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BiR FIRSATTIR. 

tobr~ 
~aferinin 
4kdeniz Harbindeki 

?esirleri 
........ 
lı.kdentzdc İngilizlerin elinde iste
cilkıerı sahalarda kullanılabilecek 
~best deniz, hava ve kara kuv-
etlen bulunması mihver devlctle
~hun ho~a gidecek bir vaziyet 
'İildir, Alman hava kuvveUeri

:1n Sıcilyaya inmesi ve Alman or-
Ula:ının Romanyada toplanması 

.\lınaı:ya ve italyanın bu vo.uyet
ten mütevellit endişelerini ve muh
teıneı tehlikelere kar&ı yeni ted
bırıet' almaya mecbur olduklarını 
lilsterir. 

M. Zekeriya SERTEL 

lngiliz orduları Şimali Afrl
l'tllti kada Bardıa'dan sonra ev
~ gUıı Tobruk limanını da al
~ bulunuyorlar. Bu muzafferi
~ Yalnız müstahkem bir mevki-
0~tından ibaret olsa idı, belki 
~ ar büyük bir ehemmiyeti ol-

Antonescu 
H. Sima'yı 

Azletti 
Başvekil. Lejyoner 

Teşkilatın idaresini 

Fiilen Eline Aldı 

Gıda Maddeleri 
Col< Sıkı K onlıol 

Edi!lecel<lff r 

isyan Bastırıf dı 

Basit ve Faydasız Şekilde Hazırlanan Tıbbi 

Müstahzarlar1n da Satışı Menedilecek 
Ankara, 24 (Tan muhabirin_ 

denJ - Umumi hıfzıssıhha ka· 
nunu esaslarına uyarak Sıhhat 

Macar Kumandanın1n Vekiıletinın eıda maddelermın 
kontrolu için hazırladığı ııı-

Berlı"n Seyahat" B zamname projesi Devlet Şüra. 
1 azı sında tetkik edilmektedir. Ya· 

Ş . f y I A kında şüradan çıkarak v ckil-
ayıa ara o çtı ler heyetinin tasvibine nrzolu. 

nacaktır. 

Nizamnamenin hazırlanma
sında halkın her vakit her yer
de saf gıda madcsi bulabilml!. 
si ve nuistehlikler zararına he· ı 
sapsız suiiııtimallere me' :ıu 
teşkil eden mahlfitlarl.D ve 
mahliıtçuluğun ortadan kaldı. 
rılması başlıca hakim fikir ol
muştur. 

(Sonu. Sa 5; SU 6J 

Donovan Belgratta '--·--~---=..-----... ------ -
Radyo gazetesi dün akşamki 

neşriyatı arasında şu malumatı 
vermıştir: 

l ,, 
~ 

Ya.bilirdi. Fakat İngilizler bu
~ 20 binden fazla esir almış
lit)eır. Şimdiye kadar aldıkları e
~ rin miktarı 100 bini bulmuş
bıl • İki ay içinde İtalyan ordusu 
ıııı_c~phede l 1 fırkasını kaybet
."'ttır. Bir çok generaller, ku
~anlar İngilizlerin eline düş
~ \lştur. Ve şimdi İtalyan ordusu· 
~ ~· bakiyesi Derne istikametin
~ ı yenı müdafaa hattına çekil· 

Mısırdaki Zenci askerlere makinelitüfeğin nasıl kullanılacağı öğretiliyor 

"Romanyadaki hadiseler aydın
lanmaya başlamıştır. Son haber
lere gore Romanyada ayaklanan
lar Deminnuhafız teşkılatıdır. 
General Antenescu'nun tamamile 
değilse de Demirmuhat:ızların 
mukavemetini kırdığı anlaşılıyor. 
Ayni zamanda general · Antenes
cu yavavş yavaş bütün Roman
yayı ele geçirecek gibı gorunu
yor. 

-.ıektedir. 
!it Askeri mütehassısların fikri· 
~ Röre, İngilız orduları şimdi 
~hruk'ta durup burada harbe ni
d Yet veremez. Düşmanı takip e
~re:ıt Ş. Afrikayı İtalyanlardan 
lrı.izlemiye mecburdur.Zaten ta
~z değil, müdafaa kabiliyetini 
il e kaybetmiş bulunan, İtalyan 
t'dusu için artık Bingaziye kadar 
~ılerek İngiliz ordusu ile ara

lla geniş bir çöl duvarı çekmek
" başka yapacak bir şey kalma· 
tır. Baliusus Tobruk Afrika· 

tı:ı Şimalinde, donanmanın iltit edebileceği en mlısait liman-
dan biridir. İngilizler bu li
~ sayesinde ordularını deniz
t ~ takviye etmek, ordunun bil
:. ıhtiyaçlannı deniz yoluyla 
ı._t~ştırmek imkanını kazanmış
~ır. Onun için İngiliz ordusu
~ Un düşmanı Derne'ye kadar ta
• 'P ederek çölün öbür tarafına 
~~ası stratejik bir zarurettir ve 
t.~ılız kumandasının da bu planı 
~akkuk ettirmek istediği görill
~ktedir. 

* * ?obruk zaferinden sonra Şi· 

Tobruğun 
Zaptından 

Sonra •• 
"Artık Bingazi ve 
Havalisi Süratle 

lıgal Edilebilir .. 

Tobruk Etrafında 

Mağaralara Sığ1nan 

İtalyan Grupları 

Çemberi Yaramadı 
Londra, 24 (A.A.) -Tobruk'ta 

İngiliz ordusunun kazandığı par
lak zafer hakkında Londra mat
buatının neşriyatından çıkan u
mumi mana şudur ki, Bingazi ha 
valisi artık süratle işgal edilebi
lir. Times gazetesinin askeri mu
harriri diyor ki: 

"Bingazi'ye kadar olan saha
nın işgali mümkün olup olmıya
cağı meselesi evvelce tetkik edil
mişti. Bu sahanın işgali kabil ol
duğuna şüphe yoktur. Ancak bu 
hareket arzuya şayan mıdır, ve 
ihtiyatlı bir hareket midir? Ar
zuya şayan olmasının derecesi, 1-
talyanlar için tevlit edeceği neti
celere değil, Akdenizdeki Alman 
müdahalesini durdurmak i~in ya-

(Sonu: Sa 5: Sü 2) 

Vazifesinden Affedildiği Bil
dirilen Devlet Nazın Farrinaci 

Haile SelCisiye 
Habeşistan 

Topraklarında 

ilk Habeş 

Harekete 

Ordusu 

Geçti 
Hartum, 24 (A.A.) - "Reuter" 

imparator Haile Selasiye'nin 15 
kanunsanide Habeşistana geçtiği· 
ni şimdi ifşa edebiliriz. impara
tor Hartum'da bir Ingiliz bom
bardıman tayyaresine binmiş ve 
avcı tayyarelerinin re!akatile Ha
beşistan hududunda dinamitler a· 
tılmak suretile ve kazmalarla ça
lılık bir arazide hazırlanan bir 
tayyare meydanına inmiştir. 

fSonu :-,,. a ,:o,u ıı 

~· mali Afrika harbi ehem
) 1Yetini kaybetmiştir. Artık İtal
~ taarruzu bitmiştir. Mısır is
li tehlikesinden kurtulmuştur. 
h lllaenaleyh İngilizler için artık 
ı~ephede büyük bir kuvvet bu· 
~ llrmak ihtiyacı, eskisi kadar, 
.,~tli dejildir. İngilizler Tob· 
d.:':. zaferinden sonra buradaki 
~ ve hava kuvvetlerinden 
~ \ilıun bir kısmını çekip diğer 
~elere gönderebilirler. Ayrıca 
~ tinde bekliyen mühim kara 
~~vetıerini de başka yerlerde 
~anabilirler. --------------------------
~Akla ~len ihtimaller şunlar
~ : İngilizler ana vatan müdafaa 
~etlerinden bir kısmını ayıra
~ Mısıra göndermişlerdi. Şimdi 
1.ıt~~etleri tekrar geri çekebi-

(Sonu: Sa 5; Sil 'l) 

FRANSADA 
Milli Meclis 
ihdas Edildi 

~\richy, 24 (A.A.)- Bugün res
~azetede çıkan emirname ile 

meclis ihdas edilmiştir. 
ll!:~ani ajansının Vishy'den a'f. 
~hır habere göre, ihdas edilen 
~.. meclis, muvakkat yeni bir 
~ız parlamentosu olacak ve 
cıı- -l takriben 200 kişiden ibaret 
'41Cflktır. 

Hava Denemesi 
Vilayet, Halk1n Riayet Edeceği Hususlara 

Dair Yeni Bir Tebliğ Neşretti 
Gel~ ~af.~, ~~hrimizde!. biri J mak üzere şu günlerde şehrimize 

gece, digen gunduz olmak uzer~ gelecektir. Vilayet, dün bir tebliğ 
iki defa pasü korunma. den«;:m:sı I neşrederek denemede halkın ne. 
yapılacaktır. Seferberlık mudur. 1 . - • . .. 
1 .. w •• bu de e e it bütün ha- ere rıayet etmesı lazım geldığım 
ugu, n mey a b' ld' . . h k' . 
zırlıklarını ikmal etmiştir. Dahi- ı ırmıştır. Bu ususta ı tovsı-
liye Vekaleti seferberlik umum yeJeri, ikinci sahifemizde bula.. 
müdürü, denemede bizzat bulun- caksınız. 

\r·l' eni Konsey azaları 
!rttiı~chy, 24 (A.A.) - "Havass" 
t\iıl ı. konsey azasından 188 kişi
~ lıstesi neşredilmiştir. Bunla
~arasında 28 ayan 8zası --ez· 
tl~ e Jean Fabry-, sosyalistler
~2 sağ cenah partilerine kadar 
tıtı~tllebus ezcı.imle Georges BoS Brunet, Chıchery, Frossard, ~!19•• 
t~lllt an Martin, Ripert, Lamou- _ ~ l"'·-~~ 

• Paul Faure-- generallerden 

italyaya 
Yeni Alman 
Yardımı 

Roma, Bu Suretle 
"Akdeniz Gayreti11nin 
Artacağı Ümidinde 

Sicilyaya Hücum 

Bu Adadaki Bütün 

Hava Üsleri Şiddetle 

Bombardıman Edildi 
Londra, 24 (A.A.) - "Times'' 

gnzetesınin Italyan hududunda.ki 
hususi muhabirinin bildirdiğine 
göre, askeri trenlerin geçeceği 
yolların serbest olması ve trenle. 
rin azami süratle işlemesi için 
Romada şidetli tedbirler alınmış
tır. Bu yeni tedbirler sayesinde 
başlıca bütün hatların serbest 
kalacağı ve askeri sürat katarla
rının "mihver devletlerinin bü. 
yük Akdeniz gayretlerini" bcsli
yeceği Roma da ümit olunmak
tadır. 

Farinaci azledildi 

"Bugün (dün) saat on dördü 
beş geçe Bükreş radyosunun nor
mal neşriyatına başladığı bildiril
di. Fakat, bunu takip eden neşri 
yat hiç te normal değildi. Müte
madiyen memleketin muhtelif 
yerlerinden Antenescu'ya gelen 
sadakat telgrafları okundu. 

"Bu telgraflann okunmasını 
müteakıp te radyo, ·Romanyadakı 
Lejyoner teşkilatın idaresinin 
bundan böyle general Antenes
cu'ya geçtigini bilairdi 

"Saat tam 15.10 da radyo ile 
general Antenescu'nun yeni bir 
tebliği ilan edildi. Bu tebliğde 
21, 22 ve 23 ikincikinunda hükü
mete karşı isyan edenleri evlerin
de saklı tutanların vatan haini ol
duğu bildirildi. Bu tebliğe göre 
Lejyonerlerin Şefi Horia Sima da 
dahil olmak üzere diğer bütün 
kumandanlarla şeflerin ve mua
vinlerinin nerede olduklarını bu
lundukları mmtakaya en yakın o-

(Sonu: Sa 5; Sü 3) 

L. Halifax 
Amerika da 

Sefir, Atlantiği 
11Geor9e 511 Zırhlısı 

ile Geçtiği Londra, 24 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor "Daily 
Ekpress" gazetesinin ltalyan hu. Londra, 24 (A.A.) - Resmen 
dudundaki muhabirine g.Jre, bildirildiğine göre, lngilterenın 
Mussolini, Yahudi aleytarlığı ile Amerika yenı büyükelç1si ıle 
tanınmış olan devlet nazırı To- Lady Halüax Vaşingtona gıtmek 
berto Farinaci'yi vüüesinden af. üzere bugi.ın Amerı.kan topr.-ıkla. 
(etmiştir. "Frankfurter Zeitun" nna ayak basmışlardır. 
gazetesi, Farinaci'nin tayyare Lord ve Lady Halifa.x At!antik 
yüzbaşısı sıfatiyle Arnavutluğa denizini "George 5" zırhlısı tle 
hareket ettiğini bildirmektedir. geçmişlerdir. Ingiliz ba~vekıli 

d 
Churchill ve eşi, Lord ve Lady 

Alman gar ımının hedefi Halifax'a Ingilterenin şimalinde 
Londra, 24 (A.A.) - Akdeniz.. kadar refakat etmişlerdir. Şı.rr.al 

de Alman müdahalesinin hedefi, sahilınde bulunan bir üste ken
bu denizi ikiye bölmek ve ingiliz dilerıyle vedalaşmışlardır. 
münakalatım sekteye uğratmak "George 5 " nrhlısının hızmet
olduğu meydandadır. Almanya te bulunduğu ilk defa olarak hu 
~rafından böyle bir teşebbüsün suretle resmen bildirilmiş olu. 
ılk defa olar~ ~a_Pılma~ığmı yor Bu gemi aynı sınıfa mensup, 
hatırlamak . faıdelıdır .. Şımali diınyanın en büyük. en kuvvetli 
Fransanın lımanlarını elınde bu- silihlarla mücehhez ve en iyı hi
lunduran Almanya evvelce de maye edilmiş beş zırhlısından bi-

(Sonu: Sa 5; Sü 4J 1 ridir. 
___J (Sonu. Sa $, Sü lı 

Bir Yunan as"keri, cephe gerisin de Arnavud köylillerl ile beraber 

lngilizlerin 16 
Ayhk Zayiatı 
60,000 Kişidir 

Bu Miktarın Hemen 

Y arıs1nı Siviller 

Teşkil Etmektedir 
Londra, 24 ( A. A. - Avam ka

marasında 22 İkinci kanunda 
söylediği nutukta Churchill. İn
~iliz mühimmat fabrikalarında 
çalışan amele mikdarımn son 
harbe nazaran bir kaç yüz bin 
fazl& olduğunu beyan etmiş ve 
dı>mistir ki: . 

"16 aylık bir harpten sonra. 
takriben yarısı sivil olmak üze
re 60.000 kişi düşman taarruzu 
neticesinde ölmüstür. 

Avustralya hava filoları 

Bütün ltalyan 
Hücumları 

Püskürtüldü 

Yunanlılar, Merkez 

Cephesinde Malzeme 

Ve Esir Ele Geçirdiler 
Atina, 24 (A.A.) - Yunan soz

-:üsü demiştir ki: 
"Arnavutlukta merkez cephe· 

sınde Yunanlılar son yaptıkları 
taarruzda, aralarında bir çok ta 
:.ubay olmak üzere. yeniden ikı 
yüz lt.alyanı esir etmişler ve her 
türlii harp malzemesi ele geçır
rr.işlerdir f talyanların 1 ,500 met
ı eden daha yüksek tepelerdeki 
veni mevzileri de zaptolunmuş
tur. İtalyanlar ağır zayiat vere
.·ek çekiliyorlar. 

arttırılıyor Daha Şimalde, Yunanlıların 
Lor,dra . 24 (A. A.l -Avustral-ı ıleri bir hareketi sayesinde düş

ya Dominvon arazisi haricinde manın taarruzu tardedilmiştır. 
tSonu ~11 !"l: Su a, fSonu: Sa 5: Sü &J 

(GÜNLER GECER~EN_..1 

DÜDÜK İLE SOPA 
Yazan: Refik Halid 

rt üdük? İnsanı daima harekete sevkeden, telaşa ve balenna 
U düşüren. itaate mecbur kılan bir ses! Çocukluğumdanberi 

ne düdük öttürmekten ze\'k aldım, ne de <"alman düdük sesine 
itaat etmekten... Düdük vapur iskeleleriyie tren istasyonlarınm 
insan vakarını bo7.an, koca koca adamları ~ocuk menzilesine indi
ren cırlak bir sesidir de! Düdiik sesine karşı içimden her zaman 
bir itaat etmemek arzusu kabanr. Zira o derece bayağı, ahenksiz. 
marifetsiz bir sese boyun eğmekte küçüklük. haysiyetsizlik bulur, 
ti ilk mektep sıralarından kalma bir tiksinme hissederdim. Zaten 
bir yerde düdiik öttü mü, o hatıra ile elimde sanki buruşturucu 
tebeşir artığı tozu \•e burnumda havası bozulmuş sınıf kokusu 
duyduğum da olur. 

At canbazhanelerinde numara değişmelerinin işareti, yani bir 
patırdının bitip bir başkasının başlaması da diidükledir. Futbol ve 
boks oyunlarında hovrathklan durduran veva t.ekrarlatan ses te 
onunkidir. Düdük? Musikiye girememis terblye kabul etmez ses! 
Vahşi kuş ile yılan ıslığının bir taklidi! Gecelerin kadife tatbhğı
na hiç U)'ml)'an bir bed ses varsa o da vine diidük sesi değil midir? 
Yazık ki t tanbul geeelerini sahahlpra kadar çınlatan, tartaklı
yan, yırtıp parçah~·an ses te hu düdiik sesidir; ,·ani istirahate. u:r· 
kuya katiyen u)·~un düşmh·en ve insana: "Kalk! Fırla! Ko ! Mer· 
divenlerini dörder dörder atla! Sokağa kendini dar at! .• diven ses! 
Bekci, iskele memuru. mektep mubassm gibi en kü~iik otorite'le
rin elinde tahakkiim vasıtası olan kuru sıkı ses silahı! 

Acaba bekdlerle polisler biribirlnini daha az rahatsız edici 
bir vasıta ile. mesela keskin ısıkh elektrik fenerlerivle ara,·ıo bu· 
lama:ı, kontTol edemezler mi? Şehir ıecelerini enııirek yılanları
nın ~ aafuına C'lktıkları balta girmemiş Afrika ormanı vahşi· 

· liğindf'n kurtaramazlar mı? Meif!ne eski zaman hekcilerinh' so
palan bu öd kopantı madeni ı~ıklar yanında, oldukca iptlıfıti fa

kat rüvalanmı:ıa tat katıcı birer melodi kadar hafjf ve ahenkli 
imişler. Canhıras düdiik ff'ryatlan yerine tok, hos akisli. melanko
lik sopa sesleri ... Sopa! Sen. Cehennem ileti olan düdü&'Un ) anın-
da hakikaten Cennetten çıkmışa benziyonun! 



j ~aşl~nllan İmar 
lşlerı Bu Sene 
Bitirilecek 

Yazan: Alfred Fabre. Luce - Çeviren: Ulunay 
Depo İttihaz Edil en 

Ayasofya Hamamı 

Tekrar İşletilecek 

İngilterenin 
Fransaya 
.Teklifi 

Hazi'ranın 16 ıncı pazar günü İn
gıltcre hükümeti, Fransa hükume
lıne iki millet.in birleştirilmesini 
teklif etti, Butün Fransızlara birer 
ingilız ve İngılizlere de bırer Fran
sız pasaportu verilecek. Bir tek 
hükOmet teşkil edilecek, bu hüku
met merkezi ahvalin icap ettirdiği 
yerde olacak, Harp zararları da 
müştereken telafi edilecek. 

