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Bu mülakattan sonra~ Fransa ve 
Balkanlarda hadiselerin daha sü
raue inkişafı beklenebilir. Zaten, 
~und1den Mareşal Petain'i.n Hitler-, 
le an taşmak yolu.na girdiği görülü
Yor. Romanyada tahşit edilen kuV
veUer günden güne çoğalıyor. 
Bulgaristanın vaziyeti günden gü
ne nezaket kesbediyor. Şimdi bu 
hadiselerin daha süratli bir seyir 
alma~i ve marta kadar büyük bir 
taarıuz içiL tamamlanmasına ça
lışılır~ası muhtemeldir. 

M. Zekeriya SERTEL 

I• ki mihver devleti reisleri bu 
defa gayet esrarengiz bir 

hava içinde buluştular. Ne buluş
tukları yer bildirildi, ne de ko
nuştukları mevzu hakkında bir 
Şey ifşa edildi. Yalnız mülakattan 
sonra kuru, kısa ve müphem bir 
tebliğ neşredilınekle iktifa o
hındu. 

Fakat bu defa Hitlerle Mussoli
llinin buluşup görüşmelerini icap 
ettiren sebepleri az çok biliyo
ruz. 
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GUNLUK 

İtalya Afrikada mağlup olmuş
tUr. İngiliz ordusu Tobruk kapı· 
l<mnı zorlamaktadır. Sudanda da 
İngilizler taarruza geçmişlerdir. 
liabeşistanda, İngiliz zabitleri ge
niş bir isyan hareketi hazırlamış
lardır. Binaenaleyh İtalya, Afri
kada İngilizlere karşı ifasını de
ruhte ettiği vazifeyi ifa edemiye
cek vaziyette bulunmaktadır. 

Londra üzerinde düşürülen bir İtal~an tayyaresinin pilotu 

Arnavutluk cephesinde de İtal
Ya mağlup vaziyettedir. Burada 
<la İtalyan ordusunun üzerine al
<iııtı Yunanistanı işgal vazifesini 
başaranuyacağı sabit olmuştur. 

. İtalyan donanması, adetçe haiz 
olduğu üstünlüğe rağmen, Akde
tıizde İngiliz donanmasına karşı 
durmakta aciz göstermiştir. 

Bu vaziyet karşısında Almanya 
İtalyaya yardıma karar vermiş
tir. Bu kararın ilk tatbikatı ol
tnak üzere Sicilya Adasındaki ba
\la üslerine Alman hava kuvvet-
1':.; yerle~tirilruu;tir. On :.ır•· .. 
beri de bu kuvvetler faali.yete 
ıı;eçıniştir. 

J(. 

1 fakat bu yardım kafi değil-
dir. Yalnız Sicilyaya daya

t.arak iş görecek olan Alman ha· 
"a kuvvetleri, İngilizlerin Afri
l<:ada ve Arnavutluktaki muvaf
iakıyetlerine mani olamaz; Şarki 
.ı\kdenizde 1nııiliz donanmasının 
hakimiyetine nihayet veremez. İ
talyaya yapılacak yardımın daha 
ı<eniş, daha esaslı bir tarzda olma
sı zaruridir. 

Daha geniş bir yardım, Alman
:Yanın bütün kuvvetiyle Akdenize 
l:ımesini istilzam eder. Bunun 
için Fransız donanması ile Akde
l>izdeki Fransız üslerinden istifa
de etmek, Yunanistanı işgal ede
tek Yunan adalarındaki hava ve 
deniz üslerini elde bulundurmak 
lazımdır. Fransayı elde etmek 
için, İtalyanın Fransız müstemle
kelerine '.karşı beslediği emeller
den bir miktar fedakarlık yap
:ınası icap edecektir. Ayni zaman
da Alınanyanın Akdenizde faal 
bir rol oynamıya başlaması için, 
deniz, hava ve kara kuvvetleri
lıin kumandanlığını da elinde bu-

(Sonu: Sa 5; Sil 6J 

Yunanistan Harbi 

Bir İtalyan 
Denizaltısı 

Batırlldı 

Şimal Cephesinde 

Harp Şiddetlendi 

MülCikatta 
Konuşulan 
Meseleler 

Bütün Tahminler Şu 
Noktada Birleşiv'lr: 

italyan Kuvvetleri 
Alman Kumandası 

Altına Girecektir 
Roma, 21 (A.A.) - Mussolini, 

Bitlerle yaptığı görüşmeden, bu 
sabah refakatinde Hariciye Nazı
rı Kont Ciano bulunduğu halde 
Roma'ya avdet etmiştir. 

Stefani ajansının Hitler - Mus
solini müJ.akatı hakkında nesret
tiği tebliğin metni şudur : -

"Duçe ve Führer vaziyet hak
kında geniş bir noktainazar teali. 
si yapmışlardır. iki mihver dev
letinin Hariciye Nazırları müla -
katta hazır bulunmuşlardır. Ko -

(Sonu: Sa 5; Sü 2) 

Tobruk'a 
Taarru7 
Başladı 

Kassala' da ltalyan 
Ricati Devam Ediyor 

Habeş General Ras 
Kassa Hartumda 

Negüsle Görüştü 
Kahire, 21 (A.A.) - "Teblijt,. 

Libyada, bu sabah erken. Tob
ruk'a hücum başlamıştır. Harekat 
şayanı memnuniyet bir tarzda ce
reyan eylemektedir. 

Sudanda, Kassala mıntakasın -
da, Jrıtala;:ımız, hudutların Şarkı 
na doğru geri çekilmekte devam 
eden İtalyan kuvvetlerini şiddetli 
surette takip eylemektedir. Me
teınma mıntakasında, düşman top 
çusu ve tayyareleri faaliyette bu
lunmuş, fakat tazyikimiz üzerin-

(Sonu: Sa 5; Sü 1) 

UZUM SATISLARI 
ihraç Fiatları 

YenidenBir Miktar 
Arttırıldı · 

· Izmir, 21 . (A.A.) - Kuru 
meyve ihracatçılar İdare Heye
ti Birliği yaptığı bir toplantıda 
kuru üzüm ihraç fiyatlarını 
borsada vukubulan tereffüe uy
gun bir şekilde arttırılmıştır. 
Yeni fiyatlar fob İzmir olmak 
üzere şudur 

7 numara 20, 8 numara 28, 

9 numara 34, 10 numara 42 ve 
11 numara da 48 kuruştur. 

Tütün satf.§ları 
Izmir, 21 (A.A.J - Düne ka.. 

dar tütün satış miktarı on altı 
buçuk milyon kiloyu bulmuş. 
tur. Fiyatlar ayni seviyeyi 
muhafaza etmekle beraber sa
tı§lar da h~raretli olma1<tadır. 

. Atina : 21 (A.A.) Umumi em
llıyet nezareti tarafından dün ak
§arıı neşredilen resmi tebliğ: Düş
ınan hava kuvvetleri bugün Pi
~e'yi bombardıman ederek sivil .. 
•r arasında bir kaç kişinin öl· 

!nesine ve yaralanmasına sebelı 
0lnıuştur. Muhacirlere ait bir kaı; 
~ de yıkılmıştır. Polis raporla
rı_~a göre Pire'ye hücum eden 
duşrııan tayyarelerinden ı,· ·. 
\>es adası civarında den~ 
!'lil.rnüştür. Bir diğer d~Jllj y- , 
~aresi de Kunion !Jufn~ar~ ~ 

1nda düşürülmüştür. Eleusis, 
~Orfu ve Girid'de Hanya Jdrları-
1\i da bombalar atılıniş ise de; 

(Sonu; Sa 5; Siı 5) ~ Mısua gelen yeni harp malzenles: vapurlardan çıkarılıyor 
' ' 

SIYASJ HALK 

Trakya 
Ç~lik Bir 
Kaledir 

GAZETESi • 

Devlet Kitaplan Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden 

I ~a~r~V~lllği!e~!~~b~2a~ b~ ~~ i~m 1 
kitabının ilk fasikülü çıkmıştır. 

Bütün Kitapçılarda arayınız. 
Fiyatı 100 kuruştur. 

IC4.TANY4 
L Y A.J.J.;~§ 

Mütearrız Herhangi 
Bir Kuvv~t Burada 

Kırılmıya Mahkumdur ~PANTllLAl<YA Al) 

Radyo Gazetesi, Şu 

Tahmini Yürütüyor: 

. -

• 

"Almanlar, Balkanlara 

30 - 40 Fırkadan Fazla 
Kuvvet Sevkedemez11 

Almaı: hava kuvvetlerinin Sicilyada ycrlestiklcri üsleri ve Akdcnizir. en hassas noktası olan Si· 
cilya boiazı ile Malta adHsını e-ö<terir harita 

Dün akşamki Radyo Gazetesi 
neşriyatı arasında şu malumatı 
vermiştir: 

Romanya 
Vaziyeti 
Karışıyor 

1 Mücadele 
Sahnesi 
Akdeniz 

"Bir müddettenberi Romanya 
ve Macaristan hudutlarında ya
pılınakta olan Alman tahşidatı 
Şimali Tuna kıyılarına kaydırıl
makta ve Macaristan hudutlarına 
yeni kuvvetler yığılmaktadır. Ev
veıa, bir buçuk aydanberi devam 
eden bu harketi tetkik edelim: 

"Almanyayan Romanyaya üç 
tren hattı vardır. Bu yollarda 
günde en fazla 35 - 40 tren sefer 
edebilir. Bir Alınan tümeni 75 -
80 trenle nakledilebilir. Bu su
retle ancak iki günde bir tümen 
nakledilebileceği hesaplanabilir. 

Halbuki tatbikatta buna imkan 
yoktur. Ayni yoldan, malzeme ve 
mühimmat ta nakletmek zarureti 
vardır. Mevcut trenlerin yarısını 
da bu işe hasredince. ancak dört 

(Sonu: Sa !i; Sii lJ 

Japonyanın yeni Vaşington sefiri 
NOMURA 

Prens Konoye 
Dün Beyanatta 

Bulundu 

"Japonya, Tarihinin 

En Vahim Devresini 
Yaşa maktadır,, 

Hariciye Nazırı da 
Nutkunda Dedi ki: 

"Eğer Amerika Harbe 

Girerse Japonya da 
Müdahale Edecektir .. 

Tokio, 21 (A.A.) - Japon Baş
vekili Prens Konoye bugün evve
ld Ayanda, sonra da Mebusan 
Meclisinde, sabırsızlıkla bekenen 
nutkunu söyemiştir. Başvekil bu 
nutukta bihassa demiştir ki: 

Bir Alman Zabiti 

Öldürüldü, Birc;ok 

Müsademeler Oldu 

Ştddetli Tedbirler 

Bazı Binalar Muhafaza 
Altında, Dahiliye 
Nazırı Değiştirildi 

Sofya : 21 (A.A.) Bu sabah 
çıkan Sofya gazetelerine göre, ko 
münistlerden ve muhalif demir
muhafızlardan mürekkeb gayri 
memnun unsurlar dün Romanya 
da ciddi bir hükUınet darbesi te
şebbüsünde bulunmuşlardır. Sof
ya matbuatı, hükUınet darbesinin 
rejim ve Almanlar aleyhinde tev 
cih edildiği ve Bükreş ve bü
tün memleket dahilinde bir 
çok müsademeler olduğunu ve 
bir çok Almanların öldürüldüğü
nü bildirmektedir. Halen Roman
ya ile bütün muhabere ve muva
sala irtibatı kesilmiştir. Alınan 
son haberlere göre isyan devam 
etmektedir. 

Bir Alman zabUi -
öldürüldü 

Bükreş: 21 (A.A.) "D.N.B." 
Romanya dahiliye nezareti tara
fından neşredilen bir tebliğde 
deniliyor ki : 18-19 kanunsani 
gecesi bir alman subayı yabancı 
imlliyette bir adam tarafından 
tabanca kurşunu ile öldürülmüş
tür. Katil kaçmağa teşebbüs et
mişse de yakalanmıştır. Alman 
subayı aldığı yaraların tesiri ile 
derhal ölmüştür. Hükumet ga
yet şiddetli tedbirler almıştır. 
Suikastın sebebleri tahkik edil
mektedir. 

Hükumetin kararı 
Bükreş : 21 (A.A.) "Stefani" 

Gazeteler, almanordusu subay -
)arından binbaşı Doering'in kat
li hakkında bir tebliğ neşretmek
tedirler. Resmi gazetede neşredi-

fSonu. Sa 5. Sü G, 

r---
Askeri Vaziyet 

AMERiKAN 
YARDIMININ 

KIYMETI 

"İmparatoruğumuz bugün ta
rihinin en vahim devresini yaşa
maktadır. Anavatanda milli siya
setimizi tahakkuk ettirmek üzere 
her bakımdan silahlı olınamız la- ı 
2ımdır. Bunun için de milli mü
dafaamızı inkişaf ettirmek zaru
ridir. Binaenaleyh tam bir milli 
bünye kurmalıyız.,. 

Muharebe başladıktan ve bil
hassa. Fransız cephesi yıkılıp or
t~dan kalkUktan sonra, İngiltere
nin tek başına harbe devam ede
miyr-ceği zannı hasıl olmuştu. Bu 
düşüııcenin başlıca sebebi su idi: 
Almanya, 1932 senesindenberi, 
van~ muharebenin iHinından tam 
yedi sene evvel, mili! hayatının 
bütün kaynaklarını ••totalitaire., 
devıct re}iminin icaplarına göre 
tc.:;ıkilfltiandırmış; bütün endüstri
siru, iç ve dış ticaretini, levazım, • 
zah.!.re ihtiyatlarıni, bam esya 
stoklarnı, şçi kütlelerini, elhasıl 
tıütiln varını yoğunut muharebe 
nazırlığının çerçevesi içine alınış, 
milJ hayat ve devlet teı;ıkilAtını 
muharebeyi hazırlayan tek bir 

Haricl siyesete ııelince, milli 
mukadderatınıızın bize çizdiği ya 
lu takip etmek ve enternasyonal 
v;ızivetin icabettirdii!i tedbirleri 
almaklığınıız gerektir. Büyük 
Şarki Asyada yeni nizamın 

(Sonu; Sa 5; Sü 4) _ -
(Sonu: Sa. 4 Sil. l) 

- ·· -vıJI' 

Bulgar Harbiye Nazırı 
DASKALOF 

Roosevelt'in 
Bir Mümessili 
Bulgaristanda 
Krala Bir Mektup 

Getirdiği Söyleniyor 
Sofya : 21 (A.A.) "Reuter" 

Simdi öğrenildiğine göre, Roose
velt'in hususi mümessili Dona
van, bugün hariciye nazırı Po
pof ile görüştükten sonra, baş
vekil Filof tarafından kabul e
dilecektir. Donavan'ın bu ziya
retleri ne maksatla yaptığı ifşa 
edilınemekte ise de, Roosevelt 
tarafından Kral Boris'e hususi 
bir mektubu hamil bulunduğu 
söylenmektedir. Iyi haber alan 

(Sonu: Sa 5; Sü 3J 

Naziler Sicilyaya 
Yeni Hava Filoları 

Gönderecekler 

Hedef Şudur· 

Akdenizin Hassas 
Yeri Olan Sicilya 
Kanalını Tazyik 

Londra : 21 (A.A.) "Reuter" 
in havacılık muhabiri bildiriyor: 

Hitler - Mussolini görıişıneleri
nin ilk neticelerinden birisi, pek 
muhtemel olarak, Akdenlze da
ha başka alman hava filolarının 
gönderilmesi teşkil edecektir. Bu 
filoların ingiliz filosunun hasara 
uğramış olarak çekilmesine ka
dar. Akdenizin hassa noktası Si· 
ci!ya kanalı üzerine tazyiki art
dırmağa teşebbüs edeceklPrdir. 
Harekatın bidayetinde üsleri Si· 
cilyada bulunan alınan tayyare
lerinin mecmuu büyük değildi ve 
şimdi ögrenilıniş olduğuna göre 
pek muhtemel olarak yüzü teca
vüz etmiyordu. Malta üzerine ya-

(Sonu: Sa 5; Sil 7 J 

( GÜN_!;ER 

iki Rind 
GEÇERKEN_) 

Mesleltdas 
Yazan: Refik Halid 

Biri pek eski, kırk şu kadar senelik, öbürü pek yeni, daha diin· 
kü, fakat çok meziyetli iki meslekdaş dostum, Ulunay ile 

Va - Nt vu hergün okumaktan duyduğum zevk tiryakilik de
recesindedir. Yazılannda bana bu zevki fazlasiyle veren unsurlar 
acaba nedir? Hulasa edeceğim: İkisi de kültiir eblidirler; iyi, de
vamlı ve çok okumuşlardır. çok gezip dolaşmışlardır . Onlar için 
memleketimiz Kaf Dağı arkasındaki hayali belde ve Avrupa, hile
li gölgelerini siTıenıada seyrettiğimiz kabataslrık ülke değildir. Ge
rek yurdumuzu, gerek yabancı diyarlan --elde, asa sırtta aba, 
ayakta çarık- ikisi de künhüne, sırrına varmak istiyen seyyah 
dervişler gibi köy köy. kasaba kasaba, hayat değişikliklerinin her 
türlüsüne uğrıya alışa, em'an gözüyle gezmişler, içinden tanı
nuşlardır. İkisi de yüksek aile evladı. lakin kabuklarrndan sıyrıl
mayı bilen afacan İstanbul çocuklarıdır, maziyi bütün §det ,.e 
ananeleriyle, h11li _bütün kıymet ve eksiklerile gayet yakından, 
öziinden l:.ilirler Ikisi de Galatasaray Sultanisi talebesindendir. 
Şark ile Garbın Kavuşağında terbiye görmüşlerdir; ecnebi dilleri 
öğrenmişlerdir; kendi dillerinde de klasik tahsil yaptıkları için 
Arabi ve Farisiye de vakıftırlar. 

Tiyatro tenkidi mi? Yaparlar. Edebi münakaşaya mı? Girerler. 
Tarilı bahisleri ıni? Bilirler. Lisan meseleleri mi? Pek vukuflu
durlar. Belediyecilik mi? Al.asından anlarlar. Tercüme mi? Ço
ğundan üstündürler. Resim, heykeltraşlık. musiki. aruz vezni, 
hntt, mihi. ioıof;rfif Şamanizm, saymıyayım a"t1k. ne kadar "izm,, 
li, "ji,. 1i marifetler varsa hepsi sihirli dağarcıklarında m~vr11ttur. 
Eş'ar okurlar, ebyat zikrederler, atalar sözü. secme fıkralar, halk 
tabirleri, lehçeler, taklitler, argolar kullanırlar. Ve hiitün bwıla
rı, güler yüzle. gelin başından çiçek atarcasına, ne e saçıp zevk 
alarak yaıılarma sepiştirirler; sütunları kin, gazab, "paradoks., 
kürsüsü değildir; cümleleri kesici ve dis sökücü aletler manzarası 
veı·IT'ez. İkisi de hamdolsun, "fena fill~h.. mertebesine değilse 
de çok şükiir ki dünyevi'lerin erişeceği en yiiksek rütbeye. frenk-

lerin "tolerance,, dedikleri "hoş görme,. ve müsaınaha piyesine 
\•armışlardır. 

Va - Nu'nun yıllardanberi umumi menfaat namına verdiği 
nasihatler, yaptığı irşatlar şayet bir araya toplansa bir "kitap,, 
vikı..de gelir ve bunların tatbikine imkAn bı.ılunoa dünya cennete 
<!önerdi! Ulunay'ın tiyatro, orta oyunu. Karagöz, hokkabaz, 
pehlivan, milli dans, türküler, meşhur nekreler ve nedimler hak• 
kında bildikleri eğer bir kitaba toplansa noks~sız bir folkOor ta• 
rihimiz elde edilir. Maamafih, onları sadece bilıı;i ve gör~lerinin 
deriııliğinden dolayı değil, bu derece vukuf ve malumatla beraber 
hala dünyaya rahmet ve insanlığa rikkatle bakmıya muvaffak ol
malarından, rind ve deryiidil kalmalarından dolayı seviyo
rum ... Seviyorsunuz! 
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Yazan: Alfred Fabre • Luce - Çeviren: Ulunay 

Roosevelt'e ken ittihiız ediyorlar, o bitmez 
tükenmez dosyaları yığarak dı
varların güzellıklerlni kir\e.tiyor-

Yeni 5 !ar, hatta maşukalariyle net,ce. ve on siz telefon muhaberelerine bile 
girişmeğe çalışıyorlardı. Şatoyu 

M •• t ziyaret edenler bir derebeylik uracaa devrinden dığer bir derebeylik 
------- ı devrine intikal edildiğini zan e

ıliyordu. 

ihtikarla 
Mücadele 
Şiddetlendi 

1 Yeniden S~ç Üstünde 

Yakalananlar Var 
Fiyat l\1ürakabe Bürosu ve 

Mıntaka Ticaret .Müdürliigü ile 
Beledıye Iktisat Müdürlüğü ıne
murları son gunlerde sıkı bir şe
kilde ihtikar mücadelesine giriş
mişlerdir. 

Ticarel Vekaleti .Mürakabe 
Bürosunun emrine yeniden on 
memur vermiş, bu memurların 
bir kısmı kontrol işlerinde çnlış
mıya başlamışJ..rdır. 

