektir. 
Tevekkeli değil! 

" - Belediye, temizlik işleri 
teşkilatını büyütüyor!" 

* * Temizlenmek bahsi: 

S on zamanlarda hamam 
hınızlan nedense hayli 

çoğalmış. Hamamlara eskiden 
temizlenmeye gidilirdi. Demek 
şimdi iş tam tersine dönöyor ve 
bam.ımlara temizlenmeye değil .. 
temizl~meye gidiliyor. Vakıa 
hamamlarıınızın pisliğinden şi· 
kayet edenler büyük bir ekse
riyet tutuyordu. Fakat bizim 
temenni ettiğimiz şey' hamam_ 
larınuzın bu şekilde... temiz
lenmesi değildi. Hamam hır
sızlıklarının çoğalması hakkın
daki havadis, bana pek meşhur 
olmayan çok güzel bir fıkrayı 
hatırlattı: 

"Adamın biri, her hamama gi
dişinde, kendisine hizmette bu.. 
Iunanlan hırsızlıkla itham eder 
ve bazen de: 
"-Saatimi çaldınız!" diye bar 

bar bağrır, bazen de: 

"- Tabakamı yürütmüssÜ· 
nüz!" diye ortalığı birbirine ·k'a
tarmış. Bu vaziyet bittabi, ha
mam sahibini fevkalade müte
essir edermiş. Çünkü bu mütc_ 
madi iftiraların şüyuu, hama
mın şöhretini lekeliyorınuş. 

Nihayet günün birinde, sabrı 
tükenen hamam sahibi adamla
rına ~ u emri vermiş: 
"-O meşhur müfteri bir daha 

buraya gelirse, kat'iyyen içeriye 
almayın?>' 

Bu emriıı yeriııe ı:etirifi~in-

'' - Sana söz veriyorum, de
miş, bir daha bir şeyim çalın
dığını iddia etmiyeceğim!" 

J\'lerhametli hamam sahibi, hu 
\•aide iııanmış, ve töbekir müf
terinin hamamına girmesine 
iziıı vermiş. Fakat bu 
sefer de, vaktiyle hayli canları 
yanmış bulunan hamamcıların 
muziplikleri tutmuş ve o soyup 
soğana çevirdikleri müfterinin 
bohçasında, bir kamayla, bir 
kuşaktan başka hiçbir şey bı
rakmamışlar. 

Müfteri bu hali görünce dü
şünmüş taşınmış, nihayet kuşa
ğını beline sarmış kamasını da 
takıp, ortaya çıkmış. Ve o kL 
!ıkla hamam sahibinin karşısın
da boynunu bükerek: 
"- Yahu, demiş, biz ,eyimi 

çaldınız demiyorum amma in
saf edin: Ben buraya bu Jı~ldc 
mi gelmiştim!" 

Eğer İstanbul hamamcıları 
da, ötelerini, berilerini ç&lan 
vatandaşlara ayni şekilde mu
kabeleye başlarlarsa sokalUar, 
o müfterinin kıhğına tutulmu, 
vatandaşlarla dolacak demektir. 
Talib cümlemizi, hamam:arda 
bu şekilde... temizlenmekten 
.korusun! 

Naci Sadullah 
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Ziraat işleri 

Yurdun 
Makine 
llıt !Jaci 
Üç Dört Senede 

Amerikadan 

Temin Olunacak 
Ankara, 17 (Tan muhabirin

den) - Ziraat Vekaleti, pamuk 
kongresi mukarreratının tatbikı.. 
na ait hazırlıkları ikmal etmekle 
meşguldür. Dilek encümeni tara
fından yapılması zaruri görülen 
işler, teşekkül eden bir komis
yon tarafından birer birer tatbik 
edilmekte ve bu mevzu üzerinde 
ıcabeden tedbirlerin bir an evvel 
alınmasına çalışılmaktadır. 
Am~rıAadan geLu·ıuneA.te olan 

UCU:l !)illllUK. Wa.Al.llC!)l onu.muı;

aeıu ay>ar ı~ıııae buraya tama.. 
m.tn gcunı~ oıacak ve elillO mw
ı:ı:ımınuc pdlllUk .ı.sılh.sal mınta.ka

ıarı oıan ı,:wr.urova ve ,t;ge çııt

çı.ıerınt: maııyct tıyatı uı.~rınden 

satııaca..k.tır. L.ıll'aat Ve.k.aıeti tara.
tından halen buralarda ı.ıu yi.ız 
ına.ıune çaııştırılroaktadır. Kon
gre mUkarreratı mucıbınce, bu 
uu yuz makıneden maada diğer 
bır uç yuz ınakınerun AmerU<aya 
sıparışıne aıt koııturatlar bugun 
L.ıraat Vı:I<aletı mumessillerıyle 
Amerikan fırmaları mümessil
lerı taratından imza edılmiştir. 

Bu makineler geldikten sonra, 
bin kadar makıne ıle pamuk zı.. 
raatı yapmak ımkiını hasıl ola
caktır . .bu takdırde dahı mevcut 
lhtıyacı karşılamak kabil olmazsa 
tıer sene birer mık tar daha getırı
lecektir. Bu· suretle üç, dört 
s<•ne ıçınde memleketin makıne 
ihtiyacı karşllanacaktır. 

Amerikaya ısmarlanan makine.. 
!er arasında sulama lle pamuk ze
riyatı yapabilmek için modem 
tesviye, ark açma ve hususi 
ekme makinelerı de vardır. 

Pamuk zeriyatına ait makine
lerin memleket dahilinde ımal 
edilmesi için de tetkikler yapıl
maktadır. 

Diğer taraftan Adanada inşn 
eclılmekte olan Çırçır iabrikası 
da birkaç ay sonra tamamlana
caktır. Fabrikada kullanılacak 
makine ve alat ve edevat Ingil
tereden getirilecektir. Bu fabri
ka faaliyete geçince, Çukurova
nın pamuk sanayiinde müstahsil 
lc·hine büyük menfaatler müşahe.. 
de edilecektir. 

Belediyede : 

Şehrin Temizliğine 

İtina Edilecek 
Vali, şehrin temizliği ile ciddi 

surette meşgul olmuş ve temızlik 
ışlerındc yeni bir prensip vazet
miştir. B~ prensibe güre lıerkaza. 
nın teıruzlık iııniri diğerinin ic
raatı ile de aüıkadar olacak ve 
temizlik işleri rekabet esasına 
istinat edecektir. Herhangi bir 
temizlık iımiri diğer meslekdaş
larındı.n geri kalırsa cezalanacak, 
fazla gayret gösterirse taltif edi
lecektir. Bu prensip alakadarlarıı 
bild~i~tir. Vali ve belediye 
reısı Lutfı Kırdar bu hafta içinde 
bizzat umumi bir teftiş yapacak
tır. 

ISTIMLAK lŞLERl - Vali 
ve belediye reisi Lt'.ıtfi Kırdar 
dün sabah Bayazıtta Koska istinı
Iakiru tetkik etmiş ve üç saat ka
dar da istımlak müdıirlüğündt: 
meşgul olmuştur. Maliye Veka
letinin bütün isti.ınliik kanunları
nı bır !eştirmek istemesi üzerine 
bir rapor tanzimine başlayan be
ledıye, bugüne kadar bu işte ma
ruz kalınan güçlükleri tesbitc 
başlamı~tır. Bilhassa hisseli bine 
ve arsaların alınmasında, hisse 
sahiplerinden birinin bulunama
ması yiızünden mahkemenin gös
terdiğı altı aylık araştırma dev
resı mecburiyetinin husule ge
tirdiğı güçlük raporda tebarüz 
ettirilecektir. 

Pasif. Korunma 

için Yeni Karar 
Ankan, 17 (Tan) - Dahiliye 

Vekaleti Pnsif ke>r.ınma tedbirle
ri hakkında vrrdiği bir kararı a
lakadarlara bildırmiştir. Bu ka· 
rara göre, bund= sonra yapıla
cak pasif korunma tecri:bclerin· 
de motor!u nakil vasıtalıı.rının 
protektörleri mc;;inl2 ortülece
ği, meşin bulunmadığı takdırdc 
mukavvalı bez kullanılacak ve 
lambanın tesadüf dtiği öıı kıo.:m
da ziyanın sızması için ulak bi.r 
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Almanyanın Vichy'yi tazyik 
başladığı ve Laval'in eski 

e iadesini istediği bildirili-

leri tedarik etmek için biiyük 
cehitler sarfettiği anlaşılıyor. 
Japon,·a ile Vichy Hüki'ımeti 
arasında, Tokyoda müzakereler 
cereyan etmektedir. Salıihi
~·ettar bir Japon mümessili 
Hindiciniye gitmiştir. Bun· 
dan başka, iş adamlarından, 
bankerlerden mUteşckkil bir 
Japon komisyonu Latin - Ame
rika memleketlerini dolnsmak
tndır. Şimdiye kadar Meksika, 
Guntmala ve Peru'dnn geçmiş
tir. Bu komisyon, bu memle
ketlerden almak istediği ham 
maddelere mukabil sınai, ma· 
mul maddeler vermeği teklif 
etmektedir. Fakat bu komis
yonun, petrol, civa ,.e diğer 
maddelerden hiçbirini temin 
etmeksizin ayın yedisinde 
l\leksikadan ayrıldığı bildiril
mektedir. 

Tayyare taşıdığı torpili muavyen mesafeden hedefe doğru bırakır Tam isabe1 halinde vukun <;!etirer.eği hasar ~ok biiyük ve vahimdir 

Cenubi Amerika büld1metle
nda yeni anlaşmalar için mu
cre geçilmek üzeredir. 
Japon kaynakları, İngiltere, 

ve Çin arasında Japonyaya 
cih bir pakt imzalandığını 

diyorlar. 

y'yi Tazyik 
n gelen haberlerden, Al-
manyamn Vichy Hükü

i tekrar taz}ika başladığı 
lmaktadır. Almanya, 
'in eski vazifesine inde 
si lazım geldiğini ''c 
kü hük(ımetle bo yere 
ere ederek vakit geçirc
cğini kat'i bir lisanla Vi
iikumetine bildirmi tir. 
haber teeyyüt ederse. Al-
amn Akdenizde büyük 
sta bir harekete geçmeğe 
verdiği anlaşılacaktır. 
ülüyor ki, Almanyanın, 
raftan Romanyada tahşit 

askerlerle Yunanistan 
erine inerek Şarki Akde
İngiliz donanmasına dnr

indirmeyi tasarlarken, 
cihetten Fransa tarikiyle 

i Akdenizde ayni hareketi 
~ağa hazırlandığı ve ken
çin gittikçe tehlikeli bir 
•lan Amerikan yardımı 
~ında acele ederek İngilte
hiitiin cephelerde ve bü

denizlerde ayni zamanda 
ırmı:ığ'a hazırlandığı anla
ktadır. 
hareketin diğer bir he

fo, Amerika efkarı umumi
e bahara kadar İngiltereyi 
Ya muvaffak olacağı kana-
vererek, yardım projesi

tongre tnrafndan kabul c
.emcsini temine çalışmaktır 
reşal Petain'in bu ültima-
menfi bir cevap vereceği 

in edilebilir. Bu takdirde, 
lnyanın General Veygand'
daresi altındaki Fransız 
ıemlckelerine ve Fransız 
bmasına tamamen veda et-
icap edecektir. 
bıanyanın bu ihlimali de 
~Iıyarak böyle cezri hir ha
c teşebhü ü, çok sıkı ık bir 
ette bulunduğunu göster
,edir. 
reşal Petain, bu teklifi 
~ttiği takdirde Almaııya
Pario:te Laval'in riyaseti 
da Doriot, l\1arcel Dcat, 
~ok gibi tamamiyle Nazi t 
aşist unsurlardan miirek
hit hük\ımet tesis ederek 
nunla anlaşarak harekete 
esi ve Cenubi Fransayı 

t başlaması ihtimal dahi
klir. 

~k Şarkta 
aponyarun, şiddetle muh

taç olduğu ham madde-

ASKERLİK BAHİSLERİ 

Amerika, petrol, cıva ve di
ğer maddeleri, kendi satın ala
rnk, Japonyaya 'ıerilmesine 
manı olmıya çalışmaktadır. 
Amerika ayni zamanda. Holan
da miistemlekelerini Japonya
ya kar ı mukavemete teşvik 
etmektedir. 

Cenubi Amerikada 

Hava Torpilleri 
Nasıl Kullanılır? 

Diğer cihetten, Cenubi A- (Askeri muharrirlmiz yazıyor) 
merika memleketleri a-

rasında yeni anlaşmalar yapıl- jngiliz donanmasının Taranto 
ması içiı: pek yakında miizake- akıru, aradan geçen zama-
rclcre başlanacağı söylenmek- na rağmen, beynelmilel deniz ve 
tedir. havacılık mahfellerinde hala üs-

Siyasi mehafil, bn anlaşma- tünde durulan bir ~evzudur. 
Iarın Havana Konferansının Taranto gibi kuvvetli bir askeri 
neticeleri iizerine istinat ede- Üssün sahil bataryalan, harp ge
ce~ni \'e ademi teca\'iiz ve lk- misi top1arı ve üstte bir de sıra 
tı.,adi iş birliği ınuahedelerine sıra balor. barajları gibi, birkaç 
ıniincer olacağını beyan etmek- kat muhafaza ağlarının himayesi 
tedirler. Bu anlaşmalar şu altında bulunan İtalyan harp ııte
menıleketler arasında yapıla· mileri, İngiliz donanmasına men
caktır: sup tayyareler tarafından taaru-

1 - Arjantin, Brezilya, U- za uğrayor ve bunların birçoğu 
roguvay ve Colombia. tam isabetler alarak bir kısmı ba-

2 - Columbia, Peru ve Bre- tıyor, bir kısmı yana yatıyor, ba-
zilya. ııla~ı da ağır yaralar alıyor. 

3 - Boli,•ya, Peru ve Şili. - Bu, olur şey mi? Tayyare. 
Umumiyetle bu faaliyetlerin zırhlıdan üstün mü? 

neticeleri hakkında pek nikbin İşte bir harp muvaffakıyeti ve 
göriinülmekte ve bu miizake- işte, bunun doğurduğu bir yığın 
relerin mu\'nff akıyetle netice- mesel ve sorgular ki, deniz ve 
lenecekleri tahmin edilmekte- havacılık alemi mütehassısları-
dir. nın dilinde el'an dolaşıp durrnak-

p akt Şayiaları , _ jj~~iz üslerinin emniyeti 

J aponya ise, Amerikaya 
karşı harekete geçebil

mek için Sovyetlerin muzahe
retine, hiç değilse, hayırhah 
hitaraflığını temine çalışılmak
tadır. 

Japonya, Mançukoyu kendi 
niifuz mıntakası olarak tanı
ması ve Çine yardımdan vaz
ge~mesi şartiyle iç Moğolistanı 
SovYetlerin niifuz mıntakası o
larak tanıyacağını, Portartur 
limanındn So\'yetlere menfaat
ler temin edeceğini, Sahalin 
ndası ve diğer meselelerde an
laşmıya amade hulu'!dı~ğu~u 
So\'yet Hiikumetine bıldırmış
tir. Sovyetlcr bu teklifi red
detmişlerdir. 

