
.I! I --
Perıembe 

. 

23 
SONKANlJN 

T A N ., E V 1 
!ST~Caddeel 102 

TEıQR~STANBUL 
Tl&ilPOM: 24310, !4318, 24319 

ALTINCI YIL - No. 1951 

AŞKIN TEMiZi 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

-.........._ 
1 9 4 1 5 lfURUS GONLOK SiYASi HALK GAZETESi ~•tıs Yeri: TAN - fstanbul Fiyatı: 100 K~ 1 

'-t::::s __ _ 

4İnerikanın 
Ornamıya 
Çaltıtığl 
Siyasi Rol 
~nen fUdur ki, Amerika bu 
~~mihver devletl~lnin ıalip 
--.ueınesi için, yalnız lnglltereye 
hrdun ile iktifa etmiyerek, siya
"ten de nüfuzunu kullanmak su
~ diktatörlüklere karı;ı cephe 
~lf bulunmaktadır. Amerikanın 

aıyasl faaliyetlerini, Avrupanın 
'- harbin mukadderatı üzerinde 
:llbtın bir rol oynıyabllecek yeni 
... ~_unaur olarak ıözönilnde bulun
'"Onak llzımdır. 

M. Zekeriya SERTEL 

-
Ekmek Fiyatı 
Bir Miktar 
Ucuzlııacak 

Tek Ekmek Sistemine Ait Tetkikler 
Sona Ermek 

Ankara, ZZ (TAN Muhabi· 
rinden) - Büyük şehirler için 
tek ekmek sistemine ait tetkik
lere devam olunmaktadır. Bu 
hususta verilen maltlmata na· 
uran büktlmet bugün yenmek· 
te olan ekmeğe bir miktar çav· 
dar koymak suretiyle büyük 

Üzere Bulunuyor 
bir fiyata ekmek temin edebi· 
lecek, hem de her türlü ihti· 
mailere karşı fazla buiday sto· 
ku yapmak mümkün olacaktır. 

Tobruk 
Müdafaası 
Yarıldı 

lngilizler, Kaleleri 
Havadan ve Denizden 
Bombardıman Etti 

Şehrin Sukutuna Her 

An int izar Ediliyor 

Tabruk'u ve harekat sa hasını gösterir harita 

Bükreşte 
FevkalCide 
Tedbirler 

Leiyonerlerle Askeri 
Müfrezeler Aras1nda 
Çarpıımalar Oldu 

1\ 

Antonescu, SükGnet 

Tavsiye Ediyor 
• 

Hemen Bütün Sanayi 

Demokrasilerin müdafaasJ şehirlerde satalmakta olan ek-
ıl.... . davasını benimsedi~i gün- mekleri tf'k tipe irca edecek ve 
~beri Amerikanın, yalnız İn· bundan başka kalitede ekmt!k 
~reye veya müttefilderln.e 1 ç~kmasına müsaade etmiyecek
:.:.~ etmekle kalmıyarak, sı. tır. 

Bu tip ekmeğe ne miktar 
çavdar kanştınlaHiı ve ka( 
kuruşa satılat>ağı kati surette 
henüz maliim değildir. Bunun
la beraber büyük şehirlerde ya· 
pyan işçi, esnaf ve küçük me-
murun e:ilnlük maişet yükünü 

hisAOlunur derecede azaltacak 

Şimdiden Bir General 
de Dahil Olarak 

Birçok Esir Alandı 
Kahire, 22 (A.A.) - Ortaşark 

Ingiliz orduları umumi kararga
hının dün gece neşrettiği hususi 
bir tebliği, Nil ordusu imparator. 
luk kıtalarının dün öğleden son
ra, Tobruk'un harici ve dahili 
müdafaa hatlarına sekiz kilomet. 
re derinliğinde girmiş olduğunu 
bildirmektedir. imparatorluk kı
talarınuı ileri hareketi devam et. 
mektedir. Aralarında bir general 
da bubınmak üzere şimdiden bir 
çok esir alınmıştır. Tobruk lima· 
nında demirli bulunan San-Gıo
vanni Italyan kruvazörü alevler 
içindedir. Birçok petrol depolan 
da yanmaktadır. 

llngiltereye Yardım 
Askeri Vaziyet 

Müesseseleri Askeri 
idare Altına Ahndı 

~ sahada da mihver devletle- Tek ekmek siııtemi ile halk 
~ karşı faaliyete geçtiğini gö- hem bugiinkünden daha ucuz 

· bir nlsbette olacatı bildiril
mektedir. 

-.. .JOruz. " ~anya, İspanyayı elde et- -----------------------__, 

~~~~lints~~J:tin~~~t: ru••tu·· n p,·,asası 
~ Amerikanın da Madridde 
~ nüfuzunu müttefiklerin le
..._ terazinin bir kefesine koy· 

~ v~~ı4=dü;:::ı: Mahsuıu·· n· Uçte 
~~:~ ~=~ t~:i~: 
~~ya yardımı kesecdini • 

~-;:Aı:!-;-a!:~ı:?ı~ =t~ 1 k • • s t 1 d ~ raA'men, mihvere iltihak 1 s 1 a 1 1 
~! ~=- v==~ ~= 
~ en mühim &millerinden biri lzmir 22 (TAN Muhabirin· edilerek fiyat 65 . kuruşa iblağ 
tll'f hiç fil.pheıiz Amerikanın te- den) -Tütün satıflan 20,501,000 edilmiştir. 
it olmuştur. . kiloyu bulmuftur. HükUınetın da· Maniaada aalıflar' luıraretU 

ıt •. ·eza, 'Mare~ P~8:ın, aylar- lmi mürakabesi neticesinde fiyat-
~berl Alman tazyikıne muka- lar ı~ gitmektedir. iyi tütün ye- Manisa, 22 (A.A.) - Bıı yıl is
:çqıet ediyor. Bu mukavemette ~ .. /:..& •-'--larda -&.-ul h tilıaallb bir buçuk milyon kilo o
~~rikan da 1- ardı -~n- ..,wa..-D mm-. mcau11 e- lan Manisa merkezinde bugüne 
ı....· m roıu v r. :-r"' men hemen kalmamıftır. Sahil kad 800 000 kilo tüt·· tıl 
"'U Amerika cümhurreisi Vıchy- takalarmd .. d"rd"" .. ar · un sa • 
~ Ri)nderdili lefir vasıtasile mın ~ uç ~ 0 ~u mıftır. Başta lnhisarlar idaresi 
~ hfikdmettne Amerikanm kalitelerden bır ~tar ~utun olmak tir.ere Türk tütün limited 
~-·- pıc1ıme huır bu- vardır. Rekolte 31 mılyon kılo <>- ve yerli ~cı:..,şidtetleri ,piya
lıbıdutumı bndirmfftlr. ~ tedtft ealli:Dflnit i&n, mab- lllita nı6ellir rc>l oynamakta et. 
~anın bu tebllıtnden sulün üçte i1dai satılmıftır. vam ediyorlar. Bugünkü hararetli 

loııra Mareeal Petahı'in Alman- Bundan önce 55 kuruttan ta. alıma nazaran bu mıntakadaJd 
~ ka~ daha ziyade kuvvet- dm edilen sabf mukavelelerl rekoltenin km ldr ~·nda ka· 

lrlüdafaada bulunduiu görül- müstahsilin fikiyeti üzerine ibtal milen satılacajı ~ır. 

** ' sfmdı de Amerika c\hnhm--
retstnin Sofyaya bir mü-

~ gönderdilini ötreniyonu. 
~ . zat, Bulgar kralı ve Bulgar 
~let ricallle J(C)rüpü" onlara 
~"llerfkanm noktai nazarmı an-
ttru~. Zaten Almanyanın taz. 

~::~e karşı şimdiye kadar bita-
1:...~ siyasetini terk etmemekte 
~·lll' etmi~ bulunan Bulgaris
:ı: htt halde Amerikanm siya-

11\ifuzuna karşı likayıt kala-
~· Maamafih, Amerikan mü
t halesinin Bulgaristanda yapa
bıtı iestr halckmda bu J(iinden 

$ey söylenemez. 

SoYyet Harici 
Siyaseti 

Değiımiyor 

Amerika - S. Rusya 
Münasebetlerinde 

Yeni Bir Salah Var 

Don~v·cin 
Ank~ray~ .· 

Geliyor 
Roosevelt 'in Şahsi 

Mümessili Merkezde 
Temaslar Yapacak 
Ankara, 22 (Tan muhabirin. 

den) - Halen Sofyada bulun
makta olan Mister Rooseveltin 
hususi mümessili Donovan, önü. 
müzıdeki günlerde Ankaraya ge
lecektir. Mümessil, Sofyadan BeL 

Dünkü lngUiı tebUği 
Kahire, 22 (A.A.) - Ingiliz 

umumi karargi.hının bu akşamki 
tebliği; Libyada, dün güneş ba. 

(Sonu: Sa 5; Sil &J 

Churc:hill 
Diyor ki: 

" Bugün Silihlı ve 
Teçhizatlı 4 Milyon 
Askerimiz Vard1r11 

Vlmto• CharcbW 

'7almz J(Örünen sudur ki, A· 
Jtten'ka bu harpte mihver devlet
le;ınin ıralip ıelmemesi !cin, val· 
a.ı2 ln,Vltereye yardım ile tlctüa 
'bniye!'Pk, ıiyaseten de nüfuzu. 
:11 kutlanmak suretile diktatör 
ı:vletJere karşı cephe alınış bu· 

l'llna ktadır. 
Aınenlcanm bu cephe ah$l, 

-'lrnanyanın Avnıpadaki haki. 
trıl\'etini dahi sarsacak bir kuv· 
~ halinde tecelli edebilir . Cün-
11! Amen'ltanm maddi ve mane-

gnıda gidecek ve sonra buraya Londra, 22 (A.A.) - Bugün A· 
geleceği için henüz muvasalat vam kamarasında Başvevkil 
günü tesbit edilmemiştir. Churchill muhtelif meseleler hak· 

Albay Donavan, burada büktl- kında izahatta bulunmuştur. Ev
met erkiniyle temaslar yapacak. vell harp kabinesinden bahseden 
br. başvekil bilhassa demiştir ki: 

Albay Donorxın Sof yada "Ben şu neticeye vardım ki, bir 
birini anlayan ve kendilerine dü-

Kennedy Gemi 
Göndermiye 

itiraz Etti 

Roosevelt, Verilecek 
Salahiyetlerin Hepsini 
Kullanmak Niyetinde 
Olmadığım Söyledi 

MUHAREBENiN 
SIKLET MERKEZi 

AK DENiZDE 
<Askeri Muharririmiz Yazıyor) 

DOn Avustralya hükQmet mer
ıtezi Syd Jey'den ıelen bir habere 
göre, Tobruk dilı;mil§tur. İtalyan 
umuml karargahının sQn harp 
tebl!Jli: "Tobruk'un yirmi günden
beri tamamlle muhasara altına a-
l.U1ml$,. olduğundan bahsetmekte Gneral Antonescu ve Bafvekil 
ve fazlı: olarak İngiliz taarruzuna Muavini Borla Sima 
lıtlrak eden kuvveilerin mik-
darı hakkında rakamlı bir ta- Bükreş. 22 (A. A.) - .. D. N. 
kım tafsilat vermektedir, Bir ta-

Vaşington, 22 (A.A.) - Ame- raftan ıukut haberinin membaına B.,,: General Antonescu, halen 
rikanın eski Londra büyük elçisi ve dilter taraftan da İtalyan ıebU- memlekette hüküm sürmekte o
Kennedy, hariciye encümeninde jinir. Usanına bakılırsa, Tobruk- lan dabill ıergiııllk dolayısile, 
izahat verdiği esnada Amerika- un dilfmilf oldutuna hükmetmek millete hitaben bir beyanname 
nın filen harbe girip girmemesi lhım ıellr. Haberin resmen te71- neeretmf.ıtr. General beyanna· 
hakkında İnj(iliz devlet adanılan· di ıeclkmiyecektir, meıinde, devletin idaresi alır yü· 
nın ayni fikirde olmadığım beyan Simall Afrlkadaki 7enl lnıilb kilnü, memleketi harablden vi· 
etmiştir. Kennedy'ye göre, İngi- fSonu; Sa: 4; Sfl: 3) kaye E"tmek ve milletin tereftnl 
Jiz kabinesi azasından bazılan kurtarmak için üzerine a1nue bu-
barbe 11ircüii taıraiıde Amenka- lunduAunu bild~ ve hftkO.me 
harbı kazanmak imkinlarmı te. D E N 1 z L 1 DE te ttyaet etınekf,e oldulu dört 
min edece~ kanaatinde bulunu- ay ~e y8lmz vatana lıizmet 
yorlar. Bazıları ise, Amerika bar- BiR YANGIN ettitint illve eyleml~ir. Memle.. 
be girdiği takdirde lngiltereye ketin gençlitlne dayanan milli 
maddi yardım akışının yavaşla- lejyoner rejim. milletin bütün 
yac:ıtını, bunun da İngiliz harb sınıflarını ve bütün nesillerinin 
~aye1erının aıeyhine olaca~• Mazot peposu ile işl:hliii içtn bütün aayretlerini 
zannediyorlar. Kenndy'ye önü· sarfetmiştir. 
miizdeki eo veya 10 gün içinde 2 Fabrika yandı aeneraı. beyannameıdnc!e, sti· 
buhranın inkişaf edip etmişyece- k6nu bozmaya çalıean "muannid 
gi sorulmuş, eski büyük elçi de, Denizli, 22 (TAN Muhabirin- ~ur~,, dan bahsetmlt ve söz· 
bunun ne demek oldutıınu anla· den) _Denizlide belediye elek- lenne eoyle devam etmlşttr: 
madı~ını ve askeri vaziyette kav- trik fabrikasından yanj(Ul çdmıq "SükOn, 24 saat içinde yeniden 
rıyamadı~ ~irçok ~:rıer bulu~· tır. Fahrika civanndaki mazot teus olunmalıdır. Bütün Rumen· 
~uğunu soyliyerek ıli.ve etmış- depolan da tut~ulundan yan- leri vazifelerini yapmaya davet 
tır.:. A aın çok tehlikeli bir eekil almış, ediyorum. Codreanu'nun mekte-

Mesel~. A~n o~usunun bütün yeni mahalleyi tehdit et- binde yet~ olan hakiki lej• 
300.000 kişilik bır İngilız ordusu- miştir. Yangının söndürülmesi yonerledn Conducator'un sözle
nun Dunkerque'den çekilmesine için çok büyük gayretler sarfe- rini anlamalan llzımdır. Cünkü 
niçin müaaade ettiğini hiçbir za· dilmiş, neticede elektrik fabrika. ben eminim ki b~ Codreanu 
man anlıyaınadım. E~er Alman sı, mazot depolan ve belediye da ayni emirleri verirdt Rıımen• 
hava kuvvetleri, Almanların id· un f abrikasl kim ilen yandıktan ler itimatla resmi makamlann 
<lia ettikleri kadar, kuvvetli ol· sonra ateşin mahallelere ıiraye- etr~fında toplanınız. Benim az· 
saydı, İngiliz heyeti seferiyesini tine meydan verilmeden yangın mim kat'tdir. Sizlerin sadakati• 
mahvedebilirdi. Almanlar hava- söndürülmüştür. Y&nR1nm ~bi ıW de kat'I nlmalıdır ... 

(Sonu: Sa 5; SU 7J henüz anlaşılamamıştır. (Sonu: Sa 5; 88 •J 

SicUyadaki 
Katania Ossü 
Bombalandı 

( GÜ N LER GECERKE N ) 

DiLENCiLERE GIPTA SALGINI 
Yazan : Refik Halid 

biitün kuvvetini demokrasile
:': \'e k~ük devletlerin tarafı· 
~ kovması, bu memleketler için 
A ~llevi bir mesnet teskil edecek. 
:"11'lan tazyik ve tahakkümün· 
~erı 'korkan devletler arkaların-

Bulgar Hariciye Nazın şen vazifeleri yapmak için icap 
ae göriiftü eden salahiyetleri eıde tutan dört, Yedi Tayyare Tahrip 

• . bet kafanın birleşmesile vücut 

Dilencilere ppta edenler ~iahm7a bafladJ. Yablımp W 
veya öUip evi aranan dilencilerin tetvetl, çil çil am altın• 

lardan yüzer liralıklar destesine ve binerlik alacak ..-ıer1ne 
kadar gazetelerde ticlat olunur, bu bal böyle devam edene, kor• 
karım, intihar salpaım andıran içtimai bir dertle daha brpla .. -
cağız: Bir taraftan dilencilik önüne ı~ilemiyecek dereceü revaç 
bulacak, diler taraftan da dilenci katilleri ve ıoycunculan kor
kan( şekilde eotaJacak. bdsi de kitil! Diltt taraftan hakikaten 
nanpireye muhtaç nadir clilenciler de pdre ujnyacaklar; ya pa• 
ralı zan.niyle bazı acemi katiller elinde bopzlanacaklar, yahut ta: 
"inanmam, kimbilir ne para babuıdır!,. diye düşünen eski bayır, 
hasenat sahiplerinin udaka•ından mahrum kalaeaklar. Bullsa, 
hangi cihetten bakılsa, mesele, Amme menfaat ve ahlakına zarar 
,·erici mahiyettedir. 

~crikan kuvvetinin buluntlt;tnu görerek cesaretlenecek-
ır. 

~~un fcin Amerikanm bu st· 
"'Ql faaliyetlerini. Avrupanm 
~ harbin mukadderatı üzerinde 

ilhiın bir rol oynayabilecek 
~"111 bir unsur olarak ıöz önün. 
e hul1mc1urma~ lazımdır. 

Sofya, 22 (A.A.) - Afnenka bulmuı bir teşekkülden daha Edildi, Büy·u·k 
devlet reisi Rooaevelt'in hususi kuvvetli ve kudretli bir teşekkül 
mümessili Albay Donovan, bu olamaz. Harp kabinesinin umumi 
sabah Bulgar hariciye tıazın Po- siyaseti bu icra uzuvlan tarafın- Yangınlar Çıkarıldı 
pof tarafından kabul edilmiftir. 1 dan doğru olarak tatbik edilece-

__J (Sonu: Sa 5; su 3) Kahire, 22 (A.A.) - Hava ka· 
rargahının tebliği: 

20 ikincikinunu 21 tkincika· 
nuna bağlayan gece, Katania ha· 
va meydanına yeni bir hücum ya. 
pılmıştır. Bombardıman netice
sinde yerde bulunan düşman tay· 
yarelerinden yedisinin derhal ateş 
aldığı göriılmüştür. Bunların ikisi 
iki motörlü büyük bombardıman 
tayyaresidir. idari servıslerin 
bulunduğu binalarda çıkarılan 
yangınlar 100 kilometre mesafe
den görülmüştür. 

Brentliıi Uıerinde 
Kahire, 22 (A.A.) - Tebliğ: 

Evvelki gece Brendizi garı bom
balanmıştır. Fakat alçakta dola
şan bulutlar bombardıman neti
cesinin katiyetle tesbitine mani 
olmu~tur. Bununla beraber pek 
büyük hasar yapıldığı tahmin o
lunmaktadır. 

(Sonu: Sa 5; Sil 5J 

Zaten hepsinden sarfınazar, dilenci kadar sefil, düfkilD, kirli, 
itren( bir mahl(ika ve utandırıcı bir ıeçim yoluna ııpta daydur• 
ması itibariyle dilenei servetini imrendirir ve teşvik edereesine, 
ballandıra ballandıra, ıpldata şıkırdata sayıp dökmek mtlnasebet
aiz bir çıtırtkanlıktır. Öyleya, bunun bir minası ela, ayda em, alt
mış lira maaşla ve nam•uyla zorbela ıeçinen bir memura, bir 
mağaza tezgihtanna, hatta bir pzete işçisine: "Behey avanak, bir 
kendine, bir de ıu dilenciye bak! Evinde tam 307 sarı altın, Z50I 
kiğıt ve ıümtı. lira, bir çift elmu küpe, HO lirabk alacak senedi 
ve içleri tıkhm tıklım dolu iki sandık nadide eşya bulunmuş. Ay· 
nca, diltün ki, dilencilik pek htlr, pek müıtakil bir sanattır da .... 
Ne patronu vardır, ne ~, ne devam saati, ne Barem cetveli, ne de 
kazan( vergisi!,, demek slhi bir teY olmuyoE. kötfllüie teşvike, fa· 
zilet erbabını rezilete sevke beasemlyor mu? 

Onun için -mademki alınan tedbirlerle dilencilifln kökii ka· 
zınamıyor- hiç olmazsa servetleri haldun41a tafsilat v1.nneyi bı· 
nkarak dilencilere gıpta salgınının önüne seçmeli, çoğumuzu 
-bilhassa ay sonlanna doint- dilenci ~ ıöı dikip iç çek
mekten korumalıdır? 
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Yazan: Alfrecl Fabre - Luce - Çeviren: Ulunay 

Mr. Churchill 
Fransızlardan 
Şüphe Etti 

İlk de!a olarak Churchill, Fransız 
ordusundan şüphe ediyordu, Hal
buki, lngiltere de bu orduya güve
~ıiyordu. Bu, bir binicin.in alına o
lan o;:kı gibi men!aate ıuü.stenit 

ıdi, fakat samimi bir a:ik idi. Bu 
çetin devlet adamının silAhlardaki 
rnusavatsızlık bile akidesini boz
maınıı;b. Fransız umurunu, şahsen 
münasebattar olduğu harp taraf
tarlarnıL nazarile, yani Reynaud, 
Mandel ve Blum'un gözü ile görü
yordu. 

