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MUTLU BiR YILDONUMU 
Relik Saydam 'ın ikinci 

Başvekillik Yılını 
Tamamliroruz 

Ulus'da Falih Rıfkı Atay Diyor ki: 
"Dışarda devletin kudret ve menfaatlerini, içerde milli birliği ve halkın Milli 

Şefe, rejime ve Meclise sarsılmaz bağlılığını tamamen muhafaza eden bir hareket 
tarzı Saydam Hükı1ınetine Cümhuriyet tarihinde parlak sayfalar temin etıııiştir.,, 

.Bugün me•ut bir yıldönü· 

1 lııunde bulnnuyoruz. Tam iki 
~·11 evvel Başvekil Dr. Refik 
Saydam J\tilli hükiımeti kur· 
lllaya memur edilmişti. İki se· 
nedenberi iktidar mevkiinde 
h.ulunan Başvekilimiz, çok na• 
~ık bir devirde işe başlamış ve 

undan sonra harbin de başla· 
lllasile büsbütün nezaket kes• 
heden biı· devrede memleketi 
büyük bir kiyasetle idare et. 

1 lııi~tir. 
1 Refik Saydam bükiımeti, bu 

1 

ınesut ik: sene zarfında vatan. 
da müstakar bir rejim ve her 
lüriü anarşiden uzak bir hava 

1 :Yaratmış ve bunda çok muvaf· 
lak olmuştur. Çok çetin hir 
devre ge~iren politikada, clış 
~iyasetimizi tam bir dürüst
lü;.; ve enerji havası içinde ida· 
re ederek bütün dünyada bil· 
\·ük bir itimat ve hayranlık u· 
\'andırmıstır. Bu sayede Tiir· 
kiye, dünya siyasetinde büyük 
hir rol oynamış ve büyük e
h~mmiveti haiz bir varlık ha. 
litıde h

0

ulunmuştur. 
il ükrımet geçen •ene bu va· 

kitler ikti•at ve müdafaa ha· 
k•mından Büvük J\tillet l'tlec· 
!isinden geniş. ve fevkalade sa· 
lahiyet istemisti. Fakat bu sa· 
liihiyetini büyük bir dikkatle 
kullanarak hatta çok defa im· 
'ak ederek kullanmak suretile 

vatandaşlann her türlü huku
kunu korumayı bir gaye edin. 
mistir. 

Memleketi, bu çok nazik za· 
manlarda büyük bir kudret 
\•e kiyasetle idarP eden Say· 
dam hükumetinin ikinci yıldö· 
nümünde kcndisile daima be· 
rcbar olan ve tam birlik teşkil 
eden enerjili bir milletin men
suplan olmam1z dolayısile 
duvdui!umuz balıtiyarlık son· 
suzdur. 

Ankara, 25 (TAN Muhabi· 
rinden) - Falih Rıfkı Atay, 
yarın (bugün) çıka«ak l'lus 
Gazetesinde "Refik Saydam 
HükUmetinin Üçüncü Yılı 0 
ba~lığı altında şu makal~yi 
neşretmektedir. 

"Bugün muhterem Ooktor 
Refik Saydamın Başvekilliği· 
ııin ikinci yılını tamamlıyoruz. 

ismet İnönü Cümhurreisi 
intihap edildiği zaman, Doktor 
Refik Saydama Dahiliye Vekil
liği ve Parti Genel Sekreterli· 
ği vazifeleri emanet edilmi~tir. 
llluhterenı doktor, yeni mebus 
seçiminin arifesinde, 25 ikinci
kanun 1939 tarihinde Başve· 
kalete geldi. 