Japon kaynaklanndan gelen 
diğer haberlere göre: İngiltere, 
Amerika ve Çin arasında Ja
ponyaya miiteveccih bir pakt 
imznlanmı tır. 

Fakat, İngiltere ile beraber 
Çine mümkün olan yardımı 
yapmakta bulunan Amerika
nın böyle. bir pakta lüzum gö
receği tahmin edilemez 

JJl. ANTEN 

Tayyare mi üstün? Zırhlı 
mı? Bu meseleyi şimdilik 

bir tarafa bırakalım. Ve ele ala
lım birinci sorguyu. Başta şunu 
haber verelim ki, Taranto muvaf
fakıvetinin birinci sırn "baskın" 
kelimesinin etrafında t;c;planmak
tadır. Taranto üssünün emin su
larında yatan İtalyan donanması, 
burı:ıda taarruza uğrıyabileceğini 
hiç düşünmemişti. 

Miitehassıslara ve tecrübelere 
bakılırsa, bir harp limanında de
mir atmış gemiler, hem hava 
akınl,anna, hem de denizaltı hü
cumlarına pekala maruz kalabilir 
ler. "Royal Oak" İngiliz tayyare 
gemisi muharebenin bidayetinde, 
üssünde istirahat halinde iken 
bir denizaltının taarruzuna uğrı
yarak batmıştır. Binaenaleyh üs
ler vüzde yüz emin melceler ad
derliJemez; emniyeti temin için 
daima uyanık bulunmak, yüzde 
yüz muhafaza tedbirlerini almak 
gerektir. 
Torpil tayyareleri 

yapılmıştır. Binaenaleyh bir urh-1 kıymeti ise binlerce İngiliz lirası 
lıya taarruz için torpil kullanmak (değerindedir. 
zaı ureti vardır. Su üstünde yü- Taarruz günü bu işe ayrılmış 
zen bir denizaltı, bu vazüeyi da- pilotlar tayyare gemisinin konfe
ha ziyade kolaylıkla becerebilir. rans salonunda toplanmışlar, ha
Fakat tayyarenin bu işte oyna- rita ve planlar üzerinde kuman
dığı rol, çok naziktir. "Pike iniş" danın verdiği son izahatı dinliye
tayyarelerini kullanmak lazım- rek notlarını almışlardır. 
dır. Bunlam makineleri de tor- F rtkat unutulmıya hiç gelmez 
pil taşıyacak kudrette olmalıdır. mühim bir nokta şudur: Tayyare 
Sonra pilotlar, kendi sınıflarının gemisini dönüşte nerede bulacak
en miımtaz elemanları arasından lar? Makineler uçtuktan sonra 
secılmelidir. gemi, şimdi bulunduğu yerde 

Torpil taarruzu için evvela ke- duramaz. Durursa, düşman keşif
şü tayyareleri işe başlar. Bunlar, cilerinin gözüne ilişebilir; taarru
diklcati celbetmemek için, üzün- za uğrar, tehlike geçirir. Dönüş 
tülü bir yol takip etmek mecbu· noktasını tayin etmek lazım. Bu
riyetindedirler. Mesela, Taranto nun için de geminin rotası. sür'a
taarruzunda kullanılan keşü tay- ti hesaplanır; tayyarecilerin gi
yarcleri, İtalyanın yakın, uzak decekleri mesafe göz önüne alı
birçok limanları, üsleri, sahil ve nır; hep bunlar inceden inceye 
kar;ılan üstünde uçmuşlar; asıl kalburdan geçer ve sonra kuman
vazifelerini tarassut vaziyetinde dan yeni randevü yerini tayin 
dur:ın düşmandan gizlemek için eder: dPniz sathının filan nokta
uzun ve dolambaçlı bir yol katet- sında, saat ıbu kadar, dakika şu 
mişlerdir Doğrudan doğruya kadar ... 
ve yalnız Taranto üzerinde uç- Bu iş hic şakaya J?elmez. Daki
maida iktifa etselerdi, düşmanın k:ı.sı dakikasına, saniyesi saniyesi
derhal şüphesini celbetmiş ve u- ne ,ilk.kat ister. Fakat gemi 
yanık bulunmasına sebebiyet ver- pUotl.an bu işe o kadar alışmış
miş olacaklardı. Binaenaleyh tır ki. tayin edilen yeri ve saati, 
İngiliz keşif tayyareleri, İtal- not defterlerine sadece kayde
ya üzerinde uçarken en az Taran- derler. 
to üzerinde görünmüşler; dikka- Torpil taarruzunun nasıl yap1l
ti celbetmemek için birkaç saniye dı~ı hakkında okuyucularımıza 
içinde işlerini bitirerek oradan daha etraflı bir fikir verebilmek 
derhal uzaklaşmılar ve sanki ı icin, son Taranto baskını dolayı
başka hedefleri varmış gibi dav- sinyJe askPri mütehassıslarn yaz
ranırak diğer noktalar üzerinde dıkları tenkitlerden edindiğimiz 
uzun ve mükerrer uçuşlar yap· intibaı göz önünde tutarak vazi
mış1ardır. Fakat bu birkaç sani- veti şöylece anlatabiliriz: 
yel'k keşif uçuşu zarfında icap •. .. ~ 
eden fotoğraflar alınmış, balon Buyuk maceraya dogru 
ba!"ajlarının vaziyeti tesbit edil
miş, üsteki gemi1erin demirleme 
noktaları işaret edilmiş, civar 
mahallerin, sahil bataryalarının, 
tayyare dafi toplarnın mevki ve 
mevzileri hakkında kafi malu
mat elde edilmiştir. 

Taarruz hazırlığı 

Pilotlar kumandandan son 
izahatı alırken, gemi maki

nistleri hep ayaktalar. Motör1cri 
harekete getirmek, torpilleri yer
leı;;tirmek, malzeme ve aletleri 
yerli yerine koyarak uçuş hazır
lıklarım tam olarak bitirmek la
zım. Bir harp üssüne taarruza 
h:ızırlanan tayyarenin hiçbir nok-

Keşif tayyarelerinin getir- sanı olmamalı. 
dikleri bu kıvmetli mal- Saat . işte pilotlar gelivor. 

t•J30~!iDii~lm 
Harp gemilerinin, bilhassa 

zırhlılann, bombalarla 
ciddi bir surette hasara ui{ratıl
malan, bütün-bütün imkansız 
değil, fakat çok güçtür, Bunlar 
her türlü infilfık maddesine kar
şı kendilerini oldukça muhafaza 
edecek vaziyettedirler. Zırhlan 
kuvvetli ve zaten bu işe göre 

zeme,amirallık dairesinin müte- Koca geminin göbeği açılıyor. 
ha:;sıslan tarafından itina ile tet- Köprünün birisi yavaş yavaş yük
kik edilerek taarruz planı hazır- selivor. Taranto akınına gide
lanmıştır. Hazırlık, işin en mü- cek 15 tayyarenin tayfası maki
him ve belki en ziyade mes'uli- nelerinin yanı başında. İlk dört 
yetli olan kısmını teşkil ediyor. tayyarede harp silahı olarak 
Çünkü bir torpil taarruzu, hem bcy::ız renkli raketlerden başka 
g~yet nazik bir ameliye, hem de 1 bir şey yok. Diğer l ı inde ise 
gayet pahalı bir teşebbüs- birer torpil yerleştirilmiş. Her 
tür. Bir tayyare ancak tek bir şey hazır. 

UYUZ 
'ln okuyucularımızdan Bay 

Ergeç -kendisinin tutu
tulmadığını bildimıiyorsa 

'lı~'UZ illeti hakkında, kendi 
tle. mali'ımat istiyor... U
eti, hekimlik ilminde en ki
astalık sayıldığından sayın 
cumuzun arzusunu, pek 
tlukln yerine getireceğim. 
. bu ho ·nutsuzluktan dolayı 
•ileti bahsi bir kaç giin sü
hiitiin okuyucularımın ku-
akmnmalarını şimdiden ri
riın. 

~ı olup kaşınmak, ziiğiirt o· 
şiinmekten hafif gelir, der
de uytız illetinin adı hiç 

in hoşuna gitmez. Onun 
LIİ)yJe adı kötü bir illetin he-

ilminde nasıl olup ta ki
ıldığını, tabii, merak ct

izdir. Uyuz illetinin kibar
~kimlik ilminde mühim bir 
~c~e sebep olmasından ile
r ••. Vakti}le, her ha tnlığın 
il kendi kanında hozukluk
~hut havanın soğukluğun· 
tUtubetten geldiği zanne
e insan ,·ücudüne musallat 
da, etsiz misafirlerden has· 
~asıl olacngı lıntıra gelmez· 

ireo solucanlarla 

İLLETİ 
tanı~mak pek eski olduğu halde 
onlar gözle görünür ~eyler oldu· 
ğundan, gözle görülmiye~ek . ka· 
dar küçiik davetsiz mı saf ırler 
-parazitler ,.e mikroplar- ?1~
bileceğini kimse düşünememıştı 

Böyle gözle göriilemiyecek 
kadar kllçük bir davetsiz misafi· 
rin insan viicudünde hasıl ettiği 
hastalıklardan ilk defa öğrenilen 
uyuz illeti olmu tur. Uyuz illeti
ne sebep bir davetisz misafir ol· 
duğu öğrenildikten sonra hekim· 
lerin gözü açılmış ve bunun üze· 
rine hastalığa sebep olan göze 
giiriinme.z parazitler ve mikrop
bır bulunarak hekimlik ilminde 
pek mühim bir ilerleme meydana 
gelmiştir ... 

Uyuz illetinin hekimlikte kibar 
hastalık sayılmasına bir sebep te 
daima iyi edilebilmesidir. Vakıa 
uyuz illetinin bulaşıklığından 
dolayı işlerinden zaruri olarak 
izin alacaklarını bilen ve bunu 
bahane ederek -Pek çabuk iyi 
edilecek- hastalıklanm hafta-
larca, aylaTca tedavi ettirmiyen 
kimseler varsa da uyuz illeti --il-
letin sahibi isteyince- pek ça
buk ve mutlaka iyi olur. 

Dünyanın Meşhur Kemanı 

Ve Parasız Ölen Sahibi! 

Dünyanın yarım asırdanberi 
nadir rasgeldiği kema-

• 

nistlerden Jan Ku· 
bilek, san' atini, 
servetini şöhret ve 
aşkını birer birer 
kaybettikten son
ra gecenlerde bü

yük bir sefalet içinde Prag'da 
öldü. 

Kubilek, san'at alemine bü
tün mahsulünü bıraktıktan son
ra ihtiyar yaşında kendisine 
Avusturyalı bir kontes tarafın
dan hediye edilen Tyrol'deki 
şatosuna çekilmiş, burada sakir 
ve rahat bir hayat yaşıyordu. 

Felaket pek ansızın ve pek 
insafsızca başladı. Kubilek. ser· 
vetini Amerikan bankalanna 
yatınruşt:. 1929 daki büvük 
buhranla beraber güzel bir mü
zigin akisleri gibi Kubilek'in 
serveti de kayboldu. 

Bu yeisle KubHek, bir seya
hatP çıkmaj!a karar verdi. Yol. 
da iken bir kaza neticesinde 

torpil taşıyabilir; her torpilin Bırer dakika aralıkla bu büyük 

Yazan: Sevim SERTEL 

~atosunun baştan aşağı yandı
ğım öf{rendi. Elinde kalan 
yeganP servet, meşhur kemanı 
stradivarius'tü. 

* * 
Kemanın Hikayesi: 

Kubilek, 45 sene evvel Al
manyaya yaptığı bir 

• 

seyahat esnasında 
bu kemanı bir an
tikacının elinde 
buldu. Dükkan sa
hibi de bu kema
nın hakiki kıyme

tinır .. farkında değildi. Onu bir 
müzayededen rasgele bir ke
man diye düşürmüştü. 

Artist kemanı eline aldı. E
virdi, çevirdi, ve kutusunun 
kapağında "Stradivarius" keli-

mesini gorunce heyecanla ke
manı çalmağa başladı. Bir ya
rıll" saat kadar durmadan çal
dıktar. sonra dükkan sahibine 
sordu· 

- Buna ne istiyorsunuz? 
Antikacı çok mütehassis ol

muştu: hafif bir sesle: 
- Onu alınız, dedi. Sizin 

kim olduğunuzu bilmiyorum. 
Fakat. sizin şu dakikada bana 
verdiğiniz konseri ödiyecek 
kadar zengin değilim. Kubilek, 
bu çok kıymetli aleti aldı ve 
sahibine 20,000 marklık bir çek 
gönderdi. 

Bu nam almış kemanla ilk 
konserini Avusturya İmparato-
ricC'si Elizabeth'in huzurunda 
verdi ve bu asil kadının gözle
rini yaşlarla doldurdu. 

~L>ce kuşları, birer birer havala
nıyor. Hepsi de yıldırım süratiy
le gözder. kayboluyor. Yalnız son 
tayyare bir türlü yerinde.n kıpır
daynmıyor. Küçük bir kaza. 
B:r tevakkuf liihzası. Kumandan 
uçuşa iştirakten vaz geçmiş. Der
hal etraftan bir itiraz tufanı ko
puyor Tayifa havalanmak için 
çırpınıyor: 

- Sakat yerimizi tamir eder, 
onlara yetişiriz! 

Diye bağıran sesler ... 
Öyle olr·.yor. Yarım saat sonra 

bu da uçup gidiyor. 
İlk uçanlar Taranto'ya varmış 

bulunuyorlar. Atılan raketler 
her tarafı aydınlatıyor. Aşağıda 
neler var: şu yanda derin uyku
ya dalmı~ harp ~emileri. İşte 
balon barajları. Doklar ve şehir ... 

Bı! çelik kuşladan biri, hava 
dafi toplarının ateşine rağmen, 
üç bin metreye iniyor. Az daha 
küçük harp gemilerinden birisi
ne bağlı. balon teline çarpacaktı. 
Pilotu yaman bir akrobat. İşte 
torpil tayyarclerinden bir tanesi, 
sakm deniz sularına doğru pike 
iniyor ve torpilini salıveriyor. 
Uçnn bir balık h1ziyle bir zırh
lıyı doğrı... kayıyor. Tek birer da
kika farkla tayyareler birbirini 
takiyı ediyor. Hepsi de sanki de
nize batıyormuş gibi su sathına 
değivor. Torpili salıvermek için 
çok alçaktan uçmak lazım. Sonra 
havada bir yarım daire çizerek 
süratle VE: dimdik yukarıya doğ
ru uçuyor, gözden kayboluyorlar. 
Sahil bataryaları, gemi obüsleri, 
h:ı.va da.fi tc-;:>lan şimdi faaliyete 
geçıyor. Geç. Batan batmış, 
yanan yanmış - uçan da uçmuş! 
Biıtün bu hadisenin tafsiliıtı da 
o J(iinkü harp tebliğinin şu kuru 
cümlesine sıkıştırılmış: "Tayya
relerimizden ikisi üslerine dön
mPmiştir." 