~~~--~,-----------
34 

Roosevelt'in cevabı: 

Eylülün üçü geldi : Amerika 
harekete gelecek mı? Una 

ne şüphe! Bir az sabır! Ondan 
sonra unutmamalı ki sade harp 
ıliın etmek kiıfi değildir. Jlarbı 
yapmak meselesi de var. O hal
de mutlaka Amerikaya sirayet e
decek ; o da girecek .... Fakat te
cerrüt fikirleri de genişlıyor ... l:lu
na ne yapmalı ? Ehemm.yeti yok. 
Çünkü Amerikalılar da müttefik
lerin zaferi elde edeceklerine dair 
derin bir kanaat var. New-York' 
ta : 

- Galip gelmek için bize ihti
>"açları yok ! deniliyordu. 

Bir kere Fransa yahut lngilte
re mağlüp olur gibi bulunsun. 
O vakit göreceksiniz! 

Işte biz.. mağlüp olduk! BAşı. 
mıza gelen belanın artık Ameri
kanın müdahalesini icabettirecek 
esbabın hepsini toplamış olması 
lazım gelmez mi? Hayır. Zira 
müdahaleyi icabettiren mağlübi
yet biraz fazla olmuş, bundan da
ha hafif olması lzzım geliyor. 
muş ... Hezimet o kadar şümullü 
bir surette vuku bulmuş ki artık 
bizi kurtarmak için geç kalınmış! 

Roosevelt Raynaud'ya "ancak 
kongre buna cevap verebilir!" 
dıyor ... Fakat meseleyi kongreye 
tevdi etmeyor ... Roosevel'in reddi 
Bullitt'in evvelce söylediklerine 
bir akis husule getiriyor. (Va
şington'da bulunan Polonya sefi. 
rinin verdiği rapor Almanlar ta
rafından yakalanmış ve neşredi!. 
mışti. Bundan dolayı herkes me
seleyi öğrenmişti.) ..... 
"Sizi kurtaracağız,, 

Sevimli diplomat bizi harbe 
atan yanlış hesaplara bil

miyerek, istemiyerek iştırak eyle 
mışti. Fakat bundan dolayı kcn
dısini nasıl muaheze edebılirdik? 
Onun bize verdiği nutukları ay
nen biz de Avusturyaya, Polon
yaya, Norveçe söylüyorduk: 

- Dayanın! Sizi kurtaraca
ğız~! 

Esasen bütün hüsnüniyetine 
rağmen Amerika bize yardım et
mek için bir şey yapamazdı. Or
duları 1941 den evvel Avrupaya 
gelemezdi. Filoları Japon tehdi
dinden dolayı Pasifik'den ayrıla
mıyordu. Harp kudreti pek ağır 
surette tekemmül ediyordu. Si
lah göndermek için evvela fabri
kalar yapmak, makineler kur
mak, mütehassıslar yetiştirmek 
ve gemi bulmak lazımdı. Halk 
bu gibi şeylerin ne kadar ağır 
surette döndüğünü bilmez; taah
hüt edilen bir kredi derhal harp 
muvazenesini devirir zanneder. 
Kendi maliyesini takdis etmeğe 
alışın'§ olduğu için, tehlike za
manındA (Altın buzağı)nın onu 
kurtaramadığına hayret eder. 

Halbuki Amerikanın cevabı 
evvelden malum idi. Buna rağ
men meseleyi ortaya koymakla 
Raynaud vakit kazanmış oluyor, 
hükümetinin tereddüdünü setre
dıyor ve bu suretle nekadar cana 
ve kaç milyara mal olmak şartile 
hadisatın keskin bıçağı ile Ingil
tere ve Fransa gibi birbirine ya
pışık iki hemşirelerin ha~in bir 
surette ayrılma ameliyesini bir
kaç gün için tehir ediyordu. 

Raynaud kendisini böylelikle 
üç ay evvel imzaladığı Londra 
muahedesini kırmağa ve on beş 
gün evvel bütün dünyaya karşı 
hıyanetle mahküm eylediği kıra! 
Leopold'un hareketini taklide 
cebreden kaderin kötü cilvesini 
kendinden uzaklaştınnağa bey
hude çalışıyordu. 

+ ,,. 
Chrırchill Pariste: -
Sedan hezimetinin ertesi .gü-

nü Winston Churchılle, 
başvekil Raynaud'nun nezdinde 
General Gamelin'e tesadüf etti. 
Gamelin hezimetini kabul ve tas
dik eden bir mağlüptu; Chur
clıill.e a;zındaki puro sigaralarını 

kemirerek, tükürerek daha ümit 
edecek sebepler arıyor; fakat 
Gamelin mütemadiyen tekrar 
ediyordu: 

- Onları artik durdurama
yız!! ... 

O zaman ilk defa olarak Ingiliz 
başvekili Fransız ordusundan 
şüphe etti. Halbüki Ingiltere de 
bu orduya güveniyordu. Bu bir 
binicinin atına olan aşkı gibi 
menfaate müstenitti; fakat sami
mi bir aşktı. Bu çetin devlet ada
mının silahlardaki müsavatsızlık 
bile akidesini bozmamıştı. Zaten 
bizim dahili siyasetimizi fena bir 
surette muhakeme ediyordu. 
1938 de lngiltere sefaretinin res
mi misafiri sıfatiyle Parise gel
diği zaman hükumete müfrit sol 
cenahtan aza .ılınmasını tekili 
etmemiş mi idi? Fransız umunı
nu şahsen münasebettar olduğu 
harp taraftarlarının nazariyle ya
ni Raynaud, Mandel, Blum'un 
göziyle görüyordu. 

Hiçbir zaman bu adamların 
Fransayı temsil etmemoleri ihti
mali hatırına gelmedi. ...... 
/;ngilteredeki akisler: 

Hele son zamanlarda Fransa
nın ne düşündüğünü ara

mıyor, onu lngiliz ittifakL'"Ia o 
kadar kaynaşml§ buluyordu ki 
münasebatı idare etmeğe bile lü
zum görmüyordu. Fransız par!iı
mentosunu Raynaud'nun t.emin 
ettiğı ekseriyetle idare ediyor ve 
bununla öğünüyordu. Şimdi Se
dan felaketi her tarafta kendi 
politikasına temas eden bir mese
le teşkil edecekti. Bu mesele ken
dine bile itirafa cesaret edemedi
ğinden daha derin bir surette o
lacaktı. Halbuki Fransanın buh
ran dediği şey biraz da o zaman
larda lngilterenin buhranı de. 
mekti. 

Bir Italya gazetesi "General 
(zaman) mağlüp oldu!" diye yaz
dı. lngiltere zannediyordu ki ev. 
velce olduğu gibi denizleri kon
trol altına almak ve beklemek 
harbi kazanmağa kifayet edecek. 
ti. Halbuki Fransanın sürat kar
şısındaki hezimeti onu müjk.ül 
bir vaziyette bırakıverdi. IngiL 
tere buna inanamıyor. HllA- "bir 
kaç ay daha kazanabilsem! ... " di
yordu. 

Flandre sahillerinin işgali Al. 
manyaya Ingiltereye hücum, ab
lokaya karşı mukabele yani uzun 
bir harbe karşı elinde. bir koz bu. 
lunmak imkiınını veriyordu. 

Böyle olmakla beraber her şe
ye rağmen nazariyat vadisinde 
olsun Ingiltere içın vaziyeti du
zeltmek imkanı vardı. Halbuki 
Fransa içın artık yapacak hiçbir 
şey yoktu. Bundan dolayı askeri 
hezimetin Churchill'de husule 
getirdiği aksülamel oüs':ıütün 
başka türlü oldu. F!andres muha. 
rebesi başladığı zaman oizim ta. 
rafta feci bir nisbetsizlik vardı. 
Ingiltere bizim bir şey yapamıya. 
cağımızı anlamıştı. O zaman der. 
hal lngiltereyi müdafaa için tcd. 
bir aldı. Hele Leoporun tesli. 
minden sonra artık müttefik 
kuvvetleri çekmek, kurtarmak 
lazımgeliyordu. Ingiliz kuvvet!e
rinin hiç olmazsa beşte dördünü 
kurtarmak için evvela gemilere 
ingilizleri bindirdiler, oizi,-nkile
rin ancak yarısı kurtarılabildi. 
Mücadele tekrar Somme ve Ais
ne'de başladığı zaman artık Ingi. 
!izler yoktu. Onlar levazımatını 
kaybetmişler, fakat askarlerini 
kurtarmışlardı. Ingilterenin Al
manya ile münferit harbi Fran. 
sanın münferit sulhundan evvel
dir. 

(DEVAMI VAR) 

Acele işim Var 

Havadise inanmak lazım ıre
lirse, yakında tramvay· 

!ardaki oturma yerleri tama· 
m.iyle kaldmlacaknuş.. Eğer o 
günleri de görürsek, artık, yü
rümeyi tramvaya binmiye mü· 
reccab bulduklarını söyliyenler 
latife yapmıs sayılamazlar ..• 

Tuhaf değil mi? Nakil vasıta
ları, dtinyanın her tarafında, 
daha mütekamil hale sokulur
ken, bizdekiler hergün biraz 
daha iptidaileşiyor ... Mesela ha· 
zı fabrikalar içinde portatif ye· 
mek masası, telsiz telefon, ve 
ırizli yüz numara bulunan oto
mobiller yapmıya çabalarken, 
biz, tramvaylardan oturma yer
lerini kaldıracağız. Ve hiç şüp
he yok ki, bu halleriyle, elek
trikli tramvaylar bize, atlı 
tramvayları mumla aratacak. .. 
Eğer tramvaylarımız biraz sür
atli olsalardı, katlanacağımız iş
kencenin kısa süreceğini düşü

nerek teselli bulabilirdik. Fakat 
mübarekler, pek abeste ilerle· 
dikleri için, uzıın mesafelÇ!re 
gidecekleriıı yorgunluğa kat-

Sahte Sterlin 
Süren 7 
Kişi Adliyede 

Bunlardan Dördü 

Dün Tevkif Edildi 

TAN 

, . G Ü N Ü N R E S 1 M L E R I "'t 
'--------~----~--------------/ 

Sahte sterlin sürerken yaka
lanan ve Üzerlerinde bir miktar 
sahte sterlinle sahte pasaportları 
bulunan Çekoslovak tebaasından 
Martın Sandıs, Jojef, Armoz, 
Antonraal, Alfiret, Ogin Kinas 
ve Julyos dün adliyeye verilmiş_ 
!erdir. 

!kinci Sulh Ceza mahk~me
sinde yapılan duruşmaları sonun. 
da bunlardan Alfiret, Julyos, An
tonraal, Jojef tevkif edilmi~ler_ 
dir. Diğerlerinin duruşmalarına 
gayri mevkuf olarak devam edi
lecektir. 

Hapse mahkum oldu 
Ziraat bankasına ait Omerli ve 

Ümraniye köylerindeki koopera. 
tif sandıklarmdan zimmetine 111 
lira geçirmekten suçlu mezkur 
sandık memuru Abdülkadir'in 
duruşması dün Birinci AğTr Ce
za mahkemesinde neticelenmiş_ 
tir. 

Abdülkadir'in 1 sene iki ay 
müddetle hapsine karar verilmiş
tir. 

IJ!ühürü taklit etmiş 
Yerebatanda oturan Saadet 

adında bir kadın Yerebatan muh
tarı Saidin mührünü taklit ede
rek sahte ilmühaber yaptığı ıddi. 
asiyle Birinci Ağır Cezaya veril
mişti. Dün yapılan duruşma so
nunda Saadet'in suçu sabit gö
rülmüş 3 ay müdetle hapsine 
karar verilmiştir. -----
Belediyede : 

Gazino Tarifeleri 

Arthrdacak 
İkinci ve ücüncü sınıf gazino, 

lokanta ve eğlence yerlerinin 
mesrubat fiatları yeniden tetkik 
edilmistir. Bu tetkiklere göre bu 
verlerdeki meşrubat fiatlarının 
eeccn sene konulan azami satıs 
fiatına vüzde 15 zamla artması 
icap etmt"ktedir. Bir tek mevsim 
calı5an <"itlence yerlerinin üçün
cü ve ikinci sınıI olarak tesbit 
edilenlerinin kahve ve CAY fiat
lan da cırtacak ve bu sı.nıflar icin 
veni bir t arife tatbik edilecektir 
Hazırlanan rapcr bu günlerde 
beleı'!ive daiıni encümenine veri
lecektir. 

Müteahhitle Belediye arasın· 
daki BebPk - İstinye yolu inşaat 
ihtiliifı şurayi devlete gönderil
mist;r. 

SEBZE HALİ İÇİN VARİ
DAT -- Beledive. sebze halinin 
bütçesinin tetkikı> baslamıstır. 
HalP. yeni g0lir kaynakları aran
maktadır Akdeniz limanların
dan ihrac edilen portakal ve man 
darina 18 günde şehrimize ııeldi· 
ği icin cürümekte ve bu yüz~<'n 
hali kirletmektPdir. Bunu önle
mek için de tedbirler alınmak
tadır. 

Bir Kadın, Arkadaşını 

Yaraladı ve Kaçh 
Izmir, 22 {Tan) - Ödemişin 

bir köyünde Bayan Tomris arala
rında çikan bir münakaşa neti
cesinde Bayan Sabriyeyi muh. 
telif yerlerinden yaralamış ve 
kaçmiştır. --------

Gümrükler Vekili 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 22 (TAN) - Gümrük 
ve Inhisarlar Vekili Raif Kara
deniz bu akşam Istanbula hare
ket etmiştir. 

Janınalannı kolaylaştıracak bir 
çare düşünmek Jilzım. Benim 
aklıma gelen çarelerdeQ birisi, 
tramvaylardan kaldırılacak ka
napelerin güzergi.ha sıralanma
sıdır. O takdirde, mecalleri tü
kenenler, inip biraz oturmak, ve 
mola vere vere yerlerine var· 
mak imkanına kavuşurlar. Ge
çenlerde iki arkadış arasında 

ger,miş bir konuşmaya ~ahit ol
mustum. O zaman bir nükte ha
linde verilmiş ve beni hayli gül
diirmiiş olan bir cevap, çok ya
kında artık hakikatin ta kendi
sini ifade edecek gibi görünü
yor. O gün, iki arkadaştan birisi 
diğerine: 

"- Haydi, demi.~ti, gel, şura
dan tramvaya binelim!" 

Diğeri ise gülmüş, ve şu ce
vabı \•erıni~ti: 
"- Beni mazur gör, bu ak· 

Örfi İdare Komutanı Orgeneral Ali Rıza Artunkal, Pasif Korunma 
i~lerini tetkik için dün Vilayette yapılan toplantıdan çıkarken .. 

Peynir Tüccarları 
Narh işinde 

Israr Ediyorlar 
Öne Sürdükleri iddiaya Göre, Narh 

Konulmadıkça Yeni istihsal Y apılamazmışl 
Beyaz peynir tüccarları, elle

rinde mevcut malı bugünkü narh 
üzerinden satmamak, bugünkü 
narh devam ettiği müddetçe de 
yeni istihsal yapmamak için israr 
da ve müşkülat çıkarmakta de
vam etmektedirler. 

Bunlar bır taraftan belediye ik
tısat müdürlüğüne miiracaat ede
rek yeni sene peynir narlıının 
bugünden tesbit edilmesini iste
mişler, bir takım hesaplar ver
mişlerdir. 

Bu arada bir teneke peynirin 
54 kilo sütten çıktığını, bugün 
sütün kilosunun 9 kuruşla 12 ku
ruş arasında tahavvül ettiğini, ot, 
saman, kalay, teneke1 kB.ğıt, ma
ya gibi iptidai madde fiyatları 
ile amele, buzhane, ve nakliye 
ücretlerinin arttığını, bugünkü 
narh üzerinden istihsal miimkün 
olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Belediye iktısat müdiirliiğü bu
gün peynir tüccarları ıle bir top
lantı yapacaktır. Ancak. peynir 
tüccarlarının bu iddialan varit 
görülmemektedir. Çünkü senenin 
bu mevsimi sütün en az istihsal 
edildiği mevsimdir ve bu mevsim 
de süt fiyatı daima yüksektir. 
Halbuki sütün kilosunun sütün 
bol mevsiminqe yani bir ay son
ra 4 kuruşa kadar düştüğü va
kidir. Amele. buzhane, nakliye 
ücretleri ile ot, saman vesaire 
fiyatları da mevsimlere göre ta
havvül etmektedir. Şu halde bu
günkü hesapları nazarı dikkate 
alarak bir maliyet fiyatı tesbiti
ne imkan görülmemektedir. Narh 
ta, maliyet fiyatına bir takım 
rakamlar ilave edilerek te~bit edi 
lir. Farazi maliyet fiyatına göre 
narh tesbit imkaru yoktur. Ve 
böyle bir hareket süt müstahsili 
olan köylünün çok aleyhinde o
lacaktır. 

Narh, peynir istihsal edildik
ten sonra rakamlara istinaden ma 
liyetini tesbit etmek suretıle ta
yin edilebilecektir. 

Dünkü toplantı 
Toptancı beyaz peynir tüccar

ları dün mıntaka iktısat müdür
lüğünde de bir toplantı yapmış
lardır. Belediye iktısat rnüdtirlti
ğünün de hazrr bulund:ığu bu 
toplantıda peynirciler bir tarbf
tan ellerindeki malların kendile
rine değil, müstahsile ait olduğu
nu iddia ederlerken diğer taraf
tan da peynir fiyatlarının arttı-

rılması lüzumunu ileri sürmüş
lerdir. Mıntaka tıcaret müdürlü
ğü iddiaları tesbit etmıştir. Bu 
iddialar bugün toplanacak fiyat
ları mürakabe komisyonunda tet
kik edilecek ve karar verilecektir. 

Aliıkadarlar, peynir fiyatları
nın değiştirilmiyeceği kanaatin
dedirler. 

Gıda maddeleri lıakkında 
tetkikat 

Belediye iktısat müdürlüğü bü
tün gıda maddelerinin istihsal 
merkezlerinden Istanbula gelin
ceye kadar geçirdiği safahatı 
ve fiyat tahavvülünü tesbite ka
rar vermiştir. Ilk olarak zeytin 
ve zeytinyağının istihsal merkez
lerindeki birliklere birer mektup 
gönderilmiş ve bazı sualler sorul
muştur. Bu cevaplar gelince bu 
seneki zeytin rekoltesi, randıman 
vaziyeti ve fiyatları anlaşılacak
tır. Diğer maddelerin dosyaları 

da tanzim edildikten sonra bele
diye yeni bir faaliyet devresine 
başlıyacaktır. 

-------
Piyasada: 

Dünkü ihracatımız 
Türkiye - Almanya arasındaki 

ticari münasebetler artmaktadır. 
Dün Almanyaya 150 bin liralık 
tütün, 60 bin liralık da fındık 
gönderilmiştir. Evvelki gun de 
200 bin liraya yakın tütün ve 
hurda incir ihraç edilmiştir. Fa. 
kat bütün ihraç hareketlerine 
rağmen Almanya ile aramızda 
aktedilen ticaret anlaşmasındaki 
21 milyonluk ticari mübadele 
henüz bitmemiştir. 

l ngiltereden gelecek 
lokomotifler 

Ingiltereden alınacak lokomo
tif ve vagonlar için tetkikler yap. 
mak üzere Devlet Demiryolların
dan bir heyet yakında Londraya 
gidecektir. 

Dün Varna yoliyle, mensucat, 
kağıt ve manifatora eşyası gel. 
miştir. 

Karısını Öldürdü 
İzmit, {TAN) - Kandıranın 

Şeyhhuhari köyünden İsmail oğ
lu İbrahim, 6 çocuğunun anası 
olan kansı Haticeyi kıskançlık 
neticesinde öldürmüştür. 

6ütüNC 
l4"Afl 

şanı yayan gideceğim: (,:ünku 
hem çok yorgunum, hem de a· 
cele işim va:r!,. 