- 36-

Fakat kendisinin bu istedikleri
m Fransada açıkça yapabileceği. 
nı zannetmiyordu. Onun bütün 
dıişündüğü demokrasi ile tama
men tefessüh etmiş bir devletin 
ufak bir zahmet mukabilinde ol
maksızın kendiliğinden aguşuna 
diışrnesi idi. Bunun için mebus
ların ayanın tavsiyelerine müsait 
cevap vermeği takip ettiği tarzı 
harekete pek muvafık buluyor-
du. Hepsinin falsolarını bilıyor, 
yaptırdiklan işlerden dolayı te
şekkür mektuplarım da dosya
sina yerleştiriyordu. Bu mektup
ların adedi dokuz yüzü bulacnk 
olursa artık diktatör olmuş sayi-
lırdı. Halka ise kendisini büsbü. 
tün başka surette anlatıyor. ldare 
hususunda gösterdiği şiddetten 
vazifesini ihmal eden memurla. 
rı tecziyesinden bahsediyordu. 
Halbuki tecziye edildiği söylenen 
memurlar yine onun bir dostu 
tarafından tavsiye mektubiyle ye
rine iade ediliyordu. Belki de 
azlettiği yahut tebdil eylediği 
memurlan bilahare dostlarından 
birer tavsiye mektubu koparmak 
için yapmış olması da melhuzdu. 

* * nlandefin arzusu: 

Fakat düşünülecek olusra bu 
adam ne isteyor? Ne bek

liyor? 
Istediği şu eti yüzülmüş mem. 

leket hariçten gelecek bir tazyi
ka tahammül edemesin ve Man
del'de o kuvvetin mümessili ol
sun. lşte istediği bu idi. 

1935 e doğru Titulesco. ile be
raber "çalışmıştı." Fakat bu iki 
adamin hangisınin diğerine küliı.h 
gıydirdiği bilinemiyordu. 

1938 Eylwiınde nazırı bu'•ın
duğu Daladiye kabinesine muhc:
lefct için Benes'i seferberlik 
ılimına sevketrnişti. 

13 Haziranda Churchill'e gayet 
miılayirn bir adam olduğunu ve 
lisanını değiştirmek icabeylediği. 
ni anlatıyordu. Bu sefer artık 
memleketin hayatı bahse mev. 
zu oluyordu. Fakat ne ~ıkar? 
Milletm ıztırabı bu kurumuş di
mağda ne tesir bırakabilir? 

1934 de: ''Ben harbi bilardo 
gibi ispont'lardan oynaynca. 
gım!" diyordu. Ufak tefek ihti
yatlar hayatın ufak sahnelerme 
yakışır. Sosyete hayatı ile de ra
bıtasını iyı kollamış bir yakalık 
guzel basilrnış bir kartvizit, na.. 
zikane sarfedılmiş bir cümle ile 
pek güzel temin ediyordu. Robes
pierre gibi gayet terbiyeli, tıren
daz ve müthişti. 

* * Fırsat geçse .• 
' 

1940 da Pomaret'ye Flandin. 
L den şöyle bahsediy:>r: 
- Onun bana ilk nezaret kol

tuğunu verdiğini hiçbir zaman 
unutamam. Siz de biliyorsunuz 
ki "mahut telgraf" hadisr..sine 
rağmen mebusluğunun jı.ibilesın
de ben de bulundum .. Fakat ne 
yapmali? memleketin menafii 
her şeye tercih edilir. Elime fir. 
sat geçerse derhal onu kurşuna 
dizdiririm. 

Bunu böyle söyliyen adam şöy
le de düşünebilir: 

- Petain'in gayretiyle efen
dim Clemenceau'nun zaferi elde 
ettiğini hıçbir zaman unutmaya
cağim ... Fakat icabederse ... 

Churchill'le olan mülakatının 
semeresi görüldü. Ertesi gürıiı 
Ingiliz radyosu Ingilterenın mu
knvemet hususundaki iradesini 
ve Fransanın da buna mümasil 
bir harekette bulunacağıni iımit 
eylemekte olduğunu söyleyordu. 
Ondan sonra dünyanin her tara
findan gelen telgraflar Raynaud
nun masasında yığinlar teşkil et-
ti. 

Dominyon başvekilleri Ray
naud 'ya mücadeleye dcvami tav. 
s1ve cdiyorlardi Kanada jsrar 
ediyor! Cenubi Afrika ümidini 
k(;smiyor! Yenizelcu.W da bızimlc 

1 

beraber olduğunu söyleyor ve bi
zi takdir ediyorlardı. 

* * 
!Jl illet metin değil: 

Bütün bu teminata rağ-
men Fransız ,milleti bun. 

dan Churcrıll'in umduğu kadar 
bir metanet hissi duymuyor. Hat
ta bu kadar biıyük felaket ıçmde 
iker. uzaktan gelen bu yağcılik
iken uzaktan gelen bu alkışlar
dan sinırleniyordu. 

Böyle lafla pohpohlanacağına 
adamakilli bir muavenet daha e
saslı bir iş olacaktı. Hazirnnın 
ikinci haftasında Basse-Seine'de 
iki ingiliz firkası askeri olmaktan 
ziyade sıyasi bir mahiyet ar.Get. 
mişti.) 

Haziranın 16 cı Pazar giinü 
Ingiltere hükumeti Fransa hükü
metine iki milletin birleştirilme
sini teklif etti. Bütün fransulara 
bir ingiliz ingilizlere de birer 
fransız pasaporu verilecek. Bır 
tek hükumet teşkil edilecek. Bu 
hükumet merkezi ahvalin ıcabet
tirdiği yerde olacak. Harp zarar
lari da müştereken teliıfi edile
cek. (lngiltcre şimdiki halde isti
laya uğramadığı için bu teklif 
Fransanin menfaatine muvafık 
görünüyordu.) 

Şeriklerin şeraitindeki nisbet
sizlik bu ittifakı biraz tahakkiım 
şekline sokuyor gibi idi. 

Mihver radyoları: 
- Biz daha müsamehakfır ola. 

cağız! diyorlar ve Chautemps da. 
- Artık bir dominyon olacak 

değiliz a ... diyordu. 

* * Londra mı, Berlin mi? 

Nihayet milli namusu müda
faa etmek ıçın poiıtıkacı

larımız buyuK buyuk keıımeıer 
kullanarak, çok uzak mazııerı ha_ 
tırlatarak memleketı her şeyden 
feragat edecek bır mevkıc duşur. 
di.ıler. 

Şimdi Fransa için bir müddet 
ecneoı bir payıtatıtın emıri~.rıne 
ram olmak z.aı uretı hasH olmuş
tu. 

Bu payitaht Londra mi yoksa 
Berım mı olacaktı'! 

Artık bu akşam Ingiliz • Al
man hududu vaktıyle .oaJdvin'in 
dr-diğı gıbı Rhın ae degıl .ı:sor
dtaux aa! Ve şımdı huaut Fnın
sız vı.ikeliı mecıısi masasının tam 
ortasından geçiyordu. 

Beyazıt, Sultanahmet ve Sirke
c-i meydanlarının tanzimine de
vam edilmektedir. Beyazıt-Kas
ka istimlakinde karşılaşılan en· 
gellerin bertaraf edilmesi ve iş
lerin bu sene bitirilmesi için cez
ri tedbirler alınması kararlaştı
rılmışUr. İstimlak işlerine itiraz 
edenlerle muhakkak surette an
laşılacak ve belediye maddi feda
karlıktan çekinmiyecektir. Beya
zıttaki yazlık sıra knhvelerin ye
rinin Üniversite Parkı olması ka
rarlaştırılmış ve Prost tarafından 
planın hazırlanmasına başlanmış-
tır. --.... _ ........ 

Sirkeci meydanının tanzimi 
ıc:ın ıcap eden ıs~ınılnJder yapıl
mış ve ıstasyon binası hizasına 
kadar olan bınaların yıkılmasına 
başlanmıştır. Sırkeci tramvay 
hattı üzerındekı yıkma işi bittık
ten sonra kaldırımın tanzimıne 
başlanacaktır. Dığer taraftan Sır
keci rıhtımı da tanzım edi1ecek
tır. Paket Postahanesı karşısında
kı köşenin Tramvay ldaresi tara
fından yıktırılması için emir ve
rilmiştir. Kış devresınde ıkmalı 
kararlaştırılan yıkma işinden son 
ru derhal asfaltlama ameliyesi 
başlıyacak ve Sirkeci istasyonu 
meydanı asfalta çevrilecek ve is
tasyona giden kısa bir otomobu 
yolu yapılacaktır. 

Galatasaray karakolunun satın 
cllınarak yıktırılmasını müteakıp 
karakol karşısındaki köşe de kal
dırılacaktır. Bu suretle Beyazıt, 
Sultanahmet, Sirkeci, Eminönü, 
Karaköy meydanları şehirde a
henldi bir manzara arzedecek, 
tramvay güzergahı üzerindeki 
köşeler de kaldırılmış olacaktır. 

Ayasof ya hamamı 
Belediyenin Ayasof ya hamamı

nı levazım deposu halinde kullan
dığını ~ören Şehircilik Müteha~sı
sı Prost bir raporla büyük Türk 
Mimarı Sinanın eseri olan bu ha
mamın depo halinden kurtarıl
masını istemiştir. Hamam boşa
lınca Prost tetkikler yapacak ve 
burayı yine hamam olarak kulla
nılmak üzere tadil edecektir. Ha
mam üç kısım olacaktır. 

Modem hamam kısmında ban
yolar, duşlar ve yüzme havuzlan 
olacak, halk hamamı kısmında 
bugiınkı.i icaplara göre tesisat ya
pılacaktır. Hamamın antika kıs-
mı ise eski Türk sanatının bugü
ne kadar gelen parçalariyle süs
lenecek ve eski stil nürnune ha
mam olarak muhafazasına çalışı
lacaktır. 

Petaın, \\· cygaııd gibi bütün 
askerler kavgcuardan ııariçte bu. 
luııuyorlaraı. Onların kurtara
caKları bır şey yoktu. Başk:ıları
nm hesabina vaı.anperverııKlerini 
ispat etmege !uzum gornuyccek 
kadar aralarında tesarıut vardı. İaşe Umum Müdürlüğü 
Fransız kahramnnlığından şı.ip- Ticaret Vekaletine bağlı olarak 
he edemezlerdi çunku çok zafer- teşkil edilecek olan iaşe Müdürlü 
ler görmüşler, bu uğurda çok ğüniin kadrosu yapılmaktadır. 
kanların dokuldiıgüne şahit ol- Bir haftaya kadar bütün eleman
muşlnrdi. lar tesbit edilmiş ve ay başında 

Ingiltcre anlan kendisine iha. f aşe Müdürlüğü faaliyete geçmiş 
netle itham edemezdi. Çünkü olacaktır. Belediye İktısat Müdür 
1918 de Fransız ordusunun ne lüğunün kontrol ve .mürakıpları 
bıiyük fedakôrlık ettiğini biliyor- İaşe Müdürlüğünün Istanbuldaki 
lar. Bır Petain yahut bir Wey- 1 memurlariyle işbirliği yapacak 
gand'in ilk büyük harpte oyna. ve bu memurlar yalnız üzerinde 
diğı rollerı biıtiln dünya tasdik ihtikar yapılabilecek maddelerin 
eder. fiyat vaziyetleri ile uğra~a~aklar-

(Devamı var) 1 dır. 

Temecfdiih 

Her hangi bir vatandaş: 
"- Ben, Türkiyenin en 

kuv,·ctli, en bilgıli, en yakı ıklı, 
en ferasetli, en dirayetli muhar· 
rirh·inı. Benim kadar sevilmek, 
ben.im kadar okunmak, beniın 
kııdar aranmak bu memlekette 
haşka hiç bir meslektaşa nasip 
olmamı~tır!,, kabilinden cümle
leri~ tcıneddühte bulunurı.a, 
kendisine konulacak teşhisin 
mahiyeti ınalCımdur. Fakat aca. 
ha, bu -ıekilde temeddiihte bu
lunan, bir şahıs değil de, bir ga· 
zete olursa, konulacak teşhis1 
,.e verilecek hüküm değişir_ 
mi dersiniz? 

E«er miisaade ederseniz., hen 
bu :uale: "Hayır!,. cevabını Ye· 
rece(:im. Ve zaten bu kanaatte 
bulunduğum idndir ki. şu cüm· 
lenin, dünkü "ikdam,, refikiıni· 
zin siihınlarmda yer almasını 
garip g(;rdiiın: 
"- İkdam, 'l'ürkiyenin en 

giizel ve en ciddi gazetesidir!,, 
.Bu hu'lusta hiiküm ''ermeyi 

size bırakarak, bu refikimizin 
muharrirler kadrosuna bakıyo· 
rum. Gfrzel vazılarını "İkdam,, 
da zevkle okuyacağınız nıuhar· 
rirler şunlarmı~: 
"- General M. N., Emekli 

General N. D., M. K., A. Ş., il. 
Nisnn!,. 

Acaba., okuyuculanna ı:cn. 
gin hir muharrir kadro u ,·er
mc~k iste~·cn refikimiz., nlfnhc
nin diğer Jıurufnhnı niçin unut-

nınc:? Yoksa, listeyi hazırlayan 
meslektaş, bu yazdıklarından 
başka harf bilmiyor mu der· 
~iniz? 

Bana kalırsa, fazla temeddüh 
te bulunan ''ikdam,, refikimiz, 
ic;imlerini bile gizleyen bu mu
harrirlerinden, bir parça teva· 
zu dersi alsa, hayli i abet eder •• 

* Binerken başlıyor: 

Aramızda, şu otobüslerden 
illallah dememiş vııtnn

dac; kalmamıştır. sanının. Mü
hareklcr, bizi kendilerinden o 
karlar be7..dirdiler ki: cümlemiz, 
bir an İi9~11'Tyfi~ü·yemiyecek ha· 
le girip ortadan kalİHnalarını 
temenni ediyoruz. Fakat biz, 
me\'cut bulunanlardan kurtul
mayı temenni ederken, gazete· 
)er yakında otobiislerin c:oğala
cai:"lnl yazıyorlar. Bu haber bn. 
nı:ı, sair "Eşref,, in güzel bir fık
rasını hatırlatıyor: Bir ıün o
nn: 

"- Üstat, demişler, Ahdiil
hnmidin bir oğlu oldu: Adrnı 
Ertuğrul koydular! 

Esrcf bunu duyar du:ymaz 

TAN 

~ Lüks Mağaza 
işi Tetkik 
Ediliyor 

•• •• unu 
.,<ka 

'
., 
'· Hava denemesi ayın 28 inci günü ile 31 inci günü 

arasında yapılacaktır. Deneme esnasında çok dikkatli 
bulunmak, bilhassa aşağıdaki noktaları daima göz
önünde bulundurmak lazımdır: 

1 Ayın 28 inci güntlnden 
itibaren harp hali ilan edile
cektir. 

O gün sabahleyin erkenden 
bütün ekipler vazifeleri başın
da bulunacaklardır. Yalnrz din
leme ve haber verme ekipleri 
ayın 27 nci akşamı vazifPleri 
başına hareket edeceklerdir. 

2 - Deneme esnasında Tü
nelde seyrüsefer tatil edilecek 
Tünel bir sığmak vazifesi gö
recektir. Ayrıca Beyoğlunda hü 
yük binaların alt katlan ile 
Sirkecide Dördüncü Vakıf ha
nının bodrum katından, Yere
batan sarayından vesaireden 
sığınak olarak istifade edile
cektir. 

3 - Deneme esnasında hiç 
bir cami ve kilisede kimse bu
lunmıyacaktır. Sokağa çıkan 
küçük çocukların velileri hak
kında pasif korunma nizamna
mesinin cezai hükümleri tatbik 
olunacaktır. 

4 - Tehlike işareti verilir 
verilmez telaşa kapılmadan 
fakat acele olarak herkesin e
vine, evi uzak olanların da u
mumi sığınaklara girme::.i la
zımdır. 

5 - Altirmdan sonra bal
konlara, taraçalara çıkmak, 
pençerelerden sark'Ilak, maki
neli tüfek atışına hedef olmak 

demek olduğundan çok tehli· 
keli ve katiyen yasaktır. 

6 - Her nevi araba ve oto
mobiller tehlıke işaretini duyar 
duymaz tayyareler görününce
ye kadar şehirden m'.lffikÜn 
mertebe uzaklaşmağa çalışa
caklardır. Bu mümkün olmadı
ğı takdirde yol ağızlarını kapa
mamak şartile durup yolcula
rını indireceklerdir. Yolcular, 
şoför, vatman ve arabacılar da 
dahil olmak üzere en yakın sı
ğınağa koşacaklardır. Araba
lardaki hayvanlan çözmek ve 
bir ağaca veya arabaya sımsıkı 
bağladıktan sonra başlarına tor 
balarını takmak lazımdır. 

7 - Tecrübe devam ettiği 
müddetçe iskele ve garlardan 
hiç bir vapur ve tren hareket 
etmiyecektir. Seyir halinde bu
lunanlar da €'.n yakın iskele 
veya istasyonda durup yolcu
larını indirccc>1c:lerdir. 

8 - Denemenin akşam saf
hası başlayınca şehrin harici 
tenviratı tamamen söndürüle
cektir. Evler, dükkan, mağaza 
vasaireler de ışık karartma \'e 
maskeleme nizamnamesini dik
kat1e tatbik etmek mecburiye
tindedirler. 

9 - Deneme esnasında ev
lerdeki soba ve ocaklar söndü
rülecek, havagazi muslukları 

Dün Bir Mağazada 

İhtikar Cürmü 

Meşhudu Yapıldı 
Fiyat Mürakabe Komisyonu. 

lüks mağazaların vaziyetlerini ve 
narp dolayısiyle bu mağazaların 
umumi masraflarında bir tasar
ruf yapılıp yapılmadığını tetkike 
başlamıştır. 

Lüks mağazalardan bir çoğu . 
veni çeşit getiremedikleri için 
vitrin ve hatta reklam masrafla
rını azaltrpışlar, bazıları da müs
tahdemlerinden bir kısmını çı
karmşlardır. 

Bu itibarla. umumi masrafları 
kabarmamış, bilakis azalmıştır. 
Komisyonun tetkikleri bu netice
yi teyit ettiği takdirde, bu ma· 
2azalara verilmekte olan % 50 
kiır nisbeti azaltılacaktır. 
Fiyatları Mürakabe Bürosu me

murları, dün Beyoğlunda maruf 
~üks mağazalardan birisinin 35 
Jiraya ayakkabı satarak ihtikar 
yaptığını tesbit etmiş, ayakkabı-

. ·ıar da musadere olunmuştur. 
Bu hadise. Pazartesi günü top

lanacak olan Fiyatları Mürakabe 
Komisyonunda tetkik edilecektir 

Piyasada: 

Türkiye Kömürleri 

Satış Müessesesi 
Memleketin umumi kömür ihti

yacını karşılamak için Eti BanK 
"Türkiye kömürleri satış ve tevzi 
müessesesi" diye yeni bir teşki
lat kurmağa karar vermiştir. Mü
essesenin merkezi Ankarada ola
cak şehrimizde, Izmir ve Zongul

J dakta da ajanlıklar kurulacaKtır. 
-----·- ---------' Yeni müessese 3 milyon lira 

sımsıkı kapanacaktır. 

ikicinski'nin Bir 
Cinayete Kurban 

Olmadığı Ani şılıyor 
Bir kaç gün evvel ortadan kay-ı ihtimalle de İstanbulda bulun

bolan Sili Konsoloshanesi Bnşka- duğu tahmin edilmektedir 
tibi Mikicinskinin akıbeti hakkın • . . . . . . . 
da henüz bir netice elde edileme- Konsolos Başkatıbının ızını 
miştir. Fakat gün geçtikçe, bu k~ybetmek is~~~esindeki .se~ebi~ 
hadise etrafında bazı kanaatler bır aşk avanturu olması ıhtımalı 
husule gelmektedir. En hakim de var~.ır. Ortadan kaybolmasına 
kanaat Konsolosluk Başkatibinin takaddum eden saatlerde yanın
bir cinayete kurban gitmediği ve da fazla para bulundurmasına 
bir başkasının tecaviizüne maruz rağmen bir yolculuğa hazırlan
kalmadığı merkezindedir. ' mış vaziyette bulunmaması bu 

Bu kanaate göre Mikicinski her zatın şehir dahilinde bir yerde 
nedense kendi kendini bugunkü gizlenmiş olması ihtimalini kuv
muhitinden uzaklaştırmak, gôz- vetlendirmektedir. 
den kaybolmak lüzumunu hisset-
miş, kararını vermiş ve bu kara-
rını en yakın dostıarından bile Müstahsif den Daha 
saklamıştır. 