Refik Saydam hükfimetl, 
Türk.iye Cümhuriyetinin müs
tesna bir devrinde mesuliyet 
almıştır; içerde ve dışarda bir 
takım kötiicül telkin ve hü· 
kümlerin zağmına, rejim istik
rarını, devlet nizamının ve in
kıliip müesseselerinin sağlam· 
!ık ve bütünlüğünü, halk birli· 
ğini isbat etmek lazımdı. Hiç 
bir istisnai tedbir ıJ.ınnı •ı 
lüzum görülmemiştir; hiç bir 
hürriyet kayıt altına alınma· 
mıştır. Doktor Refik Saydam 
Milli Şefin iıdeta ananevi bir 
siyaseti Q.lan nizam ve meşrui
yet davasına, gizli açık vazife 

(Sonu. Sa :,, Siı t; 

SiYASi HALK 

1 Almanların 
İlkbaharda 
Yapacağı 
Taarruz 

Üç İhtimal Var: 
İngiltere, Akdeniz 

Veya Balkanlar 

Macarların Vaziyeti 
Dikkate Şayar.dır 

Almanya, Bulgaristan 

Ve Yugoslavyayı da 
Tazyik Ediyor 

Ar.kara radyo gazetesi dün ak
şamki neşriyatı arasında beyneL 
milel hadiselere temas edı:_rek de
miştir ki: 
"- Subat ayı yaklaştıkça, Al· 

manyanın ilk bahara yapacağı 
tahmin edilen taarruz hareketi 
her tarnfta büyük bir alaka ile 
beklenmektedir. 

Alm!ll'yanın bu münasebetle, 
geniş mikvasta hazırlanmakta ol-

' duğunu bizzat kendileri de giz. 
lemiyer ve "zaman ve mekan ta
yin etmiyoruz, fakat hazırlanı· 
yoruz.,, demekten çekinmiyor· 
lar .. , 
"Almanyanın son zamanlarda 

İngi!tereye yapmakta olduğu ha. 
va akınlarını gevşetmiş olması 
da, baharda yapacağı büyük ta· 
arruz için benzin tasarrufuna 
başladığı kanaatini kuvvetlen
dirmektedir Almanlar, önümüzt 
deki ilk baharda yapacakları ta· 
arrıızun geçen baharda yaptıkla· 
n taa~ruz gibi bir sürpriz mahi· 
yetind€ olması için susuyolar ve 
hu hususta ketum davranıyor-
lar . ., 

Üç ihtimal 
"İlkbaharda vaki olacak Al· 

man taarruzu hakkında üç ihti· 
mal akla gelebilir: 

...:::::=:::.:::==::::::::::::::::::.:=:::::::::.::::::::::::::::::::::::::=:::=..=:=::::.:..==::= "Bunlardan birisi doğrudan 
- doğruya İnı!;iltere adalarına taar. 

INöNü ANSİKLOPEDİSİ 
HAKKIN DA 

BAZI MÜTALAALAR 
V zerine en büyüğümüzün adını taktıkları bu eseri, 
onun büyük ismine layık bir tarzda çıkarmak iste
diğine şüphemiz olmıyan Maarif Vekıiletinin yeni 
sene bütçesini lıazırUırken, bu sahada az çok tecrübe 1 
görmüş bir adam sıfatüe teklif ettiğimiz teşkilatı 
kurmakta gecikmiyeceğini ümit etmek isteriz. 

M. ZEKERIY A SERTEL 
'Maarif Vekaieti, İslam an· ıı;ör€, bu ansiklopedi Franı;ızla· 

siklopedi<rinden sonra bir rın "Yirminci asır Larus,. u esas 
ile "İnöniı ansiklopedisi,, ismini ittihaz edilerek yapılacak, ken· 
\l~rdL1<1eri yeni bir ansiklopedi dimize ve şarka ait olan kısımla· 