Çıkaracağımız netice 

Biraz sonra sakatlığı yüzün
den "geride kalan tayyare 

de çıkıp geliyor. Bu, öbürlerin
den daha büyük bir hızla işini 
bitirmek mecburiyetinde. Çünkü 
karanın bütün toplnrı hiç durma
dnn üzerine ateş yağdırıyor. Fa
kat. bunun ne ehemmiyeti var? 
Bu da pike inişini yapıyor, ateş 
hattına dalıyor ve torpili salıve
riyor. Sonra ölüm saniyesının 
yanından dim dik bir yükselişle 
havalanıyor. Üssüne döndüğü 
vakit son haberi getiren de bu o
luyor: Yarı suya batmış kruva
zör ve zırhlılar. Karaya otur
mıış gemiler. Gök yüzü liman
dan yükselen duman bulutları 
iGinde ... 

Bı. izahat, bir harp lima
nında demir atmış gemilerin de
nizaltı hücumlanna olduğu ka
dar. havı. taarruzlanna da kolay
lıkh maruı kalabildiğini J?Öster
mesi itibariyle bilhassa dikkate 
şaya11dır. Torpil tayyareleri ile 
yapılan hücumlarda muvaff akı
vetli netice almanın biitün sırn 
da baskının ani olmasında ve kar
şı tnrafın hazırlanmasına imkan 
bırakmamaktadır. 

Mazaryk'in Yardımı: 

C ekoslovak Cümhur Reisi 
., "'7aryk, yaşlı ve şöhret 

sahibi artistin çok 
iyi bir dostuydu ve 
onun vaziyetini öğ
renir öğrenmez he
men onu Prag'a ge
tirtmiş ve o gün

denberi onu kendi misafiri ola
rak bakmıştır. 

Fakat harp gelip çatınca 
Kııbilek,. başhamisi Mazaryk'i 
knvbettı ve hergün bir parça 
d~ha yalnızlıf!ın ve sefaletin 
içine gömüldü. Eşyalarını bi
rer birer sattı. elinde kalan 
veı?ane sev cok sevdi~i Stradi
varius'ivdi En nihayet onu da 
satmayı düsünme~e başladı 
Böylelikle üc gün geçti. İhti
yn,. san'atkar bir türlü karar 
veremiyordu. Dördüncü giinü 
s&bahı onu buz gibi bir odada 
bir tek ince yor,ganın altında 
Stradivarius'iyle koyun koyuna 
yatnr huldular. 

Kubilek, üzüntü, açlık ve so
~uklardan ölmüş, :fakat sonun
da pek sevdiği kemanından ay
rılmamıştı. 