Y eııi vakalar 

Reynaud, a:ece yarw radyo ile neş
;-edilPn nutkunda, bu müraeaate 
hazı:landığını söylüyordu: "Her 
gün daha elim bir ;;ekil alan mü
..!adele-miz., umuml bir zafer ümi
dini, uzaktan olsun büyütecek, ge
nişletecek mahiyette olursa, o za
man bir mana ifade edebilir.u 

~----~-------
- 33-

Jlütarekenin temeli: 

Işte Raynaud'un 13 hazıranda 
radyoda verdiği nutuk böyle a
cayıp bir mahalde verilınişti. "A
frikadaki müstemlekatimiz de 
harbe devam edecekler" dediği 
zaman etraftaki 'şatolardan bu 
sözünün hüsnü kabul göreceğine Dün yazdıgımız ınııkiır vak'a
emindi. Birçok memurların (bil- !arından başKa dun de yenıd~n 
hassa meslekten yeti~melerin) bazı vaK'alar tesbıt edilmıştır. 
naz~n.nda Guadeloupe'de diğerle-, Sırkecıde Nobethane caaaesın. 
rı gıbı hır fransız toprağıdır. ("A- de bır bakkal kesme şekerıni 42 
dour muharebesini) (bu söz dö kuruşa satarken, Kaaıırnyunae 
Kerms'indir) Neden oradan ida- il Söğuılü ç~şm. ede bir dükkanda da 

Fakat anlaşılmıyordu. Bu bey· re edılmesin ? Eğer kaybedile. bır kumaş uzerınden ihtikar ya
hude yere · mukavemet hususun- cek olurs.a Pointe .a Pitre de ~ört! pılırken cürmümeşhut yapıl -
da niçin inat ediliyordu? Muka- b~ş zencı. bır ikı kalem mudu-

1 
mıştı~. . . 

velt'ette ısrar harpten sonraki, ruyle h~la fransız b.ayra~ına sa· .. Murakabe Komısyonu, evvelkı 
sefaleti arttıran bir amil olacak· ' rılmış bırkaç altın kulçesıne irıhi-1 gun tesbıt edılen ıhtikar hadı;,e
tı. Avni zamanda ordunun şan sar ede.n bir Fransa idame edile- !erinde ismi geçenlerin ~arako'-
ve şerefini vükseltmiyor, bilakis mez mı ? nun bizzat, . ihtikar yapma -
k~rartıyordu. Ordu şimdi artık + + dıgını, !lya ısmı:ıde.. bir adamın 
emirsiz iımirsiz nizamsız dört Karako dan aldıgı surahıyı satar-
ko•a aynlarak karmakarısık ri- Reynaud'nun nutku: k.en ihtikar yaptığını ıasrıh etmiş. 
cat ediyordu. Kargasalık son de· tır. 
receve varmıştı. Burada iaşe kıs· Böyle olmakla beraber Ray- Memurlar ayakkabıcşlard~ da 
mı piştar olduiiu için askerler yi- naud'un mudahaiesırıı secı- tetkikler yapmaktadırlar. Dort a-
yeceklerini ileriye giderek, Al· yeleştıren de bu romantik cwnle yakkabıcı ıhtikar yaparlarken ya
manlara yaklaşmak suretiyle ala- olmamış mıdır ? lied yarım saat· kalanmışlardır. 
bilivorlardı. Orada Fransız as- te tekrar edılen nuucu herJ<e- Peynirciler hakkında 
keri otomobilleri Alman ~tomo- sin heyecan içinde titred!gi bir Diger taraftan peynırciler nak-
billeriyle karsılasıyor!~. Bır baş· zamanda gece yarısı verilm>şti. \ kında zecri tatbikata geçilmek 11-
ka tarafta zabıtler kıt alarını hı- Nutuktan evvel toplanan n .. z,nar ! zeredir. Şehrimizdeki peynir tile. 
rakarak çoluk çocllklar.ının yan- mutare.ke saatin, tekar:ur etıı- carlarının ellerındekı malların lz
larına kosuyorlar. Bır saatlık rememışlerdı. Nutku dinleyenler mit, Kırklareli, Samsun, ve Çor
<'sirler kaçıyorl.ar. Fakat kıt'ala- bun~ hısediyorlar ve cüle!er"deki ludaki şahıslara ait olduğu şek. 
rına avdet etmıyorlardı. ihtılıif izlerıru anlamaga çalı•ı • j lındeki iddialar varit görüımcmiş-

Harp, sahsi vukuatla kırıntı yorlardı. ' tir. 
ı>ibi . ~falasıyor, kahramanlık .. B~şvekil cesareti kırılmış gibi Çünkü bu tüccarlardan biri id-
ke~esını sudan çıkarabılmek se- soylıyordu : d!asına rağmen dün peynır satışı 
viyesine düşüyordu. Böyle zorl~ - Bu akşam Roosevelt'e yeni yapmıştır. 
otuz vilayet Fran•ız .hezı.metını ve son birmüracaatta bulunaca- Bu tuccar, hakkında takibat 
ve A}man . ku.v".etını gormefıe ğım. (Yani bir netice çıkmasza yapılmaktadır. Bir iki güne ka. 
malıkıım edılınıştı. . .. kadere boyun eğeceğız.) Her gün dar Adliyeye verılecektir. 

Artık Alman ordu.su ı~t~ı~ı daha elim bir şekil alan ınücade- Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, 
gi':>i musadereyi tevsı edebılırdı. lemiz umumi b r zafer ümidmi, peynirciler böyle iddialarda ısrar 

Her~ald~.baskum~ndanlı~!n bu uzaktan olsun buyütec,,k, geniş- ettikleri takdirde mevcut malı 
h<';lefsız mucadeley!, ancak bay- letecek mahiyette olursa o zam"n müsadere edecek ve bir iki gllne 
ragıı:ı.~refı .. n~mına kttemen;\ett bir mana. ifade edebilir .. ıYani kadar bizzal tevziata başlıyacak -
med:ıııne şup. e Y~ u. a. ~ bır Amerika mucızesı mustesna tır. 

Mahkum olanlar huk~mcte vazıv:tı ol(renmesl ıcın olmak şartıyle vaziyet temamen 
vakıt vermek lazımdı. Belki bu ümidsizdir.) ... Oldükten sonra di
sııret~e mil~ete bır derste verıl- rilmck günü gelecektır. <Y•,ui Evvelce Adliyeye verilen muhte 
mPk ı3tenılıyordu. h d . Fransa o"lmu"otur ') kirlerin muha1<emeleri dun y-.ıpıl-

Bu onbeş günlük ~ey u e 1s- Memleket ·~üthiş bir an ya•ı· mıştır. Beyazıt'da tramvay cad • 
tırab Fransayı kaderıne hazırlı- d . ' . desinde mezecilik yapan Süley -
yor Böyle göklerden kopup yol- r~r .u. t Bırh!. scnel~us.n brı man kaşar peynirinin kilosunu 90 
!ar~ dökülen milyonlarca Fran- aşıng onı. . um~tı, arl!!lıe . u kuruş yerine bir liraya, ?angal. 
ız to raklarına ve sailerine olan lunan. sefını Bullitt. va.sıtasıle tıda bakkallık yapan An\on da 

s P . .. h' ed ' 1 Amerikanın Avrupa ışlerıne ye-
ınerbutıyetlerını ıs ıyor 'll". . b' "dah 

1 
· . .. . . . beyaz peyniri 50 kuruş yerine 60 

Onlar musallat edilen siyasi nı ır mu. a esını umıt ettın- kuruşa sattıgı· için 25 lira para 
a yordu Sefır · 

idealler,leyhtarlık ve aleyhtarlık· B. u ·1 d b h cezasına mahkum edilmiştir. Di-
b 1 . . d 1 rd ah m - mese e en resmen a s- 1 d k" - t M hm t tar es eyıcı gı a a an m ru edilem D' d z· Aın . vanyo un a omur sa an' e e 

edilmiş tllfeyli haşarat gıbi sapır efkarı edz.h hıyor 1u. ıra ,t ~;ı-ı de Bulgar kömürünün oeher ki
sapır kendiliklerinden dökülu · kat buna ha azlır aaknmamış ı ... t~ta- !osundan 20 para ihtikar yapmak 

F . d' k d' u azır anı ıçın mu e- d 25 1. 
yorlardı. ransız şım ı en ın- fiklerin d h •1 h k t . ı ,;uçun an ıra para cezasına 
de daha kıymetli hazineler mev- lazımdır er a are e e geçmesı 1 mahkum olmuş ve dükkanının 
cut olduğunu ve bu hazınelerın bir hafta kapatılmasına karar ve. 
muhafazasının da muhasamatın (DEVAMI VAR) rilmiştir. 
tevakufuna vabeste olduğunu gö-
ruyordu. . 

ışte yollarda sürünen ahaliden Yeni Pavyona Dair 
)'Ükselen temenni sulh ve intizam 
Jıisleriydi. 

Bu müthiş felaket mütareke · 
oin manevi temelini koydu ! 

* * 
l\1ÜTAREKE 

On hazıran ile onbeş hazi
ran arasında Loıre nenrı

nin sahillerınde (Ronesans) de. 
vrıne aıt tarıhı şatoların demır 

parmaklıklı pencereıer,nın arka
sında kolalı yakalıklı, ve r"smi 
ceketli bırçok adamlar gayet cıd· 
di bir surette birbirlerıyle görll
şuyorlardı: bunlar nezaretlerden 
kaçan memurlardı. 
Onlerınden şahanenehlr tatlı 

kıvrılışlarla kumsalların arasın
dan akıyor.Etra!ında ıhlamur ,hat 
mi ve gill ağaçlarının m.,,;tedıcı 
kokuları b!rbırlerine karışıyordu; 
Eski duvarlara sarılan salkımlar 
daha çiçeklenmemişti. 

Fakat onlar Bunların hiç biri
sini ne kokluyarlar, nede görü
yorlardı. Onlar yalnız kendi na
zariyeleriyle meşğul oluyorlar, 
hala Pariste nezaretteki odaların
da bulunıyorlarmış gibi parkta 
bir aşağı bir yukarı dolaşarak fi. 
kir beyan ediyorlardı. Halıi ne
zarette iskemlelerinin üzerine 
koydukları yuvarlak meşin yas
tıkta otururken başladıkları mü
talealara parktaki geniş çam ağa
cının altında devam ediyorlardı. 
Bu derece mahdut yaradılıştaki 
adamlar bir yerden çıkarılıp di
ğer bir yere dikilmekle değişe
bilirlenni ? Hatta böyle ~ahane 
binalarda oturmak bile onlara 
pek tabii geliyordu ; Ondördün· 
cü Lui gibi "hükumet benim '" 
Demeye alışmışlardır. Bundan 
dolayı büyük salonlarda yere se. 
rilen şiltelerde yatmak da onla
ra tabü geliyordu. Eğer ~to sa
hibinden yüz bulurlarsa l<endile. 
rine hemen ayrı bir daireyi mes-

Belediye Dariilacezede bir 
"l\olünevverler paviyonu,, 

açrnak istedi. Bu teşebbüs leh· 
t~, aleyhte bir çok dedikodula· 
ra sebep oldu. Bazı kalem erba· 
bı nedense bundan alındılar: 

- Ne demek? Dediler. Uzun 
me,al ile geçen hayattan sonra 
ölümii beklemek için Darilla· 
cezeye mi gideceğiz! Bize bunu 
mn layik görüyorlar? 

Vaziyeti bu nazarla görenler 
için bu muhakeme hazindir, fa· 
kat doğru degildir. Çünkü bu 
türl!i dil~ünmek daha şimdiden 
o istikbale kendini naınzet gör
met demektir. Ben hiç bir mü· 
nevverin ömrünü Darülicezede 
tan1amlamasın1 temenni etnıern. 
Meseli, cenazeler! ortada kalan 
sayılı muharrirler tam randı. 
men zamanla?ında altın para O· 

larak avuç dolusu liralar kaza
nırlardı. Bu paralar ne oldu? 

Ne olauk? Karagözde Bebe 
Ruhl'nin: 

Bindim dolaba, çıktım Halebe, 
Paraıarı verdin rakı, şaraba .. 
Wrkiisü &'ibi bir kaç meyhane· 
ciy i zenginle~tirdi, 

Otuz beş senedir ki yazı ha· 
yatında alkol denilen iifctin hiç 
bir zaman matbuatta olduğu ka
dar ba. ka bir yerde tahribat 
yapmadığına eminim. Ve bu 
tahribat böyle devam ettikçe \'C 

içki denilen nesne gazeteciliğin 
esaslı levHımından sayıldığı 
müddetc:e, münevverler pnviytt
nuna kızmak değil, teşekkür et
mek icao eder. 

* Jferhum Rasimle bir gün 

Kadıköyünde oturuyordum. 
Sabah vapura yetismek 

için acclt"' acele çarşıdan geçer
ken ~ağırıldığımı i~ittim. Dön· 

dünı. Polinidi'nin n1eyhanesi· 
nin {;nünde Rasim ınerhunı du. 
ruyordu. 

- Gel azıcık! Sana bir şey 
söyliyeceğim ... 

Beraber içeri girdik. Biri en 
taze balık mezelerile, diğeri 
mevsim meyvalarile donanmış 

· iki masa gösterdi: 
- Şu mezelere bak! Hatınm 

için bir tane atmaz mısın! 
- Nasıl olur sabah sabah! 

- Daha ala ya. İ5tah açar ... 
Oturduk. Beni m~şgul etmek 

Ye alıkoymak için ne maı:mun
lar bulmadı. Neler anlatmadı. 
Mest iken aguşa gelmez; çırpı-

nır feryad eder 
Diye başlıyan yeni besteledi

ği bir şarkıyı bile çatlak sesile 
okudu. 

Ne kadar kaldık bilmiyorum. 
Nihayet kalktık vapura bindik: 

- Yukarı çıkmıyalını! Dedi. 
Biifeci, {konyak, amer pikon, 
verınut~ la pek nefis bir miiscl· 
!es yapıyor; midevldir. Birer 
tane h:elim. 

Ondan da içtik. 

Vapurdan cıktıktan sonra be· 
ni Galata rıhtımına doğru gö
türdü: 

- Kara Yorgi'nin gazinosun· 
da da beş dakika işim var. Uğ
rayalım ... 

Bir ilci tane de orada içtik. 
Köprüyü geçtik; Sirkeciye gel
dik. 

- Be~iktaşlı Suphi'Din kar. 
desi Medeni şu sokağın içinde 
bir yer tutmuş. Ayakta bir mcr 
lıaba diyelim!. 

Bu ayaktan merhaba bir saat 

TAN 

GÜNÜN RESİMLERi . .J 

Eczacılar Birliği dün senelik toplantısını yapmıştır. Resimde 
toplantıda bulunanlardan bir kısmını görüyoruz .. 

Adliyede: 

Suiistimal 

Tahkikatı Bitti 

Belediyede : 

Floryaya Bir 

iskele Y apllacak 
Bir müddet evvel Liman Ida- Florya plaj ve gazinosu ile Be

resınde bir su suistimali olmuş lediyeye ait sekiz köşk geçen se. 
o zaman yaptığımız neşriyat üze.ine kiraya geç verilmiş, bu yüzden 
rine Münakalat Vekaleti ile Müd-ı plaj ve gazinonun bir müddet Be
deiumumilık tarafından tahkıka- lediye tarafından işletilmesi ıcap 
tına başlanmıştı. Münakalat Ve. etmı~ti. Bu sene de ayni güçlük
kaleti müfettişlerinin yaptığı tet-1 !erle karşılanmaması için Beledi· 
kikler sonıında hazırlanan rapor ye ledbirini almıştır. Bu maksatla 
Müddeiumumiliğe verilmişti.Müd Beledıye imar, fen işleri, emlıik, 
deiumumil.k de tahkikatını ikmal bahçeler neşriyat müdürleri dün 
etmiş ve hiıdıse anlaşılmıştll'. Ya- Floryaya gitmişler ve tetkıkler 
pılan tahkikat enticesinegcire sui yapmışlardır. Ilk olarak !<<işkle. 
istimal şöyle olınuştur : rin fuzuli işgalden kurtulmasına 

Limanımıza gelen Alman ban
dıralı vapurlardan uçune veri
len su !aıuraları da eksik gösteril 
miştir. Bu sahtekarlık yolu ile 
yapılan suistimalde Liman tahak
kUk memuru 1zzet, tevzı memuru 
Bekir, 17 numaralı sahrenç va
puru kaptanı Faik ve 18 numara
lı sahrenç vapuru kaptanı Hiı!it 
methaldar gorülmüştur. Muddei
umumilik adı geçen memurlar 
hakkında takibata karar vermiş
tir. Suçlu sanılanlar bugünlerde 
sorguya çekileceklerdir. 

TEVKIF EDILDI - Uç sene 
evvel Tokat Nüfus Memurluğun
dan tekaüt edılen Mustafa dun 
tevkif edilıniş ve Tokata gönde
rilmiştir. Tevkife sebep nütus me 
murluğu ykptığı sıralarda nüfus 
daıresı kiı.tıplerınden bırine ruş
vet teklif etmesidir. 

ve tamirine karar verilmiştir. Bu 
sene Florya plaj ve gazinosu 3 
sene müddetle bir tek · müteahhi. 
de verilecektir. Nakil vasıtaları -
nın azlığı da göz önünde tutula
cak, Floryada bir vapur iskelesi 
inşasına çalışacaktır. Iskele ik • 
mal edilip Floryaya vapur 
seferleri tertip edilmesi için te
şebbüsler yapılacaktır. 

TOPKAPI MEYDANI - Top. 
kapının ·imarı için hazırlanan 
plan ikmal edilmiştir. Bu plana 
göre Topkapının Sur kapısı dı
şında bir meydan vücude getiri
lecek ve Surun Yenikapıya ba. 
kan tarafında bir kapı daha açı
lacaktır. Edimeye işliyen otobüs. 
!er buradan geçecektir. Topkapı 
mezarlıklarının istimlaki işı bit • 
miştir. Mezarlığın bir kısmı yola 
verilecek, bir kısmı da orman ha
line gelirilecektir. 

, PALTO HffiSIZI - Sirkecide . 
muhtelif otellerden paito çaıan Ş!ŞHANE PARKI - Şışhane-
Ismail dün tevkif edilmiştir. Suç ı dekı Jale bahçesının 12 metre 
lu mahkemede içkiye mıiptela ılerıye çekılınesıne Beledıyeee 
olduğunu, bu yüzden hırsızlık 1 karar vermıştır. Bu sudetle y?l 
yaptığım, çaldığı paltolar da ye- 30 metre olacaktır. Bahçenın 
ni seneye kadar iktifa edecegini önünde yeşil sahalar yapıl•cak 
ve başka palto çalmayacağuıı söy ve halkın oturması için sıralar 
!emiş tahliyesini istem~tır. Bu konacaktır. 
talep red edilmiştir. 

BIR DA VA NETlCELE!l."DI -
Bundan bir müddet evvel Has
köy ermeni kilisesi papazların
dan Yeromya tarafından ermeni· 
ce Arevelk gazetesi muharrirle-

rinden Takior aleyhine açılan ha
karet davası dün neticeleıımış -
tir. Takfor Acun'un iki ay hapsı
ne, fakat cezasının tecilıne karar 
verilmiştir. 

GütüNC 
I4nAfl 

süren çakıntılı bir mola şeklin· 
de oldu. 

Oradan çıktık. O, Sabaha gir· 
di. B<>n de daha o zaman idare· 
har.esi han içinde olan (İkdam) 
a gittim. Cevdet, ne kendisi i· 
çer ne içenleri severdi. Beni 
öyle yeni yürümeye alışan ço· 
cuklar gibi durucuk duruyor 
görünce: 

- Sen bu~n biraz rahatsız· 
sın. Git istirahat et de yann 
gel! Dedi. 

Matbaadan çıktım. Yokuşu i
nerken Sabah'ın önünde yine 
Rasim duruyordu. Artık irade
me sahip olanıadıiım için yino 
sabahki istasyonların bir tanesi 
ni atlamamak şartile hepsine 
uğrayarak Kadıköy!ine nasıl 
döndük, Ben evin yolunu nasıl 
bula bildim? Hala hayretteyim. 

* ihsanla Todori 

l•kisi de Sabah'da muhbirdi· 
!er. İhsan, yaz kış keten el· 

bise giyer, elinden şemsiyesini 
bırakmaz ve karşı haberlerini 
toplardı. Donanma giinleri de 
Kavaktan Beşiktaşa kadar Bo· 
l\azi~ini bir &'!inde yaya olarak 
iner. hiitün istibdat ricalinin 
yalılarına uğrar: 

( • • • ) Beyin sabilhaneleri 
işbu ruzii meyamen efruze li
yik bir surette binlerce kanadili 
t'Üreyya misi] iJe reşkıiveri en
rüm olmuştur.,, Gibi basma ka· 
lıp bir elimle mukabilinde her 
yahdan bir iki mecidiye kopa
l"trdı. 

lhsan 'ın Todori isminde bir 
de arkadaşı vardı. Ne zaman 
böyle bir vurgun vursalar bütün 
p:ırayı bir gecede hovardalıkta 
yiyip bitirmek usuldenli. Bir 
perşembe akşamı ilci arkadaş 
buluştular: 

- Bu gece adam akıllı bir 
papas uçuralım! Sonra bir ote· 
k girelim, Sabahleyin de cuma 
sellimlığında bulunur, oradan 
matbaaya döneriz. 