~ "iicude getirmeye teşebbüs et- ra ayrıca ehemmiyet verilecek, 
~ekle, kültür hayatımızdaki bü· diğer memleketler hakkındaki 
~ bosluklardan birini doldur· malumat ta o memleketlerin an· 
llıayy ü~erine almış bulunuyor. siklopedilerinden alınarak ta-
İslam ansiklopedisini \isanımı· mamlanacaktır. Eser on cilt ola. 
~ çevirmek için tutulan yolun caktır. 
cı~diyeti, takip edilı:n usulün Tiirkiyede ilk ansiklopediyi 
llıukemmeliyeti. bu yeni ansiklo- "Muhitiılınaarif., ismi altında 
~edıde de muvaffak olunacağı- Emrullah efendi neşre teşebbüs 
~ın en büyük delili olarak alına- etmişti. Fakat haddinden büyük 
d ılır. Unun için bu teşebbüsün· bir ise ıı;irismis olduğu için ta· 
Len dolayı evvela Maıtrif Veka· bii muvaffak olamadı. 
«tırıi tebrik etmek isterim. Biz üç dört arkadaş birleserek 
. Otedenberi en büyük hayalle- on sene kadar evvel bir Çocuk 

tıınr:ten biri bu memlekete bir ansiklopedisi neşretmistik. Sonra 
~iklopedi hediye edebilmekti. bımdarı cesaret alarak "Büyük 
Utıirı medeni memleketlerin za· ansikloproi .. ye bir hazırlık ol· 

~an zaman vücude getirdikleri mak üzere on ciltlik "Hayat an· 
'l' ~ ınuazzam kültür abidesinin siklopedisi. ni vücude getirdilı:. 

1 ~tkiyede bulunmaması. bizim Hayat an•iklopedisini muvaffa· 
,;ın noksanların en büyüğü idi. kıyetle tamamlayınca. bugün 
\1 tınanlılar bile bir kaç sene ev- Manr!f Vekaletinin tesebbiis etti
t e1 bir Yunan ansiklopedisi nes· ği !:niyük lügat ioin hazırlRnma· 
.,,•tll"ek suretile bize ilk örneği ya karar verdik. Biz de "Yirmin-
~ ••mislerdi. Bizim bu sahada la· ci Asır Larusu .. nu esas ittihaz et. 
t ~Yıt kalı ımız affedilir bir mü- mis. dii"!ıtı:...memleketlerin de an· 
atr.aha değildi. siklopedilel'lni ııetirtmis. daha 

ita_ O~un için bu defa Maarif Ve. sıen:s \re 'salahiyettar bir tahrir 
lg l~!inin "İnönü ansiklopedisi,, heyeti teskil etmis ve ise basla· 
c !'nı altında bir ansikl11pedi vü· mıstık Hatta kelimelerin tasnifi 
~'•de l!;etirmeye teşeb ·· tiğj ve birinci cilqin nzıları bilP ta· 
~ aberinı oıirendiğim za er· mamlanmıstı. llkat bir sene ca· 

'te!! cok ben sevindim. hstıı<tan sonra, uğradığımız müş-
~ t\nsiklopcdiyi vücude getire- ri ven iyerek,bu tesebbü· 

General 

Antonescu 
İhtiyatları 
Staia Çağırdı 

Horia Sima'nın 

Yakalanması 

Tedbirler Alındı 
için 

isyanda Y ah&!djler 
Çok Zarar Gördü 
Ankara Radyo Gazetesı, dün 

akşamki neşriyatı sırasında Ro
manyada cereyan eden >on h<'ıdı
selerden bahsederken şunları soy
kmıştır: 

"Romanyada son cereyan eden 
hadiseler çok mühımdir. Çünkiı, 
Almanlar şımdıye kadar ı~gı.J et
tikleri bütün memleketlerde tam 
bir otorite tesisine muvaffak ol
muslardır. Alman işgalinden son· 
ra Fransada bile ciddi bir ııld'se 
çıkmamıştır. Fakat Almanlar, Ro
manyada bir otorite kuramadıkla· 
rını da biı<at görmüşlerdır." 

fSonu "• 5· Sü !>) 

ltalyaya Alman 
Akını 

Devam Ediyor 
ltalyan Kuvvetleri 
Mürakabe Altında 

Ankara radyosu, dün akşamki 
neşriyatında Almanyanın ltalya· 
ya yapmakta olduğu yardımlar· 
dan bahsederek şu malıimat:ı ver· 
miştir: 

"Alman kıtaları gruplar halin· 
de Italyaya akın etmektedirler. 
Birçok kurmay heyetleri de mü· 
şavir kaydı aytında, Italyan aske
ri kuvvetleri nezdinde vazife al· 
maktadırlar .. Bu suretle hemen 
bütün ltalyan askeri kuvvetleri 
Alınan mürakabesi altına girmek 
tedir. Faşist partisi bunu iki mem 
leket arasındaki siliıh kardeşliği· 
şeklinde göstermektedir. 