* * Kadınların derdi: 

Gazetelerimizden birisinde 
t"ıkan bir yazının serliv

hası şu idi: 
"-Kadının en büyük derdi: 

Geyim!,, 
Tevekkeli °değil, gazetecilerin 

isimleri yalancıya çıkmamış ... 
Mesela, şu serlavha, hakikatin 
tam tersini ifade etmiyor mu? 
Hakikatte, kadınların en büyük 
zevki olan Geyim, kendilerinin 
değil, erkeklerin en büyük der
didir. İnanmazsanız, bir boş za
m•nınızda çarşıyı dolaşın da, 
cesaretiniz varsa, kadın eşyala
rının fiyatlarına bir göz atın ..• 

Geçenlerde, evli bir arkada'iil 

misafir gitmiştim. Biz oturur
ken, dostumun refikası da so
kaktan döndü: Sırtında, terzisi
nin henüz tamamladığını öğren
diğim zarif, yeni bir kostüm 
vardı. Bulunduğumuz salonun 
ortasına gelerek, tuvalet teşhir 
eden bir manken gibi iki üç de
(a döndü, sonra kocasına sordu: 

"-Yeni esvabımı beğendin 
mi?,, 

Karısına dalgın dalgın bakar
ken yakında alacağı faturayı 
düşünen dostum, sadece: 
"- Güzel!,, dedi. 
Fakat karısı: 

"- Bilsen ne kadar hafif!,, 
Deyince, dayanamamış ola-

cak ki, acı acı gülümsiyerek 
ce\'ap verdi: 
"- Sana öyle geliyor karı· 

cı~ım!,, 

Vilayette 
Pasif Korunma 
Toplantısı 

İçtimada Örfi idare 

Komutanı da Bulundu 
Diin sabah vilayette Orfi Idare 

Komutanı orgeneral Ali Rıza Ar
tunkal'ın da iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. Vali ve belediye re
isi ile parti müfettişinin de ha
zır bulundukları bu içtimada pa
sif korunma işleri etrafında görüş 
meler yapılmıştır. 
Ayın 28 i ile 31 i arasında ya

pılacak olan pasif korunma dene
mesi için hazırlıklar bitmiştir. 
Deneme günü halkın nasıl hare
ket edeceğini bildiren afişler dün 
şehrin münasip mahaller:ne asıl
mıştır. 

Denemenin geceki safhasında. 
herkes ışık karartma ve maske
leme nizamnamesini tatb'ke mec
burdur. 
Ayrıca tehlike işareti verilir 

verilmez soba ve oc• klardaki a
teşler söndürülecek. havagaz• 
muslukları srmsıkr kapatılacak. 
bu suretle yangın çıkmasına ma
ni olunacaktır. 

Poliste: 

Kız Kaçı!"anlar 

Yakalandı 
Zabıta, Haznedar çiftiğinde 

bir kız kaçırıldığı şeklindeki ih
bar üzerine yaptığı takibatı neti. 
celenlirmiş , kaçırılan kızı ve ka
çıran adamları bulmuştur. 

Bu kız, Haznedar çiftliğinde 
çalışan Mustafa Gülenin 17 ya. 
şındaki kızı Fatma Gülen'dir. 

Kendisini kaçıranlar da bu kızı 
sevmekte olan şoför Raif ile ar
kadaşları Kemal, Nuri ve Osman
dır. Zabıta kızı da, bu adamları 
da Bakırköy Jandarma Komutan. 
lığına teslim etmiştir. Kaçırıldı -
ğı yerde bitab bir hale gelmiş o
lan Fatma, zabıtaya verdiği ilk 
ifadede kaçırılmadığını, kendi ar_ 
zusu ile kaçtığını söylemiş ise 
de babası kızının zorla kaçırıl -
dığını, ve belki de tehdit ile kor
kutulduğu için böyle söylemek. 
te olduğunu idia etmektedir. 

BİRBİRLERİNİ YARALADI
LAR - Aksarayda oturan Şev
ket, Necmi, Mahmut ve Ali a
dında dört genç, kadın rekabeti 
yüzünden kavga etmişler, birbir
lerini bıçakla yaralamışlardır. 
Yarala,., ağırca olan Mehmetle 
Ali Cerrahpaşa hastahane'<iııe 
kaldırılmışlardır. 

Yeni ihtikar Yakaları 

T esbit Edildi 
Fiatlan mürakabe bürosunun 

kontrol memurları, Beyoğlunda 
lüks bir mağazada 35 liraya ka
dar ayakkabı satıldığını tesbit et
mi.;lerd ir. Bu mağaza sahibinin 
bu ayakkabılan bir ay evvel 22 
liraya sattığı anlaşılmıştır. Bu 
gün top la nacak olan fiatları mü
rakabe komisyonunda, ihtikar 
yapan bir kaç manifaturacının 
da vaziyeti tetkik edilecektir. 

Balatta kömürcülük eden Rüs
tem Darendeli tarife hiliifina kö
mür sattığından yakalanmış, Ad· 
!iyeye verilmiştir. 

Bir mahkum aranıyor 
ç;vi ihtikarı yaptığından 2 se

ne sürgünle ~00 lira para cezası
na mahkfım olan Karnik Yusuf
yan zabıtaca aranmaktadır. Za· 
bıta Yusufyarun Ankarada oldu
ğunu tesbit etmiş, yakalanması 
için telgrafla Ankara emniyet 
müdürlüğüne müracaat etmiştir. 

Edebi eser meselesi: 

Yakup Kadri, bir gazeteciye 
mülakat vermiş. Bu mü

lakatının bir yerinde: 
"- Bence, diyor, rnuharrir1e· 

rimizin eser verememeleri, ken· 
dilerini yevmi gazetelere vak
fetmetleridir. Giindelik yazı ye
tiştirmekten edebi eser yarat
mıya vakit bulamıyorlar!,, Fa· 
kat üstat bu iddiada bulunurken 
unutuyor ki, kasdettiği muhar
rirler, kendilerini yevmi gazete
lere mecburen vakfettikleri hal-

de, edebiyatımıza iyili kötülü ;,ir 
çok eserler vermişlerdir. Acaba, 
senelerce sefirlik etmiş, ve bu 
sayede, dünyada her insandan 
ziyade bos zamana sahip bulun
muş olan üstat, son yıllarda ede
biyatımıza kaç eser kazandıra
bildi? 
Eğer ben iistadm yerinde ol

saydım, bu suale şu cevabı ve
rirdim: 
"- Nankörler... Senelerden· 

beri elime kalem almadım: Ben· 
den edebiyata bundan büyük 
bir hizmet mi bekliyordunuz?,, 

Naci Sadullalı 
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Bakanlara .. 
Yazan: Naci Sadullııfı 

kı . 1 . b" illeti" 
Tıp ınsan ar gı ı, ın dal 

de, bazen korkuların 
susarlar, bazen de kork~!~ 
dan bağırırlar. Onların sıikn eıl' 
rında zaafla!•, ve kuru tchdiıl ~!· 
dolu naralarında, sapır .,sp~t isl 
reyen yürekleri okunur. uız 
daima kuvvetli olduğu içiıı s~ 
ve yalnız mecbur bıral<ll 
bağıran bir milletiz. ti. 

Hizim sükutuıuuzda kUdrt ı 
miz ve haykırı~unızda, Jtaat ıc 
kin eden bir ihtar okunur. 

Hu harbin başıııdanberi ku~ 
tini sükunetiyle gösteren '.fU~ 
milleti, dün, bir gükreyişe bcdıt 
yen sesini, biitün dünyaya dJ. 
yurdu, ve kendisini kuşkuln•• 
ranlara vakur bir ihtarda buııııt 
du. Bu ihtar şu idi. d 
"- Çelik bir kale gibi dUfll~ 

Trakyanuza tecavüz eden ~ 
kuvvet kırılmaya mahkiınt ,1; 
Dost ve düşmanlar bunu b~ 
bilmelidirler. Geçen W11 tJ 
harpte sekiz cephede barbed.bİ 
Türklerin tek cephede ne ır' l· 
harikalar yaratmıya kadir 0 

duklarıııı takdir tmek kolaydıl'·,.e 
Kafalarını kayaya çarpmak ) 

kendilerini felakete siiriiklcoıt 
isteyenler, deneyebilirler!" 

Bu ihtar, çok geç uyanan J<~I" 
kunç bir hiddetin tezahürüd~ 
Ve sabırları çok geç tüken. 
kuvvetli milletleri hiddetlend~ Aı~ A, 
menin akıbetlerini bilenler, b ~~ 
vatana kem gözle bakmanın nel~ 
re nıal olabileceğini kestirmeJi.l 
zorluk çekmemişlerdir. ) 

Biz, kimsenin ciğerini söknle 
sevdasında değiliz. Fakat biıİP 
ciğerimize uzanacak bir kolu ~ 
rarken ne kadar nterhamets 
da vrandığınıızı anlaınak ıstcycıı· 
!er. tarihe bir göz atsınlar: 

Göreceklerdir ki, bugiine I<~ 
dar Türk vatanına fena niyetler~ 
uzanarak kırılan birinci, üçüne~ 
veya... beşinci kol değildir. ve 
kıyamete kadar da, bu yurda ~ 
arruz cdcnleriıı kara talihler11 

kendilerinden en,elkilerin nıll' 
h1m akıbetlerinden zerre kadll 
farklı olmayacaktır! 

l\1üteierrik 

Bütün Eczanelerde 

Doktorların 

Listeleri Bulunacak 
F.czahaneler gibi, doktorlarıD 

da nöhet beklemelerini tetkik e_: 
den Belediye sıhhat müdürlü~~ 
bucıun mümkün olamıyacal!ııı; 
anl:ırr.ıstır. Ancak eczahanelerd 
o mıntakadaki doktorların me'" 
cut list~Ierinden istifade edJlı:ne' 
si a!iıiı.adarlara bildirilmiştir:. G~ 
celeri doktor isteyecekler nobC d' 
çi eczahaneye gidecekler ve h•~ \iti 
talığın nevini bildirerek doktO ~ 
adres, alacaklardır. 

Ecnhanelerdeki listelere harı' 
gi doktorların geceleri vizite:\',~ lıı 
gidecd!l de kaydedilecektir. zı , 
ra iiniversite veya başka yerle~ 
de ders veren doktorlar gecele 
çalı~tıklar, için hasta tedavi ır 
dememektedlrler. 
YENİ RADYO !STASYO~' ) 

LARI - Memleketimizde yeJ11' 
den iki yerde iki radyo istasyoıı0 
tesisi için tetkikler yapılmakl8" 
dır. Sadece dahili neşriyata talı' 
sis edilı>cek olan bu iki istasv~ 
nun nerede yapılması muvaf · 
olacağı araştırılmaktadır. . 

MEMURLUK İMTİHANI _., 
İnhisarlar idaresinin memur si· 
mak üzere açtığı imtihan dil~ 
Bahçelrnpıdaki satış şubesin~; 
yapılm>'tır. İmtihanlara 75 k1 

girmiştir. 

İzmir ve l\1ülhakatının 
Buğday İşleri 

Izmir, 22 ı Tanı - lzmir ve 
mülhakatından vaki müracaatla' 
üzerıne vilayet murakabe kO' 
mısyonu, Toprak Ofısın burals!2 

satış yapması ıçin buğday iJıtl· 
yaçlarının tesbitine karar verı:nış· 
tir. lzmir ve kaza merkezinde~' 
halkın ihtıyacını karşılamak v: 
zere ofis ayda 133 ton buğd•l 
satmaktadır. Bazı nahıye ve kiı1; 
!erde de komisyonlar marifetı)'1 

buğday satılacaktır. 

Belediye l\lemurlarınlll 
Vaziyetleri . 

Ankara, 22 l'l"AN) - Dahillf? 
Vekaleti belediye memur. 11~ 
müstahdemlerı hakkında yenı b 
nizamname projesi hazırlaınıŞ~1~~ 
Bu proje ile bıllımum be!ed•). 
memur ve müstahdemlermırı 18

8 yin, terfi ve tecziyeleri ile istlf. 
ve mezunıyet şekilleri devlet teŞş 
kiliıtında tatbik edilen esaslar 
uygun şekle bağlanmaktadır. 

Proje. devlet şurasına scv1'C' 
dilmek üzeredir. 
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Ul&katın Akisleri 
~itler - l\lussolini mülakatı 

.• . -üzerinden dört gün 
halde- muhtelif meın

rin, efkar.1 umumiyelerini 
etmekte devam ediyor. 

tlıiilakatın, Bitlerin ikamet
.. Olan Berstersgaden'de ya· 
. talıruin olunmakta ve bu 

le Y.et, Mussolininin bu sefer 
. tın ayağına gittiği şeklinde 

ı .. ~.~ektedir. 
~ gazeteleri bu mülakat 

a şu muhakemeleri yü
te ve tahminlexi yap· 

q lar: 
ltıaıyıs 1939 da, Berlinde 

Ya ile İtalya arasında im
askeri ittifak, ııimdi 

lin.iyi, mihverin eslıi yap-

~n yardımı, ayni zaman
~ taleplerinin ve Alman 

onyasıwn kabulü demek· 

ltaıYan kuvvetlerinin bir kıs· 
>llıut heyeti umumiyesi, Al

Erkam Harbiyesinin ku
' sı altına girmiştir. . 
llrıa mukabil Almanya, Ital· 
lll iktısaden göçmesine ve 

lı gün!er geçirdiği anla
F'aşizınin yıkılmasına mani 
k için, işgali altındaki mem 

tlerden topladığı maddeler-
~ bit .kısmını italyaya vere
. \'e Italyanın harp endüstri· 

11~endi mütehassısları tara· 
• '"ClQ tanzim ve tensik e<J,ecek-. 
~~ili kaynaklar bugün İtalya

Oo Alman tayyaresi oldu
~ l:ıhmin ttmektedirler. Bun 

bir kısmı, Norveç hareka· 
~kullanılan nakliye tayy~-
1dir. Bu tayyareler şimdi 1-

>aıı. askerlerini ve harp mal
tsini Tarablusgarbe t,aşı
tadırıar. 

deniz Havzasında 

t5G • 1 Ay 800 

lenmiyeceğini söylemiştir. 
İtalyan gazeteleri ise, İtalya· 

nın Almanyanın askeri işgaline 
efkan umumiyeyi hazırlamak 
maksadiyle, hareket sahasının 
Akdenize intikal ettiğini, İngi
lizlere müessir darbenin burada 
vurulacağını söylemektedirler. 

Bütün bu tahminlerin ve mu
hakemelerin, hiç olmazsa kıs· 
nıen isabetli olduğu kabul edi· 
lebilir. 

Bugiin İtalyanın, bir çok ci· 
hetlerden mU-.kill bir vaziyette 
olduğu, Faşizme karşı geniş 
halk kütlelerinde ve orduda 
bir hoşnutsuzluk mevcut oldu
ğu ve bu menfi duyguların git
tikı:e hareket şekline inkılap 
etmekte ohh.ğu muhtelif kay· 
naklardan gelen haberlerle te
eyyüt tmektedir. Bundan dolayı 
İtalya bugün Almanyanın as· 
keri olduğu kadat' iktısadi ve si 
yasi vardımına da muhtaçtır. 

Diğer cihetten, harbin Akde
nize intikal ettiği de muhakkak 
bir keyfiyettir. Görülüyor ki 
Alınanlar Amerikan yardımı 
tam olarak temin edilmeden 
evvel -ve mümkünse buna ma
ni Qlmak için- İngilizleri Akde
nizde de · müşkül bir vaziyete 
sokrnay&. çalışmaktadırlar. Al
manların Akdenizdeki bu ta
arruz hareketlerinin henüz baş
la!lgıcında bulunduğunu söyle
mek mübalağalı bir tahmin ol· 
maz; gelecek haftalarda bu ye
ni harp sahasında daha şiddetli 
Alman hücumlarımn vukua ge
leceği muhakkak gibidir. 

T obruk'un Zaph 
' ·~ 

Sidney'.den gelen bir haber, 
Tobruk'un 24 saatlik kı

sa bir mukavemetten sonra tes
lim olduğunu bildirmektedir. 

Rn haber teeyyüt ettiği tak
dirde, Tobruk'un zaptını İngi
lizler İ<;in biiyük bir muvaffa
kıyet olarak kabul et01ek lazım 
dır. 

Sirenaik vilayetinin en 
mühim kervan ve otomobil yol
larımn merkezi ve tabii bir li
man olan Tobruk, deniz ve ha· 
va üslerine mnlik olması dola
yısiyle, Akdenizdeki askeri ha· 
rekat bakımından belki Bardi'· 
adan daha büyük bir sevkul
ceysi ehemmiyeti haiz olan bir 
noktadır. 

İngiliz kuvvetlerinin, Tob· 
ruk'un zaptından sonra, bu li
mana 170 kilometre mesafede 
bulunan Derneye kadar yiirü
yüp yüriiyemiyecekleri hakkın· 
da bir şey söylenemez. Ancak, 
İngiliz kuvvetleri Başkuman
danlığının ve İngiliz hükumeti
nin, son haftalar içinde ha!iııl o
lan yeni vaziyetinin icabettirdi
ği şekilde kararlar alacağı tah-4 Iınan matbuatı, bu mülak:ı· min edilebilir. 

. • tın, mihver devletlerinin Bu yeni vaziyet, Romanyada 
. tereoy!: karşı büyük darbeyi gittikçe çoğalan Alman ordusu-

. ~eden evvel alınacak ted- nun Balkanlan tehdit edici bir 
~h kk d t b' 1 hal almasıdır. Bundan dolayı 
hA • a ın a am ır an aşma İngiliz kumandanlıgv ının, Afrı" • 
..-çticelendiğini yazmaktadır· 
• kıtda tedafüi bir vaziyete geçe-

tı.~lıt>.an hük6metinin resmt rek, yahut küçük kuvvetlerle 
· '<1Cssi1i Amerika gazetecile· taarruzlanna devam ederek, or-

l' t · 1 dunun, hava kuvvetlerinin bil· 
İ>· ap ığı beyanatta: lngi te- yu"k bir kısmını. biltiin ihtı"mal
.. llluhakkak mağlup ola· 

ı; Ilı; A k vl A lere karşı serbest bırakması ve 
.j>'tt meri anın bu mag u- gönderilmesi melhuz olan yer-
~ e mani ve Avrupa harbini 1 d 
"-k~letrniye muvaffak o lamı· lere. yakın üs ~r e tahaşşli~ et
h,.,llıı; Almanyamn Garbi mesJ akla ye?;..n ı?elmPktPtftr. 
~~ kürede bir harbe sürük- M. ANTEN 

fl·lr1 ~ ~!1DiihtU 
~~,!!' bl~f.~!n.,.~:~.~~~~~.~::, . ., 
~· hayat ilmi bakımından tayini işlerinde elbette daha müs-
Oldu~an zi.y~d~ 8:nas!nın çocu- terih olmaktadır... . • 
~)I gu gıbı, ıçtımaı hayatta Hayat ilminin ıçtımat ışlerde 
~-)' e olduğundan, bizde herke- bu yeni hizmeti kan grupları üze. 
)1- atının sonunda anasının a- ~inde ilim adamlarının araştırma· 
~ti~~rlar. . • larmdan çıkan yeni neticelerden 
'lsa aı bakı~dan. ~- ıyı bu U· ileri gelmiştir, bunu İstanbulda 

ad gerektır: Dmlıkte baba- Adli Tıp İşleri Biyoloji Lahoratu· 
lld!nı ta~ımak, sonra da ana- varı Şefi ve Kuduz Enstitüsü Di

~-ıcatı~let. gıtm~··· . rektör ve Başhekimi, çok kıymet
b; ıç ımai ışlerde, hır ço· li doktor Zekai Tunçman yeni 

1
• ıt!~r!ekten bahas.~nın:. hatta çrkardığı eserde ne kadar güzel 
•t, Y nlaşlması mumkun ola- anlatıyor! 

d akın vakte kadar bu iste . . . 
il anası şiipheli olan bir ço- Bu .ışt«: hepı~ıze ferah.~ık ve-

il rerçekten anasını anlamak ren _hır cıhet, ıhmde heı_ıuz p~k 
Süleyman Peygamberin yenı olan kan grupu tetkiklerınm 

~ ve t~bii bildiğiniz çare- yurdumuzda da . -uz1:1"° v.a~it 
saş~a emniyetli bir usul bi- g~~meden:- . tat~ık .. edılmesı.~ır. 

dı. Lüzumunda bir çocu- Boyle nazık ışlerı gorecek mute-
.ı ~:~~çekten soyunu göstermek hassıslarım~z ve o işlc:_r~en is~if~-
1~ 1rtılerin yalnız kendi kana- de eden vıcdanlı hakımlerımız 
t, ile kalırdı. bulunmasından dolayı iftihar ve 
~lıterıe hakimlerin kararlanna kendi kendimizi tebrik edebili· 
lllı~lduğu şüphesizdir. Fakat riz. 