Konsolos Başkatibi bu karara Fazla Tütün Ahnacak 
vardıktan sonra ortadan kaybol-
mak çaresini bulmuştur. Fakat 
nasıl? 

Burası malum değildir. Malum 
olmıyan bir başka cihet te Miki· 
cin.c:ki'nin Türkiye hudutları ha
ricine mi çıktığı, yoksa Türkiye 
ve hatta İstanbul dahilinde bir 
dostu nezdinde mi saklandığıdır. 
Türkiye haricine çıkmış olmasına 
ihtimal verilmemekte ve kendisi
nin Türkiye dahilinde, galip bir 
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nasyon heyeti tarafından doğru
dan doğruya müstahsilden tütün 
mübayaası için yerli ürünler ve 
tütün limitet şirketi namına tuh. 
sis olunan iki milyon liralık mü
tedavil sermayenin dört milyon 
liraya çıkarılması hakkında ve
rilen ikarar Vekiller Heyetince 
tasdik edilmiştir. 

Gütüı\'C 
l4GAfl 

~·erinden telaşla f.ırlamı,, ve: 
"- Tuh ... demiş, allah ccza

~ını versin: Tam kurumasını 
gözlediğimiz sırada, körolas:ı 
siilale yeniden mi başlıyor?., 
Şu otobiis derdi tam biteceği· 

ni umduğumuz sırada, yen!den 
mi ba;:ılıyacak der::.iniz? 

* Karikatür sergisi: 

Beyoğlunda bir karikatür 
:oıcrgisi açılmış. Ben he

niiz gidemediğim holde, bu ser· 
gide neler göreceğimi kestir
mekte zorluk çekmiyorum: Bu 
seı·gide teşhir edllen karikatiir. 
Jer, tramvay, ve otobüs fotoğ
raflan olacak! 

• 
Dokuz doğuruyoruz: 

ahmut Yesari, bir fıkra· 
smda, tramvayda doğ· 

mu~ bir çocuktan bahsediyor
du. Bunu okuyanlardan birisi: 
"- Canım, dedi, bu da yala· 

DI'l kuyruklusu. Artık tranıvay 
da da ç<1cuk d<1ğar mı?,, 

Bc•n, :Mahmut Ycsari'nin tn· 
1·a{1111 tuttum \"C bu suale ~u 

CC\'abı verdim: 
"- Sen, hiç tramvaya bin

mf'miş olacaksın ki, Y esari'nin 
yalan sö~·lediğini samyorsun: 
Hakikatte, tramvaylar, içinde 
en cok c:ocuk doğunılan yerler
dir: Saatlerce bekledikten son
ra içlerine binebildiğimiz mii
bareklerde, menzili maksuda e· 
rişinceye kadar ciimlemiz ... Do
kuz doğurmuyor muyuz?,, 

"'" Yeni yıldızlar: 

u serlavhayı bir sabah ga· 
zctesinde okudum: 

"- Üç yıldıza cevap. Yazan: 
Res yrldız! .. 

Bir meslekdaştan bu "Üç ~·ıl· 
dız,, la, "Beş yıldız,, rümuzla
rmır: han~i muharrirler tarafm 
dan kullanıldığını sordum. Ve 
öğrendim ki, her ikisi de, Babı
ali caddesinin en eski emekdar
lanndandır. 

Bu vaziyetten anlaşılıyor ki, 
bizim eski muharrirler de, Nas
rettin hocamn eski aylarına 

dönd iiler: Bak!\anıza... On lan 
dn kırpıp kırpıp ..• Yıldız yap_ 
ınıslar! 

l•'akat o riiımızlnr iizcrinde O· 

sermaye ile kurulacaktır .. Maden 
kömürü, linit, Türk antransiti, 
Karabük ve gazhane kokları sa
tışları bu müessese tarafından i
dare edilecektir. 

Müessese faaliyete geçtikten 
sonra kömür fıyatlarının ucuzla
ması da temin edilecektir. 

PEYNiR Iı""IYATLARI - Be
yaz peynir tacirleri, Trakya pey
nir fiyatlarının yükseldiğini iddia 
ederek fiyatları arttırmak iste
mişlerdir. Mıntaka ticaret müdür
lüğü, Trakyadaki ticaret odala
rından peynir fiyatları hakkında 
rapor istemiştir. Raporlar tctkık 
edildikten sonra, peynir fiyatları 
hakkında yeni bir karar vermek 
icap edecektir. 

ÇORAP KIRPINTILARI -
Ticaret vekfıleti çorap kırpıntıla
rı ve paçavra ihracatını menet
miştir. Ihracat tacirleri, bu malın 
ihraç edilmesi için Ticaret Veka
leti nezdinde teşebbüslerde bulun 
muşlardır. 

KOSELE GELDl - Basra yo
lile 38 ton ham kösele gelmiştir. 
Mıntaka ticaret müdürlüğü bu 
malın Sanayi birliği vasıtasile 
tevzi edilmesine karar vermiştir. 

Temyize Gönderilecek 
Dosyalar İçin Bir Tamim 
Ankara, 24 (Tan) - Adlie 

Vekaleti müddeiumumiliklere 
yaptığı bir tamimde, temyiz 
mahkemesine gönderilecek dos
yaların noksan olmamasını bildir. 
miştir. 

kuduğum yazılardan biri i pek 
so.~ktu: Anlaşılan onun mu· 
barriri ... Kutup yıldızı olacak!. 

* 
Mantar: 

-· 
I• talyanlar, "Rardia,, kale· 

sinden çekilirlerken, bir 
siirli malzeme bırnkmnk mec
buriyetinde kalmışlar. Yeni ge· 
len havadi:.lerden öğrendiğimi· 
ze göre, İngilizlerin dine ge<:cn 
bu malzeme ara<ıında, <1n bin
lere.: mantar şapka . varmış .•. 
Gcrüyorsunuz ya? ltal;rnnlar 
ricat ederken bile mantar atı· 
) orlar. 

* 
Bereket ı·aziyet nazik: 

Romanynda şehirler muha· 
rebe me:vdanrna dönmiis. 

Ölenlerin, yaralananlann haddi 
hesabı kalmamış. Biikre şehri 

bile, bir nna haha J?iiniinc dön
ıniis. Fakat· gelin J?ÖrÜn ki. hir 
refikimiz hiitiin bu havadisle. 
re ~u ser1avhay1 koymuş: 

·•- Romanyada vaziyet ..• na
zik! ..•• 

Ben o kanlı havadislerin bn· 
şmd~ bu serlnvhayt okuyunca. 
Romanya hesabına yiireeimc su 
serpildi, ve kendi kendime: 
"- Cok -ılikür .. Dedim. bere· 

ket hu \'aziyct ... na7.ikmiş .. ma· 
nzallah. ya kaha olsaymrş~ .. 

Naci Sadulla/ı 
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Acaba? 
Yazan: Naci Sadullcıh 

u 
Son zamanlarda nedense .'~e; 

lihi pek yaver gitlll1) • 

Moda semti, nahoş vakıalara ı.ııb 
ne olmaktadır: : Bir müddet c~~ 
\el, malum heyelün hadisesi~\ 
teJfişn verdiği semt, "l'\Ioda,' Jd. 
Bir müddettenberi nıuhtelıf ~ 
zetelerin hiicunıuna uğrıı1 

11 
"Deniz k1übü" nün bulundı.ığ 
ı.emt ' '!\loda'' dır. Şimdi kud.~ 
biı köpeğin hemen her evı~ 
eııdişeJ Je doldurdut:'ll semt, r 
ne "!\loda 'dır. Ve modadaıı ııl ~ 
ğım bir mektup, bu sontwcu bclı· 
yenin mahiyetini, şöyle anlatı· 
yor: 
"- Son günlerde, semtimiz· 

de bir kuduz KOpek turedı. Valtlll 
.sağa sola saldıran bu hayvi).11 
bugur. oldurulmuş bulunuyor 
FaKat scmtımıze saçtığı eııdışe
ıeı de, kendısıyle bırlıktc olnı11i 
değıldır, çunku şu anda e .. ·ıe· 
rmde bırer kopek bulunan btitWl 
Modalılar, huzurlarını .kaçıtll11 
bır: 

··- Acaba?" karşısındadırlnt· 
Evet ... Acaba, kuduz hayvan, bl' 
zım kopegımızı de ısırdı mı " 

"Bu endışeyJe, hayvanlarılllızl 
polıs vasıtasıyle kopek hastaJlC' 
sıne gonderdık. Fakat hastane: 

"- Bunlarm kudurup kudur• 
mayacakları şimdıden aııJa~ıl· 
maz! diyerek köpekleri geri goJl" 
derdi. 
Şımdi evlerimizdeki köpekler, 

gözıerımıze, patlaması muhte: 
mel bırer bomba gıbı görı.inuyor· 

"-Acaba, kuduracak mı? Sal• 
dıracak mı?" dıye duşune duşıt· 
ne. ve ne yapacağımızı kestıre• 
memenın hırsıyle kendi ıteııdl· 
mızı yıye yiye, neredeyse onııır 
tarafından ısırılmadan kuduracn· 
ğız! 

"Şimdi sorarım size: 
Bu hayvanların bize iade olu~; 

nıalarını doğr4 bulur musunuz? 
Eğer Modudu oturun dostlarııtl• 

dan sorup da, yukarıya yazdılc• 
larıının hakikatin ta kendısiııl 
ifade ettiğini öğrenme eydiıl'IJ 
mektup sahibine inanamıyı:ıcak-
tım: Çünkü hir köpek hastanesi· ~ 
nin, o şüpheli mahllıklan kocıı 
bir mahalleye bir araba canlı 
mikrop gibi saçabileceğine ihtı· 
mal \'Crınemiştim. Şu anda, ınC• 
denı Jstanbul şehrinin orta )'C' 

rinde, biçare l\lodnhlnr, Ametİ• 
kan\'arı bir gazete anketinin a
cıklı mevzuu halindedirler. l\1c• 
raklılar bu anketin esasını te5Jdl 
edecek olan şu sual etrafında bit• 
birleriyle bahse girişebilirler: 
"- Modalılar kuduracaklnf 

mı l{udurmayncaklar mı?'' 

Poliste: 

Bir Ölü, ezardan 

Çıkarı dı 
Samatyada Imrahor mahalle

sinde 15 numaralı evde oturan 20 
yaşında Katina bundan on giin e<J 
vel "üremi" hastalığından ölmiiŞ· 
tü. 

Dün müddeiumumiliğe yapılnfl 
bir ihbarda Katinanın eceli mev· 
fıdile değil, bır doktorun çocuğtl" 
nu almak için yaptığı kürtaj n.e
ticesinde öldüğü iddia edilmişti! 

Bu ihbar üzerine dün Baiıld1 

mezarlığına gidilmiş, kadının ce
sedi çıkarılmış ve morga kaldırıl· 
mıştır. Katina'nın hakiki öliiı'Jl 
sebebi morgun vereceği rapordı.ıll 
anlaşılacaktır. 

lKI CESET BULUNDU-Diifl 
sabah kefelikoy açıklarında bnJı}; 
avlıyan Salih Denizci'nın ağın.ı:ı 
bir insan cesedi takılmış \.e sabi• 
le çıkarılmıştır. Cesedin Kefeli· 
köyde oturan 70 yaşında Teodo· 
rise ait olduğu anlaşılmıştır. Jb 
tiyarın kazaen denize düştüğü ntl' 
laşıldığından defnine ruhsat vc
rilmiştır. 

Bundan başka gene dün sabtılı 
Beşiktaş sahillerinde hüviyet :ıneÇ 
hul bir kadın cesedi bulurunııf 
tur Ceset denizde uzun müdde 
kaldığından tanınmayacak bir ha 
le gelmiştir. Thkikata devam O' 
lunmaktadır. 

ÇOBAN MEHMEDI DOV~· 
CEKMIŞ - Evvelkı gun pehlıVDJ1 
Çoban Mehmet, Ahmet Raif o· 
dında 20 yaşında bır gencin tecU 
vüziıne uğramıştır. Ahmet IW 
Çobanın kiracısının yeğenidir. 

Evvelki gun Çobanın evine gel· 
miş, sokak kapısını kırıp ıçctı 
girmiş, fakat dayısının dairesi.fle. 
çıkacak yerde pehlivanın oturdll· 
ğu daireye girmiştir. Bu esnadD 
pehlivanla karşılaşan genç. yutıl 
ruklarını sıkıp onun üzerıne ıııı· 
cum etmıştir. Çoban bu taarrnı!i 
mukabele etmemış, yalnız müte
cavizi yakalayıp polise t.P.slim et· 
miştir. Şuurundan şüphe cdilcı> 
genç Tıbbı Adliye göndcrilmi~tit· 
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. "Yanın 
'Yasi 
Qnzarası 
ı~erika Sovyet Rusyaya kar
eıu ~kincıkfı.nundan beri tat

' gı &mbıırgoyu kaldırmıştır. 
Ja:ııı başlıca sebebi, Uzak Şark
-~ llYayı Amenkaya karşı ha
tt.: geçemixecek sıkışık bir vn-

SOkrnaktır. 

ltıerika Sovyet Rusyaya 
d karşı 1939 İkincikanu
~heri tatbik et!iği ambar. 
~.aldırmıştır. Uç gün ev
~/Sler Wellcs, Sovyetlerin 

1 •ka sefiri Umanski'ye -ma-
ha 111llbargo ismi verilen· bu 

tgonuo kaldırıldığını res
~ tebüğ etmiştir. Ayni za
~ bu karar, alakadar ihra
ııı.·ta ve tüccarlara da bil-

i~ .•ştir. 
~ılterenin iki ay kadar ev. 
~ eııdisine yaptıığı teklifleri 

~ ~~ı:ı bırakan Sovyet Rusya
~tk!şı Amerikanın böyle ce-
~tıar bir hareketi, bir çok 

• ıı ·e!den şayanı dikkattir. 
"(,llllnıdur ki, Sovyeilere ve 
~et. rejimine karşı Ameri
' Inı:iltereden fazla menfi 
tereyan vardı. Bu cereyan, 
S$a Finlanda harbi esna
. şiddetle .kendini göster
i Ve bu ambargo da o za-

ı. konmuştu. 
~!huki Ingiltere efkarı u-

1Yesi Sov'\·ct Rusyaya karşı 
h lnütemaYildi ve İngiltere
arbe takaddüm eden haf. 

~ a, Chamberlain'den baş
tlllen herkes ve bütün mat

Sl\vyet Rusya ile bir an· 
Ya varmak için her şeyi 

llta)c lazım geldiği fikrinde 

ı• ~etikanın Sovyet Rusyaya 
~. hissi saiklerle, Sovyet re-

• ~ ~ karşı sempatisi ile asla 
edilemiyen böyle bir hare

tı huıunmasının sebeplerini 
l'ınak lazımdır. 

~onya Meselesi 
lnerikanın bu hareketinin 

~ ha~lıca sebebi, Uzakşark
il1>onyayı kendine karşı ha
. te geçemiyecek sıkışık bir 
Yete sokmaktır. Amerikanın 
:t'~~·a harp levazıl!lı vermesi 
t~ı bakımından- Ingiltereye 
•ııe yaptığı yardım mahiye
~ bir harekettir. Anlaşılıyor 
~erika, Sovyet Rusyayı, 
1 enıniyet ve müdafaası ba-

tıı tııdan, yardıl/l edilmesi la· 
~ ~elen devletlerden biri ola
~ telakki etmektedir. 

uzaklara, Filipin adalarına ka· 
dar uzaklaşması mecburiyeti 
rnrdır. Bu takdirde Japon ada
ları Sovyetlcrin bilhassa deniz 
ve hava kuvvetlerinin daimi 
tehdidi altına girmiş olacaktır. 

Vladivostok ile Tokyo arasın
daki mesafe, hava yolu ile, 1200 
kilometreden fazla değildir. Ja
ponyanın diğer kesil şebirlerile 
Sovyet üsleri arasındaki mesa
feler sekiz, dokuz yüz kilomet
redir. Bu vaziyet, Japonyanm 
kesif sanayi merkezlerinin Sov
~ et bombardıman tayyareleri
nin tehdidi altında bulunduğu_ 
nu göstermektedir. 

Sovyetlerin Uzak Şarkta, ka· 
ra, deniz ve hava kuvvetlerile 
ve harp sanayii merkezlerile ta
mamile müstakil bir askeri teş
kilatı bulunduğu ve bunu mü
temadiyen takviye ettiği ma
lfımd ur. Sovyetlerin esasen ma
lik olduklarıı binlerce tayyare
ye Amerikadan 2elecek yeni 
tayyarelerin inzimamı, Japon
)ayı çok dlişündürecek, endişe. 
lendirecek mahiyettedir. 
Şunu da ilave edelim ki, as· 

kt>ri mütehassıs1ara göre Japon 
ya, tayyarelerinin kalitesi ve 
mikdarı ve tayyarecilerinin ka
biliyetleri bakımından diğer 
büyük devletlerden çok aşağı 
bir vaziyettedirler. 

Amerikanm Rolü 

Görüliiyor ki, Japonya, Çini 
istila hareketi ile ve mih· 

ver paktınıı imzalamak1a, bü
yük bir çıkmaza girdiği gibi, 
Almanya da bu pakta Japonya
vı sokmakla büyük bir siyasi 
İrnta işlemiştir. Cünkü bu key
fiyet Amerikayı İngiltere i
le adeta tek bir devlet haline 
girmeye, Çine daha çok yardım 
etmeye ve Japonyayı muattal 
bırakacak esaslı tedbirler alma· 
ya sevk ve hatta mecbur et
mi!;tir. 

Bilhassa son iki aydatıberi 
Amerikanm ..İngiltereye yardı
nundan başka· mihver de\'letle
rirıe karsı dünya mikyasında 
biiyük bir siyasi taarruza geçti
ği ~öze carprnaktadır. 
Amerikanın İspanyadaki se

firi, İngiliz sefiri ile beraber, 
İsr>anyanın mihver devletlerine 
iltihakına mani olmustur. Roo
sevelt'in şahsi dostu ~lan Fran
sız sefiri Amiral Leahy'nin, Ma
resa! Petain'in Alman talepleri
ne. karşı mukavemetinde çok 
n1i1essir bir rol oynadığı mu.. 
hakkak gibidir. 
Amerikanın Roma sefirinin 

de bu istikamette faliyette bu· 
lunduğu ''e İtalyan zimaın
darlanna bazt makul tavsiye· 
lerdc bulunduğu tahmin edile
bilir. 

Sofyada hükumet erkanı ile 
görüserek kral Borise Roose
''elt' in bir mesajını verdiği ve 
şimdi ayni işi Yugoslavyada 
yaptığı haber verilen Albay Do
novan'ın da, Balkan devletleri
nin mihvere iltihakına mani o· 
lacak siyasi tescbbiislere me
mur olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. 

Zaman zaman tazelenen ye.. 
ni edebiyat münakaşaları, 

son günlerde Tanda, Takvimci
nin yeni edebiyat mevzuile yaz
dığı bir yazıdan sonra tekrar 
hararetlendi. Takvimcinin yeni 
e.iebiyatı karikatürize eden bu 
yazısına Hakikat gazetesi mu
harrirlerinden Müntakim cevap 
verdi Takvimcinin iddiasına gö
re ortada bir yeni edebiyat yok· 
tur. Müntakimin iddiasına göre 
de yeni ıbir edebiyatı yaratmak 
için didinen bir gençlik ve bun
la!' arasında kıymetli eserler 
vermiş muharrirler de vardır. 
Eski neslin, her yeni harekete 
karşı ~österdiği mukavemet te
sirile bu ye~i hareketleri -tet
kikt dahi lüzum görmeden- a 
priorie hültümlerle reddettiği 
iddia edilmektedir. 

Bu hususta taraflardan biri
ne hak vermek için her cemi
yette olduğu gibi, bizim cemi
yette de yeni edebiyat cereyan· 
lannın. hangi devirlerde doğdu
ğunu, bu cereyanların cemiyet
lerin iktisadi ve siyasi istihale· 
leri ile olan alakasını tetkik et.. 
mek lazundır. 