Programın ilk kısmı noktası 
noktasına tatbik edildi: Yalnız 
papas de/':ii metrepolit, despot 
hatta patrik bile uçuruldu. Ta
bii bu kadar adam uçuncaya ka
dar iki hovarda tam manasile 
''zom,. oldular. Otele ııitmek 
değil, y iirüyecek halleri kalma. 
dı. Yüksek kaldırımın yan so
kaklarında bir viraneye glrdi
leı, tahta perdenin yanında 
k~vrı~a,rak iki sokak köpeğinden 
bırlnı Ihsan, ötekini Todori yas
tık yaparak sızdılv ve horul 
horul uyudular ... ,... 
Ve ertesi sabah 

Sabahleyin uyandıkları za
man güneş çıkmış, her 

taraf aydınlanmıştı. 
- Yahu! Ne olmuşuz! Todo

ri ..• 
- Sorma. A&'zımın içi çiriş 

eanağına dönmüş. 
- Para yok ki bir işkembe 

·~orbası leelim. 
- İskembe çorbasını bırak. 

Cuma selamlığını kaçıracağız. 
Buradan orava havli mesafe
dir. 

Amerikadan 
ithalat 
Yapllamıyor 

Dolar Kurunun 

Arttırılması İsteniyor 
Son zamanlarda doların kıyme. 

ti biz.im paramızla 340 kuruşa ka
lı.ar yiikselmiştir. Halbuki Merkez 
bankası bir dolara 130 kuruşa 
kıymet takdir etmiş bulunmakta. 
dır. Amerikalı satıcılar bu kere 
razı olmadıkları için, Amerikadan 
mal ithal etmek imk3nları bu -
hınmamaktadır. .Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğü, bu mesele hakkında 
Ticaret Vekaletine verdiği bir ra • 
porda Amerika ile ticari münasc· 
betleri arttırmak lüzumunu ser. 
detmi.ştir. 

Son zamanlarda Basra yolile 
Amerikadan otomobil ve kamyon 
gelmektedir. Malların bir kıı.nu 
Basrada bulunmaktadır. Bunlar 
dan dort otomobil birkaç gün ev
vel şehrimize gelmiştir. Traln~n. 
da bulunan bir firma da Sasra 
yolile Aınerikadan getirttiği oto
mobilleri, Iran topraklarından ge 
~irerek Trabzona sevk etmiştir. 

Dolar meselesi halledildiği 
takdirde, ithalat tacirleri, Aıncrı
kadan radyo, soğuk hava dolabı 
vesair birçok malzeme siparişle
rine başlıyacaklardır. 

Müteferrik: 

Aktarmasız Tren 

Seferleri Başladı 
Son yağmurlar esnasında Uzun 

köprü ile Pehlıvanköy arasında 
ve Uzurıköprüye 2 kilometre me
safede bir toprak kayması olmt~ş 
bu yüzden trenler, ancak aktar· 
ma suretiyle işliyebılmişlerdı. Bu 
arıza kaldırılmıştır. Trenler ak
tarmasız işlemeğe başlamışlardır. 

Hattın bu kısmı takvıye edil
mektedir. 

HAVA DENEMESI - Hava
ya karşı korunma komisyonu dün 
villi muavini Ahmet Kınılt'ın 
başkanlığında toplanmıştır. Bü
yük denemenin ayın 28i ile 31i 
arasında yapılması kararlaştırıl
mıştır. 

Buğün Seferberlik komisyonu 
viliyette örfi idare komutanı A
li Riza Artunkal'ın riyasetinde 
bir toplantı daha yapacaktır. Bü
tün mekteplerde de pasif korun
ma tecrübeleri yapılacak ve mek 
teplerin noksanları bir haft.a i
çinde tamamlanacaktır. 

Dünkü İhracat 
Dün Almanya ve lngiltereye 

yarım milyon çuvallık tütün gcın
derilmiştir. Diğer müstemleke -
lere de fındık, deri, tiftik, hurda 
ihraç edilmiştir. Dünkü ıhracal 
bir miJyon lirayı bulmuştur. 

Yola çıktlar. Beşiktaşa gel
diler. Saat on bir buçuk vardı. 
O hafta selamlık yapılacak ca
mie gittiler. Camiln etrafında 
hiç bir hazırlık yoktu. Halbuki 
her hafta b!iyük bir kalabalık 
olurdu. 

- Acaba camii değiştirdiler 
mi? 

- Vali ahi bilmem. Kendimi 
rüya ııörüyor sanıyorum. 

- Bulunduğumuz yer Beşik· 
taş. C'ami de öniim!izde duru
yor Anlamıyorum vesselam. 

- Sakın selamlığı kaldırma
sınlar .. 

- Olur mu canım? Mutlaka 
bunda bir iş var. 

İhsan camiin yanı başında u. 
facık barakasında kundura ta
mir eder sakallı bir adama yak
laştı. 

- Baksana hemşerim. Bugiin 
cuma selamlığı burada yapıl. 
1nıyor mu? 

- Hangi cuma selamlığı? 
- Basbayağı cuma selamlı· 

f:ı. 
İhtiyar güldü: 
- Oğlum.. Cuma selamlığı 

diiı:. yapıldı. Siz gününüzü şa
şırmı~sınız. Bu gün cumaTtesi.. 

İkisi de birbirlerine bakıstı
lar. Ters y!izü döndiiler. Artık 
konuşmuyorlardı. Bir hayli git
tikten sonra İhsan sordu: 

- Nereye gidiyoruz Todori? 
- Matbaaya .. , 
- Matbaaya nasıl gideriz? 

Siipürge sopa sile ko\'alar, 
·- Çalışmaya gidecek deği

liz. BPnim bu aydaki akont'tan 
iki ~eyrek alacağım kalmış ola
cak, onu alacağım. 

- Benim o kadar da alaca· 
!tım yok Belki üste borçluvum. 
~n şu on kuruşu al da gel. be. 
ni Çakırın meyhanesinde bul. 
B~kli~·orum. Ekeyim deme. Pa
ram yok ha ... 

ULUNAY 
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Nerededir O 1 
Yazan: Naci Sadullah 

Hoşnut olanların teşekkürle· 
ri de, Jıoşlannı.t)aııiarııı 

tenkitleri de boşa gitti. Zıra dıiP, 
Darüliıcezc müdürlini.in \'erdi;i ı: 
zahatlan öğrendik ki. oroya )·eııı 
bir pavyon cklenıeyi kararla~tı · 

' ranların maksatları, düşkün san 
atkilrlara, iıhır önıürlerini rahat 
içinde geçırebileceklcri bir 
yer hazırlamak değilmq.. ,·e 
maksat sadece, bakılmıya mubtaÇ 
bulunan zengin ihtiyarlaruı ya -
kınlarına yiik olmadan yaşamala· 
rıru mümkün kılmakmış. 

Yani, yeni kurulacak pavyon, 
sokağa dü~müş fakir ~an atkirlorı 
sefaletten değil, yatağa düşmiİj 
ıengın ihtiyarları ıninncttcn kur .. 
taracaknıış ... 

Vakıa, zengin \'atandaşlar, mub 
taç buluudukları ihtıınamı, Dn · 
rü!dct."zcnin kuracağı pa\',}'t>ndaJl 
{Olı. daha lı.onforlu müesseseler. 
den de satın alabilirler. Faka! 
buna rağmen, DÜülficezenin ka
rarını ve hareketini tenkid etmek 
bize düşmez. Bize düşen hareket, 
şu anda sefalet çeken veya, uzak, 
yakın bir istikbalde sefalet çek· 
mekten korkan san'atkiırlara 
giınlerce ümit ver1ni~ bir havadi
sin asılsız çakmruı.ından doğan sü.. 
kutu hayal yarasına şifaka.t bir 
melhem aramaktır. 

Hiç ş!iphe yok ki, san'atkarın 
istikbalini düşürunck, Belediye· 
den bekliyeceğimiz bir \ 'azife de. 
ğildi. BUDUD içindir ki, düş· 
kün san 'atkiırlar için kurulaca
ğını sandığımız o sıcak ve kon· 
forlü pavyonda ihtiyar zenginle· 
rin barınacaklarını öğrenmek, bi. 
ze, Belediyeye küsmek hakkını 
vermez. Fakat bugün, şu Darülii· 
ceze pa,•yonu etrafında hiıla de· 
\.am eden garip münakaşanın 

günlerdenberi dilimin ucuna ge
tirdiği bir suali ortaya koymak· 
tan kendimi alarnıyacağım: 

"- Şu bizim meşhur crBasın 
Birliği,, miz nerededir?.,, 

Evet... nerededir o? Günler ·• 
den beri, istikbal endişesi ıl.uy. 
duklarını gizlemiyenler, onıın 
ınensuplarıdır. 

Günlerden beri acı bir ahenkle 
muhayyel bir Darülaceze pavyo· 
nunun lıazin ünıidini terennüm 
edenler, onun nıcnsuplandır. 

Günlerdenberi, karanlık j,,tik· 
ballerinin belediye tarafıııdan dü. 
şünülüp düşünülmemesi münakn. 
!aa edilenler onun nıcnsuplarıdır. 

Ve bugünkii sükutu ile o, öz 
evlatlarının atisi eller tarafından 
düşünülürken, lecssür verici ıa -
kayrisini bir üvey baba öalinde· 
dir. BunUD içindir ki, sualimi 
tekrarl;,ımak hakkımdır: 

"- Nerededir o?.,, 
Hem bizin1 onu aramıya, sade 

ihtiyacımız değil, hakkımız da 
var Çünkü san'atkara e\'ham \·e· 
ren endişeleri gidermek onun 
vazifesidir. Çiinkü bir belediye 
kararının yanhş anlaşılma.:sile or
taya çıkan nıünakaşaları, bütün 
telaşları gideren bir müdahale ile 
sona erdirnıck onun vazifesidir. 
Ve Basın Birliği, bizden ınunta• 
zaman• aldığı aidata mukabil, he· 
uüz ceplerimize birer hüviyet 
cüzdanı bile vermeıniş olan Ba
sın Birliği, bize aşıladığı sayı. 
sız ümitlerden henüz hiçbirisini 
tahakkuk ettinnemiş bulunan 
Hasın Birliği, mensuplannı bir 
Belediye Dar!ili'ıcezesinin pavyo
nuna bırakmanıakla, onlara, içine 
hiç kimseye minnet etmeden sığı. 
nabilecekleri sıcak bir yorgıınluk 
yuvası hazırlamakla mükelleftir. 

Bunun içindir ki; sualimi tek. 
rarlamak hakkımdır: 
"- Nerededir o?,, 

Bir Motör Battı 

4 Kişi Boğuldu 
Kızılcaköylü Mustafa Çınarın 

malı olan ve ısmail kaptanın ida
resinde bulunan Şile limanına 
kayıtlı, 16 tonluk, Lütfu Bahri 
motoru evvelki gün Şile a~ıkla· 
rında kömür yükü ile batmıştır. 
Dört kiş.dcn ıbaret olan tayfası 
boğulmuştur. Ismail kaptan ile 
tayfalar> Ahmet, Hüseyin ve Ham 
dının ces<H1e:rı. bulun.Jmantl'?~tr. 

!\-fotOrı:n e:rık.:4.1 cl~!l ~abalı Si .. 
le sahıilerıııdc bulunmu~ıur. 

1941 Matbuat Balosu 
Bu sene vcrıiec<;k ula..'1 Easın 

Balo>Unun ha~ıılıkl:uma başlan
mtit!r. 

Balonun mutad parlaklığ'lnı te. 
min ıçin azami itina gösterilmek· 
tedir, 

Mümtaz bir heyetin idaresinde 
tertıp edilen Basın Balosu, seııe
ninen zevkli b;ılosunu t~k.il ede
cektir. 

Bu seneki balo Taksim gazino· 
su salonlarında verilecektir. 

l'. 
'· ... ~ ~··· 

ltoma 
!e\ebb 

., klL'dir. 
.. sıkı 

"'· ..... M.ıng 
~•rısta 
~Unda 

dır, 
'Vichy 
~ eıtl 
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ri (Ilulgnristana dokunmasın· 
lur) haslıl,rı altında bir beyanna
me ner;retmişler \'e bunda BuL 
:tarislanın !->ulh ~i)·no;et.ini takip· 
le d<'vom etmesi noktasında ıs· 
rarla dt:rmuJardır. Bu beyan· 
namenin Yugoslavyada da iyi 
knr~ılnııdığı haber \'erilmektc· 
dir. 

E G ER[*] iDEALl.~~i~ 
r···y;;;u;.-;·"Ed;;;~·"ABA"Ş""""I TEV AZ u N u 

nyanın 
A 

ası 

Qnzarası 

ltornanyada bir hlıkfunet dnr
ı ebbilsü ynpıldıtJ haber ve

lcdir. Dahiliye naz.ın istifa 
sıkı inzibat tedbirleri alın-

' M Ulga Bulgar siyası p:ırtilcrl 
arıstana dokunmnsınlnr,, bn~-

IUtJndn bir beyanname nesrct-

' ır. 
Vıchy üzerine Nazi tazyikinin 

ettiği anlaşılıyor. 

~~anyada 
R onıanyada, bazı halk sı· 
. nıflanndan yardım gör

söl lcnen Demir muhnfız
n bir kısmının, bir hiiku· 
darbesi teşebbii iinde bu-

~Uğu haber ,·erilmcktedir. 
llyan, söylendiğine göre Ro. 
Yada tesis edilmeye çah

lejiyoner rejimine \'C Al
Yaya mfite,·eccihiir. 

blğer cihetten Romanyada 
k riitbeli bir subay öldii· 
U~tür. Bu katil hadisesinin 

•tı hareketi ile alakadar olup 
. dığı mnlUm değildir. Bu 
selerden sonra Romanva 
iliye nazırı istifa etmi ~·e 
anyada sıkı inzibat tedbir
alınmıştır. 

~ahiyeti, şümulii, hedefi hc
hilir.meyen bu isyan hare

'nin Romanyada Almanya ı:e 
· nizam lehinde nünıayi ler 
rıldığı bir ı.amanda vukua 
,?tcsi şayanı dikkattir. 
q{ ~ün evvel Romanyanın 
turafında, Horia Sima'run 

{ile yapılan nümayi lerde bir 
propaganda nutuklan SÖl · 

tniş \'C bu nutUklard::ı hilhas
lngiltcreye hiicum edilmiş. 

· 8ir çok hatipler nutukların· 
41) mil~ on İngiliı.in 400 mil

'll insa01 tazyik ,.e esareti al
tutmaya hakkı olmadığı· 

\'c bu harpten İngiltcr~nin 
ltl olduğum\, propaganda 

~ tnuarif nazın da, bir Yahudi 
kezi olan Londranm yıkıl

limm geldiğini söylemis· 
ir, 

ltoınanyada cereyan eden ha
~lcrin ic; yfrzi.i, hakiki sebep· 

ve hedefleri hakkında doğ· 
tnaliımata malik değilsek de 
halde bu memlekette vazi. 

~tin ~ok karışık olduğu, De· 
t ınuhafızlar arasında ihtilaf 

Oi!?rr dhetten Roosevelt'iıı 
Jıususi ınüşa,iri Donavan'ın, 
1 ibyaıfaf!, Atinadan sonra Sof
ynyı zharct ettiği ve Bulgar baş 
vt>kil' ve hariciye nazın ile gö
rii Uikten onra, Kral Boris ta
ra fınılan kabul edildiği bildiril· 
.nektedir. Batta Mister Dono· 
,·an1m .Bulgar kralına Roose,•el. 
tin hır mesajını getirdiği ~öy· 
lenmı.:ktedir. 

Eu ziyaret, Amerikanın Ba1 
kan det letlerHe, normal siyasi 
miimt>ssillerinden ba ka vasıta
lnrla da temas etmek arzusunu 
gfü•ferı•1ektcdir. 

lngiliz kaynnklanna göre. 
Roosevelt'in hu.susi mi.i a' i

rir.in Buıgar de\•let adamlarilc 
~ npuj!ı görüsmelerin mevzuu, 
Amcı·!kanın İngiltereye ~·apt1ib 
yardım hakkında ,·azıh bir fi
kir \ermek \e Amerikanın. 'l'o· 
t:lliter d\•vletlere karşı cephe a
lacak devletlerle beraber ola· 
cağını bildirmektir. 

Uzak Şarkta 
• 

G iinün diğer mühim hadi· 
sesi, Japonya hariciy~ 

nazırının nutkudur. Nazır bu 
uutkuııd:ı, Japon~·anın mih,·ere 
karşı bağlılığını Japonyanın e
Jncllcrilc İtalyanın emelleri a· 
ra mda fnrk olmadığını, \'e Al· 
mı:mya İtalyanın Avrupada kur 
dtıklrtrı yeni nizamı Japon\·anm 
da l\fom;ukuo ,.e Çin -yani kuk· 
In hükumet· ile beraber Uıak 
sarktıı tesis edeceğini söyledik
icn sonra, Amerikanın ~·ardımı, 
fiilen harbe girmek şeklini aldı 
ğı takdirde Japonyanın da A· 
merika ·a karşı harbe gireceğiııi 
ilave ctmi tir. 

Jnoon hariciye nazınnın bu 
tdıditkar nutku. Amerika reisi
ciimhurunun mihver devletleri 
ne hiicum ettiği nutkuna 'bir 
karşılık olarak telakki edilebi. 
lir. 

Vic~y'yi Tazyik 

Mareşal Petain'in Laval İ· 
ie siyasi hart!iından son· 

ra F1·ansada hasıl olan yeni va· 
ziyet hakkmda heniiz 'azih bir 
~ev bilinmiyor. 

...................................... ·-·--··---------··· ... 
Eğer etrafındakiler şaşırır. üste sana şaşkın derlerken sen ka

fanı muhafaza edebilir ve onlann bu hallerine de aldır
mazsan; • ~ğer herkes senden şüphelenirken sen kendine itimat edebilir, ve, 
uste, onların şüphelerini de hoş görebilirsen; 

8 
Eğer bekliyebilir ve beklemekten usanmazsan, yahut etrafın sa
na yalan söylerken sen yalanla iş yapmazsan; • Yahut, senden nefret ettikleri halde sen kendini nefrete kaptır-
mazsan, ve, üste, fazla iyi, veya fazla hikim bir insan gibi de gö
rünmezsen; • Eğer hayaller kurabilir de hayalleri kendine illim kılmazsan; • Eğer düşünebilir de düşüncelerini kendine gaye yapmauan; • • 
Eğer ZAFERie NİKBETİ, bu iki sahtekarı. ayni ~y telakki ederek 
karşılıyabilirsen; • Eğer söylediğin bir hakikatin ecıat tarafından tahrif edilerek bu-
dalalar için tuzak gibi kullanıldığını işitmeğe tahammül ede
bilirsen; • Yahut, ömrünü vererek sahip olduğun şeylerin yıkılıp mahvolma-
lannı seyredebilir, ondan sonra da eğilip, aşınmış aletlerle onları 
yeni baştan vücude gtirmiye çalışabilirsen; • Eğer bütün kazancını, bir hamlede, "ya battım, ya çıktım,, diye-
rek riske koyabilir, batınca da zararına içini bile çekmeden yeni
den kazanmağa başlıyabilirsen; 

• Yüreğin, sinirlerin, adalelerin çoktan tükendiği ve kepdinde, yalnız, 
onlara "gayret,, diyecek bir iradeden başkn bir şey kalmadığı 
halde onları işe zorlayabilirsen; 

• Avamla ülfet eder de faziletlerini muhafaza edebilirsen; 
Yahut, krallarla düşüp kalkar da aklıselimini kaybetmiyebilirsen; 

• Ne düşmanlar, ne de sevgili dostlar seni incitemezlerse; 
Eğer nazannda her insanın kıymeti varsa, lakin hiç birinin fazla 
bir değeri yoksa; • Eğer altmış saniyelik bir sürat koşusu değerinde olan ve insana 
ihmalini affetmiyen dakikayı doldurabilirsen; 

Dünya ve ondaki berşey senin olur -ve bundan da fazla olarak
sen kendin bır İNSAN olursun, oğlum! 

(.) Yukardaki yazı, İngiliz (daha 
doğrusu: Britanya) imparatorlutunun 
en :nuhteşem deı.Tinde, geçen asrın 
sonların:ı doğru, şiirleri, romanlan ve 
dis~r yazılarUe bu imparatorlujun 
destanını, parça parça, genç İngiliz-
lere duyuran, o zamanki müteşebbis, 
atılg&n ve haris müstemleke kurucu 
İngiliz ruhunu tebcil eden Rudyard 
Klpling'ındir. Kipling bununla lnıi
llz kare.kterini idealleştirmieUr. Bu 
karakterın reel sahadaki tecellilerine 

bu harpte her gün blraz daha phid 
olu~ .. -uz. Neşri hayli eski olan bu ya
zı şımdl tekrar aktüel bir klymet ka· 
z.:ınmış sayılabilir. Belki buna bir cilm 
le daha ılAve edllebillr: Eter altmlf 
beşini geçtikten aonra da yirmi be
olnde imiı gibi mücadeleye aWabllir
sen... Kipllnı bu manzumesini (yazı 
aslında manzumdur) ıençl!ğinde yaz
maınış, yaşı ilerledikten sonra yaz
mış olsaydı, ihtlmal ki bunu da ihmal 
etmezdi. manzumeye böyle bir satın 
bugün W. Churchill fillen ilAve etml:J 
demektir. 