"\ 

AŞKIN TEMİZİ 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
GAZETESi Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiyatı: 100 Kr. 

• 

) 

Ak denizde hakimiyeti elinde tutan lı.giliz donanmasına mensup harp gemilerinden Hood zırhlısı 

Afrika Harbi 

İngilizler 
Derne 

Önlerinde 
Şarki Afrikada ve 
Habeşistanda da 
İlerleme Var 

Amerikanın Yardımı 

Roosevelt 
Halifax'ı 
Karşıladı 

Ha lif ax, AmerikalılarıTJ 

Galebe Yardımile 

Çalacağız, Dedi 
Kahıre, 25 (A. A.J - · Tebliil" Annapolis, 25 (A.A.) - Roose-

Libyada, dun akşam, kuvvetlen- \•elt Lord Halifax'ı Amerika). 
mızın ilerı un.surları, Dernerun nıuvasalatında k rşılamırtır. 
tak.rıben 5 kılometre şarkında Lord Halifnx Roosevelt İngiltere Büyuk El· 
duşrnanla temas halinde bulunu- ·---- risile refikasını getiren "Georgc 
yorlardı Duşmanın orta buyuk· 1 ~ • hl d · 1 d"" Ch luk . ·nk ıw .................... •••••······--··· ~ .1 .. zır ısır:ın emır e ıgı eso· 

te ta larcıan murekkep bıı r ., ,-,eake koyuna "Potomac .. yatıyla 
koıu ıle mUha!ebeye tutu~.uımuş ı İAŞE VEKALETi gelmiş ve zırhlıya yanaşmıştır 
ve bu kol dagıtılmıştır. l ,ı duş· Lord ve Lady Halifax zırhlıdar 
man tankı alınmış, aort. tank talı- : vata geçmişlerdir. Reisicümhuı 
rıp olunmu~tur. rtarekat, muvaf· ! İHDASI yem İngiliz Büyük Elcisinin elın: 
fakıyele ınıuşaf etmektedir. ! hararetle '1kmİstır. Bundan son· 

Kahıre, 25 (A. A.J - · B D C" ! İHTiMALİ VAR ra yat sahile doğru yol almıştır 
Brıtanya Orta Şark Orduları Baş· j Oğle yemegi vatta yenmiştir. Ka-
kumandanı General Sır Archı- ı· lab .. lık bir halk ve gazeteci küt· 
bald Wevell, perşembe gunu fob· Ankar•d•n gelen haberlere göre lesi ı'kelede bekliyordu. 
ruğa giderek isWıkiımları ,ve or~ 1 ••ııe itlerinin dünyo ahval! muv•· Siyasi mahfiller. Amerikan mi: 
duyu teftiş etmıştır ıngıliz ılerı ceheılnd" keabeyledlDJ büyUk e-

. , . , ·. . Jeti reisinin ilk defa olarak bövlı ·" e ele 1 b 70 '· 1 hemmlyet dolayıalle Ticaret Ve-m.ur z rı, o rugun o.ı o- I ı bir ı'ns. t yapını< oldug-unu tebaru·. b l(Jletınln ktlıat Veklletlle birleı- "- "l 

metre gar ınde Gazaıe'ye gırerek tlrllmuı ve , ... itleri için mUı· ettirmektedirler. 
burasını birkaç gün evvel tahliye taklle• bir Vekllet ihdas• huıu. t · h be 1 hf"lle b e te ked·1m· ı ak bulm 1. yı a r a an ma ı r, ı 

d
v r ı ış o ar uş ar- ıunda bir cereyan bat göıtermlt· vaziyetten sonra. projenin seklt 
ır. tir. B• huauot• hükOmetln nH•I ait kısımlarında bazı fedakarlık 