~fi ~r, hayat ilminin en yeni Bu kan gruplan bahsini, bir 
, ~-~nden istifade ederek :şiın- kaç sene oluyor, burada yazmış· 
~~tl:1~e:rin en doğt'U kar~rı tım. Herkesin soyunu ilmi bir su
~~ ltt ~ne hizmet ediyorlar. Jl. .rette gösterecek bu muvaffakı
,t~ ~ı;~~.fleri, ne kadar iyi ve ~·iik yet üzerine ve hafızanızı tazele-

~Utıceli insanın kana- mek üzere, yeniden bir kac; yazı 

TAN W 

,.~, ·" ut 

• TAKYiMDEN 
~ .. , iaYAPRAIC 

Ümmid ·Ümit· Umut 

Ulus'da şu fıkrayı okudum: 
"TAN" gazetesinin Tak· 

vimcisi, yazdığı bir fıkranın üs· 
tüne şöylt: bir başlık koymuş; 
Baht ve ümmid. 

Bu günlerde Akşam gazetesi. 
nin dil ve imla mütehassısı, heı 
halde karabaş tecvidinde olduğu 
gibı ikincı kelime hakkında ken· 
disi bir sual soracak, ve bunu biz 
okur -pardon yüksek Türkçeyi 
kullanalım: Bir kari'- tarafından 
sorulmuş gibi göstererek şu ce
vabı verecektir: 

"Ümmid dememeli. tlmit de· 
meli!,, 

Bir İngiliz bombardnnan tayyaresi, -henüz havalanmış olan bil' diğerini takiben,- hava meydanında uçuşa hazırlanıyor •• 
Zavalh (Umut) kelimesi, hala 

"YUksek Türkçe" nin kadrosu 
dışındadır.,, 

Münevverler lçi.11 Yalnız Tayyare 
Buna fıkracılıkta "Tatlı ta'riz,. 

derler. 
Fakat han!Vsinln doğru oldu

ğun.o anlamak için araştıralım: 

Açllacak Yurt 
Nasd Olmahdır? 

1:wo...,-. ...... ...., ... _ •• .._ .... _.,
1
._ ......... , ... ,.._. ______ : 

'f-· ___ Y_A_.~_N_: ___ ~°!,_ş __ , 
Birkaç g~denberı gazeteler. 

de, haylı hararetli bir mü
nakaşa görülüyor. lstanbul bele
diyesi, halis bir niyetle olduğu
na şüphe bile edilemiyecek bir 
teşebbüse giriyor: Darıilacezede 
bir ayrı pavyon açacak, bunu 
kimsesiz ve çaresiz ihtiycll' mü
nevverlere tahsis edece.it. Işte 
münakaşanın mevzuu bu. Dilen
ciler ve düşkünler için kurul
muş bir müessese olan Darüla
cezede, ayrı bir pavyonda bile 
olsa, fakir münevverlere vurt 
tahsis etmek fikri bazı muhar
rirleri gazaba getirecek derece
de incıtmış gibı görlinıiyor. ".Bu, 
münevvverıere karşı bır haka
rettir" diyorlar ve beledıyeyi, 
bu teşebbustinden dolayı pek a
ğır lisanla tenkit ediyorlar. Da
ha mutedil düşünenler ise, fik
rin esasını iyi buluyorlar, yalnız 
yapılacak müesseseye verılmesi 
diıştinülen ısmi uygun görmü
yorlar: "Darülaceze", (Dti~ün 
Yurdu) gibi tabirlerin, oralarda 
ömürlerinin son demlerini ge
çirmek mecbul'iyetinde kalanla
rı her an rencide etmesinden; 
onlara, sinsi bir dert acısı gibi, 
devamlı bir ıztırap kaynağı ol
masından, hiç te haksız olma
yarak, korkuyorlar. 

Samimi bir emelle, iyi bir 
niyetle ortaya konan bir 

fikir, eksik, hatalı veya büsbü
tün yanlış bile olsa, tekd.r ve 
tahkırle, yıkıcı ve kırıcı mua· 
haza ile değil; yapıcı ve teşvik 
edici, hayırhah bir tenkitle kar
şılanırsa, her şeyden evvel, a
meli ve faydalı bir neticeye var
maya yol açılmış olur, sanıyo
rum. 

İstanbul belediyesi böyle bir 
teşebbüse girişmekle çok iyi, 
çok hayırlı bir hizmet yapacağı
na kanidir, bu kanaati haklı 
bulmakta tereddüt edilemez. 
Belediye yalnız bir mühim nok
tada yanılmış görünüyor: llaya
ta mana veren dekordur; deko
runu değiştirin, hayatın manası 

değişir. Darülaceze duvarları 
içinde en zarif, en mutena dö
şeli, en rahat bir köşıde ıka
mete mecbur olan bir ihtıyar 
münevver (yani hayatın en acı 
tadını ömriınün, zaman nostal
gisi içinde en alıngan ve içli dev
rinde duyan bir fikir ve his a
damı), her an etrafını çeviren 
Darülaceze dıvarlan dekorunun 
tesiri altında devamlı bir ruh 
ıztırabına uğramaktan kendisini 
kolay kurtaramaz. ''Darülace
zede Münevverler Pavyonun -
da .... ," adresi onun için her soy
lenışte, her yazılışta biraz daha 
derinlere işleyecek bir iç sıZJsı 
olabilir. 

Maksat hayır olduktan son
ra bunu daha güzel bir 

şekilde yapmak neden mümkün 
olmasın? Booğaziçinde, Ihsaniye 
ve Salacak sırtlarında, belki 
Çamlıcada bile, ucuz ucuz sa
tılan eski köşkler ve konaklar 
var. Bunlardan biri kolayca a!ı
nabilli. Belediye, Parti, Basın 
Birliği, hahayırseven büyük 
zenginler birleşir, bir yurt ku
rarlar. Buna mutlaka, gayeyı ve 
tesis ma!.sadını apaçık ve içinde 
yaşayacaklara her an acizlikle
rini hatırlatacak mahiyette bir 
isim vermeğe de lüzum yoktur. 
Geçmişlerden bir büyük münev
verin adı verilebilir, bu suretle 
onun adı ve hatırası da yaşatıl
mış olur. Geçenlerde doğumu
nun yüzüncüyılını tebcil ettiği
miz Namık Kemal için bir abide 
yapmaktan bahsediliyordu. işte 
onun adına güzel bir abide: 
Namık Kemal Evi; "Yurdu", 
"Bucağı" filan değil, sadece Evi. 
Bu evin bir odası, o büyük ada
mın Kendi odası olur: Oraya o
na ait hatıralar konur. Güzel 
bir kütüphane kurulur. Diğer 
kısımlar, bedava, az ücretli ve
ya tam ücretli, olmak üzere, 
münevverler pansiyonu şeklüıe 
sokulur. Müessesenin müdürü, 
idare heyeti, ve diğer memur-

' (Devamı 5 de) 

ile Zafer 
Kazandabilir mi? 
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Muhakkaktır ki, tayyan: 
Milletlrin bünyelerinde 

korkunç tahribat yapan idea] 
bir silahtır. Fakat. büyük işler 
görmesini bE::klediğ'imiz tayya
re, beş altı yıl önceki nazari· 
yeleri tamamiyle suya düşür
müş ve o zaman düşündüğümüz 
şekilde bir semere verememiş
tir. Yani, Umumi Harpten bu 
ane kadar yapılan müteaddit 
tecrübelerde olduğu gibi, bu 
defa da hava üstünlüğünün ve 
tayyare harplerinin kati netice 
üzerinde başlı başına müessir 
olamadığı anlaşılmıştır. Eğer 
böyle olmasa idi ve mesela Po
lonya harbinde zaferi bu silah 
kazansa idi. Varşova müdafile
rinin Finlilerin ve Habeşlilerin 

daha ilk ~nden beyaz bayrak 
çekmeleri lazımdı. 
Eğer böyle olmasa idi. Fran

sa çöktüğü anlarda, müttefik
lerin hava kuvvetleri mihver
ciicrin ('Ok dununda olmasına 
rağmen İn,giliz tayyareleri Al· 
manların büyük işler görmesi· 
ne engel olamaadı. Görülüyor 
ki büyük işler gören, şehirleri 
harap eden, binlerce insanın ö
lümüne sebep olan havacılık, 
bugünkü harpte de yardımcı 

bir unsur olmaktan ileri gide! 
miyor. Bir kaç aydan beri ol· 
duğu gibi, harp yalnız havala· 
ra inhisar ederse netice için 
daha bir kac yıl beklememiz la
zıan gelecektir. 

C ünkü, bugüne kadar elde 
edilen netice ile bu iza

hatımız karşılaştırıldığı zaman 
kolaylıkla anlaşılabilecektir ki . 
bir tank veya bir tahtebahir 
harpte ne derece bir rol ovnı
yabiliyorsa tayyare de o nisbet
te bir yardımcı silahtır ve do
nanma veya kara ordusu gibi 
başlı başına büyük ve kahir bir 
kuvvet değildir. Ancak, tayya
renin "bugün yardımcı sahada 
gösterdiği tesiri fazlalaşt1rmak 
için bu silahın adet üstünlüğü 
ile birlikte malzeme ve eleman 

üstünlüğünü de bulması şart
tır. 

MALZEME: 

Alman motörleri 100 - 150 
saatlik uçuştan sonra revizyon 
denen kontrola çekilirken İn
giliz veya Amerikan motörleri 
"1000,, saatlik uçuştan sonra 

kontrole alındığı düşünülecek 
olursa, bu sonuncuların motör
lerinin bire on nisbetinde sağ
lam olduğu meydana çık.ar. 

Alman tavvarelerinin 60 de
receden fazla pike yapamama· 
ları, buna mukabil, İngiliz ve 
Amerikan tayyarelerinin 90 
derece pike yapmaları tayya
relerin gövdelerindeki çelik in
şaat üzerinde İngilizlerle Ame· 
rikahlann Almanlardan ne ka
dar ileri olduklarını isbat eder 

ELEMAN: 

Almanların bugün inandık· 
lan şeylerden biri de 

İngiliz tayyarecilerinin kendile· 
r inden üstün oldukları keyfi· 
yetidir. 

Sağlam bir kafa ancak kuv
vetli bir vücutta bulunur darbı 
meseline İngilizler liyakat kes
betmişlerdir Bir İne:iliz pilo· 
tunun yaşayışı ile bir Almal" 
ucucusunun yasavıs tarzları a
rasında bariz bir· fark vardır. 

U('uculann hava kavgalann
daki maddi ve manevi vasıfla
rına gelince: Bir taraf. şefleri
nin doymak bilıniyen ihtil'asla
n icin dövüsürken: diğer taraf. 
ilkötıce kendi adalarının ıınnrı:ı 
ela insanlık. hürriyeti için kavgp 
ediyor. 

Gözü dönüste olan bir tay· 
yareci havalarda hic bir zamar 
hakim bir vaziyete geçem ive 
ceği gibi, gözlerini hic bir za· 
man hasmından ayırmıyan tay· 
yarecinin ise garnizonuna en 
aşağı iki zaferle döneceği mu
hakkaktır. Bu da eleman ÜS· 
tünlüğüdür. 

. * Ümmid doğrudur. 
Mualliır. Naci (Kuzu) sunc1a: 

Sen olınasan ey hayali üırunid 

Blnle~ ya:ı~ ey ttlhall Ummid 
Ve Fikret (Sis) inde 

Hep levsi riya, levsi ha!ed, Jevsl 
tenettu' 

Yalnız bu. Ve yalnız budur ümmidi 
terefiu' 

diyorlar. 

* Cınit doğrudur. 
Namık Kemal: 

Umidin kes zaferden gayrden hndad 
llzı.msa. 

Ve yine Fikret: 
Ona bir :ıi'r içinde sarhof].uk 
Veı·erek neşvei ümid ile pür 
Blr cihan gösterir ki mu&fildir •• ~ 

diyorlar. 

* Umut doğrudur: 
Rb:a Tevfik bir divanında $ÖY. 

le söylüyor: 
Halbuki kimsede, tasa, kaygu yok, 
Korku yok, umut yok, saygı, duygu 

yok 
Büyük şair umut kelimesi hak

kında sayfa nihayetinde yazdı· 
ğı bir haşiyede şunları ilive e. 
diyor: 

"Umut Türkçe ümit mukabili· 
dir. Ummak masdarından gelir; 
ismimastardır.,, 

Bu ü~ şeklin hepsinin de doit· 
ru olduğu bu suretle tahakkuk 
ettikten sonra mesle tercih 
noktasınd& kalır. Ben şahsen U· 
lus muharriri gibi düşünüyor ve 
umut'u tercih ediyorum. "Yük· 
sek Türkçe,, kadrosunda daha 
buna benzer ne kuvvetli kelime
ler vardır. Ulus'un irşadına te
şekkür. 

Takvimci 

S. - Türklerin büyük şairle
rinden olan Fuzuli, Nefi ve Ne· 
dim, nerede doğmuşlar ve nere
de ölmüşlerdir? 

C. - I<"'uzuli - Bağdat civa
rında Hille'de doğmuş ve Ker
belada medfundur Ebced hesabfüı 
(Göçdü Fuzuli ) vefat tarihidir 
Muharrirlerimizden Ulunay biı 
sene evvel Bağdad'ta iken Fu· 
zuli'nin mezarını Kerbelada bul 
mağa muvaffak olmuş, fakat ah
val dolayısile mezar taşını yap
tırmağa imkan bulamamıştı. 

Nefi- Erzurum'un Hasankale 
şehrinde doğmuştur. Bayram 
Paşayı hisvinden doloayı Dör
düncü Murad zamanında lstan
bulda samanlıkta boğdurularak 

Küçük Punco'nun Esareti: 

Küçük Punco, Emanuello 
Delino isminde İtalyalı 

bir muallimin pek sevgili köpe
ğiydi. Delino'yu Arnavutluğa 
miye bindirdikleri zaman Deli· 
gitmek üzere askere alıp ge. 
no sevgilisinden ayrılmaya mec· 
bur oldu. 

CDZUM[ [ADPAMLAU 
cesedi denize atılmıştır mesaıı 

yo11anmıştı. Bir gece ufak bir yoktur. 
müstahkem mevkide Delino ile Nedim - Mevlana Celaleddi11 
arkadaşları büyük bir düşman Rumi sülaiesinden Karaçeleb 
hıicumuca uğradılar. Bu kör zadelerdendir. Istanbulda doğ· 
dövüşünde Delino, üzerindeki muş ve 1143 senesindeki ilıti
bütün kurşunlan bitirmişti. lalde kaçarken damdan düşerek 

Gemi Arnavutluk sahillerine 
yanaştığı vakit Delino, güverte
de yere yatmış, keyüsiz, keyif
siz dışarısını seyrediyor, yanın
daki asker kalabalığına rağmen 
kendisini çok yalnız hissediyor
du. İşte bu esnada birisi omu· 
zunu dürttü. 

Hemen başını arkasma çevi
ren genç muallim karşısında 
küçük Punco'yu buldu. Onu bü
yiık bir sevinçle kucakladı. Az 
sonra askerleri sahile çıkarır
larken P~co onların bacaklan 
arasından sıyırılarak karaya 
çıktı. 

Buradan öteye Delino birçok 
maceralarla karşılaştı. Bir gece 
dağlarda Arnavutların ani bir 
hücumuna uğradılar. Büyük bir 
çarpışma oldu. Delino bacağm
darı yaralanmış, yerde bayitD 
yatıyordu. Birdenbire eline yu.. 
m uşak ve sıcak bir şey sürün• 
dü. Gözünü açıp etrafa bakan 
Delino karanlığa gözleri alışın· 
ca. bunun Punco olduğunu gör
dü. 

v zında bir şey vardı. Bu bt-

Yazan: Sevim SERTEL 

Küçük Ponco ile 
rasıydı. Sadık hayvan bunu e
fendisine getirmişti. Bu suyu i
çjnce, Delinonun damarlarına 

yeniden hayat geldi. Biraz son

sahıbi Delino 

e 

Delinonun yerini bulduran yi
ne kücük Punco idi. 

Tiranda bir hastahaneye kal· 
dırı1an Delino, burada iyileşir 
i ile ez; Yunan cephesine 

Ümitsiz etrafına bakarken vefat etmiştir. Mezarının nerede 
Punco'nun kendisine doğru gel- olduğu hakkında kati bir kanaat 
mekte plduğunu gördü. A.ğzın- voktur. 
da, yaralı bir askerin üzerinden =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;:;;~;;:;;;;;;;~;:;1;= 
düşen bir fişeklik vardı. Punco t Askerli~ lslerı ' 
yine imdada yetişmişti. , ___________ _., 

Fakat, bu hücum neticesinde 
o gece hepsi düşmanın eline e
sir düstüıer. Punco da onlar a
rasındaydı. Zira sahibinden ay· 
rılm&makta ısrar etmişti. O
nur. bu sadakatine hayran olan 
iyi kalpF Yunan subayı Delino
nun istediği takdirde Puncoyu 
kucağıne: almasına müsaade et
misti. İşte yandaki resimde De
lino ile fedakar küçük Punco. 
yıı bir arada görüyoruz. 

Muamele Vergisinden 

Muafiyet Müddeti 
Sahibi ile birlikte tşçi sayısı 

beşı ve muharrik kuvveti ıki bt:y. 
giri geçmiyen küçük sanat mü
esseselerı muamele vergısmden 
muaJ tutulmuşlardu. Bu gıbı 
muessese sahipleri bir ay ıçinde 
Galatada istihlak vergileri mer
kez tahakkuk şefliğine müracaat 
ederek bir karne alacaklardır. 

Kame almıyanlar muafiyetten 
istifade edemiyeceklerdir. 

Şubeye Davet 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin

den: 935 senesinde Galata Çömlekçı 
so1 ... aı. 5-7 Bafra otelinde oturan Pi
yad., Astegmeo Hüseyin oğ, İsmail 
Hakk! (13479) un hemen ~bemııe 
mıiraccaatı. 

* EmWınü As. Ş. B~k. lığından: ı -
Bu sene askerlik çağına giren 337 do 
ğuno..ıuların ilk yoklamaları 23- 2 KA
nun - 941 gilnü başlıyacaktır. • 

2 - Yoklamaya geleceklerin aııağı
dn yazılı günlerde nüfus cil.ıdanı, ~ 
adet !otogra!, san'atı olanların &Ubeye 
hiıaber: yazılmış san'atlarını gösterir 
ticare\ oaalanndan tasdikli vesikaları 
ve ikamet senedile birlikte ıubeye 
geL'llelerl. 

3 - A: Eminönü merkez nahiye
si: 23 28 29 İkincikfinun 941 tarih
lerindeı. 

B Alt>mdaJ nahiyesı. 3, t, 5 Şubaı 

941 ta:lhlermde. 
.: Kwnkap nahıyesi 6, 11, 12- ı ;, 

Şuba. 941 tarihlerinde. 
D) Beyazıt nahıyesı: 18, 18, 20 Şu

bat 941 taııhlerinde. 
E) Küçükpazar nahiyesi: 25, 26, 27 

Şubat 941 tarihlerinde yoklamaları 
yapılaca.ktlr. 

4 - İhtiyat yoklamaları ayrıca ilan 
edilecekur. 
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SPOR: ( SinAma Dünvasınd'a) _____ .,. Askeri Vaziyet 

Mektepliler Arasında 
·Voleybol ve Futbol 
Maçları Devam Ediyor 

(Başı 1 incide) 
muvaftllk:ıyetlerlnden sonra tahad
dila eden vazlyeU hiilAsa edelim. 