:........................ Yazan: , ..... ..----= 
~ Sadrettin Celal Antel ~ . . . . . . .................... -............. ·-·······--············-----... . 

Faaliyet, fikir, his idealleri· 
nin tetkikine hasretti

ğim üç makalede bunlardan hiç 
bırinin, tek başına, tam bir ce
miyet ve terbiye ideali olamıya· 
ca~ını göstermiştim. 

Bununla beraber, birbirine 
zı~ olan bu idealler her cemi
yette dalına beraber yaşamış· 
!ardır ve bunların değişik te· 
vazünlerinin tarihi bizzat beşe
riyetin tarihidir. Bunun ic;in. bu 
üç büyük idealin, tarihin muh
tc1if devirlerinde nasıl birleş
tiklerini tetkik etmek faydalı o· 
lur. 

'I'arihten evvelki devirlerde 
insanın hayvanlıktan çıkmak i
çin yaptığı cehtler, bu üç te
mayülün tefrikine müsaade et. 
meı Bu, hayvani kuvvetin ha· 
kiıniyeti devridir. Tarihin bu 
tekamül devresinde, hepsi de 
tohum halinde bulunan üç te· 
mayül, hayvanlıktan insanlığa 
doğru gecişi kolaylaştırmışlar
dn. Bundan başka, insanların 
Kl:ln, aşiret halinde toolanma· 
lan müphem bir tesanüt hissi· 
ni do,i!urmuştur ve insani his
ler, çok kuvvetli iki insiyakın: 
cinsi insiyak ve annelik insiya
kının istihaleleri neticesi inki
ş<!f etmiştir. 

Bu temayüller, iptidai cemi· 
yetlerde birlikte mevcut ve bir
birlerine bağlıdırlar. Şefler. ay
ni zamanda askeri kumandan, 
ruhani reis, hakim ve alimdir
ler. 

Fakat cok geçmeden, maddi 
iktidan elinde tutan askeri şef 
ile bilgi ve tefekkür sahibi o
lan rahip arasında ihtilaf çık· 
mış, çarpışmalar başlamıştır; 
galip gelen. iktidar birliğini 
kendi hesabına tahakkuk ettir
meye calışmıştır. Papa ile Cer
men imparatoru arasında baş· 
lavan ve bütün orla zamanı dol 
'dÜran mücadele, dini ve dünye
vi kuvvetin bir elde toplanma
sı hakkında yapılan tecrübele
rin devamından baska bir sev 
değildir. 

* * Ba.zan, bu temayuller ara-
sında az çok devamlı bir 

tevazün teessüs etmiştir. Pe
rikles devri. bunun en ızüzel mi
salidir. Fakat, terbiye ideali be· 
den ve ruhun ahenktar inkisa
fı olan bu güzel medenivette, 
fedakarlık ve feraJ(at hislerile 
canlanmış yüksek ahlaki bir i-

deaı yoktu. Bu keyfiyet bu me
deniyeti harabiye götürmüştür. 

Faaliyet medeniyetleri, ihti
mal daha uzun devam ederler, 
fakat daha tam olarak kaybo· 
lurlar. Asürilerin askeri impa· 
ratorluğundan. Finikelilerin ti
c:ıri medeniyetlerinden hemen 
hiç bir iz kalmamıştır. Halbu
ki Geldanilere ilmi niıcu.mu, 
l\Iısırlılara hendeseyi, Yunan· 
hlara mantığımızın ve ilmimi· 
zin esaslarını bo~luyuz. E~er 
Roma imparatorluğu bazı izler 
ve eserler bırakmışsa, inkirazı 
nisbeten yeni oldu~u. ayni za
manda Yunan medeniyetine te
varüs ettiği içindir. 

Roma medeniyetinin yerine 
barbar alemi ve feodal cemiyet 
kaim oldu. Bu cemiyette hakim 
olan askeri faaliyet ekseriya, 
hıristiyanlığın fedakarlık ve fe
ragat .bislerile tadil edilivordu. 

Yunan medeniyeti fikir 
ideali , faaliyet ideali arasın
da bir müvazene tesis etmiş· 
se, fcodalıtede, faaliyet ide
a 'i il<' his ideali arasında bir 
miivazene vardır. Fakat Yunan 
medenivetinde hissivat ihmal e
dildi~i halde orta zaman cemi
yetlerinde fikir ihmal edilmiş· 
t:r. 

Rönesansta. üç ideal arasında 
daha tam bir tevazün hasıl ol. 
rr.uştur Cemiyet daha az hay
vani. daha inzibatlıdır. Faalivet 
adamları siyasi iktidarı ellerin 
de tutan idare adamlan sadece 
haro i~lerile maş~ul değildirler. 
Onların. fikir terbiyesine has· 
redecekleri boş zamanları var
d;r. Bu devirde faaliyet sertliği 
azalmışsa da, buna mukabil ie. 
ra-"u ve fedakarlık hisleri de 
zayıflamıştır. 

* * Müşahede ve tecrübe ilim· 
}eriminin inkisaf ettiği. 

fikri Ye felsefi tenkidin hakim 
olduğu xvın inci a~rda. cemi
yetin. dinin. terbivenin esasla
rına hücum edilmistir. Avni za
mı:ında. hıristiyanlığm ortava 
attıih müsavat ve kardeslik fi· 
kirleri :verıiden canlanarak 1789 
ihtilalcilerini harekete getir
micıtir. 

X!Xuncu asrın tamamile hu· 
susi bir karakteri vardır. Bu. 
büyük ilmi kesifler ve ihtiralar 
asrıdır Bunlar. bfüzilerimizin 
esasını kökünden dei?istirmiş, 
bizim tabiat üzerindeki hakimi-baş gösterdiği, iaşe sıkıntısı

L"" gittikçe fazlalaştığı \'e bil
:"laa ordunun bu \•aziyetten 
tı,._;.lılnun olmadığı anlaşılmak· 
~•t. 

lllgaristanda 
b oman yadaki isyan hareke· 
~ l'f.. tine ait haberler ev\'ela 
'lit f~·o. kaynaklarından gelmiş
~· Bulgnristanm Romanya ya
t..~~tini yakından ,.e alaka ile 
~P ettiği hissediliyor. 

Bnzı mahfiller, bu banşa ral· 
men Vkhy hiikumetinin Alman 
y~ •a kar ı siyasetinde bir deği
şiklik olmayacağı fikrindedir
ler. Fnkat Alman taz;\·ikinin de
,·am ettiği de muhakkaktır. Vi
chy l.iikimıetinin bu tazyika 
kar ı daha ne kadar zaman mu· 
ka\'emet edebileceği \'e mukave 
met eıfemc:ıse Me.rasel Petain'· 
in nnsıi bir hattı hareket takip 
edeceği mallim değildir. 

Biitiin bu hadiseler gösteri. 
yor ki mihver bloku ile, yeni 
te cltkül eden Anglo • Sakson 
lıloku son ve kat'i ~arpışmada 
galibiyeti temin edecek siyasi 
\'e askeri tedbirleri almak husu· 
sunda ellerinden gelen gayret· 
l<-ri sarfetmcktcdirler. 

Erkek Bulunmıyan 

Kadınlar Adası: COZUM[ [ADPAMLAD 
halk onu bala bir cesedin başın
da çılgınca keman çalarken bu· 
!urlar. Green geçirdiği feci ha
dise neticesinde yalnız çok sev· 
'{İli kmnı değil, fnkat aklını da 
kaybetmiştir. 

'1Uiıta Bulgar siyasi partile-
bl. ANTEN 

r!•l 3 ~ ı!~BiififMl 
~OGORTLOKTE UYUZLUK ... 

Şimdiye kadar içine kadın 
giremiyen aynarozu bilir 

dik. Burada bulunan papazlar, 
bir dağ başında kurdukları ma: 
nastırlarda yaşarlar. Aralarına 
kadın almazlar, hatta burada dişi 
hayvan bile bulundurmazlar. Fa
kat bir de kadınlann kendilerine 
mahsus bir adada erkeksiz yaşa
dıklarını yeni öğreniyoruz. 

Kadınlar adası, Pasifik Okya• 
'1hıı illetinden korunmak hay- hemi tarifi üzerine siirmektir. nusunda Amerikanın San-Diego 
tü~tür. İnsan yolculunğunda Fakat insan, uyuz illetine tu- deniz üssü karşısında Koronado 
~liyin yattığı bir otelin yata- tuldu[.ıu yerde hekim bulamazsa. adasıdır. Burada 2.000 kadar ev

daha önce kimin yatmış ol- yahut hekimi bulup ta ilaçları a· 
tlnu bilemez. Otel bulunan lamn·acak kadar ziiğürt olursa? .. 1i kadın yaşar. Arada sırada b1;ln-

\ lt~de bile ahbap ~'ine da\'e.~- Heki.ınlerin kıt, ilaçların pahalı ların bir kısmı geri doner, yerle-
4' lılısafir olarak gitmek usulu, oldukları bu zamanda öyle bir va- rine başkaları gelir. Bu kadınlar, 

Yazan: Sevim SERTEL 

~etsiz misafir olarak gelen u- zi;\·ette bulunmak pek mümkün· Amerikan donanmasına mensup 
~ höceklerinden korunmak için dür. zabitlerin karılarıdır. Kocaları 
~ tdilmiş olsa gerektir. Geceli- Ziiğiirtliikle uyuzhığun bir a· denizde bulundukça gelip bura· 

Kadınlar Adasın4a hayat böyle neşeli geçer .• 

ıı._binctiğimiz bir takside ~·ahut raya gelmesi acıklı bir hal olur. alıkd ı 
~7bdifer kompartımanında da· ikisi ayrı ayrı olunca haginsinin da yaşamak hak.kına m ır u. 
~L.0nce. kimin bulunduğunu da hangisine tercih edileceği hatıra Adadaki kadınlara amiralin kan· 
~el ız. gelebilir: Diişünnıck mi, kaşın· sı riyaset eder. Adada her türlü 

~llnız., uruz illeti temiz adam· ınak mı? Fakat hem düşünmek. spor teşkilatı vardır. Kadınlar 
S bula maz, derler. Me hur ro- hem kaşınmak ic;in insanda ger- denizde yüzerek, müzik <;alarak 
,,tı Mirbeau "Kadınlar kiü çekten Entıp sabrı bulunmalı· eğlenir, arada sırada kendi arala· 
~l n erkeklerden daha ziyade dır. rında toplanıp dedikodu yaparlar. 
~:'nırlaı.' d;ye yazını tı. Uyuz ikisi birle ince, tatbiki biraz Adada hayat pek neşelidir. En 
~ ıni en 7.İl nde erkeklere geti· giic; olmakla beraber, ııek ucuza kederli zamanları buradan ayrıl
~ 1lbY11z böce,...inin rli isi olduğu mal olacak bir çare' ardır: Sabah mağa mecbur olduk.lan zaman· 
c:: elki ... Fakat. romancının de· 
~ dogru ol a bile, daima temiz ,;t ak anı biitiin vücudiine gaz-. dır. 
\ıtı~rnak her türlü illetten kur- yağı siirdiikten sonra gece yatak-

* * )-;'-.k için elbette daha iyidir. ta giyeceği gömlekle donu gazya· 
~hz illetinin bulaşması bir {:ına batırıp giymek, onlara gene Zavallı Kemancı: 
~IH~ ';'eridir. Kimine piyangod11 ~azyağına batırılmış bir çift ço
~' ikrami ·e isabet eder. ki· rapla bir çift eldiven ilave et
~l\i de bir otelde uyuz böcekle- mek ... Ba~a takke giymiye lüzum 
~~ ._ lhisnfir oldukları bir ya- kalmaz. ~ünkü uyuz o kadar yu· 
~ karıya çıkmaz. 
~d let kusunun ha a konacağı Böyle yapınu uyuz nieti 48 
~tlte, o böcekler in,.anın 'iicu- ımat içinde kaybolur. Ancak gaz

~onup k:ı ındırnıı~ ~ hn la.~- ~altına huJnnınca onu parlatma-

1 ngilterede bombardunııalar 
esnasında balkın meyus 

Hüküınet bir çok musikişinas 
lar kiralamıştır. Bunlar düşman 
hücumları esnasında sığınak, sı· 
Rınak dolaşıp halka çalgı çal· 
mnk, şarkı söylemek vazifesile 
mükelleftirler. 

lste bunlardan Green ismin. 
de bir kemancmm başından çok 
fecı olan şöyle bir vaka geç
miştir. Çok kuvvetJJ. bir tayyare 
hücumuna u~radıkTan bir gece 
kemancı henüz konser verdiği 
bir 11~aktan eıkm1$tır. o ci· 
vıırda bulunan bir diierine git
mektedir. 