Jtalyan teblig"i bir kar••• varacaO• henUz malQm !arda bulunmaya hazır olmak4 

!tayada hır mahal. 25 (A. A )
"Teblığ" Tobruğun garp mıııta
kasında düşman taarruzuna ne\'· 
midane mukavemet eden son 
müfrezeler de dün teslim :>!muş
lardır. Tobruk müstahkem mev
kiindeki kıt'alar bir pıyade fır
kası, bir orman muhafızlaı ı tabu
ru, bir siyah gömlekliler tabı..ru, 
bahriye ve topçu mııfrezele:in· 
den ibaretti. Bunlar cem'an 20 
bin kişilik bir kuvvet teşkil edı
yordu. Bu kıt'alar 19 gün mute
madiyen karadan, denizden ve 
havadan yapılan bombardımanla
ra mukavemet etmişler ve dort 
gün nihai hücuma karşı durmıış
lardır. Topçularımız son mermi-

(Sonu. Sa S; Siı ZJ 

~•611dlr . 
ı... -". l>eraber, hPf"Pn hPmPn mntla~ 
• ................... •-•••••••••••••••·····• (Sonu: Sa 5; Sii lJ 

SIRASI GELDiKÇE: 

Ömer Seyfettinin 
Delinmiş Gayda'sı 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
( !Ju yazmırı 11akil ve tercüme hakkı serbesttir.) 

Belki tanırsınız. Hani bir Gayda vardır. Amma bildiğimiz in· 
ce sesli, hora teptiren Bulgar ga~·dası değil. O gayda keçi 

tulumundan şişirilir, iki ucuna birer delikli kamış takılır,' öyle 
öttürülür. 

Bu gayda Ömer Seyfettin Gaydasıdır. Bunu ilkönce rahmet
li Ömer Seyfettin harikulade oynak ve kudretli kalemiyle uzun 
uzadıya yazını tı. Ben burada btteriksiz kalemimle kısaca tekrar
lıyacağım. İsterseniz erzasti diyebilirsiniz: 

Kı kıyamet. Yerler iki karı kar. Ayaz o kadar dehşetli ki 
insan ehi değil de ray kesiyor. 

Çöplüce bülbülü denilen mahut serçe bozması ku< ı:ünlerdeıı· 
beri aç kalmış. Ne bir iki ekmek fırdası. ne üc bes darı buiidav 
tanesi. Bir sabah gamlı gamlı düşünüp dururken. bakmı;, ne~gör· 

,jjn! Sütçünün biri tavlı. besili beygiri kapı kapı yedip evlere i;ı 
dağıtıyor. Yine bir kapının önünde durmu~. Giij\"ümü ile m'•gul· 
ken beygiri bembeyaz karın iistüne dumanJ buram buram, bir 
a\'uç a.-pa bırakıvermesin mi? 

. S!;plüce bülbülünde bir sevinç, bir sevinç ki deme~·in gitsin. 
Rır ıkı kırıntıya reverans edecek iken bir nuç arpa bu! Boru 
değil! 

Sütçii uzakla<ır u•aklaşmaz. Cöplüce hülbiilü 111rrr! yere. Su 
arpa iyi. bu arpa sıcak, o arua taze di"e tıka basa karnın.ı dovur· 
n1u~. Beygirin nal izinde eriyip biriken kar suyundan da İ<'İnce 
hiil1'H1iin k,.,·fine kitnksa! 

Hemen karşı evin saçağına uçup konmuş. cır, cır, cır. cır ..•• 
Ba lamış ötmiye. Amma ne ötüş. ne ötüş. Sanki bir çimcik arpa 
değil de dünyalar onun olmuş. 

