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Bir Motör 
Fabrikası 
Yapılacak 
Eleman Yetiştirmek için Ankarada 
Bir Motör Usta Mektebi Açıhyor 

Ankara, 23 (Tan muhabiri bil. 
diriyor) - Endüstriye o irinci 
planda yer veren Cumh'.lriyet 
Türkiyesinde bir motör fabrikası 
kurulması yıllardanberi etüd 
edilmeğe değer bir dava halınde 
ele alınmış bulunuyordu. Son 
zamanlarda yapılmakta olan tet
kikler netıcelenmiş ve böyle bir 
fabrikanın yurdun münasip ve 
müsait bir mahallinde kurulması 
kararlaştırılmıştır. Bu fabrikanın 
Karabükte inşası kuvvetle muh. 
temeldir. 

Kurulacak fabrikaya eleman 
yetiştirmek maksadiyle de Anka
rada inşaat Usta mektebi yanın. 
da bir motör usta mektebi a~ıl
ması Maarif Vekaletince karar 
altına alınmıştır. Bu mektebe 

iktisat Vekili Hüsnü Çakır sanat mektebi mezunları alına.. 
--ı cak, tedrisat müddeti üç sene 

I olacaktır. Mektep de gelecek sene 
tedrisat başlayacaktır. Bu mek
tep mezunları motör fabrikasında 
vazife alacakları gibi motör ta.. 
miratı işlerinde de ihtisas ~ahibi 
olarak yetiştirilecektir. 

&alkanldar · 
~endilerini 
~urtarabilirler 

:&lınanyanm, Balkanlardaki ildi
lladl kaynaklannı kurutacak olan 
"81ter! bir harekete te5ebbUs etme
li boyl! güçtür. Almanyarun bede.fi 
83keri tazyikle Balkanlarda siyasi 
bı:, taarruz yapmak ve sillıh pat
la1>nadan Yunaniııtana ınmektlr. 
liarbetmeye mecbur kalacağını 
llıladığı gün Almanya hayli dü-
1\irımey~ mecburdur. 

Jf. Zekeriya SERTEL 
b omanyaya Alınan askerleri 

.._ 1\ tahşit edildiği haberleri 
'•\'ıldıiıı günden beri Balkanlar 
~.e billıassa Bu]garistanın vaziye. 
l ~üıı en mühim hadisesi ol· 

lııaıtta devam ediyor. 
lierkes merakla birbirine so· 

~Yor: Alınan orduları Bulgaris· 
.""il (iğneyip geçmeye kalkarsa 
~ olur? Bu takdirde Bulgaris
(1 ne yapar ve Balkanlar ne 
Q<ur? 

.Almanya Romanyaya mühim 
lltikdada asker yığdığı güııdenbe
~ı cereyan eden dikkate şayan 
oltaları göz önünde bulundurur

lalt, vaziyeti bir dereceye kadar 
;~dınlatmaya muvaffak olabili
ı.ı. 

lı llulgmstan Başvekili. Bulgar 
Udı,dundaki Alman tahşidatıru 

~iiteakip, Viyanaya .Vdip Alınan 
• arıciyc nazırı ile görüşmüş, dö
•İişte de meşhur sulhcü nutku· 
~u irat etmiştir. Bu ziyaret ve 
~~ nutuk. Bulgaristanın bu gün. 
~ vaziyetini tayine hizmet et· 

~ıştır Cünkü Filof, Bulgarista· 
'~ıı sulh siyasetine devam edece
~llde ısrar etmiş, Bulgar toprak
~ l'lııdan yabancı asker ııeçmesi
... ~ tnüsaade etmlyeceğini söyle
"f.listir. 
t llu!gar Başvekilinin bu nutku 
h 1~rine Yugoslav ve Türk mat
lı Uatı, Filofu alkışlamışlardır. 

alltanlarda sulhün devamı hu
~SUnda üc memleket arasındaki 
hlıh ve görüş birliğini gösteren 
d U tezahürün büyük manası var
'lıır. Demek ki Alman ordularınm 
~!!tanlan karıstırınası ihtimali 
~ r'nsında Türkiye, Yugoslavya 
ı' llu!ı;ıaristan arasında bir ~e~· 
~•at birliği vardır. Zaten Turkı. 
~ e, Balkanların huzur ve sükı'.i· 
r lıııu bozacak herhanıı:i bir ha
h ekete kıırşı lakayıt olmadığım 
~er Vakit acıkça sövlemekten çe· 
r 1ııınemis. bu defa da Ankara 
Jd\'osu Trakyada vücude geti
ıı,len relik kaleye başlarını vur
l'i~ istevenler varsa, bunu tec· 
~~ <:debileceklerini de tekrar 

ştır. 

* * 
Qalkanlarda mevcut vaziye· 

h tin devamında. sulh ve 
h Uı~run bozulmamasında yalnız 
l\u Uç memleket değil, Sovyet 
\l~sva. İngiltere ve Amerika da 
"kadardır. · 

Atina, Almanyanın 
Uzlaştırma , 

Teklifini Reddetti 
Londra, 23 (A.A.) - "Times" 

gazetesinin diplomatik muharriri, 
şunları yazmaktadır: Yunanistan, 
Alınanların her türlü uzlaşma te. 
şebbüslerini kat'iyetle reddet
mektedir. Yunanlılar, cevaben, 
sonuna kadar h~ be lngilterenin 
müttefikı olduklarını ve ingiliz 
yardımı ile galip geleceklerinde.; 
emin bulunduklannı bildirmek. 
tedir. 

Hava Muharebeleri 

Dusseldorf'a 
Kesif Bir Hava 
Akını Y aplldı 

Birçok Hedefler 
Bombalandı 

Londra, 23 (A. A.) - Bu ııece 
Rhin havzasında Dusseldorf'a 
karşı İngiliz tayyareleri tarafın.. 
dan yapılan akın, havanm fena· 
lığına rağmen, kesif bir taarruz 
mahiyetinde olmuştur. İngiliz 
tayyarecileri bütün bombalarını 
hedef tutulan mıntakaya atmaya 
muvaffak olmuşlardır. Bir kaç 
yangın çıkarılmıştır. Taarruz, 
geçendeki Wilhelınshaven taar
ruzu derecesinde geniş olmamak 
la beraber, yine çok tesirli ol
muştur 

Du.sseldorf harp endüstrisinin 
(Sonu; Sa 5; Sü 2) 

Romanyada Vaziyet 

Horia Sima 
Ansızın 

Berline gitti 
Asiler, Başvekalet 

Binasını Mitralyoz ve 

Top Ateşine Tuttular 

isyanın Şümullü 

Old~ğu An!aşıhyor 

Bir General Kıtası 

İle Birlikte Bükreş 

Üzerine Yürüyor 
Ankara Radyo .ııazetesi, dün 

akşamki neşriyatı arasında şu 
m~liımatı vermiştir: 

"Romanyadaki isyan hareketi· 
nin mahiyeti yavaş yavaş anla. 
şılmaya başladı. Anlaşılıyor ki, 
isyan hareketi, General Antones· 
cu'yu devirmek maksadını güdü· 
yor. Bu harekete Demir muha· 
fızların hepsi değilse de, mühim 
bir kısm1 iştirak etmiştir. 
Rumen halkına beyanname 
"Bükreş radyosu dün ııece 

(evvelki ııece) saat yirmi üçe 
kadar neşriyat yapmadı. Bugün 
rdün) de sabah on bire kadar neş· 
riyat yapmadı. Radyo, öj!leye 
doğru tekrar General Antones· 
cu"ya geçmiştir. Ondan sonra da 
her saat Antonescu'nun beyan
namesini okumuştur. 

Bu beyannamede şöyle deni!· 
mektedir: 

"Başvekalet, dün ansızın top 
ve mitralyöz ateşine tutuldu. 700 
kişi top ve mitralyöz lle Başve. 
kalet önündeki kışlalan ele geçi· 
rip Başvekalete ateş ettiler. Kom 
plo, eski dahiliye nazın General 
Petro tarafından hazırlanmış ve 
bir hükômet darbesi maksadile 
ortaya atılmıştır . ., 

Beyannamenin bir yerinde, 
halkın tahrikfi.ta kapılmaması 
tavsiye edil7"Pkte ve "General 

(Sonu: Sa 5; Sü 1) 

Yunanistan Harbi 
' 

İtalyanlar 

Taarruza 
Hazırlanıyor 

Yugoslav Hududuna 

T ahşidat Yapıyorlar 
Atina, 23 (A.A.) - "BBC" -

ltalyanların Yugoslavya hudut 
mıntakasına yeni takviye kuv. 
vetleri gönderdikleri öğrenilmek
tedir. Külliyetli miktarda malze. 
menin de o mıntakaya gönderil
mesi, Italyanların büyük hır mu. 
kabil taarruza hazırlandıklarına 
delalet etmektedir. "Reuter" 
ajansının Arnavutluk hududun
daki muhabiri şu malumatı ver. 
mektedir: ltalyanların büyük bir 
mukabil taarruza hazırlandıkları 
zannedilmektedir. Itimada değer 
kaynaklardan öğrenildiğine göre, 

(Sonu. Sa 5; Siı 2J 

h'IJ.-/.ıJjl 
~nSovvet Rusyanın Balkanlarda 
' lıle geJernk biT karıtas:ılıj!a 

· (Sonu; Sa 5; Sil 2) _ 
. - -· -- .., 

' Yaralı bir İtalyan esir] lıastahaneye götürülüyor.i 

Garp çölündeki harekata iştirak eden Britanya kuvvetlerinden bir grup, Bardia'nın zaptını müteakıp istirahat halinde.; 
1 

Tobrukta 
20,000 Esir 

Alındı 

lngiliz Tayyareleri 

Derne'ye Şiddetli 

Bir Hücum Yaptı 

Bugüne Kcrdar 

11 İtalyan 

Muharebe 
Fırkası 

Harici 
Edilmiş Bulunuyor 

Kahiı : 23 (A.A.) Umumi ka
rargahın tebliği : Tralılus' da 
Tobruğ'un zabtı dün gece ta
mamlanmıştır. Şimdiye kadar a
ralarında bir kolordu ve b<r fır
ka komutanı ile diğer ikı gene
ral, biı> amiral, ordu ve deniz kur 
maylarına mensub bir mıkdar 
yüksek rütbeli subay bulunmak 
üzere, 14.000'den fazla esu alın
mıştır. Muhtelif çapta 200'ze ya
kın top ve diğer harp malzemesi 
iğtinam edilmiştir. Zayiaıunız 
beşyüz kişiden azdır. Düşman za
yiatı henüz tamamen tesbit edil
memişse de, iki bin yaralı !tal· 
yan hastahaneye kaldırılmıştır. 

* Londra : 23 (A.A.) "BBC" Dün 
Roma radyosu, Tobrug'un suku
tunu şu sözlerle teslim etmiştir : 
"Bu günkü resmi tebliğimiz bizi 

(Sonu. Sa 5; Sü aJ 

Amerika Halkı 
Yeni Proieye 

Taraftar 

Büyük Bir Ekseriyet 

Planı Tasvip Ediyor 
Nevyor, 23 (A.A.) - lngilte. 

reye kiralanması veya iare edil
mesi hakkındaki kanun proje. 
sıne Amerikada nekadar taraftar 
bulunduğunu tayın etmek uzere 
"Gallup" enstitüsü tarafından 
yapılan anket şu neticeyi vermış
tır· 

Demokrat partisinde Roosevelt 
taraftarlarının yüı.de 50 si lehte, 
yüzde 40 ı aleyhte, yüzde 10 u 
miıstenkiftir. 
Cümhuriyetçiler arasında ankete 
iştirak edenlerın yüzde 66 sı leh. 
te, yüzde 33 ü aleyhte rey ver
mişlerdir. Yüzde 1 de müstenkif 

(Sonu; Sa 5; Sü 5) 

SİCİLYA 
da İşgal 
Edilmeli 

Amerikalı Bir Askeri' 

Mütehassıs Bu Fikri 

ileri Sürüyor 

Times' e GörP 
General De Gaulle Hür Fra nsız kıtaatını teftiş ederken • 

'Kral Eoris, 
Donovan'la 
Görüştü 

Roosevelt'in Şahsi 

Mümessili Belgrada 

Giderken Evrak 

Çantası Çalındı 

Bulı:;aristan Kralı Boris 

Sc>fya 23 (A. A.) - Roosevel· 
tin hususi mümessili Albay Do· 
novan'ın kral Boris'le yaptıgı 
mülakatın 20 dakika sürdüğü ö~
renilmiı;tir. Bu mülakat esnasın· 
da Albay Donovan, Roosevelt'in 
mescıirnı kra]a vermistir. 

Prens Paul'a mesai 
Belgrad, 23 CA. A.) - "B.B.C.,, 

Reisicumhur Roosevelt'in hususi 
mümessili Donovan. Belgraddaıı 
Budapeşteye ve oradan Türkiyr 
ye ı;ıideeektir. Yugoslav Naibı 
Prens Paul'a da Reisicümhurun 
bir mesajını vereceği zannedil· 
mektedir. 

(Sonu: Sa 5; Sil 4) 

r-- ''Almanlar, Bu Geçitte 
Askeri Vaziyet K f"I 1 . T hd'd a ı e erı e ı e 

Devam Edeceklerdir W AVELL1IN YENi 

HEDEFi DERNE 

VE BINGAZIDIR 

Londra, 23 (A. A.) - Meşhur 
1 Amerikalı askeri eksper binbaşı 

1 Fielding ~liot, Akdenizde Alman 
pike bombardıman tayyareleri
nin gorülmesindenberi vaziyet· 
teki inkişafı tetkik etmek üzere 
"'News Chronicle,, gazetesind6 
neşrPttil(i makalede Akdenizde 
teşebbüs kabiliyetinin İn.ııiltere-

1 

(Askeri muharririmiz yazıyor) 

Tobruk'un sukutu, dün anlatuiunız ~ekilde tahakkuk etmif ve I 
1
. haber artrk reımen de teeyyüt e~

miştir. Bir buçuk aylık kısa bır 
müddet zarfında General Wavel or
dusunun Şimali Afrikada elde etti
ii muvaffakıyetin ehemmiyet ve 

1 

vüsati günden süne artmaktadır. 
lngiliz taarruzunun ilk cünlerindcn 
bugüne kadar Mareşal Grazia.n.i or
dusunllllt Sidi Barrani ve Bardia 
hczimetlcrinde ve ıimdi de Tob
ruk'ta esir ve saire olarak kaybet
tiii kuvvet. aşafı yukarı 10 - 13 
tümen kadar tahmin edilmektedir. 
Simdi Mareşalin elinıık azami ~ 
tümenden fazla bir kuvvet 1ı:alma-

(Sonu: Sa 5; Su 5) 

---' 
Sırası Geldikçe: 

Veli Efendinin 
Pathcan 
Hikôyesi 
Yazan: Aka Gündüz 

Veli Efendi İstanhulun tari
hi ve meşhur tiplerinden

biridir. Hani Bakırköy yanında 
at yarı~tırdııkları Veli Efendi 
Çayırı yok mu, i te oraları hep 
onundu. O kadar da değil İstan
bull!n bir çok semtini eline ge
çirmi~ mahalleler. hanlar, ha
nıamlar, mağazalar, kervansa
raylar sahibi olmuş müthiş bir 
~engindi Gavet kurumlu, yük. 
sek perdeden konuşur. bununla 
beraber eğlenmesini se~-er bir a
damdı. Eııeyce de miisrifti. Her· 
kese, bilha.-a dalkavukları.na 
bol keseden ihsanlar dağıtırdı. 

Bir gün davetlileriyle sofrada 
otururken kar~ısında oturan bi
risile alay etmek ister. Sözü ıe-

ve geçtiğini yazmakta ve Alınan· 
tarın burada takip ettikleri ga
yeleri münakasa ederek aşağıda· 
ki neticeye varmaktadır: 

"$=dilik Almanlann Sicilya. 
ya tamamlle tedafüi sebepler yü
zünden gelmiş olınaları ihtimali 
~aliptir.,. 

Eliot, Sicilyarun birinci dere
cede ehemmiyeti haiz sevkülcen 
bir mevkide bulunduj!unu ve 
bu;ıiib Ni; ordusunun büyük bir 
hareket serbestisinden istifade 
ettiğini ve !':;ri\vava v•nıl•cak 

(Sonu; Sa 5: Sü 6) 

Sebzelerin en kötüsüdür. 
Karşıdaki hemen cevap verir! 
- Evet efendim. Çok giizel 

buyurdunuz Patlıcandan kötü 
sebze yoktur. Rengi bozuk, sapı 
dikenli, üretmesi zor, çekirdeği 
acı bir nesnedir. 

Aradan iki dakika geçer Veli 
Efendi yine o zata: 

- En sevdiğim sebzelerden 
biri hall\ya ise öteki de patlıcan· 
dır. Hele imam bayıldısıoa ba• 
yılırım. 

Hemen cevap: 
- Hay hay efendim. dfin~·ada 

patlıcandan nefis sebze yoktur. 
Kızartması olur, dolması olur, 
beğendisi olur. Sebzelerin sahı
dır denilebilir. Patlıcan hakkın· 
daki fikirleriniz pek verindediı 
paşam. 

İki dakika sonra-
- Patlıcan hem iyidir, hem 

fena. 
- Evet elendim. Dol!'ru bu

yurdunuz. Hem nefistir, hem 
kaba. 