* Cloudette Colbert ve 

Eren köy lstanbul
1
u 1 

BardJa'nın zaptını müteakip, Avus
tralyalı General iven :h.1ackay'ın ku
mandası altındaki İngiliz. imparator
luk kuvveUeri, bir taraltan sahil yo
lunu t&kriben Tobruk'a doğru, diğer 
taraftan d&. Capuzzo istihkAmından 
hareketle Marmarik çölünün içinden 

Ç 1 
Altaba dağ sırUarile sahll mıntakası 

am ıca ara.ındakl çöl yolunu takiben yıne 
Tobruk'un cenubuna doğru ileri ha-

DuglasFairbanks Yeni Birer 
filim Çevirdiler 

Bog"" • • • p t • 1 $ t reketlerine, fasıla vermeden, devam 
aZIÇlnlı er evnıya ana lı ttmışlerdir. Bu hareketin ilk neticesJ 5e.vimli artist Clodet Colbert 

E k k 1 Y d
• olarak 'fobruk'un cenubu şarkbinde-

r e Muallim stiklali en 1 ki El Aılem bava meydanı He daha (Candan sevgilim) isminde yeni 
1 garbind•kl El Gubi nokıa.ı, lngilizle- bır filim çevırmiştir. Erkek ro -

Dün Eminönü Halkevi spor ~ .. --... - •• - .. ·--···-···· .. ·~ rin elir.~ dti~mUş; Tobruk'un irtibat- lünü Ray Milland'ın oynadığı bu 
salonunda kız mektepleri arasın- : V l b 1 M l d l ları ke<ılerek kale her taraftan mu- ı filim mevzuunu bugünkü harp-
daki voleybol şampiyonasına de- ! o ey o aç arın 8 hasara aluna alınmış; lngiliz kara, ten almaktadır. 
,·am edilmişt~r. İlk karşılaşma ! Son Vaziyet hava ve deniz. kuvveUcrı, Bardıa'cta Colbert bu filınde Gusto is -
E nk.. ·ı İ t b 1 d 1 • T kı .. olduğu gıbı ışbırligı yaparak Tob- . . . .. . re oy ı e s an u arasın a o - ! a mlar Maç Ga. Maıı. Pu uk d el 'ıeçırmıperdir Tob uk' mınde bır gazetecı rolundedır. 
muş ve Erenköylüler ilk seti ! ~:~~~ : ~ ~~ ~ap,::,d:ıı :oııra, İtalyanl~rın ~ıng~~ Keuhndisbı !'laz

1
eteaksi tAarafından h~rp 

15-5 ve ilcinci seti de 16-14 ka- lsta•.bul 5 3 2 8 zod•ki •kıncı limanları ve mus.t.ahl.cm m . a .ırı. o ar vrupaya gon-
zanmışlardır. d alın k b ı1 d im t Muallim Mektebi 4 3 1 7 mevı.ila.. e ara , u \: ayetın erı ış ır. .. .. 
Takımlar şu suretle teşekkül Şişli Terakki 6 1 5 1 Bardıa - Capuzzo - Maddalena- Tob- Avrupaya ayak bastıgı gunden 

etmiştı: Kandilli 4 2 2 6 ruk sa..'ıası, yanı ba0tan ba0a bütı.in itibaren Gusto bir çok ma-
Erer.köy: Süheyla, Fazilet, Boğaziçi 5 1 4 6 ,ark kısmı, İngiliz ııgali aıuna gır- ccra geçirir. Evvela Ispanya har-

Mukaddes, Mübeccel Nevmide,, CUmhuriyet 3 1 2 4 mi~ oluyor. Bu sahanın cenubunda binde esir düşen . sevgllisi 
Türkan. Işılı: 4 4 4 Çarabub ıst:lıkam.ı mukavemete ehln TOM'u bir yolunu bulup esaret-

İstaobul· Selma, Vefiye, Sa- İnönü 3 ı 2 4 devam edıyorsa da, Sıwa'dan ilerle- ten kurtarır. Birlikte Parise ka-
mahat, Ülker, Güzin, Necla. . ... ...ıı yen lngiliz ~öl ordusunun sağ cenahı, 'arlar. 

İkincı oyun geçen senenin şam .............................. • . ..-
1 

burasın.. sıkı bır muhascıra altına aı. ')' 
piyonu Çamlıca ile Boğaziçi a- raberhl<. gol' .. rini yapmışlardır. mış, bütün irUbatiarını ve iıııdat un- FaUkat bur.adakike

1
n hdarp kızı-

rasında oynanmıştır. İlk sette Devre 1-1 L •• miştir. kaıı..arırıı ke.wniotir. şır zun muna aşa ar an sonra 
1 b . ık !kı·n-·ı· devre heyecanlı olınuş ilcisi birlikte Amcrlkaya dönme-

güze ır oyun ç aran Çamlıca c * ğ k · ı h ı ı 
Ve Ekre~ Mualıım· mektebı· h"- e arar verır er ve der a yo a 

takımı ilcinci sette rakibine nis- ~· - 1 F k 
betle daha az muvaffak olınuş, sabına kendi kalesine ters bir S'maU Afrikada günden güne vüsaı çıkar ar. a at tesadüf bu ya. 
fakat şon sayılarda enerjilc bir vuruşla ikinci golü atmıştır. Bu ve ehemmiyet kesbetmekte olan ın- bindikleri vapur (Athenıa) va
oynn oynayarak maçı 15-8, 16-14 l{older. müteessir olan İstiklalli- gı!ız taarruzu, kazanılan arazJden ve purudur. Ve bir gece ansızın 
kazanmaya muvaffak olınuştur. ler b•r penaltı kaçırmalarına !talyan oı:duouna indırılen darbeler- bombalanan bu vapurun içinde 

1 • rağmen korner atışından bir tto} den maada, daha ownullü olmak uze- Clodette ile sevgilisi sağ salim 
Takımlar şu şeki de idı: " re, iki uıılhim neucc elde etmio bu- ku tulurl r t k A 
Çamlıca: Süheyla. Necla, Nu- kazanarak tekrar berabere vazi- ıunmakladır: ' d .. r 1 a Bve de rGar vrupkaya 
· N balı t H ·· · N yete ttelmişlerdir. Nihayet oyu- oner er. ura a usto te rar rinısa, e a , ayrunısa, ec- "' ı - A.!rikada İtalyan emperyaliz- uh b" ı·k - b la 'fOM 

1• nun bitmesın· e az bı"r mu""ddet m a ır ı yamaga aş r. a. minl yaymak ve temcileştlrme" vazi- d In "li t k ti · 
Boğ:ı7ki: Nilüfer, Handan, Re- kala Mehmedin şütünü elinden fe•ini ustüne alan Mareşal Grazıani a gı z ayyare uvve erıne 

Claudette Colbert, son çevirdiği filmin bir sahnesinde 

B,00 Pı ogram 
8,U3 H&herler 
8,18 Müzik (Pi.) 
8,4i Yemek 

L.stes; 

* 12,30 Haberler 
12,'i2 İrct- saz 
12,30 Haberler 
1J,l.l5 İnt'(. saz 
13,2v lllıiziı< (Pl., 

* 18,0J Program 
18,1'3 o,·kectra 

MEVL01 
Merhum kemani Reşat ti' 

ruhuna ıttıhaten 26/ 1/94~ 
ne musadıf onunıiızdekı P 
niı Uskudarda Dogancı!Jf P 
ınde öğle namazını mıiteııl'' 
fız Yaşar ve Necmi H~ 
fından mevlıidu nebevi I< 
dilecektir. Ahibba ve din tı1 
!erimizin teşrifleri rica oluJI 

YENi NEŞRiYAT; 

ARKADAŞ - Haftalık ÇOCU~ 
muasıdır Renkli resimler, 
yaularla 2 ir1:cl sayısı çıkmışttV 
KONJONKTÜR - Ticaret 
nc::,;riycıtndandu. İklnei teşrill ıı 
sı <;ıltın~tır. 

Devlet Deniz Yolları Ve ı.I,,, 
Mecmuası - Bu meslek mecD1 
7 inci sayısı ncşredilmiıtir. 

DENİZ - Türk T icaret 11• 
nıstler cemiyetlnin meslek ııı 
sıdır. 67 inci Yılba~ı nüshasl 
malfaleJerlt. çıkmıştr. 

h;n I.Z.mia. Selma, Handan. kaçıran Fahlınan Muallim mek- ve ordusu, maküs ve vahlm bir vazi- yazılır Arada daha bir sürü şey-
t b . · ı· · ık yet• d~üştUr. Ordu.unwı mühım !er olur. Bir çok heyecanlı harp J ,-••••••••• .. ııı.. 
c ını 11.a ıp vezıyete ç armış sahneleri vardır. Bilhassa deniz ' r ""'°' B U AK Ş A M "" ve oyU.'1 da 3-2 1stilcl8.lin mağliı- bir kısmı esarete dillmüş ve bundan , .,... 

biyeti ile neticelenmiştir. ~~::,.;ı:n, b~~~Y'~u~:~:;ın:tö~~~ ve E~~~:a;~t~~~ımda bu ~ki S A R A Y •. p E K ~!"~~;~~~\~U:.Y~~;;: ;e~~~dr~~~~· 
Futbol maçları 

Dün Seref stadında mektepler 
arasındaki futbol maçlarına de
vam edilmiştir. İlk maçı Pertev
nival ile Sanat mektebi oyna

Takımlar şu suretle teşekkül va meydanlarının ve nihayet ıııüstah sevgılı yıne Fransanın Comueı - s· d EN MUAZZAM - EN MUHTEŞEll 
etmişti: kem mevzilerinin büyük bir kı.>mıru gne ormanlarında buluşı.irlar. ınemasın a Sinemasında EN ZENGİN SAHESER 

Muallim mektebi: Mehmet, ve eu mühimlerini, elden kaçırıruoLır. Fransa teslim olınuştur. Şimdi CLAUDET COLBERT TUR K Ç E S ö Z L U 
Vahit Nihat, Fethi, Halil, Suphi, Gr:aiani ordw;una indirilen darbe, artık Amerikaya dönmek için can· H ı• N D R u y A S 1 mışlardır. 

Birinci haftaymda güzel bir o
yun çıkaran Pertevniyal takrmı 
ilk golünü Saliıhaddin vasıtasile 
yapmış ve az bir müddet sonra 
Veysel'in ayağından ilci gol da
ha kazanarak devreyi 3-0 galip 

İsmail, Arif, Mehmet, Hüseyin, tam biı imha darbesidir. Hattlı, Is- ı atmaktadırlar. Gusto başından ve 
Hacı. vı~renın bıtaraf kaynak.laruıdan .ve~ jgeçen birçok maceraları anlata- HENRY FONDA 

İstilclill: Fahlınan, Ekrem, Ta- r~en b~zı haberlere gore, Grazıaru, Irak konferanslar verecektir. Tom Sayanı Hayret bir Macerayı tas-
rık Fethi. Ahmet İhsan Kemal 1obruk Wl sukutundan sonra, Şımull d t ililct k" .. b 1 . vir eden tamamen renkli 

Büyük Bir Aıkm ve Büyük bir İnkılS.bm Romanı 
Ba, Rollerde: 

bitirmiştir. 

İkinci devre yine Pertevniya· 
lin üstün oyunu ile geçmiş ve be
şınci dakikada Ad.nanın sanat 
mektebi hesabına attığı ilk ve 

' · • • • AlrikadakJ İtalyan müstemlckesınin a a.yyarec e ı tecru e. erın-
Radi, Hüseyin, Tarık, Refet. müdafaa mesuliyeUni artık üstüne a- d~n ıshfad". eder:k. AJ:nerikada 

Erzurumda 3 Kişiyi 
Satırla Kestiler 

laII'ıyacağını Roınaya bildırmiş ve son pılot yetıştırmek ıçın bır tayya. 
ünuı olmak üıere en azı 2 motorlu reci mektebinde ders verecektir. 
Alman ml<asının göııderilmcsıni ıs- Bu filmin en heyecanlı tarafı 
t~tir- içinde Athenia'nın batırılması 

VAH Ş i 
KOŞ u 

MYRNA 
LOY 

TYRONE 
PO\VER 

Bu Filmin Fransızca sözlü nüshası pek büyük muvaffak.ıyctlerle 

M E L E K Sinemasında gösterilmektedir. 
BUGÜN İPEK Sinemasmda ıon defa olarak 2.30 - 4.30 - 6.30 seansı.ar"' 

2 - \Vavell ordusunun rFimall A!ri- Parisin son günleri ve sair tarihi 
iuıtlaki muva!fak.ıyeUeri, muharebe- sahifeleri ihtiva etmesidir. 

Büyük Aı:ık Filminin 
Kahramanlandır. K A H V E C İ G Ü Z E L İ 

, __ , ________ 11m11,'1.--.................................. ~; nin aı.klet merkezi Uz.erine n1Uhim bir * * 
tcaJr yı:t.Qmııur. Tiiarruzun şiddet ve D J F b 
muvillak.lyeti karşı.oında tehlikeye oug as air anks Jr. 

son golüne mukabil Salahaddin Erzurumdan Adanadaki Bugün 
bir gol daha atarak Pertevniyal gazetesine bildirildiğine göre Er
sahadan 4-1 galip gelerek ayrıl- zuruında faizcilik yapan Fatma 
mıştır. isminde bir kadınla Omer i,Smin-

maruz kalan İtalyanın Alman yardı
mını L;temeye mecbur oluşu, Alman- Amerikalı Serseri 

, ........................... __ .... ____________ -'! 
• Takımlar şu suretle teşekkül deki kocası ve Omerin kızkarde-

etmişti: şi diğer Fatma başları satırla ke-
Pertcvniyal: Sedat, Sadettin, silerek öldürülmüşlerdir. 

Emin, Na:i, Scınfb. K<;malı VeY_- Cianyetin Fatmanm servetine 
s~ı. Şi.ıkru, Salalıaddın, Fethı, tama edilerek yapıldığı tahmine
Omer. . dilınektedir. Katıl, Fatmanın üç 

SanRt mektebı: Ömer, Orhan, asında.ki kızına bir şey apma-

-
Mesut, Sadık, Adnan, Rıza, Sa- y . · · akı y 
d tt· M taf H d İsmail mış, cınayetı mute p gıderken 
~hın, t us a, ay ar, • evin kapısuu kilitlemeği de onut-

eikmc ." k 
1 

M allim maınıştır. Zabıta cinayet :failini 
ıncı .arşı aşma u aramaktadır 

mektebi ile Istilclal lisesi takım- • 
!arı arasında olmuştur. İlk devre ---------

yanın da hemen hava kuvvetlerini 
g'f'lderıiıck suretile bu talebi kabul 
ıztırarıııda kalışı, Alınan karargMıının 

tıaq plAnlarını alltüst edecek derece
de yepyeni bir vaziyet ihdas etmı;iUr, 
İngiltere üzerinde Alman hava akın
ları son gUnlerde ha!ıilenı~tir. Manı 
kanalı cephesinde husule gelen bu 
nisbi si.ıl'lünete mukabil hava muha
rebeleri Akdenizde tevkalAde bir ~id
deUe artirus, Sicilya kanalında yeni 
bir "hava cephe.sin açılmıştır. 

her iki takımın da müsavi oyun
larile geçmiş ve 18 inci dakilcada 
Mehmet güzel bir kafa vuruşile 
Mual.!im mektebinin ilk golü.nü 
atmışt!r. Bu golden sonra hareke 
te ı:ıeç·!n İstilcliıIJilcr az bir müd
det sorıra Kemalin şütü ile be. 

Çok Çocuklulara Para 
İzmit, (TAN) - Sıhhat Veka

leti, vilayetimiz dahilinde 116 
çok çocuklu annelere para mü
kiı!atı tevzii için 18.zıın gelenlere 
emir vermiştir. 

Bu vaziyete bakılırsa, muharebenin 
sıklet merkezi, Manş kanalından Ak
denize intikal etmek istidadını gös
termektedir. Demek oluyor kl, mih
verd.ler. muharebe sahalarının tayinJ 
hususur.daki üstünlüklerini artık kay
betmişlerdir. Bu yeni vaı.iyet, Alman 
karargA.hını bir takım nevmidane ha
reketlere sevkedebillr. 

cayipliği mahcubiyetine ve tabii görülen asabi. 
yetine h&.mlooerek buna ehemmiyet bile vermedi. 

Şermin babasının hiçbir şeyın farıkında olma: 
dığını ıınlayınca tııbiiliğıni. buıarak onunla umumı 
sozler konuşmaga b~şladı. lhtiyar adamı uzmeınek, 
fclii.ketini oııa gtıstererelı: onu betbaht ttmemek 
için büttin kuvvttıni sarfederek gulüyor, şunu 
bunu aıılatarak babasını meşgul etmeğe çalışı. 
:1-ordu. · 

Biraz sonza babası başka şeylerden bahsetıneğe 
başladı. 

- Mithat Loııdradan gelip derhal Giresuna 
gitti. Bir mudet daha lstanbula gelmez oanırım. 
ı-.e de ol.sa oğlana bıiyük bir darbe ındirdin kızım .. 

- Hakkınız var babacığım. Onun bu meseleyi 
kolaylıkla hı.zmedcmiyeceginden ben de korku
yorum ... Fakat kabahat benırn değil baba._ 

llltthtar BLy guliıınsedı. 
- Hayır, sen kabahatli değilsin .. Esasen asıl 

mühim olan senin saadetındır yavrum. Sen mt.:ııı. 
nunsun ya! 

:;;crmın bir hıçkırığın boğazında düğümlen
diğini hissettiği h&J.de hafifçe gülıimsemeğe mu.. 
va.t!ak oldu: 

- :;iuphesiz babacığım. .• 
İhtiyar oaba bu cevabı kafi görerek sevindi. 

Onwı bu ınemnur,iyetinden istı!ane eden genç ka
aın sözü büyük bir meharetle tekrar Gıresundaki 
tabrıkaya sevxetti ve !afi o şekılde idare ettı ki 
babası hndi ku.dıne vaktiyle fabrıkada olAn hır. 
sızlık vakasını anlatmaga koyuldu. Şermin onun 
sözlerini bıiyük bir dı.kkat ve alaka ile ~onuna 
kadar dinlecıı. Asıl istedıği şey, babasının u vakada 
ne dereceye '.b:adaı kabahatli olduğunu anlamaktı. 
O sözünü bitirdıği zaman bir saruye durduktan 
sonra ~u sözleri si:ıyledi: 

- Peki babacığım, senelerce maiyetinizde 
çalışmış, lnlm.1<aya çocuk denecek bir yaşt.a gır
u.,Jı uu~ue kL"ndı cıd.dıyet, gayret ve na:nusiyle 
auım aoıın yuxs~lmeğe muvatıak olmuş olan bir 
memurun boyle feci bir felii.kete duçar olduğunu 
gciriınce siz n:çm doğrudan doğruya bununla alii.. 
kadar olmadıııız? Niçin bir defa olsun meseleyi 
tetkik etmediniz? Niçin sizinle görüşmek ıstiyen 
cı biçarı>nin ncasını reddetl.iniz? 

- ~ckcrım, bütün işlerle Midhat meşgul olu
;rordu. Onun ı;amusuna, cidiyetine, adaletine em. 

Nakleden: Muazzez Tahsin Bezkand 

niyetim vardı. Esasen benlın fabrilcarun işleriyle 
doğrudan C:oiıruya meşgul olduğum yoktu, o ada
mı da bir veya iki defa görmüştum. 

- Bu iş bir fabrika işi değıldi, bir gencin ha. 
yat ve istikbali idi. Onunla bir defacık görüşseniz 
olmaz mıydı? 

- Yavrum, benlın Midhata tam manasiyle 
emniyetim vardı. Biıtün tahkilcatı o idare etmiş, 
bu ışin teierruatiylE. o meşgul olınuştu ... Hem ... 

Muhtar Bey birdenbıre durdu. Kızının aı~ıa
cele ayağa kalktığını ve büyüyen gözlerle kapıya 
baktığını gorınü~ı ü. Başını çevirince damadını gür
dü. :l'iejad, elinde bir kutu ile kapının önwıde 
ayakta duruyordu. 

Şermin asabi bir gülüşle kocasına hitap etti: 
- Ne sürpriz bu böyle Nejad! 
Kalbinde buyuk bir helecanla: "Acaba Nejad 

nezamandanberi burada idi? Soyledilclerimızi ı~it
ti mi?" sualini tekrar ederken haricen sakin gö. 
rünmeğe çalışıyordu. Nejadın çok tabii bir surette 
ılerliyerek .Kayırıbı.basının elini sıktığını görünce 
rahat bir nefes aldı. 

İki erkek b;r iki kelime konuştuktan sonra 
Nejad karısma doğru yürüdü, elindeki kutuyu 
müşfik ve sevimli bir tavırla onun dizlerinin üze
rine koydu. Şermin şaşkınlığını gizlemeğe o;ailşı. 
yor, kutunun üstündeki kordelayı çözerken elleri
nin titrediğini belli etmemeğe dikkat ediyordu. 
Nejad lakayt goriırüyordu. Kayinbabasına b.ıka. 
rak sordu: 

- Sözünüzü kestim galiba, ne konuşuyor
dunuz? 

Şermin, kutudaki kestane şekerlemelerini tet. 
kile ~diyormuş gibi başını önüne eğerek sustu. 
Onun yerine babası cevap verdi.. 