C emiyetlerin terakki ve te
kamül seyirleri tetkik e

dildiği zaman büyük edebi ce
reyanların, cemiyetlerin kabuk 
değiştirme devirlerine tesadüf 
ettiği ~örülür. On sekizinci asır 
edebiyatı kilise ile kralların is
tibdatlanna karşı doğmuş isya
nın ıbir üadesidir. Bu devrin şa
irleri. edipleri cemiyetin bozuk 
bünyesi üzerinde yarattıkları 
şaheserlerile yeni bir inkilabm, 
yeni bir devrin münadileri ro
lünü oynamışlardır. On doku
zuncu asrın edebiyatı burjuva· 
zhıin hakimiyet ve saltanatına 
karşı isyan eden yüksek bir ede 
biyat zümresi yetiştirdiği gibi, 
tamamile yeni bi.r edebiyat 
meydana getirmiştir. Edebiyat
ta muhtelif zamanlarda, muh
telli mektepler şeklinde teza
hür eden hareketler, cemiyetin 
geçirdiği iktisadi ve siyasi is
tihalelerle beraber daima yeni 
bir edebiyata doğru yol alınış
tır. 

Bu seyri bizim ede!biyatımız· 
d~ da görebiliriz. 
Osmanlı saltanatında Dere

beyliğin hakim olduğu devirler
dP, saraya bağlı dalkavuk bir 
edl'!'biyat vardı. Bu devirden 
sonra doğan Tanzimat hareketi 
ve Tanzimat şairleri bu Dere. 
beyliğin tahalı;kümüne karşı ye
m bir edebiyat cereyanı doğur· 
mnş, Namık Kemal, Ziya Paşa 
~bi büyük terakki perverler ve 
Teceddüt taraftarları yetiştil"-

TAN 

D 

Tenkit ve ihtisas 
M uhtemel tenkitlere cevap 
. vermek nıaksadiyle ne§ . 

redıl~n programlı bir ınecmua
da, bırkaç manti.k nümwıesine 
tesadüf .e~tim; eğlenceli ~eyler 
olduğu ıçm burada tekrar ediyo· 
rum-

'Bir adP.m kalkar, ihtisası dahilin
de :>lmayan bir sanat şubesi hakkında 
neşriyaıa başlar, ve bunu yaparken 
hata işlc-rse o sabanın manevi bekçile
ri yanlışları düzeltirlerse kim haklı, 
kim haksızdır? 

Meselfl bir adam kalkıyor; destur
suz böğ;. gırıyor, kütüklere kezzap 
sıkıyor, ve buna iUraz edildiğı zaman 
"yanlışları düzeltmeye sizın hakkınız 

................. _ .. -............. Yazan : - 1 

1 SABiHA ZEKERİYA SERTEL t 

tın halk ve gençler üzerinde YOK. BunL benim gibi fuzuli bir mü
yaptığı tesiri inkar etmemize tecaviı düzeltebilir.,, diyer 
de imkan yoktur. Eski nesil de- Eve ama. bağ bizım, ü~ümler bl
dikleri muharrirlerin bir kaç1 zım. mabsuı bizım. Biz susacakmışız 
müstesna, diğerlerinin eserleri da bıı tufeyli bu işi düzeltecek.mı~. 
kitapçı dükkaruarının rafların- Akıl V<! mantık, akıl ve manuk olalı 
da nöbet bekliyorlar.Ve yeni ne ltlç ou vakıı böyle yola sapmamıştır. 

_______________________ ......... ...--& 

miştir. Avrupa emperyalizmi
nin karşısında günden ~üne e
sn~ete giren bir imparatorluk 
içinde garp medeniyetine te· 
messül ile bu esarete set çek
meye çalışan cereyanlar, si
ya<>i sahada olduğu kadar ede
bivat sahasında da bir istihale 
devri kaydetmiştir. Bu cere
yan büyük mücedditleri Mual
lim Naciden, Namık Kemalden 
sonra bir durgunluk devresi ge
çirmiştir. Serveti Fünun edebi
yatına gelinceye kadar yeni 
bir cereyan gözükmemiştir. 

Serveti Fünun edebiyatı, 
saltanatın inhitatı, Os

manlı padişahının Avrupa em
peryalizmi karşısında boyun e
ğerek, dahilde her nevi hürr~ 
yet hareketlerine set çekmek 
icin. ferdi ve zümrevi istipdadı 
arttırdığı devirlere tesadüf e
der Bu devir de Tevfik Fikreti 
yetiştirmiştir. Serveti Fünun 
edebiyatının yarattığı yeni ede
bi cereyan, tahakküm ve sitib
do.da karşı açtığı isyan bayraği
le edebiyat tarihinde bir devir 
yaptığı gibi, doğacak siyasi bir 
istihalenin mübeşşiri rolünü oy
namıştır. Meşrutiyet ıslahatı bu 
edebi cereyandan sonra gelmiş
tir. Bu devir, büyük müceddidi 
'l'ev!ik Fikreti doğurduktan 
sonra, bu ayarda bir şair yarat
madı ve cemiyetin geçirdiği is
tihaleler içinde devrini bitirdi. 

Serveti Fünun edebiyatından 
sonra doğan yeni lisan, yeni e. 
d~biyat cereyanları yine cemi
yetin geçirdiği bir istihalenin 
mahsulüdür. Balkan harbinden 
sonra Avrupa emperyalizminin 
tec'.'l.vüzleri karşısında daima ge
rileyen Osmanlı saltanatı, bu 
devrin en ibüyük siyasi silahı 
olan milliyet cereyanları karşı
sında, siyasi manada bir milli
y1:>t cereyanı doğurduğu gibi, 
mJli bir edebiyata da yol ver
di. Selanikte ömer Seyfettin
leru:, Ziya Gökalplerin neşret
tikleri küçük mecmualarla baş
lıyan bu cereyan, bu devrin e. 
debi hareketinin rotasını çiz
militi Bundan sonra doğan mil
li edebiyat, Tevfik Fikret ve 
Namık Kemal ayarında müte
ceddit bir sima yaratmamış, kı
sır bir devir olarak kalmıştır. 

Bu devirde temayüz eden bü
yük edipler, şairler, romancı
lar vardır. Fakat, cemiyetin 

d h . . k S..ın:& da bunun adına (tenkit) diyor-
bünyesinde meydana gelen bü· sil bu eserler en ıç hır zev tar 
yük istihalenin, istiklal müca- d4ymuyorlar. Devrini bitirmiş Hakikaten mantık mantık olalı 
delesinir ve inkilabın büyük şa- bir edebiyatın doğmakta olan tuçbır vakıt böyle yola sJtpma. 
iri ve edipleri yoktur. Hala bu yeni bir edebiyata gösterdiği nııştu. Bu mantıka gore Sarsey
gün bir zelzele şüri, veya bir bu mukavemeti de. tekamül ta- ler. Georges de Pawlovsk.y'ler, 
inkilap şiiri neşretmek istediği· rihinde daima eskinin yeniye Leon Blum 'lar, Edmond Se'ler, 
miz zaman Tevfik Fikretin şiir- karşı ~ektiği bir set olarak te- Pıerre de Regnier'ler velhasıl ~ö-
lerinden istiane ederiz. lakkida mazuruz. rünür görünmez, bilinir bilinmez 

. Bütün dünyanın iktisadi si· kaffeı münekkitler bir eseri ten. 

Simdi, yeni edebiyat diye yasi bir istihale geçirdij:tL ce- kit ederlerse hemen tiyatro di· 
ortaya çıkan cereyanın mivetlerin devir değiştirme ma- rektOrleri: 

da mümeyyiz vasfı, bir halle e- nasını ifade eden bir harbin bü- _ Bu piysi biz monte ettı'k. 
debiyatı yaratmaktır. Bu cere- tün şiddetile yu·· rüdümi bir de- ba ,.,~ ğ bizim, üzümler bizim. l\fah. 
yan Ziya Gökalp'ın milliyet ce- virde. yeni edebiyat sadece do- sui bizim. Size ne oluyor? diye
reyanile beraber başlamış ol- ğum sancıları geçiriyor, bunun ce.kler. 
m:ıkla beraber, o devrin edebi- büvük eserlerini ancak buhran * 
yatı hic bir zaman halka inme- ve· istihale devresi geçtikten 
mlş, Türk cemiyetini teşkil e- sonra görebiliriz. Bütün tarihte ikinci misal daha parlak. 
den halkın realist bünyesini e- b b'' 1 1 t "Ben kalkarım da resim hakkında u oy e o muş ur. saçın •. sapan mütalealarda bulunur-
debiyatta aksettirmemiştir. Bu sam. Çalli söze karıııı.r da (Sus! otur-
~ür.kü geneler bir halk edebiya· 
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duğun yerde, sen bu işten hiç anla-

tı yapmak iddiasile ortaya ÇI· ~'fmt[ı~ ~'/ ' ~ mıyorsun) derse kim haksızdır? Ben kıyor, yeni bir cereyan yarat- t tcnY...ı.dime Ç&llı cevap vermesin der-
maya çalışıyorlar. Bu yeni do~·, . . j sem. Mazhpı· Osmanın tedavisine gir-
mukta olan devir dahi. şiirde meye lılzumum yok mudur?., 
Nazım Hikmeti, romanda Saba- S. - Bagdadi şöhretile anılan Vardır! Böyle her sanat şube-
hattin Aliyi bir nümune gibi ver Ruhi'nin mezarı Bağdad'm için- sınin tenkidini yapan adamların 
miştir. Hiç şüphesiz ki bu cere- de midir? mutlaka o sanat ehli olmnsı bir 
yan da dünyanın ve cemiyetle. C. - Ne içindedir, ne dışında- mantık olarak ileri süriildiiğü 
rin gecirdiği iktisadi, siyasi bün- dır. Ruhl'yi tanzir eden Zh•a anda yalnız soğuk su tedaHsine 
ye değişikliğinden müteessirdir. Paşa Terkibi Bendi'nin nihayetini değil (cebri kanıise) bile lüzum 
Yeni edelbiyat, daha kuvvetli Ugrarsa saba rahm eğer semti vardır. 
bir C'ereyan halinde buı;in sıö- lraka Ve bu mantıka göre meseli bir 
zükmüyorsa, içinde yaşadığı- Bagdad eline doğru dahi azmi resim münekkidi bir tablo hak. 
mız devrin buhranlarını göz ö- • • • • . hiram et kında reyini beyan eylese o za-
nüne ~etirmemiz lazımdır. Bu • • • • • • • • • man bir ressam çıkacak: 
gibi cereyanlar buhran devrin- Adab ile git ravzai Ruhi, ve - Sus! Oturduğun yerde. Sen 
de doğar, istikrardan sonra ba- selam et ressam değilsin. Bu işten hiç an· 
ka bulurlar. inkişaf ve tekamül- beyitlerile bitirerek Ruhl'nin Bağ lamı~·orsun. diyecek. Daha üstele. 
lerini yaparlar. daırta medfun olduğunu ima edi- se bağıracak. 

Yeni edebiyat, halka do~ yorsa da Ruhi Bağdad'ta değil - Al eline fırçayı! Bunun ka-
giden bir edebiyatın ille hamle- Şam'da medfundur. Ziya Paşanın dar olsun bir resim yap (la sonra 
leri olduğu icin, bazı gençlerin bunu bu türlü yazması belki Ru- lafa karış! 
manasız bir kaç şiirini misal a.. hi'nin doğduğu yeri hatırlatmak Böyle bir vaziyet kar,tsında 
larak bunu çürütmeye çalış· maksadiledir. · herhalde Mazhar Osmanm teda· 
mak müsbet bir tenkit değildir S. - Fatih'in amirallarından visine ihtiyaç gösteren bu sa~ma 
Ftlsefi bir yazıda ruh ve mad- Baltaoğlu kimdir? mantıkla münekkide hücum eden 
denin izahını kendi goruşune C. - Baltaoğlu Süleyman bey zattır. Zira bir evin yapılısını her 
ve fikir mekanizmasına uyma- İkinci Murad'ın Bulgaristana tenkit edenin bunda ihlisa:sı ol. 
dığı için karikatürize etmek, vukubulan seferinde esir edilen ması lazim gelse bütiin fikir be
ycni edebiyatın mevcut olmadı· (Balta) namında bir Bulgann oğ- yan edenlerin ellerine keseri alıp 
~ır..1 isbat etmez. Yalnız tenkit ludur. Eski ismi Fidalya imiş. dülgerlik etmeleri lazım gelir. 
eden muharririn doğmakta o- Sarayda terbiye edilmiş ve ge- * 
lan yeni cereyanlara karsı bir mioilik sanayiini orada öğrenmiş- Musiki bahsi de ayni manti:ka 
mukavemet insiyakım isbat e- tir. Istanbul fethinde ilk harp li- tabidir. 
der Bu sebeple yeni edebiyat manı Baltaoğlu Süleyman beyin Eugene Delacroi:ııı:'nın hattra
milnakaşasını yaparken, hük· namına izafe edilen Boğaziçinde- tında bir pasaj okumuştum. Bu 
rnümüzü şahsi hislerimize ve ki Balta limanıdır. muazzam ressam ilk defa Vagneri 
fikirlerimize göre değil, bu ede- Süleyman bey dört yüz yirmi üç dinlediği zaman şöyle söylüyor: 
biyatın cemiyette mesnedi olup parçadan ibaret olan Türk filo- " H' b" ı d h" .... ıç 11' şey an ama ım, ıç 
olmadığına göre, vermemiz icap sunu Marmaradan getirerek ev- hoşuma gitmedi... Dişimi siktım, 
eder. Halk gibi kuvvetli bir vela buraya sokmuştur. Bu par- tahammül ettim. Fakat nihayet 
mesnede dayanan bir edebiya_ çalardan yirmi kadarı Beşiktaş hazım galebe çaldı!" 
tm. muvaffak olmaması için hic veya Dolmabahçe tarikile Haliçe Yani uyumuş. Bu hatirat üze. 
bir sebep yoktur. Yeni edebiya- .. ndirilmiştir. rine kimse çıkıp da: 

tak Şarkta Sovyctlerin, bil
hava kuvvetleri bakımın

.\ ltuvvetlenmeleri, Japonya· 
~ ltıeriknya karşı harbe gir-

Bir taraftan Yanan ve İngiliz 
muvafiakıyetlcri, diğer cihet
t<"n yeni nizamı kabul eden ve 
mihver devletlerine teslim olan 
Rornanyanın, bugiinkü vaziye
ti. Albay Donovan'm vazifesini 
kolaylaştıracak ('lan amillerdir. 

----------------------------------------- - - Sus! Cahil herif. Sen anla-
terı alıkoyacak en esaslı bir 
~ tir. 

lhakika, Amerika ile bir 
halinde Japon donanma
Çindeki ordnlarile olan 

~tını emniyet altına almak 
~le, Japon adalarmdan 

M.ANTEN 

İtıgenelerin Çaldığı Çocuk ..• 
;:i ıamanda çocuklan, iğneli grupundan, iyi bir tesadüf eseri ... 
b: koymak h;in, Yahudiler ça- Sonra davacı ailenin kanları: 
•~ş <liye rivayet ederler, bu Kadın da. erkek te A. B. grupun

etııı sebebini bir aralık bu- dan. Bu da tesadüf eseri. Çünkii 
~ııiatmı!;itım: Çocuk kanı.'\'~- bir ailede iki e~in mutlaka ayni 
ıtd~<ıtalığına bir de çillere ılaç gruptan olmash tabii,lazım gel-

b'' hrı • • ınez 
~t~- ıçın... . 
~ •t<tlde şimdi Yahudilerin ço- Şimdi çocuğun kanı: O da da-
.tııtdıkları hiç bir yerde işiti.1- vacı ananın ve babanın kanı gibi 

1q1~takat Çingenelerin ço~~k A. B. grupundan. Artık, bu pek 
~·~tından arada sırada şup- iyi bir tesadüf. Fakat çocuğun da 
~ •lır: Belki, gene ayni. sebep- mutlaka babasının ve anasının 