İki dakika sonra: 

tirip der ki: 1 
- Şu patlıcanı hiç sevmem..; 

- Patlıcanın iyiliği kötülii
ğünden fazla ise de bazı defa kö· 

... (Sonu; Sa 5; Sü 1) ~ 
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Yazan: Alfred Fabre • Luce - Çeviren: Ulunay 

hurchill 

ararını 

ermişti 

Churchlli. ilk defa olarak Avrupa
nın tamamen Almanya tarafından 
ı tıliı edilebilmesi ihtimalinden a
lenen bahsediyordu, Böyle blr va
ziyet karşısında İngiltere, kendi 
~mparatorluğunda yine harbe de
' anı edecekti. Bunu &imdiden ka
fnsına koymuş ve şimdiden haya
J ·ni deniz aşırı yerlerde yaşatmaya 
başlamıştı, 

- 35 

onuna kadar harp: 
-

Haziranın dördünde Chur. 
chill radyoda ümitsizlik 

fade eden bir nutuk irat etti. 
oyle muhteşem anhırda derhal 
ıtabı mukaddes lngiliz ricalinin 
ısanındadır. Fakat bu sefer An
likan dininin merasimi yapılını
or. Büyük bir bela tehdidi al
ında bulunan bir millet (itırafı 
unub)a davet ediliyordu: 

Churchille Ingilterenin geclre
cgi tecri..ıbeleri anlatıyordu. Si\•il 
halıye doğrudan doğruya kendi 
aşlarına inecek bombaları; eğer 
ngiltere mağlup edilecek olursa 
vusturya, Çekoslovakya, Po

onya, Norveç, Belçika, Holanda 
ıbi hür milletlerin tamamen 
ahvolacağını söyleyordu. Bu 
ur milletler serisinde l<'ransadan 
nhsetmedi... Fakat onu da dü-
.imdüğü hissediliyordu. 

Muttefik!erde her ay zayiat ar
ıyor, muharip azalıyordu. Chur. 
.ııılle ilk defa olarak Avrupauın 
amamen Almanya tarafından is
ııa edilebılmesı ihtimalinden 
ıenen bahsediyordu. Boyle bır 

i\ azıyet karşısında lngiltere, ken
ı ımparatorluğunda yine harbe 

ııcvam edecektı. Bunu şımdıden 
kafasına koymuş ve şimdiden ha
yalim deniz aşın yerlerde yaşat
ınağa başlamıştı. 

Bu sanki etrafını fırtına saran 
hir gemicinin evvela ge:nının gu
\ ertesinde, sonra sandalda daha 
ı.onra bir sal üstünde sonuna ka
dar fırtına ile güreşmesine ben
ııyordu. 

lstikbalin bu müthiş manzara
sı ona öaş cğdirmiyordu. O kadar 
kı bu ihtımalin tahakkuku sar
sılmayan siyasi hayatıııın muvaf. 
fakıyetle tetevvücü demekti. 

Ingiltere adaları ned .. r? Politi
kasının cereyanlarına gôre A vru. 
paya kah yaklaşan, kah uzakla
san sahih bir toprak değil mi? Bu 
ada geçılmez bir boğazın arkasın
da duruyor ve ıkıta ile faz.la rabı
ta yapmamak için bir tüpel açıl. 
masını bile reddediyordu. 

Sonraları Baldvin: "bizim hu
dudumuz Rhin'dedir!" dediği 
zaman kıtaya yaklaşıyor gibı oı. 
du. Şimdi ise yine uzaklaşıyor
du. 

Ingiliz imparatorluğunun mer. 
kezi, vaktiyle Roozeveltin bir nu
tukla temamiyetini taahhüt eyle. 
dıgi Kanadanın payitahtı Ot!awa 
şehri idi. Kim bilir? Garbe doğ
ru bu temayül belki eski Ameri
ka müstemlekesini ele geçirmek 
ıçin zarif bir başlangıç demekti.. 

Fransanın da bir imparatodu
ğu var. Fakat onu anavatandan 
ayn addetmiyor. Zaten bu müs. 
temlekeleri Fransa umumi efka
rının parlamentosunun hatta ba
zen hükumetinin bile mümanaa
tına rağmen zaptetmişti: Onuncu 
Charles'i C<ılairin fethinin ertesi 
gimu devirdiler. Ferry, Tonkin 
fethedildiği esnada düştü. 19llde 
Fas hücumunu, kabineye haber 
vermeden iki nazır yaptılar. Or
ta sınıf Fransız kendi yuvasına 
merbuttur. Müstemlekelere gidip 
yerleşen bir adamı mutlaka genç
liğinde bir cürüm işlemiş gıbi 
telfıkki eder! 

* * lVeygand iş başında: 

Paristc abp tutan Rayn!ıUd 
daha mayısın 26 sında 

•Londraya (ısrar etmeksizin) mü
tareke meselesini söyledi. Inıuyat 
hareketi tamamen askeri veyahut 
vasi surette siyasi olabilirdi. Ho
landada mukavemetin nihayet 
bulduğunu bir general teblığ et
mişti; halbuki hükumet deııiz
aşırı yerlerde yine harbe devam 
ediyordu. Ingiltere de şimdi fran
saya bunu tavsiye eyleyordu. 
Fransa son silahlarını istimal e
edebilirse müzakeratta daha fazla 
müsaadat koparabilmesi ilitimali 
vardı. Ve bu mukavemet zaferi 
temin etmezse de şüphesiz düş.. 
ınanı iz'aç edecek mahiyette idi. 

Bu son hal çaresine kumanda 
heyetinin de reyi inzımatn ediyor. 

Daha Mayıs nihayetinde sıkı 
sıkıya ihtıuJ.arda buıunan Wey. 
gand Hazıranın on ikısınde bır 
ıtarar venlmesi hususunda ısrar 
eaıyordu. Uç hafta fasıla ıle iki 
kahramanca tecrubeden sonra 
Varşova kahramanı hukumet rı. 
caıını imtihandan geçirmışti. 

Bu hezımetın ertesı sunu ışba
şına çağrıımış, bu karışık vazi
yet karşısında bulunmuş olması
na ragmen umıtsıztige auşm~mış 
ve bir kaç giın {bu noktayı Ra
yiştak'da verdiği nutukla Hitler 
bue tasdik etmıştir.) Mukaveme
ti yemden canlandırmıştı. Parti
yı kaybettikten sonra da karar 
vermek hususundaki katiyetle 
mutarekeyi talep eylemişti. 

1*lrp esnasında onu bütiın 
Fransa takdir etti. Fakat onu 
halka alkışlatan nikbın1ik çen
berine girmeği reddeylemesi da
ha ziyade takdire şayan bir hare
kettir. 
Veygand'ın ısrarı üzerine hü

klımet kat'i bir karar verilmek 
üzere Haziranın on iıçiınde Tours 
cıvarındnki Cange şatosuna 
Churchill'i davet ettı. 

* Yeni istihbarat fevkalade ko-
miseri Prouvost şoyle an. 

latıyor: 
Ingiliz başvekilini beklerken 

nazırlar ufak ufak toplantılarla 
bahçede meyus bir tavırla go. 
rüşuyorlardı. Vakit süratle geçi. 
yordu. Ondan sonra Reynaud ile 
Mandel yalnız olarak geldiler. 
Her ikisi de Churchill ıle goruş.. 
müşlerdi. lngiliz başvekili bu 
mülfıkattan sonra diğer nazırlarla 
goriışebileceğini soylıyerek Lon
draya hare.ket etmişti. Halbuki 
Churchill bu mühim meseleyi 
ancak emin oldugu adamlarla go
riışmeği tercih eylemışti. Diğer 
nazırların tamamiyle müstakil 
olduklarından şüphe ediyor ve 
onları münakaşadan hariç tutmak 
isteyordu ... Bu iki rinyasınn ıtı-
1afkar bir nutuk söylemişti-

- Eğer hadiseler Fransayı Al
manyadan mütareke talebine 
mecbur ederse lngiltere !ıiçbir 
suretle müşkülatta bulunan 
müttefikini arzusu hilafına yap
tığı bir hareketten dolayı tahtıe 
et.miyecektir. • Sulhe temayül: 

Raynaud'nun meclise nakley_ 
lediği beyanat bir musaade 
mahiyetinde idi... Bu be
beyanattan sonra kabinede 
ekseriyet sulha temayül eyledi. 
Işte harp taraftarları bunun üze_ 
rine kendilerini mahvolmuş gibi 
görerek hükumete ihanete baş.. 
ladılar. 
Vatanın felfıketi Georges Man

del'i dahiliye nezaretine getirdi. 
Fakat işin doğrusu aramlırsa 
zaten Mandel manen dahiliye na
zırı değil mi idi? Daha posta tel
graf nazırı iken mestur tahsisatı 
istediği gibi idare ediyor ve her 
evde cereyan eden mükalemeleri 
kontrol diyordu. Müstemlekat 
nazırı olduğu zaman her tarafta 
hafiyeleri vardı. Diğer harpte 
Clemenceau ile beraber çalışmak 
neticesi olarak onda daima bir 
tahakküm hasreti vardı. 

( Arkası Var ) 

Bir Yaz Saf ası ( ! ) 

A vrupa gazetelerinden bi
rinde okudum: 

Orta halli bir ailede ahretlik 
gibi büyütülen bir kız, yirmi 
Jranhk iki altın yutmuş. Para
ları çıkarmak için uzun uzadıya 
cerrahi ameliyat ile kızın ha
yatını güç kurtarmışlar. 

Elmas madenlerinde çalışan 
Knfr zenciler de !:aldıktan el
mnsı, anadan doğma çıplak ol. 
duldan için yutmak suretile n
sırırlarmış. Sirkatin öniine an
;ak bütün ameleyi rontken ile 
muayeneye tabi tutarak geçe
bilmişler. 

Bu vaka bana eski nekreler
dcn meşhur Kambur Nazifin 
bir fıkrasını hatırlattı: 

istanbulun en sayılı nükte
danlarından olan Kambur Na· 
zif, Cin Ahmet, Enderunlu E
min Borazan Te\'fik, Tıflı Ha
fan 'Fuat Bey bir sene yazı bir
likt~ geçirmeye karar \•erirler. 
Hepsi masrafa iştirak edecekte.. 
rjni söyliyerck Boğaz içinde bir 
yalı tutarlar. Bir de arap aşçı 
bulurlar. Bu kadar nüktedan 
hir arava gelirse misafir eksik 
olur m~? Yalı arı kovanı gibi 
işler. Her ak anı iyşunuş, her 
akşam zevkti scf a. 

lla\:atı yalnız neşe (.'.erçevesin 
den s.eyredenlerde bütçe, hesap 
olamaz. Hepsi: 
Gam-ü-şadii felek, böyle gelir, b15y-

le gider. 
diye vur patlasın, <'al oynasın 
yerler, içerler. Paralar suyunu 
cckcr. İçlerinde açıkgöz olanlar 
muhtelif semtlerdeki bakkal-

l A ~ 

Fiyat Komisyonu 
Lüks Mağaza /şile 
Meşgul Olmalıdır 

Fiatları mürakabe bürosu }'lle
murJarı, son günlerde Beyo_i?lun· 
daki maruf mağazalarda ihtikar 
cüri:mleri tesbit etmektedirler. 
Evvelki gün memurlar, Beyoğlu 
caddesinde veresiye eşya satan 
maruf bir mağazada 35 liraya a
yakkabı satıldığını görmüşler ve 
ihtikar olduğuna dair zabıt tut
muşlardır. Yine kontrol memur
ları ayni caddedeki mağazalarda 
fahiş fiatla ayakkabı, gömlek, 
çorap satıldığını görmüşlerdir. 
Halbuki bu mağazalarda satılan 
eşya, şehrimizin diğer semtlerin 
de yan yarıya fiatla satılmakta
dır. Esasen bu mağazalar sattık
ları ayakkabılan muayyen ima· 
lfıthanelerden almaktadırlar 

Acaba, Beyoğlunun m:ı.ruf ma· 
ğazalanndaki bu pahalılığın se
bebi nedir? Bu mesele hakkında 
tahkikat yapıp, öğrendiklerimi
zi aşağıya yazıyoruz. 

Lük8 mağazalar 

Fiatları .mürakabe komisyonu, 
kar nisbetlerini tesbit ettiği za
man, mağazalan ikiye ayırmış· 
tr. Lüks mağazalar ve lüks olma
yan mal{azala.r diye ... Lüks ma
ğazalardak; kar nisbeti, yüzde 50 
ve liiks olmayanlarda ise yüzde 
25 olarak kabul edilmiştir. 

ihtikar 

Mücadelesi 

Devam Ediyor 
Fiyatları murakabe komisyonu 

dünkü toplantısında, ihtikar yup. 
tıkları tesbitl edilen iki müesse
senin daha adliyeye tevdi edilme_ 
sine karar vermiştir. Bu müesse
ler şunlardır: Tahtakalede züc. 
caciyeci David ve ortakları müş
teriye mal sattıktan sonra fatura 
vermemişlerdir. 

Beyoğlunda Molokutu 400 
yardalık makarayı ikiye bölerek 
satmıştır. 

Usküdarda Kasap Mustafa hnn
cı ile Kasap Hüsnü Fırat et fL 
yatlarmcln ihtikar yaptıkları için 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Sultanahmedde Bakkal Meh
med Ali Kaşar peynirini 100 ku
ruşa sattığı için 25 lira para ce
zasına mahkum olmuştur. 

Burada hatıra gelen sual şu
dur: 

Fiatları mürakabe komisyonu 
na ~öre lüks mağaza neye der
ler? Lüks mağazanın tarifi ne· 
dir? Komisyon. lüks ma~azayı şu 
suretle tarif etmektedir: 

Lıiks mağaza demek, umumi 
masrafları fazla olan bir mağaza 
dc>mektir. Vitrin tezyinatı, rek· 
lam masrafı, müstahdimin kadro 
sunun j!enis olması gibi.. 

Halbuki bu mağazaların. bu 
derecede masrafları olduğu hal· 
de, satış nisbetleri de, kücük 
dükkanlara nisbetle daha fazla
dır. Bu itibarla, büyük mabzala
rın. kücük mağazalara nisbetle 
daha ucuz mal sattığı cok kere 
ııörıilmüştür. Bu sebeple lüks 
mağ:ızaların muhtelif surette. di 
iter mal?azalara nisbc>tle kar nis
betlerinin fazla olm nındaki se
bep bir türlü anlaşılamamıştır. 

Lüks eşya hangisidir? 

İkinci bir mesele daha var: A
caba lüks mağazada satılan her 
eşya lüks eşya mıdır? 

Halbuki piyasada lüks esYa di
ye di~er esyadan tefrik edilen bir 
eşya vardır. Bu lüks eşya, liiks 
olmavnn mağazalarda kaça sat1-
lncnk? 

Es~sen lüks mğaza tarüi alas· 

tiki bir tarif olduğu i~in, son gün 
!erde her mağaza lüks olduiZunu 
iddrn etmektedir. Bir mağazanın 
li.iks olup olmadığını kimler tak· 
dir edecektir? Bu cihet te tayin 
edilnıc>miştir. 

B~itün bu sualleri bırakarak, 
fiatları mürakabe komisvonunun 
bu günkü ekonomik sartlar icin· 
de ''Lüks mağaza .. diye bir ma
~aza kabul etmesini bir türlü an
layamadık. 

Bıı mağazaların "lüks .. olma· 
larnı alastiki bir tarifle kabul et
mek demek, hayat pahalılığına 
doğru yE>ni bir yol açmak demek
tir. 

' Pı::k tabii olarak bu mağaza-
lar. ı.;mumi masraflarının yüksek 
oldu~unu iddia ederek kar nis. 
betlerini arttırmak istiyecekler· 
dir. Halbuki ayni cadde üzerin· 
de Sümerbank'ın satış mağazası
nın ayni derecede masrafı hatta 
Jteniş müstahdemin kadrosu ol
duğı. halde. "lüks mağazalar,, 
kadar kar nisbetlerini ı?eniş tut
mamaktadır. Bu da gösteriyor 
ki büyük mağaza1ann iddiası ye
rinde bir iddia değildir. 

Fiatlan mürakabe komisyonu· 
nun lüks mağaza meselesile ye
niden meşırul olarak yeni bir pa
hahh~a sebebiyet vermemesi la
zımdır. 

Deneme Hazırlıkları 
.A • • • • 

Alarm işareti Uzerıne 
Herkes En Yakın 

Bir Sığınağa Girecektir 
Ay sonunda yapılması mukar· 

rer Pasif Korunma denemesi do 
layısiyle bu akşamdan itibareıı 
Ankara Radyosunda halka kon
feranslar verilecek, aynca şehrin 
12 sinemasında hava tehlikesine 
dair filmler gösterilecektir. Bu 
defa yapılacak büyük hava dene
mesi filme alınacaktır. 

duruşun yollan kapıyacak şekil
de olmaması şarttır. Bundan son
ra hayvanlar çözülecek başları a-
abaya doğru ba~lanacak .. müm 

künse başlarına torbaları takıla
caktır. Arabacı ise bunu böylece 
bırakıp sığınağa koşacaktır. 

Otomobil ve tramvaylar da der 
hnl oldukları yerde fakat cadde
!eri kapamıyacak şekilde dura
caklar müşterilerini indirecekler
dir. Tramvayların kaymaması 
için tekerleklere birer takos ko
nacaktır. Bunlardan inen yolcu
Jarla şoför ve vatmanlar da en 
yakın sığına gidip gizlenecekler
dir. 

Esnafların 
Senelik 
Kongreleri 

Ekseriyet Olmadı 

Geri Bırakıldı 
Dün muhtelif esnaf cemiyetle

ri. senelik toplantılarını yapacak 
ve yeni idare heyetlerini seçecek
lerdi. Fakat bu toplantılar ekse
ıiyet olmadığı için yapılamamış· 
tır. 