- Birkaç scr::e evvel Giresundaki fabrL1<ada 
geçen bir ı;akadan bahsediyorduk. Bir memur, 

Paramunt şirketinin en son 
çevirdiği filmlerden biri 

df' (Amerilcalı Serseri) isminde 
Amerilca hayatına ait bir fillındir. 
Bu serseri aslında gayet sport _ 
men, çok iyi kalpli bir gençtir. 
Birçok defalar hırsızların, hay _ 
dutların yakalanmasına yardım 
eder. Her vakasında sonsuz kah. 
ramanlıklar gösterir,Bu serseri 
rolünde, gayet sevlınli, herkesin 
imdadına yetişen, herkese iyiliği 
dokunan bir serseri tipi yarat
mıştır 

Her .Memlekette aylarca cöstcrilcn ... Her sinemada alkı~lar to 
yan ... Sinema dünyasının müstesna Şaheseri 

FRANSIZCA 

Gel arı şal 
İRENNE DUNN'un altm sesinden ateş alan CARY GRA 

neıesinden zevk tophyan ... Güzelljii dillere destan olan.,, Sö 
Memleketler aıan. Süper Film. 

Bu Akşam LALE Sinemasınd 
Tabii araya bir de aşk macerası 

karıştırılmıştır, Bu kordeliinın 
kahramanı olan sevimli ve cesur 
serseri de Douglas Fairbanks J r. 
dir_ 

DİKKAT: Dünya harbinin en mühim Safhalarmı gösteren en son gelen 
Numaralı yerlerin evvelden kapatılmasını rİ<::a ederiz. TELEFON: 43595 '1:... ________ IE!:!!ı:ı::ımııı::ımı----ı-.ı __________ __ 

PARAMUNT JURNAL 

TEFRiKA No. 34 

para getiren mutemede hücum etmişti.. Maznun 
benıinle görüşmek istediği halde benim reddedışi
n:ı.i Şcrmın dogru gormüyor. 

Nejad soğuk bir tavırla sordu: 
Sizinle gciruşmek mi istemişti oyle mi? 
Şern;in bırdenbire yerinden kalkarak şeker. 

leme kutusunu mas•nın üzerine koydu ve baba
sının yerine cevııp verdi: 

- Babam onu kabul edecek ve dinleyecek 
yerde hemtn o gün Giresundan ayrılmış ve be. 
nimle beraber seyahate çıkmış. Biz ecnebi memle
ketlerini dolaşııkeıı o ... 

Nefesi tutulınuş gibi sözünü yanda bırak.. 
mıştı. Babası yaklaşarak müşfilc eliyle saçlarıru 
okşadı. 

- Fazla hassaş ve sinirlisin yavrum. Bu adam 
çarpıldığı cezaya layilcti. Düşün bir kere elinde 
bıçnkln bırisinin üzerine hücum etmek küçük bir 
cüriıın mü? Siz ne düşünüyorsunuz Nejad? 

Genç adam kısaca güldükten sonra cevap 
verdi: 

- Affedersiniz, sözünüzü işitemedim. Şayet 
o adam bir gün hapisten çıkarda sizden gelip hesap 
sorarsa ne yapacağınızı düşünüyordum. 

Muhtar Bey yerinden kalkarak 18kayit bir 
sesle: 

- Zannederim ki beş sene hapse mahkO.m 
olmuştu. dedi. Bugün serbest olmalı.. Şimdiye 
kadar oııdan b.r sr,s çıkmadı... Haydi, Allahuı.s
marladık çocuklarım 

Nejad kayınpederini kapıya kadar teşyi et. 
tilcten sonra avdet ettiği zaman meydan okuyan 
bir tavırla karısına hitap etti-

- Kerıdisini haberdar ettim. Artık tehlikeye 
karşı müteyakkız davranabilir. 

Şermin heyecandan titreyen bir sesle: 
::- Evet, dcdL Babamla benim seyahatte ııe-

zip eğlendiğimiz esnada sizin hapisanede bulun. 
manızı diışündıikçe çok fena oluyorum Nej:.! ... 

- Sızin merhametinize ihtiyacım yok ... 
Bıınu siiylerkm sesi fevkalade sertti. :;,ermin 

mavi gözlerini ona kaldırarak cevap verdi: 
- Size acımıyorum; sadece çektiğiniz ıztı

rapların derece>ah tayin etmeğe çalışıyorum. Bu 
da bir şey değil mil 

- Benim içın bunun da ehemmiyeti yok ... 
Şermin sustu. Ona bakıyor. Onun gibi k.ıvvetli 

bir karakter üzerınde bu adli hatanın yapmış 
olduğu tahrıbatı tasavvur ediyor ve kayınbaba. 
sile karısına kaı şı hazırladığı intilcam pıanının 
bir gün onun akyhine çevrilebileceğini tasavvur 
ediyordu. Beş sene zarfnda kalbınde bırikmış olan 
kin, etrafındakileri kasıp kavurduktan sonra, mut
laka, bunca zaman içinde yaşadığı kalbi de barap 
edecekti. 

Şerminin b:ı fec' vaka hakkında, uzun düşün.. 
celerden sonra, vardığı netice şu idi: Bu dramın 
manevi mesuliydi, hakikatte, hiç kimsenin üzerine 
yüklenemezdi. l'v!idhatın hüsnüniyetle hareket 
etmiş olduğu şıiphesizdi. Muhtar Beye gelınce, 
her nekadar !l.cjadır kendisiyle görüşmek husu
sunda vaki olan müracaatini reddetmişse de, burıu 
kabul ettiği forzedilse bile işin cereyanına mani 
olunamıyacağı mul:.akkaktı. 

Her ne hal ise. olar. olmuş, fenalık yapılmış 
ve Nejadın Jııjkbtmdeki esalet bir kin tufanı altın. 
da gömülmiıştü. 

Onu, her şeye rağmen, kendi kendisinden 
kurtarmağa çalışmak liizımdı ve Şermin bunu 
yapmağa karar verdikten sonra vaziyeti büyük bir 
cesaret ve sc;ğukkanlılıkla-muhakeme etmege ko
yuldu. Nejadın intilcam planının teferruatını bil. 
meyordu, ıntikam kılıcını ne zaman kayinbabası
nın başına indireceğini bilmeyordu. "A~aba ona 
sorsam. plilnının teferruatını bana söyler mı?" 
diye bir dakıke di;şundu fakat derhal bundan vaz. 
geçere!< beklemepe karaı verdı Vakıtsiz rny~e\ e
ceği bir scizün, yapacağı bır hareketın Nejadı kız. 
dırmasından ve bu suretle babasına zarar verme
sinden korkuyordu. Ne yapıp yapmalı, hem baba. 
sını, hem de Jliejadı kurtarmalı idi. 

Buna karar \•ererek hiç bir şey söylemeden 
kapıdan dışarı çıktı. 

'(Arkası var>: 
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Yunanistan Harbi 

Avlonya 
tkrar Şiddetle 
Bombalandı 

FRANSADA 
Yapılan 

Müsadereler 
Almanlar, Kasalarda 

1' A Ilı ~~==============~-========-=-======- 5 

Macar Orduları 
Başkumandanı 

Berline Gidiyor 

Churchill Diyor ki 
_. . <Batt 1 incide) 

Münevverler için 

Açdacak Yurt 

Nasd Olmahdır 1 

Japon Harbiye 

Nazırının Çine 
Dair Beyanah 

Tobruk Yarıldı 

ltalyanlar, 

Hücum 
Pireye 

Ettiler 
"ı-~· 22 (A.A.) - Hava ka
&~1o;""11 tehliği: Arnavutlukta 
~ Şiddetle bombardıman 
~ l!ıııı ır. Bu bombardıman mez
~ bü~aya şimdiye kadar ya
llı '1d un hava hücumlarının 
~i f:lisi olmuştur. 19 - 20 1-
~ b' un gecesi bu şehre şid
~ır h~cuı:ı_ı yapılmıştır. Bu 
~u gunduz yapılan diğer 
~ ar takip etmiştir. Hedef 
!'4ij edilen sahada şiddetli in
~ olmuş ve muhtelil nok
~Ya~ııınlar çıkmıştır. Sahil 
~b~üksek dereceli infilak 
)lıl'illc ı. __ düşmüş, bombalar pek 

Bulunan Bütün 
Mevduata El Koydu 

gını temin eylemek mesullyetini 
üzerime alıyorum. Oyle sanıyo
rum ki, harp zamanında işleri 
süra tle tanzim etmek için bu, en 
iyi çaredir." 

Ch!lrchill, muhtelif nazırların 
vazifelerinden ve yeni ihdas o
lunan ithal8t ve ihracat ofisinden 
bahsettikten sonra sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

"Şimdi, harp sonu meselelerini 
Londra, 22 (A. A.) - İngiliz imar işlerini tetkike memur ııa

resmi mahfillerine kadar akse- zıra gelelim. Onun vazilesi yeni 
den Fransa'nın Almanya tarafın- bir ~leı:n, yeni bir diinya veya 
dan mali istismarı hakkındaki y~nı bır ahre~, yaratmak değil
~.~.fe~rü~t, b':1 ka~ar sena edi~en d17. Onun vazıfesi, her cemiyeti-

(Bqı 3 üncüde) 
lan ücretsiz pansiyonerler ara
sından seçilir. !kamet ve iaşe 
bir hizmet mukabili olur; her 
kes haline, kudretine göre bir 
hizmet bulur; sığuıtı halinden 
çıkar, izzeti nefsi rencide olma
dan yaşar. 

Tokio 22 (A. A.) - Japon me
busan ve iıyan meclislerinde be
y natta bulunan harbiye nazırı 
Genera! Tojo, "Önümüzde par· 
lak bir ümit ışığı vardır. Bu, 
Çin - Japon anlaşmazlığını mu
vaffakıyetle bitirmek ümididir.,, 
Demiştir. Maamafih nazır, Çan
kayşek'in 262 fırkaya, yani iki 
milyon askere ve takriben 200 
tayyareye malik bulunduğunu 
kabul etmiş ve Japonya ile Çin 
arasında sulhün yakın bir istik
balde akdinin beklenemiyeceğini 
ilave eylemeştir. 

(Bqı ı incide) 
tarken, hücum eden kıtalanmız, 
Tobruk müdafaalarında 13 kilo
metre derinlikte girmiş ve ileri 
kıtalarımız Tobruk şehri üzerine 
doğrudan doğruya nezareıi oJan 
ve bizzat şehre beş kilometrede 
bulunan mevzilere sıkı surette 
yerleşmişlerdir. Bugün, harekat 
yeniden şayanı memnuniyet bir 
tarzda inkişaf etmektedir. 

Harekata ait tafallilt 

Budapeşte, 22 (A.A.) - !\!acaı 
ajansı bildiriyor- Milli ınüdaf~ 
nazırı general Bartha Alman or. 
d_W.arı _başkurnandanlığının dave. 
ti uzerıne, bugün yanında birkaı 
kişi olduğu halde, Almanyay4 
hareket etm_iştir. General Bartha, 
Mareşal Keıtelin ziyaretini iadı 
edecek, ayni zamanda garp mu· 
harebe meydanlarını gezecektir. 

Böyle bir "Ev" Namık Ke-
mal için bir nevi müze, 

onun eserlerini topluca bir ara
da bulmak için bir nevi kütüp
hane mahiyetnde .de olacağın
dan hariçten sık sık ziyaret edi
lir; dünya hayatının son kötü 
günlerini, başka ve mesut in
sanlardan gizli geçirip "Obür 
dünyaya" gitmek için bir intizar 
odası, bir ölüm geçidi halini al
maz; içinde yaşayanlar cemiyet
le temas ve münasebetlenni mu
hafaza ederler, son demlerine 
kadar, müsavi şartlar dahilinde, 
insanlar içinde ve insanlarla be
raber yaşamak imkanını bulur
lar. 

Kahire, 22 (A.A.) - lmpara. 
torluk kıtalarının Tobruk'un 
müdafaa mevzü hatlarına girme
siyle neticelenen hücumu bak. 
kında aşağıdaki tafsililt öğrenil
miştir: Tobruk'a hücum hazır. 
lıkları Bardiaya karşı yapılan ha
ıekatın aynı• itina ve ihtimamla 
yapılmıştır. Hücumdan evvel, 
Italyan müstahkem mevkü, ge. 
rek havadan ve gerek denizden 
kaleleri sarsacak derecede şiddet
li oir bombardımana tabi tut
mu$tur. 

"""arlara sebebiyet ver
d~· Dönüşte tayyarelerimiz 
~ ~ deniz tayyaresine hü-

ere]t bunu hasara uğrat-
8 . 
lıııdan mada Elbasan mınta

askeri hedeflere dün ta
rnı~ilıniştir. Askeri binalara 
-.ra isabetler olmuştur. 

ışbırlıgı,, nın bır taraflı oldugu- mızin icap ettiği üzere terakki 
nu acıkça meydana koymakta- etmesi !Azımsa, bunun fçin zaruri 
dır. Gecen, Temmuzda Almanla- olan biiyük ve ameli tedbirleri 
rın Fransa nın kasalarında mev- hazırlamaktır " 
cut b~itün. mev:duat".. vaz'ryet et- Churchil!, · sil8hlı kuvvetler 
mek ıstedıklerı malumdur. hakkında demiştir ki: 

Kasalarda bulunan altınlar, ec-
nebi dövWere, kıymetli ecnebi .. Ordu mevcuduna müteallik bü
evrakı ile münferit kıymetli taş.. tun meseleler ordunun genişliğine 
!ar. sahiplerinin namına banka· dayanır .. Donanma ve hava kuv
lara yatırılmış ise de, işgal ma· vetlenmız b~zden ad~ istiyor, 
kamları tarafından bloke edilmiş m':1azzam yekun tutan bır mevcut 
ve hu suretle matlubatın nakte ıstıyor. Ordunun mevc.udu mes
tahvi!i imkanı kalmamıştır. ele~i. bu sene başında birkaç haf-

Vichy maliye nezaretince son ta ıçınde halledildi. Kararlarımı
zamanlarda neşredilen bir karar- zr değiştirmedik. Yeg8ı}e yaptı
namede Almanlar tarafından is- ğımız değişiklik, fazladan on tü
tismar edilenlere tazmina.t veri· ~<;_n teçhiz etı:nek oldu. Bugün 
lec .. ği kaydedilmektedir. Bu ka- silahlı ve teçhızatlı dört milyon 
ram'll1lenin maddeleri müsadere- askerimlz vardır." 

Bükreşte Ted~irler 
fBstsr 1 irriilp 1 

Antoneacu vaziyete hilkim 

* Hon,ııkong, 22 (A. A.) - Çin 
komünist partisi taraftarı olan 
Siam mahfillerinde Çindeki ko
münist kaynaklarından gelen ha
berlere göre, dördüncü ordu adı 
verilen Çin komünist ordusunun 
tasfiyesi esnasında bu ordudan 
4000 kişi ölmüş veya yaralan
mıştır. 8000 komünist askeri ile 
hükumetin 20 fırkası arasında 
cereyan,eden muharebe dokuz 
gün sürmüştür. Komünist Gene
r~l Hanying ölmüş ve başkuman· 
dan Yehting de yaralı olarak hü· 
kumet kuvvetleri tarafından esir 
edilmişhr. 

----<>-----

içinde yangın çıkanları "San 
Giorgio" kruvazörü, bidayette 
Ingiliz bombardımanına toplarile 
şiddetli mukabelede bulunmuş. 
tur 

lngiltereye Yardım 
(Başı 1 iDeideJ 

lııra hakim olmak iktidannda i· 
seler, buhran heran çıkabilir. Fa. 
kat Almanlar şimdiye kadar böy
le bir iktidara malik olduklarını 
isbat edememişlrdir." 

Himayeli nakligat 
Vaşington, 22 (A.A.) - "Ha· 

vas'.'. Meb'~ meclisi bariciyı 
encumenınce iladesine müracaat 
ed,il~n Af?ı!lrikanın Londra eski 
buyükelçısı Kennedy ezcümle de
miştir ki: 

~-'. Pirege hücum 
~. 22 (A.A.) - Düşman 
O:R~--'<lııı:"'nan tayyareleri dün Pi-

nln nerP.lere kadar gittijlini a~ık
ça göstermektedir. Bu maddele
rin birinde şöyle denilmektedir: 

Deniz aşın memleketlere as
ker göndermek işi bazı şartlara 
ve bilhassa elimizdeki gemi ade
dine bal'dıdtr . ., 

Londra, 22 (A.A.) - "Reuter" 
Bükreşten haber alındığına göre, Sicilyaya Hücum 

San Giorj!io en eski İtalyan ge
milerinden biri idi. 1908 de inşa 
edilmişti. 932 toniliıtoluk ıdi ve 
726 kişilik mürettebatı vardı. 
Çölde dört gündenberi devam et
mekte olan kum fırtınası pazar. 
tesı günü dinmişti. Maamafih bu 
kum fırtınalan, Italyan müdafa
alarının zayıf noktalarının araş. 
tırlması ameliyelerinde ingiliz
lere yardın etmiştir. Hücum em. 
ri verildiği zaman, ingiliz kıta
ları bu noktalardan şiddetle hü. 
cuın ederek müstahkem mevzileri 
tutar. düşman kuvvetlerinin mu
kavemetini kırmışlardır. 

"Deniz ticaret filosunun so• 
ay !ar içinde uğradığı zafiat, aynj 
tempoda devam ederse, Inııiltere. 
nin ~üşkül .. vaziyet ve aldbetiniv 
tehlikeye duşeceğini zannediyo
rum." Hiçbir Amerikalının Aıne
l'"ikan filosunun feda edilmesinı 
razı olmıyacağını zannettiğini 
söyl!yen Kennedy, kongre, hük\i. 
metın parlomentodan müsaade 
almadan ingiltereye vapur kafile. 
si. göndermesini menederse buıu 
ıtıraz etmiyeceğini ilB.ve et~· 
tir. 

:-<"lUıe iki hücum yapmıştır. 
ll&keri ehemm m iye ti haiz 

•-hasar olmamıştır. Avcı 
.. .,)erimiz bunlarla muhare-

"Araha, otomobil, vapur. tay- BafVl'kf) General Antonescu Ru· (8a51 ı inride ı 
manyada vaziyete tamamen hil- Malt h-

yare gibi hususi eşhasa ait her 
nevi emvalin müsaderesine ait 
Makbuzların muhteviyatı tediye 
olunacaktır.,, Vaadedilen tazmi
nat mikdan oldukça yüksek ise 
de, ta=inat Fransız makamları 
tarafından verilecektir. Bu tedi
yata. i$.ııal masrafı olarak Al· 
man oreusuna her gün verilen 
muazzam meblağın bir kısmı na
zarile bakmak caizdir. Bu tedlya
tın yak•n neticesi her halde bir 
enflasyon olacaktır. Çünkü alı· 
cının Pmrine fazla esya değil. fa· 
kat fazla döviz verilmiş olacak
tır. 

Churchill, harp endüstrisinin 
orduya malzeme ve teçhizat i· 
maline devam ettiğini söyledik
ten sonra. sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

klm olmuştur. Dün Demir muha. aga ucum 
fız infiratçılan bazı resmi bina- Roma, 22 (A.A.) Tebliğ -

1...~U~uşarak · bir tanesini alev
'L... ~ denize düşürmüştür. 
~'hrelerimizden biri hasara 

tır. 

4 . l' unan tebliğleri 
ltbtiııa, 22 (A.A.) - 117 numara

!ığ: Muvaffakıyetle netice
.\.tıh~evzii hare.kat olmuştur. 
:-. 22 (A.A.) - Umumi 
Yet nezaretinin tebliği: 
.. hava kuvvetleri meınıe
Uzerinde aşağıdaki akınları 

tır· 
l - S~liıııikte, Hasar ve zayi. 

llktUr. 
- Volos'da. Bombalar şeh-

eıı. fakir mahallelerine duşe. 
bıııı evleri hafil hasara uğrat

• Siviller arasında zayiat 

a ...:_ Preveze' de. Sivil halk ara. 
ı..~ Ç~k az zayiat olmuştur. Ba
~ hafiI hasara uğramış. 

en bombardımanda yara
tedavi edilmekte bulun. 

hastane yıkılmış ve içinde-
-i Ölmüştür. . 

- Ege denizinde. Bir adaya 
VUkubulan hava taarruzu 
ve zayiata sebep olmamış. 

tere Afrikadaki 

t.1üstemlekelere 

Yardun Ediyor 
~a. 22 (A. A.) - İngiliz 

ti ile General de Gaulle 
ı~ - konseyi arasında Kame
~ bir iktisadi anlaşma ya· 

ır. Anlaşma hükümleri 
lıuıce, lngıiiz hükümeti Ka

'un kakao ve hurma mah· 
rı.ı.l>al:ır. yağı, Amerikan fıstı
·-oJtesiniıı tamamını, kahve 
~ ıııahııulünün de hemen 

tamamını sa!o., alacaktır. 
hattı üstüvası hakkında
~ da imza edilmek ü-

Sa, 22 (A.A.) - Afi: Lon
llelllt1Uneti, Belçika hükümeti 
•ı. lleıçika Kongosu hakkında 
.,.tısadi, diğeri mali olmak 

iki itilif daha imza etmiş-

~tere Belçika Kongosu mah 
muayyen bir miktar 

~yı deruhte etmektedir. 