~~.1>l11Yl, bir gün isteklisı çıkar, grupundan olması şart değildir. 
lı~ l"ahut Çingene nüfusunu Ancak, AB grupundan bir ~o-
~ ak üzere... cuğun anası Çingene kadının bu-
b.lilııın değil, bir şehirde he- lnnduğu B grupundan olursa ba
ltdt Yaşında bir çocuk evinin bası gene, B grupundan olmasına 
~~~kaybolur. jmkan yoktur, ya A grupundan 
~ ~~u ararlar, ararlar, bir yıl yahut A B grupundan olması IU
~t Qır Çingene obasında bu- zımdır. Demek ki çocuğun anası 
~~· "akat aradan bir yıl geç- oduğunu iddia eden Çingene ka
·~~ Sonra şehirli bir çocuk ta dının dediği doğru olsa bile,eşinin 

e delere benziyehilir. benze- de B grupundan olmasına göre o
.~ ~onlar gibi pek esmer o- nun o çocuğa baba olması nıiim

'°ıı.ıı l\t~n obalarında çocuğu sak- kün değildir. İkisi de B grupun· 
~ıı~i ~ıngene knn koca çocuğun dan olan baba ile ananın çocukla
~~ıı.~ocukları olduğunda "bastı rı ancak O yahut B sınıfından o
~~;.,, ederler, çocuğu güzellik- labilir, ne A grupundan, ne de, 
""lıııtı\eııer. bu ~ocukta olduğu gibi, A B srnı 
~t h11~ Üzerine, çot'uğu kaybo- fından olamaz. 
l~i il ınahkemeye gide~ Demek ki çocuk Çingenelerin 

Bir İstatistik: 

Son zallUlnlarda Loncirada 
basılan ve neşredilen bir 

istatistikte "ye
ni nizamın,, Av· 
rupada girdiği 
yerlere kaça 
mal olduğu 
rakamlarla gös

terilmektedir. Almanya iki de
ği~ik tarzda girdiği memleket
IE:rin kanını emmektedir. 

ı - İstila edilen memleket
ler hükumetlerinin Alman or
dusunu beslemek için harcadık· 
ları para başta gelmektedir.Bu· 
nu sırasiyle şöyle gösteriyorlar: 

Fransa: Günde 400,000,000 
frank yahut 20,000,000 Rayş· 
mark. Norveç: Günde 3,000,000 
ile 4,000,000 arasında Norveç 
kronu Holanda: Günde 1 mil
yon 200,000 Rayş mark. Dani
marka: Günde 1,500,000 kron. 
Belçika: Günde 2,400,000 Rayş 
mark. Romanya: Günde 1 mil. 
yon 750.000 Rayş mark. 

2 - Almanya istila ettiği 
memleketlerden kliring anlaş
ması üzerine külliyetli mikdar
da eşya ithal etmektedir. Fakat 
bu anlaşmadaki tediye şekli her 
memleketin Alınanyaya göre 
olan ödeyebilme kabiliyetine gö
re yapılmaktadır ki bu da istila 
altmda olan memleketlere eok 
pahalıya oturmaktadır. Şimdi 
buna J?;Öre her memleketin va
ziyetini tetkik edelim: 
Danimarkanın: Klirin~ he

s2 bmdan alacağı 225,000,000 
Ravs marktır. Norveçin: Aşağı 
yukarı 150,000 Rayş marktır. 
İfolandanın: En aşağı 180 mil· 

!l florin yahut 225,000,,000 

[[ADPANLAD 
1940 senesi birinci yarnn dev- mazsın. Bu resim yapmağa ben

resinde muhtelif memleketlerin zemez Buna benzer bir şey yap 
petrol istihsalatına dair istatis- da sonra lafa karışır. Bu balıisde 
tiklere baktığımız zaman şöyle Puccini gelsin de o söylesin! de. 
b · lis l · mi~·or. ır tey e karşılaşmaktayız: Bilakis Delacroix'nin Vagneri 

Yazan.: ·sevim SERTEL Erı başta: Altı ay zarfında 93 anladım diye iddia edenlerin 
milyon ton petrol istihsal et.. Snobi:ımine (züppelik) kar,ı yu· 
mak suretile Amerika Birleşik varladığı bu tatlı tarizi pek hakli 
devletleri gelmektedir. İkinci- buluyorlar. 

Bütün bu memleketlerin is
tilalarından bugüne kadar olan 
istismarlanndan elde edilen ka
rın mecmuu 5,400,000,000 Rayş 
marktır. 

* * Gasta Gustanın Hikayesi: 

Bundan beş sene evvel bir 
gündü. 9 yaşındaki Gas-

ta Gusta'nın ba
bası, Soso Gus
ta, öğle vakti 
büyük bir hid
detle eve geldi. 
Habe şistan da 

bir erkeğin bu saatte işini bıra
kıp külübesine dönmesi tabii 
bir şey olmadığı için bütün ev 
balkı ona merakla baktılar: 

O kısaca anlattı: 
- Düşman geliyor, dedi. Bu 

gün büyük "Ras .. lar. (kuman
danlar) görüştüler ve bizlere 
harbe hazır olmamızı söyledi
ler. 

İk; gün sonra Gasta Gusta
nın babası, Soso Gusta muha
rebeye gitti. 

Küçük Gasta o ~nden sonra 
bir daha babasını görmedi. Fa
kat her gün, her gittiği yerde 
ayni ismi işitti: "Düşman!,, Da. 
ha do'kuz yaşındayken o da 
memleketinin erıkekleri gibi 

istedi. 
Sokaklarda arkadaşlarile hep 

muharebe oyunu oynadılar. 
Sonra muharebe bitti, memle
kete yabancılar geldi. Kimse 
düşmandan bahsetmez oldu. A
ma şimdi herkes gizli ~izli ko
nusuyor, eski günleri arıyordu. 

lik ve üçüncülük ufak bir fark· Tenkidin tarifi şudur: 
la Sovyet Rusya ve Venezüell;ı Sanat ve edebiyata ait eserleri 
va düsmektedir. muhakeme etmek sanatına tenkit 

Bugün 14 yaşında olan Gasta 
Gu~ta artık büyük silahlarla 
oynamakta, ve bunları kulla
nacağı günün gelmesini bekle
mektedir Gasta Gusta babası· 
nın intikamını almava azmet
rrı.iştir. 

Petrol istihsali Her 

Zamandan Fazladır: 

Sovyetler Birliğinin bu müd· 
det zarfındaki petrol istihsalatı 
14,900,000; Venezüella'nın ise 
14,300,000 dir. 

Bunlardan sonraki memleket· 
lcrlı bu altı ay zarfındaki istıh
sallerini şöyle sıralıyabiliriz: 

İran· 5,300,000 ton. Felemenk 
IDndistanı: 4,700,000 ton. Ro
mımya: 3,100.000 ton. Meksika . 
2.aoo.000 ton. 1rak: 2,100,000 
ton. 

Bunlardan mada; Kolumbia, 
Peru Arjantinden mürekkep 
bir devletler ~rupunun 1940 se
nesi birinci ıusfında yaptıkları 

Harp, dünya istihsalatı ü- müşterek istihsal mikdannın 
zerinde tabia.tile.,nJ~şsir yekunu da bir ile bir buçuk mil. 

oJ_muştur ıı sr1ın lf .... ,.., Y.cn arasındadır{:'Q 
gun zarara ug- Yukarıda bahsedilen millet-
ramıyan iki sa- lerden hariç kalanlar. yani dün 
navi kalmıştır. yadı> mevcut bütün di~er mı ı 
Bunlardan biri· letleri. hepsinin birlikte tstih 
s! mühimmat sal ettiğı petrolün mikdan 4 
di~eri de petrol milyon tondur. Bu rakam ıse 
istihsalatıdır. yalnız Amerikanın ayni altı ay 

Yapılan istatistikler 1939 se- zarfında istihsal ettiği petrolün 
nesinin birinci yarısnıda 138 onda biridir. 
bin ton olan dünya petrol istih- Kısaca şunu da hatırlatalım 
salatının 1940 senesi birinci ki, bütün bu istatistiklerde ba. 
nısfında 149 bin tona çıkmış ol· his mevzuu olan petrol, ham 

·· termektedir. petroldür. 

derler 
Muhakeme tezyif demek değil· 

dir. iyisini kötüsünü ayırdetnıek. 
tir. Böyle hüsnü niyetle yazıJmı~ 
tenkitlere verilen çürük cevaplar 
ol~a olsa mantıkta mugalataya 
münazarada da tezyife misal o-
lur! 

Takuimci 

lstanbu1u Sevenlere: 
Mtrkeı.ı Türkıye Turıng ve Otomo

bil kulübünde bulunan ve gayesı ı

mardan ıbareı olan "İstanbulu Se
venlt:r Grupu,, bu mühun ıhtıyacı tak
dir ve idrak eden bütün şehirlilere 
müracaatla kendileri.ru bu yüksek 
gsyenın husulü için fillen yardıma 
davt:t eyler. 

Aıahl aldab (senede beş lira) Tu
rıng ıtı.Uübur Beyoğlu lstiklAI cadde
~ınd, lb Ne d& bulunan tdan 1ıer 

<f'Ztrıdt tcabu oıunuı 

, opıanuıaı, Ua\etlel'. 

Sağır, Dilsız ve Körler Cemiyetin
den: Öniımüzdeki Pazar gümi saat 10 
da cemiyetimizin yıllık kongresı yeni 
nizamnaml'yt: göre yapılacağından. 
azaların Eminönu Halkevine Le.riOcri 
rıc:a olunur. 
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Douglas F airbanks, 
Jr. ile Bir Saat 

- Karnrı verecek sizsiniz. istediğiniz anda gi
debilirsiniz Refik. 
Şermin kocasılc Refik arasında geçen bu muha

vereyi daha fazla dinlemenin yakışık almayaca
ğını düşündü, aynklarının ucuna basarak salo
na girdi. 

Demek Refik Münir gidecek, kocasından ayn-
lacnktı. Sebebi ? Mutlaka Nejadın başından ge
çen f cci vakayı haber almış olmalıydı. 

Birden bire dışarda Refiğin ayak seslerini du
yarak yerinden kalktı ve gayrı şuuri bir hare
ketle kapıya koştu. 

- Bir dtkika gelir misiniz Refik Bey? 
Genç ariam, hislerini göstermemeğe gayret ede-

rek solona gırdi. 
- Buyurunuz Efendim. . .• 
Şermin, c;nun yüzünün anormal bır şekıl<ıe 

snn olduğunu farkederek bir dakika tereddüt et
ti, sonra kesik bi:- sesle söze başladı: 

- Refik Bey, birRZ evvel koca~ yazı odası 
önünden Beçerken yüksek sesle söyleJiginiz söz
lerden bir kısmını duydum. 

H.efik'in yüzü birdenbire ciddi bir ifode aldı. 
Arn?arındn vğır biı siikfıt geçtikten sonrn tekrar 
Sermin soze l a~ıadı 
~ - Ondan ayrılacağınızı söylüyordunuz Refik 
tBey. 

GE>:ıç adam. mutadı haricinde kısa ve SE'rt bir 
mukabelede bllundu: , 

-Evet. 
- Kareı.rmı:: kat'i midir? 
- Evet. 
- Evet. 
- Ne zaman gidiyorsunuz? 
- Derhal. Eşyalarınu toplamnğn giderken 

beni caf;irdin;z 
- Bu l arnr.ınizin sebebini bana boy!cyebılir 

mısınız? 
- Hn~·ir .. Affedersiniz Şermin Hanım. 
- t.Jzunwnü:zü anlıyorum. Nejadı çok yüksek 

bir adam 2.:ınnedıyordunuz değil mi? 
Refik Miınir onun gözlerine baktı va hen.a

mankı sa.-nimi t.ııvirla cevap verdi: 
-- Benım nuıarımcia Nejad bütün insanlardan 

u.tündü. 

.Na.klecien: l\luauez Tabsın llcrkano 

- Fikriniı.i değiştirmenize sebep nedir 
Refik aogrudan doğruya bir cevap vermek 

istemedi. 
- Ancak şur.u söyleyebilirim. Fikrimi değiş

tirdım. fünacnakylı aramızdaki münaı:ebctlcri c!e 
katediyorum. 

- Sualime cevap vermediniz. 
- Daha fazıa i2ahat vermekliğime imknn yok-

tur. ısrar etmeme-nizi rica ederim efendim. 
Bunu söyliyerek kapıya doğru bir adim attı. 

Şermin hemt.:n ayağr.:. kalkip onun dışarı çıkmasına 
mimi o!du. 

- Caba gitmeyiniz. Refik Bey ... Bu sôzlerin 
benim içjn lıı:.ıyati bir kıymeti vardır, tasavvur 
edemıyeceğiniz kadar mühım bir kıymet ... 

C~enç kııdınin sesinde büyük bir heyecan var. 
•cil Refık tckra: ona yaklaştı. 

- Sizın her şeyi bilmenize imkan yoktur. 
- Size bu zannı veren nedir? 
- Fakc-t. .. Bu mümkün değildir. 
- Sizin fikrınize göre, eğer bilmiş olsam 

hemen ben dP. sıziıı gibi kacnrdun eğil mi1 
.helik ccnç kadınş.. b.ilyük bir mernametle 

bak ti. 
- Daha fazla malumat almak isterseniz ona 

müracaat ediniz efendim, bana değil... 
- Size bir itirafta bulundu değil mi! 
RefiK'in başıyle tasdik ettiğini göruncc dcv:>.ın 

etti: 
- Öyle bir itiraf ki, zahiren bir adamın na

"llUSUnu l:.P.rbat edebilir. 
Refik tekrar başiyl<> tasdik etti. 
- Size şımdi. yalnız sizin bildikle:'inizden 

değil, sizin tasavvurunuzdan daha çok şeylerden 
haberdar olduğumu söylersem çok hayret eder
siniz deği! mi? 

Dün, Voleybolde Erkek 
Muallim Taksimi, İstiklCil 
de Yüce Ulküyü Yendi 

günü kulüp binasında toplana
caktır. Toplantıya saat on üçte 
başlanacak ve senelik spor faali
yeti ve kulübün mali durumu 
hakkında müzakerelerde bulunu
lacaktır 

Talebeye Havacılık 
Konferansları 

Hava Kurumu talebeler ara
smdnki havacılık sevgisini arttır
mak için "mıntaka konferansla
rı,, tertip etmiştir. Havacılık mü 
tehassıslan her on beş günde bir 
Halk<>vlerinde konferans verecek 
tir. Mektep idareleri talebelerin 
bu konferanslara gitmesini temin 
edecektir. • 
TABİAT BİLGİSİ KİTAPLA

RI - Maarü Vekaletinin ilkmek
teplerde okutulan Tabiat Bilgisi 
kitaplarını yenilemek için açtığı 
müsabakaya iştirak edenlerin hn
zırladrkları kitaplar Vekalete gön 
ılerilmiştir. 

TAKSİ Si em sın 
Türkçe Sözlü Müzikli Danslı Film 

Bir Tür e Gönül Verd·m 
Büyük takdir, alkıı ve rağbet gördü. 

Filmdeki Aşk, Tahassür - Kahramanlık Sahneleri büyük 
AUika uyandırmaktadır. 

Üstad SADETTİN KAYNAK ve EYYÜBİ 
RIZA'nın tertip ettikleri şarkılar. 

Aynca: MlKt MAUS ve Yakın Şark Jurnal'da Yunanistan Hadı
seleri V. S. 

Bugün saat 1 de tenzllatlı matine. 

Müdüriyeti: İzdihama maruz kalmamalarını teminen Sayın mü:ıteri
lerinin bugün tam seans zamanlarında teşriflerini rica eder. 

Mireille Balin • Eric V. Stroheim 
tarafından Fevkalade bir tarzda yaratılan 

• 

Türkçe Sözlü 
ALFRED RODE ve ÇİGAN ORKESTRASI 

ERNA SACK 
JOHANNES HEESTERS NA o 

Ayrıca: PARAMUNT JURNAL, en son Harp ve en enteresan 

dünya haberleri .. 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8118 MUzik (Pl.) 
8,45 Yemek 

Listesi 

* 13,30 Program 
13,33 Ş:ırkJjar 
13,50 Haberler 
14,05 Şarkılar 
14,20 RiyaseU 

* 18,40 Snz 

18,00 Program 

TEŞ 

Hazin Bir öliill' 
Orman Mektebi ldare l\1tıd 

merhum lbrahim Türk'~..t 
ve Cümhuriyet başmuh~·.ı 
Yunus Nadinin kayinbir»' 
Gundüz Tcztürk müptela ol 
kalp hastalığından kurtul 
rak henuz on sekizden ibaret 
genç yaşında dün hayata go1.v 1 

yummuştur. Merhum Sanat 
kulunun son sıtnfında bul~ t 

1 ve memlekete ıyi bir sana~5.l' ~~ 
mağa hazırlanıyordu. 'tıı 

Cenaze namazı bugün öB1 

Beyazıt cnmiinde kılınarııl' e 
Merkezefendi hatriesinde lıB~ ~ 
nan mezarına tevdi oluna~·, 

Allahtan rahmet diler 11e 
yelerimizi sunarız. 

1 ml!'!laıı!!!~~~E:!lll~~ 
YENi .NEŞRiYAT; 

ASABi ÇOCUKLAR - ~ 
slrgcme Kurumu İstanbul merlt~ 
yeU azasından doktor İbrahiJl1 
Öget "Asabi çocuklar., adlı ~ 
mc•U blr eser neşretmiştir. 

,Bu ş3yanı dikkat kitabı bütilJl 
yuculnnınıuı tnvsiye ederiz, 

Ba~ Roll~~de: TYRONE .. POW~R - MYRNA LOY - GEORGE BRENT ve 10 binlerce figüran . 

• TURKÇE SO~LU nüshası ,A FRANSIZCA SÖZLÜ nüshası 

1 p E K Sınemasında y M E L . Si emasındd 
Aynca en son FOX dünya havadisleri. Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

Tfil~Rl.KA No. 36 

O söylerke.n Refik şaşkın gözlerini açarak 
yüzüne bakıyordu. Şermin devam etti: 

- Öyle iken yme burnda kaldım, gitmedim. 
- i'Jasil'! Herşcyi bildiğiniz halde sükuneti.. 

nizi muhataza mı ediyorsunuz? 
Genç kadırı, her kelimesini tartarak şu ceva

bi \erdi: 
- Bazen, zevahire bakıp bir adam hakkında 

vakitsiz ve vcele bir hüküm vermek ve una yapı
lan iftiralara innumak düşüncesiz bir hareket olur. 

Hefik satırını kaybederek bağırdi: 
- Fakat beıı size onun şimdi yapmakta oldu. 

ğu şeylerden l.ıahsooiyorum. 

Şermın gozucuyla ona baktı. Bir sual sorm;,ğa 
hazırlaıııyordu, sonradan vazgeçerek sustu ve hir 
iki saniye sonra, başka bir tavır takınarak müka
lemeye devam etti: 

- O halde ~iz maziye ait bir meseleyi bat.er 
aldığınızdan dol&y: gitmeyor musunuz? 

- Hayır, banr, kimse bir şey demedi... Mazi 
ile bunun alakası yok ve onu, başkalarının dedi
kodusıına bakarak itham etmeyeceğime emin cıa.. 
bilirsiniz. 

~ermin tf'.krar durup düşündükten sonra sa
kin görünmek isteyen bir sesle ona hitap etti: 

- .. Benimle böyle serbestçe konuştuğunuza 
teşekkur ederım Refik Bey. Tabiidir ki sizi ıstedi
ğiniz gıbi hareket etmekten menedecek değillm ve 
sizı isticvap cUi etmiyeceğim. Hatta belki de, sızin 
tavsiyenizi tutıaak doğruca ona müracaat ede
ceğim. 

Genç kadın sakin görünmeğe çallşar:ık büyük 
bir metanetle söz söyleyordu, Hikin Refik onun 
sesinin ahcnglnden ve bakışlarından kan koca a::-a
sında bu meselenin haricinde de bir anlasamamaz
lık olduğunu hissetti ve Şerminden mllsa.ıde al. 

madan nvvel miitereddit bir tavırla: 
- Cidden mtiteessir oldum. dedi. 

·Katip t:zaklaştiktan sonra Şermin kocasının 
yazıhanesine gıtmek üzere dışarıya çıktı. Neja- ~l 2 3 

4 5 G 
dın oda kapısı hala aralık durduğu için iterek ya- 1 1 1 
vaşça içeriye girdı ve onun pencereden sarkmış 2 l --.:,.l-1-l -!~-..1--ı-,,. 
dışanya bakmakta olduğunu gördü. Nejad karı. 
sırun aynk sesint duymamıştı. Arkas~na dönünce 3 -+-+-.;;I =.!~~-l-~' 
onu gördü, f.Ö7Jeri çarp~tı. Şermin bir iki adım 4 
atıp ona yaklnşti, S 

rilmaktn olduğunu söyler misiniz? tl -7--i--+~=,ı.=::;..-1-' 
- Nejad, Refik Beyin ne sebeple sizden ay-

1 
- .Kendisine niçin sormuyorsunuz? İ 
- Sordum, cevap vermek istemedi. b -+1--!-+-~~-ı-~ 
- Belki de daha karlı bir iş bulmuştu!'. tt 
- Böyle oimr.dığım pek iılli biliyorsunuz. 9 1 1 1 1 1 1 
- Siz de bılinırsunuz! Soldan sağa: ı _ En yal'~ 
$ermin bir iki saniye durdu. Fakat gözlerini bir erkek ismi 2 _ Bir çeşit <il 

ondan ayırm~yorciu. te 3 _ ücretle çalışan _ Jl'le'v 
-- Refik sizin kfıtibini2den ziyade dostunuz- bir Iran kumandaıu 4 - M! 

du. Bu aostlugunu gerı almasina sebep nedir Ne- da bir nehir - iskelet 5 - ss-ıı 
jad? Aranjzda ne geçti? ğil 6 - Din kitaplarında B~, 