Esnaf Cemiyetleri Katibi U
mumiliği bütün esnafların yeni 
Y.ongre günlerini tesbit etmiş ve 
kendilerine bildirmiştir. Hamam· 
<'ılar Şubatın 4 ünde. arabacılar 
5 inde, balıkçılar 6 sında, bahçı· 
vanlar 7 sinde, yüncüler 10 undn, 
kasaplar, ekmek yapıcılar, gar· 
son!ar 12 sinde. marangozlar ve 
sıvar~ılar 22 sinde toplanacaklar
dır. Bu toplantıların bir kısmı 
merkez binasında, bir kısmı Emin 
öni.ı Halkevinde yapılacaktır. Her 
cemiyet mensubu kongre ~nün
de hazırlıklı bulunacak. dilekle
rini bildirecek ve heveti idarenin 
raj5orunu tenkit etmk için hadise· 
leri ve vakalan tesbit etmiş ola
caktır. Heyeti idare raporları o
J\ unduktan sonra istiyen azalar 
raporun heyeti umumiyesini de
ğil, muhtelif maddelerini ayn ay
rı münakaşa edebileceklerdir. Ye
ı:.i idare heyeti seçimi yapıldıktan 
bir hafta sonra cemiyetler kendi 
aralarında toplantı yapacak ve 
yıllık mesai programı üzerinde 
ıdare heyetini tenvir ve ik'az ede
ceklerdir. Garsonlar cemiyeti 12 
Şubatta saat 15-17 arasında ya
pacakları toplantıda muhakkak 
surette garsonlar mektebi mese· 
lesini halledeceklerdir. Belediye 
tarafından hazırlanmakta olan 
yeni zabıtai belediye talimatna
mesinin de bazı maddeleri esnaf 
tarafından pratik bulunmamış ve 
itirazı mucip olmuştur. Cemiyet
ler itiraz edilen maddeleri tesbit 
ederek belediyeye bildirecekler 
ve tadilini istiveceklerdir. Di_ğer 
taraftan otelciler cemiyeti kon
~resinde otellerin sınıflandırılma
sı mevzuu münakaşa edilecek ve 
her odada her müşteriye isabet e
decek hava miktarı meselesinin 
muhtelif formülleri görüşülecek
tir. 12 Şubatta mezbahada yapıla· 
cak olan kasaplar toplantısında 

da perakendeci ve toptancılar a
rasındaki ihtilafın sık sık nükset
memesi için cemiyetin bir :formül 
bulması istenecektir. 

Poliste: 

Bir Ev Cöktü 
J 

Dün sabah Bebekte Bal soka
ğında 12 numaralı ev ani olarak 
çök'llÜŞ, 9 yaşında Hasan Demirci 
ısminde bir çocuk enkaz altında 
kalarak muhtelif yerlerinden ya-

Peynir meselesi 

Denemenin intizam içinde ya
pılabilmesi için Alarm işareti ve
rilir verilmez herkesin derhal en 
yakın bir sığınağa koşması lazım
dır. Sokakta, taraçada durarak 
veyn pencerelerden satkarnk ne 
vapıldığını seyretmek katiyyen 
yasaktır. Buna riayet etmivenle
re hiç müsamaha J?Österilmive
cek, haklar;. ... da Pasif Korunma 
nizamnamesinin cezai hükümleri 
tatbik edılecektir. 

Deneme esnasında garlardan "alanmıştır. 

Fiyatları murakabe komisyonu 
peynir tacirlerinın fiyatları artır. 
mnk hususundaki tekliflerini tet-
kik etmiş, fakat dünkü toplanbda 
bu mesele hakkında bir kaınr 
vermek kabil olamamıştır. Me
sele, mıntaka ticaret müdürlüğü 
belediye iktisat müdürlüğü, tica
ret odası tarafından teşkil edile
cek bir komisyon tarafından tet
kik edilecektir. 

ları, kasapları kafeııe koyarlar. 
Hlr mUddet de böyle devam e· 
d~r. Nihayet mesele o hale ge- • 
lir ki, daha mevsimin yarısına 
gelmedikleri halde bUtUn evde
kUerin ceplerinde metelik kal
madığı gibi veresiye almak için 
itibarlan da kalmaz. 

* * Nekrelre dağılıyor: 

Artık nekreler yine yavaş 
yavıış kibar konakarına 

dağılmaya başlarlar, böyle bir 
hal vukuunda evde son kalacak 
olnnm bütUn borcu sırtına 
yhklenmesi icap eylediğinden 
Jm tehlikeye karşı tedbir alma
yı dUşüniirler. 

Kambur Nazif hepsini toplar: 
- Arkadaşlar. Der. Vaziyet 

ınaliım. Hiç birimizde on para 
yok. Evin kirasını \."eremedik. 
Ev sahibi sıkıştırıyor. Esnaf 
"Öldüm allah!,. de!;ek zırnık 
bile vermiyor. Geçen gün kasa
ha uğradım. "Ulan Kambur! 
Dedi. Ben senin ne yaman Kö
ponfo olduğunu yürürfüilinden 
nnladımdı ya. Nasılo;a ba«ıire· 
tint bağlandı ... Bir haftaya ka
dnr parayı getir. Yoksa boyun 
bo~un nygıın geliyor. Bir gfln 
seni knrt keçi niyetine boğaz-

hiçbir tren kalkmıyacaktır. Seyiy ' ----o----

Gece yapılacak denemede de 
gündüz oldu~u ~ibi sokakta olan
ların telaşsız fakat acele olarak 
sığınağa kosması lazımdır. · 

Nakü vasıtaları 

Deneme esnasında hayvan ko
şulu her nevi arabalar bulunduk
.tarı yerde duracaklar. Fakat bu 

halinde bulunanlar da güzer~ah
taki en muvafık bir yerde dura· 
cak yolcularını indireceklerdir. 
Bu yolcuların da mümkün oldu
ğu kadar ağaç altlarına sel yarık
larına vesaireye gizlenip «ıurada , 
burada dolaşmamaları lazımdır. 

Mücavir sahillere işliyen vapur 
1ar alarm işaretini duyar duymaz 
cerhal en yakın iskeleye yanaşıp 
yolcularını çıkaracaklardır . 

GülüNC 
14~Afl 

lar, satarım!.,, Herifin şakası 
yok. O giinden beri diikkanın ö
nü-ıden geçemiyorum. Eve gel
mek için bir iskele yukarıda çı
kıyorum. Tersyüzü J\i• uat t!>

ban tepiyorum. 
Enderunlu Emin: 
- Benimki daha kötü! Zer· 

:r.ev:ıtc:ı Arnavut ne zaman beni 
cnrsıda görse: "Ha mori laha
naları istif et. Diikkanı siiniir .• , 
Diye yakama yapışıyor. Gecen 
gür. Ramiz paşanın yalısına kii. 
fe ile zerzevatı hana ta~attı. Biz 
bö~·le seye alışamayız. Simdive 
kadar elimiıi sıcak sudan soi.!uk 
suyı. sokmadık. 

Tıflı Hasan: 
- Ö~·le ise ben hepinizden 

rahatım. Her giin bakkalın to. 
rununa dadılık ediyorum .. Ge. 
cen giin rocuk bezlerini yıka· 
dım. Bakknhn dalınnlığna ge
lihe çok şükiir ze:vtin kısı im
dadıma yetisb·or. Yaln1 hir şey 
den şikayetim var: Ekmeksiz 
tuzlu zeytin yemeden diş Ptle. 
rim sı:vrıldı. 

Nazif Borazan Tevfil'e: 
- Nasıl, sen de bari btr gc· 

<'jm kapısı bulabildin mi Tev
fik! 

- Tenekeci Yahudiyi kandı· 
rahilir em bir macuncu tepsisi 
yaptıracağım. Nasıl olsa mahal· 

le aralarında boru çalar geçini
rim ... 

İçlerinden biri: 
- Böyle olmaz, der. İçimizde 

m:trize en dayanıkhmız, en iri
yarımız Tıfhdır. Hepimiz bir 
giin kalkar gideriz. O burada 
kalır. Esnaf eelirse nesini ala
nklnr? Bir temiz döverler, onu 
da "okağl atarlar ... İş biter. 

* * Bir hal çaresi: 

Tıflı, bu hal çaresini kabul 
etmez. Uzun uzadıya mü 

zal<ereden sonra nihayet vlne İ· 
"i Kambur Nazif halletmeye 
kara\ verir. 

- Rana bir \.'apur parası bu
hın . Ben size bütün c:in~ene 
horrlarını ödeyecek para geti. 
ririm. 

Bı. vazifeyi Borazan Tevfik 
iizerine alır. HJlftalardan beri 
yemek pisirme:ven zenci aş(ıya 
biraz 5ak1abanlık eder. Bir me
chiive kopanr. Nazif parayı a
lır. fstanbula iner. 

Ertesi gün sabahleyin ilk va· 
purl" vahya döner. Herkeste 
merak· 

-Na!'lıl para bu1ahlldin mi? 
-Elbette ... Hadi Ahmet ka-

sabr ::it bir but göndersin. Sen 
de Emin zerze\'akıya kos ... Tev 
fik. sen binliği al da meyhaneye 

Kaybolan Baş!(atip 

Sili Konsoloshanesi Başkatibi 
Samson Mikicinski henüz bulu
namamıştır. Bu zatın kacakc;:ılık 
vesaire gibi bir takım şüpheli iş
ıerle alakası bulunduğu hakkın
daki tahminler esassız addedil
mektedir. • Salahiyet sahibi bir 
L"at, bu noktayı bilhassa tavzih et
miştir. 

~it ... 
,Hepsi birden sorarlar: 
- Para? 
- Geliyor, canım ... 
- Geliyor olur mu? Herifler 

veresiye vermiyolar. 
- Siz hazırlanın. Para geli

yor dedim ... 
- Canım parayı nasıl bul

dun anlatt ta emin olalım. 
Nazif: 
- Diln İ!;tanbula indim, Be

yoğluna çıktım. Orada burada 
siirttüm. sabaha kars1 Haneki
nin kumar yerine gittim. Ah 
cocuklar/ l\fa!'öaların iizerini gör 
me~·in. Herkesin öniinde yığın
la altın. (PasPta) kesiyorlar. Bi
risi ortava bir a\'UÇ altın koy
du. '.Apakayı nosta,. dedi. O za
man canımı dişime aldım. Kal
dırdım kendimi masa~·a fırlat· 
tım. Altınları avu(layınca ağzı
ma attım. Yuttum. 

- Sonra? 
- Sonra ne olacak. Ne kadar 

kumarbft'l varsa başıma üşüstü
ler. Bana bir giizel sopa (ekti
ler. Ondan sonra bir tekme ile 
!lokab attılar. O..tümU basımı 
silktim. Doğru en vakın eczaha
neye 2ittim. Mecidiyeden kalan 
para ile bir şişe müshil aldım. 
HPmen oracıkta iistüste iki bar· 
dak ('ektim. Doiru buraya geli. 
yorum. Simdi eönliinüze emni
yet .reldj mi? Bövle seyln ya
lanı olm mu? Paralar dmdilik 
veznede Kamım gurulduvor 
Hepiniz elinize birer eomak a
lında bahre:ve ('ıka1ım. Be!'! da
kika~ya kadar tediyat baslıyor! 

** 
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liiflll 
Kilosu 180 Kuruşa 

Fındık Kabuğu ! 
Yazan: Naci Sadullalı 

Bir kilo halis kahve ge!~reneı 
bir kilo altın verecegın1"· 

1, . l k' k cağını· ~mın o unsun ı, azana 
1 

dan bir nebze şüphe duysaYd1~1j böyle bir bahse girişmek gaflctıı. 
giistermezdiın. Vnkıa. kah,•C ~
miyle aldığımız metnın kilosu. 
laistisna her satıcıda 180 kurıfı~· 

l ı· tur. Fakat zinhar, satıcı arın. t 
\atları Mürnkabe Komisyonu ~; 
rafından konulan narh'a ftnatkıı 
davranışlarınıı bakıp ta aldanntıı• 
dığınızı snnmayın. Ve inanın b~: 
na ki biz kahve fivatınm yiikSC , ' ~ ~o· 
meyi~ini, Fiyatları Mürnkabc li 1 rnisyonunun celi'idetine değil, )in 

1 

ve kalitesinin nlçahşına borçJıı· 
yuz: Ve bugün kilosunu 180 k~ı· 
ruşa aldığımız halis (!) knh,·enı: 
içinde yakılıp dövülmüş ekınc. 
kabuğundan, kavrulup çekilfll~: 
fındık kabuğuna kadıır kırk çcsı 
meta vardır. O kadar ki, aldıkları 
kahvenin içine, ynnmış ekn1ck 
kabuğu ile knvrulnıuş fındık ka· 
huğu yerine f ıknra nohudu il.e. 
beygir arpnsı katıldığından enııll 
olab!lenler, halis siit bulmuş 1'B· 
dar sevinç duymnktndırlar. 

· Kahvenin başına gelen bu ,.9. 
kıa, zamanın yeni bir garabetidir~ 

Siit fiyatı yükselmiyor, faka 
süt kalitesi alçalıyor. Yağ fiyat; 
yükselmiyor, fakat yağ kalite~ 
alçalıyor. Kömür fiyatı yükselın1• 
vor, fakat kömür kalitesi alçah· 
.rnr. İçki fiyatı ylikselmiy()r, ,.e 
bu yeni perde arkasına gizleneıı 
.ihtikar, kılığının değişmesine 
rağmen, bize ayni oyunu oyna· 
maktadır. 

Ben, Fiyattan Mürakabe J{o· 
ınisy.muna hatırlatrnnk lsteriıtl 
ki, faraza, 180 kuru a beygir ar• 
pası içmiye, 280 kuruşa halis knlt• 
ve içmek en az 280 defa nıürec· 
cahtır. Eğeı zaruret ı?Öriilliyorsıı, 
kahve fiyatı da yiikseltilebilif· 
Fakat eğer tesbit olunnn fivntlar, 
ince hesaplara dayanan te~kik~· 
un isabe.tli neticeleri i e, ödediğı• 
miz mebliiğa mukabil, cebimiz· 
den çıkan para kadar halis mal 
i!'tcrnek en tabii hakkımızdır· 
Cünkü, kanun indinde, halis para 
nhp. kalp kahve satan \•atanda ın 
suçu, halis kahve alıp ka1p para 
Jdcyen kalpazanın cürmiinden 
Jıiç te hafif değildir. Bunun önU· 
ne geçmek için, ihtikfırla uğrasnn 
mallı01 ko01isyonun, sade fiyatla· 
r. değil, fiyatların birlikte satıla· 
cak metaları da müraknbe etme· 
si şarttır. Bliyle davranılmadığı 
takdirde, yapılacak fiyat miira· 
Kabesi, pazar yerlerindeki etiket· 
ıeri estetik bakımdan kontrol et· 
mekten fazla fayda veremez. Ve 
böyle davranılmadığı takdirde, 
biz halis (!) kahveyi, senelerce, 
180 kuruşa içebiliriz: Ve satıcı· 
Jar. Fiyntlan Miirnknhe Komis· 
yonunun narhına itaatkar dav• 
ranmaktn hiç bir zorluk çekmez
ler: Çünkii çok şükiir, memleket• 
te .... Arpa buhranı yoktur! 

Müteferrik: 

Romanya Elçimiı 

Bükreşe Gitti 
Bir müddl'ttenberi mezunen 

memleketimizde bulunmakta o· 
lan Bükreş büyük elçimiz Ham· 
dullah Suphi Tannöved, dün ak· 
şam vazifesi başına dönmek üze
re Köstenceyc hareket etı:niştir. 

Hamdullah Suphi Tanrıöver 
hareketinden evvel gazetecilere 
demiştir ki: 

''- Ay başındanberi mezunen 
memleketimde bulunmakta idiın· 
Şimdi. vazifemin başına döünyo· 
rum. 

ik: memleket arasındaki ticari 
münasebetler normal bir şekildt:. 
devam etmektedir.,, 

Emniyet müdürü Muzaffer A 
kahn dün akşam Ankarayn ait 
miştir. Bir kaç gün Ankarada ka 
lacaktır. 

Bazı ~azeteler, bugünden iti 
baren ekmek fiatının l O para ar 
tacağını yazmışlardır. Bu habe 
aslsızdır. 

Piyasaya ,Kahve 
, 

Tevzi Edildi 
Piyasada kahve sıkıntısına 

meydan vermemek için ~unırük 
lerde ve kahve birliği emrinde.k 
kahvelerin pıyasaya verileceğırı 
den bahsetmiştik. Elde mevcut 
1020 çuval kahvenın 400 çuvalı 
Istanbula, 100 çuvalı Ankaraya 
25 ÇU'.(alı Balıkesire 220 çuv~l 
diğer vilayetlere tahsıs edilırııŞ 
tır Gel"l kalan 300 çuval lrnhVf 
de ihtiyat olarak elde ouıuna 
caktır. 

Diın, kahve birliği 400 çuval 
kahveyi alakadar kahve ıncırlc· 
rine tevzi etmiştir. 
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~ da zaptı ile t~iliı.
llıaıruı .tııall tebllkesı ta
taııam, olu;yor. 

tereye ;yapılan hava hQ
llddetinl kaybetmiştir. Bu-

ltbebi olabilir: Ya !nıiltere
bir istill hareketi hazır• 

~ ..... _. Yahut ta Abnanlar 
etlerinin mühim bir kıs· 
a;ya ıöndermtılerdir. 

ır. 