Tam bu anda önünden ıecmek· 
te oldulu bir evden üç yaşların· 
da bir kız çocu~u fırlar. Korku· 
dan çeneleri birbirine çarpm8k
tad:r. Fada uzaklaşmaya vakit ___ ..._...__.a..&.e:....ı....__.ı...JüMMa..nı..ü.:l.. ·n dikkat etmek §iiphc:.iz la· ....... .::.....;:==-=.::.:::::=---~~=..:.:...~ ._;_._..,ı Miur: lMilııiadan yanmalüa olan evler 

~~~~~--=::===~~ 

olmaması. kork· 
maması için hü 
kiımet muhte· 
lif tedbirler al· 
maktadır. Bun
lardan bir tane-

der. birinin ateş içindeki sacağı 
yavrucağızın üzerine yuvarla· 
nır. 

Green oraya koşar ve hemen 
tek başına bu yanan kocaman 
tahta parçasını biçare kızın Ü· 

zerinder. kaldırmaya uğraşır. 

En nihayet buna muvaffak olan 
artist büyük bir hayret içinde 
yangın ateşinin altında kendi 
kızı Viola'nın yanmış yüzü ile 
karşılasır. Boğuk bir fervat a· 
tar ve sonra zavallı çal21cıva 
birdenbirE bir canlılık ııelir. He 
men kemanına sanlır ve orada 
ya~ar. düşman bombalanmn 
altında kızının cesedi başında. 
saatlerle, saatlerle çalar. İçinin 
derdinı terennüm eder. 

'Oç saat sü~cn hücum nihaye
te erdiğ: zaman sokalta çıkan 

* * Virginia'nm Rüyası: 

Küçük Virginia geçenlerde 
bir sabah ba2ırarak u-

yanmıştır: 

-Anne, ba
bam geliyor; 
koş! 

VirJ?} nianın 
babası Manş sa· 
hillerinde harp etmekte olan 
bir bahriye kumandanıdır. Kı· 
zmın sesine heyecanla koşan 

anr.esine Virginia şunları anlat
n:ıştır: 

- Anne. ben rüyamda JZÖr· 
düm Babamın S!emisi sahile gel 
di. Onu kral karsıladı. Şimdi 
buraya S!elivorlar. Cabuk hazır· 

lan. Ona ~üzel yemekler yap 
Bana pazar elbisemi giydir. 

Annesi çocuğun rüyasına S!Ü· 
h•rek -"eçmiştir. Fakat hakika
ten bir saat sonra kapı çalınmış 
\"e kars1larına kumandan Roy 
Edwards çıkmıştır. 

Vir.ızinia'nın babası büyuk 
bir fedakarlık ı?Östererek kendi 
zekası sayesinde patlamamış bir 
mayinin verini bulmuş ve yine 
kendi ellerile. patlamak tehli· 
kesine ra~men bombavı deniz
den çıkarmıştır. SSŞimdi kendi 
si mezuniyetle eve S!Önderilmiş
tir v~ ertesi gün de ona kral 
Corç madalyası vcrilecektır. 

Vi!'ginia'nın rüvası bövlece 
doğru r;ıkmı~tır. 
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OTAKYiMDEN 
~--~ i•YAPRAK 

Eski Güftelere 
Yeni Besteler 

Şu bizim eski gaygaylı, ağ· 

dalı şarkıların, kwrak tür 
külerin modası geçmh·or. Radyn 
da böyle ağır he.stesile, karı il(' 
semailerile, kn rak köcekceleri· 
le. tam bir fasıl dinlerken güJ. 
klcrin zaman ile olan münase 
betleri hatırıma geldi. Söyle dü· 
şündüm: 

Mihver devletleri: 
Te'Jif cdebikrm folrJTi all eme· 

limle. 
İtalya: 

Heler. kızı ne bakarsın kuleden 
Öldür ben· ben çıkayım aradan. 

Bul~uristana: 
Giizelim rel yanıma 
~eker alayım ana. 

Sovvet Rusva: 
İşte gönlüm, işte sen hen çıkdım 

artık areden 
Romnnva: 

Canım dediğim kasd ediyor canı· 
ma billah . 

In.ııtiliz donanmasına: 
Seni gördilk('.e titriyor yüreği. 
Habeş imparatoruna: 

Ah, ne ha) gın bakışın \'&r a be. 
yaz şemsiyeli 

Burh~n Felek'e: 
Ah felek Yıkdın dili abadını. 

va - Nu'ya: 
l\1uyi jiilidem olupdur serde an

ka lancsi 
Tramvav izdihamına: 

Care bulan olmadı bu ı•areve 
Akont istenilen patronlMa: 

GüLelim giizliitünü ce mine tak 
Büdcemin hali perisanına bak! 

Gazete miınakaşalarına: 
Sen hemen eyle t.-kellilm razı

yun düşname ben 
Şehir tivatrosuna: 

Söylesem te'siri yok. sussam gö
niil razi değil. 

K:ıhveci J?Üzeli filmine: 
Cananıma neı.r Cl lediiYim cana 

dokunma. 
Otobiisler: 

Terki can etsem de kurtulsam ~u 
nıihnethaneden 

Nakil vasıtaları için İstanbul 
Valisine: 
Am:ın doktor, canım doktor der

dime bir çare 
Tertip ve tashih hatalanna: 

Fenad ki fenada dahi ~ayri se
sim Yok' 

Takvimci · 

yet vasıtalarımızı, hariku18.de 
çoP,altmıştır ve hadiselerin il
mi izahlannı mümkün kılmak· 
l:ı, dinlerin istinat ettikleri hii
rafelerin yıkılmasına sebep ol. 
mustur. 

l\fokinenin \'e büyük sanayi
in inkişafı, iktidarı harp şefin
den ~·~mayi şefine jleçirmiş ve 
iktisadi mücadele, askeri müca
deleyi ortadan kaldırmaksızın 
ona hakim olmustur. 

Her ideal. kendi hususiyetini 
ve miimevviz vasfını en ivi ifa
de eden abidelerde kendini ı!ÖS
termektedir. Ağır Asuri sara· 
vında veva orta zaman şatosun
da muhario bir cemivetin tim· 
salini. ı!otik bir kilisede mistik 
hamlenin ifadesini. Yunan fı.bi
dtlerinde yüksek ve derin his· 
lerc vabancı zarif bir ahenk 
ve t~vazünü. zamanımızın yük
sek bacalı fabrikalarında Ye 
ıı:6klcrP cıkan binalarında ise, 
veni bir faalivet medeniyetinin 
if?df'sin; ıtörPhiliriz. 

S. - Bilmez insan kadrini a· 
temde insan olmıyan, mısraı ki· 
mlnclir? 

C. - Ziya Paşanın'dır. 
S. - (l.a dam O Kameln) '\'1 

tVerdi). Travvata ismi aİtındc 
mı bestelcınl tir?. 

C. - Evet. 
S . - (Yezidin K.ızıJ romam 

mevzuu ve bilhassa (Zeliha) ti· 
oi hayali midir? Yoksa hakiki o· 
ıarak mı edibin ba~uıdan geçmiş 
tir? 

C'. - Bütün teferrüatile tesbit 
ve tecessüm ettirilmiş olmakle 
"ıakildve pek musabih bulunma 
c:ına rnl?men tamamen hayalidir 

Gülhane Müsamereleri 
Gülhsne tatbikat Mp. ve bastahıı

nesmln mutat mtisamcrelerinin ikin
cisi perşembe günü saat 17,30 d:ı Gül
hnne konferans salonunda yapılacak
tır. Ar;.u eden mcslekdaşlarm leari!
leri rica olunur, -
HALKEVLERINDE: ---------
KadıKe) Halkevinden: Önilmüzdek• 

Salı saa1 20,30 da bütün az.anın ~· 
rifleri. 

• 
eeyutı•l Halkevlnden: t;vtmızın ter· 

ttp uy,ıı'Oi} blrincı Tilrk karıkatClr 
sergısi, pc:ı ı;embe gilnü saat 18 de Te
pebaşındaki bınnda davetlilerin hu
zuru ile merasimle açılacakur. 

Storıı Cuma gunu sabahınd n ltib -
ren heı· :ese açıkur. Arzu ed nlcıın 
tqrl.ile. 1 m.:rcud11r, 
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Askeri Vaziyet 
fBası 1 in<'lde ı 

:fabrika ~kline lfraf etmişti. Halbuki 
I-'ı ansa ve İng Here gibi demokrasi 
umıleledne gore kurulan devlet te
şekkillle~·ı, muharebeyi, milli hayatın 
c:ı.ııcak bir kısmı, hatta fevkalfıde bir 
kıs.nı telakki ediyor; sulh zamanla
rın.fa bııtıin memleket kaynaklarını 
muharebe gibi tek bir gayenin icap
larına g:ire te;}kilfı.tland.ırmaya 11.izum 
görınilyorı buna imkan da bulamıyor-

Kayıp Konsolos 
Başô.tibi Henuz 
Bulunamadı 

j BUGÜN ' ,. ~ •••••••• Sinemanın 8 inci Hari'kaıı ... •••••••• 

1\IUAZZAM - ZENGİN ve MUHTEŞEM 
Sahneler arasında Nefis bir Aşk ve Fedakir!D

Gözle gördüğimüze inanamryacaiırıu; 
MÜTHİŞ HADİSELER 

du. "Totalitalrisme,. in yegane mana Hadiseden Birka~ Saat Evvel Parkotelde 
ve hikmeti muharebe, ve hatta teca- 'S 
vüzi muharebeden ibarettir. Halbuki 
demokt·a.sinir. esas umdesi ve butun 
hikmeti sulhün idıı.mesi noktasında 

Bulunan Başkatibin Yanında Çok Para Varmış 
topl.an.yor; muharebeyi anc~k bir. te- Şili konsolosluğu başkalibi 1 nayete kurban gitmesi ihtimali ü. 
ca\iize mukabele şeklınde bır ''.muda- So.mson Mikiçinski'nin ortadan zerinde dikkatle durmaktadır. 
.faa,, v::ısıtası olarak kabul edıyordu. kayboluşu hadisesi esrarını mu- ı Mikiçinski'nin Taksimde noş ola-
Mllr.arebenın başlangıçında harp ka- h · kt d. n·· ' k b l bT d ·· 
biliyetırtln muvazenesi, buyük ve müt, araza etme e ır. un a!{şam ra u unan otomo ı ı e muh'-
hlş .far.darla, "Totatitairisme., i tem- geç vak~e k~dar ~apılan a~·aştır_ hassıslar tarafından inced~n ince. 
sıl ve tatbik eden mihver devletleri- malar hıç bır netıce vermış de- ye tetkik edılmiştir. Ara yerde 
nın Iehınde ıdi, Bu vaziyet yüzünden- ğildir. Zabıta her taraftan her herhangi bir hadisenin geçtiğ1-
d1r ki, ılk muharebe aylarında Alman bakımdan ve bütün ihtimal.leri ne dair en ufak bir eser bile yok
yo. korl':unç bir üstlinlükle her giri~- gözönünde tutularak tahkikata de tur. 
tıği harp ameliyesini bir yıldırım hı- vam etmektedir. Şili konsolosluğu başkatibi, 
7lie başarıyor; dünyanın gözünü ka- Simdiye kadar tesbit edilen ortadan kaybolduğu gün Park O. 
rnrto.n oir kudret ve he;vbeUe sağa so- ·~ 
la saldırıyordu. malumata göre Mikiçinski'nin bir telin pastahanesinde şehrimizdeki 

Bu esas vaziyet bakımından, İnfil- kaçakçılık hadisesile alakası yok.1 konsolosların birile bir müddet 
ter~ tek başına ve bilhassa Fransayı tur. Esasen kendisi de hayli zen- oturmuştur. Bilahare oradan ay -
da kayl:ıt'ttikten sonra, hakikaten mu- gin bulunmaktadır. Ayrıca Ame- rılarak başka bir masada oturan 
harebeye devam edemiyecek derece- rikada oturan annesi de hakiki iki al"kadaşının yanma gitmiştir. 
d(I zaafa du:ımüs: mihver devletleri bir milyonerdir. Eğlenmeyi ve B~ masada yarım saat kadar kal
ise "muharebeyi kazandık., zehabına gezmeyi çok seven bir zattır. Ka. dıktan sonra cebinden para cüz. 
kapılara!t sulh muahedesi yerine "ye- h k l 
ni Avrupa nizamı., nı kurmak teljeb- rısı on sene evvel Polonyada öl- anını çı arı arak hesap görmüş-
blslerine giri~mişti. müş ve bir daha ha hiç evlen- tür. Etrafta bulunanlar cüzda -

memiştir. Kadın meclislerinden nında yüz liralık banknotlardan 
çok hoşlanmaktadır. Fakat şim. mürekkep ve tahminen 2-000, 
diye kadar hiç bir kadınla dddi 2500 lira kadar bir para bulun. 
alakası görülmemiştir. Son za- duğunu görmüşlerdir. 

Fakat bu "ilk netice, semeresiz kal
dı, Çur~kü işin içine Amerika karış
tı. İngütereııin tek baljına mihver 
hlicı.ımlarına mukavemet edemiyece
ğini tam zamanında anlayan bu mu
au .. m c:'evlet, İngiltereye karşı derhal 
bir ••yardım,. vazıyeti aldı ve bu su
retle hem İngilterenin maddi ve ma
ne \•l mukavemet kabiliyetini arttırdı; 
hem de ıki cephe arasındaki muha
reb!:! baıırlığı müvazenesizliğini tel~· 
fi etmek azmile kendi iktisadi teşki
latını ve kaynaklarını se!erhcr etmeye 
lıi.i~lndı. 

manlarda barlara devam etmiş Mikiçinski'nin işte bur~dan 
ve bir takım bar kadınlarıyla da .sonra nereye gittiği tesbit edile
tanışmıştır. Zabıta bilhassa bir c:i- l memiştir. 
-~~~~'=====:==:===~~==~~======~ 
dan, lAzım mıdır? Hattiı makul ve 1 Askerlı"k I I ' matlup mudur? $ e rt 

Ilirir.ci mesele, Amerikan yardımı- -------------
na karşı mihver devletlerinin, bilhas- Şubeye Davet 
sa ve hatt!ı yalnız Alınan~ianın, ala- Kadikoy Askerlık Şubesiııden : 
cağ: deıil, alabileceği, vaziyete ba- ı. _ Bu yıl askerlik çağına gır
kar Bız.lm noktai nazarımıza göre, 

ı. ... l * Almany.ı, y::ırdım meselesini vesile it- miş 337 doğumluların ilk yokla-
. d d k b k tih:ız ederek A.rnerikaya ilAnı harp malarına 17-Ilci kanun 941 tari-

Amerıkanın urup urur en u a- :i - 1 . . . · 
dar büvük bir azim ve isticalle İngil- ! ıı:Cek bJlr kvazlyettbe .• teilnlsasi.I:~ deai l~ır. hınden ıtıbaren başlanacaktır. 

. • dı k b b. ,,, .... ver fı o unun u gune ae ın- 2 - Bu doğumlular haftanın 
tercrun yar mına oşmasının se e ı ce bu i te artık müdafaa a ekilen 1 • •• • • 
~edlr? Askerlik bakımı.ndan bu sua· v~ Alma~yanın yardımına Yd~a şlm-1 tek sayılı gunlerınde (cumartesı 
hu. ceva.bı g:yet basl~~ ve bir ~~~ 1 diden muhtaç kalan İtalyanın rolü pazar hariç) 9 dan 12 ye kadar, 
kel~.ne ıı: şoylec~ hülasa edıle~ılir. kalmam:~tır. Japonyaya gelince, bu- nüfus cüzdanı ve 4 adet ince ka-
ln"ıltereıun maglup olması Amerıka- . ' 1 ~ . . . • 

'!> • 1 • ' 1 d 'kt· ç ·· nıın Çın sahra arında ve Koca Okya- gıda çekılmış vesıka ıoto<1rafla-
uın da mag.up oması eme ır. un- 1 d k1 " k b ı i ti .:::ı 
kil F ğl · b. ı· d ra nus fezc: arın a te aş ı., vaz ye • rile birlikte şubeye müracaatla . r:msanın ma u ıye ın en son kendisine klii bir gailedir Hele bu-
lng!lt~re nasıl tek b~şına kalrn~şsa, nun içlnder ~marun çares.ini bulsun! y.oklamalarıru yaptı:maları,. (tah· 
Amerıka da !ngııterenın mağll1bıye- Son "Jııpon buhranı,, nın neler doğu- sılde olanlar okul ıdarelermden 
tlrden sonra tek başına kalacaktır. rabılecegini şimdiden kimse tahmin tastıklı vesika getireceklerdir. 
Faıtat iJ bu kadarı~ kalmay~cak: ~ek ellemez. Avrupada "mihver bloku., 3. - Gelmiyenler hakkında 
başına kalan ~mer!ka,. k.end: varlıgı?ı 

1 
nuıı vaziyeti sarsıldığı nisbette Asya askerlik mükellefiyeti kanunu _ 

'\c dlin;yadakı vazıyetını mudafaa ı- da da Japon yumruğunun tesiri aza- 83 dd · t tbik dil k 
· "İ 11 bir uh b nun ma esı a e ece -ı;ın, kı cephe.,, m are eye a· ı 1acaktır ve Japonya belki bu çıkma- f ' ı 

tılmak tehl.kesı karşısında kalacak zın içinden başlı başına kendi hesa- ır. . 
'\e muh:ıkkak bir hezimete ugrayacak. bına biı "çıkar yol,. aramak mecbu- 4.- ~Şubem.ız~ mensup 312-
Bunun için, İngilterenin muharebeyi rlyctinde kalacaktır. 335 dogumlu ıhtıyat ver uhsat}ı 1 
kaybetmemesl,Amerikanın kendi mil- eratın yoklamaları da 17 .II. ka-
lı mukadderatı bakımından bir hayat- Amerikan noktai na.zanna ırellnce, nun 941 den itibaren başlanacak 
ıntmat meselesidir, yardım plAnma tevfikan İngiltereye tır. 

\'erıleı:. muharehe levazımı, Amerikan 

!'4~11i_ -~~~ı 
CHARLES BOYER 
in Cihanı hayran bırak
tığı muazzam eserı: 

DEMiR 
KAP 1 

ile 
Sinema dünyasının 
bugünkü en şuh ve 

en güzel kadını 

Alice Fay'ın 

İKİ ATEŞ 
Arasında .. 

Başladı. 

................. i ... 

(Teknikolor) 
Renkli Filmcilikte 

Yeni tekamül 

1941 
Renkli Filmde 

Tekamül senesi oluyor. 

flMARMARA ıl 1 
Sineması bu hafta 

Geçen 940 ile yeni senenin 2 bü
yük Renkli filmini bir arada İs
tanbul halkına arzetmektedir. 
194l'in yen.i renkil filmi: .... ~ 

BiLLOR l 
KÖŞK l 

. .................................... ~ 

HiND RUYASI 
TYRONE 
POWER 

Bu Akşam 

Yarın akşam 

Baş Rollerde: 

MYRNA 
LOY 

Fransızca 
Nüshası 

Türkçe Sözlü 
nüshası 

GEORGE 
BRENT 

MELEK'te 
iPEK'te 

DİKKAT: M E L E K Sinemasında numaralr koltuk ve Loca 
~it kalmamıştır. Müteakıp geceler için bugünden aldırılmalıdır 4 ~ # 

,-------------~, 

IJ,00 Program 
8 03 Hr:.berler 
8,lR .Muzik (Pi.) 
8,45 Yemek 

Listesi 

• 
12,.>0 Program 
12,:;3 Tiiı kuler 
12,!·0 Haberler 
13,115 Şarkıl&r 
13,!i.O Orkestra 

* ıa,ııo Program 
lB,03 C:ızbar.t 
18,30 Konuşma 

16.45 çocuk 
sıı~tl 

Hl 15 çncut. 
' nıuı:iJI 

19,~5 inc:t sııı 
20,15 Rad~.ı 

gazeı-

~ü,45 fn .. e saı 
21,ıo Konu? 
21 25 se.ınıı.11"' 
21:45 Rıyase::
cümhut bllfl 
22,30 H~ ı:erlef 
22,45 Daıı" 111 

23,25 KııpJOlf 

ÖL Ü M 

1 
K A H V E C j G U Z E L İ 1 Bafranın tanınmış aileleri 

merhun,ı malmuduru Musta1'
11 yalnız ı· p E K Sinemasında - 1 rı refikası Bayan Sabiha salt 

zun mıiaenttenberi muptela 
Yarın son matinesine kadar gösterilecektir duğu hastalıktan kurtuı .. ınıY. 

'-••••••••••••••••-----• I cuma gecesı hayata gözleri.nl 
pamıştır. 

Ceuazesı Merkezefendi kcl.,..a 
, İstanbul'un en büyük 2 sinemasında •••11\llllıı tarund"' aile makberesine d?IP" 

. CENBERLİT AŞ ve TURAN di~~~ahmet eylesin. 

Bugün matinelerden itibaren 
Senenin en muhteşem ve rekor kazanan filmi 

MAVİ TUNA TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

ALFRED RODE - MADELEİNE SOLOGNE 
ve ÇİGAN ORKESTRASI 

Hazin irtihal 
Atemdar Mustafa paşa rot 

Buyuk Mithat paşa aıncaııı 
General Asım Altuğ, BolU 
busu merhum Cemıı, Fatıh 
niyet Amiri Halit Calgı, Kanı et 

Emsalsiz bir muzi'k - akıllara hayret verici Çigan acentelerinden Nedim .AkÇ 
dansları sonsuz bir neş'e kayın pe<lerleri, Türk lş Liı:.ıı1 

T 'd .a C Işletme Şefi Mithat Akçit, 
uran a ayrıca 1 enberlitaş'da ı ret laboratuvarı kinıyagerıer.ıJI 

1 den Halim Akçit, Malıye V 

1 
Kl.M o·· LECEK ayrıca !eti Hesap Mı.itehassısı Nihat 

çıd'in pederleri Galatasara~ ~il 

N A N O N 
Darüşşafaka Liseleri MualliW 

1 K·ım Do·· necek?. ğinden 45 senede değerli bir 
talebe yetiştiren Yusuf C 

j Billilr sesli Meşhur Yıldız ER- Akçit rahmeti rahmana ka 

1 Muhteşem Aşk ve Muzik Filmi muştur. 
ı CHESTERS MORİS 1 NA SACK'ın yarattığı 

1 LVEİLL BALL Programa ilaveten PARAMUNT Cenazesi bugün Kurtuluşta 
Büyük Macera ve heyecan filmi 9 JURNAL en son Garp Haberleri , peüstünde Ulaş apartımanJ.11 

"•••••--'••••••••••••••••• ., kaldırılarak namazı Teşvikiye .. miinde bil'eda Feriköyunreıd 
le makberesine defin edilecel< 
Mevla merhuma rahmet ve ' 
si efradına sabırlar versin. 

,_ Şehzadebaşı -il\ ' ,Bugün Matinelerden itibaren•, 

F E R A H KADIKÖY 

Sinemada Tel: 21359 O P E R A 
1 ·AŞKIN ZAFERi 
(MİREİLLE BALİN) 

SİNEMASİNDA 
Mevsimin en güzel renkli fihni 

ZAFER 
SENELERi 

BELEDlY~ 

,._ BUGÜ.N 
Matinelerden ltibarell 

AZAK 
İşte Amerikan yardım plil.nının as- b;ıyrağıru hamil nakil vasıtalarile 5.- Doğumlarna göre aşağıda Mümessilleri: 

•Ehemmiyetle nazarı dikkate:"' 
Bu büyük film sevenlerin 
sevişenler.in Aşk ve Saadet is
tırabı çekenlerin filmidir. 
BU EMSALSİZ ŞAHESER Oynryanlar: 

SİNEMASINDA 
kcrllk lrnkınıından hikmeti ve IelSefe- J sevkedilmed.iği müddetçe, Amerika- gösterilen günlerde (cumartesi JUDY GARLAND·FUNK MorR°"r 
ı;ı, bundan ibarettır. Ve iş bu şekli 1 nın mııharebeye fiilen iştirakten pazar hariç 9 dan 12 ye kadar 