Nejııd yfoe suale sualle mukabele etti. çer - lezzet 7 - Cereyan O 
- Bunun sebebini si2e soyleyecegime nere- belde 8 - Meskenet 9 -

den Jıükınediyorsurıuz? bir harfi değişirse imha olo'.,A 
- Eilmcyorı.:.m; fakat... Yukarıdan asağı: 1 - zctr. 

v• - Fazıa ısrar ederseniz söylerim diyorst!nUZ - mektup 2 -:.:1\foşhur bir.!~ 
degıl mi~ 3 - Adaletli sınıf 4 - Giıl1 

') 

Sevimsiz bir tarzda gülüyordu. Şermin de salatayn konur 5 - Yanıll1ş 
asabiyetle tcl>€ssiım ederek: mür 6 - Dostoiewski'nin bır., 

- Bunu düşünmemiştim fakat belki de doğ- - insan 7 - Bir erkek ismi - ~ 
rudur. dedi. lık 8 - Bir iç deniz 9 - V 

Yine sustular ve yine söze ilk başlayan Şer_ kek ismi - akıl. 11 • 
nıın cldu: Evvelkı bulmaca - Sold11 b 

. - Refik sizir.. hakkınizda bazı şeyler cğren- ğa: 1 -. Akma - akan 2 Bcıllt ~ 
mış... 3 - Ent - aruz 4 - Saf - ~ • fl • 

- Buna hc.~Tet etmem... Ufak bir zahmete Rur 6 - Put - sam 7 - ıııı ~ı;-1 
katlanılırsa bu malfimatı almak güç bir ı:ev .:ı,,g· •1, ba 8 Karaburun 9 -

. " • .ı~ 1 
• vaka 

- Mazıyt aıt bu cey değil Bu al · • 
b 

. . :ıt ••• m umatın. rt .. •••·····-········ .. •-••• ........ ~or 
ugune alt olduğunu söyledi. ITEPEBAŞI DRAM Kl&fı4I 

- O h~d~ sıze bir ipu~u vermiş. 1 Bu &k~am saat 20.30 dıı "''~ 
- Kat ı bır şey demedı. : 4 B D A L Yazan: Doıto>'e 
- Daha faz]Q.Sını ne hakla öğrenmek ıstiyor- i KOMEDi KISMINOA ,ıt: 

bunu.z? IGündü:: 14 te çocuK ovı.I 
Ak~am saat 20.30 d:ı 

: (Arkası var). :.. ....... !!.~.~;.'.~ .. ~.~-~~~~··· 
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Askeri Vaziyet Tobruğun Zaptı Antonescu Lord Halifax 
NAN • iT Al y AN (Başı 1 ıncıde fBas •riıle> (Başı J ;nddeı 

pılan kara ve deniz askeri plan- lan karakola bildirmeleri icap et- "Ceorge 5" zırhlısı 1939 şuba. 
CEPHESi 1 larile böyle bir işgalin ne dere- mektedir. Esasen zabıta da bun- tında denize indirilmiş ve bu sı-NDEK ceye kadar kabili telü olduğu nok ları aramaya başlamıştır." nıftan yapılan ve 1939 da deni-

SON VAZIYET 
tasına bağlıdır.,, Horia Sima nerede? ze indirilen beş zırhlının ilkidir. 

Reuter'in Afrikadaki Ingiliz "B ha · H · s· Diğer zırhlılar "Prince of W ~ • . k' 1 b" . ir bere göre, ona una 1 D 11 ,, 
~ · ~~rarg~hı nezdınde ı mu ıa ırı da dahil olduğu halde Lejyonerle es" " uke of York" "Ye ico 

bir L.~uk . cephesindeki barekit, şoyle dıyor: . b"' .. el b 1 R manya ve "Beatty" dir. Bu zırhlılar o-
.._· -ı: ıund b · ek canı "M" kb 1 h k•t h kk d rın utun e aşı arı 0 

- b b ilA 1 k 1 _,,_ ~ en en, t rar an- usta e are a a ~n a dan ka mıştır. Fakat, diğer bir tuz eşer in ton· ato u o up 
"•erdiii tıZ~~1!rn h~~:a!j;:~:~ p~k muhtemel olarak sa!1ıldıgına habere ~öre de, Horia Sima hükfı- başlıca son model 14 pusluk top

.ı.~! ~~ aym bqındanberi Adri- gore, altı haftada 320. ~ılometre- metteki vazüesine devam etmek- la techiz edilmiştir. Bu topların 
~ınuı Sark aahıllerine yeni d

1 
e1?- ~azlba kfetekdel~dlngılı~ ~1 u"'.vhet- te vev general Antenescu ile bir- menzili daha evvelki zırhlılarda 

i ~~rı çıkarmqlardır. Bu sev- erının . u ev a a e serı ı erı a- lilde çalışmakta ve hatta isyan e- bulunan 15 pusluk topların men. 
ı.r. ı:ıı ıki iıkele kullarulmıı, kıta- ~etl~nnden so!1ra n~es almak den Demirmııhafızlan ıtaate da- ziJinden daha fazladır. Yeni zırh-
'r ı..._- kıınu Avlonya limanında, di- ıçın bır mola vrılecektır.,, t t kt eli lılann sürati 30 milden fazladır. 
lll :-aıı ıae o . ş de .:::-- M w l . l ve e me e r. 
~1 raç ın ımaıın _.-- agara ara gız enen "Hakikatte Horla Sima general * 
~ ~ıne veya daha ŞimıOde Bo- gruplar Antenescu ile ya beraberdir, ya Londra, 24 (A.A.) - Amerika-
1\~tır. ~n~;:~:ı~be~a:: ,~: Kahır· e 24 (A.A.) - "Reuter" değildir, fakat muhakkak olan ya gitmi§ olan büyükelçi Lord 

""111llıl • An • Halifax'a hariciye nezareti mat. ~l. ar, cephenın ŞımaJ ucuna Yarlar arasından sıyrılan ve Tob- tek nokta, general tenescu nun . p 
tı~40ın - P_oıradeç- Mokra da&la- ruk'un garbında bulunan mag· "ra- hala Romanyada vaziyete hiı.kim buat şubesi reısi eake'de reka-
llt ~'llaa 1 ti ... kat etmektedir. B. Peake muvak-
~ te ~.:b ku;e e: tahıı~ eunıı- · ıarm karanlıklarında gızlencn u- olduğu keyfiyetidir. katen büyükelçilikte hariciye 

ta.rruza ;~::ıu::;~a ~r.ı:::: fak Italyan gruplan henuz teslim "Romanyada cereyan eden bu nezaretindeki vazifesine benzer 
l'Jı.~a ba·•·-·ılardır. olmamışlardır. lngiliz pıyadeleri vaziyetlerde Almanyanm rolü k . =-- ........ h la ıla Bılind··· iş görece tır. ıL .... taraftan Yunan kaynaklarının bunlara hucum etmektedır 'l'ob- enüz an Ş mamıştır. ıgı • i f d 
~-~'Umata ıore, İtalyanlar, cep ruk mudafaasından bakıye kalan gibi, Lejyonerler şiddetli Alman Yardım proıes etra ın a 
, ~ General Soddu'nun ıs- şey bundan ıbarettir. Bu ltalyan taraftarıdır. Fakat general Ante- yapılan müzakereler 
-~ azt~deo sonra, yenı bır mu- gruplan lngılız taarruzu esnasın· nescu da ayni şekilde Alman ta- Nevyork, 24 (A. A.) _ "Ha· 

tını ihzar ve tahkım etmekle da 'l'obruk tan çıkmışlar fakat ln· raftarıdır. Muhtelif kaynaklardan v,,..,, .,: Albay Lindbe.-a tarafın· 
-. .. -....... rler. Bu kaynaklara ıore, bu · · ' l habe l rd l ılı r e ...... .,., 

laaiidafaa batu eoyle bır istikamet gılız çemberını yarmaga muvaf· ge en r e en an aş yo v dan dün hariciye encümeninde 

lngilizlerin Zayiatı 
(Bqı 1 incideJ 

ki hava filolannı iki misli arttır· 
malt karanndadır. Bu filolar, İn
giliz hava kuvvetlerine ilave e
dilecektir. 

"Times, gazetesinin Melbourn 
muhabiri bu hususta şunları yaz
maktadır: "Avusturalya, Kanada 
ve Yeni Zelanda, bir çok filolar 
vücude getirecek ve kara servisi 
için binlerce teknisyen yetiştire
cektir . ., 

Par(Jfütle atlıga.nl.ara 
ateş ediliyor 

Londra, 24 (A. A.) - Avam 
kamarasında hava nazırı Sine· 
lair'dan düşman tayyarelerinin 
paraşütle tayyarelerini terket· 
miş olan İngiliz pilotları üzerine 
ateş açtıkları bahsinde kaç vaka 
kaydedildiği sorulmuştur. Sine· 
lair de cevaben demiştir ki: 
Bu tarzda asgari 12 hücum ya. 

pılmış olduğu sarih surette tes· 
bit edilmiştir. Bu hücumların 
dördünde pilotlara isabet vaki ol 
muş ve bunların ölmüş olması 
mürr·kün bulunmuştur.,, 

ttınektedir: hattın Garp ucu, lak olamamışlar ve sıgındıkları tahakkuk ediyor ki, Almanlar bu yapılan beyanat, Amerika em-
1 tehrının Şimahnde Viyosa'nm sahil noktalarında kendı ayaJua· isyan hadiselerinde seyirci kal- niyetinin Ingilterenin müdafaa. H •ı 5 I" • 

'dökwduiu 7erden baılar ve Fi- rile tuzaga duşmuşlerdır. Kaç· mışlardır.,, sına ba~lı oldu~ hakkındaki hü· al e e asıye 
1ıa~ il _n_okt.aısını i~enye aıarak Çak- maları umıdi yoktur. Dunkü teb- Horia Sima azlftlildi kün.et noktai nazarına muhalif- (Bap 1 incide, 

aliaı ı~dcn Şarka doıru Berat lığde esirlerın arasında bulundu- Bükreş, 24 (A. A) - "Havas., tir. 
Ylnnı kılometre kadar cenu- gu haber verilen ltalyan amirail Hona Sima, Lejyoner teşkilatı Siyast mahafilde umumiyetle İmparator hududu otomobille 

Seçerek, Tomorı ~~nın. Garp karada yakalanmıştır. şefliği vazifesinden azledilmiştir. zam.edildiğine göre, Lindberg'in geçmiştır. Ingiliz subaylarının ku· 
Dıdan Devol nehrı uzerındeki • , . . mandasında bulunan Habeş kuv-köYUDden şımaı iıtıkametıne Tımes ın bır gazısı Lejyoner hareketi şefliğini biz· bu beyanatı, Roosevelt'e verile-

şPa.~ d.ı.ihk mıntakasından Elba. Londra, 24 {A.A.) _ Greziani'· zat General Antonescu deruhte cek salahiyetler kanunu müzake- vetleri yol boyunca dizilmış bulu-
Şarkı Şiınallsındeki Lıbraı nin .ı.nuvaffakıyetsizliğinden bah- eylcınıiştir. resinin uzamasını intaç edecek- nuyorlardı. Suyu kurumuş bir de· 

ı._ ıııa kadar uzanır. ve bu su- seden''Times" gazetesınin askeri Sükun avdet etti tir. renin yatağına süratle inen lm-
... ttın ~k ucu, Otın ıolunun . . lan akt d . "Nevyork Times .. ve "Herald parator, burada bir rahip tarafın-

ve Pe,kopi'nin Cenubunda muharrırı şun . ~azm . a ır be- Bükreş, 24 (A. A.) - "Havas,.: Tribune .. ~azeteleri, baş makale- dan takdis edildikten sonra, ha· 
Y7a hadutlarmda niba7et bu- "Muhare~ın bıdayetı~den . General Antonescu. ordunun mü- lerirıde Albay Lindbe~'in hattı zırlanan direğe kendi elile Habeş 
-.mı da kaydedelim kı hazır- ri ltalyan mudafaasının goşterdı- zahereti ile, vaziyete hakimdir hareketini takbih etmekte ve A- bay-rağını çekmiştir. Bu merasım 

olduiu bıldirilen b~ 1enı ği hayrete şayan iktidarsızlık, ve asilerin teşebbüsü tamamile mer!kan millettinin bu "bitaraf., esnasında borular çalınmış, erler 
~ttı, timdiki Ywıaa -1tal- muhacimlerin askeri kudretıni kırılmıştır. Bükreşte halkı tethiş noktai nazannı esasen reddet· selim durmuştur. Bu vakurane 

. ebe cephesinin takriben ve pek bariz bir surette göstermiş- eden çeteleri silahtan tecrit ey- miş olduaunu yazmaktadır. ve sade merasimden sonra Impa· 
10~e 2S - 40 kilometre kadar tir. Toplu bir halde bulunan ve leyen ve mukavemet göstermek rator Habeşistan dahiline doğru 

dir. tamamile imha edilmesi mi.ımkün isteyen Lejyonerleri tevkif eden ltalyaya yardım ve seyahatine devam etmiştir. 
iki ba L.. b ~- L olmayan düşman kuvvetlerin~ ordunun sadakati ve disiplini sa-

,,... aı ...... aynatiarcıan a- . k h · d 1 k tt . Habeş ordusu faaUyette 
ett o. .. L- ,_ h b 1 . kısım kısım tahrıp etme et or· yesın e mem e e e nızam ye. ~no. , 1 ;n .. idP. 1 

ı,ımız y..-rıa.ı a er erı, ti-. b" .d edilm" '""~ .. Lond 24 (A A ) Habeşıs-· 
t ... L! ... -e •-'-'ı"l edelun' .· du kumandanının arzu et gı ır m P.n tesis ıştir. ·ı rin p-- .::ı Cal i 'd ra, · · -:!""'&uı: .. ..... gemı e ~e- a s en geç- tan ordu.sunun ilk muntazam ka· '1taı1aıılarm aon aamaıılarda Ar- <:1>ydir. Fakat tarihte ordw;unu i· Demir muhafız teşkilatına 1 · ~-· lm k · t · f 

:r- 11 · Al me enne m;ıuıı 0 a 15 emış, a- filesi Avustralyalı genç bir müla-
ı..,uta Yeni kuvvetler ıönderdikle- kiye ay· ırarak bunları birbiri arka mensup va i enn yerine bay· k t b d muvaffak olamamı<::tı 
""L.- • ı · 1 t B ·· a un a 7 • zımın kumandasında düCTnan ara-..__-: -ı;; sün evvel.7umııuk; bat.- sından harbe sokmak suretile bu ar tayın o unmuş ur. unun u· H lbuk' Sicily boğazı Pas de- ~··· 

::"'lA&r 2 · ·1· 1 d b h d" a ı a - zıs· inin ı"çine doğru 240 kilometre ı o - 25 bın kadar tabının ı·şı· kolaylaştıran bir düşmana zerme vı ayet er e azı a ıse- c ıa· 'd 8 k · t· bu bo. 
1taı--•-- A U··'- k 1m· · B h d. 1 8 ıs en ere genış ır, ilk bır· yu··ru··yu·· c::I> geçmı'ştı·r. Ka· 

.r....-&11& mavu .... aa- henüz tesadüf edilmemiştir. Işte ler vu ua ge ıştır. u a ıse e- ğ h~1.· lm k · · rf d 7-
de en mu'-'- ihrar · k 1 l ı· · b" · d L · n · d aza a.Alm o a ıçın sa e ece- ssala, 6 gu··n evvel zaptedı'lmı' ctı·r ı; __ . uun " ıa e e. er_ Greziani, Evvela Bardia'da, sonra rın ınn e e1yoner şe enn en 1 Alma beliti "" 
~dır. Avlonya lunanı ikıncı da T bruk't b ti h k t SaJ:ı~o ölmüştür. Hadiselerin ğı gayret er, nyaya a- O zamandanberi Ingiliz kıtaları .__dir. Soa umanLarda ismi se- .0 • a, · u sure Ae .are e mesulleri büyu .. k bir faaliyetle ğır zayiata mal olacak, fakat 100 kilometre kadar ilerlemişler-
-.ın iakeleaiyle bunun daha t>i- etmiştır. Bardıa fedakarlıgı Tob- t lmakt d M"ll t· Manş'a hikim olmadığı gibi, bu dir. İngiliz hava kuvveetlerinin 

. Bo7 .... • su'"• bat-'-'·'-•-- ruk'un emniyetini temin etmi• araş ın a ır. ı e ın mev- lind d affak l 
- 1 • &&&&&&&&•, ~ d" t• · tehlik k eme e e muv 0 amıya. Habeşistanda GoJ·3·am'da kain 

~ihracata hi,. elveriıli de..:1dir. olsaydı, Tobruk'un sukutu da her cu ıye ını eye oymuş o· kt çu·nk·· b ''t'· · tin a • ... la w· ·ı ı k x.. ca ır u u un vazıye • Danghila Italyan üssüne karşı In· 1erin ıuları 1a7et batık ve r ... hangı· bir suretle Bingazi mınta· n m rı unsur ara arşı a,ı;.r hta lan ı b" 
,,_ · tedb' ı alınma beki na n ° esas 1 ır unsur var- gı"liz hava kuvvetleri tarafından ; ihr_a_ '. ıakelel __ eri yoktur; ıtı- kn•ının Ingiliz kıtalarının eline cezaı ır er sı ene- dır "Deni 1 . haklın' ti" 

a .. A_L .... b 'l' : z enn ıye yapılan akından 72 saat sonra l· ıı.:::""'"".' kuçük mot~r~er ve sandal- düşmesine mani olsaydı, Italyan ı ır. s. ., h .. ml 
ci:~'~ ir7&l pılabıhr; -~u da an- stratejisi pek pahalıya mal olmak Albay D()novan'ın ıcı yaya ucu ar talyanların hizmetinde bulunan 
~ ruzı arınm musaıt estııı k d ' . . "'daf . gaptıg"'ı ten·--'-- Kahire, 24 (A.A.) - Hava kuv. binlerce rnüsellfilı Habeşli köyle-

de. Demek oluyor ki, ltalnnlar, 1~ ~r~ber, en ~ı mu aa ı· ıueMU" vetleri umumi karargahının dün rine dönmek veya Habeş vatan· 
tik denizini kontrolleri altmda çın ıstınat edecek bır no)da bul· Ank R d G .. ~ dQ.n 1 1 hak k ·· 

an qilis ve Yunan dcnisal- muş olurdu. Fakat birçok esirin ara a yo ne-<c• a' şam bildirdi~ine göre, 22 - 23 perver erine i ti etme uzere 
tı.~ akşr.mki neşriyatı arasında Bal- kanunusani gecesi ingı·liz bom- firar etmış· lerdir. 
-,7arelerine ratmen, mehtapgız ve harp malzemesinin kaybedil- k ..--._._.:_ anlardaki vaziyeti tahlil eder- bardıman tayyareleri Sicilyadaki 
A~ karanlı&~dan • iıtifade ede- miş olmasının Italyan davasına ken şu malumatı vermiştir: • ta·vyare meydanlarına şiddetli bir Eritre'de Jtalyan ricali 
~'Qi&vutluia bır miktar asker ve hiç bir şey kazandırmadığı mey- "' 

t c;ıkanmya muvaffak olmuı- dandadır. "Amerika Cümhurreisi Mister hücum yapmışlardır. Cooiso'ya l{ahire, 24 (A.A.) - Eritre cep-
bıı ıevkıyau, Sencın ve Boyana . , , . Roosevelt'in şahsi mümessili Al· birçok yangın bombalan ve infi. besinde her şey yolunda gitmek· 

-..: ...... _da detıl, fakat Avloa71tcıa ve ~aniıa da ve T?~ruk da Gra~· bay Donovan, Sofyadan Belgra- laklı bombalar atılmış, 20 dakika tedir. lngiliz istila kuvvetleri şim 
tam bır harp limanı techizat am nın kuvvetlerını ayn ayn nı. da varmıştır. Albay Donovan, arka arkaya infilaklar vukua gel- diye kadar 80 kilometre derinli

litına malik biıyük Draç lima- çm tehlikeye soktuğunu anla· Yugoslavyanın devlet adamlarile: diği görülmüştür. Augusta tay- ğinde ilerlemiş bulunuyorlar. !tal 
ilır 7apDUflardır. Avlonyanm tek mak J(Üçtür. Graziani tarafından konuştuktan ve Mister Roose- yare meydanına da bombalar atıl. yanlar Eritrede hudutları dahilin
ttJ. aç ialı:eleısı var~r. Bu da bava yapılan hataların hepsini bu Ge- velt'in mesajını Naip Pren Pole mı-.. da, alçak bulutlar sebebile, de 8000. k.il_ometre. mu.rabb.aı bir 

ennın muteınacli akmları aa7e- n"-ala yükletmek şu""phesiz do"'· d'kte B d --+- · r-- -
b "'- ,__ · .. "' vel' ı n 110nra u a~...,ye Jll.. bombardıman netı"cesı· sarahatle sahayı ıstıla etmıclerdır. Rıcat et-uy.... .....~ ıtıbariyle, ~r~k ru olmaz. Bu hataların bazıları d k . Y 
ı---w bır hale ıelmi tı eee tır. .. .. ..,ı·n edı"lmemı"ştir. Svracuse'de mekte olan iki İtalyan tümenin-
ı:~• 1 r. kendisine tahmil edilmiştir. "'Alb Do '-- B d ws .. eouıanına 71tpı1an tahrıbat daha H h .. ml " ay novan uı u a~ müteaddit büyük infilaklar vuku den biri Bishia ve Barenta'nın 24 

ı;: liaıbuki bava akmJarınm asıl ava UCU arı tevi ziyareti nazik bir zamana bulmuş ve koyun cenubunda ve 32 kilometre garbındaki miida-
~ hedef iwbaz etmeleri lizım- Kahire, 24 (A. 1\.) - Hava ka- tesadüf etmektedir. Çünkü, Ma· yangınlar çıkmıştır. faa mevziini işgal ediyor. Müteba 
:-•!iti lımam, lw7anla.r ıçıa tama- rargihının tebli~i: İngiliz hava car ordulan baş kumandanı, Al- Başka tayyareler de Catania ki Italyan kuvvetleri, Bishia ve 