Biribirlni takip eden bu 
lyetler, ltalyada halk ta
.e ukerler arasında baş. 
hopıutsazluiwı çoialma-

ayırmak 11ı1ulü sayesinde bulu-
nur. 

Bir adamm kaınna zehir olacak 
yabancı bir kanm kırmm ldire
cilderi ötekinin kaniyle bir araya 
getirilhıce, bu birl8'Jlleldea sarv 
görecek kamn kürecikleri bir •· 
.raya toplanmıya çalışırlar. Bu ha
diseden istifade edilerek imanla
nn kanı dört srapa ayrılmqtır. 
Bunlar da beynelmilel dilde A, 
B, AB ve O puplarıdırlar. Bun· 
lardan a ırapa başka sruplardan 
hie birine zarar vermez. Bundan 
dolayı kanı O ırapandan olan in
sanlar -bqkalanna kan verebil
mek üne- pek kıymetli saya· 
lır ... Bir ıraptaa olan kırmua ktl· 
recilder, kendilerine tehlikeli o
lan bqb bir puptan kanla bir· 
leştiii vakit dalma ayni kuvvetle 
bir araya ıelmediii için, ltirlet· 

lır ... 

Birinci 4erecede ve Udnel dere
cede kan sruplaruıın bilinmesi 
sayesinde filia sruptan bir kadın 
falan paptan bir erkete ~ olun
~• eoeaian h8nsi sruptan ota•ı 
lecell tayin edllmq " bana rar
cetveller bile yapılmıştır. Bir çe 
euian soyundan şüphe edilim 
hem onun, hem de anaslDID vt 

babuımn kanlarmm hanıi ll'UP· l 
tan oldulu aıaştınbr ve ~uian 
,......., babası ger~ olun olmatlı
iı hemea söylenilir. 

• 
TAM 

r-
~ _ - l Korunma Kanununun Tatbikatına Dair J 

_,_-

lhtikirla Mücadele Niçin 
Müsbet Netice Vermedi? 

Et Meselesi 

Heısla psete7e et atıp fL 
,.atlan hakkında latanbul 

Hayvan Bonuı bir varaka sön· 
deriyor. Bu varaka,.a sös psclL 
riace aakyonıs ki o ..... 189' 
bat ve seklea Uç bin lelds )'Us 
dobuı bet kilo imal karam.an 
lresilmiı. Bwılann apjı cinsinin 
kilosu Z3, yukarı cinsi 3Z buçü 
ve orta ciasl 31 k111'11ftur. 
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(şEH)R TiYAT_ROSUNDA J 
Komedi Kısmında Bir 
Dram': Kiralık Odalar 
"Ağlarım Hatıra Geldikçe Gülüştüklerimiz .. 

Sehir tiyatrosunun komedi 
kısnu memleketimızde ti

yatroyu geriletmek hususunda 
kendısıne tahmıl edılen vazıfcyı 
hakkile yerme getırıyor. Bundan 
dolayı pıyeslerı intahap eden e
debi (!J miıdiri tebrik ederim. 
Komedi kısmı yem verdıgı oyun
la - piyes demiyeyimae arada 
biraz fark olsun - Gerıye doğru 
sağlam bir adım daha atti. 

Buna Vasfı Rızanın sahnede : 
- Goruyorsunya bw·ada beda

va orta oyunu seyrediyorsun. 
Tekerlemesi gibi orta oyunu 

desem, zurna ile çifte nara eksilt. 
Tuluat desem suflörün sesi ta 

bana kadar geliyor. 
Ohalde bu nedir ? Deve mi

dir Kuşmudur ? 

Kiralık Odalar oyunundan bir sahne: Cemil (Vasfi 
Rıza) musiki§inas Papastratos (Necdet) ile beraber 

Perde açıldığı zaman zavallı 
Behzadın kendi kendine konuş
ması bana eski tuluat kumpanya
larının verdikleri o·yundaki baş· 
!angıcı hatırlattı. 