Almanga, Fransaya iptidai 
madde verecekmiş! 

Paris, 22 (A.A.) - "Havas" 
Fransız ve Alman maden sanayü 
mümessilleri arasında son günler
de yapılan konuşmalara iştirak 
eden fransız makine sanayü 
gurup reisi "Pelit Parisien" ga.. 
zetesi muharririne şu beyanatta 
bulunınustur: "Alman sanayii, 
büyük gayretlerine rağmen, Al
man ihtlyaçlannı karşrlamağa 
yetmiyor. Fransız işçisi ıse kafi 
derecede çalışmıyor. Fransız sa. 
nayii, kendi ihtiyaçlarını temin 
ettikten sonra, fazla imalatın Al
man piyasalarına ve Almanlar ta. 
rafından murakabe edilen piya. 
salara gönderebilir. Fakat fabri
kalarımızı beslemek: için Alman. 
yadan bize iptidai madde gönde
rilmesi lazımdır." 

Fransız sanayicileri şubatta 
Berline gideceklerdir. Alman sa. 
nayicileri Fransada kalarak prog
ramın tatbikı esasını hazırlıya. 
caklardr. Alman sanayünin Pa
riste daimi bir murabbası bulu. 
nacaktır. 

* Vichy, 22 (A.A.) =. Bahriye 
nazın amiral Darlan Amerıka 
büyük elçisi amiral Leahy'yi 
kabul etmiştir. 

Sovyet Siyaseti 
(Baıı 1 incideJ 

lerle karşılanması mUhtemel oL 
duğu için uyanık bulunması 18.. 
zım geldiğini ililve etmiştir. 

Amerika ve I ngiltere Ue 
"Avam kamarasında vaki bır 

suale karşı Ingiltere hariciye 
müsteşarı Butter, Ingiliz • Sov
yet münasebatını aydınlatıcı be
yanatta bulurımuştur. Butler, 22 
teşrinievvel 1940 da Ingiltere 
hükıiıneti tarafından yapılan tek
lifi Sovyetlerin cevapsız bıraktı
ğını, anlaşma isteniyorsa bundan 
sonra teşebbüsün Sovyetlerden 
gelmesi lazımgeldiğini .;oy !emiş
tir. Bundan anlaşılıyor ki, Ingiliz
Sovyet Münasebatı olduğu yerde 
sayıyor. Ne bir adım gerileyor, 
ne de bir adım il er liyo~-. 

"Fakat, Amerika - Sovyet Rus. 
ya münasebatı iyileşiyor. Sovyet 
Fin harbi başladıktan ~onra, A. 
merika Sovyetlere tayyare veril
mesini yasak etmişti. Fin harbi 
bittikten sonra da bu ambargo 

Bir Tekzip kaldırılmamış idi. Şimdi Ame-
to rika bu ambargoyu kaldırmaya 
~ lenunuz 1940 tarihinde A- karar vermiştir. Amerikanın Sov
~ lu Ajansının verdiği bir ha- yetlere tayyare ambargosıınu 
\it ı.a~en, Iran Parl.8.mentosun- kaldınlması_bu ~ık ço~ dikkate 
~~ye Nezınnın "Almanya- şayandır. Çünku, Amerika bita
lı~ ~~parun merkezinde büyük :af devletlere değil, ancak kendi 
~ -vlet olcağı ve Avrupanm siyasetine uygun bir yol tutan 
~ laaımıarUiin Almanyayı devletlere tayyare ihraç ediyor. 
~ak müstemleke arazisini "Filhakika, Sovyetleıin vaziS ... ~eceği" yolunda beya- yeti çok gariptir. Almanyaya bağ. 
~ "lllunduğu yazılmıştı. Şhri- lı ve ona dost olan. Sovyetler, Al· 
'l.ı:. İran Konsoloshanesinden manya~ müttefiki bulunan Ja. 
~~z bir mektupta bu habe- ponya ile dost değildir. Diğer ta

ş olduğu, Iran Maliye raftan da Amerikanın dostu bu. 
~ bu tarzda katlyen be- lunan Sovyetler, Amerika ile iş
~'1- bulunmadığı bildiri!- !ıırliği yapmış bulunan In.ıııltere 
-~~~. ile dost değildir." 

Bu harbin daha 18 ıncı ayın
da cephane ve tayyare fabrika
larında kullanmakta olduğumuz 
işçi sayısı. geçen harbin 48 inci 
ayındıı ayni fabrikalarda kulla
nılan işçi sayısından bir kaç yüz 
bin fazladır . ., 

lan işgal etmişlerse de askeri 

1

20/21 sonkanun gecesi, Alınan 
kuvvetler bunlan oralardan çı. hava kuvvetlerine mensup bom
karmıştır. Almanların şu veya bardıman teşekkülleri Malta üs
bu tarafın hareketine iştir'lk et- sünün hava meydanları ve liman 
tiğini gösterir sarih hiçbir de. tesisatı üzerine akınlar yapmışlar 
!il yoktur. dır. Tobruk'un İngilizler tarafından 

Rooaevelt, tarih edigor 
Vaşington, 22 (A. A.) - Ke11o 

neıly'nin, yardım projesi ile dev, 
lı,:t . rei~ine ver~lmek istenen sa· 
Wııyetın tahdıdi ve bunla.-du 

Başvekil önümüzdeki altı ay i
çinde yeniden başka silah fahri· 
kalan kurulacağını söylemiştir.,, 

Eden'in sözleri 
Londra, 22 (A. A.) - Hariciye 

Nazın Eden, Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak, nihai sure
ti tesviyeye lntizaren Tanca mm 
takasındaki İngiliz haklarının ve 
mend'aa tlerinin korunması için 
Madri<ide yeni müzakereler ya
pılmakta olduğunu söylemiştir. 

Eden, Londradaki Çekoslovak 
Enstitüsünün açılışı münasebe
tiyle söylediği bir nutukta da de. 
miştir ki: 

ünümüzdeki aylarda bütün 
kuvvetimize, bütün cesaretimıze 
ihtiyacımız olacaktır. Hür mil. 
!etlerin bize yapabilecekleri bü.. 
tün yardıma da ihtiyacımız ola. 
caktır. Fakat, zafere sarsılmaz 
itimadımız vardır. Muzaffer ola. 
cağımw biliyoruz." 

/ ş N azınnın beganah 
Lonclra, 22 (A. A.) - İş nazı

n Bevın. dün akşam Avam Ka· 
ınarasında müdafaa programına 
dair mühim bir nutuk irat et
miştir. 

Bevin. verdiği izahat arasında 
ezcümle şunlan söy !emiştir: 

Harbin başlanıv,cında harp mal 
Z'!mesi istihsaliıtıınız çok mah
duttu. Bu sebeple harbin icabet
tirriiği nisbette istlhsalde bulu. 
nabilmemiz için, uzun bir hazır
lık devresi geçirmek mecburiye
ti hasıl oldu. Dunkerque'ln tahli
yesinden sonra harp malzemesi 
istihsaJatımız son derece arttı
rılmıştır. Bugün başlıca silah ve 
mühimmat istihsali mütemadi
yen artmakta olup 1941 senesi
nin ilk ü~ ayı zarfında müthi• 
bir artış kaydedilecektir. 

Tauuare imalatı 
"Tayyare imalatı işinde bazı 

fabrikalanmız normal randıman
larının üstünde bir faaliyet sar
f etmiştir. Eylül başlanıv,cından· 
beri . bir hafta müstesna olmak ü 
zere. f:ıbrikalanmız İnııi!iz bava 
kuvvetlerine, dalına bunların 
kavbett'.klerinden fazla yeni tay. 
vare teslim etmiştir. Tayyare i· 
ınaliıtıır.ız başlangıçta küçük bir 
cavın akışına benzerken. bugün 
büvük bir nehir genişli~ni lkti· 
•ap etmiştir. Bizim imalitnnıza 
Aıperikadan gelecek olan tayya
releri de iliıve etmek lazımdır. 
Bu suretle nihaf zaferin kazanıl
masında büyük bir rol oynıyacak 
olan hava hakimiyetini ele geçi
receğimizi ümit ediyoruz.,, 

Gemi i1ltjtıtllı · 

Sofyaya gelen haberler 
Sofya, 22 (A.A.) - Bükreşte 

dün hüküm süren asabiyetin baş
lıca sebeplerinden biri, dahiliye 
na21n General Petrovicescu ile 
Bükreş vilayet idaresinde çalışan 
b= mesai arkadaşlarının vazife. 
!erinden uzaklaşması teklüi ol· 
muştur. Bunların hepsi Rumen 
Lejiyonuna mesup kimselerdir. 
Bunlar viliiyet binasını terket. 
mekten imtına eyledikleri cihetle 
başvekil General Antonescu. ce
bir istimali suretiyle çıkarı una. 
larmı emretmiştir. Binlerce uni
versite talebesi ile amele Lejiyo. 
nerlere müzaherete koşmuştur. 
Lejiyonerler askeri müfrezeler 11-
zerıne ateş açınca, bunlar mıtral. 
yözlerle ateş ederek ve tanJ<ları 
ileri sürerek mukabele ctmışler· 
dir. Her iki taraftan ölenlerın çok 
olduğu tahrıin edilmekt.edır. 
Çarpışmalar Lejiyonerlerin lehi
ne netice vermiş ve askerler kış
lalarına çekilmişlerdir. Umtımi 
memnuniyetsizlik karşısında ge
neral Antonescu, bütün Lejiyo
nerlerin kuşatılmasını emretmış
tir. Fakat bu hareket şiddetli bır 
mukavemete hazırlanan Lejıyo· 
neler arasında büyük bir infial 
doğurmuştur. Lejiyonerlerin bu 
hareketinin uzun zaınanda;:ı beri 
hazırlandığı tahmin edilmektedir. 
Çünkü karışıklıklar ekser şehir
lerde, ayni zamanda zuhür etmiş
tir. 

* Londra, 22 (A.A.) - "Reuter" 
D. N. B. nin Bükreşten aldığı bir 
habere göre. Romanyada gerek 
devlete, gerek şahıslara ait bütün 
endüstri müsseseleri askeri idare 
altına konulmuştur. Bu müesse
ler meyanında yağ fabrikaları, 
nakliyat ve telefon şirketleri de 
vardır. · 

Alman ajansına göre 
Bükteş, 22 (A. A.) - "O. N. 

B . .,: Alınan binbaşısı Döringin 
katli ve bu katlin vukua geldiği 
şerai~ hakkındaki tahkikat neti
cesinde aşağıdaki tafsilat tesblt 
eı1ilıniştir: 

Binbaşı Dörlng, yanında diğer 
bir Alman subayı olduğu halde 
gece yarwndan sonra oteline git
mek üzere, "Bucuresti,, lokanta
sından çıkmıştır. Binbaşı Döring, 
kendisinden biraz sonra ayni lo
kantadan c:ıkmış olan bir adam 
tarafından hücuma uğramış ve 
altı rövelver kurşunu ile öldü
rülmüştür. Katil, kaçmaya teşeb· 
büs etmiş ve civarda bir sokağa 
ginneyp muvaffak olmuştur. Fa
kat bir taksiye binerek kaçmak 
isterken, yoldan geçen eşhas ve 
Alınan askerleri tarafından ya
kalanm's silAbı elinden alınmış
tır. Katilin binmek istediği tak
sinin ııoförü. kendisini götürmek 
ten imtina eylemiştir. 

Katilin üzerinde vizesi tamam 
"Bul{iir İııgiliz donanması, ge- olmıyan ve Sanfransiscoda tan

cen harbin ııonunda beş devlet. zi'll edilmiş bulunan bir Yunan 
donanmalarının elbirliği ile yap· pasaportu bulunmuştur. Bu pa
triı• işi tek başına görmektedir. saportta katil\n ismi Diınltri Sa
Harbb bidayetinde inşs edilmek randos olarak yazılıdır. 
te olan ııemlleıin mecmu tonlll- Bundan bıışka, katilin · ııeçen 
tosu, J{l!Çen harbin en yüksek to- sene Teşrlnievvelinde Alletrino 
nilatolu devrenin tonaj yeklinun- ismine çıkarılmış bir Türk pasa
dan fazla idi. O günden bugüne Portu ile hududu geçmis oldu~ 
kadar bu inşsat bir kat daha te.- nıüşalıede edilmiştir. tl'zerlnde 
vessü etmiştir. Yapılan ticaret bulunan vesikalara nazaran, ken
ııemilerinin tonajı. 1940 senesi- disi 32 Y8"ndadır ve Selanikte 
nin ilk altı ayı zarfında inşs e- doktnuştur. Romanyaya geldiAi 
dilenlere nazaran. kafi derecede zaman evvela boksör ve güreşçi 
bir tezayüt göstermektedir.N olduğunu iddia eylemiştir. tl'ze-

* zaptı ehemmiyetli olacaktır. Çün 
Kahire, 22 (A.A.) - Tebliğ: kü Tobruk limanı, Britanya kıta-
20 sonkiınun tebliğimizde bah- tarının denizden iaşesine imkiın 

sedilen ve düşmanın 19 sonka- verecektir. Şimdiden, Tobruk'un 
nunda Maltaya yapılan taarruıu süratle zaptolunacağı tahmin edi
hakkında şimdi teeyyüt ediyor lebilir. 
ki: Düşmanın zayiatı dokuz Tobruk'takl İtalyan garnizo
"Junkers 87", sekiz "Junkers 88" nunun Bardia'daki garnizondan 
bir "fiat 42" ve bir ':Cant 560" daha küçük olduğu sanılmakta· 
deniz tayyaresi olmuştur. De- dır. 
mek ki, düşman evvelce bildiril- Hava hücumlan 
diği gibi, 15 tayyare değil, 19 Kahire, 22 (A.A.) _ "Tebliğ,, 
tayyare kaybetmiştir. 19/20 Kanun gecesi, İngiliz ha-

/ngiliz tmnagii pek va kuvvetleri Tobruka bir çok 
az luuar gördü şiddetli hücumlarda bulunmuş-

Nevyork, 22 (A.A.) _ Nevyor- tur. Tam ;sabetler kal'.dedilmiş ve 
ka dönen "P. U." gazetesinin/ "ır ~ok _bomba, tW,ıben 200 ~a
Londra muhabiri Benrobertson, dır.lıi<_ bır ordugA!ı uzerll!e. duş
Alman tayyarelerinin tngiliz en-\ muştu~. ~v_~ı tayyarelerı;nız P~
düstrisinde nisbeten az hasarat: zartesı gunu devrıye f.aalıyetıeı;
husule getirdiklerini temin et- nı arttırmışlarsa da, _duşmanla hiç 
mektedir. Coventry'de bile, şeb- bır hav.a muhare~ olmamıştır. 
rin merkezi harap olduğu halıle, Şarkı İtaly'.'11 Afrika~ında As
fabrikalar tahrip edilememiştir. sa~ şehrıne _bır hava hucumu ya-

Muhabir diyor ki: "Coventry'· Plilllıştır. B.ır levazım deposuna 
nin bombardımanı hakkınd _ tam ısabetlı bır çok bombalar _a-

.. . a san tılmıştır. Daha Cenupta Habeşıs-
sur neşrıyatta bulunulmasına t d Me hell' k b d ce-.. d t · t' B an a g ı asa ası a, 
mu~aa e e memış ır. . unun ~- nubı Afr11ta hava kuvvetlerine 
beb~! ha.saratın ehemm~yetı değıl, mensup tayyarelerimiz tarafın
endust:r:ı sah~sında hıçblr hasar dan muvaffakıyetle bombalan
kaydedılmemış olmasındadır. Bu mıştıı. Burada bir otomobil parkı 
sayede herşey yolu:ıa k_onuncıya yakınlarında bulunan servis bina 
kadar. Coventry bır muddet ta- !arı yakılarak tamamen tahrip e
a:ruzdan ~asun kalmış!ır. In- dilmiştir. Bir çok otomobiller tah 
gıltere fabrık:ı-Iann imalata _de. rip edildiği gibi bir çokları da ha
v~ edece~ hır ~ide kaldıgını sara uğramıştır. Bütün bu hare
dunyaya ılan ~bn~ş olsa ıdı, Al- kattan tayyarelerimiz salimen üs 
manlar tahrip ışını tamamlamak !erine dönmüşlerdir 
üzeı:ı derhal bu şehre dönecek- Tobruk'un aiıkuturuı 
lerdı. 

Pamuk ipliğinin 

Yeni Fiyatı 
Ankara, 22 (A.A.) - tktisat 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
Adana ve Mersin fabrikalan 

intizar ediligor 
Sydney, 22 (A.A.)--Avustural

ya ordusu umumi karargıihına 
gP.len bir habere nazaran Tobruk 
dilşmüştür. Avusturalya harbiye 
nazırı Spender, Avusturalya kı. 
taatının hücuma iştirak ettiğini 
bildirmiştir. 

mamu!Atı fiyatına nazaran Istan- * 
bul fabrikaları mamuliıtı olan pa. Londra, 22 CA;A.) - En son 
muk ipliğinin beher paketi için ı dllkikada Sydney den Tobruk'un 
24/9/940 tarihinde azami 20 ku- ı zaptı hakkında verilen haberin 
ruş olarak tesbit ve ilan edilen Londr~ teyit edilmesi gecik. 
mmtaka fiyat farkı 23/11941 ta. mıyecektır .. ıı;atırlarda _olduğu 
rihinden itibaren mer'i olmak veçhıle Bardıa nın sukutu da A
üzere azami 27,5 kuruş olarak .Yustural!adan Londraya bildiri!. 
tesbit edilmiştir mış ve bıraz sonra Londradan te. 

· yit edilmişti. 

KISA HABERLER 
İTAI.YADA: ---·-- -
eRomı., 22 (A. A.) - Muharebeye 

lft:lr•k edenlere, Faılst partlalne glr· 
mek için bir latlda ile mUracaat et
mek hat<kı verllmlftlr. 
BULGARISTANUA. 

e Sofya, 22 (A. A.) - Bulgar ka-

ltalgan reamı tebliği 
Italyada bir mahal, 22 (A.A.) 

- 229 numaralı harp tebliği: 
20 gündenberi tamamiyle mUha. 
sara altına ahnmıı olan ve her 
glln topçu kuvvetleri ve tayy~re. 
!er tarafından döğülen Tc.bruk 
müstahkem mevkiine karşı düş. 
manın taarruzu, son ıı:anunun 

bir kısmının Rooseve1t ile me 
busan ve ayan meclisleri arasın· 
da taksim edilmesi hakkındakl 
teklifi. teşkilatı esasiye kanunu· 
nun bir maddesine muhalif oldu 
ğu cihetle, reddedilmiştir. Çün 
kü esa! kanun icra kuvveti fü 
tesri kuvvetine ait sal81ıiyetlerlr 
paylaşılmasını mennetmektedir, 

Roosevelt bu nokta üzerine ııa 
zetecilerin nazan dikkatini cel 
bederek. projede derpif edilet 
salahiyetlerin hepsini istimal et 
mek niyetinde olmadığını tasril 
etrr:lştlr. Mesela layihada mevcu1 
olduğu halde, ticaret gemileıinı 
Amerika harp gemilerinin refa 
katine müsaade etmek lll'ZUSUD· 

da bulunmadığını söylemiştir 
Çünkü harp gemilerinin harp sa 
halannda dolaşması Amerika· 
nın da mücadeleye sürilklenme 
sini intac edebilecek tehlikeli biı 
harekettir. 

Amerika Birleşik devletler 
rei~i, hütür. ecnebi memleketle 
rin Amcrikadaki alacaklarını hl< 
ke etmek maksadile bir karama. 
me çıkaracağuıı ve bu tedbire heı 
hlll'!ıti hususi bir mana atfedil 
meme•i !iızım geldiltini llAve et 
miştir. 

Wlllkie hareket etti 
Nevyork. 22 (A. A.) - Willkk 

Londraya gitmek üzere "Clip· 
per,, deniz tayyaresile buıtün Liz· 
bona hareket etmiştir. Büyük biı 
seyircı gütlesi ve mühim bir ga
zeteci .ıırııı>u Willkie'nin hareke 
tinıie hazır bulunmuştur. 

Willkie her h~ bir mümes
sil olarok değil, hususi olarak tn,. 
giltereye gitmekte olduğunu biı 
k°"re daha hareketinden evvel 
sövlem;s ve avdetinde Amerikan 
mi!letlne izahat vereceğini ümit 
ettıj!inı ilave eylemiştir. 

Kabul edüen tahsisat 
Vaşington, 22 (A.A.) - Dün 

mebusan meclisi donanmayı ha· 
va hücumlarına karşı korumalı 
için sarfedilecek 300 milyon do
larlık tahsisatı 130 reyle ve mev
cudun ittifakile kabul etmiştir. 