&atifade edilemı7ecek bir ıekilde kuvvetlerine mensup bom bardı· man orduları erkinı harbiye re- tayyare meydanlarına hücum et. Barenta istikametinde süratle ric-
edılıne, Arnavutluk ile İtalya man tayyarelen·, du"'nku·· norcom- ıs· ı· Mareşal Keı"tel tarafından vu . . . ed" 1 1 ·1· 1 . h fif · milnakalltm ana damarı ke- .. - ~ • mişlerdir. Bir uçuş pıstı cıvann- at ıyor ar. ngı ız enn a mo-
oıur. be günü yeniden Appoloniaya ku bulan davet üzerine Alman- da ve hangarlarda m'üteaddit ın. törilü kuvveleri Italyanlan ta· 

'4rn&Yutluktaki ttaınn lmnet- hüc-.ım etmişlerdir. Bombalar, yay:ı gitmiştir. Macar kumanda- filaklar vukua gelmiş, yangınJar kip etmektedir. Motörlü kıtalar 
hatti ıonderılen yeni takvi7e kışlalar arasına ve tayyare mey- nının bu sırada Almanyaya ~a· çıkmıştır. Tayyere meydaıımın düşman müstemlekesınde ilerle-

111& rqmen, bu7ük mik7asta bir danının cenup kısmına düşmüş ılınlması muhtelif şayialara yol şimalindeki demiryolu Utis&k dikçe arızalı araziye tesadüf et-
•eya mıık&bıl taarruz kabıhye- ve infilakler 50 kilometreden açmıştır. Bu hususta en ziyade hattına bir bomba grupu isabet mektedirler. 
mahrum oldukları meydanda- müşahede edilen yangınlar çı· şu ikı nokta üzerinde durulmak. etmiş ve burada son derece şid. 
~ ~inı olsaydı, cephenin l>i- karmıştır. tadır· detli bir infilak vukua gelmiştir. 
--aaaı Posradeç mevkii ile orta Appolonianm 80 kilometre ce- "J-Alınanya, Macaristanda as- 1 k 

Kliıura ııbı buyuk stratejık nubu şarkisinde kain Maraua i- kerlerini toplamak için Budapeş- lnfililkı müteakıp yangın ar çı • 
..__Jeti olan bır ıeçıt nokta11111ı el- afak ı· . . t:'---l ed tığı ve siyah dumanlar yükseldiği 
~ ~rmazlardı. le Demeye de hücum edilmiş ve tenin muv a mı ıs ~ e- görülmüştür. Bu harekata iştirak 

ıızı kanaatımıze ıöre, ttal7an L._ bombalar Demede binalar ve cektir. d ta arel rimizden he si 
- 1 ·· ·· d.. "2 - A1-anya, Macaristan- e en YY e P .. n Arnavutluk cephesının ıım- Marauada tayyare er ussune uş .1$U üsl' • d " u··şıerdir 

.. la · h.. h kk d dan u·· "ıu·· paktın ic-lLatmı yerine erme orun · i;'-J •Yetine ıore, takıp ettiii aza- müştür. Bu ikı ucum a ın a .... KU s· . . . batı-·~ 
~·· ıundan ıbaret olabilir: bnü- tafsilat henüz j?E'lmemiştir. l{etirmesini isteyecektir. ır ltlfe gemuı ,-uuı 

ki ilkbahar aylarma adar, J&ni "Bu icabat nelerdir, işte bu, Londra, 24 (A.A.) - AmiraL 
t Nisan ortalarma kadar, Yunan Fransada belli değildir. Fakat, Almanya lık dairesinin tebliği: Akdell!Zde 

fazla arazi kaptımwnak ve M3carlardan harbe i$tirak etme- denizaltılanmız. İtalyanın Afri-
llıintakuıyle Elbau.n civarmda o fHA•' t hu·fd~ 1 ler mi de istiyebilir. Çünkü, üç- kadaki ordusu ile' deniz münaka-

~ kadar tutunabilmek. Takviye ve François, amirallerden Doc- lü paktın bu pakta dahil olan lesini kesmek vazifelerini muvaf. 
Ja... """I &ocak böyle bır 1a7enin tabak- lık lb 
, ""- b· 1&r17abılir; yoku seaiı mik- teur ve Motet havacı a ayı devletlere neler tahmil ettiği fakıyetle üada devam etmı:.kte-

ır taarruz bareketıne deiıl.- Fonck al'ı1,1le;den Louis Lumiere belli deılildir. dir. Akdeniz başkumandanı, * Georg~ Claude, Louis de ~roglie, "Yugoslavya hariciye nazırı "Parthiman" denizaltısının ltaL 
"-....... bu ıekli aldıktan sonra, Ya- Paris başpeskoposu Kardına~. Su- Markovi~'in Şubatın üçünde yanın cenubunda ceman 7000 to
~~unun vazife ve hedefi bakı- hard, muha.,rrirlerden ez~umle Pcşteye yapacağı seyahat arife· nilitoluk ağır suretle yüklü bir 
\.,~ tahaddU. eden vaziyet ncdir1 Lucien Romier, Henri M:ıssıs, A· sinde Macar baş kumandanının Italyan iaşe gemisini batırdığını 
~an takriben uç hafta evvel np- bel Bonnard, Andre Siegfried, Berlini ziyaret etmesi de aynca bildirmektedir. 
~ lCliıuradan ıonra, Yunan tur- büyük elçilerden François Ponce.t, dikkate layiktrr. Yugoslavya ha.. 
S.:~ı:& durmamıı. fakat bir parça doktorlar birliği reisi profesor riciye nazın, Macar hariciye na· 
~ •tttr. Hattl. K.lisura'nın ıukıı- Leriche, Sendikalist şef Du Moulf ztnmn g~enlerde Belgrada yap- yakın alaka ile takip edilecek 
ı...~ •oara Tepedelenın elin muka- siyaset adamlarından albay de la tığı ziyareti iade etmek maksadi· mahiyettedir.,, 
L~ "~am etmeıi, cephe vazi,.etini le Bt>l<YPada mdecektır· .,, * ~ ~ dan üz • d d Rocque, Gaston Bergery, Jacque .... ,... 

.......... _ m • erın e urulacak · · t "Macarıs· tanla Yu-..slavya ara- Bel~. 24 (A.A.) - Albay -,'- t L.:• d .,., T Doriot·, Henri Dorgeres,· pıaıııs ,.,..,, "''a'-1 
etaw e er. -.ıura - e- d 1 d k edil bedi Donovan beyanatında, yolda dip-~ battma kartı faalıyette olan Alfred Cortot vardır. sın a _geçen er e a t en e 

Yunanistan Harbi 
(Başı 1 incide J 

Bu taarruzda düşmanın zayiatı 
bilhassa ağır olmuştur. 
MuvaffakıgetU bir hücum 

Londra, 24 (A.A.) - Daily Te
legraph g~zetesine göre Arnavut
luk cephesinde merkez kısmında 
22 İkincikanunda 100 kamyondan 
mürekkep bir İtalyan kafilesi Yu
nan hava kuvvetleri tarafından 
tahrip edilmiştir. 

Bir Yunan bombası bir kayayı 
delmiş ve kaya da yuvarlanarak 
yolu tıkamış olduğunqan kafile 
hareketsiz kalarak kolay bir he
def teşkil etmiştir. 

Harp tebUğlerl 
Atina, 24 (A.A.) - 89 numara

lı harp tebliği: 
Bugün muvaffakıyetli harekat 

esnasında bazı düşman mevzileri
ni .işg&l ederek. 8 i subay olmak 
iızere, 200 den fazla esir aldık ve 
külliyetli harp malzemesi i~
nam ettik. 

~ fırkaları, baıka baıka karar- Ayn bir izahname; işçi ınümes- dostluk paktı buj(\in Macar mec- lomati:k vesikaların değil. fakat 
~ ~~ ble111uptıır. Klisura'yı zapte- sillerinin; eski adi demagoji siya· lisioin tasvibine arzedilmiştir. pasaportunun kaydolduğunu tas
~ ~etler, Viyosa nehrinin Şark setine muhalefet edenler arasTn· HPrhalde Macaristanın vaziyeti rih etmiştir. 

•ındaki dailı'lı: araziden, yani ·1 · b l d w b"ld' - - -----------------------------------------t_lfıi,111havalisi içınden ilerlemiıler dan s~ı mış u un ugu."lU ı ır· 
~~ra ıeçidini en Şimal ucundan mektedir. Jf. 
~ liıııı ardır. Bu kunetlerin cephe- ) ,, 
'\.~di daha Şimale, Berat yolu ve Tanca, 24 (A.A. - "D.N.B. 
'lııı~tine doina vazi7et aJmııtır. General Weygand'ın riyaseti al· 
~ ~ Tepedelen'i zaptetmek 1a7e- tında Cezairde iktısadi bir kon· 
trı, \' daf eden Epir orduıuna men- ferans toplanmış ve $imali Afri: 
\!~ kuvvetlerinin faali7et ıaba- kaya ait yiyecek meseleleri etra· 
!\~..ıqeJen'in Garbındaki Kurvelq 
..:,' llııntabaıdır. Anlaıdan, bu dat- Velç - Smokthin·- Trayaı bavalisi, 
~-'l' ~1& sokulan Yunan kuvvet- gayet muharip ve vatanperver Arnavut 
tı:.'llt eı>eclelen'i cenahtan tehdit ve F.öylüleri7le mcskQndur. Önümüzdeki 
~edecek derecede henüz ilerle- İlkbahar aylarına kadar Arnavutlukta
._-..._ llerdir. Halbuki, İtalyan cephe- ki İtalyan cephesinin tamamen yıkıl
~ tıı zayıf nokta11 burasıdır. Bura- ır.ası matlup ise, Yunanhlann Arna

...:..!ıt-~lilecck bir darbe, cephenin bil- vutlarla daha sıkı ve daha samimi bir 

... ~~ca tesirini derhal ıöıtere- i~birlifi esaslarını diışünmiye baıla
l;~u~eleı dailan ve bunların maları ve derhal bunun tatbikine ıeç
'"lll&lindc Avlon1aıwe&rafındaki meleri beklenebilir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Cinııl Miktan 
EkıiltmeDlll 1. 

ıckli 

Ayakkabı "Ka7tlr için,. 20 Çift "'Mliteahhit namma Pazarhlır 27/1/941 15 
Alçı 4000 Kilo 
Amyant pllka "40 X 40 eb'aduıda 2500 Adet 
Makine zinciri 8 Kalem 
Bira ıiıesi kapafilli 4.000.000 Adet 

I - Sarma ld.tıdı wartname " nfimaneai, ankkabı 
cibince pazarlık uıulile aatm almac:aktrr. 

.. • 16 
• S/Il/941 14 

• .. 
• • • 4/ll/941 14 

• 4/11/941 15 
Ye .incirler nlimuneleri Amnnt alçı eartnamcleri ma-

ll - Pazarlık hizalannda palı ci1D Ye saatlerde Kabataıta Levazım Ye MUba7aat Şubembin Alım Ko
mlıyonıında yapdacaktU'. 

ili - Şartname ve nlimunelet' s&zü seçen ıabeden cörülebltlr. 
iV - isteklilerin pezarbk için tayin olunan IÜD Ye saatlerde teklif edecekleri fi7at illerinden CX, 7,5 ıü• 

yenme paralarile birlikte mezkUr komisyona müracaatları. "374,. 

Gıda Maddeleri 
I (' 

Ankara, 24 (Tan muhabirin
den) - Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaleti tıbbi ve ıspençi. 
yari müstahzarlar kanununun 
bazı maddelerini değiştiren ve 
fıkralar ilave eden yeni bir ka
nun projesi hazırlamıştır. Bu 
proje ile tıbbi gıdalar ve deva! 
sabunlar ilaç zümresinden sayı.. 
lacakları ıçin bunlann kimyevi 
maddeleri ihtiva etmeleri ıcabet· 
mediğı gözonüne alınacak. tıp ve 
ispençıyari maddeler listesinden 
çıkarılacaktır. Serom ve aşı ıs. 
tihzaratımız memleketin ıhtiya
cma yetecek mertebeye varmış 
oulunduğundan dışardan gclect:k 
bll gib1 tedavi ve vikaye vasıta. 
ıarı hakındaki kontrolun daha zi
yade kuvvetlendirilmesi mak.sa. 
.:ııyle kanunda değişiklik yapıl
mak tadır. Vekalet, dışardan ge. 
tırilecek maddelerin vasıf ve 
şartlarını tesbıte salihiyettar o. 
ıacak ve bunun ıçınde getinlen 
nıaddelere el koyacaktır. 

Bu kanunla vetermerlerin de 
mustahzarlar yapmalarına ızın 
verılınektedir. Yerli mustahzar 

!arın yalnız toptan değil, pera. 
kende satış fıyatlarırun da daha 
evvel Vekalete bildırilmesı mec. 
ourı olacaıttır. 

Basıt ve faydasız şe. 
kilıerde bırtakım ıumyevi miid
delere husw;ı ısım takarak. ve hu
susı anbalaJla tıcarete çıkarııan 
mustahzarların :ıararları gorul. 
muş oıaugundan vekaletten ızın 
almadan bu gıbi miıstahzadann 
satışına musaade olunmayacak
tır. 

Tahlil neticesinde formüle uy. 
mıyan ve terkibinde bulunan 
maddelerin saf olmadığı ve hatta 
zarar verecegı anlaşılan müs
tahzarları ihzar edenler 50 lıra
dan 500 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkum edileceklerdir. 
Tekerrüründe ellerindeki ruh· 

Tobruk Zaferinin 
Akdeniz Harbindeki 

Tesirleri 
(Başı ı inddeJ 

Veyahut Yunan cephesinde İ
talyanları denize bir an evvel dö
kebilmek kin hava ve kara kuv
vetlerinin bir kısmını Yunanis
tana sevkedebilirler . 

Veyahut üçüncü bir ihtimal o
larak Sicilya Adasını işgale te
şebbüs edebilirler. 

Herhalde Akdenizde İngilizle
rin elinde istedikleri sahalarda 
kullanabilecek serbest deniz, ha· 
va ve kara kuvvetleri bulwıması 
mihver devletlerinin h()fUna gi· 
decek bir vaziyet değildir. Alman 
hava kuvvetlerinin Sicilyıya in· 
mesi, ve Alman ordularının Ro· 
manyada toplanması, Ahnanya 
ve İtalyanın bu vaziyetten müte
vellit endişelerini, ve muhtemel 
tehlikelere karşı yeni tedbirleı 
.ılmıya mecbur olduklarını göste 
rir. Almanyanın Romanyaya as· 
ker yı~ası, dı ha ziyade, İngiliz· 
lerin Yummistana asker sevkede
rek Balkanlarda bir cephe vücu 
de getirmek istemeleri ihtimaline 
karşı alınmış bir ihtiyat tedbirı 
olarRk ızah ec!ilebilir. 

Keza Sicilyada Alman hava 
kuvvetlerinin mevcudiyeti de yi
ne Akdenizde İngiliz hakimiyeti· 
ne karşı alınmış bir müdafaa ted
birinden başka bir şey değildir. 

Görülüyor ki Akdenizde teşeb
büs kabiliyeti İn~lizlerin elinde
dir, ve mihverciler bu mıntakada 
müdafaaya geçmişlerdir. 

İngilizler bu teşebbüs kabili· 
yetlerini nasıl kullanacaklardırl 
Akdenizdeki serbest kuvveti& 
rınden nerelerde ve ne şekilde i& 
tıfade edeceklerdir? İşte yanı 
Akdenizdeki harbin alacağı isti 
kamet İngilizlerin verecekleri ka. 
:-ara ve alacakları vaziyete bağlı. 
dır. 

satnameler geri alınacaktır. Ka. tıbbi müstahzar tertip 
nunda ruhsatiyes\z müstahzar edenler hakkında da ağır parii 
imal edenler, satanlar ve ce?.ası müeyyideleri mevcuttur. 

.. 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici. Askeri - Kıtaatı İlanları 

u ..... : ı ILuuı.uu .. oon buçult ltUf"Ut tatımm edılen 3000 ton bal7e sam.ını 
pazarlıkla satın alınacaktır, umanlar ıartnamcsine cöre yüzer tondlm llf&P 
olmamak üzere Ankara istasyonunda vagonlara teslim şartile ayn a)'n talip. 
lerden satın alınabilir. 3000 tonun teminatı 16,000, 100 tonun teminatı 675 
liradır. Pazarlıtı 6/1/ 941 den itibaren hersihı nat 14 de Ankara LY. Amir
liii aatm alına komisyonunda npdacaktır. Sartnamai komiSJ'Onda 16riilür. 

(1714 - 194) 

* * Hikemi muayene ile ve on bet siln
de teslim ıartile ve çuvallı olarak be
her kiloıa 20 kunqtan üç parti 100 er 
tondan ibaret Un pazarlıkla satın alı
nacaktır İhalesi 28/1/94ı Salı sünü 
saat 11 de Çanakkalede askeri aatm 
alma komiıyonanda :vapdacaktır. Her 
partinin tııtan 20,000 lira kati temina
t 3000 liradır Taliplerin belli ...akitte 
komisyonda bulıınmalarL ( 17 56-223) 

• 
Beher kilon l 1 lmrattan 1245 toı 

uidaJ alınacaktır Pazarlıkla eksilt
mesi 10/ 21941 Pazartesi ıünü aaat it 
da lzmirde Bomovada askeri aatm al
-na komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min tutan 126.950 lira, ilk teminatı 
~097 liradır Sartnamesi komis,.onda 
"örülür taliplerin belli nkitte komiı· 
.rona celmeleri. (1754 - 221) 

• 
1500 adet ahşap iskeletli ve 1368 a

det çetiıe iskeleUi erat eter takımlan 
ayrı ayrı müteahhit nam ve hesabı
na açık eksiltmeye konmuştur. Ah
şap iskP.letlı eğer takımlarının beheri
ne ll lira 30 kuruş çelik iskeletli e
ğer takunlannın beherine )05 lira 89 
lruruı fiya• tahmin edilmiştir. Ahpp 
iskelet için ilk teminat 8097 ,5 lira ve 
çelllr iakeletlı eteı takımı için ilk te
ml"at 8!100 lira olup sartnameler 750 
şer kuruş mukabilinde komisyondan 
aıınır. Ahşc.ı- ıskeletli eter taluını
nın lhaleııı 10 - 2 - 941 Pazartesi ıo
nü saa 11 de ve cellk lskeleotli eter 
takımlarının ihalesi ayni ,On saat 
U~ll dada" Eksıltmeye ııreceklerın 

kanun. trrr.lnat ve vesikalarlle Anka
r:ıda r.ı . M V. Satın alma komisyo
nunda bulunmaları, (1782) (365) 

• 
4000 ton baidaJ CSliltmeııf kapalı 

,.arfla ekaıltmeye konmuıtar. Tahmin 
o~deli 108.000 lira ilk teminau 8100 
radır. lbalesi 31/1/941 Cuma sflnü 

.aat 15 de Afrıda askeri satın alma 
ıtomiıJ'onunda J'apılacaktır. Sartname
~· komiıyonda ıörülür. Taliplerin ka 
rıunl vesikalarile teklif mclrtuplsnn ı 
nale saatinden bir saat evvel komiıyo-
rıa vP.rmeleri. (1758--237) 

• 
Ordu tipi Ye mncat mummeelne ıCS

re 148 er binek eter takımı kapalı 
,zarfla eksiltme7f konmaıtur. lbalee• 
31/ 1/ 941 sünii aaat ıs de Menifonda 
askeri satın alma komiıyonanda J'&PI· 
lacaktır. Muhammen bedeli 12,876 lirı 
ilk teminatı 965 lira 70 lmraıtur Nü· 
mune ve ıartnameai komiıyonda cörü· 

lilr. Taliplerin 'kanuni vnikalarile teliıı 
lif mektaplarmı ihale saatinden biı 
uat evvel k"rııilJ'On& vermeleri. 

(1764-243) 

• 
Beher kilosuna tahmin edilen fiy• 

tı euVlllL olarak 19 kurul olan 75 toa 
buı,w- pazarlıkla satın alınacaktır. 
Bu miktara mahsuben 15 tondan ap-
iı olmamak üzere satın alınabilir. 7B 
ıonun teminat 2138 lira 15 tonun 438 
liradır. Pazarlıtı 3 - 2 - 941 eünü sa
at 11 d,. Ankarada Lv. Amiruti satın 
alJna ltomls7inunda yapılacaktır. Ta· 
lipleri.ı t:ellı vakitte temlnatlarile ko
milJ'ODa gelmeleri. (1760) - (331) 

• 
H ton kuru fasulya pazarlıkla a~ 

lınacaktır. Eksiltmesi 27-1-941 C(lnQ 
saat 14 te Tekirdağ askeri satın al; 
ma komisyonunda yapılacaktır. Temi
natı 546 liradır. Şartnamesi komıs .. 
yonda görülür, İsteklilerin belli saat
te ıromısyona ıelmelerl. (1790-425) 

• 
10 ton koyun eti ve 5 ton aıtır eU 

paz;ırlıkla satın alınacaktır. 1haleai 
2-1-941 Carpmba günü saat 15 te 
Çorluda askeri satın alma komisyo
nunda yapııacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülilr. Taliplerin kanunJ 
tc.:minatlaril~ belli vakitte knaıisvn~ 
ıelmeJeri. (1818) (532) 

• 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

7 kuruş 50 sanUm olan 250,000 kile 
arpa pazarlıkla satın alınacaktır. Mu· 
hammı:ı.. bedeli 18,750 lira kat1 te