aldıktan sor.raı mihver devletlerinin masun kalacağı kanaati hil.kimclir. yoklamalarının yaptırılınalarını, 
nıunarebeyl "muharebe sahasında,, ka y d . Geleıim ikinci meseleye: ar ım 6.- Gelmeyenler hakkında as I 
z::ınmaları ımkanları zayıflamı~tır. plftnmJan beklenilen neticelerin aza- kerlik mükellefiyeti kanununun 
··~tuhnrcbe sahası., Almanya, İngllte- mi hızını elde edebilmek içinı A.rne- 94cü maddesi tatbik edıleceg-·i ilan 1ı 
re ve .:..ınerika arasındaki sahadır. rıkamr. fiili muharebeden uzak kal-
. d 1 d t olunur. ı Ob,~r dcvleı. hu ut arı arasın a e- rnası -ht"le şimdilik- demokrasi cep-

1940 ın renkli şaheseri: .... ~ 

TYRONE POWER'in 

SEVİMLİ 
HAYDUT 

2 Erkek arasmda çırpman 

Hassas bir kadının feryatları
nı göreceksiniz. -

2 ·Oğlum 1 Canidir 
Hissi, Cinai, Ahlaki Macera Romanı 

3 Manş Denizinde Topçu 
düellosu Londraya hücum, Deniz 
harpleri 

ADOLPHE VOLBROUC 
ve ANNA NEAGLE 
Ayrıca: 

MADENLER 
ŞEYTANI 

fiCkill eden sahaların rol~, ikinci de- hes.nin muharebe men!aatlerine daha 17-1-941 312, 20-1-941 313, 
ıecededir. Bu sahalar içindeki faali- ziy~de uygundur. Çünkü, Amerika 21-1-941 313, 22-1-941 314, 23-1-
;>et ve hareketlerin -ve hattA muvaf- harbe filler. iştirak ederse İngiltcreye 941 315,24-1-941 315,27-1-941 315 
fııkıyetlerln- ehemmiyeti, askeri ol- ya~'&.cağı yardımı azaltmak mecburi- 28-1-941 316, 29-1-941 316, 30-1-:
rnaktaı. ziyade siyasi bir mahıyeti ha- yeı:ndw kalacaktır. "İki cepheli,. mu- 941 3171 31-l-941 3H3, 3-2-941 , 

_, ______ , ,.._ TÜRKÇE Sesar Romero tarafından _, , _______ ... ~ 
ildir. Aıınanya bu sahaların bir çoğu- harebedt!n sakınan yalnız Almanya 318 4-2-941 319, 5-2-941 319 6-2- ••.•. •••••• .. •••••••••••••ıır•••• 
llU işg:U etmiştir. F'~kat. bu~a rağ-, dei(ıldlr, İngiltere için esasen "iki 941,320, 7-2-941321,10-2-941, 1-21 l TURK İNKILABINA HAYRANLIK MEVZULU men ne muharebeyı ~ıtirebılmiş, ne cephe, mevcut değildir. Şimdilik ne - -
muharebeyi kazanabllmış, ne de bun- Afrıka cephesi, ne de Yunan cephesi, 11-2·941 322, 12-2-941 :122, 13-2- BÜYÜK BİR ŞARK FİLMİ : 
J· ra isti:ande_n rı:uharebey~ sonun~a bu vazl!eyi göremez. Roosevelt'in yar- 941 322, 14-2-941 323, 17-2-941 • • • • • • • 1 
J.ozanabileceginl uınlt ettırecek bır dı·a planı İngilterenin :ılmdiki muha- 323 18 2 941 324 19? 941 325 BiR TURKE GONUL VERD M 
•·ilk vazıyet,, ;yuratabilmıştir, Bil:i- rebe ihtı~açlarını mükemmelen te- • , - - ' ---
lds! mln edebllic Çlinkü Amerikanın Av- 20-2-941 325, 21-2-941 32b, 24·2-

* 
941 326, 25-2-941 326, 26-2-941 

rupa muharebesine flill iştirak hissesi, 327, 27-2-941 327, 28-2-9·tl 328, 
cs~sen donanma ve hava kuvvet-

Amerikan yardım pUru ve bunun lerinin seYkinden ibaret kalacaktır. 3-3-941 328, 4-3-941 329, 5-3-
t:ıtblkatı ile alAkadar iki esas askeri Amtrika!l yardım plAnının da gayesi 941 329, 6-3-941 330, 7-3-
m~elı: daha vardır ki, bunları :ıöyle bu:iur: Fiilen muharebeye iştirak e- 941 330, 10-3-941 331, 11-3·941 
formüle edebiliriz: derek AmE:rikan donanmasile hava 331, 12-3-941 332, 13-3-941 332, 

- Arnerikı., !iılen harbe girecek kuvvetlerini Avrupaya göndermek 14·3-941 333 17-3-941 333, 18··3· 
mi? ye:lne, bu iki harp siliıhının askeri 941 334 19-3-941 334 ruh t1 

_ Amerikanın fiilen harbe girmesi, kuvvet Amlllerini İngilfereye bol bol • sa ı, 
terrın e.mek - parasız ve caha! 20-3-941 335. 

ınuharebenin nihai neticesi bakımın-

Kahramanlık, Aşk, Heyceıı.n ... İntikam.,. ve Zafer .. , 

Türkçe Sözlü, Türk Musikili 
Muazzam bir San'at harikası... Memleketin en büyük musiki 

üstad_larmın ve en güzide San'atkarlaı:mm iştirakile ... 
Önümüzdeki CUMA Matinelerden itibaren 

T A K S İ M Sinemasında 
'-----------------~----------------------' 

Büyiık Seref Programı 

Hudut Casusları 
Baş Rollerde: 

LEON MATHOT • 
GUNI EASTOR 

chdi ... Dünya Titriyor.,, Casuıı· 
ır faaliyette ... Aşk .. Kin,,. tht!:~~ 
'1evsimin en güzel Casusluk fı.JW 

Ayrıca: 

Meksikah Kı~ , 

KARMELITA 
Lupez V elez taraf ındatl , ____ _ 

........................ ·-·····-··· ...... 
f ..... ""'D-. Q'1A N1 .C ' '"- 1"'0.-

Bu ak:ıam saat 20.30 da 
o. e O A ~ 'ı'azan. Ooatoyevı1C1 

KOMEDi KISMtNOA 

Gündüı 14 te çocu K ovurııı.1 

•••••••••• ~.1.~.~h!~ ••• 2P.!:.1:~.'!. • ...-' 
--~~---~-----------------------------·~~~::;;;=:--------~~-----;------~---------------------------------------------=---------------------

- Bundan sonra da yaşayış tarzımızda bir 
değişiklik clmuyacağını zannediyorum. 

- ~vec. 
- Şu takdirde, müsaadenizle bira~. para ~~-

f.elesini konuşalım. Bunda bir mahzur gormı::zsınız 
değil mi? 

- Hayır ... F'akat ne söyliyeceksiniz? 
- Siz .!\ejad Çınarın karısısınız ... J?U. ~ıfatla 

evimizi idnre etıne.e:e muvafakat edecegınızı zan· Naklecien: Muazzez Tahsin Berkand TEFRİKA No. 33 
ııcdiyorum. 

_ Tabii.. . .nühim bir para vermişti?. Bundan maada, çok rin karşısında bile içinde bir heyecan duymasının 
o haide aıle bütı;emizi tayin ede11m ... .Ben evın zengin olan annemin mirası da, olduğu gibi, namı- kabil olmc ·dığı kolaylıkla tahmin edilebilir. Maa

masraflarile meşgul olmadan size her ay başında ma bankada duruyor. Bundan haberiniz yok muy. mafih hayatın, l'U faciasını Refik beye gosteıme. 
muayen bir para vereceğim. Siz de bana_ h~r ayın du?. mek için hE,rikulaoe bir kuvvet sarfederek bu bü
sonunda umumi şekilde, masraflarınızı bildırccek. - Babanız bütün bunları bana söylemişti. Si- yük imtihan dakikc;larını muvaf:fakiyetle geçirme
siniz. B~n bir ha.k çocuğu olduğum için borçtan zinle cvlenmt:'k içın takip ettiğim maksat ne olur- ğe muvaffak oıcJu ve Refiki hüsnülabiatından ve 
cok kaçarım. Şermin bir an ona baktıktan sonra sa olsun? Bunda paramn hiçbir dahli yoktur. eşyaları intihnb.naaki zevkinden dolayı ıebrik etti. 
~urgn bir sesle cc.vap verdi: _ Siz bundan bt..yle benim hayatıma dahil olan O günden sonnı kar~ kocanın hayatı yeni bir 

_Bununla ikinci defadır ki bana halk çocugu- bir msan clduğunuza göre ihtiyaçlarınızın da ta- şekle girmiştı. Artık aralarında, Pendikteki yakın
olduğunuzu- hatırıl:'byorsunuz Nejad ... Sebebi n~- rafımdan temin edilmesi tabiidir. Kendi şahsi ser- lık yoktu. Nejad sdbahtan akşama kadar oirinci 
dir? Bunun ban&. bir tesiri olacağını mı ıanedı- vetinizi nasıl isterseniz kullanınız. kattaki yazıhanesir.dt katibi ile birlikte kapanıp 
yorsunuz'?. - Pek ala... çalışıyor, sokağa Onünla beraber çıkıyordu. Kım-

Nejad hayretini gizlemiye çalışırkan kızardığını Bundan ~onra aile bütçesini tanzim etmeğe ko- disini tamamile işlerine hasretmişti. O kadar ki 
hisselti. yuldular ve ertesi gün erkenden İstanbula, evle. karı koca birbirlerini pek az görebi1iyorlardı. 

_Ne bileyim ben?. Beliti siz de asalet meraklı. rırıe indiler. Şermine gelınce, düşünecek okadar çok ~y vardı 
sısınız·!. 1 Onların köyde bulundukları esnada Refik Ayas. ki, bu yanlızİ'lktan memnun olmamasına tmkan 

_ sunu zihnmizden çıkarmayınız : Benim na- 1 paşadaki evi yeni baştan döşenmiş, orasını geuç yoktu. Hatta b.ızan evin sessizliği ve yalnızlığı or. 
ıanmcia, 1,amuslu ve asil ruhlu olmak şartile, in- j bir kadının ılltiyEıç ve arzularına göre ~anzim et- tasında Reliğin mevcudiyeti bile ona fazla gibi ge

ııar ~ asıncıa ~ ıc bu fark yoktur. Hele kendi ça.. tirmişti_ Bu işleri o kadar samimi bir alaka ile lıyor, onu b1le gormek istemiyordu. Kocasını meş
na:;ı -:...ı.v c:.ırn:il:: .> ı..t.b.selınış olanlara hürmet ede- takip etmi§ti ki Nejad'la Şermin'in de, evde ya. gul eden düşüncelerden uğraştıran işlerden haheri 

ı ım. plan güzel değ!şiklikleri kendisi kadar beğenmele· ı yoktu. Onnn rusus\ hayatını bilmiyordu. \7alnız 
Nejad biraz durduktan sonra tekrar söze başla- rini arzu ediyor. Her odayı açtıkça mağrur bir te- bu mühim meşgalelerinin ortasında vakit vakit bir 

dı bessümle onlara bakıyordu. büket çiçek yollam& suretile karısının varlığını ha. 
_ Mev7.Utımuz::ı avdet edelim- Size \er ay, hu- Şerm~n'in evin her köşesini alaka ile görmesine tırlamasına hayret ediyordu. İlk defa .iışar1dan 

snsi masraflarınız için bir çek vereceğim. ımkan lasavvur edilmezdi. Zavallı kadınşn müstak- 1 müken~mel bir sepet çiçek geldiği gün sofrada ona 
S~min onun sözünü kesti: bel yuvasına ait bütün emel ve arzularının nasrl 1 teşe~k~r c.decek olmuştu; fakat Nejad öyle müs-
:_ Benim husnsi sarfiyatımla meşgul olmak zah.. müthiş bir patırtil€ yerlere serildiği !asavvur edi. tehzı bır tavırla : 

m etini ihtiyar etmeyiniz. Evlenirken babam bana lirse hiçbir ~eyden zevk almasının, eh güzel şeyle- =-Karsına me:rbui olduğunu herkese göstermek 

istiyen bir kocanın vazifesi değil mi?. Sözlerini \ 
söylemişti ki genç kadın bir daha bu mevzua av

det etmeği mün1aSip görmüş ve gelen çiçekleri 
tahii görmege bsşlamıştı. 

Bundan maada Şermin'in misafirlere karşı da 
mühim vazJfeleri vardı. Daha evlerine yerleştikle
•.cinin haftasına uzak, yakın bütün akraba ve ah. 
bapları ziyaretine koştular. İık gelen, Feride he.-
nım oldu. Bu izdivaç onu o derece alakadar edi
yordu ki buna ;;ıit bir dedikodu mevzuu bulmak 
ümidini kaçırmak istemezdi. Yeni evlilerin Ev
leri, mobilyaları, genç kadının elbiselerı, elmasla
rı, karı kocanın bırbirlerine bakarken aldıkları ta
vırlar, ~udaklarındaki tebessüm, velhasıl dışarıda 
anlatabılecek her şey onu yakından alakadar tdi. 
yordu. 

Bereket versin ki ilk ziyaret günü Nejad evde 
yoktu ve bu yuzaen Şermın'in rolü kolaylaşmıştı. 

Hakikaten bu ro1ı.i o kadar ıyı oynamaga muvaf
fak olmuştu ki F erıde hanım gibi buluttan nem 
kapan bir salon kadını bile onun fevkalade mes'ut 
olduğuna kanaat getirerek oradan ayrılmıştı. An
cak, babasile ilk gorüşmesi bu kadar kolay oıma
dı. Muhtar bey, kı.zile damadını balayı seyahatleri 
addettığı köy haystları esnasında bır defa olsun 
r~!ıatsız etmek istememiş, sade telefonla ondan her 
~un -~aber almakia iktıfa etmişti. Baba •ıe Kızın 
ılk goruşmeler1 Cidder Şermın 1çin guç bir ımtihan 
~sı. oldu. 8abası_n~r muştık ve hassas gozlerı ka1-
b~_nı ve başının ıa ıçını görmek ıstiyormuş ~bı yü. 
zunde uz!-111 ~zun dolaşmıştı. Kızcağız, o dakıka
larda, felake~ı1:1!1 .b~şının üstünde ateşten harfler
le yaZllmış gıbı aş~~ar .. olduğunu zannetmişti. Bun
da ~yanıl~yordu; _ çunku babasının onun mes'ut ol. 
dug~nu ınanınaga o kadar büyük bir ihtiyacı "ar
dı kı, kızının yüzünün kızarmasını ve halindeki a-

.(Arkası var)_ 

B-ULMAe·-A 
12345678, 

1 1 
-....:,-~-.~ 

2 1 

3 1 
.;.__~....,... 

4 l_I __ 1 1 1 
~ - •ı_ı _ 
l,I ı ı•ı •

1 7 1 •ı 
8 1 1 
sJ_j ı•ı 1 J,. 
Suldan sağa: 1 - İn'ikas - ~ 

nu ge:lmemek. 2 - Azloluntn 
3 - Bir Asya devleti - 100 1'1' 
rus. 4 -- Ters okunursa bir 'flle: 
va. - B;r meyva. 5 - AvruP9 

bir nehir. 6 - Krallar kullanıt 
Ciğ~r. 7 - Çatık - Örtmek. s.ıe 
Sar'l"' olarak 9 - Hatırlar • l.Y> 

lıin 

Yuk~r1dan a .. ağ'ı· 1 - F?rt1~ 
den Gussa üzüntü 2 - Btr .., l 
linin sov adı. 3 - Akıl, Taak~ 
Bir calgı 4 - Nihayet - .A.l'fll 
vadt. bir havza. 5 - Kömür. ~ 
Bilmekten emir - Bir çeşit k~)'d 
7 - Dini merasim - Bir harfı ııi 
ğisırse: Mal. 8 - Keramet sıt 
bi. 9 - Atmaktan muzari • 
miş. 
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Trakya Çelik 

lir Kaledir 
Mükikatin Neticesi 

fB:ıc;ı ı itwideJ 
nuşmalar, iki şef arasındaki sa -

Roosevelt'in Bir 

Mümessili 
(Başı 1 inc-!ılel muni dostluk ve ltalyan ve Al - (Başı 1 inddel 

bir Alman tümeninin Ro· man milletlerini bağlıyım silah mahfiller, Roosevelt'in Balkan -
!~ nakledilebileceği mey- ~ardMeş.~;~ikhtavasıt~çin?edyapbıl?1t~.ş- larla irtibat tesis etmek ve Bal· 
~at. Bundan da Almanla- ır. u a a ne ıcesın e } 1 u_n kanlar hakkında dÔğrudan do
~yaya ancak 15 - 16 1:1.~seleleı:_ hakkında tam goruş bır ğruya malumat almak istediğini 

ievkettikleri kolayca anla IJıgı oldu~ anlaşılmıştı~. ni zanediyorlar. 
'r, Jngllız gazetelerınde "Bulgaristana 

.. tlarruz ihtimalleri.. Londra, 21 (A.A.) - Alman-
~anlar bu kadar bir kuv- ya, Italyanın. yerine h_ar_be d_e- dokunmasınlar,, 

b d kt M 1 l H t Belgrad ·. 21 (A.A.J " 0 -uter" oulgaristan üzerinden Sela- vam e ece ır. usso mı 1 e ı - ne 
bİ.!' taarruz teşebbüsünde ler arası:ı~a .Berchtesgaden'de ya ·· .bu.öaı»stana cıo.ıtwımasınıar" 
bılirler mi? Bu takdirde pılan mülikat .~a~kında tefs,r - oa~ıgı aıtınaa, muıga buıgar tü

.~umanda heyetinin şunla- lerde b~~nan Daıly_ Telegrap~,! ya:.1 partı1erı taraı:ınaan ne§l'e -
~ onünde tutması mecburi- gazetesının diploma tık muhabırı uut!n beyanname, ~ uaıosuvya' 
.. '°lrdır: Victor Gordon Lennox diyor ki : cıa ouyUK oır aJ.&Ka uyMn<ilrlJlJ§ 
1 :- Alman ordusu, Roman- "Propaganda maksadile gerek Al_ ve yu~osıav gazeteıerı ou beyan-

' .~mniyeti korumak için ~lar, gerekse . ~talyanlar b~ namt:ye ll!t s~yıaıarında yer n~ 
7 turneni burada bırakmA-ya mulaxatın hede!ını her Lamankı m~lt!rdır. YuKosıav rnm.a mah -

.. burdur gibi bir esrar perdesi altında sak. ııut:r.ı.nde bu nususta mı.ualea yu-
2 • ı~ 1m d ah - Bulgaristan Alman ordu- ianml§lardır. Fakat bu mu. fık~t rutu ıyorsa a, yarı ~esmi m -

kendi memleketinden geç esnasında I tal yan harp makınesı. Iıller oeyannamt!Cte kw.1anı1an 
müsaade etse bile -ki bu nin kontrolünü Almanlara ter - katı i!acte ve auJ.h siyaseti takıp 
şüphelidir- Alman or- ketmekten başka birşey gôrüşül _ eaılınesı hakkında yapı.lan i&rarı 

lal ve sal cenahlarının em- mediğini temin edecek vaziyette tasvıo etmektedırler. 
için mühim bir kuvvet a- yim, mihver ortağı sıfatiyle Ital- Timea diyor kl: 
iıtırarındadır. Çünkü Yu· yanın şimdi oynamakta olduğu i.. Londra, 21 lA.A.J .. Afı" Yunan 

b_ ve Bulgaristan kadar di- kinci derecede _rol,_ belki ltalyan. muzaı.ı.erıyetlerı tle lngdtere run 
Qfllkan memleketlerinin bu· larm hoşuna gıtmıyor ve gurur. laL-· ed" 1 Akuenızut:.Kl dıkkaıe şayan ıaa.u-
"'Qyıt kalamıyacaklarıru he· larını rencide ıyor. talyan pro. 

katmak lazımdır. Alman ku· pagandacılan belki hakikati giz_ yetı ve dıger tarattan uomanya
lığı bunlan hesaba kat· ıe:mek istiyecekler, fakat degişti- nın elim a.ıobetı, 'l'urkıyenın, .bul 

mecburdur. Bütün bunlan remiyeceklerdir. Bu mülakat es. garıstanm ve Yugusıavya'nın ye-
l nı nızam sıstemınu bu memıeket-

~ &ayarak Almanyanın böyle nasında Musso ini Almanyanın 
~uza girişeceği çok zayıf yardımını istemiş ve binnetice lerı sokmak ıçın yapuaca.k her 

..... tiınal olur. Almanların arzusuna boyun eğ- turlü teşebbüse mwtavemet et -
)ı __ -·· mek hususundaki azun!enni kuv 
-.sen bugÜI\ Alman ordusu miştir. Bu arzu ise, Italys.n or-

iı..~l>ada bir çok memleketleri dularının zahiren değilse, bile, vetledırmiştır. Tiırkiyede erka
~ alt nıharbiye muzakereler1 devam et
~ b ında bulunduruyor. Bü- filen kumandanlığını eıe almak- mektedır. Bulgaristan iae Alınan 
~':'u yerlerde asayişi temin için tan ibarettir., .::""lrn k oyununa kapllamaml§tır. 'Tıme&" 
~ uvvetler bulundurmıya Tek kumandaya doğru 1 ga.1:etesı, mıhver tazyikinin bü.. 
~uur oluyor. Bunlardan başka, 
~ · b' İ T Londra, 21 (A. A.) - "Afi": tün a~ırlığ, ile Bulgaristan ve 
~ d:\0ır__n.fo11~ür!::i~zu~~ Bu sabah Londra matbuatını iş- Yu~osıavyaya yüklenmesi muh
~tini bekletiyor. gal eden hadiseler arasında en temel oldugunu kaydederek di-
41~outün bu hesaplardan anlaşıl- ehemmiyetli mevzuu, Mussolini- yor ki· 
~göre Almanlar Balkanlara Hitler mU~ikatı teşkil etmekte- " Fılof Viyana'dan döndükten 
ttw.' ~O tümenden fazla kuvvet d.ir. ~ü-~ü .tec~h: isb.~t .. etmiş. sonra Bulgarıstan'ın istıklahnı 
ı:."~emez. Ve bu kuvvetlerle t~ kı, ~ı dık~atör1:1n g_oruşmele- mudafaa hususundaki azmim te
~lkanlarda daha ziyade siya- rı ekseı:ıya mıhverın bır taarruz yıd etmiş ve revızıonist siyuetın 
~ikler yapmak mecburiye- harek.-.tıne başlan~ıç olm8;ldadır. temamile bir sulh siyasetı oldu

._ ......... ir. Aksi halde Almanya Fakat b~ se~er dı.ploma{ık 1{1u: ğunu sôylemiştır. Yugoslaya'ya 
-.~larda halen 100 tümen haı:irlerle ~ntaraf me?1 :ket er gelince bu memleket tehlık~ye 
l.ı~ında bulunan bir Balkan dekı ~~habırler hususı bır ~ok- cıaha yalcın olduğu halde hürrı

kuvvetiyle karşılaşacaktır. tayı muşahede etmek mc:burıy; yetlerıni müdafaaya azmetml§ -
geniş mikyasta iştirak ede- tinde b~l~nuyorlar: Bugun çelik tir. lcap ederse kuvvetlerini de 

~ ~lan İngiliz kuvvetlerini de ~tır.. Jkı ~zası ~arşı karşıya ge- yunan kuvvetlerile bırleştirecek-
onüne alınca böyle bir hare- çıp musavı vazıyette konuşmuş tir 

)ı.._ karşısında Almanyanm çok değil_dirler. Şimdi ortada bir şef İngiliz kuvvetlerinin artması 
'"'l'anacal't muhakkaktır. ve hır.de ma?.~ vardır.. ve ingiliz askeri kudretinin vü-