3 

El ,f .AKYiNDrN ] 
~~~~~MM 

Yeni Edebiyat 
C lire misal-

Gece karasında 
Tavan arasında 
Bnna göz kırptın 

Kadın 

Al yanaklı 
Kıraz dudaklı 
Yüziı duvaklı 

Zenci 
Kösenin sakalını tuttu 
Uzunboylu cüceyı V\Utu 

Arpa 
Saman 

Yulaf yediler 
Bize deli dediler! 

Fıkraya misal: 
"Hareket ,.e maddeden sonrıı 

müşahhas olarak iyon, elektron, 
petron, andon, jambon, pinpon 
tonton şeklinde kabul edilıneğc 
ba~layınca madde harekete geldi 
hareket olduğu yerde bereket ol 
du. Bunlar kendilerinin nihui SC· 
Lepleridirler." 

(Ufak bir hikaye: misafir, ı~c;n
ğa sormuş: 

- Etcndi haremde midirler? 
- llaremde dırlamak haddine 

mi dii~müş? Dırlarsa yine selam· 
lıkta dırlar!) 
"Kış felsefesine" misal: 
Dalkavuk Nedim camları hoh.. 

layıp Lir elinde destmal bir elin· 
de çe\.Te ile sildi. işte Nedim bu· 
dur. Siz ki ey üstad! Ketenheln· 
cılarm elinde bile bir orospu 
bohçasına dönen bu şiiri b\!ğeni
yorsunuz. Gençlik sizi ParkotcL 
den Kandilliye fırlatıp oradan 
curp diye akıntıya daldırır, Sa
rayburııundan çıkarırsa ne der
siniz? Artık Kızkulesi imdada 
gelemez. Biz onu Galata kulesile 
evlendirdik. Nikahta Yedikule
ııin yedisi de hazır oldular. 

Sıcacık odada, pufla cibi dü. 
şekte t&kkenizi kulaklarınıza ka
dar geçirip parmak parmak lo
hok macunu yer misiniz? Ustat! 
Zitada zita! Çüşkada pina ••• 

* * Bu, yeni edebiyattır. Zühul 
buyrulrnıya ... 

Okuduktan sonra iki elimi sç
tım ve Allah kabul etsin, ynna 
~ana dua ettim: 

- Aklım, fikrim sana emanet 
·ıırabbi! ..• 

Takvimci 

S. - Hüseyin Rahmi Gürpı
nar'ın ilk yazdtğı eser hangisi
dir? 

C. - üstadın ilk yazdığı Sık 
yahut Ayna adlı eseridir. ki Ah
met Mithat efendinin 'Tervümanı 
Hakikat" ında tefrika edilmiş ve 
1305 da kitap şeklinde tab edil
miştir. 

* S. - Ortaköy camii kimin ta-
rafından yapılmı~tu ve tarıh!;C· 
sı nedir? 

C. - Ortaköy camii ilk def n 
olarak Mahmut ağa namında bu 
ııayır sahibı tarafından yaptırıl
mıştır. 

::,onra harap olı;nuş, Uçüncü 
Ahmet zamanında Damat lora
h.m Paşa'nın sadaretınde devlet 
kahyası olan Mehmet ağa na· 
mında bır zat tamır ve cır de 
minare ilave eturmiştir. Zaman· 
la bu da harap olunca Abdulme
cit zamanında şımdikı şekilde ol· 
mak uzere yeniden inşa kılmmı~ 
ve birer şerefelı ıki minare ilave 
edılmıştir. 

Gümrüklerimizdeki 

ltalyan Malları 
ltaıya ııe aramızda mevcuı 

tıcaıet anlaşması 31 kanunuev 
veı U41J tarmınae bıttlğınden ı.m . 
ÇOK l taıyan menşelı mallar bt 
me:yauaa bır kısım gazete kağıt 

ıarı aa gumruklerunızden ıtna 
c.-cıııcmı::.ınıştır. 

Bazı mallar ıçin serbest dövız 
vcrunıcsıne mUkabıl ıthal musa. 
aaesı alınırken ltalyan menşe! 
mallar bılakıs se.rnes\. dövı. 
ııe olmadığı halde ithal cdı 
lememektedir. Bu mallarır: 
p.ırası mukabılmd~ ma 
alınmasına talıkan Merkez Ban 
kusma yatırılmaktadır. Binaen 
aıeyh bu gıbı vazıyetlerde serbe:ıt 
dovız ııe alınan mallara g5sten
ıen koıaylık klırmk ilC' alm:..t 
mallara tercıhan gosterılmciidıı 
t...ğer gosterılmıyorsa bunun SE' 

bt>binı ortadan kaldırmak lazını 
dır 

ltalyaaan hayli müşkülat ıle v, 
Hwgarıstan tarikıyle gümrtlklen 
gelen bu mallar yem bır karar 
name çıkarılması için giımrtlkter
de beklemektedir. Buna aıt ıtbaJ 
müsaadesı kararnamesının bir ~n 
evvel ~ıkartılması; mallar üzerıne 
fazla masraf binmemesi ve plya· 
s:ıda bol mal bulunması battımın· 
dan da çok faydalı olacaktıı.·. 
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!eybol Maçlarında 
r ek Lisesi Müsavi 
van Elde Ettiler 

Yarın Devam Edilecek Lig Maçlarının Bir 

Hususiyeti de Milli Kümeye 4 üncü Olarak 

Girecek Üç Takım Arasındaki Oyun Olacak 

Askeri Vaziyet 
(B ~· l incide ı 

kaya gönderilmelerinin başlıca sebep 
ve hikmeti, müşkül bir vazıyete duşen 
İtalyayı daha feci bir 6.kıbctten kur
tarmaktan .ziyade, günden gtlne art
makta olan İngiliz hava kuvvetlerini 
burada tutmak gibi, doğrudan doğruya 
Almanyanm keneli muharebe menfaat 
"e hesaplarından ileri gelmektedir. 

İngiliz tayyareciliğin.in iki işleme 
ve büyilme kaynağı vardır: 
Bunlardan birisi İngıli.ı lmpanıtorlu
ğunun muhtelif yerlerinde çalıpn fab
r:kalar, mektepler ve talim meydanla
I'.ı; diğeri Birle1ik Amerika Cumhu
riyetlerinin hemen her yerinde lngılte
rc tayyare imalatı hesabına çalışan 
yardım koludur. Amerikanın bu saha
daki yardımı pek muhimdır ve 'bunun 
"üs'ati Roosevelt'in yeni plirundan 

Dün Beyoğlu ve Eminöml Hal- ve Vefa'nın sıkı oyunları olacak· sonra bir kaç kat artacaktır. Fakat 
kevlerı salonlarında mektepliler tır. bu arada ve hele şimdilık yukiın en 
arasındaki voleybol maçarıua de- Bu takımların birincisi Kadı· büyük kısmı, lngiliz terakkiyat ve ima-
vam edilmiştir. köyünde Fenerbahçe ile, ikinci- IStma kalmı!itır. Uzun mıiddet lngilte-

Eminönü Hallcevi salonunda si yine Kadıkoylinde Garatasa- rede kalarak havacılık işlerini yakın
ilk maç Vefa ile Şişli Terakki li- ray ile, Vefa da Şeref stadında dan tetkik eden Amerikalı gazeteciler
seleri takımları arasında yapıl- Beykozla oynıyacaklardır. Içle- den Leonard Engel'in "Flyıng and Po-

t · d h ff k \)Ular Aviation, Mecmuasının son sayı-
mış ır. . rın en en a ı maç yapaca sında c;ıkan tafsiUith bir yazısı, İngiliz 

Bidayette güzel bir oyun oynı- Vefadır. Diğerlerjn 'n çıkaracak- anavatan tayyarecili(:inin teknik işleme 
yan Şişli terakkililer ilk seti ko- ları azimkar oyunlara karşı Ga- ~e iyileşme sahasında son zamanlarda 
!aylıkla 15 - 3 kazanmağa mu- latasaray ve Fenerbahçenin de tahakkuk ettird ği büyiık terakki ve 
vaffak olmuşlardır. Ikınci sette ciddi oynamaları icab edt!cektir. tekiimiılleri birer b1rer göstermekte
Vefalılar rakiplerinden üstün oy- Şeref stadında aynca Beşiktaş oir. İngiliz tayyareciliği, uc; senelik 
nıyarak bu seti 15 - 2 almışlar- Süleymaniye ve Altıntuğ - Top· mütemadi çalışmalar neticesinde, bus-
dır. Nihayet son sette her iki ta- kapı karşılaşma'arı vardır. bütün yeni dört tayyare tipini vücude 
k da 1 f!etirmiştir: 
ım can ı bir oyun çıkarmış Sakarya kO!lU8U ı - "Hawker = Tornado,. tipi. Tek 

fakat Vefalılar bu seti de !5 - 8 ~ kişilik yeni bir muharebe tayyaresi-
alarak maçı kazanmışlardır. Atletizm Ajanlığının tertib et- dir. Sürati saatte 680 kilometredir. 

Galip Vefa lisesi şu tak•mla tiği Sakarya koşusu yarın iki ka- Techizatı: 8 makineli tüfek ve 3 iki 
oynamışdır: Zeki, Osman, Z.ya, tagoriye mensup atletler aras.n- buçuk santimetre çaplı to? . . Bu t~c?i
Halit, Edip, Nafiz. . . zat, tesır bakımından, "Spıtfıre,. tıp.ın-

Şişli terakki sahaya şu takım- da ve Şışlıde yapılacaktır. Koşu aeki tayyarelere nisbctle, iki kere da-
l k l\ır zaff T saat tam 10.30 da başlıyacaktır. ha kuvvetlidir. Bunların makineleri 
a çı mıştır: ·ıu er, urgut, 9 30 d ı T h" Lutf" Ih Müsabıkların · a tramvay 2000 beygir kuvvetinde "Royce=Vul-
a 1~· 1 s~n·~ . . deposunda bulunmaları ve isim- ture., motörleridir ki, ''Hurricane,. 
Ikıncl maç IstJklal ıle Hayrıye 1 Ierini kaydettirmeleri lazımgcl- tayyarelerinin makinelerinden yine iki 

takımları arasında cereyan et- mektcdir. mist.i. kuvvetlidir. 
miştir. rakiplerine nisbetle daha Birinci kategori koşunun me- 2 - "Whirlwind,, tipi. Çift motörlü 
kuvvetli olan Hayriycliler ma- safesi 6500 metredir. koşu tram- bir a'."'cı ta~ya~esi. Motöru "~oyce = 

TAN 

(Sinema Dünyasınd;) 

r dway Melody 1940 
inin Çevrilmesinde 
i i Maksat Ne İdi? 

f __ A_s_k_e_rl_ik_l_sı_e_rı_ 
Şubeye Davet 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
Harita Yiizbaşısı İbrahim Hilmi 

32/199 un acele §Ubeyc müracaati. ... 
Beyoğlu Yerli As. S. den: 
Şubemizde kayıtlı beşinci dereceden 

ır.aliil yüzbası Bedrettin Güç Şanın şu
beye müracaati. 

' 
DOGUM - Avukat Suat Tah-

sin Türk'ün dün bir oğlu dün
yaya gelmiştir. Omürlü olsun. 

,,-~ ... -.... -.... -~ 
Asırları sarsan bir Musiki.. 

Cic>z Kamaştıran bir İhtlşam .. 
Hayatı Neş'elendiren bir Aşk 

tnn yaratılan film: 

A ş K 
Serenadı 

Fransızca 
Amerikanın Metropoliten Operıı 

smm en parlak Yıldızı 

GRACE ılf OORE -
lJIELVYN DOUGLAS 

Bugün LALE 
Sinemasında 

Altm sesile musiki dünyısınır. 

ölmiyen Melodileri olan La Tra
viyatanın ateiİni ... Manon'un İs
tırabını ... Madam BUTTERFL Y' 
nın kederlerini ... Marthanın ihti
şamını yaşıyacak olan bu hakikı 

şaheseri zevkle seyrediniz ... 
DİKKAT: Şimdiye kadar ge

len Harp Jurnallarının en mühimı 
Türkçe Paramunt Jurnal 

Bugün saat 1 de Tenzilatlı matine 

JiUGUNKU J!ıtUül~J 
8,00 Program 18,03 Orkcstr• 
8,03 Haberler 18,40 Türtülef 
8,18 Müzik (Pl) 19 00 KonııeıııJ 
8,45 Yemek Lis- ' z bet 

tesi. 19,15 eY 
• 19,30 Haberle! 

13,SO Program 19,45 lncesaJ 
13,33 Şarkılar 20,15 Radyo 
13,SO Haberler 
14,05 Şarkılar 
ı 4.20 Riyaseticüm 

hur Bandosu 
15,00 Müzik (Pi) 
15,30 Riyaseticüm 

1 hur Bandosu 
.... 

18,00 Program 

zetesi 

20,45 Şarkılar 

21,15 Konuşııı' 
21,30 Orkettr' 
21,30 Haberle' 

22,50 Caz~ 
23.25 Kapaıı" 

ı uplantılar, Davetler: 

Şişli Spor Klübünden: 
1 
~ 

Pazar günü saat 10,30 da ye!! 
ve Güneş Klüplerinin miışterel< 
grcleri akdedLlecektir. Toplantı 
Yeni Şişli Spor Klübü lokalidir. 

1 Darü55afaka M~unlan Kurıl 
dan: Senelik Kongremiz Pazar 

1 saat 10 da Eminönü Halkevi saloJI 
da yapılacaktır Bütıin Darü5şaf 
' arın gelmeleri rica olunur. 

YENi NEŞRiYAT: 

HAV ACILIK VE SPOR - 15 
oe bir çıkan ve havacılıktan babfcl 
bu mecmuanın 2 inciklnun 278 in 
ym neşreditmi:Jtir. 

.. ---····-···-·-·----_._, .... 
Tf.<''- !=IAC: r')RA M \1 • C•O!t\10~ 

Bu akşam saat 20,30 da ttl 
A 8 O A L Yazan Ooııtoye'°" 

ı<o~.u:oı ıoq111111110A 

Gilndüz 14 te ÇOCUK ovul'iı.I 
Aks .. m sanı :t0,80 da 

cı iki sette olmak i.izere 15 _ 3 ve Merlın,,. suratı saatte 640 kılometre. 
is _ 6 kazanmışlardır. vay deposu önünden başlıyacak ~unun top kulesi motorle müteharrik- , 

ve Hüriyet abidesi dönüldükten tır 
. Hayriye takımı sahad~ şu şe- sonra lngiliz mektebi sahasında S - "Avro= Manchester .. tipi. Çift '------· 

kilde yer almıştır: lbrahım, Fe- iki tur yapılacak ve Bulgar has- motörlü bir bomba tayyaresi. Motorö 
rid, Asli, Nevzat, Kiıni, Selfıhat- tanesi yolile tekrar tramvay de- "Royce = Vulture,.. Slirati saatte 520 
tin. kilometre. Ağırhiı 15 ton, uzunluğu posuna avdet edilecektir. lstiklal takımı ise şu şekilde 35 metre. Bu yeni bombardıman tay-
idi: Hüseyin Nezih Sadi Fehi- Ikinci kategori müsabakasının yaresi, daha bıiyük ağırlığına rağmen, 
man Muhittln Fethİ. ' mesafesi 3500 metredir. Bu koşu- "Douglas B. 18., t.ipind~I Amerikan 

' ' da tramvay deposu önünden baş· bombardıman tayyarelerınden daha 
Ilk müsabaka Kabataş lisesi i- layıp Hüriyet abidesi önünden hızlı bir surate maliktir. 

le lstanbul lisesi arasında olmuş- dönülerek tramvay deposuna av- 4 .:- .'.'S .. S. Hort Stirling,, tipi. Dör.t 
tur. Müsabaka başından sonuna det şeklinde olacaktır. moto~lu bır bombardıman tayyaresı. 
k d h · N t' d t k f rt t if Amerıkanm meşhur "Uçan Kale,. tay-

a a~. eyecanlı geçmı.ş ve ~a?a- e ıce e a ım ve e asn • yare tipinden, hem daha biıyük, hem 
taş guzel oyunu sayesınde bırm- !eri yapılacaktır. daha sürat.ilidir Ağırlığı 35 tondur. 
ci seti 15 - 12 kazanmıştır. Bu yepyeni tayyare tiplerinden ma-

Bundan sonraki sette de Istan- Halkevleri müaabakaları da, hava motörcülüğü sahasında da 
bul lisesi canlı bir oyun tuttur- Yarın Halkevlerl arasındaki elde edilen terakkiler, kayde şayandır. 
muş ve iki seti 14 - 16 ve 15 - 7 müsabakalara başlanacaktır. Şlın İngiliz hava kuvvetlerinin kullanmak
almıstır dilik halat çekme ve Voleybol mü ta olduğu Wellington, Handley Page 
Tnkıdılar §U suretle teşekkül sabakalarından ibaret olan bu "c Annstro~g Whitley ~ombard~n 

t . r. temaslar ilk defa yapılacağından tayyarelerln.ın motorlerınde muhım 
e mış ı. . . 1 .:..k l k değişiklikler yapılmıştır. Bu tayyare 

Istanbul SeHihatbn, Necatl, llJ.ö a top ama tadır. tiplerine yeni motorıer konulmut: bu 
Vedat, Mufit, Sadun, Hehmct. K k .. .. ·· .. suretle hem yük tasıma, hem de uzun 

Kabataş: Hayri, Ilhan, Dilaver, aya · yuruyuşu mesafelere uçma kabiliyetleri bir hay-
Ali, Hikmet, Tarık. Kayakçılık Ajanlığı tarafından li artmıştır. Son üç sene zarfında dört 

Günün en mühim müsabakası 1941 Şubatı'nın 2 nci on beş ,_,ünü ye~ mo~ör tipi ~r~tılmıştı~. V~ seri 
G ı t H d li t> halınde imal edılebılecek bır sevıyeye 

a. a asaray v_e. ay arp.aşa se- içinde - Uludağ zirvesinden hat- yükselmiştir: 
len arasında ıdı. Bu musabaka- tıbalayı takiben doğuya ve me- ı _ 2000 beygir kuvvetli Royce = 
da Haydarpaşa galip gelirse kil- tel dağı yakınından şimale istika- '/ulture motörleri. Bunlar "Merlin,. 
menin şampiyonu o 1 a c a k. met döndürerek harita uzerinden motörlerinden iki kere daha kuvvetli
Kaybettiği takdirde üç takı- Inegöle bir yürüyüş ve iniş yapı- dir. 
mın pvanları müsavi şekilde gi- lacaktır. ~ -:- HiOO .. bcy~ir kuvveti!. Royce = 
dec kt. "'" · bak d b' · · Grıffın motorlerı, Bu motor, Sonder, 

e ı. ın.usa a a ırıncı se- Bu büyük Bursa - Inegöl ka- k 1 •· ·· d h t k' 1 t · · G ı t 1 la 14 15 'k" mar a ı motorun a a e amu e mı:ı 