mi~atı 2812 lira 50 kunJ6tur. İhales 
28-1-941 Salı günü saat 15 de Çanak· 
kulede askerl satın alma komisyonur 
da yapılac&ktır. Taliplerin belli va· 
kitte komisyona gelmeleri. (1792) 

(427) 
--~~---~-~ 

GAiP ÇOCUK 
Oğlum 17 yaşında lbrahim Te

miz ayın yirmin· 
ci pazartesi gün\, 
mektebe gidiyo
rum diye evder 
çıkmış bugüne kr. 
dar avdet etme
miştir. Yanında 
bir miktar par~ 
da vardır. Bilen 
lerin ve görenle 
rin insaniyet namına adresıım 
bildirmeleri rica olunur. 

Babası: Yedikule Hacıevhattir 
caddesi 85 No. Bektaş Temiz 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
l - Hava birlikleri için 78 kalem kablo Ye elektrk malzemesi alma

caktU'. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 4/2/ 941 Sah cihıil saat on bette Yqilköy hava 

mıntaka depo imirliti aatm alma komiı,.onanda yapılacaktır. 
3 - İlteklilerin teminatlarile birlikte JUdı pn ve saatte ve tartname

ıble malzeme miktar1111 cörmck iati:paaleria ber aüıı komisyona mura-
caatları. (451) 
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HANGi RENK sızı MES'UD EDER? 

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

Soğuğa Karşı 

Tedbir Alınız 
Y almz sıkı giyinmek 

kdf i değildir. Cebinizde 

bir k<Z§e 

GRİ PİN 
de bulundurunuz 1 

GRiPiN 
sürünüz. Pudray sımsık 1 ı Üıiütmekten mütevellid baş, diı, adale, afnlarile lınrıklıit ve emsali.ne 
tutar ve akmasına manı 

kar§ı en ıeri, en lı:at.i' tesirli illçtır. 

to.~ur. Yağlı 1
ve yagd-sız olan Lüzumunda C"iinde 3 adet alınır. Taklitlerinden aakınmız ve her yerde pullu 

up ve vazo arı var ır 1 1 • · · 
... • • , 1 '<utu arı ısrar a uıteyınız. 

,. iHTiRA ILAN~4' 1 __________ _ 

l 
"S!ren,, hakkında alınmış olan• I EMNİYET SANDIGI İLANLARI ı 
~~-1-939 günlü ve 2634 sayılı "-- ----- - ---------------------' ıhtıra beratı bu detn mevkii fi-

ile konmak üzere ahere devrü- 1' k •tı• Emla ... k Satışı Sekı·z terat veya icar edileceğinden ta- a Si 1 
lip olanların Galatada, İktisat l ı.;:;::;:.~ U::":.;.::.rr"'· .. --, Senede 0 / o ,5 Faizle Odenir 

10 KADINDA J,. İHTİRA iLANı ., Cin.si 
Semti 

Muhammen 
Kıymeti 

~PARASIZ:J' 
9 U F E N A "Sınai İspirto istihsaline mahsus 

usuı., hakkında alınmış olan 
RENKTE BiR 3.o-9-939 gUnlü ve 2728 sayılı ih

tıra beratı bu defa mevkii .fiile lu sihramiz yeni 
·Pudra renkleri,, 
ecrübe edilebilir. 

P U O R A konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip o-

K U LLAN l R lanlnrır. Galatada, İktısat hanın-
• dcı, Robert Ferri'ye müracaaUarı 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makiyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazib ;renklerdeki To
ka !on pudrasile yapınız. Bu ye
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile kanştırıl
ınıştır. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makiyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü" ile 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cildiıı 
kurumasına ve sertleşmesine ve 

binnetice buruşuklukların zu
huruna da mimi olur. Her vakit 
krema köpüğüyle karıştırılmış 
meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 

intihabında tereddüt ettiğiniz
de lutfcn !stanbuldn 622 No. 
posta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servisi T. T.). vaki ola

cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif reriklerde nümunelik 
altı ufak paket pudra göndere
ceğiz. 

İstanbul l\lıntaka Liman Reisliğinden: 
İki adet işart direği ve tesieatınm yaptınlması açık eksiltmeye kon

mn~tur. 
Tahmin bedeli 1140 lira % 7,5 teminatı muvakkate 85 lira 50 kuru$tur. 

İsteklilerin mali ve ticari vesaik ve teminat makbuz veya banka mektubu ile 
ihale tarihi olan 31.1.941 Cuma gunü saat ıs de Galatada rıhtım üzerinde İs
tanbul Mıntaka Liman Reisliği Satın Alma Komisyonuna ve şartnameyi al
mak ve görmek istiyenlerin Riyaset İdare Şubesine müracaatları ilan olu-
nur. (304) 

TÜRKiY E C ÜMHURIY ET I 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş ı'a rihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Aja os adedi : 265 
Zirai ve ticari her oe vi banka muamelelerl 

Biriktirenlere 28,800 Liro Para 
i KRAMi YE VER i YOR 

Ziraat Bankas•nda kumb•ralı ve lhbaraı2 t•nrrut heaapl•rında en e2 SO 
llrası bulunanlara senede 4 defa çe kllecel< kur11 ile apl)ıdakl pilin• gllrt 

lkr•mlye daC11 ı tııcıı ktır. 
4 Adet 1.000 u .. ııı. 4.000 Lire 
4 • ~00 • t.000 • 
• • '50 • , 000 • 

tO • 100 • 000 • 
•OO so 6 OOC' • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 8.200 • 

ol K KAT: Resaplahndakl paralar btr sene içinde 50 liradan aşağı dDsrnl· 
yenlere ikramiye çıktıttı takdirde ~ 20 tazlaslyle verilecektir. KuraJa1 
~ede 4 defa. 1 EylQl. ı BlrlndkAnun. 1 Mart ve 1 Haziran 

tarfhlerfnd@ çe.'tflcccktir. 

UAn olunur ' . 
SATILIK 

Çok güzel ve modern stilde 
yatak ve yemek odası mobilya
ları satılıktır. Hergün saat 3 - 7 
arasında Beyoğlunda. İlk Beledi· 
ye S. 5 No. Küçük Tünel Hanı-

nın 4 No. sında. görebilirler. 

~------' · Doktor ' 

lrr cnS. 2 .!:.! ~ı!.,~, 1 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar
şısındr. Posta sokağı köşesinde 
Meymenet apartımanı. Tel:43353 '· , 

,. Doktor Horhonıni •ı 

1 Eminönü Nimet Abla gişesi kar
,ısındaki muayenehanesinde her 
g{in akşama kadar hastalarını te
davi eder. 

'\ a Telefon: 24131 •ımıt., , ... 
1 

Doktor A. Emanuelidı ı 
Sirkecideki muayenehaneslnı 

ıstimla.ld dolayısile ayni sırad, J 
\ferke1 Lokantası Q7rrinp .,ııı. 

't • etmısh 

SATILIK EV 
Kaçınlmıyacak Bir Fırsat 

1800 lirası peşin 3400 lirası fa
izsiz 7 senede müsavi taksitle ban
kaya ödenmek üzere satılık 9 o
dalı kagir ev. Tünel civarında ya
zıcı caddesinde Topçu sokağında 
9 numaraya müracaat. 

Kayıp: - Istanbul belediyesin
den almış olduğum 883 numaralı 
sicil şoförlük ehliyetnamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

lsmail Omcr 

Kayıp: - Tıp Fakültesinden 
aldığım 979 numaralı hüv1yC't va
rakamı kaybettım. Esasen l"akül
teyi bitirmiş olduğumdan hükmü 
kalmamıştır. 

Raşit Kaçaroğtu 

Bakırköy nüfus memurluf:'un· 
dan: Bakırköy kazası Kartaltepe 
mahallesi 123 hane 2/48 nüfus 
kütüğünde kayıtlı Sait oğlu Hüse
yın Sadi Bilyüksoy bu kere soy
adını Istanbul asliye 11 ıncı hu· 
kuk hakimliğinin 28 • 3 940 gun 
ve 940/222 sayıb kararile Sarı
oğlu olarak düzelttığinden sayın 
gazetenizle ilanını saygımla dile
rim. 

Sahip ve Neşriyat mildllrü: Emin 
UZMAN Gnzctecillk ve Ne.riyat 

T. L. S. TAN Matbaası 

Osküdarda Aşçıbaşı mahalle11inde 
Mektep sokafında eski 9 yeni 13 No. 1ı 

Beylerbeyinde Bostancıbaşı Abdullah
ağa mahallesinde Bostanaralıiı aoll:a
tında eski 9 mü. yeni 4 No. lu 

Üüsküdarda Selfi.miali mahallesinde 
Selamsız ve Meyhaneler ıokatında es
ki 35S, 355, 3SS, mü. yeni 2, 4 No. h. 

Boğaziçinde Sultanbeyazrt mahalle.in
de Trapya caddesinde 11 No. da. (Ki
rcçburnu mevkünde) 

Üsküdarda Selli.mialiefendi mahallesin
de Keresteci sokağında eski 2 yeni 2 
No. lı 

Ma.abahçe CT 

Bir bine iti diikkSn 

İki dönüm fundalık 

400 zira ana 

100 

150 

1250 

100 

205 

Bcyoğlunda Hüse)'inağa mahallesin- 101 arım arsa 125 
de eski Bülbüldercsi yeni Viıtne aoka-
ğmda eski 6 mü. 6, 6 yeni 24, 26, 28 
No. lı 

1 - Arttırma 31 K. Sani 941 tarihine düıcn Cmrıa ıünü yapılacak \f'C 13 
ten 15 ıe kadar devam edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel •erene yapılır. 
2 - Arttırmaya cfrmek için muhammen kıymetin % ıs ti nlıbetinc!e ~ 

akçesi yatırmak lazımdır. 
S - Arttırma bedelinin dörtte biri petln seri Jı:alaıu Mkİa MDede Hkis 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % S faize tlbidir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar cayrimenkııl Sandıia birinci derecede 

İpotekli kalır. 
S - Binaların fotoğraflan Sandık dahil.indelı:i satq salonunda te~hir 

olunmaktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilir. 
llllllllllll llllllll uuuu uuuu uuuuu 

EMLAK ALMAK VE 
SATMAK iSTEYENLERE: 

1ıtanbulun her semtinde her çeı:ıit emllk almak ve satmalı: için en lı:ın 
yol satış salonumuzu ziyarettir. İstenildiii takdirde aatılığa konan emlak 
mukabilinde ne miktar borç verileccfi tayin edilerek alakadarlara bildirilir; 
bunun iç.in ilı:i lira ücret alınır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere üç ay için bin lirada on 
iki buc;uk kuru,tur. 

Ne satıcıdan ne de alıcıdan baflı:a bir ücret alınmaz. (224) 

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

Her Üç Sınıhna Talebe Alınıyor. 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa asken liıclennın ber llç ımdma l Mart 941 

d. başlıyacak olan yeni derı devresi için maarif liıelerindeo aalı:il ıaretilf' 
tlebc alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin • Tilrk ırlı:mdan olması, 11hht ma ayenede aat· 
lam çıkması ve isteklı adedi ihtiyaçtan fada oldutu takdirde yapılacak .eç
me sınavında. kazanması ve kendi olı:ullarmda bu ıene aldıktan ilk kana.at 
notlarının derecesi iyi olması tarttır. 

S - Bir ıene tahsili terkedenler. her ne .ebeple oluna olsan ,.,mı bG
'IÜtmüs veya küc;ültmüf olanlar, yaoları. boylan ve atırlıklan asker! liıeleı 
talimatında yazılı hadlere unun olmryanlar kabul olunmular, 

4 - Bu ,artlan ta!Şıyan isteklilerin bulunduklan yerlerin aalterli lı: ıa
belerinden diier lraydukabul prtlarile müracaat yollanm öğrenmeleri Vf' 
buna core de kaydukabul kAtıtlarını hazrrhyaralr 20/tl.Kinan/941 den iti
baren askerlik şubeleri yoluyla bu kağıtları &'irmclr iıtedilı:leri okullara 
~ondermcleri ve okulların bulundutu yerlerde bulunan lateklilertn de yınf' 
ZO/Il.Kinun/941 den itibaren doiruca okıd müdürlüklerine müracaatları 
lan olunur "1679 - .. 12114 .. 

Darülaceze müesseıCIİnin yıllılı: ihtiyacı için alınaca.k 3,000 kilo ııeytın 
tanesi açık eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun tahmln bedeli 3S lı:uruş 
ve ilk teminatı 78 lira 75 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellt Müdürlüğü 
kaleminde &Örülebilir. İhale 10/2/941 Pazartesi ıünü ıa.at 14 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
yılına ait Ticaret Odaşı vesikalarile ihale cünü muayyen saatte Daimi En-
cümende bulunmalarL (S40) 

Devlet... Orman İşletmesi Sinop Revir Amirliğinden: 
6316 M. 3 Maden Direii Kat ve Naklettirilecektir. 

1 - Devlet Orman t,letmıi Sinop Revir Amirliii istihııalltmdan 6316 
M. 3 Maden direği kapalı zarf uıulil ile lı:at ve nalı:lettirilecektir. 

2 - Takdir edilen fiyat beher metre aıikip için (600) Altı yüz ku
ruştur. 

3 - İhale 5/2/941 Çarşamba cilnü ıaat 15 de Sinopta Devlet Orman 
lşletmesi binasmda müteoekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şarnatmede yazılı evrak ve % 7,5 muvakkat tcminatla
rıylc teklif mektuplarını ihale aaatinden bir saat evveline kadar mezkGr ko
misyona vermeleri. 

5 - Bu ioe ait şartname ve mukavele projesi Anlı:arada Orman Umum 
Müdürlüğünde, lstanbulda Orman Çevirce Müdürlüğünde ve Sinopta Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirliiindt cörülebilir (377) 

İstanbul Hava l\lıntaka Depo Amirliğinden : 
ı - Hava birlikleri için "5000,. çift er kundurası alınacaktır • 
2 - Pazarlıkla ihalesi 4/2/941 Salı cünü saat 14 de Yeıilköy hava Htm 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin nümune ve şartnameyi cönnek üzere her ciJn •e pazar

lığa &ircceklerin 2200 lira muvakkat teminatlarmr Bakırköy mal müdürlü
ğüne yatırıp teminat makbuzlarile belli &ün n uattc komisyona. müra-
caatları. "450,. 

2:> • 1 • 941 

!/tıH4İŞiHi "t#ııŞ 
lca6'u{/uH1ıı sakla11HıS 

Fazla cer e yan ıstı h ra re 
eden ·am pu llar kullanıldı• 
O ında ayn ı tu h.af l f~a dü· 
şülür. 

· Haki ki tasa r r u f vapma~ 
isteye n daha ·az cerey ·an 
sarfı n a mukabil a a ha öo·ı 
ışık veren TUNGSR A M am
pullarını ·m u bayaa e der. 

IJNGSRAM 
EN AZ PARAYA·EN BOL AYDINLılK 

B O URLA B i R A D .E.R L E R 
İSTAN•UL ANW:AAA 12.Mı"' 

, __ _ 
KUŞ TÜYÜNDEN • 

Yastık, Yorıan, Yatak kullanmak hem kesenize ve hem de sıhbatinıse 
iydalıdır. 

Bir Kuştüyü Yastık 1 Liradır 
Yastık, yorcanları da pek acurdur. Adreı: İstanbul Çalanakı;dar 

KUS TUVO FABRİKASI TELEFON 23027. , ............................... .,, 
.. ~ ...... a ............................ . 

TIMOFUJ 
(Abdest Bozan) dediflmlz barsak lı:urtlanrun devasıdır Bunlar ııfu etllC 
yapılmıı pastırma ve ıucukları yiyenlerde hhıl olur. Uzunluklan dör1 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar 
T 1 M O F U J bu lı:urtların en birinci devasıdır. Sıhhat Veklletiniıı 
nüsaadeıini haizdir Her eczanede bulunur Rec:ete ile ıatılır 

~ ........................... . [ .. .,,,, 
Devlet ~emiryolları ve Limanları işletme idares; ılanları 

Muhammen bedeli 39000 lira olan muhtelif alit ve edevat 12.3.1941 Çaf' 
ıamba cıinü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasını!' 
ıatm alınacaktır. 

Teslim olunacak mabeme Alman men'şcli oldufu takdirde bedeli Türk:' 
Alman anlaşması plafonunun 3 üncü crupuna ayrılan mebllidan tesviye edi' 
lecektir. 

Bu işe cirmek iııtiyenlerin (292S) liralık muvakkat teminat ile lı:anurıtJtl 
tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni cün saat 14,30 a kadar komisyotl 
Reislifine vermeleri Hi.zımdır. 

Şartnameler (195) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ıatıl"' 
maktadır. (486) 

' iNŞAAT 1LAN1 
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesinden: ,, 
1 Pamuklu müessesesine batlı Nazillı fabrikası pamuk ambarlan ; .. .ıı" 

ahit fiyat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 57.219.72 liradan ibarettir. ıtı 
2 Eksiltme evrakı üç lira mukabilinde Ankarada. Sümer Bank marııO 

müdürliliünden İıtanbulda, Sümer Bank İstanbul !fubcsinden alınabilir. ıt 
3 Eksiltme 30 kanunusani 1941 tarihine müsadif perşembe ıriinü saat 

ia Ankarada Sümer Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 Muvakkat teminat mlktan 4111 liradır. ııı; 
5 İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmıs otduklart 

1 
ita bil işlere, bunlarm bedellerine, fırmanm teknik teşkilitınm kimlerden t f1 
~ek'kill ettiğine ve hanci bankalarla muamelede bulunduklarına dair yesi~1' 
'<oyacaklardır. 1 

6 Teklif mektuplannı havi zarflar, kapalı olarak ihale cnnn saat t~ , 
kadar makbuz mukabilinde Ankrada Sümer Bank muhaberat müdürlülti bil" 
•ında pamuklu müessesesine teslim edilecektir 

7 - Posta ile cöndcrilecek teklifler. nihayet ihale saatinden bir 98at ~ 
'ıne kadar ıetmiıt ve zarfın kanuni $ekilde kapatılmı$ olması lizundır. post• 
•iki olabilecek geçikmeler nazan itibara almmıyacaktır. 

R - Rıınkıı ihııt,.,,; icrıı~a <ıerbe!lttir 

IstanbuJ Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
l - Hava Birlikleri deniz nakliyatı için azun müddet bava mmtak• d~ 

po lmirliii emrinde c:alı,mak üzere 1500 -2000 ton cer lrabilıyetind• ını,,.c 
•ı; bir romorlr kiralanac•ktu ı;• 

2 - Pazarlıkla elrıiltmesı 301\/Q.Ct Pf'rtf'mbf' ırtinfl ıaaı 14 tfr y,.511k 
.avıı mmtaka depo llmirlifi 9atın alma lrnmisvonunda vımılacııktıı 

S - lsteklilerın teminatlarile birlikte vazıh ıün ve saatte ve sartn•"'e· 
Bini fÖrmek İ!ltİyen İsteklilerin her gün komisyona müracaatları .. ,OS 

De~let Limanlan İşletme Umum Müdürlüğündell'.1 ... 
24.1.941 tarihinde açık eksiltme au retile ihale edileceği evvelce illin edt 11 

mis olan Galata rıhtımmdld asfalt tamiratı işinin &örülen lüzuma blrıae 
ikinci bir ilana kadar tehir edildiği ilin olunur. "535., 