Meğer <İvarda hir 'ahin varmış. Sabah erkend<'n D\"a r'kmı<. 

t:.""- lıcvetir. reisi sıfatile Hüseyin bur olmuştuk. Bi· 
ahit ın verdi i malumata (Sonu: Sa 5; Sil 6J 

"Halen Romanyada "azıyetin 
durulduğu söylenmektedir. Bük· 
reş Radyosu General Antonesltu'· 

(Sonu: Sa 5; Sü 3) İngilizler tarafmdan Mısıra götürüleu son sistem harp melzcmesi 

Kısta kıvamette orl•lıkta kus mu hulunur ki adasın. RirdPrblre 
durur, dinler. bir •es. Aman o ne! Vay. bir Çöpliice biilhiilü iitiiı> 
duruyor. Tamam! Etli kanlı bir av değilıe de neyse, yine •ah.ıh 
kabvaltılığına yarar. Öğle ve aksanı için Allah Kerim. 

(Soııu: Sa ;;, Sü 6 



Yazan: Alfred Fabre Luce Çeviren: Ulunay 

İngiltere 

Fransa dan 
Rehine istedi 

Cburchill, Nisnda Londrada imza
lanan vesikayı ileri sÜI"ilyor. Bunun 
yalnız Reynaud'yu delil, bütün 
Fransanm namusunu alik:adar cylc
diiini ileri ıürüyordu, Churchill, 
pek şedit davranmakla beraber im
ki.nsız bir mu'kavemct talebinde 
bulunmuyordu. Yalnız Fransanm 
taahhüdünü ifa etmesi için bir rehi
ne istiyordu. O rehine de Franııı 
donanması idi. Fdo, müzakerat baı
lamadan evvel İnıiliz limanlarına 
müteveccih olacak, iou:adan evvel 
lna:ilterenin reyi aoruluncıya kadar 
limanlarda kalacaktı. 

- 37 -

Üç büyük adam: 

B
u iki büyük asker mütareke 
taraftarı idiler. "a1<at 

(Kanunu esasi) her ikisine de 
karar vermek salaruyetını bah
şetmiyordu. 

Kabinede vuku bulan ihtilafta 
mebusan ve ayan reıslerinin fı
kırleri sorulmak şartıyle hakem. 
lık cumhurreisinın hakki idi. Bu 
iıy adam Lebrun, Jeanneny ve 
Herriot idi. Lebrun'un reisıcum
hurluğa tekrar intihabı ingilte
renin tavsiyesıyle olduğU içın in. 
gıltere kiralınin Fransada mü
messilı gibi addolunuyordu. 
Jcanneny 1918 den kalma eski 
bir nazır olduğu içın kendini 
Clemenceau zannediyordu. Esas 
kanunun verdiği salahiyet dnıre
sınde biri bir gölge diğeri bir 
resme benziyen bu iki addmın 
mukıilemesinden çıkan netice ın. 
gıltereye karşı merbutiyetin tas
aıkinden başka ne olabilirdi? 
(l\lartta Raynaud Pietri'yi kabi
nesine almaktan bahsey:ediği 
zaman Jeanneny şöyle bağırmış.. 
tı; 

- Mümkün değil! Pietri, 
Churchill'i tenkit etmışti!) 

nazarında (yarım Italyan) gibi
dir. 

Bizi birkaç sene o büyük im. 
paratorluklarırun en yüksek ma
nevi kuvveti olan hazirnkarhk
ları ve meharetleriyle idare etti. 
ler. 

1935 de Italyanın iştirak ettiği 
büyük bir müzayedede fransız 
matbuatının ekseriyetine sahip 
oldular fakat bunu o kadar gizli 
yaptılar ki halk anlayamadı. 

1936 - 1937 de mutavaatıııdan 
dolayı Blum'u mükiıfatlandırmak 
için Vincent Auriol'un mali hata· 
!arını Cite'nin tasdikıy le örtbas 
ettiler. 