~ a a asaray ı r - , ı ın- yak turuna Türk veya 'furk ta- bir tipidlr. 
cı seti de 14 - 15 kazanmışlardır; büyetinde bulunan her yetışm.iş 3 - 1000 - 2000 beygir kuvvetli 
Bu suretle lstanbul lisesi ile Hay- kayakçı katılabilecektir. Sabre motörleri. 
darpaşa ve Galatasarayın pvan- 4 - ıooo - 2000 beygir kuvvetli 
lan musavi olmuştur. Bel d" "Napie~ Dagger,. motörleri. 

Takımlar şu şekilde sahaya e ıye Zahire Satmıyacak Wellıngton bombardıman tayyarcle-
çıkmışlardı· Iaşe umum mudurhiğu kadro- rine konulan yeni motörlcr sayesinde, 

· su yap1~ırken mıntaka iktisat rnı.i- bunların ağırlıktan 12 tondan ıs tona, 
Galatasaray: Muvakkar, Ozde- dürluğiı ile belediye iktisat mu- l!tiratleri 414 kltometreden 520 kilo-

m.r, Erzin, Ekmel, irfan ,Reşit. metreye çıkmıştır. Whitley tipine ge-
dürlüğunün kadroları nazarı iti-

Haydnrpaşa: Aliı.eddin, Suat, lince, bunun yeni aürati saatte 480 ki-
Kcmal, Hamit, Necdet ve Adnan. bara <wııacak ve teşkilat buna lometreyi bulmaktadır. 

}" arınki lig maçları 

Lig maçlarına yarın Fenerbah
çe ve Şeref stadlarındn devam 
edilecektir. Yannki maçların bir 
hususiyeti Milli kümeye dördün
cü Istanbul takımı olarak girmek 
üzere namzctliklcrini koymuş o
lan lstnnbul spor, Beyoğlu spor 

göre kurulacaktır. Fasuıye, ı:-ı- Diğer ilerlemeler ve iyileş
rinç H! yağ gibi maddeler.in bele- meler, henüz ifşa edilmemiştir. An
diye elıyie alınıp satılacağı iıabe- cak liUrası kayde lliyıktır ki, geçen se
ri tloğı U değıldir. la~ umum nenin son aylarına kadar yeni "Tor
müdurhıgiı faaliyete g.:!~tikten rıado,. tipinden imal edilen tayyarelerin 
sonra gıda maddeleri için yeni sayısı bir kaç yiızü bulmuştur. Ayni 
esaslor ve şartlar vazed~cektir. aylar zarfında Whirlwind,. ve Avro = 
Ş ·· k d Ank 1 Manchestcr,. tiplerinin imalatı o kadar 
ımoı) e a ar arada Y .tpı an ilerlemiştir ki, seri halinde fabrikadan 

kontrol tP~kilatı memurl.ın ım- da çıkmaktadır. 
tihanları neticelenmiştir. Görülüyor ki İngiliz havacılığının 

Şermin gözlerim yere indirmiyerek sükunet
le: 

- Size karşı hissetmiş olduğum aşkt.ın mı 
bahsediyorsunuz? d!!di. 

Kocası başiyle <>vet işareti yaptı. Bir dakika 
sustukton sonra Şermin tekrar söze başladı: 

- Silin IJE.H ki'.tınızı idare eden kin, bir ktw· 
vet midir? 

• uı ır ... ~· f) IUllll 

Fred Astafr, Eleanor Powell ile beraber "Brodu·ay 
Melody 1910,, da bir dans sa/uıesüıde 

Film Sti.ıdyoları, güzel bacaklı sa Ginger'i fena halde kızdırdı. 
mtitevazın vücutlu şirin Studyolar halkın artık bu çiit- ı 

ve sevimli " Ginger Rogers" i ilk ten bıktığı kanaatine geldi ve 
ke~iettikleri zaman ,onun vücu- Astair de yeni bir iş aramağa baş- ı 
dunun inceliğine ve "Sving" de- ladı. 
nilen caz dansındaki maharetine lşte bu dansöz Elenor Povell' 

SUMER Sinemasındo 
İMPERİO ARGENTlNA'ya rekabet eden 1spanyol muğanniyesi 

ESTRELLITA CASTRO 
ROS1NİNİN Meşhur Operasından İspanyolca sözlii ve ljarkıh 

SEVİL BERBERİ hayran olmuşlardı. idi. Ve bu iki artistin birlikte çe-
0 zaman derhal onunla birlik- verdikleri ilk filmde ''Brodvary Gilzel ve Harika filminde Dans ediyor ve şarkı söylüyor. 

te dans edebilecek bir erkek Melody filmidir. Şimdi şehri- '---• Bugün saat 1 de lcnzilcitlı matilıe 
partnor araınağa başladılar. Fil- mizde gösterilmekte olan bu film ı· 
vaki birçok erkekler bu dansı başlıca bu iddianın bir eseri ola- ~--•••••••••••••••••••••••., 
beceriyorlardı. Fakat, Ginger o- rak çevrilmiştir. 
kadar ufak tefekti, hepsinin ya- Film baştan aşağı dans ve mü- I 
nında kendisi pek ufnk kalıyor, zikle doludur. Araya bir de hoş 

1 
net:ce olarak da alınan re.,;unler mevzu sokulmuştur. Bu filim 
~ırkin oluyordu. yapıldıği sıralarda ortaya bir çok 

En nihayet Ginger'le yan ya- dedikodular çıkmış Elenor'un 1 
na durunca gayet sevimli duran Gingers'e baş rakip kesildiği söy
bir çift meydana getirebilen er- lenmişti. Hatta bazıları daha ile
keği buldular. Bu ufak tefek a- rlye giderek G inger Rogers ile 
dam, kemiksiz denecek kadar çe- Elenor Povell'in bu sebehie hir
vikti, gayet maharetle dans edi- birlerini kıskandıkları söylenmiş
yordu. O, hepimizin bugün çok ti 
iyi tanıdığı Fred Astair idi. lşte bu film, Fred Astair'.il'! 

Bunun üzerine film stüdyoları tek başına da dans edebileceğını 
bu çift hakkında propaganda göst~diği, ya.ni ~aş~~d~n.sözlerle
yapmağa başladılar. Methedilen d.e. fı~~ ç7vırebıldıgını ısbat et
birinin gi.ızelliği ötekinin san'atı tığı gıbı G~nger Roger de M~lv~~ 
değil. fakat bu çiftin danslarıydı. !?uglas ı~e beraber . çevırdığ! 

Tam üç sene bu iki artist bir Matm.a~elın çocuğu ısmind~kı 
çift hal.nde çalıştılor. Her filmi 1 komedısınde hiç dans etmedığl 
beraber çevirdiler. lş o hale gel- h~lde pek çok muvaffak olmuş 
di ki, halk bu iki artistin yalnız j boylece. n:ıes7le kalmamıŞ,tır: 

BirTürke Gönül Verdin1 
Mevzuunu günün en mühim ve heyecanlı hfi.diselednden atan 

BÜYÜK BİR ŞARK FİLMİ 

TÜRKÇE SÖZLÜ • TÜRKÇE MUSiKiLi 

'-----------------~ 
ŞARK Sinemasında!;~~ .-

Heinrich George ve Hilde Krahl 
ın oynadığı 

Arabacının Kızı Dunyaşka 
Süper Filmi 

Dün alc~am BUYUK BİR HEYECANLA Seyredilmiştir. 

b 1 ı hı·ç b"ır 1·c:e yarnmadık- Şimdı ıddıa bertaraf, Gınger 
aş ar na '$ ·1 A ta· •· · b b f"1 

Bugün Cumartesi saat l de, yarın Pazar saat 11 de 
TENZİLATLI MATİNELER. 

]arı fakat, ikisi bir araya gelin- 1 e . s kır ın Y1dın~ era .~~. ı m ' 
ce güzel filmler çevirebildikleri çevırme te o ugunu gonıyoruz. "'-••••• Suarelerde yerler 11umaralıdır. 
kanaatına düştü. .. ..-----------------------------

Bu düşünce hem film stüdyo- ,~--- BUTUN MATBUATIMIZIN MÜTTEFİKAN yazdıkları gibi ---
1

" 

larını uyandırdı; Hem de bilhas- T Ü R K F i L M C i L i G İ N i N Z AF E R T A C I O L A N 

h:aliyeti sayesinde muharebe tecrilbele 
.dnden istifade ite havacılık tekniğinde 
mühlm tera'kkiler elde edilmiş; hava
cılık verimi yüksek bir seviyeye çılı:a
rılmı:ıtır. 194ı senesinde hava ilstün
Jüğünün sarih bir surett~ İngilizlere 
eeçeceiini iddia edenlerin hakları olsa 
gerektir. 

KAHVECİ GÜZELİ 
İPEK ve SARA y Sinema1arındaBüyük D Ed. I' 

1Z:\11RDE ELIIAMRA l\luvaffakıyetlerle eVam IYO , _____ _ 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine -------•"'" 

- :Eğer siz her sabah erkenden böyle yaınız~n ı: (lj 't tY 
bir at gezintisi yüpıp öğleye kadar evin dtşır.da _ -·- ___ ·---
kalırsanız hl'rkes bJzim mesud bir çift olduğumu- • 
za ınanmok şöyle durswı birçok dedikodulnr ' o • ~ & ı " .,-,, 
bile yapar. fiil 1 1 1 1 ~-

- Pekal0., haydi giyinip geliniz, o vakte !tadar il I j I 1 
da ben bir hayvan hozırlntırrm. 1 1 •ı 

TEFRİKA No. 29 
On dukika sonrn Şermin hazırdı. Bir seyıs / ı•ı 1 1 •I ±: 

güzel bir arap gtını tutarak merdivenın önüne g~- 1 1 1 1 - Nefret ve kinimin derecesini ölçmüş olsay
dınız bu suali bana sormazdınız. 

Bu sözleri söyliyerek kapıya doğru ilerlemiş
ti. Birdenbire geri dünerek sordu: 

- Benim ymıınıda kalmak istediğinizı. söyle- kızın bu dı ıece soğı:kkanlılık ve irade lrnvvcti 
mişf iniz. sarf edebileceğini tvhmın etıneyordu. Ona ue ce-

lirdiği zaman hemeıı sıçrayarak üstüne aclaılı. . 
Kocasının yaklcı~ıp ona yardım etmek için clinı _ı•I 1 1 1 1 ~ 

- "Size karşı hissetmiş olduğum aşk" dedi
niz. Demek ki, beru artık sevmiyorsunuz. 

Şerminin yüzüne kan çıkmıştı. 
- Dün gece arcnuzda geçen şeylerden sonra 

aşk yaşıyabilir mi? 
- Şuphesiz ki, hayır ... O halde bugünkü his

leriniz nedir? 
Genç kadın ona dikkatle bakarak cevap ver-

di: 
- Henüz tamamile tayin edemiyorum. Ta

nımış ve sevmiş olduğum adam artık mevcut 
değildir. Siz bugün benim için bir yabancı ve 
itimada layık olrnıyar. bir kimsesiniz. 

- Dün rl~~am benden korkmadğınızı s5ylerniş
tiniz. 

- Hakikat~n dE' korkmuyorum. Sizden niçm 
korkayım artık: Benı manen bu derece yıktıktan 
sonra maddeten de vuracağınızı tarmin etmeyo
rum .. Yapacağıuızı yaptınız. 

Nejad goz.ltnnde parlak bir bakış olduqu hntde 
ona•, ,1kluştı, c.ı;ni or..ı doğru uzattı. Fakat Şermin 
tel:ısl.l c;erılemiş, yi.ızit bir anda sapsarı ol.:n~tu. 
Jwıtrune bir ı.wırla b:.b~rdı: 

- Bana dokunm~yınz! 
Dehkilnlı ~crin1ie durarak mırıldandı: 

- Sözlerimi yanlış tefsir etmeyiniz. Evf t bu- vnp vereceğini ren uz bulmadan Ş~rmin tekrar 
rada kalacağım çiınkü evlenir evlenmez koca- bnşını çevirdi ve şu sözleri sbyledi-
mın evinden ök~çımının getireceği zil!eti kabul - Bu hattı hareketime sebep belki de kıbir ve 
etmek. kendimi nıağICıp mevkiine koymak ıstemi- gurur, bclkı de babama karşı duyduğum derın 
\yorum; çünkü henü7. kendimi kat'i b~. hattı ha· muhabbet ve onu ihtiyar yaşında muztarip <'tme-
rckct tayin etmedim. Lakin, az bir muddet zar- mek arzusu vfya herhangı başka bir hıstir; fakat 
fında vazıyeti ıtıyık olduğu şekilde muhakeme ne olursa olsı.ın bu şeraıte riayet etmenizi &izden 
edt;?bileceğime eminim. Şimdilik gerek ı,abama, beklerim. 
gerekse herkese karşı mesud kadın rolü '-lynamağa Nejad bir saniye düşündükten sonra cevap 
karar verdim ve sizm de bu oyuna ıştırak e 1?.t'ek verdi: 
zevahiri olsun kurtaracağınızı ümit ediyorum. - Pek iıliı, izdivttcımızın mesud bır bağlınıtı 

Siz goytnize vasıl olmak için benimle evlen- olduğuna alemi inaııdırmak için lazım gelen tnvrı 
dinız ... Bundım böyle benim arzularımı da 'laz:1rı takınmağa razıyım. Biraz evvel dediğim gibi b.ı 
itibara ~lmıınız k~p eder. Aramızdaki vaziyet nt~ ı plan benim de işime gelir. Siz, benım ''YtinU!l'l& 
olursa olsun harktcu bir kimse bunu fa .. k etme- birkaç koz ciaha ilô.ve etmek istedikten sonra bnnu 
meli ve bizi b:rbirjnden memnun bir çüt ohmık reddedecek ben dc·giliın Bilakis, herkesin bi'ıi dİln· 
görmehdir. Buna ikimiz de gayret etmeli, hıç ol- yanın en mesud karı kocası zannetmesi ı .. m ne 
mazsa halayı ciE:nfü:n müddeti beraber geı;ırmeli- lüzımsa y~pacağım. 
yiz. Ondan sonra yeniden düşünür, bir karar ıtti Bu sbzlcrı mütcakıp sert adımlarla kapıdan 
haz ederiz. dışarı çıktı: 

Sermın sözünü bitirdiği zaman muhatabını Şermin, &ralarındaki muahedeye riayete Ncjadı 
mavi gözlerinin azimkar ve ciddi bakışları alt:nda mecbur etml'f!e kafiyyen karar vermişti. Ertesı 
bir iki sani)e tuttuktan sonra masanın üzerinde giın, tam o ata b1neceği sırada karşısına çıkn. 
duran vazoyu alarak pencerenin oniındeki etaJe- - Benim için cie bir at var mı Nejad? 
l~:ı üstüne yerleştirdi. - Ata binmek mi isteyorsunuz? 

Nejnd onu hayretle dinlemişti. Bu incecik Şcnn n sükiıııctle cevap verdi. 

uza·masını glırmemezlıkten gelmişti. l_j_ 1 1 1 l 1 t 
Nejad, knnsn.ın anılarındaki her türlü yakın- _l_. • I 

lığı bertaraf <>tmek ıstediğini, hatta elini clln~ . . . __ 
değdirmekten içLnap ~ttiğini anlamış ve ona hak 1 1 1 ı•llf-H-1 
vermişti; ltı.kin tir erkek için böyle karantineye 1/•I 1 1 1 1 1 
ctonmaktan danı sı.:;vimsiz ve sıkıcı bir vazıye; ta-
savvur edilebilir mi? Soldan sağa: 1 - Yakııl9:' 

llk günleri kencıni tutup bir şikayet etmeme- Muktedır değıl 2 _ Bir 0yuıı 
ğe, nrahınr,da takarrür eden progrnmın harı':ıne Nesil, Ziıriyet 3 _ Bir renJt, t~ 
çıkmamağa gayret göstermişti amma bir ~'loah, okunursa: Saz_ bağlama edat•., 
tnm yola çıkacakları sır&da bir vak'a oldu: Nejad Hesap işleri 5 _ lncızaf, .t~" 
'tarı'lmdnn evvd hazırlanmış ve onu bekl~rken 6 _ Bir av hayvanı 7 _ ısı~ 
bahçeden birkaç gül toplamıştı. Yemek od11smı:ı Bey _ bir nokta 8 _ Gussa, ğ 
girince bir şey söyle~eden çiçekleri ona uzattı. • Bilgi Ardına düşme. , 

Şermin derhal müteyakkız bir tavır almıştı. y k d ğ . 1 Ahrtl::' 
B ı b 'i T kk'" d 1. u ar an aşa ı. -

- ~ar. <ına mı eşe ur e erım, utter. lık 2 Munasibı • Adetler J 
masanın uzerıne koYUnUz. S t D k ş d tı l . · . ı ana - ı en - art e a 

Uzun e.ldn,·~nl<'rın• gıymekle meşgul ~.'.lrtınu Mus\ edde •a mnk f> ~111ıı·11 
yor ve sakın bır sesle konuşuyordu. Kocası bir 1 Yakl ~ 7P H • saııtl 
d b . · 1 d . - aşan - aya - -.-,,.t. 

en ıre blnır er. ı. t n emi • B" ta 8 _ ~ 
. ::-- B~ı!1l~r va~o-:ra konacak çiçekler değil ... Cög- Ja~ız : _ ~i~~lfı, nasıl ki·· 

sunuze !lıştırmdıı::mfz: . _ . Evvelki bulmaca _ Soldafl 
- Koyv renk elbısemın uzerıne bu renk ~ı- ğa: 1 _ Arakiye 2 _ Aşure 3 

çekler yııkışmayacak. As _ Ani _ Hu 4 _ R a _ 'f11Ç 
. Neja~ h~s_usi bir maksa~la söylenen bu sözleri _Kastamonu 6 _ ırt- ı<ır 1 

ışıtmemış fiıbı tekrar buketı uzattı: Ye _ Isa, Ag 8 _ Ilıca 9 _ fs' 
· (Arkası var) ziyat. 



- - ...... 
Yardım Planı 

.ı 

(Başı l incide, 
Birleşik Amerika müdafaasını 

tekamü.J. ettirmek için zamana 
ıı...... ......... _ Yazan: Muazzez Tahsin Berkand muhtaçtır. Çünkü her iki Okya-1.. ......... ~us için tesbit edilen bahnye 
"liiteahhit Bay Irfan, yazıha- !imden almak mı istiyorsun ınşaat programının tamamile ifası 

nes· .. · d d k Ann · · h k içın altı sene lazımdr. Bize bu Jaı.ı ı uzerıu e uran me - esının ay ırmasını işiten 
Yer yer gözden geçirdi. Nuri yavaş yavaş kapıyı aralık- zamanı ancak Büyük Britanya ve 

ııı. ll hepsi iş. kağıtlar~ idi. ~ş, i~eri.?e o~anları anlamak onun donanması kazandırabilir. 