Boğazlara karıı.. ~atbuat. mulakatı tahlıl e~~~k satı ve tesiri Balkan kuvvetleri-
"B tedır_. "Daıly Telegraph, " ji?oruş- nin muvazenesi üzerinde pek mü-

Aı.' azı Avrupa matbuatı, son B ht d d vuku :"'Qı mer.ın ere esga en e - essir olan kati amillerdir. l:lu a-h&iban hareketlerinin, Boğazları b ld :ır. b 1 mevzuu i · "" d u u,..unu ve a.ş 1.ca - miller, Balkanlarda oldu~· gibi, 
af ettiğini yazıyorlar. 1 k tl t n 604 "'1'·· ta van uvve erının amame her yerde de nihayet kati netıce-

u .. rkiye bütün bu ihtimalleri veya .'-ısır.en Alman aenel kur • k d :... "' - nin istıhsali imkanını verccek-ilh · onünde tutarak Tra ya a mayının kontrolü altına verilme· terdir. 
ını kuvvetle! topl~ış_ v~ va- si meselesi teşkil ettiğini yazmak 

ışty. Turk ınıll~tının_ka -tadır. ittihaz edilen kararlara 
i ve ~eri kabıliy~t~i, gelince. bunlar ha'kkında ancak 

d ~~ e~yelkı harpl~;de bızı~- tahmiıılerde bulunulabilir. Me· 
0:uşmuş dost ve ~':1şman m~l- scla İngiltereye kütle halinde bir 

Ç<>k ya.kından. b.ılırler. Çelik hücum veyahut Akdenizde ve 
Jı:~!e halme getırıleı:ı 'J'.rakya- Balkanlarda bir taarruza geçmek 
tnutearrız herh.angı bır ~~y- kararlaştırılmış olabilir. 

tilasından evvel yapılan son top
lantı" olduğu dün altşam Ber
lin'de resmen bildirilmiştir. Bu 
muhabire göre görüşme progra
mında 4 madde yazılı bulunu -

k:ırılmıya ~ahku~dur: ~utun "Daily Herald,, gazetesinin 
,, Y~ ~.unu boy le ~ılmelıdır. dip!ornatik muharriri Hitlerin 

yordu : _ 
1. - Amerika yardımı büyük 

bir vüsat kesbetmeden in: , ltere 
harbini nasıl bitirmek kabııdir. 

~~u~.u~ Ha.~pte ?ort _sen~ 8 ~P Mussoliniye Akdenizde İngiltere
!tbh dovuşmuş. bır mılletın bır ye karşı yapılmakta olan hareka
" k:~de n~ h~_rıkal~r yarataca~- tın idaresini bundan böyle ken
.... ı~senın şuphesı ol~asın. Bu- disine bırakmıyacağını söylediği-

ıstıyenler deneyebılırler.,. ni tahr.lin etmektedir. Hitler, i-

2. - Amerika karşısında nasıl 
bir vaziyet almak lazımdır ? 

3. - Mussolininin yıJclmasına 
mani olmak için ne yapmalıdır ? 

4. - Mihverin iktisadi mese
lelerini nasıl halletmelidir ? 

'9ı talyayı artık müsavi vaziyette 
ı obruk'a Taarruz müttefik telakki etmiyeceğini, 

Ge . (Başı 1 incide ı 
~bir gevşeme tevlit etme-

ltalgan tebliği 
~llorna, 21 (A.A.) - 228 numa· 

harp tebliği: 
~ 'l'&rablusta Tobruk mıntakasın
bii topçuların faaliyeti artmıştır. 
"ın~~ hava kuvvetleri Tobruk 
-.i:":ı.aııkem mevkiine hücum et
~ ve bazı maddi hasarlara se 
ıt1_.iYet vermişlerdir. İnsanca za
~ Yoktur. Tayyarelerimiz düş-
4ti tesisatı ile üslerini mütead-

"'deta bombadıman etmişlerdir. 
)ı.._~ill Afrikasında, Sudan cep
~ae düşmanın motörlü vasıta 
~ karşı müfrezelerimiz !aall-
-...,ıe bulunmuşlardır. -
b._4akert zaruretler dolayısiy le 
~~anlık Kassalayı tahliye et 

)e ınecbur kalmıştır. 

ICaaaala'daki harektit 
..,.!-ondra, 21 (A.A.) - İngiliz 
d~~tleri taraf:ndan istirdat e
~,ii bildirilen Kassala Sudan 
~olunun mühim bir düğüm 
~taiıdır. Kassala ltalyan Erit
l6!l e ve Habeşistana giden bü
~ Yollara hakimdir. Geçen Tem 
'~ burası İtalyanların eline 
~ zaman, İtalyan radyosu 
~ la'nın Sudanın en mühim 
'kilerinden biri olduğunu söy
~._kte idi. Buraya gelen malu
)ı~öre, !talyanların Kassala 
~ tı esnasında, yaralılar da 
~t olmak üzere, uğradıkları za 

• 1700 ila 2000 kişidir. 

1taa Kaaa Hartıunda 

tek kumandaya ihtiyaç olduğunu 
ve bu kumandanın da Alman ku
mandası olması icabettiğini söy. 
lemiş olmalıdır. 

Buna mukabil Almanya İtal· 
yaya iktisadi yardımda buluna· 
rak müttefikinin dahilen çökme· 
sinemani olacaktır. 

Konııl}ulan dört mesele 
Londra : 21 (A.A.) ·•Afi" Dai

ly Express gazetesi çıkardıgı son 
tabınaa Nevyork muhabirinden 
aldığı bir telgrafı neşretmiştir. 
Bu telgrafa göre, Hitl~r-Mussoli
ni mülakatının "Ingilterenin is-

Roma sokaklarrmla 
N ümagifl.er 

Londra, 21 (A.A.) - "Sunday 
Times,, gazetesinin Atina muha
biri bildiriyor - Yunan hi.ıkumet 
merkezine getirilen ltalyan esir
lerinin söylediklerine göre Mus
solini harbini protesto etmek içm 
cephede bulunan Italyan asker!e
rinin anneleri binlerce kişilik bir 
kafile halinde 1 Kanunusanide 
Roma sokaklarından geçmişler -
dir. 

Pasoları Tramvay 
Elektrik, Tramvdy ve Tünel lıletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
1939 senesinde verilmiş olan paıolarm /ebdili müddeti 31/1/41 ıiinU ak

oamı nihayet bulacağmdan mezkür pasolar bu tarihten ıonra muteber o1ml)oa 
caktır. Paıo sahiplerinin bu müddet zarfında U~UM ~~DURLUK KA
LEMİNE müracaatla pasolarını behemehal deiiştırmelerı rıca olunur. (4·U) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
ı _ Hava birlikleri için 78 kalem kablo ve elektrk malzemesi alma-

ca~ YiJLöha 2 _Pazarlıkla eksiltmesi 4/2/ 941 Salı cünü saat on bette eı a Y va 
mıntaka depo imirliii satm atma kom!syonımda yapılacaktır. 

3 _ hteklilerin teıninatlarite birlikte yazılı gün ve saatte ve ıartname
ıiyle malzeme miktarını görmek istiyenlerin her gün komisyona müra-
caatları. (451) • 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - Hava birlikleri için "SOOO,. çift er kundurası alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 4/2/ 941 Salı ıünü saat 14 de Yeıilköy hava aatın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin nümune ve ıartnameyi ıörmek üzere her ıün ve pasar

tıta cireceklerin 2200 lira muvakkat teminatlarını Bakırköy mal müdürlü
iüne yatırıp teminat makbuzlarile belli ıün ve saatte komiıyona ıntira-
caatları. "450., 

~ l.ondra, 21 (A.A.) - Habeşis
~ f tnParatorunun en kıymetli 
!le erau Ras Kassa, ailesi efradı 
~!,e~aber, Hartum'a gelmiştir. 
'-ı----.tor Hartum civanndaki Askeri Matbaa Md. den: 
~~ ~u.gtin ~udan Valisi ile .A.akeri Matbaada 84 Jira ücretli bir linotip operat3rlllttl ne 7\n.e 14 Dra 
tlt. k--~ ~ıvil erka~ı kabul etmiş "ücretli bir kartoiraflık ve 100 lira ücretli bir taablhclllk mllnhaldır. . 
~ --..aıa~ı~. İngııizler tar~f~- Bu mahallere bilimuhan ehliyeti tebeyyün edenler al.~nacaktır. Tall~~ın 

· ı&ptı butun Sudanda buy~k kabul ıeNitini ve ne gibi vesaika ihtiyaç olduiunu her cun saat ondan dorde 
.. atle öğrenmeleri llzımdır. 

Prens Konoye 
1 

Yunanistan Harbi 
(8qı 1 incide> (Ba~ı 1 incide) 

kurulması Çin meselesinin tasfi- hasar ve zayiat yoktur. 
yesine amildir.,, Kral !kinci Georges öğleden 

Bto.şvekil, Üçlü Pakt hakkında sonra Pire'ye giderek öombardı-
şunları söylemiştir: man edilen yerleri gezmiş, bil-

"Bu pakt ne Japonya yüksek hassa binaların maruz kaldığı 
bir gaye takip etmektedir. Bu ~a- hasarı ve bombaların muhacir 
ye cihan sulhünün teessüsü ve mahallesine iras ettiği zararı ya
büyük Şark Asyasuıın istikrar kından tetkik etmiş ve yaralılar
bulmasıdır. Japonya hp.rbın ge- la alakadar olmuştur. Halle kra
IJJşıemesıni k~tıyen arzu etmiyor. im etrafına toplanarak tezahürat 
;Fakat onu, hedeflerini tahakkuk yapmı~tır. 
etıırmekten menetmek isteyenle- Bir denizaltı batırıldı 
ri tahzır eder . ., Atina. : 21 (A.A.) Yunan bah-

Prens Konoye, Şarki Asyada rlye nezareti bir italyan denizal
yeni nızamın kurulmasında Ja- tısının batırıldığını bildirmckte
ponya ue ışbirligi yapacak bütun dir . 
<;ıruııere her turıu yaraım vaom- Cephelerde vaziyet 
ae bulunmuş ve buna mukabil Manastır : 21 (A.A.) "Reuter" 
Japonyaya mukavemet go.stere- Ajansının Arnavutluk hududun
ceK oıanıarı imha etmekte tehdıt da bulunan hususi muhabiri bil-
eylemiştir. diriyor : Dün cephenin şimal 

Hariciye Nazırına göre kısmında şiddetli muharebeler 
Tokio, 21 (A.A.) - "JJ.N.B . ., olmuştur. Piyade kıtalarının ha

.Bugün Mebusan Meclisincıe. Haş- rekatına şiddetli bir topçu ate-
vekıl Prens Konoye'aen spnra şi yardım etmiştir. Göricc-Pogra
soz alan .haricıye Nazırı Matsuo· deç yolunda ilerliyen yunan kıta
~a Japonyarun .ı:ıarıcı .sıy.,.:.eLı hak atma ltalyan tayyareleri hücum 
kınaa uzun u.a.uat verm~ur . .Mat etmişler, yunan ve ingiliz tayya
suoka, Japon harici sıyasetiıun releri de şiddetli bır mukabele-

Hltler • Mussolini 
Mülaka+. 

(Başı J incidf!I 
lundurması lazım gelecektir. Al
manyanın Ballcanlara inmesi için 
de, İtalyanın Balkanlardaki emel
lerine veda etmesi lüzumu üze
rinde konuşmak zarureti vardır. 

Hitler - Mussolini mülakatın
da iki memleket hariciye nazırla
rının da bulunuşu, bu buluşmada 
daha ziyade siyasi meselelerin 
konuşulduğunu gösterir. Bu me
selelerin de Fransa ve Balkanlara 
taalluk ettiğine şüphe yoktur. 

Bu mülakattan sonra Fransa 
ve Balkanlarda hadiselerin daha 
sü:-atle inkişafı beklenebilir. Za
ten şimdiden Mareşal Petain'in 
Hıtıc.ıe anlaşmak yoluna girdi~ı 
~örülüyor. Romanyada tahşit e
dilen kuvvetler günden güne ço
galıyor. Bulgaristanın vaziyeti 
~ünden güne nezaket kesbediyor. 
$imdi bu hadiselerin daha süratli 
bir seyir alması ve Marta kadar 
büyük bir taarruz için tamamlan
nıasına çalışılması muhtemeldir. 

u 

Roman yada 
Dutun dünya muıeı;1eruıt:: mwıta•· de bulunmuşlardır. Cereyan e-

" d h h b ı · d · · (Başı ı ıncideJ oıauKları nayat sahasının temini- en ava mu are e erın e ıngı- len bir kararnameye göre, bun-
ni istihdaf etmekte odugunu kay- liz tayyarecıleri üstünlüklerini dan böyle Romanyada bulunan 
aeı;mış, Uçlu .t'aktın ou ideaıın göstermişlerdir. Şkumbi yakının- alman kıtalarına mensuo ıısker
tahakKukundan başka bir 2ayesı da bulunan bir İtalyan batarya- lerin taammtiden katlı - halinde 
ounarugmı soylemiştır. sı yunan topçusu tarafından sus- mücrimler ıdam cezası il.:? teczı-

Matsuoka muteakıbe.n Çin me- turulmuştur. Ostraviça dağların- ye edileceklerdır. Jandarma mu-
da iki gün evvel kaybettikleri 

seıesınaen bahsetmış, !'lan.kın hu- mevzileri tekrar ele geçirmek frezelerı sokaklarda devrıye gcz-
kıimeııni. Çın <.ıumhurıyetının için Italyanlann yapUğı muka- mektedir. Bazı nezaretler askeri 
meşru hükumeti olarak tanıdıg. bil taarruz püskürtülmüştür. muhafaza altına alınmışur. Dev-
hususuna nazarı dikkatı ceıoeyıe- İtalyan zayiatı let merkezinde sükıln vardır. Ge-
mış ve Japonyanın Uzak Şarkın neral Antonescu tarafındfln Rlı-
kalkınması eserme evvela Çın ve Londra, 21 (A.A.) Askeri mah- nacak tedbırlere intizar edilmek-
.\'lan,.:uko ile başiamıya karar ver fillerin kanaatine göre, Italyan- tedir.Telsiz istasyonu askeri mi.ıt
dığını soylemış ve "burada büyuk lar ~imdi~e. kadar Arnavutluk rezelerin muhafazası altındadır. 
bır :;taI'.kl Asya kurwmaJt u-ıere h~rbı~~e ol~ ve~aralı. olarak 50 Alman ajansına göre 
refahın bakım olacağı bir saha bın kişı zarı etmışlerdir. Italy~~~ B .. k 21 (AA) - 'D "' B 

· · lann resmı rakkamlan, 2.081 olu u reş, · · · .n . .., 
yaratılacakır.,, demıştır. 6 515 1 d y 1 1 16 ı General Antonesko, Alman bın -

H . N A ik d ve . yara ı ır. unan ı ar J b 0 .. . , 1 arıcıye azırı, mer a an bin esir almışlar ve bundan baş- aşıs1 ormg e yapı an suikasn 
bahsooer~e~ ~~nları . soy ıemıştır: kade 1000 kadar da Italyan as-1 ha~r alı~ almaz~ katilin ıstıcva. 

Öyle gozükuyor .kı, liırıe~H<. A k k ağ toplamışlardır Resmi 1 bı bıter bıtmez dıvanıharpte mu-
merika, Japonya ıçın hayatı olan er açmah!ı .11 . .. 'ıt 1 hakeme edilmesini ve derhal i-

l 
. 

1 
yunan ı erme gore, a yan 

Asyanın tensikı mese e~ınde .an a lardan 20.000'i hastadır. Bu rak- dam olunmasın~ emreylediğini 
yışla hareket etmek ıstemıyor. I kamlar toplanırsa italyan zayiatı- Alman elçısıne bıldırmıştır. Bun
Birleşik Amerika _ken.di Şark nıu- run 45 596,ya baliğ olduğu görü- dan başka, ilk tahkikat neticesın-
dafaa hattını Adrıyatık ortasıuda 1.. B: 1 h It 1 1 de suikast failinin Türk pasaı>0r .. ur. ınaena ey a yan arın u- . . • 
ve Garp mudafaa hattını da Pası- mumi zayiatının takriben SO.(IOO tu ıle Romanyaya girmış bır Yu-
fığin Şarkında, Çin ile Polinezya olduğu hakkındaki tahminler nanlı telakki edilmesi icabettiğin-
arasmda gorüyora benziyor. Eğer doğrudur. den, General Antonesko Yunan 
Birleşik Amerika böyle bir hattı kolonisinden 10 mühim şahsiyeti 
hareket ittihaz ederse bu, bir ta- de tevkil ettirmiştir. 
r...flı bir iddia olur ve Garbi Pası- dirde de yeni bir dünya harbi o- Romen payıtahtında suikast kuv 
flkte Japonyanın tefevvuku üze- lacak ve V-• .yeti kurtarmak gay- vetli heyecan uyandırmıftır. Bük
rinde bizzarure tesirler yapmak- \'etleri boşa gidecektir. Bugünkü reş halkı, bilhassa lejiyonerler, 
tan hali kalamaz. Öyle zannedi· harp en kısa bir müddet içinde bir Alman subayına karşı yapılan 
yorum ki Amerika tarafndan böy bitirilmelidir. Ve daha şimdiden bu suikasttan nefretlerini bildır -
le bir hattı hareketin ittihazı ci- tleride bu gibi harplerin nasıl ö- mektedirler. Suikasdın Entelli _ 
han sulhünün tarsinine bir yar- nüne geçilebileceği düşünillmeli- cens Servisin adamları tarafın-
dnl1 suretinde telakki edilemez. dir. dan yapıldığı sanılmaktadır. Lej-
Birle~ Amerikanın böyle bir Sovyetlerle anlaşma yonerler ve 1Jniversite talebeleri, 
hattı hareketini Pasifiğin sulbü, Moskova, 21 (A.A.) - Balık A}.man elçiliğ~ ve Ba~ekalet ö. 
dünya sulbü namına ıeessuıu.. yatakları hakkında Sovyetler Bir- nunde lezahurlerde bulun.ı::-ak 
KarŞılanm. Birleşik Amerika gi- liğı ile Japonya arasında mt>vcut Almanyaya sempatilerini ve oağ
bi bir milletin sulhün muhafaza- anlaşma bir sene uzatılmıştır. Ja- !ılıklarını bildirm~şler ye b~ sui. 

6ın.daki Mes'uliyetini idrak ede- ponya eski taahhütlerine nisbetle kas.t. karşısında . hısse~tiklerı nef
ceğini ve medeniyeti tehdit eden yüzde yirmi fazla tediye etmeÇi retı ızhar eylemışlerdır. 

h • i lm k ·· ı kabul etmiştir. Yeni anlaşma dün 
o~ ram~ man o a u~ere o u? Kremlin'de ·imza edilmiştir. Iki Dahiliye Nazırı değişti 
oıtenlerı cesaretle tasfıye_ye gı- . 
dşeceğini samimiyetle ümit ede- taraf devamlı bir anlaşma zemi. .Beı:lın : 2l (A.:A.) Alman ~ ·es-
rim. Birleşik Amerika harbe l{ir- ni hazırlamak üzere bir Sovyet- ~ı aJansına B~reş~n verılt:n 
diği takdirde Japoya da harbe Japon komisyonu tayinine kflrar bır tel~~f haberıne gore, Roman 
l(irmiye mecbur olacaktır. Bu tak vermiştir. ya dahılıye nazın general Petro-

Sovyet Rusya 
lnCJilfere 

Münasebetleri 
Londra, 21 {A. A.) - "Reu

ter,,: Avam kamarasında İngilte
re ve Sevyet Rusya araaındakı 
müı.a.;ebetlerin ıslahı için tedbir· 
ler alınmakta olup olmad~ hak· 
kında ışci mebuslardan Adams 
tar;ıfıncan sorulan suale hariciye 
müsteşarı Butler şu cevabı ver-
miştir: 

"Geçen sene 15 Haziran ve 21 
Te.sririe\J \•el tarihlerinde İngiliz 
hükumeti bir İngiliz - Sovyet 
anlaşmasıran akdi içın teklifler
de bulunmuştu. Daha geniş bit 
siyasi ~]aşma için 22 Teşriniev
vel tarıhiude de teklifle~ yapıl
mıştır. Sovyet hükumeti bu muh 
telif teklifleri neticesiz bırakmış-
tır. Ş!mdiki halde teşebbüs ar
tık Sovyet hükUınetine aittir.,, 

Mücadele Sahnesi 
( 8af1 ı incideJ 

pılan taarruzlarda ölen alman pi· 
guzide efratdı. Almı.ınlarm esüı. 
tıkırleri, Akdenizin ~n dar kıs· 
mında tayyarelerle hakımıyetı 
temin eımektır. 

.Bu esnada Görin.ııt, garpteki pi
lotı::ı.rı.nın ve mürettebatın müm
kun oiduğu kadar istırahat etme
lerıne musaade eder gıbi ıozuk
mektedır. lngiltereye gece taar
ruzların.da aurğunıuğun sebebi 
belkı de budur. 
Akdenız ve yakın Şarkda mü

cadelenın şimdilik en mühim ro· 
lü oyııamakıa devam edeceğı pek 
muhtemeldir. Mamafih, önumüz
deki altmış gün zarfında veya-
9ut da daha evvel, hava hakımi
yetıni temin için Atlantik ve gar 
bi Avrupa üzerinde daha büyuk 
bir muharebenin başlaması mwn· 
kündür. 

M altada 15 tayyare 
daha dilfürüUlü 

Malta, 21 (A. A.) - Dün ak
şam ge; vakit resmen bildirildi. 
ğirıe göre, pazar günü Maltaye 
düşman tarafından yapılan akın 
esnasındc. 15 düşman tayyaresi 
düşüri.ılmüştür. 

Cl:urchill, Malta valisine bir 
teljitraf göndererek muvaffakıyet 
li mürlafaadan dolayı harp kabi· 
nes!nir. tebrikl~·ini bildirmiştir. 

Vali Dönüyor 
Ankara. 20 (TAN) - İstanbul 

Vali vP Belediye reisi LQtfi Kır· 
dar, İstanbul belediyetine ait 
muhtelif işler hakkında temasla· 
rım il:mal ettikten sonra bu ak· 
şamki ekspresle lstanbula hare
ket etmiştir. 

vicescu istila etmiştir. Bi.ikre~ 
mevki komutanı general Popes· 
cu'nun dahiliye nezaretim' ıtAliri
leceği söylenmektedir. .. 
Bükreş : 21 (A.A.) Tahsisatı 

mesturenin mahalli sarfını aöate
rememiş olmalan yüzünden es
ki bafvekil, nazır vesair yüksek 
meurlardan l 7sinin emlakine 
vaz'iyed edilmiştir. 

İstdnbul Le~azım A~irliğinden Verilen : 
M. M. Vekaletinden: 

Harici Askeri Kıtaatı İlanlara 

Beher ldloswıa don buçuk kunıı tabının edılen SOOO ton balye umanı 
pUarlıkla •tın alınacaktır, 1&manlar prtnameaine göre yüzer tondan aşaiı 
olmamak U.ere Ankara iıtaıyonunda vagonlara teslim şartile ayrı ayrı talip