1938 ve 1939 da ziyaretler, da
vetler başladı. Rabıtalar daha zı
yade sıkıştırıldı. 

1940 martında da Reynaııd'yu 
adamakılli tuttular. Bunu tevali 
eden vukuat ispat ediyordu ki 
Ingiliz siyaseti cidden dıihiyan~ 
bir siyasettir ve bizim aciz nazır· 
!arımız onların kabına bile vu
maktan acizdirler. 

Churchill, son zamanlarda çok 
endişe içindeydi. Fransadan çok 
fena haberler geliyordu. 

lngiliz Başvekili, bizzat gelerek 
işi vicahen halletmek tarafını dü
şundü. Hatta yola da çıktı. Fa
kat Reynaud istifa etti. Pet.aın, 
kabine riyasetine geçer geçmez 
derral Almanyadan mütareke ta· 
lehinde bulundu. Bunun üzerine 
ufak bir tereddütten sonra Chur
chill, "Bordaux Hükumetini" ta
nımadı, sefirini de geri çağırdı. 
Şimdi Deventry radyosunda R~y
naud kabinesinde nazır bulunan 
General dö Gaulle beyanatta bu
lunuyordu. 

Ayni zamanda bizim Afrikada 
bulunan valılerimize, generalle
rimize siyasi ve mali teklifler ya
pılıyordu. Bu vaziyetten anla•ı· 
lıyordu ki, Londra artık Fran~a 
Hükiımetinin çürüdüğünü ve da
ğılmak üzere olduğunu .ınlamıotı. 

Temmuz iptidasında Fransıl 0fi
losu Mers-el-Kebir'de bombardı
man edildi. Bu hadise bütiin 
Fransada Jan d'Arc ve Facho
da'yı, o eski kinleri uyandırdı. 

Uç haftalık vukuat, otuz sene
lik bir ittifakı bir anda yıkmış 
bitirmişti! 

Herriyot'ya gelince; on seneden- * * 
beri bir eli kalb.ind7 diğer eli ~e Çarpışan kanaatler: 
hır muahede uzerınde oldugu 
halde bütün sulh tekliflerini red. - . .. .. . .. 
detmişti : Bu mazi onu Guadclou- 1 kı gun mutemad~yen_ mu2a-
pe'a doğru sevkediyordu. . kere eden Vukela Mech-

0 h ide ku ti .. tihb t smde ıkı kanaat çarpışıy. or.du. a vve ı ıs ara ı o. B k 1 . b .. 
1 b. ··d kkik f . 1ı . u anaat erın ırı vatanı bır ıtle-
an ır mu a ransız po tı- oloı·i şeklinde kabul ·•·g· e · d k d u f. k" , uı rı e 
a~ın a_ ser uru etme sıyase. onu biı toprakta tesbit edc·rek 

tı~ı takıp eyleyenlerın . hezımete köklendirmek. 
ugradıJ<iannı kaydedebilirdi. 

Halbuki hakikate pek yr.'. ın
dan temas edilirse fransız rejimi. 
ni tem sil eden ricalin gürül gurul 
yıkıldıkları anlaşılıyordu. Onların 
kanunun kendilerine bahşettiğı 
hakimiyeti bile kullanmağa cesa
retleri yoktu. 

Çünku artik memleketi temsil 
etmediklerini onlar da arilamı~tı-
larl , 

Fransız filosu: 
--------.-

B
öyle olmakla beraber eğer 

lngiltere herkeste bir gu
rur aksülıimeli husule getirecek 
tarzda hareket etmemiş olsaydı 
onların manen maddeten kendi.. 
!erini faaliyetten çekmeleri bu de 
rece mükemmel bit tarzda olma. 
yacaktı. 