* Vaşington, 22 (A.A.) - Haıi· 
ciye nazırı Cordell Hull, gazete 
cilerle viıki beyanatında Birleşilı 
Amerika Devletlerinin sabık Lor. 
dra ve Paris büyük elçileri tara· 
fından 1939 eylülünden evvel 
gönderilen rapor lan neşretmiyece 
ğini söylemiş, milli müdafaa men
faatleri ile beynelmill münase
beterin buna mani olduğunu ilave 
ey !emiştir. 

blnetl, geçen cumo gUnU tetkike bat· dünkü 21 inci günü başlamıştır. 
ıad•6• m.eoeıeıerın müzakereılne do· Taarruzdan evvel gece yapılan düşmanın makineli vesaıtini 
va.n etmek üzere, bugün ikinci defa ve fecre kadar devam edıın de. bombardıman etmiştir. 
olarak toplanmıftır. Bu toplantıda niz bombardımanı gündüz düş-
Başvekll Fllof ile bütUn nazırlar ha· man bombardıman tayyareleri. Vichy'nin bir taarlhi 
•" bulunmuııa_rdır. nin mütemadi akınlariyle takviye Vichy, 22 (A.A.) - Havas &• 
ALMANYADA: ed'lm' . Ik ı ıştı. i ağır topçu alayı, jansı bildiriyor: 229 numaralı I· 

e Münlch, 22 (A"':'A.) _ Aİman- 2 zırhlı fırka ve sözde "muhalif" talyan tebliğindeki "iki ağır tııp;u 
yann Hollanda fevkallde komıoorl fransızlardan mürekep makineli alayı, iki zırhlı fırka ve Lir sözde 
Bey• · lnquart hazır bulundu6u hal- bir teşekkül ile takviye edilmiş muarız Fransız motörlü teşekkülü 
de, Hltlerln muavini Rudelf He-. olan 3 Avusturalya fırkasının ile takviye edilmiş üç Avıutral• 
Hollanaa nazı tetklllt• t•fl Mu-rt'I taarruza iştirak ettiği anlaşılmış- ya fırkasının TobrUk'a hıiı:uma 
k:;,;•;,;•;;;u.:.,ı .o•='"';.;.ltt:z;:.1r:=,.,,.==--=-=== ı tır Akşama doğru anudane bir iştirak ettiği tesbit olunmı.ştur,, 

mUharebeden sonra düşman müs. fıkrası ile a!B.kadar olarak · sö7.d• 
tahkem mevkiin şark mmtaka. muarız" formülü hakkınw şu t, 
sındakı mevziler hattına gırnıeğe bet tasrih 'edilmektedir: Fi .lıa 

rinde büyük bir Amerikan ban
kasının birçok karnesi bulun
muştur. Son haftalsr zarfında bir 
Türk tebaası ile beraber. Bükre
;şin fena şöhretli otellerinden bi
rinde ikamet etmiştir. Katilin ü
zerinde ayrıca. ikisi yakınlarında 
İngiltereden ııelmis olmak üzere 
birçok yabancı vesika bulunmuş
tur. 

muvaffak olmuştur. kika burada, ancak, ttımamll< 
Şarki Afrikada düşmanın bir. Fransız hükumetinin kontroliı 

kaç istikamette ilerleyen makıne- haricinde bulunan cidden muarız 
li vesaiti tesbit edilen noktalarda teşekküller bahis mevzuu olabılır 
ağır zayiatla tardedilmiştlr. J{a. Fransız hükumeti. mütar<'kP. mu· 
va kuvvetlerimiz, mUh.ırebelere kavelenamesi ahkB.ınını. da;ma r> 
faal bir surette iştirak ederek ayet etmiştir. 

e. 
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ruuı ., ..................... ... 
Sıhhat ve Güzellik 

Sağlam ve güzel 

dişlerle 
Sağlam ve güzel diş1"er de 

Radyolin 
ile temin edilir. 

Diılerinize çok dikkat ediniz 
Bazan en üstad doktorların bile sebcb 
ve menşeini bulamadıkları bir hasta
lığın diş iltihabından ileri geldiği 
pek çok tecrübelerle anlaşılmışbr. 

'Sabah, öğle ve akşam her yemeklell sonra 
günde 3 defa 

,. 

RA~DYOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Devlet Orman İşletmesi Sinop Revir Amirliğinden: 
,-' 6316 M. 3 Maden Direği Kat ve Naklettirilecektir. 

ı - Devlet Orman İşletmsi Sinop Revlr Amirliği istihsalatından 6316 
l'ıf, 3 Maden direği kapalı zarf usulü ile kat ve naklettirilecektir. 

2 - Takdir edilen fiyat beher metre miklp için (600) Altı yüz ku
nıştur. 

3 - lbale S/2/941 Çarıamba cUnU saat ıs de Sinopta Devlet Orman 
:lıletmcsi binasında muteıekkil eksiltme komisyonunda yapılaca'ktır. 

4 - İsteklilerin ııarnatmede yazılı evrak ve % 7 ,S muvakkat teminatla
riyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur ko
misyona vermeleri. 

S - Bu i!je ait şartname ve mukavele projesi Ankarada Orman Umum 
Müdürlüğünde, İstanbulda Orman Çevirge Müdürlüğünde ve Sinopta Devlet 
Orman İ!iletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. (377) 

Sehir Mütehassısı tarafından yapılıp Belediye Kanununun 70 inci mad
öesinin 9 uncu fıkrası ile 71 inci maddesine göre Umumi Meclis tarafın
dan tetkik ve beldenin ihtiyaçlarına uygunluğu kabul ve ahiren de Nafia Ve
klleti İmar Müdürlüğünce tasdik edilen Üsküdar - Kadıköy cihetlerine ait 
nazım plin bu defa Belediye binasında mahalli mahsusa ve evvelce muamele! 
kanuniyeleri ayni ııekilde ikmal edilmiıt İstanbul ve Beyoğlu nizım planla
riyle birJikte tllik edilmiıt olduğu malQm olmak üzere Yapı Yollar Kanunu-
nun Üçüncü maddesine tevfikan ilan olunur. (477) 

Tramvay Pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
1939 ıenesinde verilmiş olan pasoların tebdili müddeti 31/1/41 günü ak

ısamı nihayet bulacağından mezlriir pasolar bu tarihten sonra muteber olmıya 
caktır. Paso uhiplerinin bu müddet zarfmda UMUM MÜDÜRLÜK KA
LEMİNE müracaatla pasolarını behemehal değiştirmeleri rica olunur. (441) 

Devlet Limanlan İşletme Umum l\lüdürlüğünden: 
İdaremiz vesaiti ic;in mavnacı alınacaktır. Taliplerin vesaiki ile birlikte 

!darcmiz enspektörlük servisine müracaatları lüzumu ilin olunur. "447., 

-

-, 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

1

ÇocukAnsiklopedisi 
J Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 1 

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

Çiinkü: Çocuk Ansiklopediı:ıı 
~ocuğun mektepte 
mektep dışında. hatta 
mektepten sonra muh· 
tac oldui!u en kıymet· 
li eserdir. 

Cünkü· Cocuk Ansik1ot>edisi. 
bütün dünva eoculda
nna yılbaşı ve bay
ram hedivesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü. Her hediye kınlıp kav 
bolabilir. veyahut u
nutulabilir. Fakat Co· 
cuk Ansiklopedisi, ço

cuğun hayatı üzerinde 
tesir vapacak ve bü-

Ciınkü: Çocuk Ansilclonedisi, 
(ocu~unuza favdah ve 
bil~li bir arkadaş va· 
zifesini 51:örür. Ona bos 
saatlerinde hocalık ve 
arkad~hk eder. _ 

tüıı hayatınca iz hıra· j 
kacak bir eserdir. T j 

TAN Neşriyat E"V~ 
lstanbul 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
'lttir. Mükemmel şekilde 
elit edllmif o/,arak iki cil 
birden ( 6) liraya verllir. 

Adres: İstanbulda 
T A N Matbaası 

Cinsi Miktarı 

Elailtmenm 
tekli 

Jiinii Saati 

Ayakkabı ''Kayıtk için., 20 Çift •Müteahhit namına Pazarlık 27 /1/941 15 
Alçı 4000 Kilo .. • 16 

.. !/11/941 14 
.. • 

Amyant plAka "40 X 40 eb'adında 2500 Adet • • 
Makine zinciri 8 Kalem .. 4/II/941 14 

~ - .. 4/11/941 lS Bira ıişcsi kapsülii 4.000.000 Adet 
I - Sarma kliğıdı prtname ve nilmuncsi, ayakkabı ve .r:ineirlcr nllmuneleri Amyant alçı prtnameleri ma-

cibince pazarlık usulile satm almacakttr. 
II - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazun ve Mübayaat Subemi.zin Alım Ko

m.iıyonunda yapılacaktır. 
III - Şartname ve nümnneler sözü ıeçcn ıubcdeıı sörülebilir. 

IV - isteklilerin pazarlık içiıı tayin olunan ıün ve saatlerde teklif edecelderi fiyat ilserindcn 'Jo 7,S cü-
venme paralarile birliltte mezlriir komisyona müracaatlarL "374., 

'lktısadi ve Sınai 
Tesisat ve işletme 

T. A. Şirketi 
İktısadt ve sınat tesisat ve lıtletme 

Tilrk Arıonlm Şirketinin 1940 senesi 
haseplariJe İdare muameltıtı hakkında 
tetırikat ve müzakc.ratta bulunmak ü
zere Ticaret kanununun 361 incl ve 
dnhJll nip.mnamenln 22 inci maddele· 
rlne tev!ikac hlssedarlann davetlerı· 
ne meclisi idaremizce karar verllm~ 
olduğundan içtima günü olarak ta
yin ettiğimiz 1941 senesi ııubatın 27 
inci perşembe günü saat 10 da Şirket 
hlsscdarlarımwn Şirket yazıhanesi o
lan Galata Karaköy Palasta Dördün
cü katta 3 numaralı dairei mahsusa
smda hazır bulunmaları bildirilir. 

Müzakere edilecek 

maddeler: 
1 - Meclisi idare ve mOrakıp ra

porlannm kıraati. 

2 - Hesabntın tetkiki ve tasdikile 
hesap neticeleri meclisi idare teklifi
nin tetlriki ve meclisi idare zimme
Un!n ibrası. 

3 - İdare azalığına seçilen yeni i
dare azalarımızın intihap keyfiyeti
nin tasdiki. 

HOLANTSE BANK -ÜN} N. v.· 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI .... HAN 

BOTON BANKA MUAMEtELERI 
KASA 1 CARI .... 

MERKEZi ı KÜRASAO 
"-'8ELEftt ı AMSTEAOAM - AOTTEROAM - 8UENOS AIRES 

CARAC.A~- MAAACAIBO - HAJFA - WILLEMSTAO - ORA.HJESTAI) 

RlO DE .&A.HE"'O • SAN'fOS - SA.O PAULO 

i DE AL BUR o· 
Yazan : lktısat Doktoru G AS S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO,, yu okuyunuz.,, 

Satıf yeri: TAN • latanbu.l 

Fiatı 50 Kuruş. 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

Küçük Melahat 
Keman, Ut, Kanun, Klarnet 

270407 N RUHUMDAKİ HİCRAN 
0 • . DİLERİM KARA SEVDAYA 

Kemal Gürse~ 
Keman, Kanun, Cümbüş, Klarneı. 

270408 N Nasıl oldu bilmem - Neva rast gaıel 
O. Yıllarca demek - Neva hicaz oıel 

4zize Tözem 
Cura ile 

270409 No. Ağlama annem-Safranbolu varYantı 
Burçak tarlası-Safranbolu varyantı 

Sadi Yaver Ataman 
Cura ve Zil -

270410 No. 

" 
KAŞIK OYUNU HAVASI 
SAFRANBOLU ZEYBEK HAV~ 

:::,.....; 
. . 

İstanbur Levazım, Amirliğinden} Verilen : 

Harici . Askeri Kıtaatı ilanları 

1245 ton ul!ğday kırdırılacaktır. Pazarlıkla eksıltmesi ı-2-~ 
Cumartesi günü saat 11 de lzmirde Bornovada a'Skeri satın tr 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin tutarı 24,900 lira . ~ 
minatı 1827 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte kollllbr) 
gelmeleri. (1746 - 182 

* * Aşağıda vazıh mevadın pazarlıkla eksiltmPleri hiza!a~ı 
yazılı saatlerde 3-2-941 Pazartesi günü Edirnede eski MüŞÜ_!İ'.J 
dairesinde askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. E\IY 
ve şartnamesi komisyonda görülür. 

Cinsi Miktan Tutan Temlnatı İhale saati 
Kilo Lira 

Saman. t,100,000 44,UOO 
Lira 
3300 
972 

11 
Sabun. 
Sade yafı. 
Sade yait 
Pirinç, 
Makarna. 

27,000 12, 960 ıı.30 
14 21,600 34,560 2592 

18,000 28, 800 2260 ıs 

960,000 432.000 21,030 
1,S75 

15,30 
60,000 21,000 16 

,(17SO ~ 115): 

* * Beher kilosuna dört buçu1ı: kuruı tahmin edilen 3000 ton balye sa~ 
pazarlıkla satın alınacaktır, samanlar ıartnamesine ıöre yilzer tondan aşJ 
olmamak üzere Ankara istasyonunda vaıonlara teslim ,artile ayrı ayn tal•pS 
lerden satın almabilir. 3000 tonun teminatı 16,000, 100 tonun tcminau 67 
liracbr. Paaarlıtı 6/1/941 den it.ibaren herıün saat 14 de Ankara Lv. }.rııJJ
lifi aatm alına .komisvoı:ıunda yapılacaktır. Sartnamesi komisyonda söriilllt• 

(1714 - S94) . ~-------------~·~----~---.....,,/ 
Hikemi muayene ile ve on beş cün-' ~--•••••••• 

de teslim ıartile ve çuvallı olarak be- Beyoğluda İsUklAl Cad. 
her kiloıu 20 kuruotan üç parti 100 er 178 No. lı 

1 tondan ibaret Uıı pazarlıkla satın ah- Mechur DAVI D 
nacaktır İhalesi 28/1/941 Sah günü 3' 
saat 11 de Çanakkalede askeri aatm 
alma komiıyonunda yapılacaktır. Her 
partinin tutarı 20,000 lira kati temina
t. 3000 liradır Tat.iplerin belli va.kitte 
komisyonda bulunmaları. (17S~223) 

• 150 ton ekmeklik un çuvallarile 
birllkk pazarlıkla satın alınacaktır 
TanmJn bedeli 27,375 lira ilk temi~ 
natı 20S3 lira 13 kuruştur. Şartnamesi 
komisyond&. görühir. Taliplerin 25-
1-941 Cumartesi gunü saat 11 de Es
kişehiıdt" aı;kerl satın alma komisyo
nunda bulur.malan. (1804 - 462) 

• 5000 liralık ve ayrıca 5000 kilo sı-
ğır eL pazarlıkla satın alınacaktır İ
halesi 25-1-941 Cumartesı gilnll saat 
10 dan 17 ye kadar Pınarhisar askeri 
satın 1.Jma komisyonundş yapılacak
tır. Taliplerin belli vakitte komisyo
na ıclmeleri. (1806-464) 

• 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

2 kuru~ 33 sııntim olan muamele ver
gısi, nakliy1: masrafı değirmcncı ta
rafından verilmek ve kepekler bila
bedel değirmenciye terkedilmek üzere 
1400 ilA 2800 ton buğday pazarlıkla 
kll'dmlacaktır. İhalesi 3-2-941 Pazlll'
tesi günü saat 15 te Kars askeri sa
tın alma komisyonunda yapılacnktll', 
Taliplerin belli vakitte komisyona gel 
melc.>rl. (1802-460) 

• 14 ton kuru fasulya pazarlıkla a-
lınacaktır. Eksiltmesi 27-1-941 günü 
saat 14 te Tekirdağ asker! satın al
ma komısyonunda yapılacaktır. Temi
natı 546 lıradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli saat
te goınısyopa gelmeleri, ( 1790-425) 

Mağazasında 

Büyük tenzilatlı satış 
İSTİFADE EDİNİZ I 

İstanbul Bulgar "Radosiıı 
Hayır Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin senelik içtifll~ 
26 ıkincikanun 1941 tarbiPe 
rastlayan pazar günü saat 15 J, 
Beyoğlunda Ağaçeşme sokağı~le' 
5 numaralı mahalde aktedl ı1 
ceğinden cemiyet azalarının b~ 
bulunmaları ltizumu ilfın olun 

Müzakerat ,ruznamesi: 1) M~ 
raporunun okunması, 2) cemi~e' 
tin 1941 yılı bütçesinin tasvibi~! 
Müteferrik mevat, 4) Yenı idıır 
ve murakabe heyeUcrinin iııtib' 
bı. 

KAYIP: - Çanakkale birlll' 
Jandarma okulundan aldığım tef' 
his tezkeremi kaybettim. Ye°O 
sini alacağımdan eskisinin hü1C1l'r 
yoktur. Usküdar Zeynep ,l(: ıf 
mil hastahanesı sokağı 13 ı> 9'1 
marada Durmuş oğlu Ilıı5 
Kardaş. ,-------· 
~ıymetli Tek Tat 

4 - 1941 senesi için bir muraklp 
tayini ve tahsisatının tesbiti ile kap 
göriıldQğu tı:ıkdirde bir de milrakip 
muavinırJn tı:ıyinl hususları. 

5 - İdare heyeti nzasının hakkı 
huz.ırlarile &irket i!ilerinl idareye me
mur edilen azaya verilecek ücretin 
tayini, r;~~~~~~7~::~~r;~~il~~;~~~~c;,;'ı 

Rumuzile 176 posta kutusuna mürac:aatleri. 

Beher kilosu 9 kuruştan 1176 ton 
arpa veya yulaf çuvalsız. olarak pa
zarlıkla satın alınacaktır. Tahmin tu
tarı 105,840 lira, ilk teminatı 7938 li
radır. İhalesı 8-2-941 Pazartesi günü 
saat 15 te Edirnede eski milşirlyet da
iresinde askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakıtte komısyona gelmelerL (1808-

1 

Sanda! bedesteninde te~blr ed0' 
mekte olan Tektaş pırlanta 27' 
1-941 Pazartesi gilnü saat 14 tt 
Mezat dairesinde milzayede stl' 

- reUl.! satılacaktır. 

fıı11;11111111n111111111111n111mııı. 1941 ikramiyeleri •1119' 
- • ı.. = T le Bankası 1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira = = • s 3 .. 1000 ., -3000.- .. = 
5 1941 Ku·· l!!.u··k ! : ;~~ : =~~~~:= : 5 
: 3' 8 • 250 ., =2ÔOO.- ,. 5 
: SS ,. 100 n =3500,- n : 

~ Tasarruf Hesapları a~g : ~~ : =~~~~:= : ~ - ----.. . ık 
• Pi" Kcşidcler. 4 Şubat, 2 Mayıs,l Ağus- : 

ramıye anı tos, 3 ikindteşrin tarihlerinde ya- § 
• pili~ -

·111111111ıır111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ticaret kanununun 323 üncü mad
deslno tevfikan Girket muam~tı tüc-
cariyedc bulunmak üzere meclisi i
dare azalarına :mezuniyet verilmesi. 

A!laleten ve vekAleten lAakal elli 
hisse senedini hamil olan hissedarlar 
mezkür içtimada har.ır bulunabile
ceklerdir. İçtimada hazır bulunmayı 

arzu eden zevatın, hamil oldukları 
hisse ~netlerinin veya mezkür senet
lerin bankalara tevdiin! bildiren ban
ka ilmühaberlcrini yevmi içtimadan 
Iaakal bir h<ıfta evvel yani 20 Şubat 
1941 tarihine mi.ısadif perşembe günü 
ıık~nmmn kadar şirketin merkezi ida
ı·esine emaneten tevdi etmeleri JA
zımdır. Meclisi idare 

~ ................................ r 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gtı83on diyor ld: 

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

Fiatı 50 Kuruş. 

460) 

• 120 ton pirinç pazarlıkla satın alı-
nncaktu Muhammen fiatı çuvallı 39 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda ıö
r:ılilr. 40 tondan aşağı olmamak Uzere 
ayn ayn bayilerden de alınabilir. 120 
tonun teminatı 7020, kırk tonun te
minatı 2340 liradır. Pazarlığı 3-2-941 
paurtesi günü saat 14 te Ankara le
vazım Amirliği satın alma komisyo
nunda npıiacaktır. Taliplerin muay
yen gil'l ve saatte temlnatl:ırile bir
likte komisyondn bulunmaları. 

(423) (1788) 
lalııp " Nc,n7eı MCdOrilı .Kmuı u.ııı.~ 
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