- Çok şey ! Çok şey 1 Saat yazan. (benlik) davası gülünç deği1mi= 
dörde çeyrek var. Dostum hala ı-• • • • • • • • •• • •ı dir ? 
da gelmedi. Bakayım şu budala- i ULUN Ay f Bunu bir kere daha yazdım 

~~~~at:~~a (~~~~::· !!t~ .... u .... ••o•••••••• ve Ş~~~ ~~;~~;o:~Zıor~~;e E'den 
nekesi gürült.üsii. Salonda kahk:a- ki t klitl .dd -:~ı. 1 zatın halkımızın kabiliyetini tas-
balar). ' . a er cı en ul'UAemme • ı nife hakkı yoktur. 

Tikt:ık. , dı. Tuluat kumpanyalarından "' Siz ancak gülmek ic.oteyorsu-
(Kulisten ses): =. buyur. (Sa- rum doktor~ rolu yapan Rafaelle nuz. Ben de size komedide bol 

londa kahkahalar.) rum bes_teka.rı Necdet Ayral ara- bol gülünecek piyesler veriyo-
(Komik iç donu ile elinde sü- sında hıç bır Jaık ~oktu. Meh- rum. Bana teşekkür ediniz " de

pürğe çıkar. Oyun devam eder.) metKaraca Bogos rolu ıle kuyu~- ~e~i ~m manasile halkın zevki-
... .,. c~. Elmasyanı ~8;tmay?rdu. Saıt nı 1stıhfaf eylemekdir. 

Dün akşamki eserin hulasası ı Göknar,. kays.e~ıli taklıdile meş- . Bana Şehir tiyatrosu artistle _ 
ş dur • b~r ~erzı Salihın ruhunu şadct- rınden biri yana yakıla söv le söy-

Karıs~nı kıskanan bir adam mıştı.. . ledi : 
(Behzat) aşıkı zannettiği bir de- Artıstler hi~ bır falso yapma- + + 
likanlıdan (Reşit Baran) kaçmak dılar. ?3unu rnusellt;m olan maha- Bize. oynamak için verilen 

. . . . (V fi R ) retlerıne vermeyelim. 1 . ld ıçın evını yegenıne as ıza T 1 tt f Is 1 ç·· k" pıyes erı o uğu gibi oy-
ya bırakıyor. Genç adam arka- u ua a a 0 0 maz.. un 1 nasak daha birinci perdede sa-
daşı Bogosla (Mehmet Karaca) her yapılan fa.lso oyun ıcabı to- lon boşalır. Hepiniz kaçarsınız. 
evi oda oda kiraya veriyorlar. haflıkmış gıb.~ .~l~ya . vurulur. Ne yapalım ? ister istemez bu 
Bir odayı Papastratos (Necdet Kahkahalarla ortulur gıder. piyeslerin kötülüklerim tuluatla 
Ayral) isminde bir musikişinas, .,,. .,,. taklitle alayla örtüyoruz. Bizi~ 
diğerini Vartanuş (Bedia) namın- B"na dedilerkl : vazifemiz oynamak değil, güldı.ir-
da bir oynak kadın, üçüncüsü - Niçin şehir tiyatrosu • mektir. 
bir dolondırıcı (R. Kemal) oda- nun komedi kısmında san'at 8l"a- O halde bu zihniyetle san' 
ların en biıyüğünü de Kayserili yorsun ? Orası gulmek, eğlen- at namına verilen kurbanları göz 
Mustafa (Sait Koknar) karısı ve mek, tuluat yapmak içindir. San' önüne getirelim : 
kızıle tutuyorlar. atı gidip dram kısmında araya- Evvela halkın seviyesini kü-

Arkasını anlatrnağa hacet yok. caksın. Komedi, halkın gülme çük görerek ona karşı bir nan
Bu muhtelif meşrep meslek ve ihtiyacını temin etmek için ku· körlük yapılıyor. 
lehçe erbabı sekiz buçukt9n onbir ruldu. - Sen ince nüktelerden, zarif 
buçuğa kadar her perdenin ni - Bir kere esas itibarile düşü- hibaslardan anlamıyorsun. Se -
hayetinde vaktiyle curcuna bazla- nürsek komedinin mutlaka gü- nin layığın böyle piycslerdir. De 
rın : lünçlü olmak manasını ifade ey- niliyor. ... 

Oynama deli !emesi de yanlıştır. Fransanın Halbuki Birabeau, Robert de 
Döğerler seni ve hatta dünyanın en büyük ti- Fler gibi miıelliflerin plycsle-
Tandırda makarnayı yakarsın. yatro müessesesinin ismi (Kome- ri oynandı da rağbet görme-

havasile tepinmeleri gibi bağrı- di Fransez) dir ve orada dram dimi ? Komedi kısmında 
şarak, birbirlerine sarılarak, yer- da oynanır. Yalnız bizim komedi Bouffe bile olmayan bu tarz
lere yuvarlanarak, taklak atarak kısmımızda oynanan bu kabil pi- da eserlerden başka bir piyes ve
gi.ıldürme vazifesini yerine geti- yeslerin isimlerini Komedi Fran- rilmezse halk ne yapsın ? ister 
riyorlar. Yalnız kafalarda külah- sezde değil Pale Ruvayal meyda- istemez tiyatro ihtiyacını tatmin 
lar eksik ... belki onu da farkına nında bile kimse ağzına alamaz. için bunlara tahammül edecek. 
varmadan biz giymiş oluyoruz. Ohalde halkın zevkini böyle Ohalde evvela halkın hüsnü ta-
Vak'anın eşhasını saydığım za- ikiye ayırarak : biatı, zevki selimi inkar ediliyor. 

man bu zurnasız orta oyunun- -Ben eTpebaşında san'at yapı- ediliyor. 
da pişekar Asım babanın n~ep yorum. Frans~z . tiyatrosunda y~p Ond~n sonra kurbanlık sı
unutlduğunu anlayamadım. Çun- mayorum ! gıbı mantıksız bır rası pıyeslere geliyor. Biz -

IX 
Şermin "Kurdoğlu,, Müessesesıne vaır 

Hakikati Öğreniyor 
O günden sonra gelen ikı hafta ,tereddiit ve ü

züntiı içinde geçtiği için Şermine nihayetsiz gö
rundü. Nejadı hemen hemen göremeyor gibi idi. O 
her zaman evin dışarısında bulunduğu için genç 
kadın ne ile ve nasıl meşğul olduğunu bilmeyor 
ve onu bu derece uğraşdıran işin mahiyetini anla 
mıyordu.Refikten sormağa cesaret edememesinin 
iki sebebi vardı: birincısi, Nejadın kendisinden ha 
yatına ait her hangi bir şeyi gizlemiş olduğunu 
ıtıraf etmek mecburiyenti, ikincisi de hakıkatte 
Refikinde patronunun biıtün işlerine vakıf olrna
dıgına dair duyduğu emniyet ... Nejadın ancak bir 
kısım muhaberesıni Refike havale ettiğini ve mü
him bir kısmile bizzat meşğul olduğunu biliyor
du. 

Bu tereddüt devresi ibçinde bir gün babasını 
gormeye gıtti. Onunla çay içerken Muhtar beyi 
telefona çağırdılar .Uzunca bir zaman yazı oda
sında kaldıktan sonra aşağıya kızının yanına in
diği zaman Şermin babasının yüzünde büyük bir 
endişe gordü. 

- Ne oldu baba, bir fena h11N:n· mi ? 
Mithatla konuştum kızım. 
- Nasıl o buradamı ? 
- Bu sabah Giresundan geldi ,hemen bu ak-

şam avdet edecek.. bana fena çok fena bir ha-
ber verdi -

Şerm.in derhal yerinden kalkarak babasına yak-
laştı. 

- Ne oldu baba ? 
- Londradan bir kaç vapur almak için müza-

kere ettiğimizi, aynı zamanda hükumete bazı tek
i flerde ve taahhütlerde bulunduğumuzu biliyor
s...ın kız m işte o iş bozulmuş. 

- Çok mühim bir iş mı ıdi babacığım ? 
- Çok mühim bir firma ile katı alaka ediyoruz 

ve bu yuzden hükumete yaptığımız binlerce lira
lık taahhiıdü yetine getiremeyoruz. Bunun ciddi 
yet ve vehametini tasavvur edebilirsin. Mithat 
binbir muşkulata uğradı, çarpıştı fakat bunca se
ııeden beri bize kıredi yapan ecnebi müessesenin 
yeni heyet idaresini iknaa muvaffak alamadı. 

Qakıkada bir ok müşküller çıkarmışlar. Bu-

.Naklecien: Muazzez Tahsin Bedmnd 

na rağmen Londradan aynldığı sırada her şey yo
luna girmiş gibi iken son günler gelen mt:ktup
larda işin tamamile bozulduğu anlaşılmış. 

- Keşke Mithat mukaveleyi imzalam.ıdan Lon
dradan çıkmasaydı. 
· - Buraya gelmeye mecburdu kızım ve bun
dan istifade eden(Kurt oğlu)- bu ismi söylerken 
Muhtar bey yumruğunu hiddetle masanın üzeri· 
ne vurarak çaytakımlarını titretmişti - başa ge
çerek işi elimizden almış. 

- Mithatın asıl korktuğu da bu idi. Hatırlayor
musunuz ? Balo gecesi ondan bahsetmişti 

- O gece bu sözlere büyük bir ehemmiyet atf 
etmemiştim ; bu kadar mühim bir iş için onlar
dan korkmamıza bir sebeb olmadığını zannediyor 
dum ; çünki o, ancak ufak tefek işlercde karşımı
za rakip olarak çıkabiliyordu. Mithatın huyunu 
bilirsin, yine evhama kapılıyor zannettım ; lakin 
bu defa benden daha durendis oldugunu isbat 
etti 

- üzülme babacığım •.. (Denizci) ile ( Kurt 
oğlu) birbirlerinin ezeli düşmanıdırlar. 

Bu defa sinsice hareket ederek işi almışlar ; fa
kat ingiliz firmasının yeni idare hey'eti neden si
ze onu tercih etmiş ? 

- lhtiyarlarçekilmiş, meclis yalnız gençler
den ibaret kalmış... Diğer taraftan Kurt oğlu da 
ne yapıp yapıp büyük bir para ile ortaya çık
mış ... 

- O halde, bizim teklifimiz ne olursa olsun, 
Kurt oğlu fiyatı tez'yit etmeye karar vermiş ala
cak ... 

Bu sözleri düşünceli bir tavırla söylemişti. 
- Yeni sermaye bulmuş olmalı.:. Mithat çok 

endişe ediyor, işin burada kalmayacağını,dalıa ile 
ri gideceğini söylüyor. 

- Endişe etmeye hakkı var. Mithat vazife ve 

TAN 
de tam manasiyle bir tıya
tro muellifi yoktur. Bunu kabul 
ettikten sonra avrupa eserleri
ni adapte etmekte mazuruz. Fa
kat intihap edilecek piyesleri bir 
kişinin zevkıne bırakmak doğru 
degildir. Bunun mahzurJarmı gör 
di.ık ve goruyoruz. Avrupada bü
yük muvaffakiyet kazanan Ma
riı.is bizde yalı uşağı şekline gi
remezdi, girince bir hafta yaşa
madı (bir ana) aynı akibete ugra
dı eğer bu eserlerin kabuli bir Jd
şinin reyile olmayup ta bir ney' 
etten geçmiş olsaydı bukadar va
kıt gaıp edilerek boşwıa masraf 
ıhtiyar edilmiş olmazdı. Bır ese
rin kabulü için evvela o eseri ın
tıhap cdc<!ek (tek kişi) nin pek 
tabii olarak teveccühünü celp et· 
mck lazım .Bu teveccühü her mü
ellif celp edemez. Etmcge de Jı.i
zum görmez. Onun güvenecegi 
kalkan yalnız elindeki eserdir. 
Ve öyle almalıdır. 

Octave Mırbeau'nın, (foyer) 
namındaki eserini o zamanlar 
Komedi Fırnnsezin başın.da bu -
lunan Jules Claretie red etmış
ti, buna rağmen pıyes yine oy
dama bile her istediğini yapmak 
nandı. Çünki Clarctie gibi bir a-
srılahiyeti verilmişti. ' 

Netice itibarile eserlerde kur
ban ediliyor. 

Kurbanlarr.n en acıklısı artist
lerdir. Bu hal böyle devam ede
cek olursa onlara olan teK•!mmıil 
ve hüner aşkı yavaş yavaş söne
cek sevmedikleri röllerde hırpala
na hırpalana nihayet bir gün kar
şımızda san'at zevkile değıl geçim 
belasıle kuklaya dönen sinirlı me
lankolik adamlar göreceğiz. 

Dün akşam Vasfi Rizayı, Sait 
Göknarı, Necdeti, Mehmet Kara
cayı ve (Paşa Hazretleri) ni oka
dar glizel yaşatan emsalsiz, Be
diayı gördüğüm zaman uçuruma 
doğru yürüyen körler sanc.hm. 

Bu müstesna hünerleri akame
te mahkum etmek ne için :'Bol bol 
gülmek için ... 

i----------.................................................. __ M_.__ ______ ... i 

i KARiKATÜR SERGiSi AÇILDI f =---.... --.. ------··---- ······=··· ............ i 

B<'yo~lu Halkevi salonunda 
tertır.. edilen birinci Türk Kari " D .. Grupu Sergisi 
katür sergisi dün akşam İstan- "D, grupunun dokuzuncu re· 
bul Partı müfettişi Reşat Mima· ı;;ım ve heykel sergisi yarın saat 
ro~lu tar ,fından açılmıştır. 16 d& Güzel Sanatlar Akademisi 

D:wetliler meyanında vali. ör· •mlonlarında açılacaktır. Güzel 
fi idare komutanı, üniversite San.,tlar umum müdürü Tevfik 
rektörü. profesörler. muharrirler 
ve gazeteciler de bulunmuşlar· Ararat, bu münasebetle "D .. gru

bu hakkında bir konuşma yapa. 
d1~ergide Necmi Riza, Abidin cak ve sergiyi açacaktır. Sergi 
Dlnn. Salih Erimez, Bedri Rab- bir hafta müddetle umuma açık 

1< ılıC'::ıktır 
mi. Muvaffak İhsan, Cemal Na· c=:=============== 
dir, Orhan Ural, Zahir Sı 1 /ı. Se
dat Nuri. Fikret Mualla. Mazhar 
Nazım ve Rauf İsmetin eserleri 
te:::hir edilmiş, davetlilere se.r~i 
münasebetile neşredilen albüm
den birer tane hediye edilmirtir. 
Yukarıdaki resimde, ser~iden bir 
kösc-y: görüyoruz. 

işçilerin Erlerimize 

,~_A __ sk_e_r_l_i~ __ ı_~_ıP_r_ı __ I 
Şubeye Davet 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde er olarnk kayıtlı 327 do
ğurr:lı• makinist er Ahmet oğ. Tabirin 
acele şubemize milracaat etmesi füın 
o!unur. 

E'llinönil As. S. den: Nakliye Tğm. 

H d• 1 • Mahm.ıt Oğ. Hi.ıseyin Cahit 328 e ıye eri (44366) piyade Tğm. Ahmet Oğ. Ni-

t yaz! Yınel 315 (20297) kayıUarı tet-
nhisarlar idaresinin Üsküdar- kik edilme.t üzere şubeye müracaat

daki teskilatında çalışan işçiler la:ı. 

2ıf • 1 flıf1 

HUGUNKU 1'.KOG.B.aJ' 

8 00 Program 19,00 İJIClCI ,ıl 
8 03 Haberler 19,3fl ıtatıefll' 
8,J., Müzi.n. (Pl.) l!l,+5 pefffl' 
8,45 Yemek dl° 

Lıstesi 20,J 5 lU -
Ge# •.:·....,,~~ 

* 12,3C Program 
12,33 Ş rkılar 
12,50 Hnberler 
13,ıJ5 Şarkılar 

13,2~ Muzik (Pl,) 

20,45 'fertJllJ 

* JC,Olı Program 
I&,03 Kı.:arteı 
l3,3C Şarkılar 

Müessif Bir Ö ~ 
Iktisat Vekaleti Sabık 

....ıaJ;,ıa."!11. 
Miıtehassısı ve Ankara 
dan Lütfi Atasoyun refik~ 
caret Vekaleti Müfettişi .Rer 
kif Atasoy, Rıyaseti CümhUI' 
hafız alayı Subaylarından 

ll'l•m.-ı. 

ret Atasoy, T.C. Gemileri 
lo Komodor Emir Subayı 
men irfan Atasoy, Iktisai fı 
leti Zat Işleri, Daire MüdOt 
kili Hikmet Atasoy ve 
kıt'alarında Piyade Tei~ 
san Atasoyun Valideleri 
Sabiha Atasoy tedavi ed. 
bulunduğu Şişli Frans~ 
hanesinde müptela bul 
hastalıktan kurtulamıyarak 
941 Çarşamba günü vefai • 
tir. Cenazesi Cuma günü 
zit Camiinde öğle namazılli 
teakip namazı kılındıktan 
kaldırılarak Merkezef endi 
zar lığındaki aile Mak 
defnedilecektir. Mevla 
eyleye. 

Evet güldük... Kahkahalarla 
güldük ... fakat : 

Ağlarım. Hatıra geldikçe 
gülü1Jtükleri miz I 

bir günlük mesai ücretlerine te- ========-==================..-. 
kabili eden 75 bin paket sigara- .-,••••••••••••••••••• •••lll"ll yı hurluttaki askerlerimize hedL. • -
ve edilmek üzere Kızılay Kuru Arabacının 

{AŞK 

Kızı Duny,Jşka 
ve HAYALJ 

muna teberrü etmişlerdir. 

Spor: 

Lig Maçlarına 
Bu Hafta da 
Devam Edilecek 

HA VA KURUMUNA TEBER
RÜLER - İstanbul Dokumacı
lar birliğine dahil bütün esnaf 
Hava Kurumuna bundan bir 
müddPt evvel 1630 lira teberrü ŞARK Sinemasında 
etmişlerdi. 

I..is.,, maçlanna bu hafta devam 
edilecektir. Kadıköy ve ~ikta, 
stadlarmda heyecanlı oyunlar 
vardır. 

Bu hamiyetli yurttaşlar tekrar 
faaliyete _geçmişler ve yeniden 
arı:ılannda topladıkları 1000 lira
yı Kurum veznesine yatırmışlar

Gördüğü büyük muvaffakıyet dolayısile bir halt' 
daha gösterilecektir. Bu muazzam film İstanbul 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

'7 Geceler için yerlerinizi evvelden aldınnız. 

Fenerbahçe stadında ilk maçı 
Sül.:-ymaniye ile Altıntu~ yapa
<:aklardır. Bundan sonra Beyo~lu 
spor ile Fenerbahce takımlan 
karşılaşacaklardır. 

SPrcf stadında ilk oyun Bey
koz ile Topkapı arasındadır. İkin
ci maı:; İstanbulspora karşı Be· 
~ikt:ış yapacak, nihayet Galata
saray la Vefa oynıyacaklardır 
Maçların, birinci plandaki takım 
lardan ziyade ikinci plandakile• 
için ehemmiyeti vardır. 

Voleybol maçları 
Voleybol ajanlı~ının tertip et· ı 

tiği vo1eybol turnuasına da yann 
öl{leden sonra Galatasaray kulü
bü c:alonunda başlanacaktır. Ya
rınki maçlarda Galatasaray ve 
~~( nerbahçe takımları da yer a· 
lacaktır. 

dır. 

'l..ta'lUKA No. 35 

Babas( başile tasdik ederek bir şey söylemedi. 
Sessizce çaylarını içip ayrıldılar. O gece yemek
te, Şermin kocasının ilk defa olarak kendisine öğ
leden sonrayı nerede geçirdiğini sorduğunu hay
retle gördü. O güne kadar karısının nasıl vakıt ge 
çirdiğini sormamış, bununla alakadar görünmek 
mişti. aBbasına gittiğini söyleyince de kocasının 
bir. şey soracakmış gibi yüzüne baktığını fark 
ettı. Fakat o bir şey ilive etmedi. 

Sonradan, yatak odasına çekildiği zaman, ay
nanın başında saçlarını fırçalarken kapının vu
rulduğunu duydu. Bu, evlendiği gündenberi ilk 
defa vakit olmuştu. Kalbinin çarpıntısını bot,'tna
ğa çalışarak : 

- Giriniz ... diye seslendi. 
Nejat içeriye girip kapıyı kapadı ve gözünü 

karısından ayırmadan bir iki adım ilerledi. Şer
minin sarı buklelerle çevrilen yüzü kızarmış, göz
leri hayret ve helecanla büyümüştü. 

- Ne olru ? Sizi çiğ çiğ yiyeceğim mi sanıyor
sunuz ? 

Bu sert sözlerin karşısında Şermin sükunetini 
muhafaza etmeye çalışarak gülümsedi : 

- Gülünç sözler söylemeyiniz Nejat. 
- Yüzünüzde okadar korku ve dehşet varki 

bila ihtiyar bunu düşündüm. 
- Beni korkutmadıruz ; fakat hiç beklemedi

ğim bir ande gelmenize hayret ettim. Benden ne 
ısteyorsunuz Nejat ? 

Bir dakika susduktan sonra cevap verdi. 
- Bugün babaruzı nasıl buldunuz ? 
Genç kadın onun bu alakasına hayret etmek

ten kendisini alamadı ; fakat hala onun bir giz
li maksadı olabileceğini tahmin edemeyordu. 

- Sıhatca iyi idi fakat biraz üzüntüsü vardL 
- Oy le mi ? sebebi ? 
Nejat onun yüzüne baktL 

TAKSİM Sineması~~ 
Bugün Matinelerden itibaren 

Bugüne kadar görlilen Sark filmciliğin.in en giızell ve en he:vecaııtııll 

BtR TÜRKE GÖNÜL VERDi 
.. Türkçe sözlü, musikili, &arkı ve danslı mevzuunu kahramanlık, S 

ıuzeşt, a~k ve zafer teşkil eden bu filmin Tiırkçe konuıımalanıu 7_,,..._m 

JJJ A HM U T JJ1 O R A L I 
Uvertur musikisini hazırhyan 

Üstad E YY UBİ RIZA 
Bir Türke Gönül verdim ve Final prkııuu Hazırhyan da O 

.. ADEn:t~. KAYNA~··: . Memleketimizin tanınmış aan'atkarlat 
dan 45 kışılık saz 27 kişılık Koro Hey'etleri Milli Parçalarh. Zc 
Sahneler ... Aynca Tayyare ile gelen en ıon TÜRKÇE YAKIN 
JURNAL'da Londrarun Bombardımanı - Görlcenin Zapb - Yun_., 
lıların Arnavutlukta ilerlemeleri - Yunanlıların İtalyanlardan al 
!arı harp levaznnı ve saire ve saire .. 

- lşleri yüzünden ... Kurt oğlu mües'sesesi bi
zimmühim bir işimizi bozmuş ... 

Bunları söylerken, sozleriııı kocası üzerinde ne 
tesir yapacağını anlamak ıçin dikkatle ona bak
mıştı. Nejaclm yüzünde hiç bir mana okuyama
yınca sordu : 

- Bu haber hoşunuza gitti değilmi ? 
Nejat cevap vermeden elini karyolanın kena

rına sürterek karısına yaklaştı ve gözlerini oda
da dolaştırdıktan sonra, büsbütün başka bir şey 
söledi : 

- Odanız ... Buraya hiç ayak basmarnıştım .. : 
:f'.\~denbire bir rüyadan uyanıyormu~ gibi göz

lerını karısına kaldırdı. Şermin başı onüne eğil
mişti. Bu yeni vaziyeti anlayamayor ve diğer ta
raftan, Nejadm bir an evvel dediği gibi, ondan 
korkuyormuş hissini veren bir tavır da almak is
temeyordu. Lakin kalbi göğsünü parçalayacak 
mış gibi çarpıyordu. 

- Sizi ilk dafa olarak odanızda, saçlarınınzı 
böyle omuzlarınıza düşmüş olarak görüyorum. 

Sesi büsbütün değişmişti. Şermin birdenoire 
başını çevirerek kocasına bakınca onun elini u
zatmış, omuzundan dökulen bukleleri okşamakta 
olduğunu gördü. Gözlerine inanamayordu. Bir 
hamlede geri çekilerek onun uzanan elinden 
uzaklaştı ve boğuk olduğu kadar kırıcı bir ses
le : 

- Bana dokunmayınız Nejat diye bağırdı. Genç 
adamın parmakları büküldü ,yumruk halinde sı
kıştı, yüzü vahşı bir mana aldı ve bir tek ke
lime teleffuz etmeden sert adımlarla kendi oda
sına doğru yürüyerek kapısını hızla kapadı. 

Yalnız kalınca Şermin hemen oradaki koltuğa 
oturarak heyecanını teskine çalıştı. Nejadın ya
nında iken ondan değil asıl kendısinden kork
makta olduğunu itiraf ediyordu Bu hakikat oka
dar müthişti ki bütün gece onu uykusuz bıraktı. 

O akşamdan sonra vak'alar alel cc!e bır bırini 
takip etmeye bşlamıştı. Ertesı sabah Şermın so
fadan geçerken kocasının odasından sesler geldi
ğini duydu. 

- Bu şerait dahilinde daha uzun zaman yanı
nızda kalamayacağımı tahmin edersiniz.MüsaAde
nizle derhal istifamı vereçeğim. 

Bir dakika süküt sonra Nejadın sesi : 

.(Arkası var)~ 

t 
i --'r--i--

b 
~ __,!o--!__,__, 
----------;.::;;;;-....-...:. . .-~ 
Soldan sağa: 1 - Cereyan 

2 - :Sir tatlı. 3 - Bir me 
pir şiir vezni. 4 - Halis ınaS 
ters okunursa: vukua ge 
5 - Bir havza. 6 - Saneııı • 
yel. 7 - Yaymak - anne d 
8 - lzmir taraflarında bır D 
9 - Cereyan eder _ CeketiD 
çok kirlenen kısmı. ,.Jıl 

Yukardan aşağı: 1 - Sa?"• 
iskambilde bir kiığıt. 2 -
su 3 - Ters okunursa sine 
seyrettiğimiz • taramaktan 
4 - Taht - bir meyva. 5 ,
peygamber. 6 - Giyilir • ~ 
7 -- Bir renk - bir kadıfl ?{ 
8 - Saçmasapan söz. 9 -
yona! sosyalist - meal. td 

Evvelki bulmaca - SO~ 
sağa l - ikaz • kaba. 2 -
haten 3 _... Arar - şışc 4 f 

kes 5 Saz 6 Kum rıl 1 
Elım kaya 8 - Sa h yet 
Eken 

i-fif:,"EaAşı DRAM K••"''"'o~ 
: Bu ı.kşam saat 20.30 da .,,.,,J 
I• .ıı, B D A L Yazan; Do•toY1 

KOMEDi KISMINDA 1 Aksam saat 20 30 da 