es servet_ıne bınlerce_ ~ranın ıçın zekı gozlerıni var kuvvetile Muzaffer büyük Britanyanın ya-

h.1. lllb~ vesıle olac kagıtlar. açarak bu yabancı adamı tetki- şaması bizim yardunımıza muh-
<t: ük' kı k k taçtır." b uy za_rfın . a sı . ş e oyulmuşt~. . 

ı:ruşu.k hır zar dikkatuu 1 - Hayır Muzehher, Nurıyi se- Amerika Bahriye Nazırı bun-
t tı.. Uzerindeki yazı acemi nin elinden alacak değilim. Seni dan sonra rakamlar zikretmiştır. 
epu elinden çıkmışa benzi- ve onu himaye etmek istiyoı;um. ~u rakamlara_ göre Birleşik A~e
ll. Biraz hayretle fakat la- - Buna lüzum yok. Sekiz se- rikanın sonkanun 1941 de ilk 
e tavırıa bu mavi zarfı açtı. nedenberi sen mi himaye ettin? safta h~rbedecek 332 gemisine 
abacığım, yeni seneni teb- - Kabahatim çok büyük Mü- mukabıl, Alınanyanın, ltalyanın 

~;r ellerinden öperim. Imza: zehher, fakat unutma ki knnun v~ Japonyanın tahminen 658 ge
Bay lrfan'ın gözleri hay- nazarında ben hala senin koca- mıleri vardı. Son.kanun 1942 de 

ta açıldı, kalbinin üzerıne bir nım ve her zaman için de Nuri- rakamlar şöyle olacaktır: A.m~ri-
~ Plandı. Nuri onun oğlu idi, nin babasıyım. · ka donanması 342 parça, mihver 

Sekiz seneden beri arayıp Küçük çocuk yavaş yavaş içe- donanmaları 803 parça. Sonka-
a dığı oğlu... riye girmiş, ortadaki masaya da- nun 1943 de de Amerika donan-
abacığun! Bu kelimeyi oku- yanmıştı. ması 422 parça, mihver donanma-
ne mutlu, fakat ne kadar da - Nurinin babası mı? Sen !arı 962 parça. 

~endisine şimdiye kadar kim- mi? .. Bu isme layık olrn
1
ak için Okyanusların emniyeti için 

taYle hitab etmemişti. Bu hi- bugune kadar ne y~pt~n. Knox beyanatına şöyle devam 
büyük bir facia saklı idi. - Hakkın var. Hıçbır şey yap- etmiştir: 

da bir kinaye bir şikayet, bir madım; fakat bun~an sonra.. . "Amerikan ve !ngiliz donan
dat gizli idi. Irfan gozleri- . - H~yır, o senın m_~vc;.ı<lı~e- malarmın müşterek kudreti saye· 
lıcuııda acaip bir nemlik duy- tınde?- bile haberdar degıldır, hır- sindedir ki, Atlantik ve Pas.ı.fik 
etrafı göremez oldu. Ağlıya- denbıre ortaya çı~an babasın- denizleri mütearrız memleket-
0tdu .. Herkesin nazarında dan nefret edecekt~. terin fütuhat emellerine sed çek-
il/etli, kudretli bir şahsiyet o- - Yanılıyosun Muzehhcr... miştir. 125 senedir, Ingiliz deniz 

bit söziy le birçok kimseleri kudreti Amerikayı tehdit etme-
ete veya felakete sürükliyen * * miştir ve eğer Amerika Monreo 
~engin tüccar, çarpık yazının ,-rfan cebinden çıkardığı buru- ~zariyesine riayet ettirebilmiş 
•3llıda hafif ve aciz bir ço- şuk mavi zarfı karısına u- ıse bu ancak büyük Britanyanın 
gibi iradesini kaybediyordu. zatırken Nurinin küçük yüzü al müzahereti sayesinde olmuştur." 

~itiz sene evvel, 0 zaman on al olmuştu. Sessizce annesine Knox Amerikan kaynaklarının 
( olan oğlunu yirmı ikı ya- yaklaştı., elini tuttu. teşkilatlandırılması lngiltereye 
iti anasının kucağında bıra- - Bunu sen mi yazdın Nuri? yardın edilmesini ve ayni zaman-

alt kaçmıştı. Nıçin'! Sefil ve - Evet .anne, g;çen g~in b~a da kuvvetli müdafaalar hazırlan-
bir kadının eteklerine sa- babamın kun oldugunu soylemış- masını mümkün kılacağını söyle

a.lt adı bir hayat yaşamak tin mektepteki arkadaşlarım ken- miş ve demiştir ki: 
.. dilerinden uzakta olan babala- "Bu harbin ruhu denizler ha-
~~ da onunla yaşıyordu. Be- rına yıl başını kutlamak için kimiyetini Ingilterenin elinden 
tuı1er arasından temiz kol- yazmışlardı, ben de day~ama- almak için Almanyanm gösterdi

kendisine açan zavallı Mü- dun, yazdım. Ne iyi etmişim, ği gayret ve teşebbüstür. Umu-
erciği bir sanıye bile hatrına bak, mek~ubumu alır almaz he- mi harptenberi Birleşik Amerıka 
~erruşti. Ne onu, nede nıa- men geldı. Artık bundan sonra yalnız bir Okyanusta, yalnız Pa
gozıerini yumarak kendisine ~en de. babalı çocuklardan .olJ.c~- süik'de donanma bulundurmuş

siyen oğlunu ... Acaba onun gun, kımse bana babasız dıycrru- tur. Eğer bu donanma her ikı 
ri hala mavi mi? yecek. Okyanus için de kafi gelınişse, 

flabacığun, yeni senenizi teb- ~Müze_~er gözlerini oğluna bunun sebebi Ingiliz donanması-
ederim!" Yani sen yine rahat dogru egdı, sonra y~vaş yavaş nm ve faaliyetinin bize Atlantık
llıes'ut bir yıl yaşa fakat biz başını kaldırdı, Irfan a baktı. Ir- te emniyet vermiş olmasıdır. Bı
. sefalet içinde Çırpınalım.. fan affetmesini rica eden bir ses- zira henüz bir Okyanusluk do-
ı böyle mi demek istiyordu? le: nanmamız vardır. Şimdi iki Ok-

* * 
- Müzehher! dedi. yanusluk bir bahriye yapıyoruz. 
Genç kadın başını eğdi. Fakat bu ild okyanuslu.k do-

~ aragümrükteki ahşap evi ö- - Peki! dedi. Mademki Nuri nanmanm esası altı seneden ev-
babasıru istiyormuş!... vcl meydana gelmiyecektir. Bu-h · ntinde mükellef bir oto

.u durduğu zaman .ı.\füzebher 
ıyi sinemaya götürmek için 

~ıdan çıkmak üzereydi. Ana 
bu tatil gününden istüade 

~lt istemişlerdi. 
.. anı görünce genç kadının 
~ hafifçe kızardı bilfilhtiyar 
ıye doğru geriledi. 
~ Sokağa mı çıkıyordunuz 
'<ehher? 
aEvet. • · -·-
~ ses biraz kısık, biraz tit
ti. Nuri başını kaldırdı, ana-

baktL 
'- Sinemaya gitmiyecek miyiz 

? 
l Gideceğiz oğlum. 
l'fan bulutlanan gözlerile on-
1 süzüyordu. Temiz oldugu ka
d.eski elbiseler içinde karşısın-

' 1.ıran bu iki insan, onun dün
Yiizünde en yakınları, karısı 
~ocuğu idi. Bu soluk esvaplı 
~la bu zayıf oğlan, ınemle

litı, en zengin müteahhitlerin-
e biri olan Bay lrf an'm karısı 
SOcuğu_ 

Japonya Telaşta 
(Bası l incideJ 

Diğer cihetten bu gazete J a
pon hükumeti ile yüksek kuman
da erkanının bugün muallakta 
kalan meselelerin müzakeresi 
Lçin toplantılarına devam ettikle
rini bildirmektedir. Bu toplantı
lara Başvekil ile Hariciye Nazırı 
da iştirak etmiştir. 

Y ooi istişareler 
Tokyo, 17 (A.A.) - Prens Ko

noye tarafından şimdiki vaziye
tin nezaketi hakkında millete ya
pılacak beyanattan evvel Japon 
efkarmın bütün nüfuzlu simala
riy le istişareler yapılmış ve son 
iki gün içinde hükumet erkanı 
ile meclislerin ve askeri makam
ların mümessilleri arasında iki iç
tima aktedilmiştir. "Domei .• Ajan 
sı hususi meclis azası ve eski na
zırlarla da istişareler yapılacağı
nı bildirmektedir. 

Sefirlerin hareketi 
::'- Biraz içeri.Ye ı?irmez misin 
li~hher Tokyo, 17 (A.A.) - Amerika 
'-Niçin? J Mebusan Meclisi Hariciye Encü-

Hull'ün verdiği izahata cevap ola-
......_ Seninle konuşmak istiyo-ı meninde Hariciye Nazırı Cordell 

~esi misaf'ır odasının ka- rak Japon hükumeti bugün öğle
açarken küçük Nuri kaşla- de.n ~onra bir b~y3:.nnaı:ıe. n~şr~t

>ıı.....Çatmış, öfke ile ona bakı- mıştır. Japon hukumetının ıstıh
-'llU. barat bürosu namına, beyanatta 
,~ Ben içeri girmem, burada bulunmaya ~ezun zat, bu ber,an-

1 beklerim olmaz mı anne? name neşredilmeden evvel, an-
?)f~ğun öfkeyle karışık yesi cak dün akşam Tokyo'da öğreni
~~·ı bilaihtiyar güldürmüştü. len Hull'ün sözleri hakkında da

• 
1
?. llcile Müzehhere baktı, o ha evvel mütalaa yürütülemez-

~ ~'\le yorgundu. di,, demiş ye gaze.tecilerin, ~apon-
~' Benden ne istiyorsun !r- y~ yem. B~r~ın ve Vaşıngton 

i aıll' Beş sene evvel gönderdi- Buyuk Elçılerır1;ın ne. zaman ha
ltı tnektupta: "Boşanma için t'eket e~ec~klerı sualıne şu ceva-
t~erneye sen müracaat et, bil- bı ,;ernııştır: . .. _ 
~ ltabahatları üstüme alıyo- Japonyanm Berlın Buyuk El
~ ltt_-, Dediğin halde bir teşeb'6üs c.isinin ha~eketini ayın.sonuna ta
tııı huıunınadığımdan şikayet- lık etmesı muhtem~l?ır. Her ne 
c~ (!Qeceksin? Sana sadece şu .k~dar h~reket. tarıhı resm.en ta
)~ ahı verebilirim: Mamkeme- Y1:1 .. edılm~~ışse de.. Vaşın~on 
l~ "erecek param ve vaktim yok- Buyük Elçısı 23 Kanunusanıde 

hareket edecek olan vapurda yer 
~~'ın dizleri titriyordu. Bu tutmuştur . ., 
)~sekiz seneden beri nasıl Avustral,yalılar da 

~ --.. p~ı? ktu" ~ Japonlardan şüplıe ediyor 
el' , ran mı yo . 

t '' ~ :E:vet, bir ilk mektep ho- Sydney, 17 (A.A.) - Avustral-
1,0 )abil:~dığı maaşla ancak yaşa- ya Hariciye Nazın Sir Frederick 
~ , ~. " Stewart demiştir ki: 
.'1'8 .ıı * * Japonya ile Avustralya arasın-
#} h. daki münasebetler, harbin mucip 

u etnek Müzehher çalışıyor- olduğu ticari ve mali takyidata 
~, du. Halbuki öteki, buna rağmen, samimidir. Avustralya, 
~a~ etçilik etmeğe bile layık ol- Japonya Hariciye Nazırı Matsuo
~I' i~ öteki, pırlantalar, kürk- ka tarafından izhar edilen sulh ve 
'ılaı:ıJın~e, kaloriferli bir apartı- mütekabil anlayış arzusuna işti-

' a .ôrnür sürüyordu. rak etmektedir. Japonya'nın iktı-
~r:ı~ h~ıze karşı kabahatlleriın sadi nüfuzuna tahsis edildiği söy!:t 11 lıYiiktür Müzehher, beni af- lenen ve evvelce "Cenup Deniz
"ittı b Nuri ile meşgul olmam leri., olduğu bildirilen mıntaka 

C(! ana izin ver. hakkında Stewart, Japonyanın 
~l. t\ç kadın korku ile haykı nihai maksatlarının Avustralya'-
' ::-.... -Al da şüphe ve endişe uyandırdığını 

sövlemiştir. 

nu elimizden geldiği kadar ça
buk tamamlamamız lazımdır. 
Çün..l{ü iki okyanuslu.k donama
mzm öbür kısmı bugıin vahim 
bir tehlikeye maruz bulunuyor. 
İngiliz donanması ise ancak Bri
tanya adaları yaşadığı takdirde 
yaşıyabilir. Eğer Britanya adala
rı düşerse, asla tehlike önünden 
kaçmamış olan İngiliz donanma
sının da ayni zamanda düşeceğine 
inanabiliriz. Eğer bu olursa, 
don:ınmamız her iki okyanusta 
tehlikeyi karşılamak iÇin bizza
rure ikiye aynlacaktırr. Bize en 
yakın olan mıntakalan bile hi
maye edecek derecede kuvvetli 
olımuyacağımız bugün söylene
mez. Bu denizlerin hatta bir kıs
mının bile kontrolünü kaybettik 
mi, Avrupa ve Asya harbi mu
hakkak ki, Şimali ve Cenubi A
merikaya nekledilecektir." 

Willkie müzahir 
N evyork, 17 (A. A.) - Son de· 

fa cümhuriyetçi partisi namına 
Amerika Cümhur Reisliğine nam
zetliğini koymuş olan W andell 
Wilkie, dün radyoda bir nutuk 
söyliyerek ezcümle demiştir ki: 

"İntihap mücadelesinde Roo
seve!t'in rakibiydim. Şimdi bü· 
tün Amerikalılara hitap ediyo
rum: "Son derece vahim olan ha
lihazır buhranını geçirirken reise 
bütün salahiyetleri veriniz!" 

Wilke. halen encümende tet· 
kik edilmekte olan İngiltereye 
yardım hakkındaki kanun proje
sine muhalefet eden Amerikan 
Sosyalistlerinin Lideri Nonnan 
Thomas'a meydan okuyarak de
miştir ki: 

"Ben Amerika tarihine inanı
yorum. Kendi kabımıza girerek 
Amerikada bugünkü hayat sevi· 
yesini idame edemeyiz. Ancak 
ticareti artıracak, dünya piyasa
larını acarak, diktatörleri ezerek 
yapaca~mız sulh içindedir ki. A
merika kendi inkişaf yolunda 
terakki edebilir." 

Yeni Londra Elçisi 
Nevyork, 17 (A. A.) - "Nev

york Times" gazetesine Vaşing
tondan şu haber verilmektedir: 

Reisicümhurla sıkı münasebe
ti olan mahfellerde öğrenildiğine 
göre Cenevre Beynelmilel İş O
fisinin eski Direktörü John Vi
nant Reisicümhur Roosevelt ta
rafından Kennedy'nin yerine 
Amerikanın İngiltere Elçiliğine 
tayin edilmiştir. 

Meksika ile müzakere 
Nevyork, 17 (A.A.) - Ameri.. 

ka ile Meksika dostluk 've iyi kom 
şuluk münasebetlerini kuvvet· 
lendirmek ve Amerika milletle
rınin müdafaa p.ıAnları çerçevesi 
içinde samimi bir işbirliği temin 
etmek üzere yakında müzakereye 
girişeceklerdir. Resmi mahfeller
de bu mü.ıakereler esnasında Ka. 
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Romanyada Amerika Niçin 
Yardıma 

Mecburdur? 
rB:ı-;ı J incide) 

beynelmilel ticaretin yüzde yet
mişi Avrupanın elinde idi, Ame
rikanın en iyi müşterisi. Avrupa 
ıdi. Amerika, ihracatının yüzde 
otuz beşini Avrupaya yapardı. A
merikanın muhtaç olduğu mad
delerin yüzde otuzu da Asyadan 
geliyordu. 
Eğer İngiltere mağlup olursa, o 

vakit bütün Avrupa, Asya ve 
Rusyada sanayi Nasyonal Sosya
list veya Sosyalist rejimlerin el
lerinde bulunacak, bütün bu sa
nayi devletler tarafından kollek
tif usullerle idare edilecektir, 
~ahsi mülkiyete ve hususi teşeb
büse dayanan büyük sanayi yal
nız, Şimali Amerikada kalacak
tır. 

Serbest sanayi, devlet inhisa
rmda'ki sanayi ile rekabet ede
mez. Amerikan sanayii, Avrupa 
ve Asyadaki yeni sistem sanayie 
karşı gelemez. O vakit Amerika, 
Avrupa, Asya, ve Afrika pazar
larım kaybeder, hatta Cenubi A
merikayı bile elinden kaçırabilir. 
Çünkü, Cenubi Amerika. harici 
ticaretinin yüzde onunu Şimali 
Amerika ile. yüzde yetmiş beşini 
Avrupa ile yapar. Cenubi Ameri
ka, Avrupaya satacağı mala mu
kabil, Avrupa sanayiinin mamu
latını alacaktır. Bu suretle. Ame
rika için Kanadadan başka pazar 
kalmıyacak ve koca Amerika sa
nayii kendi kabuğunun içine çe
kilmiye mecbur olacaktır. 

Lippmann diyor ki: 
"İngiltere mağlup olursa. o .../a

kit Avrupa, Asya ve Afrika, Ber
lin, Moskova ve Tokyodan 
idare edilecektir. Hariçle iş yap
mak mecburiyetinde olan Ame
rikan fabrikatörleri. bu sahalara 
bir müddet için totaliter ve Sos
yalist devletlerin veremiyecekle
ri eşyayı temin etmekle iktifa e
cleceklerdir. Yani. Amerikan sa
nayii totaliter ve Sosyalist sana
yiin müstakillen Avrupa, Asya 
ve Afrikanın ihtiyaçlarını karşı
hyacak hale gelinciye kadar, bu 
mıntakaların muhtaç olduğu 
maddeleri verebilecektir. Muvak
kat bir müddet için, verebileceği 
bu maddelere karşı da ya yine o 
memleketlerden eşya alacak. ve