lerden aaun almabilir. 3000 tonun teminatı 16,000, 100 tonun teminatı 675 
liradır. Pazarlıiı 6/1/941 den itibaren hergün saat 14 de Ankara Lv. Amir
liii taun alma komia1onuncla 1apdacaktır. Sartnameai komiı1onda ıörülür. 

(1714 - 394) 

* .. 
Aıaiıda yazılı mevac!m kapalı zarfla ekıiltmeleri bisalarmda yazılı ıün 

ve saatlerde Edirnede Havsada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni veaikalrile teklif mektuplarını ihale 1Utinden bir 1&at 
evvel komisyona vermeleri. Sartnameleri komisyonda görülür. 

Cinsi .Miktarı Tutarı Teminau ihale gün ve saati 
Kilo Lira Lira 

Mercimek, 60,000 Ul,800 1260 29/1/ 941 10,30 
Nohud. 70,000 14,000 ıoso .. " .. 11,30 
Zeytin rafı. 11,000 7,810 586 .. .. .. 14 
Fasulye. 97,000 29,lOU 2183 .. .. .. 15 
Sıiır eti. 36,000 12,960 972 27 .. .. lo.so 
Sıfır eti. 36,000 12,960 972 .. .. . . 11 
Sıiır eti. 60,000 21,600 1620 .. .. . . 11.3<' 
Sıfır eti, 60,000 21,600 1620 .. .. .. 12 

Sıtır eti. 60,000 21,600 1620 .. .. .. ı2,30 

(1744 146) 

* * --· 
Altıda razıb mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve 

saatlerde Süloflunda askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliple
ri& belli vakitte komisyona ıelmeleri. 

125 ton makama. 20 ton patates. S ton İrmik. 
5 ton ae,,Un ,,atı. 500 kiJ,p Çay. 28/1/941 11 
ıs Ton çorbalık pirinç. ı~ ton pilavlık pirinç. 16 ton nohut. 27/ 1/941 14 
2000 adet bos cuval. ~"11/941 11 

) (1796) (431) 

* * 128 ton ekmeklik un kapalı zarf u
sulile alınacaktır, Tahmin bedeli 
22,400 lira, ilk teminatı 1680 liradır. 
İhalesi 7-2-941 cuma günü saat 15 te 
Merzifonda aıkeri ntın alma komiıyo 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi para
su alınabilir İsteklilerin tayin edilen 
zamandan bır saat evvel tekliflerinin 
konıisvruıa vermeleri. <1798) ( 433) 

• 
Aşağıda yazıtı arpa ve yulaflar pa

zarlıkla Eatın alınaraktır. Ayrı ayrı 

ihaleleri 1zmitte askeri satın alma k~-

belli vnkltte komisyona gelmeleri. İ
halesi 3-2-941 gıinu saat 15 tedir. 
Cilll!i, Mikdarı Tutarı Teminau 

Arı,ıa, 

Arpı. 
Arpa, 
Arpa, 
Arpa. 
Yulaf. 
Yulaf, 
Yulrıf, 

Yufat. 
Yulaf. 

Kilo Lira Lira 

1,010,400 
351,252 
439,200 
434,880 
217,440 
505,200 
!75,627 
!'19,600 
217,440 
108,720 

80,832 
28, 100 
35, 136 
34, 770 
17,395 
40,416 
14,051 
17,395 
17,395 

8,697 
(1794) 

6055 
2707 
2635 
2609 
1305 
3032 
1054 
1293 
1293 
653 

(429) 

Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin 
Her Üç Sınıfına Talebe Alınıyor. 

t - Kuleli, Maltepe, Bana aılrerf lı1elerinin her tlç ıınıfma l Mart 941 
de ba~lıyacak olan yeni derı deYreai için maarif liıelerinden nakli ıaretlle 
tlebe alınacaktır. 

2 - Alıoacalr talebenin ' Türk ırkından olmuı. 11hhl muayenede aal• 
lam çıkmuı ve 11teklı adedı ihriJ'aÇtan fazla oldutu uıkdirde ,.apdacalr eec
me sınavında kazanma11 ve kendı okallarmda bu eene aldıktan Wı kanaat 
cotlarmın dereccsı ıyı olması oarttır 

3 - Bır ıene tahıllı terkedcnıt:ı ber ne ıebeplc olaru olnn ,.ıım btl• 
>'Ütmuı veya lriiçültmüş olanlar. yaılan. boylan •e aiırlıkları a1kerl liseler 
talimatındı ya'ıılı hadlere uygun olmryanlar kabul olunmular. 

4 - Bu tartları tafıyan iıteklilerin bulanduklan J>erleriıı ulrerlllr ıa
belerinden diter kaydulı:abul fartlarile müracaat yollarını &trenmelerl •e 
buna core de kaydukabu! kAiıtlarmı hazırhyaralı: 20/11.Klnan / 941 den iti
baren a"kerlık fUoden yoluyla bD lrlirtları ıırmelr i1tedilrleri okullara 
fCndermelerı ve okulların bulundutu yerlerde bulunan 11teklilerhı de yine 
ZO/ lJ.Kinun/941 den itıbaren doiruca okul müdfirlliklerıne mtlrac:a.atlan 
lin olunur. ..1679 - .. ı2114., 

Şehir dahilinden barice çıkarılacak ve hariçten ıelip ıehlrden ~rile
cek hayvanların takip edecefi yollara mütedair talimatnamenin domunca 
madde~nin tldlline dair Umumi Medi1e verilen 20.xI.940 T. li karar apğı
ya yazılmıştır. İlin olunur 

(Bu yolların haricinde büyük stlrtl halinde raıtlanacak hayvanat kaçak 
addedilmeyip talimat hılifına hareket ettiklerinden dolayı 1ahlpleri ceza
landırılacaktır Ve ancak son muayene yerlerinden vrilen veuiklerinde ,,azılı 
adetten noksan zuhur edip te esbabı tarafından derhal meıru bir Hbep beyan 
ve teY1ik ed"lmiyen ve cizli yerlerde ve aykm yollarda keza vesika1m yaka
lanacak hayvanlar ve bu ıuretle kes;lmiı bulunanlar kaçak sayılacak •e ay-
rıca da mlitecaııirleri tecziye edilecektir.) (444) 

Merkez Hal MüdürlÜğünden : 
Halde 33 No. lu JllZıhanenin müsteciri iken 24 Klnunuevvl 940 tarihinde 

vefat eden Haydar Dupduruda alcafı balunan müstahıilerin bir ay sarfında 
müracaat etmeleri ilin olunur. "412,, 

SATILIK KÖKNAR TOMRUGU 
Devlet Orman İşletm~i Belu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Karacasu cıeposuncıa ıııt ite mev"uı 67~ •acı uw~..ıı t .., 
M3 köknar tomruiu açılı arttırma ılr uulacaktu 

ı - Tomrukların ayrıca batkemıe paylan mevcut n bbulrlan ıoyı.ıı
muı olup hacim kabukıua orta kutur li&erin"en heuplanmııur. 

Tomruklar ait satıı tartnamui Ankara Orman Umum· Mildlirlütiindc, 
lstanbul, Ankara, Bolu Çevirıe Müdürlüklerinde n Bolada Devlet Ormaa 
1ıletmesi Revir Amirliiinde görülebilir. 

4 - Tomrulılarııı muhammen bedeli 11 lira 56 karuıtar. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçe1i ile 28/ 1/ 941 Salı eüatl saat 

15 de Boludaki Revir Amiri.iti~• müracaatı.n. '"a7a, 

ol 
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Milli Saraylar Müdürlüğünden : 
1 - Yalova kaplıcalarında inşa ettirilmekte olan Riyaaeticümhur kltibi 

cımumilik binasının Drenaj ve etraf tanzimi işleri kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - Yapılacak ifin tahmini bedeli "6037., lira "50., kuraıtar. 
3 - Bu ameliyata müteallik birinci kqif cetveli ile prtnameler ve va

ziyet pllıundan birer nüsha SO kuruı bedel mukabilinde Dolmabahçede Mil
li Saraylar Müdürliliü kaleminden almabilir. 

4 - Eksiltme Şubatm 7 inci Cuma ıünü saat 15 de Milli Saraylar Mil
dürlüiü bina11nda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 452 lira 82 kuruıtur. Bu paranın mal aandıtına 
yatırılıp makbuzunun ekliltmenin yapılacaiı saat on beıten bir saat evveli
ne kadar diler vesaikle beraber eksiltme heyetine verilmiı bulunması li
:ıımdır. 

6 - Ekıiltmeye cirecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bulunacaklar ve 
fimcliye kadar baıka yerlerde yaptıkları tamirat ve inpat itlerine dair elde 
ettikleri vesikalarla bu veııikalan ıöıtermek suretiyle kontol mimarhiından 
eksiltme pnünden evvel ayrıca alacakları fenni iktidar phadetnamesini ve 
teminat parası makbuzunu, arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı daire
sinde tanzim edecekleri kapalı zarfın içinde saat 14 de kadar eksiltme he-
yetine tevdi edeceklerdir. (232) , .................................. , 

TIMOFUJ 
(Abdest Bozan) decliiimlz banak 'kurtlanma devasıdır. Bunlar •ılır etile 
yapılm11 paıtlrma ve ncakları yiyenlerde hbıl olur. Uzunluklan dört 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol acar 
T 1 M OFU J bu kurtlann en birinci devasıdır. Sıhhat Veklletinin 

müsaade1ini haizdir. Her eczanede bulunur. Reçete ile .atılır 

-. ............................... r _______________________ , 
EŞYA SATIŞI 

Jlnoilu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden : 
Terekaine mahkemece elkonulup tasfiye1ine karar verilen ölü Hı

rant Gerevamyana ait Yenikoy Köybaıı caddesi 47 numaralı evde bulu
nan ve malıkemece tnbit edilen eıyalarm 22/ 1/941 tarihine müaaclif Çar
pmba ıianu saat birde Atılz.caıı Tan ıa:ıetesinin 8.1.941 tarihli nüıhumda 
iJh edilmiı ite de mezlrilr AUflD 30/1/ 941 tarihine müsadif Perıembe 
süniine tehir edilditi ve isteklilerin yevmi mezldlrda mahallinde huD' 
bulanmaları ilin olunur. (2176) 

lstanbul Defterdarllğından : 
Muamele Vergisinden Muaf Bilumum 

Küçük San'at Müesseselerinin 

Nazarı Dikkati"• : 
1 - 3143 AYJh Muamele Verslıi Kanununun 12 inci madde1i mucibince 

mezldlr maddenin a ve b fıkralan haricinde kalıp ta, doirudan dotru,. 
veya bilvasıta ,.ınu bir milıteri heabına imallt ,.pmıyan ve iıtibdam 
ettiii iıçi Ayıaı müe11ne Ahibi de (bizzat calıpın, çalJ11D111n) dahil olınak 
üzere beıi tecavüz etmiyen ve muharrik kuvvet kullananlarda muharrik kuv
veti de iki beyıiri ıecmiyen küçük An'at müe11eıeleri Muamele Verıiılnden 
muaftır. (lıçi tibirinde uıta, kalfa, çırak, fen memuru, kim,.ıer, kltip, sa
tıcı velhasıl müeaae1enin ittiıal mevzuu olan iıte fikren ve,. bedenen calı
"n bildmum müıtabdemler dahildir) Tatla ve kiremit imalltı haricindeki 
toprak AD&yiine mensup müe1aeıelerln muafiyetten iıtifade etmeleri mu
harrik kuvvet kullanmamaları ve iıçi miktarmm mileaaese Ahibi ile birlikte 
beıi ıeçmeme1i ile mqruttur. 

2 - Küçük San'at mlieueıelerlnin yukarıdaki prtlar daire1inde verıi 
muafiyetinden iıtifade edebilmeleri için Muamele Verıiııi Kanununun mu
vakkat üçüncü madde1i mucibince bu illnı takip eden cünden itibaren bir 
ay zarfında Varidat Daireline miirac:aatla muafiyet karnai almaları 11-
zımdır. 

3 - Muafiyet kame1i almak üzere yukarıdaki mlddet nrfmda müra
caat etmiyen müe11e1eler bu kameyi alıncıya kadar muafiyetten iatifade ede
mezler. Kame1iz çalııtıkları anlaıılanların iıe baı;lama tarihinden keyfiyetin 
meydana çıkutı tarihe kadar ıeçen zamana ait verıileri re'1en takdir ola
narak tarhedilir. 

4 - Binaenaleyh, lıtanbulda bulanan bu ıibi (kalaycı, demirci, dCSlriim
cü, bakırcı, muslukçu, mllcellit. Çinkoiraf, Hlkklk, uatçi, kuyumcu, tene
keci, çilinsir, te1viyeci, tornacı, Maranıcn, dotramacı, kutucu, undmÇJ. 
parmakçı, kürekçi, bfe1, kornit. oyunacak ıibi afak tahta iıi ,.panJar, do
kumacı, çorapçı, konfelEsiyonca, terzi, çanta ve Saraciye lmilleri kundura
cı, mücevherat. radyo elktrik, araba, elbiae. kundura tamircileri ile bunlara 
mümaıil biUbmım imaltthaıre, atın.,. ve tamirhane itleten) Kflcük San'at er
babm1n aptıda nilmanni ca.terilmit olan bir beyanname ve 2 adet ve1ika 
fototrafı ile birlikte bir a~ nrfmda Galatada Balıkpuarında Muamele ve 
İltibllk Verıilri Merku Tahaldnık Seflitine ve Adalar, Bakırkö, Beykoz ve 
Sarıyer Kualarmda Malmüdilrlü1llerine miiracaatlan liinmu ilin olunur. 

lltlda Nilmanai - -
Muamele ve lıtibllk Verıileri Tıhıklalk Şeflitine 

Mlle11e1e Sahibinin 

Sondı : .................. ··• .. . -
Adı . .......... -· ... -· ...... 
Adrnl : ·- ............... ••• ·• 

lti ·······-·---·--Vara, depo, pbe, filnl 
ven •tıt mataa11 adrellerl : ••• - - ••• - - - -

Rakam ile 

ı,ç1 miktarı 1 

Yuı ile 

Motör adedi : .............. .. ......... . 
Motör kuvveti 7ek6nu : 

Muamele Versili Kaıuuıa mucibince verıiden maafiyetime lit lramenin 
verilmesini dilerim. 

ıe Kurafluk pul 
(Tarih ve imsa) 

(449) 

TOPTAN SATIŞ YERl: ISTANBUL, SULTANHMAI tWIDI BEY GEÇIOt No. 48 ·51 TEL: 21295 , 

PERAKENDE SATIŞ: ODEON IAGWSl,ISTANBUL • BEYOOLU lsTIKLAL CAD. lo. 48 / 1 

~ _I ____ ., , ______________________ , 
ensonmocm 

r.un111111111 aunnnı111ı• 1941 ikramiyeleri •1119' 
• 

Bankası • T. lı 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Llra 
a ,. 1000 .. =3000.- " 
1 • 750 .. =1100.- " 
4 • 50C .. =2000.- .. 
8 .. 250 .. =2000- .. 

35 .. 100 .. =3500.- .. 
1M1 Küçük 

1 80 .. 50 .. =4000.- " 
Tasarruf Hesap arı aoo ,, 20 " =eooo.- .. 1 

1 ikramiye Planı ~~~·~cı;~n~i~:;~ ~~;:;!d!ı;:: ~ 
' T pılır. -

.... ···1111111ıııt··ııı!tllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllll~ 

Antalya Umumi Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinden: 

Ttlrkce .,. Fnamcan bihakbı nlaf "" ba UunJar IHriDde terc11mqe 
ve reMll mababere etmel• makteclr. 

11- ANAPİY()JEN 411
' 

DR. IHSAN IAMI 1 
lstreptokok, ı.taıılokok, pnö- · 
mokok., koli, piyosiyanlklerin 

1 
yaptığı çıban, yara akıntl ve 

cilt hastalıklarına karşı çok 

iki Memur Allnacaktr 
JPula llaan bilenler tercih oluacaktlr. Tallp o1ma1arm blanf1hal vara

lrall, aki calqtddan Jerlerden almıt otdalıı:lan bomeni.. tercllmeibal 
ııbhat rapora, nflfDI taluıral ve liri adet vesika fotolraflarlle birlikte 
Sidretlmis Merkaine her da ... t 14 ten aonra mtlraaet etmeleri. 

- tesirli taze qıdır. , 

l 11• Doktor Horhoruni Fi 
1 

B:minöntl Nimet Abla slıeıi kar
PUDdaki muayenehanesinde her 
rfla akpma kadar haıtalarm1 te
davi eder. 

iNŞAAT ILANI 
Birle§ik Pamuk ipliği ve Dokuma FabrikaJan 

Müessesesinden: 
ı Pamukla mileaeHaiDe ballı Nuilli fabribn punak ambarlan lnpatı. 

vahit fiyat eu.Ue ve kapalı sarf uullle ..UtmeJe konalamttar. 
lıba in ... tm muhammen ketif bedeli 57.219.72 lirada ibarettir. 
2 Ebiltme evrakı ile lira mabbillnde Anlrarada Sümer Bank maadlllt 

mildtirliltGnden lıtuıbalda, Sümer Bank htanbal tubelhıden alınabilir. 
3 Ebiltme 30 klmmauni 1941 tarihine milaactif peqembe dili uat 16 

da Anbrada Sümer Bınk amam! mfldilrlQUnde yapılacaktır. 

. ~ 
• Telefon: 24131 • ._ r 

4 Muvakkat teminat miktarı 4111 liradır. 
5 lıteldller teklif evrakı meyanına timdi~• kadar yapmıf otdaklan bu , ,1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

kabil itlere, banlarm bedellerine, firmanm teknik tetldlltmm kimlerden te ı 
ıelddil ettiiine n banci blnblırla muamelede balanduldarma dair velilraları 
koyacaklardır. 

6 Teklif mütaplanm havi sarflar, kapalı olarak ihale sUntl .at 15 e 
kadar makbuz mabbilinde Aakrada Silmer Bank mababerat mlldtirlilltl blna-
11nda pamukla mlleueHline tellim edilecektir. 

7 - Poeta ile ıCSnderilecek teklifler, aihaJet ihale uatlnden bir ... t evve
line kadar ıelmiı ve sarfm kanan! tekilde bpatdmq olman lbımdır. P01tıda 
vlki olabilecek ıecilmıeler nuan itibara almnupcaktır, 

8 - Banka ihaleJi icrada 1erbelttir. (246 - 348) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

· 46 No. lu ilan 
Badema perakende kesme tellerinin kilon her .,.nı. asam! 40. Tos teke-

rinin uaml 57 lnınqa aatılacalı llln olunur. "452,, 

İstanbul Hava Mintaka Depo Amirlilbıden : 
1 _ Hava Birlikleri denis nakliyatı ic;:in azan mllcldet ~va ~taka de

lmirlili emrinde cahpnak bere 1500 -2000 ton cer bbilıyetinde kunet-
lı bir romork kiralanacaktD". . 

2 _Pazarlıkla ekliltmesi 30/1/941 Per~embe sflnfl uat 14 de YefilU~ 
bava mmtaka depo lmirlili satıD alma konuıyonunda yapılac:aktır. 

3 - İsteklilerin teminatlarile birlikte yazılı elin ve. aaatte ve •artname
aini ıörmek iıtiyen isteklilerin her ıün komi17ona milracaatlan. "40S,, 

TAN Gazetesi 

11Cin Fivatları 

Batlık malda olarak 150 

ı tncı sauf a 1tU1timl 600 

J • • • 100 

' . • s • • 
• 
• 

100 
'IS 

,,.,, .. ,,,atnnda" sn ------· KAYIP - Otomobilime ait lrl4~ 
numaralı pllli71 kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü kalmamıştır. 

Cemal Benli 

..... ft 111•1"'&1 Mlldllr1h A'mta U.t.lılAJ\ı 

Guctccilik ... Neırlnı T.L.Ş.. TAN lhı:ıu 

BüyUk bir Parls terzihanesinin 
müşterek mesaisile bir Fransız 
güzellik mütebassuının vücude 

getardiğı yeni pudra harikası: 

TUVALE.nER 

~~ 
AHENKTARD/. 

ni ve caılp renkler . .: 
Tckalon pudrası "havalan 

mış" tır. Bu sayede cildde h 
gayrimer'idir ve adeta tabii 
gorümir. Bu pudranın is 

"Rachel": Gayet beyaz l-ıir cıld art1k "makyajlanmış" mau ... "ll!';ll•· 
için şeffaf ve saf bir giizelllıc te- lara nihayet verilmiştir. Fa 
min eder. "Peche": Açık tenlı es-l ıank terkibinde"Krema :c . .,p 
mer ve ıanşmların ekserisine uy· I bulunduğundan bütün gün 
g-.ın olarak pembe bir parlaklık : kalmasına medar olur. ff 
venr. ! bu~nden Pariste en fazlar 

''Brun Soleil": Esmerlere ca- bulan renklerdeki Tokalon 
zip bir sevimlilik temin eder .. Ve rasını tecrübe ediniz. Ten1ı;ı 
yalnız Tokalon pudrası serisinde cegırJ.z flk ve cazip ' 
bul'1bi.ece~iniz diıer bir cok ve- cidde,, havrette kalaca!csınJS. 

Antalya Umumi Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinden: 

Elki yazılan okur, Tilrkçe ve Franaıscaya bibaklaD valrd 

Üg Daktilo Alınacaktlr 
Fazla lisan bilenler tercih olunacaktır. Talip olanlaruı bü1nflhal ~ 

ka11, e1ki çahıtıklan yerlerden atmıı oldukları bonservis, tercüme 
sıhhat raporu, nüfuı tezkereli ve iki adet vealb fototraflarile biri• 
Şirketimiz Merkezine her eün 1&1t 14 ten sonra müracaat etmeleri 

,----------------------Demir Dosya Dolabı Satııı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hikif!lliğinden 

Terekesine mahkemece elkonulap tasfiyesine karar verilen Bltl 9' 
nencliı Vlbit Akpab ait muhtelif eb'atta demir dos,. dolaplan ınab 
memiz tarafmdan Belediye Mezat Memurlapnda 27/1/941 taribine .. 111 
aadif Puartai ıünil Hat 14 te Atllacaktır. lıteklilerin yukanda eo• 
rilen sün ve 1Utte Çarıuyi Kebir Belediye Mezat Memurluğunda b 
bulunmalan ilin olunur. (2175) 