: KIRALIK O~ALAR ·-······· .. ·······•··•··········• ... 
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0ınanyada Vaziyet ı 
TAN 

Balkanhlar 
to (Başı 1 incide) Kendilerini 

llt>scu'nun Yahudilere satıl· 
~o inanmayın.,, denilerek K • • I 
~a~escu'nun mihvere olan sa· urtarabıbr er 

Tobrukta 20 Bin Esir 
fDEVAMJ VAR) 

şaşırtmıştır. Fakat cesaretimizi 
kaybetmemeliyiz". 

Kral Boris, Donovan 
ile Görüştü 

(Başı ı incide) 
Evrak çantası çalındı 

Askeri Vaziyet Sicilya işgal Edilmeli 
5 

Hindiçini • S.iyam 
ihtilafına Japonya 
Tavassut Ed. or 

,.ıyndken1 bahsedilmektedir. (Başı 
1 

incide) 
·~:·ı a anmanın sebebi 

du b karşı lakayıt olmadığını söyle-

Derne'ye hava hücumu 
Kahire, 23 (A.A.) - 1 'Tebliğ:., 

20/21 Kanunusani gecesi İngiliz 
.hava kuvvetlerine mensup lay
yareler Libya'da Derne üzerine 
l'ir çok ağır hücumlar yapmışlar
clir. Kışlalar ve diğer askeri he
defler üzerine bir çok ton bomba 
..ıtrlmış ve infilakları müteakıp 
oir çok yangın çıkmıştır. Yangın
c.r 100 kilometreden gözükmüş 

ve infilaklar tayyarelerin hedefi 

Bclgrad, 23 (A. A.) - "Havas., 
Bulgar - Yugoslav hududunda 
Çaribrod'dan haber verildiğine 
gôre, Sofyadan Belgrada ~tmek
te olan Albay Donovan, Yugos
lav topraklarına girdiği zaman, 
i<;>ind~ mühim siyasi vesaik bulu· 
nan çantasının trende çalındığını 
görmüştür. Tren Çaribrod'da 
durdurulmuş ve tahkikata baş
lanmıştır. Albay Donovan'ın dün 
saat 22 de Belgrada muvasalatı 
bekleniyordu. 

(Başr J iru:ideJ 
mıştır. Bu rakama, taarruzun başlan
ı;ıcındanberi Tunus hudutlarında bu-
1 ... ndurulan İtalyan kıtaları da dahil
dir. Fakat kayıbın asıl ağır tarafı, 
Mareşal Graziani ordusunun teçhızat 
kısmında açılan boşluklardır ki, bun
ların telafisi çok güç ve hatta tama
miyle imkansızdır. İtalyanlar motörlü 
k.talarmm ve topçu kuvvetlerinin he
men hemen yüzde ellisini kaybetmiş

(Başı ı nrıdc 

bir ihraç hareketinin Maltayı 
tazyık eden tehdide nihayet vere
ceği gibi. Graziani'nin İtaly.a ile 
mü.uaka1esini sureti katiyede ke· 

Vichy: 23 (A.A.) "Havas" Fran seceğini ve Faşist İtalya için öl- .1 J . . • 
d' · · b' d b t k"l edeceği- sa ı e aponya arasındakı dosla-
~ırucu ır ar e eş ı • t ne münasebetler dolayısıle hu • !et . :Yanname asilerin mih· meye lüzum yoktur. Akdenizde 

aJı Po.htıkası takip etmedi,ği ve ve Afrikada meşgul olan İngilte
loı;eUdılere satıldığı iddiasile An- renin ise, şimdilik Balkanlarda 

nı vazmakta ve şunları ilave e - k - t 21 k • ·d h 
mektedir: l ume , ~nunus~nı. e . e~ 

f!S:u.. aleyhine harekete geç- bir harple karşılaşmak isteyeceği 
-~/1nı göstermektedir. Bu va- iddia edilemez. 
leb·~arşısında iki sual hatıra Sor. günlerde Amerika cüm
a 1 ır: Acaba Almanların bu lı.urreisi Roosevelt'in şahsi mü
rt' ;'lreketinde rolu ne olmuş- nessili Albay Donovan'ın Bal-

lerdir. 
1 obruk'u zapteden İngiliz fırkalan

rıın motörlü kolları, sahil yolu üze
ıınde Bomba ve Derne istikametine 
ooğru ilerlemektedirler. Derne'nin de 
uıınması gecikmiyecektir. Fakat bun
can sonra İngiliz taarruzu daha geniş 

"Surası sarihtir ki, bugün Akde- 1f1r:ınsd.ızç, .h:~1 sıyS~ hükumetdınkn ni~de teşebbüs sahibi olan ve ta-! ın 1 ın~ 1.e ıyam ara::;ın a : 
aruzu idare eden mihver değil, hududu ıhtıla;fmda t.~v~ssııtunu 
fakat İngilteredir. Mihver orada Fraı:sız, hem Sıyam h~k':1nıet~n~rı 
tedafüi vaziyettedir.,, teklif eden Japon huku~~tmın 

~· Ugün Antonescu vaziyete kan ır.emleketlerindeki ziyaretle
''Brr.en hakim midir? ri, Amerikanın da Balkanlarda 
lışk~ iki suale cevap vermek bir Alman istilasının önüne geç· 
1\ U~dür. Lejyonerler tama- m-ckle alakadar olduğunu ,göste

T . , . ··tal,. bu tavassutunu kabul etmıştır. 
ınıes ın mu aası 

terketmesinden çok sonra da de
vam etmiştir. 

Dünkü Çarşamba günü Apollo 

bir vüs'at alacak ve şu istikametlerden Londra : 23 lA.A.J "l.unea" 
Lirini takip edecektir: Jazetesı yazıyor : Dık.katlı nıup- Sırası Geldikçe: 

~ A.ınan tara~tandır. A~an- rir. Bu zatın Balkan merkezlerin
~d-rnuvafakatı .olmadan ı.~,gal de devlet adamlarına ne söyledi"" h; bulunan bır yerde bo:r.-le. 1ini bilmiyoruz. Fakat Amerika
~ ld" rckette bulunmaları muş. rnn mihver devletlerine karşı 
Cıı~r .. Fa~at, ~ejyone7lerde~ ~epbe alacak küçük devletlere 
k·ı· hır zumrenın k~ndı r~smı l{uvvet ve cesaret aşılamakta bu
a~ a;larrna muarız bır vazıyet- ıunduğunc biliyoruz. Bu ziyaret-

~r. a:ı:lanmaları da muhtemel· 'erin de bu maksatla yapıldığı 
llo · . , h t• muhakkaktır. 
~ rıa Sıma nın seya a ı Su halde Balkan devletleri. 

0 ~u sırada Lejyon kumandanı 'lrkalanm Sovvet Rusya. İngilte· 
~~a Sima'nm Almanyaya git· "e ve Amerika:ya dayayarak 

"
1 .dikkate şayandır. "llÜ~terek bir cephe> vücude geti. 
Dı.ğer taraftan Almanya Ro· "ebilirlerse. zaten Balkanlardaki 
llYada asayişin bozulmasını is- <:tı:ıtükonun bozulmasından çeki· 
.ez fktisadi menafii buna ma- rıen Almanyanın cenubu şarki 
ır. Her halde ,gelen haberler. ı\vrupaC!aki siyasi taarruzuna 
lllanların kafi olarak Roman· 1<ar~ı durabilirler. Almanyanın 
akai mücadeleve karışmadık- Ba.lkanJardaki iktisadi kavnakla
ı gösteriyor. Yalnız bir kaç rını kurutacak olan bir askeri ha· 
e Antonescu taraftarlarına "ekete teşebbüs etmesi hayli güc-

rdıın etmişlerdir. Bu da göste- ~ür. Almanvanın hedefi. askeri 
0r ki. Almanya asi Lejyoner- ~azyikle Balkanlarda siyasi bir 
,, t~tmuyor. taarruz yapmak. ve silah patlat-
tloınan:vada isyan bastırıldı ınadan Yunanistana inmektir. 
bastrrılmadı m? Bu, henüz t.farbetmeye mecbur kalacağını 

ı bi değil. Antonescu'nun vazL 'lnladı.ğı silin Almanya hayli dü· 
ll)ı e hakim olduğu muhakkak, ~ünmeye mecburdur. 

~ hakim olduğu bölgenin hu- Onun icin Balkan devletleri 
~u henüz belli değil. General 1-ıarp tehlikesini önJemek istiyor-
~tones<'u'nun radyoya hakim !arsa, istila ihtima11erine karşı 
Uih: anlaşılıvor. Fakat Bükre· '1irlt>şrneli. ve arkalarını menfa
taınamile hakim mi? Bu da 'ltleri Balkanlarda sulhün deva-
1 olarak bilinmiyor. rnını istilzam eden devletlere 
''Bazı haberler. bir Generalin iayayarak Almanvanrn siyasi ta
l'tıizonile birlikte Bükreşe do~ 'lrruzuna karşı bir cephe teskil 
ti.İrüdüğünü bildiriyor. Diğer ->tmelidir. Bu,gün bu cephe birliği 

ıt haberler, hükumetin isyanı icin lazım olan bütün unsurlar 
_tırmak için Bükrese otuz bin mevcuttur. Yapılacak sey sadece 
1lik bir vardımcı kuvvet ge· bu unsurlardan istifade etmek
diğini biİdiriyordu. Diğer bir ten ibarettir. 
bf!rt! 2öre. Almanlar Romanya· -----ıo-----

a ,.e bilhassa Bi.ikreşteki bütün Hava Muharebeleri 
1il.k binalara el koymuşlardır. 

niyada kışlalar üzerine de hücum =>ınoa LtK oır .ltaa,yan ıayyaresı 
vapılmıştır. 21 Kanurıusani günü oue gorulınedı." 
1'obruk üzerine yapılan mütead- Hur Fra1uız kuvvetleri 
dit hücumlarda yalnız bir tek Londra, 2;;ı lA.A.J _ ıvıu:.ıakil 
t;ayyaremiz dönmemiştir. Ordu- .ıfran.sız aja1Mtının bıldirdigme go. 
nun ilerlemesini himaye eden av- re, lngilı.ı; kuvvetlerıyle oırıı.ıne 
cı tayyarelerimiz, dün bütün gün l'obrug a gıden hür 1! ransı:l huv. 
..-eşif .~çuşlan yapmı~tı_r. Bir mik vetıerı Kıorıs'ın mud.aıaası ıçm 
ıar duşman tayyaresı ıle yapılan . · 
b . uh bede T b w 30 kı' mutarelteden evvel 1! rausız nu. 
ır m · are o rugun - af d 

et e G b d S 'd' M t'1 r .Kwnetı tar ın an lngılLerenın .om r ar ın a ı ı - u,.,a - • 
ep'te tek satıhlı bir İtalyan tay- ıuzmetıne verılen mulı:ezed.ır. 

· d" .. "lm" t" Bu mulreze bılıiliare u.ane1aı varesı uşuru uş ur. * Larmman tarafından surıyeden 
Tobruk, 23 (A.A.) _ "Reuter,, ge~iriien.. kuvvetlerle tdKVı)'.e 

in hususi muhabiri bildiriyor: edilmıştır. jju aJansın verdıgı oır 
l'obruk'ta alınan esirlerin mikta- habere nazaran, General ..... atr
n bu akşam 20 bin tahmin olun- oux'nun kum~dasında Mısırd.a 
rr.aktadır. Alman esirler arasında bulunan hur fransız kuvvetlen. 
.:il inci anavatan fırkasile limanın ne yakında yeni kuvvetler ınzı
St<.lh zamanı garnizonu efradı, marn edecektir. 
1500 kişilik deniz garnizonu efra- Alınan esir sayısı 
d• ve batırılmış olan San - Cor- 100 000 i buldu 
cio,, kruvazörünün 700 kişilik ' • . 
mürettebatı vardır. Askeri polis . Lond~a, 23 tA::~·)-:- ~~~ahıye.~
cfradı gümrük memurları ve bir lı ~ahfıllerden ogrenıldıgıne go
kaç yUz teknisien de esirler me- re, lngiliz t?-arruzunwı başlangı
vanındadı.r. cındanberi Italyanlardan 100,000 

* Londra : 23 A.A. Bahriye ne-
zareti tarafından neşrolunan bir 
tebliğde, ingiliz harp gemilerınin 
Italyanlardan alınan esirlerden 
54.000 kişi ile pek çok tankı Ak
denizdeki başlıca ingiliz üslerin
den birine çıkarmağa muvaffak 
oldukları bildirilmektedir. 

İtalyan tebliği 

esir alınmıştır. 
Tobruğu müdafaa eden kuv

vetlerin tama.mı ya esir edilmiş 
vahut ta imha olunmuştur. İtal
yanların müdafaaya devam ettik
lerı belki daha bir kaç ceb var
dır. Iı'.ık.at umumiyet itibarile bu 
mühim deniz üssü elimizdedir. 
Aldığımız ganimetler büyüktür. 
İlk taarruz anından To:.ruğun 
bütün müdafaa sisteminin dün 
öğleyin elimize düşmesi arasında 
ancak otuz saat geçmiştir. 

lki de bu karışıklıklar, Al
i a1'~arm Romanya:rı. t~mamile 
lerıne geçirmelennı ıntaç e

Italyada bir mahal, 23 (A.A.) 
Umumi karargahın 230 numara
lı tebliği : l'obruk müstahkem 
mevkiinin mevzileri arasındaki 
muharebe pek anudane olarak 
dün bütün gün devam etmiştir. 
Ancak öğleden sonra AvusLural-

.. . . (B~ş~ 1 inc~de~ . ya kıtaları Tobruk şehrine gir-
muhım bır mer~ı:zıdır ve Ingılız mişlerdir. Şehirde herşey ycı.kı.l· 
hava kuvvetıe;rın;n buraya ya.p· mış ve eski "San Giorgio" gemi
t~lar: bu 21 ıncı akın: ~UJ? ıs- si de dinamitle berhava edilmiş
tıhs~latını muhakkak kı cıddı su- ti. Müstahkem mevkiin garp kıs
rette bozmuştur. Bu mıntakada mmda.k.i mevziler elan di.ısman 
mua":Yen bir çok askeri hed~fl.er hücumuna karşı pek cesurad'e bir 
benzın depol~;rı •. va~on tev.zı ıs- mukavemet göstermektedirler. 
tasyonları, muhımmat fabrı~al~- 'fobruk'ta tahşit edilmiş olan ltal
rı, tayyare meydanları. celık ı- yan kuvvetleri • yalnız bir fırka 
malfıthaneleri, yüksek ~ırınl~r ııe bıtkaç bahrıye ve hudu<l nıu
vardır Bu hadeflerden bı~ ç?~u hafaza müfrezelerinden mürek
bu ~e~e _bon:ba t~yyarelerırnızın kepdı.Düşman bile şehre hucum 
husı~sı bır dik.katıne mazhar ol- eden beş fırkasının bilhassa a
muş~.ardır. . .. . ğır zayiata ugradığını kabul et-

Şimdiki taarruzda ilk hücumu
muzun başladığı 9 İlkkanundan
beri aşağıdaki İtalyan teşekkülle
ri esir edilmiş, imha olunmuş ve
ya dağıtılmıştır: 62 inci, 63 üncü 
ve 64 üncü üç anavatan tümeni, 
birind, ikinci ve dördüncü üç si
yah gömlekli tümeni, birinci ve 
ikinci iki Tarabluslu tümen, ve 
General Maleti'nin motörlü tü
meni. Tobruk'ta.k.i iki tümeni de 
~ayarsak 11 İtalyan tümeni mu
harebe harici edilmiş demektir. 
Resmi rakamlar mevcut değilse 
de aldığımız esirlerin sayısı 
100.000 kadardır. 

~ektir 
~Alın~nyanın yeni Bükreş ~1-

bu~ün Romanyaya gelmış, 
a~esine başlamıştır. 
~ '.llornanyada olup. bi~enler, 
lı:~aristanda derin bır alaka ve 
tıba~ tevlit etmiştir. Yugoslav
~ da bu vaziyeti dikkatle takip 
ltıektedir. R~manya hadiseleri, 
lli nizam idn iyi bir ders teş
l etmiştir. Filhakika, Yu,goslav
a V!:! Bulgaristan evvelce de 
~lallerini muhafazaya azmet. 

Şarki Af rikada 

l - Sahil yolu üzerinde Dı:rne ve rııtlenn ıaııuunıerıne gorc, :;>ı..ına
rıngaz.i istikameti. Bu hareketm mak- il Alr.ı.kudakı ıngı!ız muva.ı:ı~
sadı, baştan başa bütün Bingazi Vıla- yetlerı, .ı:ııtlere, kara harbınde bu 
yetini zaptetmc.k ve Tarablusla irtıba- sahada hactıselcraen ı>eynıu ae-
~~:ın~:srın;:t~~h!~i~a;:;~e;:~· u~~dku~~~ giştııcuumek ıçın vaktı geçmış 
tek mukavemetlere rastlanabmr. oıuugunu kanaatini ve1nııştır. 

2 - Sahil yolunu bir tarafa bıra- L\.lam..ıtıh Hıtler, cenub ceolıesın
karak Tobruk'un Cenubundaki çoliın ue ner hungı bıı maualde rnıhve
.çinden bir hattı müstakim uzenne re bır zaıer temınme teşebbus et
~oğrudan do&ruya Bingazı merkezine meye azmetnıış buıwıınakta.dır. 
varmak. Bu kısa yol takiıı edilirse, ;ıu l!ıheı emın gıbı gozukUJ' or kı, 
JJerne gibi ikinci derecede ehemmi- .ı.lltıer, Akdt.!UlZın en dar kısmın
/etli bazı ara istihkamlar önünde kay. 
•'edilecek zaman tasarruf edılmiş ola- da ingilız Cienız ınunakalatını tı!h 
..:aktır, ki bunun, vaziyetin aldığı son dıdde devam edecektır. Sıcılyaya 
~tkil bakımından, ehemmiyeti az de- 400 ıla 5Uü pıke tayyaresı gon
g-Hdir. derilmış oidugu, beikı Napolı ve 

General Wavell'in bu iki istilwnet- Roma civarlarında da başka tay
ten hangisini tercih edeceğini bıleme- yareler bulundugu mümkundur. 
yu. Fakat, ikinci hareket tarzını tat-
bika karar vermesi, ihtimalden uzak RQdo~'a /ıücum 
sayılamaz. Çı.inkü, Orta Şark İngıliz 
karargahının, Şimali Afrikadaki hare- Kahire : 23 (A.A.) Hava karar
kat, mümkün olduğu kadar kısa bir gahının teblıği : Rodos'da l\1arıç
zaman zarfında kati bir neticeye bağ- sa'yabir gece hücumu yapılmış, 
:amak gayesini takip ettiği meydanda- tayyare meydanr i.ı.zerine bırçok 
dır. Artık Mısıra karşı her türlü taar- bombalar atılmıştşr. Askeri lıina
ruz ihtimali, uzun bir zaman için ve lar arasında yangınlar çıkmıştır. 
oelki kati bır surette bertaraf edilmiş- ı · • l f 
tır. Bingaz.i Vilayetinin zaptı ile Ta- IJJ alta Va ısimn te gra ı 
rablus çölüne karşı sağlam bir müda
taa hattını tesis etmek ve bu suretle 
eldeki kuvvetlerden azami tasarruf 
yapılarak bunların başka cephelere 
sevkini mümkün kılmak, vaziyetin icap 
ettirdi~ stratejik bir zaruret ııeklini 
almıştır. 

Amerika Halkı 

Malta, 23 (A. A.) - Churchill 
in tebrik mesajına cevap olarak 
Malta halkı, Malta umumi vali 
\·ek!.li General Dubbie vasıtasile 
İngiJiz başvekiline aşağıdaki tel· 
grafı çekmişlerdir: 

"Malta halkı ve garnizonu 
tel~rafınızdan son derece müte
hassis olmuşlardır. Allahın yar-

(Başı ı ıncıdeJ dtmıle Malta zaafa düşmiyecek. 
vardır. tir. Nihai zafere yardım ettiği-

H ariciye encümeninde mizden dolayı bahtiyarız. Gali· 
biyetir, muhakkak ve kat'i oldu· 

Vaşıngtou, 23 lA.A.) - Sosya. ğunu bil~·-oruz.,, 
list lideri Norman Thomas, hari- ltalyarı tebliği 
ciye encümeninde beyanatta bu. 
lunarak demiştir ki: Roma, 23 (A. A.) - "Tebliğ.,: 

"Demokrasilere yardım ıçın Ege'dc düşman tayyareleri hava 
hazırlanan kanun projesinin ka- üslerimizden birine taarruz et· 
tulü sulh namına ilan edilmeden meyt çalışmışlardır. Hava dafi 
harbetmek, demokrasinin mı.ida. bataryalarımızın ate8i ile karşı
faası namına da bir diktatörlU.k lana!' düşman tayyareleri, hiçbir 
kurmak için salahiyet vermek has&r ikana muvaffak olamadan 
demektir. uzakla~mışlardır. 

Almanlardan ziyade Ingilız- Bir tayyare, batarlanmız tara-
lerin zaferini istemek ve nazı ıs. fmoan alevler içinde düşürül
tilasının nihai bir surette muvaf- m[i:.ti.ir. Mancınıkla havalandırı· 

lan tipteki diğer bir düşman tay
fakıyetle pı..i.skürtüleceğini ümit varesi bir düşman üssü civarında 
etmekle beraber ayaklanilllş in. avcılarımız tarafından düşi.irül
kılap geçirmekte olan Yunan miistür. 
meselelerinin ot~mat~ bir tarz: 22_23 Sonkanun gecesi İngiliz 
?a kazaru!aca~ bır -~ngılız z~fe~~ tavyarelcri Katanya ve Sicilya 
ılc hal:e?ıler_n~ye.cegıne 1-..mıım. adasındaki diğer bir mevkie taar· 

Teşrını~anı ıntıhabatmd_a ~!'?e- ruz etmisler, fakat hasar ika e

Veli Efendinin 
Patlıcan Hikayesi 

(Başı 1 incide) 

tülüğü iyilij!_inden ziyade olsa 
gerek. 

- Hakikaten öyledir Beye. 
fendimjz, iyi zannettiğiniz za
man kötü çıkar, kötü saudığınız 
vakit enies. 

İki dakika sonra: 
- ı•atlıcanı daıma yemeli. 
- Şüphesiz efendim. Viicu-

de fayaası çoktur. 
İki dakika sonra: 
- Patbcanı az yeıneli, 
- Sözünüz ayni isabet. Haz. 

mi zor olduğu için az yemeli. 
İki dakika sonra: 
- Patlıcan iyidir vesselam. 
- Bu takdiriniz alkışlara de-

ğer. Patlıcan iyidir vesselam. 
Yarım dakika sonra: 
- Patlıcan kötünün kötüsü

dür vesselam. 
- Fevkalade parlak bir hü

künı! Patlıcan kötünün kötiisü
dür vesselam. 

Veli Efendi herifle eğleneyim, 
biraz alay edip güleyim derken 
fena halde kızar: 

- Be adam! Diye haykırır, on 
dakika içinde patlıcanı kırk kıh· 
ğa soktun. Senin esaslı bir fik· 
rin yok mu? 

Adam istifini bozmaz. Yerden 
bir temenna ederek elpençe di· 
van durur: 

- Aman efendim! der. Ben
deniz patlıcanın dalkavuğu de
ğilim. Zatıalinizin dalkavuau· 
yum~ 

* * Son zamanlarda, yeni nizama 
boyun kıran bazı memleketle
rin .radyosunu dinlerken, mat· 
buatını okurken hep bu Veli E· 
fendinin patlıcan hikayesi aklı
ma geliyor. Onlar da patlıcanın 
patlıcan oldu~unu biliyorlar a
ma neylesinler ki efendiye hoş 
görünmek meselenin esasını te;i
kil ediyor. 

(Bu yazının llakil ve 
tercüme hakkı serbesttir) 

ış buiunuyorlardı. Fakat, R?· 
at'ıya hadiseleri bu ik~ devletın 
il kararını takviye etmiştir.,, 
Çarpışmalardan sonra 

l..ondra, 23 (A.A.) - "Reuter'' 
Ünkü Perşembe günü Lon-

Dun gece İn.~ılt~rc .. uzerınde mek mecburıyetındedir. Tayya
hemen hemen hıç bır duşm~n ~a- relerimiz, bir düşman tecemmu
aliyeti !'Imamışsa da, ~ecenın ı~~ nı..i bombardıman ~şlerdir. 
saatknnde şark kontlukları u Uusman tayyareleri .ı....ıoya n.uı 

Kahire, 23 (A.A.) - "BBC" 
Sudan cephesinde, Kassalayı ış.. 
gal eden lngilizler hali hazmıa 
ricat etmekte olan Italyanları 
durmadan hırpalamaktadırlar. 
Huduttan 200 kilometre mesafe
de bulunan Aghordat şehrinde 
[talyanların mukavemet edecek. 
leri tahmin edilmektedir. 

rika reisıcumhur muavınlıgme 1 dC:'memislerdir. 
cumhuriyetçiler tarafından nam- ~~,.!!!!:c';.~::.!;,======================= 

a il da öğreniliyor ki, dun akşam 
tı lık.reşte General Antonescu va
~ete hemen hemen tamamıyle 

ti11~irn bulunuyordu. P_?lis ~ıidü
~~eti ve diğer res!11ı .daır~le.r 
altı-ar hükumetçilerın elinde ıdı. 
~ lütreş mahallelerinin ekserisin.. 
~devamlı çarpışmalar olmuş
"'L: Fakat vilayetlerd~ vaziyet 
.~ gözüküyor. Vilayetlerle 

f t'Uıaberat kesilmiştir. Trenler 
'1 ?nen askeri idar~sinin kontrolu 
) tında işlemekted.ır. Braşov rad
~llsu dün akşaı:ı:l henüz asilerin 
inde idi. Nt - ' 

~ ~Ukreş, 23 cA.A.) - ""l'ıavas" 
~~yeniden tesis ol~~~ştur. 
> tıa. Sima, neşrettıgı oır b~
~ ilıınamede Lej iyonerlere tanı:~ 
~_eketıerine nihay~t vel'J?~lerım 
fl!'etmiş, mihver sıy~setın.ı~ Le-
8 1>tı.er hareketini tasvıp ettıgı hu. 
d~ şeraiti ihtiva eylediğini bil
ı"llb.iş ve vaziyeti aydınlatmak 
~ tı. hükumetle Lejioner teşkilatı 
tıı~lnda görüşmeler yapılmakta 
'14\J.ğunu ilave etmiştir. 

Atinanın bir tebliği 
qjAtina, 23, (A. A.) - "Atina .. 
lı\ ansı bildiriyor: Bükreşte Al
t arı kumandanı Doering'i öldü
il~ll Dimitri Sarando Yunan tebe· 
tı 1 değildir ve Yunanistanda ka· 
~'>'Yen tanınmamaktadır. Yunan 
~~llSOlosu vizesilyle yabancı pa· 
lallottunu hamil olan bu adam, 
y~'l'emmuz 1940 tarihi~de İtal
l\ı an Yunanistana gelmış ve ay
~~ ayın 16 sında Yunanistandan 

lllıştır. 

So\ı'yetlerin Amerikadan 
t!Jabileceği Tayyareler 
~ ndra, 23 (A.A.) - "BBC" 
~ı saliıhiyettar mahfillerde, 
~~~t Rusyanın Amerikaya ve
~il.:ğ1 tayyare siparişlerinin ln. 
d ereye yapılan Amerıkan yar
q~na halel getirmiyeceği bil. 