yahut onlara hiç bir vakit öden
miyecek olan geniJ krediler açmı
ya mecbur olacaktır. 

Görülüyor ki, bütün pazarları
nı kaybeden, yaşamak ic;in Avru
panın yardımına muhtaç kalan 
dünyadan uzaklaştırılmıs bir A
merika ile karşılaşmamız ihtima
ii vardır.,. 

* * İşte Amerikanın, bilhassa 
Roosevelt'in gördüğü va

ziyet budur; binaenaleyh, Arne
ı•ika İngiltereye yardım ederken 
demokrasiye değil, sadece kendi
~ine hizmet etmektedir. İngiltere 
için Fr~sa ne idiyse, Amerika 
için de Ingiltere odur. İngiltere
nin düşüşü, Amerikanın da yer
yüzündeki mevkiini kaybetmesi 
demektir. 

Onun için, Amerika, İngiltere
yi mağlup olmaktan kurtarmıya 
mecburdur. Bu saika ile Roo~e
velt. Amerikayı totaliter devlet
lere karşı harp eden milletler icin 
bir silah fabrikası haline getir
miye karar vermiştir, Amerika
~ bu vaziyeti anlaması, yalnız 
Ingiltere ile Amerikayı değil. bü
tün dünyayı bir kabustan kurta
racaktır. 

lngiliz Kabinesinde 
Yeni Değişiklikler 

Londra, 17 (A.A.) - "Reuter" 
diplomatik muhabiri yazıyor- ln
giliz kabinesinde diger bazı degı
şiltlikler vukua gelınesi muhte
meldir. Lord Ha.lıfax'ın Amcrıka 
Birleşik devletleri nezdine Bu
yükeıçiliğe tayininden sonra ha
ricıye mıisteşan Butler'in tedi 
ettirilmesine intizar olunmakta
dır. Butler, muhtemel olaraf ma
arif nazırlığına tayin edilecektir. 
Müteveffa Bonar Lav'ın oğlu W. 
Lav'ın hariciye müsteşarlığına 
getirilınesini de kimse sürprizle 
karşılamıyacaktır .. W. Lav, Eden 
evvelce hariciye nezaretine tayın 
edildıği zaman, ayni nezaretin 
mali müşavirliğine getirilmişti. 
W. Lav, Eden gibi harpte daha 
şiddetli hareket edilınesi lehin
de bulunan "Genç muhafazakar" 
grupuna mensuptur. 

nada ile aktedilen pakta benzer 
geniş bir aske=i ve iktısadi iş
birliği programının esaslarının 
hazırlanacağı ümit edilmektedtr. 
Bu münasebetle Meksika'nın A
merikadan yapacağı istikrazlarla 
Panama kanalırun müdafaası ıçm 
Magdalena Bay ve Acapulcoda ve 
belki de Meksika körfezinin iki 
noktasında, büyük deniz üsleri 
vücude getirmesi projesini mü
zakere edilecektir. 

Sicilyaya Hücum 
(Başı 1 incide) 

yarelerimiz üslerine dön."llüşler
dir. 

Maltaya hava hücumu 
. Kuvvetlı bir düşman !ayyare 
fılosu tarafından dün Malta ti.ze
rine çok şiddetli bir taarruz ya
pılmıştır. Alman "Yünkers 87" 
ve "Yünkers88" tayyaNlerı ·er. 
42" I ' talyan tayyarelerinın refaka-
tınde olarak, limanı pike uçuşu 
ile bombardıman etmişlerdir. Av 
cılarımız düşmanla muharebe et
miş ve sekiz düşman tayyaresi 
tahrib edilmıştir. Diğer beş düş
man tayyaresi de hava dafitopla
rile düşürülmüştür. Ingiliz hava 
kuvvetleri tesisatından hıç bıri 
hasara uğramamıştır. ~akat sı
villere ait hususi emval büyük 
hasar görmüştür. 

Alman tebliğine göre 

f ktısadi Tedbirler 
(Başı 1 incide ı ( lia~ı J ıııcıdeJ 

tadır. Lüks eşyaya katiyyen e- sinde (bu, Sovyetlerin muhtem: 
hemmiyet verilmemektedir. Bi- bır hareketine Kar~ıdır.) 
naenaleyh hususi veya resmi bü- ":.>. - Macarıstan - Yugoslavy:. 
tün memleket sanayii, bunn gdre ve Rumanyanın hudutların.ı.n bır
organize edilecek ve bütün fab- leştığı nokta olan Banaı bolgesın
rikalar, halkın ferdi ihtıyaçla- de lbU, Yugoslavyayı ıehdıt ıçır_
rını tatmin edecek maddeler i- dir.) 
maline sevkedilecektir. Vatan "3 - Bulgaristanın şimali v~ 
daşlar da lüks eşya satın almama- Tunanın şımal kıyılarında tbu
Iı. ferdi ihtiyaç 1arınd.an gayrisi-Irada Tuna geçidını temın etmek 
ne para sarfetmemesidir. ıçın hazırlık. yapılınakta oldugu-

/htikti.ra karşı nu .. ecnebı. ~aynakiarı bıldırıyur., 
2 _ Hükumet h Ik • 4 - Kostence ..,·e şımalı uot.-

. · · a ın zarurı rucede 
1htıyaçların1 teşkil eden madde- .. 
leri toplayıp büyük stoklar vü- " Hedef nedir? 
cude getirecektir. Bu stokları Bu kuvvetlen Rumanyacb 
mem1eketin ihtiyacına göre tevzi toplamakla Alman başk.uman
edebilmek için, umumi sa tıs ver- 1 danlığınm maksadı ne 
leri acacaktır. Bu satış ye;leri oldugunu şımdıden kestirmek 
~e.rbes.t surette yapılan satışlar mumkıir. değildir. Yalnız çok 
ıçın nazım vazifesini ~örecektir. muntemel olarak bu tahşidatın 
Bu suretle. fiatlerin tereffüüne hedeflerını şu esaslar dahılindc 
ve il:tikfıra imk:ln bırakılmıva- mutalea etmek mumkundur: 
cak, halkın fazla fiatle eşya "l - Arnavutluktan atılmı::~ 
satın almasının önüne geçi1miş üzere olan Italyayı muşkul du 
olacnktır .H::ılka düşen vazife rumdaıı kurtarmak ıçın, Yuna 
d~, • fazla fıatle eşya satanları nıstaru endışeye sevk edıp Arııo. 
huknmete ha~er vermek. suclu- vutluktakı kuvvetlerınden biı 
18:1'a karşı ha~ta d~vlet memurlun kı.:smını Garbı Trakyaya sevk et
bile olsalar lakavıt kalmamaktır. tırmeğe mecbur etmek. 

Tek ekmek sistemi " 2 - Aynı maksat için, Selô. 
nığe doğrudan dogruya bir harc
keı yapmak. 3 - Hükumet büyük şehirler

den başlıyarak tedricen bütün 
merr lckete teşmil edilmek üzere 
tek ekmek sistemini tatbika baş
lıyacaktır. Bu ekmek çavdarla 

Berlin, 17 (A. A.) - · Alman 
resmi tebUğinde bildirıldığine 
göre, dün öğleden sonra Alman 
bombardıman tayyareleri Vallet
ta limanında bazı Ingiliz cü.ıi
tamJarına pek muvaffakıyetli hü
cumlarda bulunmuşlardır. 10 Ka
nunusanide esasen ağır hasara 
uğrıyan bir tayyare gemıı>ıııe bu
yuk ve orta çapta bırçok bomba
lar tam olarak isabet etmi~tır. 
Tersane mmtakasına da b.ı.rçok 
bombalar duşmüş ve bir tıcaret 
vaporuna en biıyük çapta bır 

bomba isabet etmiştır. 10 Kanu
nusanıde Italyan - Alınan taaru
zu esnasında ağır surette ııasara karısık olacak. fakat bugünkü 
ugrayan "Sutampton" ismıill.etu ekmekten daha leziz ve hada gı-
lngılız kruvazoru de aldığı yara- [ dalı olacak:ı~. . • . 

"3 - Bulgaristan ve Yucro.;
lavya üzerınde tazyik yaparak bu 
ı.kı devletın uçlu pakta ıltihakını 
temın etmek ve sonra da Ita!yay~ 
yardım ıçın bunların toprakla
rından asker geçırmeye musaadc 
a~ak . Bu ışı sulhan yapma!• 
mumkun olamazsa, evvela bırine 
s~nra diğerıne karşı askeri hare~ 
kat yaparak ayni maksada vas!.! 
olmak. 

lann tesırile batmıştır. ~ :- Hükum~t, ıthalat tacır-
Willıelmshafeıı'e hücum ler!ı:ım. hareketınden memnun 

Lonara, 17 (A.A.) - ~vve.ı.kı 
gece lngiliz hava kuvvetl~rıne 
uıensup bombardıman tayyaı:t:!
ıerı \'V ııhelrusrafen e tekrar hu
cum etmışlerdır. Bu akın bu bu
yÜk Alınan deniz ussune şimdıye 
kadar yapılan 41 ıncı ve bu hana 
ıçınde yapılan dordünci.ı. akındır. 
.bU SOllUHCU akın l:>-lö 5ec.:c:sı 
Wilhelmshafen'e yapılan -en bu
yuk akından 24 saat sonra yapıl
mıştır. Gazlardan ve petrol depo
larından oırçok ınfılaKıar mı..ı.~a-

hede ettirer.. alevler fışkırmış
tır. Ba~a tayyareierirruz, ,h;m
cıtn, bouıogne ve Laıaıs cıo.ıı..La

riyle Ostenüe'de bir demiryoiunu 
ve .l:<'ransada bır tayyare meyda
nına taarruz etmışıcrdır. Hu ha
re.katta yalnız 5 tayyaremız kay
bolmuştur. 

1 rlanda sularında 
Landı a, 17 (A.A.) - Dun gece 

duşman bombardıman tayyare
leı ı dalgalar nalinde birkaç :saa.t 
i.ıJgılte::r..:;nm garoınde .kam bır 
şenrın ustw10e u~arak yangın 
vt:? yu.J.i..sck ınlılaklı oombalar at.. 
nıı~ı.araır. Lon<irada ikı kere t~h
like ışarelı verıııruştır. l.kıncı 
ışcı.rette na va mudaıaa oataryaiarı 
ıımcs halıc.:inuen gelen duşman 
tay yarelerıne karşı şicıdeuı bır 
ate~ açmışlardır. 1Juşman tayya
rC'lerı bu ateş karşısında başka 

degıldır. Pek yakında Başveki-
limız. ithalat tacirlerini Ankara
ya davet edecek, onlara hüküme-
ttn şıkayetlerini bildirecek ve bu
gün şahsi kardan ziyade devlet 
ve memleket menfaatlerinin ön 
safta tutulması lazım geldiğini 
anlatacak, bunu anlamak iste-
medikleri takdirde ithalat işini 
devletin inhisar altına alacağını 
tebli,tr edecektir. 

5 - Sıkıntı ve şikayet vardır 
ve olacaktır. Hükılmet. bu sıkın
tı ve şikayetleri gidermeğe çalış
maktadır. Halka düşen vazife 
de bu iste hükumete yardımcı 
olmaktadr. 

+ 
Ankara, 17 (TAN). - İstanbul 

Ankara ve İzmirde baZl tacirleri~ 
P.:ız::ırl\ksız Satış Kanunu hüküm
lerine aykırı harekette bulunduk
ları Ticaret Vekaletince tesbit 
edilmiştir. Kanun, her malın 
üzerıne f iatini gösterir bir etiket 
konmasını icap ettirmekte ve hi
lafına hareket edenlerden ilk de
fa 3 lira para cezası. tekerrürün
de dükkan ve mağazanın kapa

"4 - Libyada serbest kalan 
lngıliz ordusunun Selanıge çı
karılmasını onlemek. Veyahu~ 
Brıtanya adalarının istilasna kar
şı şıındiden Ingilterenın jikka ~ 
nazarını şarka çevirmek ve sark~ 
taıehemmiyetli bir kuvvet bulın:~ 
durmaya mecbur etmek. 

"Bütün bunlardan maada, bt. 
tahşıdat dolayısile Türkiye uzc
rine bir hareket mevzuu bahs 
olursa da kat'i neticeye tesırl 
olmayacak olan böyle bir hareke~ 
uzak bir ihtimaldir. 

"Bu ihtimallerden herhangisi 
olursa olsun, hepsi de Balkan 
devletlerinin Almanya aleyhine 
bır vaziyet almalarına yolaçar ve 
bunların Ingilterenin de yardı
mile Almanyaya karşı, onu ce
nuptan tehdit edecek yeni ve bü~ 
yük bir kara cephesi kurmalarır..:ı 
sebep olur. 

"Bu itibarla, Almanyanın Bal~ 
kanlardn yapacağı harekat, ker:.
disi için tehlikeli olacaktır." 

tılmasını amir bulunmaktadır. tir. Etiket kullanrnıyanlardan 
Vekalet. bu hususta alakadarlara bundan böyle yalnız 3 lira par:ı 
tebli.E;atta bulunmuş .. uygunsuz cez:;,sı alınmakla kalmıyacak, te
hareket edenler hakkında şiddet-• kerriiründe dükkanlari derhcı.l 
li ta1<ibat yapılmasını bildirmiş-1 kapatılacaktır. 

EREGLi 
.. .. -.~ 

KOMURLERI 
İŞLETMESİNDEN : 

ıstı.kamete gıtmek mecbunyetın

de kaımışlardır. Bu sabah bır ı 
duşman bombardıman tayyaresı 

ısırnçyanın şımalınde deıuze du-ı 
şuruı.m uştur. 

Dublın, 17 (A.A.) - Dail ınec- 3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nn-
lisınm bir müzakeresi esnasında mnralı kararnamenin 3 sayılı Kararma göre teşekkül eden E-
iaşe nazırı Lemass lrlanda bay- reğli Havzası Kömürleri Satış Birliği, 3867 numaralı kanun ve 
rağını taşıyan dokuz vapurun 2/14547 sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1. Kanunu-
lrlanda sahili açığında batırılmış saı-.l. 1941 tarihinden itiharen Tasfiye haline konmuş olmasma 
olduğunu ifşa etmiştir. hiu:ıen sözü geçen Birlikle Tasfiye tarihine kadar Aktedilmiş 

Afrika ceplıesinde olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve işbu Vecibe-
Kahire, 17 (A. A.) - Umumi !erden doğacak Haklar İşletmemiz tarafından devren ,.e naklen 

kararğahın tebliği: Cephelerdeki kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1. Kanunusani. 1941 tarihinden 
vaziyette bir değişiklik olmamış- itibaren Kömür teslimine miiteallik tal~pler için Zonguldak'ta 
tır. Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri işletmesi müessesesine 

Italyada bir mahal, 17 (A. A.) '7 '"iil'ıH•ant Pılilmt>c:i ilı\n nlnnnr. 
Tebliğ - Bingazi'de topı;u ve -
keşif kolları faaliyeti olmuştur. 

Şarki Afrika'da Gallabat mın
takasında normal topçu faaliye
ti olınuştur. 

Tütün Piyasası 

Hükumet Satış 
Vaziyetinden 

Memnun 
Ankara, 17 (A. A.) - Ticaret 

Vekaletinden tebliğ 1?dilını?tır: 
Ege mıntakasında açılan tutun 

piyasasının inkişafı hükumet ta
rafından yakın bir alaka ıle ta
kip edilmektedir. Hükum0tin 
müdahale mubayaatı i.çin tahsıs 
ettiği dört milyon liraya ilaveten 
kendi sermayelerile de yerli tiı
tünler ve Türk tütün limtC'd şır
ketleri otuz altı yerde piyasaya 
hararetle ıştirak etmektedirler. 
Bundan başka Inhlsarlar Vekale
ti de kendi teşkilatına bu yolda 
emirler vermiştir. Piyasanın ü
çüncü gününde satış vazıyeti 
memnuniyet bahş görülmekte o
lup hükll.met satış ve fiyatların 
bugünkü normal seyrini muhafa
za etmesini temin için bütün a
lakadarlar nezdinde kat'i tedbir 
ve teşebbüsleri almaktadır. Bu 
arada fiyat kırmak hususunda 
her hangi bir hareket ve teşeb
büse meydan verilmiyecek ve va
ziyetin icap ettirdiği munzam ted
birler de zamanında alınacaktır. 

Pravantoryom ve Sanatoryom Direktörlüğünden; 
Tahmin İlk Eksiltmenin 
Bedeli Teminat 

Lira Kr~. Kuruş S. Tarihi Saati Giln Cinsi 

7226 86 5451 00 20-1-41 14.30 Pazartesi Sanatoryum çamaşır ku
rutma dolabına serpan

977 62 7482 00 20·1-41 15 
tin radyatör yapılması. 

Pazartesi Sanatoryum kür yerle
rine yapılması icap ede::ı 
perde tesisatı. 

Müessesemizin Sanatoryum kısmı çamaşır kurutma dolabı serpanti:'ı 
radyotôrü ile yine ayni bina kür yerleri perde tesisatının demir aksamı yu• 
karıda yazılı tarihte açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Fenni :sartname müessese müdürlilğilnc 
müracaat ederek görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ehliyet vesikaları. yeni sene Ticaret O
dası vesikası ve eksiltmeden bir saat evvel Muhasebe veznesine yatıracak
lan yukarıda yazılı muvakkat teminat akçesi makbuzlariyle birlikte komis-
yona müracaat etmeleri. (124) 

M. M. Vekaletinden: 
Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin 

Her Üç Sınıfına Talebe Alınıyor. 
l - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri Iıselerının her üç smıfma 1 Mart 941 

d. başlıyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden nakil sureti!~ 
lebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin · Türk rrkmdan olması. uhh! muayenede sağ