1 · · ·• .. us tarafın-

zeri"1e bir kaç bomba atılmıstır. b ~ kıı t r"., etruış · .k d t l • azı nıev erme aa ...... -
Amerı an es royer erı ler ve bazı hasarlar ika elmı~-

zet gösterilen Ayandan Menary, 
halı hazır şekil ile kanun projesi. 
ne muhalif olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: Bu proje bir şahsa 
fevkalade tam salahiyetler ver

Vaşington, 23 (A. A.) - Bah- ıerdir. /\ 
riye nazın Knox. İngiltereve sa- Mulıarebeniiı tafsilatı 

mektedir." tılan 50 torpito muhribinden 49 Kahire : 2a (A.A.) ".lteuter" 
unun teslim edildiğini. bir mü- Kahire, 23 (A.A.) - "Tebliğ:., 

4'- . 

sademede hasaraya uğrayan 50 ajansının muhabıri bildiriyor : Eritre'de, kıtalarımız Kassala'dan 
ncisinin de yolda olduğunu söy- "l'obrug'u işgal eden impr,ıtor- ricat etmiş olan ve şimdiki halde ile temas halinde<..~ir. Harekat mu 
lemiş, İngilizlerin Amerikalılar- luk ordusunun ileri kuvvetleri, Biscfo ve Barentu müdafaa mev- vaff::ıkıyete inkişafta devam edi
dan harp gemisi istedikleri ha- lngiliz tankla~ında:°", lngiltere. zilerini tutan İtalvan kuvvetleri vor. · 
berini t"''kzip etmistir. nın şarkında kam bır Kontl~k a-

Bir muhrip battı . ~r~~:t'~O::~:~~eıE1kı~~ 1 ~: & fa. ı fZ:fi 111 r:ti f. 1; \ 
Lo!ldra, 23 <A:· A.).-:- ~.B.C .. attan murekkeptır. Başlıca hu-~ --·- 1 ._ •-• ı ı• -· • •• 

Bahri.ve ne~a~e~ı İ?gılız . Hype- cum, dış mudaiaa hattile '!'obruk . . - . 
rion., muhrıbının bır toroıl veva kalesi arasındaki sahada ltalyan- Alibey deresi üzerindeki ahşap köprünün tamirı .temdıd~n açık ek~iltme-
bir mayn tarafından artlk kull~- lar tarfından kuvvetli bir surette ye konulmuştur. Keşif bedeli 5171 lira 47 kuruş v~ ı~'.k ~~1?:1ınatı 3~7 lır~.r~~ 
mlmrvacak .der~C'~~ hasara u_g~ tahkim edilınış olan mevzilere kuru.ştur. Keşif ve şartname .. z~.bn ve Muameli~ ~udur.~ugu kalemınde g~tır. 
raınası üzenne Inınlız kuvvetlerı karşı tevcih edilmıştir. Avustral- lebilır. ihale 4/2/9~1 Salı gunu saat 14 de Daım~ Encum.~d~ y;pı~ca el 
. f d batırıldığın bildirmek .. . · · Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektupları, ıhale tan ın en gun evv 
tar~ n an ı yalılar tel orgulerını kestıkten Villyet Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alacaklım fenni ehliye~ v_e 94? yıh-
ted!r. sonra, şafa~~a ~eraber tankları- na ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte daımı encumen-

mız hedef uzerme atılmışlardır. de bulunmları. (512) 
Yunanistan Harbi Açılan gedikten dalga halinde ..!::~==;._~~--1--. -1~-:-1\":"'.' .... 1-d:---::.1---giren bir Avustralya ııvas~ aske- Maarif Vekilliği Dev et Kitap an . ı.u ~ ~vı ........ 

(Ba~1 1 incide> 
Italyanlar, Adriyatik denizinin 
Arnavutluk - Yugoslavya nudut. 
larına yakın Boyaha deresi man
sabına yeni fırkalar ihraç etmiş. 
ler ve o havaliyi iyi bilen oalıkçı
ların idare ettiği motörler vasıta. 
siyle harp malzemesi ve mühim
mat da çıkarmışlardır. Mümtaz 
Alp alayları, Tiran ve lşkodradan 
Elbasana sevk edilmişlerdir. 

Dün Voskopoy ile Lin arasında 
mühim harekat yapıldığr bildi
rilmektedir. Dün öğleden sonra 
vaziyet, her tarafta sakin geçmiş
tir. 

Alınan esirler 

ri mevzilere hücum etmıştır. Dı- Sermayesı l\ıludurlugunden: 
~r k~vv~tler de sağdan soldan Müdürlüiümiiz kadrosunda boş bulunan memurluklara aşagıda yazılı 
dış mudafaa hattznı aş.arak topçu vasıfları haiz müsabaka ile memur alınacaktır. 
mevzilerini temizlemeye ba~ıa - ı _ Türk tabiiyetinde bulunmak. 
mışlardır. Kıtaat gittikçe Ş1C1<let- 2 - :Use m~zunu olmak. .. .. .. . 
!enen topçu barajının arkasmdan 3 - Memurın Kanununun Dorduncu maddesmde yazılı hükümleri 
yavaş yavaş ilerlemiştır haiz bulunmak. 

ilk h d f . t k'l d. 00 4 - Askerlik ödevini yapmış bulunmak. 
. ~ e ı eş "ı e en pçu Müsabaka imtihanı 30/1/941 Perşembe günü saat 10 da Ankara cadde-

mevzıl~rıne vardıgıı:n zam~, ku;- sinde İkdam yurdu 3 üncü kattaki müdürlük .bina~~nd~. yapılacaktır. ~uva.~
may plan!arı mucıbınce 4 :sa~te ıı.- fak olan memura 3556 sayıh kanun hükümlerıne g~re ucret verilecektır. ~u
lınması lazım gelen bu yerın ve savat halinde lisan bilenler tercih edilecektir. Talip ol~nlarm evra~ı. m~~
esirlerin 2 saat içinde zaptedıldi- bltelerile birlikte 29/1/941 Çarşamba günı.i saat on yedıye kadar mudurluge 
ğini öğrendim. ...2:m~ü;_:;ra!!!c:.!!a:!at~l!:ar~ı.:.-__:''5::.:0~8!!."--------------------

0nümde garbe doğru "Pilas. 
trino" Italyan müstahkem mevkii 
gozüküyordu. Bu hedefe dokun
mamak için emir alan kuvvetleri. 
miz daha ileriye uzanatak "Sa-

Devlet pemiryollan ve limanları işletme idaresi ılanlan 

Atina, 23 (A.A.) - Yunan hü. laro" ve "Airente" kalelerini 
kumeti namına beyanatta bulun- zaptettiler. 
mağa mezun şahsiyet, merkez Akşama doğru Tobruk'a indim. 
bölgesinde çok mühim bir mev. Son tepenin üzerine vardığım za. 
zii işgal etmek için dün ltalyan- man, limanda büyük bir g<!minin 
lar tarafından yapılan dört mu. yanında da daha ufak birçok va
kabil hücumun püskürtüldüğtinü purların alevler içinde olduğunu 
söylemiş ve şunları ilave e:.miş- gördüm. Gece olunca topl~ su~".' 

Muhammen bedeli (4803) lira olan şıbih münharif maktah muhtelif eb'
atta 525 adet bezli lastik kayış (3,2.1941) Pazartesi günü saat (15) on beşte 
Haydarpa,ada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu-
lile satın alınacaktır. . 

Ru işe girmek istiyenlerin (360) lira (23) kuruşluk muvakka: t:mınat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarm1 aynı gun saat 
(14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazım~ır. 

Bu ite ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır 
(286) 

tir. Italyanlar o kadar ağır zayi. tu. Nihai hücumun ertesı gunu Askeri Matbaa Md. den: 
ata uğramışlardır ki, teşebbüsle- şafakla yapılacağım anladım. A· Aı•eri Matbaada 84 lira ücretli bir linotip_ oper~tCS~l.üfft ~~e yin.e 84 lira 
rınden sarfınazar etmişlerdir. vusturalyalılar, Tobrug'un mer· ücretli bir kartoirafhk ve 100 lira ücretli bır tashıhcılık munhaldır.. . 
Salı günü Yunanlılar, Bersagli. kezinde topçu mevzilerini zap- Bu mahallere bilimtihan ehliyeti tebeyyün edenler alınacaktır. Talıplerın 
eri, Alp ve sair alaylara mensup tederken, hür fransız kuvvetleri. kabul şeraitini ve ne gibi vesaika ihtiyaç olduğunu her gün saat ondan dörde 

·~~~~ .. ~~~·~t~i~ra~k~e~t~ti~-~i~z=ır~h~l~ı~f~~~k~a~-~k~ad~a~r~A:sk~e~r:i~M:a:t:b:aa~y:a~m~ü:ra~caatle ötrenmeleri l§zı~du. 
....._ .. .. aat dokuzda yapıla-

İst~nbu·ı Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

.n..şagıcıa yazıu mevadın kapa ıı zarfla eksiltmeleri .t:izalarında 
"azılı gün ve saatlerde Muğlada askeri satınalma komısyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikal~rile teklif me~tuplarını 
ıhalc saatlerinden bir saat evvel komısyona vermelerı. Şartnr.ır 
meleri komisyonda görülür. ti 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı İhale gün ve saati 
Kilo Lira Lira 

Bulgar. 91,000 20,020 1501,50 7/2/941 15 
Zeytinyağı. 19,500 11,700 887,50 7 " .. ıs 

Nohud. 63,000 12,600 945 ) 
Kuru fasulye. 63,000 15,740 1181,25 ) 5/2/941 IS 

wıuı • cs4.l 

* * .... 
Beher kilosuna dört buçuk kuruş tahmin edilen 3000 ton balye samanı 

pazarlıkla ııatm alınacaktır, samanlar ~artnamesine göre yüzer tondan aşafı 
olmamak üzere Ankara istasyonunda vagonlara teslim şartile ayn ayrı talip
lerden satın alınabilir. 3000 tonun teminatı 16,000, 100 tonun teminatı 675 
liradır. Pazarlığı 6/1/941 den itibaren hergün saat 14 de Ankara Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. 

(1714 - 394) 

1 • . ·· · Gilnde 3500 illi 4000 ekmek 31-5-Demır Endustn T. A. 941 nih:ııyetine kadar p!şlrttirıleccktir. 
Şirketinden: P~z~.rlıkla e:sıltmc~i 31-1-941 ~ma 

Demir Endüstri namıle tessüs guııu s:ıat 1., _te Edırnede sanayı. kış-
d s · ket ahvali hazıra dola· !ahında asketı satın alma ~omısyo

e ~n ~ ır . • nunda yapılacaktır, Tahmın bedelı 
yısıle ış yapmak ~kanın: bula- 736•J lira ilk teınınatı 597 liradır. Ta
madı.ğından heyetı u~u~ıye ka· lıplerin bellı vakitte komisyona gel
rarı ıle 30-12-1940 tarilunde fesh melerı. (1812-497) 
edildiği ilan olunur. • 

Istanbul Birinci iflas Memur
luğundan : Müflis Jorj Papa na
mı diğeri Yorginin tasfiye mua
melesi bitirilerek ülasın kapan
masuıa Mahkemece 27-12-9-10 ta
rihinde karar verilmiş olduğu 
ilan olunur. l2237) 

Ist. 5inci icra memurluğuncl.ın: 
l - Dairemizden verilmiş ve ga
zetenizin 19-1-941 tarihli nüsha
sının 6'ıncı sahifesinin 2inci sl.i· 
tununda neşrolunan ilanda: Ipo 
tek bedelinin asıl mikdarı (11 
bin) lira olduğu halde mürettip 
hatası olarak (1100) lira o]arak 
çıkdığı görülmüşdür. Gayrimen
kulün 1100 liraya degil 11000 
liraya rne.rhuı; _olduğunun ; 

Keşr• hcdeli 3032 lira 45 kuruş o
lan bir bm ... tamiri 28-1-941 s:: lı gü
nil saat 15 te Çorluda askeri satın 
ala.a ko•nisyonunda pazarlıkla y p
tırılacaktır. Talıplcrin belli vakıtte 
korııısyona gelmeleri. (1814-49?) 