am çıkması ve isuklı adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdırde yapılacak o;ec
nc sınavında kazanması ve kend• t'lkullarmda bu scnt' aldıkları illr kanar.~ 
•otlarının derecesı ıyı olması şarttn 

S - Bır sene tahsilı terkedenler heı ne sebeplt' olursa olsun ııa=>ın • h 
utmüş veya küçültmüş olanlar yaşlan boylan ve ağırlıkları askeri lısek. 
alimatında yazılı hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar 

4 - Bu şartları taşıyan isteklılerin bulundukları verlenn askerlik şa
belerinden diğer kaydukabul şartlarile müracaat yollarını öğrenmelen ve 
buna göre de kaydukabul kftğıtlarmı hazırlıyarak 20 / ll Kanun / 941 den ıtı
baren askerlik şubeleri yoluyla bu kağıtları girnıck istediklerı okullarr. 
gondermeleri ve okulların bulunduğu }'erlerde bulunan isteklilcrın ele vın::: 
20/ Il.Kanun/941 den itibaren doğruca okul mUdUrlUk!crine muraı:aatlari 
ılao olunur. "1679 - "12114,, 
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S ME BA K YERLi LLAR PAZARL 1 
Müessesesi Müdiriyetinden: 

= Bankamız pamuklu fabrikaları mamulatı için evvelce ilan olunan mıntakalardaki satış teşkilatımızda 15/1/1941 tarihinden itıöaren 

Sümer Bank Yünlü Fabrikaları Mamulatının da Satışa Başlandığından = 
1 

Alakalı tüccarların (Erkek yünlü kumaş ticaretile meşgul olduklannı tasdik eden Ticaret Odası vesaiki) ile birlikte mıntakalanndaki mağazalarımıza müracaatleri ilan olunur. 
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" BİR H 
Sayın müşterilerimizin 

dikkatine: 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S l N G E R S A A T 1 demektJr. Çünkil: 
Pırlantalı ve elmaslı saaUerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan 8 1 N G E R saatlerinde toplan
mıştır. Bunun !çın: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz S 1 N G E R saati almalıııınız ve saatin üzerindeki 
s 1 N G E R markasına, muessesemizin adresine dikkat etmeniz lfızımdır. 
Modayı Uıkıp eden her asri kadın için kıymetli taşlarlle ve nefis işlemeslle hakikaten nazarı dikkati celbe
".len böyle bır harıkullıde S 1 N G E R saatine sahip olmak fıdeta bir saadettir. 

Si. NGER SAATi Hoşa gidecek~~ makbul HEDiYELiKTiR 
ve en guzel 

No. 82 • A 200 e/maa ve 11 pırlantalı 500 lira EMSALLERi ClB/ 15 SENE GARANTiLiDiR. 
Olkkat : S nger saatleri istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızdıı satılır - İstanbulda şubemiz 

'7 oktur. Adrea ı SINCER SAAT Maiaza/an. latanbul. Eminönü. No. 8 , 

' • ' • .... .. • • ... ~· f • • .... ~ 

ÇOC uz c Gi iZ 

Aşaıı;ıda yazılı mev~.um ıı.avaıı ..ı:arua eıı.sıltmeıerı nızaıarında yazılı ıu 
ve saatlerde Edirnede Havsada askeri satın alma komisyonunda yapılaca~ı 
Taliplerin kanuni vesikalrile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
evvel komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonda görülür. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün ve ııaa 
Kilo Lira Lira 

Mercimek, 60,000 16,800 1260 29/1/941 
Nohud. 70.000 14,000 1050 .. " .. ıı. 

Zeytin yafL 11.000 7,810 586 ,, .. " 
14 

Fasulye. 97,000 29,100 2183 " " .. 15 
Sıfır eti. 36,000 12,!l60 972 27 .. .. ıo,s 

Sığ'ır eti. 36,000 12,960 972 .. .. .. 11 
Sığır eti. 60,000 21,600 1620 .. .. .. 11,3 
Sığır eti. 60.000 21,600 1620 .. .. • • 12 
Sığır eti. 60,000 21,600 1620 .. .. • • 12. 

(1744 146) 

* * 1245 ton buğday kırdırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1-2-9 
Cumartesi günü saat 11 de Izmirde Bornovada askeri satın 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin tutarı 24,900 lira ilk 
minntı 1827 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakit'e kom15yoJ1 
gelmeleri. (1746 - 182) 

* * • Z H E D •ı y E Aşağıda yazı:ı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizaları 
yazılı saatlerde 3-2-941 Pazartesi günü Edirnede eski Müşüri 
dairesinde askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

Çocuk Ansiklopedisi .,:;~:.tnamesikom:f~agW:~ T~Ç :::·~u 
1 

Sade yağL 21,600 34,560 2592 14 

BUR LA 
BiRADERLER 

STAN8UC•ANKARA- İZMİR 

Mühim Bir Keıif 
sayesinde bunışukluklara 

nihayet veriliyor. Bu 
tecrübeyi yapınız. 

Görünmek 
ister misiniz? 

cildiniz, daha saf, daha taze gl!rllne-· 
cek ve gençlczccektir. 

Meşhur bir cild mütehassısı tara- Gündilzlerl beyaz (yağsız) Tokalon 
tındnn keşif ve genç hayvanların kremi kullanınız. Terkibindeki be
clld ve hüceyrelcrlnden kem:lll itina yazlatıcl ve kuvvetlendirici unsurlar, 
ile isUhsal edilen ve bir genç kızın dahıle nüfuz ederek gizli gayrisaf 
taze ve saf cildinin unsurlarına mü_ maddeleri ihraç ve siyah noktaları 
şabıh olan "BIOCEL., ttıbir edilen izah. eder. Açık mesameleri sık!aııtırır 
ltıymcW ve yeni cevher, halıhau.rda ve bu sureUe cildinlzi beyazlabp yu
dld unsul'1! olan _pembe renkteki To- muşatacaktır Bu basit tedbir saye-

Her. çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 
.seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve cocubınuza biı: 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi 6 Cünkü· 
çocukun mektepte. 

Cocuk AnsiklopE>disi. 
bütün dünya çocukla
nna yılbaşı ve bay
ram hedivesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü. 

mektep dışında. hatta 
mektepten sonra muh· 
taç olduğu en kıymet· 
li eserdir. 

Her hediye kınhp kay
bolabilir, veyahut u
nutulabilir. Fakat Co 
cuk Ansiklopedisi, ço· 
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü· 
tüıı hayatınca iz bıra· 
kacak. bir eserdir. T 

Çünkü· Çocuk Ansiklooedisi, 
çocu~unuza faydalı ve 
bil~ili bir arkadas va
:zif esini ı?Örilr. Ona boş 
saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. ~ l 

Çocuk Amiklopedisl iki 
•ittir. Mükemmel şekilde 
·elit edllmiş olarak iki cll-
i birden (6) liraya verllir. 

TAN ~Neşriyat Evi 
, · lstanbul · 

Adres: İstanbulda 
TAN Matbaası 

--rmıl------------------------------------------------------------------------

J _ Doktor ----~,,. .................................. , 
EREGLI HAVZASI KÖMÜRLERi 

1 
Cild~e v! z!rev!e ~ı!ssısı 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar
şısmd& Posta sokağı kösesinde 
Meymenet apartımanı. Tel:43353 "· , 

SATILIK 

Çok gilzel ve modem ıtilde yatak 
ve yemek odası ile sair mobilya
ları satılıktır. Herır\in saat 3 - 7 
arasında Beyoğlunda İlk Beledi
ye S. S No. Kuçiık Tünel Hanı-

nın 4 No. sında görebilirler. 

SATIŞ BİRLİGİNDEN: 
3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen Z/12899 nu

maralı karamamenin 3 sayılı Karanna göre teşekkül eden E
reğli Havzası Kömürleri Sataş Birliği, ahiren mevkii meriyete 
konulan 3867 numaralı kanun ve 2/14547 sayılı kararname hfi· 
kümlerinin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 941 tarihinden 
itibaren tasfiye haline konmuştur. 

Satış Birliğile şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelele
rin kömür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vttibelerden 
doğacak haklan Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından kabul 
olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre 
yapılacağından bu husus için alikadarlarm Erekli Kömürleri 
Işletmesine ve tasfiye tarihinden evvelki muameleler için dahi 
merkezi Zonguldakta bulunan. Hali tasfiyede Ereili Havzaı11 
• Kömürleri Satış Birliğine müracaat etmeleri ilin olunur .J 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gtı830n diyor kl: 

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

Fiatı 50 Kuruı. 

ıtalon kremi terkibine karıştırılmıştır. k d birk e gençleşe 

tstartbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu İlanları 
Bu akııam. yatmazdan evvel sürünüz. sinde heı a ın aç sen -ı 
Uyuduğunuz her dakıka zarfında cll- bilir ve genç kızlann bile llPta ede- Behenne tahmın edılen fıau .ı60 au
i niz, bu toymeuı unsuru mas edip ceği ııayanı hayret bir clld ve bir tene ruı olan 10,000 adet belleme pazarlıkla 
0 lenecek ve her sabah kalktıtınızda malik olabillrsiniz. satın alınacaktır İhalesi 20/1/941 Pa-

SATILIK KÖKNAR TOMRUGU 
Develt Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Karacasu depoıunda istifte mevcut 167S adet muadili SS0/772 
M3 köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

İstanbul Valiliğinden: 
Diğer V !ayetlerden sıra beklemek üzere villyetimiz: emrine verilen öğ

retmenler merkezde münhal bulunmaması ve nadiren vuku bulan munhal
lere de sıra beklememek şartiyle emre verilen öfretmcnlerin tayin edilme
leri yuzunden uz:utı zamandanberi herhangi bir munhale inha edilememek
tedir Halen yalnız koylerde açık oıretmenlık bulunduğundan bu kabil oğ
retm~nlerden koy oğretmenlıklerini ıstıyenlerin bir istida ile Maarif Mu-
•lü&une ı:QIU'&caaüarı ilan olunur. "332,, 

zartesi ııUnü saat 11 de An'karada M. 
M. V. Satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Kati teminatı 3900 liradır. 

' Şartnamesi 130 kuru,a komisyondan 
almır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(1762 - 241) 

ı>aıup wc Ncın:yat Mlldllru• t>muı u.t.MAN 
Guuccilik H Ncırl:Jaı T,L.G, •TAN Jılaıbuu 

2 - Tomrukların aynca batkeame payları mevcut ve kabuklan eoyu.1-
muı olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden beaaplanmııtır. 

Tomruklar ait ııatııs prtnamesi Ankara Orman Umum MüdilrlUfiinde, 
İstanbul, Ankara, Bolu Çevirıe Müdürlüklerinde ve Boluda Devlet Orman 
tıstetmesi Revir Amirliğinde ıörülebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli 11 lira 56 kuruıtur. 
S - İsteklilerin "(, 7 ,5 muvakkat pey akçesi ile 28/1/941 Salı günü saat 

ıs de Boludaki Revir Amirliiine mürac:aatlan. "272,, 

Sade yaıı. 18,000 28,800 2260 15 
Pirinç. Q60,ooo 432,CIOO 21,030 15,30 
Makarna. 60,000 21,000 1.57S 16 

(17SO - 186) 

* * Avağıda ya.zıh mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı ailn. 
aaatlerde Çorluda askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talipler 
belli vakitte 'komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale elin 
Lira Lira 8a 

Sade yaft. Sooo kilo 8000 1200 23/1/941 14 
Mazot. 12,000 .. 22 .. .. 14J 
Yulaf. 100,000 • 9000 13SO 23 .. " 11 

(1768 - 317) 

* ... 
Ataiıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri 28/1/941 Salı giinU ı 

ıs de İzmitte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliple 
belli vakitte komisyona ıı:elmeleri. Şartnameleri komisyonda görülUr. 

Cinsi Miktarı Tutarı Temina 
Kilo Lıra Lira 

Zeytin yafr, "" 9,000 6300 473 
Şehriye 9,000 2880 216 
Sabun. 24,000 ıo,560 ~ 268 
Pirinç. 33,000 13,200 990 
Makarna. 27,000 8640 648 
Sade yağı 33,000 52,800 4000 
Peynir. 12,000 6600 49S 

(1774 - 321) 

* ... 
Avağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı g 

ve saatlerde lzmitte askeri satm alma komisyonunda yapılacaktır. Talıp 
rin belit vakitte komisyona ıelmeleri. Şartnameleri komisyonda gonilur 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale ıtün 
Kilo Lira Lira S 

Sade yafL 33,000 49.SOO 3713 30/1/941 15 
Gaz. 10,000 2.100 160 30 .. .. ıs 

Zeytin. 15,000 3,750 282 30 " .. ıs 

Yulaf. 100,000 8,000 664 30 .. .. 1 
Sıfır eti. 77,000 26,950 2022 28 .. .. 1 
Sıiır eti. 52,500 18.37S 1380 28 .. .. 1 

{1778 - 327) 

• ~1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliij 
Beher kilosuna 4 kuruı tahmin e· I' 

dilen 3000 ton balya samanı pazar- TAN Gazetesi 
lıkla ııatm alınacaktır. 500 zer ton-
dan aıaiı olmamak ve Ankara İstas
vonunda vagonlara teslim ,artil" •li 

ıı ayrı taliplerden alınabilir 3000 •o 
nun teminatı 8000 lira SOO tonun te 
mınatı 3375 liradır Pazarlığı 15/1/941 
den itibaren hergiln saat 14 de An
lcaraıia Lv Amirliği 11tın alma ko
'llİdyonunda yapılacaktır. Sartnameıı• 

Uan Fiyatlar 
1( 

Başlık maktu olarak '1 

ıcomisyonda ıöriilür. 
J incı sayla santimi 5 

(1714) (1257') 2 • • • so 
• ' 

5 

,, ,, ,, 
,, • 

Pazarlıkla 1620 kilo mazot, 504 kilo 
vakum. 31 kilo gaz yaiı taliplerin tek
lif edecekleri fiat üzerinden aatm alı
nacaktır. İhalesi 22/1/941 Çartamba 
ıı;ünU saat 14 de Çorluda askeri Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta-

ilan sayfasında,, 

liplerin teminatlarile belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. {1770 - 319) 

• üı 
) ... 

S3,365 giyim nal alınacaktır. Pazar-
lıkla eksiltmesi 20/1/941 Peroembe R,EHIClİ 
,ünü saat ıs de İzmirde Bornovada (I! 
askeri satın alma komisyonunda yapı- f f P ,.ı 
ıacaktır. Tahmin bedeli 38,522 lira SO K 1·se:. 
kuruı kati teminatı 1926 liradır. Ta-ı L 
iiplerin belli vakitte komisyona ıel-
meleri. (1774 - 323) 

• 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

8~ kurut olan 25,000 metre harp pake-1 
u 11rmak için bez 21/1/941 Salı ıünü ı1• Doktor Horhoruni 
saat 10 da Ankarada M. M. V. Satm . . . . 
alına komisyonunda pazarlıkla aatm 1 Emınönii Nımet Abla gııesı 
almacaktır. İsteklilerin 3187 lira 50 'lı:ıındaki muayenehanesınde 
kuruşluk kat~ teminatlarile birlikte gün. akıama kadar hastalarını 
belli vakitte komisyonda bulunmaları I davı eder. 

(1776 - 325) 'ı • Telefon: 24131 