• 
Hepsine tahmin edilen füıtı 31.900 

lira olan 400 litrelik 500 adet galva
nizlı varil pazarlıkla satın alınacaktır 
İhali'::Sl 3-2-941 Paznrtesı gunü 
14 te Arlc:ırada M. ıvı. V. Satın 
komisyonunda yapılacaktır. K • 
mınatı 478f liradır. Ş rtna 
mısyonJa görülür. Talipler.n b Ilı v · 
kıttc komı.,yona gelmeleri. ( 1800-45 

da (Dr. Mehmet Ali Dermanı y.,,
ı.ılı isede bunun ıK ısım o. u 
Mehmet Ali) olarak tashın o.a
ııur. 
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Aziz yurd topraklar:ımızm mahsulatını memleket yavrulanna 

eo mükemmel bir tarzda gıda kaynağına çeviren 

ÇAPAMARKA 
ve onnn!:> h.-ı.l~nf:n bir vavru ... 

~ ı 

SABIRSIZLIKLA BEKLENiLEN PORTATiF 

DECCA RAOVOLARI GELMiŞTiR. BU TIP, AL TERNATIF, KONTiNO 

""" , 1 / I ı ~ : ________ __, 
--- 1 

9ATARVA iLE i$LER CEREVANLARiLE VE AVRICA 

Benim ı 
mamam LJ 1 --~--~----------------------------~--------~~~~----~~------ı ~Y E G A N E R A o v o o u R. a u R L A a ı R A D E R L E R / 

Yavrularmrzı mutlak Ç A P A M A R K A müstahzaratr ile besleyiniz. 
En muşkıilpesentleri dahi yegane tatmin eden ve bu uğura hayatını vak
feden bir Türk eseridir. Ancak bilgiyle yetiştirilen her varlığın verim 
kudereti nisbetinde daima yiıksek netice verir. İşte bu sebepledir ki dok
torunuzun her bünyeye göre ölçulu vcsayasıru almayı ihmal etmeyiniz. 
lsrarla: 

ÇAPAMARKA 
MÜST AHZARATINI İSTEYiNiZ. 

HER YERDE VARDIR. ,___ , 
Çanakkale C. Müdd~iumumiliğinden : 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iı "38387., Otuz sekiz bin 
üç yiiz seksen yedi lira 1 Kuruş keşifli Çanakkale Vilayeti dahilinde Balı
kesir - Çanak.'kale şosesi iızerindc ve iandarma kışlaları karııısında yapıla
'"ak ecza ve tevkif evi inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Plan 
B - Eksiltme şartnamesi 
C - Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi 
1) - Bayındırlık İşleri Genci artnamesi 
E - Mukavele projesi 
F - Kesif huUisası 
H - Hususi ve fenni şartname 
3 - İhale 17 Şubat 941 Pazartesi günü saat 15 de Çanakkale adliye bi

nasında C. Mıiddei Umumiliği dairesinde toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "2880., iki bin sekiz yüz sek
sen liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale cününden tatil günleri hariç 
olmak üzere üç gün evvel Çanakkale Vilayetine müracaatla alacakları ehliyet 
vesikaları ile 941 ydı Ticaret Odas•na mukayyet bulunduklarına dair vesi
kalarım komisyona vermeleri li.zrmdır. 

5 - İnşaat müddeti on aydır. 
6 - Talipler bu işe ait evrakı 'keşfiyeyi bedelsiz olarak Çanakkale C. 

Müddei umumiliğinde görebilirler. 
7 - Teklif mektırplarrnm ihale günü saat 14 de kadar komisyona mak

buz mukabilinde verilmesi ve posta ile gönderilecek mektuplann ihale cünü 
saat 14 de kadar komisyona gelmiş olması §arttır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. "403., , .................................................... " 

EREGLI HAVZASI KÖMÜRLERl 
SATIŞ BİRLİGİNDEN : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nu
mnrnlı kararnamenin 3 sayılı Karanna göre teşekkül eden E
reğli Havzası Kömürleri Satı Birliği, ahiren mevkii meriyete 
konulan 38G7 numaralı kanun \'e 2/14547 sayılı kararname hü
kümlerinin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 941 tarihinden 
itibaren tasfiye haline konmuştur. 

Sntış Birliğile şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelele
rin kömür teslimine miiteallik vecibeleri ve isbu vecibelerden 
doğacak hakları Ereğli Kömürleri İ letmesi tarafından kabul 
olunarak kömür teslimatı isbu mukaveleler hükümlerine göre 
~·apılacağından bu husus için alikadarlann Ereğli Kömürleri 
işletmesine ~e tasfiye tarihinden evvelki muameleler için dahi 
merkezi Zonguldakta bulunan, Hali taııfiyede Ereğli Havzası 

,., Kömürleri Satış Birliğine müracaat etmeleri ilan olunur 4 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

Muhammen Kıymeti 

Lira 

1500 Galatada Sultan Beyazıt mahallesinin eski Bülbül yeni 
Serçe sokağında eski ve yeni 41, 43, 45 aayıiı dükkin ve 
ustunde odaları olan diğer dükkan ile evin yar:ım hissesi. 

:1450 Tophanede Kılıç Ali Paşa mahallesinin Mescit sokafın
da es'ki 8 yeni 10 10/1 saydı k&gir ev ve altında dükki
nın 29/36 hissesi. 

1200 Kasnnpaşada Sururi mahallesinin İnceka, sokağında eski 
3 yeni 7 sayılr ahıap ev. 

Yukarda yazdı gayrimenkullerin mülkiyetleri pe3in para ile satılmak 
üzere 15 gün müddetle açı'k arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhaleleri 8/2/941 Cumartesi günü saat On birdedir. İsteklilerin Akarat, 
MahlQlit kalemine müracaatları. (493) ........................ -........ ~ 

TÜRKiYE 

Ş i Ş E VE CAM 
Fnhrikaları Anonim Sosyetesinden : 

Paıabahçe Fabrikamız pek yakında 

Sarı Renk Şişe imaline Başlayacağından 
Alikadarların 1/2/941 tarihine kadar Galatada Perııembepazarında 

lş Hanındaki İstanbul Büromuza müracaat eylemeleri. 

~-------------------------' SATILIK KÖKNAR TOMRUGU 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
ı - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut H>75 adet muadılı 850/772 

~S koknar tomruğu açık arttırma ile &atılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca başkc&me payları mevcut ve kabuklan soyuJ

muıı olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmı$tır 
Tomruklar ait aatııt şartnamesi Ankara Orman Umum MüdUrlUtündt 

İstanbul. Ankara. Bolu Çevirge Müdürlüklerinde ve Boluda Devlet Orman 
lııletmesı Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kuruıtur. 
5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat pey akçesi ile 28/11941 Salı cUnü ıaat 

15 de Boludaki Revir Amirlliine müracaatlarL "272,, 

.l\Ialtepe Askeri Lisesi Md. den: 
Maltepe askeri lJsesinde Fizik, kimya ve Matematik öfretmcnlerine 

"'ıtiyaç vardır. İsteklilerin Topkapıda Maltepe Askeri Lisesi Müdiirlüifüne 
:ıracaatları. (1810 - 495) 

\M A~AZALARINDA T EŞ H R EO;LM ŞTiR. 

1 

Jl? 811nd•n m•ede, ... l•d•kl 
V'\ DECCA me1& nıdrolen dehi 

gelml•tlr: 
DECCA IS. modeli: retnız INt.rre 
ile itler. 
DECCA BA modeli: 1101220 Volt el• 
ternatıf cereyanı ve ayrıca bet.rya • 
il• •••• ,. 

Hu.uıt proesı-ııw.o lıt.rlnla. 

't,,.t..., c,e'Ce" 
ee. ı"'" 
e'e" 

BİR HAKİKAT! Sayın müşterilerimizin 
nazarı dikkatine: 

__ , 

Olkkat : , ___ _ 
~ ................ .. 

Beyoğluda İsUklAl. Cad, 
178 No, lı 

Meşhur DAVID 
Mağazasında 

Eminönü. No. 8 

şubemiz _____ , 
Jllm------------------------, YENİ KAZANÇ VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE 

Bilanço -Kar ve Zarar- Beyanname Tanzimi 
VE 

Hususi Şirketler Hakkında Tavsiyeler 
B.üyük. tenzilatlı. s~tış 1 

Adlı kitabımız çıkmıştır. Her kitapçıda bulunur. 
iSTiF ADE EDiNiZ Adres: İsmail Hilmi Afııar - Hesap ve V crıi Bürosu 

, _________ , -..._,...______ Meydancık Gilzel Han ikincikat. ______ , ,. İHTİRA iLANI -~ 
"Fonoritmi usulil ve bunun tat

biki için tertibat,, hakkında alm
mııı olan 3.11.936 günlü ve 2193 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahere dcvrüfe
rai veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, tktısat Ha
tıında, Robert Ferri'ye müracaat-

,_ lan ilin olunur. _, , ______ _ 
Kıymetli Tek Taş 
Snnda! bedesteninde teshir edil
mekte olan Tektaş pırlanta 27-
1-941 Pazartesi günü saat 14 te 
Mezat dairesinde müzayede su-

,_ retil,• satılacaktır. , , ______ ... 
TAN Gazetesi 

ilan Fivatları 
Krt 

Başlık maktu olarak 750 

ı i11ci sayfa santimi 50f) 

2 • • • 30() 

' • ,, 
" 

10() 

,) ,, ,, 
" 75 

lldn sayfasında,, 60 .. 
Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin 
UZMAN. Gazetecilik \"C Neşriyat 

T. L, Ş, TAN Matbaası 

Maliye Vekaletinden~ 
Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Gümüıı yüz lruruıılu1darm yerine ıümüı bir liralıklar darp ve pıyaaaya 

kafi miktarda çıkarılmış olduğundan cümüş yüz kuruııluklarm 31 lk:incild.
nun 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırrlmuı kararlaştınlmıttır . 

Gümüıı yüz kuruşluklar 1 Şubat 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız malaandı'kları ile Cümhuriyet Merkez Bankası Şu
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yUz kuruşluk bulunanların bunlan mal aandrldarile Cüm
!:ıuriyet Merkez Bankası Şubelerine tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

"288,. "380,, 
----------~~~~~~~~~------------

EREGLI KÖMÜRLERi 
iŞLETMESİNDEN ~ 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nn· 
mnralı kararnamenin 3 sayılı Kararma göre teşekkül eden E
reğli Ha\'Zası Kömürleri Satış Birliği, 3867 numaralı kanun ve 
2/14547 sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1. Klııunu
sa11i. 19U tarihinden itibaren Tasfiye haline konmuş olmasına 
binaen sözü geçen Birlikle Tasfiye tarihine kadar Aktedilmiş 
olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve iıtbu Vecibe· 
lerden doğacak Haklar İşletmemiz tarafından devren ve naklen 
kabul edilmi tir. Binaenaleyh 1. Kanunusani. 1941 tarihinden 
itiharen Kömür teslimine müteallik talepler için Zonguldak'ta 
l'\bhdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi müessesesinf' 
..,;;,.,.,.,..,+ ,.f4i1m,..,; H:. .. n111nnT' ' ................................. .. 
Hava Mıntaka Depo Amirliği Satınalma 

Komisyonunda11: 
1 - Hava Birlikleri ihtiyacı için 150 çift er karyolası aatm almacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 4/2/941 Sah günü saat 14 de Yefilköy Hava Sa

tın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her ıün ve pazar

lığa gireceklerin 450 lira muvakkat teminatlarını Bakırköy Mal Müdürlüğü
ne yatırıp makbuzlarile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 483) 

24 - J - 941 

E~liik ve ~ytam Bankasından: 
__ ;.,at 

Esas No Ye.ri Kıymeti Clruil Mesahası 'Iew-

1692 

2088 

2158 

Beyoğlu Kamerha
tun mahallesi Ars· 
laı. sokak eski 27 ye• 
ni 23, taj 23 10000 -
Kwnkapı eski Çadır 
cı Ahmet Çelebi, ye-
ni Bayram çavuş 

mah, Arap zade so
kak eski •3-45 mü
kerı-er 47-47 mük. 
47 mük. yeni 39-U-
43 taj 39.41.43 641.-
FaUh eski Şahuban 
yeni Hıisam bey 
mah. Zeyrek caddesi 
esk! 13, yeni 23 68.-
Fatih eski Molla 
Hüsrev, yeni küçük 
Mustafa paşa mah. 
Kü~ük Mustafa paşa 
ve VakJ! mektebi so-
kal" eski 82 ve ilç 
defa mükerrer 82 ye-

KAr~ ev 

1 
DükkAnh 
kArglr evin 
723/2880 
hissesi 

Bahçeli ah
şap haııenir. 

7/64 his, 

ni 92-94-2·4 taj 2- Üç dükkanlı 
4-12-14 2114.- ev 

21 /·~ Beyazıt Camcı Ali 
mah. Beyazıt msy-
dam eski 158-160, 
yeru 33 

2194 Eminonü BUyük çar
ş:. Kuyulu sokak No. 
2& taj 28 

2195 Eminönü Büyük-
çarşı Karamanlı so-

' Ktırsir dük· 
ı kAtı.m 8/32 

574.- hissesi 

105.-
DUkkAnın 
8/16 His. 

kak eski yeni ı taj 1 313.- Dilkkdn 
2254 Beyc.ızıt eski Kalça

cı hanı, yeni Beya-
zıt mah. Eski ka-
vukçu hanı yeni 
Kalpakçılar cad, es-
ki 2 yeni 4 taj 193 3230 

2?57 Eminönü Şeyh Gey
l!nl Ferhnt mah, 
Meyhane ve yağcı

laı sokak eski 23-40 
yeni 39-46 taj 46-
46-40-50-39-46/2 

2J73 Eminönü ~.?yb Meh
me1 Geyllnl Mah. 
Eskı Reşadiye sok. 
yeni Reşadiye cad-

85H.-

Diikkh 

Bes dilkklın 
ve deponun 
4824 / 15120 
hissesi 

Odalı dUk
kAnın 60/360 

taknöen 
190 M2 

Takriben 
242 M2 

65 M2 

98 M2 

18,50 M2 

1,50 M2 

2,50 M2 

19 1\12 

Takrihen 
21!1 M2 

desi eski 20 yeni 24, 
taj 31-31/1 227!1- hissesi, 32,50 MJ 

2387 Besiktas Ortaköy 
Sakızlık tabir olu-
nan nam mahalde 
Nar sok, No. 1 taj 
1-20. 

2388 Beşiktaş, Ortaköy 
mab. BUyük Ayazma 

150.-

Jfa.nenin 
1,3 
hissesi, 

Takriben 
285 M2 

ve Çayır sokak No. 
6-8-19. 

l\ha müşte
milAt 

8042.- ·bağ 

Takriben 
2380P9.32 M2 

2425 Fatih Ayvansaray, 
Atik Mustafa paşa İki mao:ura 
mah. Eski Bo:.tan, suyu ve ku-
;>·eni palalı sok, eski lubeyi ha- Takrlben 
4 yeni 4-6-8 4534.- vı bostan 4500 M2 

ıu. so 

21 ..... 

f 2. 60 

tt6 . .... 

ıns. ao 

10,,,,. 

1108. ıao 

906 • .80 

Yukarda adresi ve tafsilitı yazılı gayri menkuller açık arttırma usulil' 
ve pe3in para ile aatrlacaktrr. 

İhale 30.1.1941 Perıembe ııünü saat ondadır. Müzayede aırasmda veril.e~ 
bede~ mu~adder k~eti ıeçti~i tak~r~e tal:plerin temi~tl.?rmı. ~iizde yır ıs 
mi nııbetınde tezyıt eylemelerı ve mühur kullananların muhurlerını DOterde 
taıdik ettirmeleri llzımdır. 

lıbu cmllld ıatm ala.caklara satış bedelinJn bir kısmı mevzuatımız dal· 
reslnde ikraz edilecetinden bu husuıta izahat almak istiyenlerin pey akçesL 
nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlikte bildirilen gün ve saate kadJ' 
oubcmiz Emllk Servisine ıelmeleri. "12489,, 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Dekanlığından: 

Fakültenin yabancı diller ve ldlsilı: Filoloji şubelerine imtihanla yeni" 
den burala talebe alınacaktır. • 

Liıe mezuniyet ve olıunluk imtihanlarmda muvaffak olmuı taliplerıts 
27.1.941 Pazartesi cününe kadar bir dilekçe ve müsbct evrak ile FaJdilt• 
Dekanlıiına müracaaUarL (161 - 274) 

, 

•n1111111ıu1111111111111111ım~ 1941 ikramiyeleri •11 1~ 
! • : 
i T le Bankası ı adet 2000 Liralık =2000.-Lit'' ı 
• • 3' 1 .. 1000 .. ==3000.- .. ı 

1 
a • 75t .. =t5oo.- .. 

1941 Ku •. ~u··k • • 50< .. =2000 - .. 
"S 9 .. 25(, • =2000:- .. 1 

35 • 100 • =3500.- • ! .. T f H 1 so • 5c. • =4000.- • : ;: asarru esap arı aoo .. 20 .. =6000.- .. : - . 5 lk • Pi"' Kcşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs,1 Af:us· : 
§ ramıye anı toş, 3 tklnciteşrin tarihlerinde yıı· j 
~llll!llJ11JIJllllllllllJJ1Jllllll;1;1~:r;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11~ 

ki 

d 