Vükela meclisi üzerinde daha 
kuvvetli bir tesir yapmak için 
Churchill Nisanda Londrada ım
zalanan muahededen de bahsetti 
ve Reynaud'yu taahhüt eylediği 
vaitten azade kılmağı kabul et. 
medi. Hatta hükumetin değişmesi 
ihtimalini de gözönüne getırerek 
bu vesikanın yalnız Reynaud ka
binesini değil bütün Fraıısanın 
namusunu alakadar eyledıgini 
ileri sürdü. Ingiliz başvekili bu 
hususta pek şedit davranmakla 
beraber imkansız bir mukavemet 
talebinde de bulunmayordu. YaL 
ruz Fransanın taahüdünü ifa 
etmesi için bir ı;ehine istiyordu. 
O rehine de Fransiz filosu idi. 

Filo müzakerat başlamadan ev
vel lngiliz limanlanna mütevec
cih olacak ve imzadan evvel In. 
giltere hükumetinin reyi sorulun
ciya kadar limanlarda kalacaktı! 

Biz bunu kabul edemezd;k. 
Çünkü bu suretle müzakere te
razesınde kat'i kararı temin ede. 
bilecek en sağlam kozu elimız
den aldırmış oluyorduk. 

Şımdi uzun müddet kadiie eı. 
divende bulunan demir ~lin ağır
lığı artık hissediliyordu. 

* * lngilizlerin görüşü: 
- -
1. ngilizler kendi kendilerini 

çek severler ve çok büyıik 
ai\rii.r1Pr Fransız ne olsa onların 

Birinci kanaate taraftar olanlnr 
Yahudilerin uzun müddet hayali 
ile avundukları ideal bir ~eydi. 
Buna Danton, daha o zaman ce
vap vermişti: 

- insan vatanını kundurasının 
tabanında göturemez! 

(Devamı var) 

Bahşış Taleplerinden 
illallah! 

"Geçenlerde Cağaloğlu 
hamarruna gitmiştim. 

1\futat karşılama merasiminden 
Sf\nra, bir odaya girdim, soyun
dum Odadan çıkacağım sırada, 
isçilerden biri sokuldu: "Kese 
istf"r misin?,, dedi. "Evet!., ce
"abını verdim. Adamcağız, bu 
talebimi masrafa girecek bir 
miiljteri bulmanın memnuniye
tile arkadaslarına müjdeledi. 
're biraz sonra, yol, gösteren
ler takunye verenler, kapı a. 
<'anlar, sırttan havlu alanlar, 
kurnayı hazırlayanlar, hülasa 
hamamdaki hemen bütiin işçi
ler hizmete koyuldular. İçeride 
yıkann1a i~i bitince dışarıva ha
ber uçuruldu. Çıkma geldi. Bi· 
rinri taşlığa cıktık. Daha az kul 
lanılmıs havİu geldi. İtina ile 
kurulandık. Hususi takunye ha
zırlandı. Kapı a(ıldı. Yerden 
kandilli temennalar verildi. Ri
ze sıhhatler temenni edildi. Ü
rüncü bir sahsa devrolunduk. 
Terlikleri giyip bir dördüncü 
~ahsa teslim edildik. Hiicredc 
cayımız geldi. Ve nilıa~·et isti
rahate koyulduk. 

Bura:rn kadar olup bitenler, 
hl'r Türk ailesinin n1isa[İrine 
~C>sterdiği hürmeti, sevgiyi, a
lakayı hatırlatan ıhı'!· ve güzel 
bir anane. Fakat bundan sonra, 
ınaalesc(, gördü~ünüz ihtima
ıntn manevi lezzetini burnunuz 
dan fitil fitil getiren bir facia 
baslıyor: 

Giyindiğimi hisseden işçi der. 
hal geliyor. Ceketime, paltoma 
sarılıyor Ha7Jlrlık bitince dısa
rı}a ba/:'lrıyor: 

"- Ayakkabı ver!,, 
Papuçlarımı giymis bulundu

i!uma 2öre. bu bir kundura ta· 

TAN 

Eminönü Halkevi Reisinin Yüksek Tahsil Gençliğine 
verdiği ziyafetten bir intıba .. 

D. Grupunun dün Güzel Sanatlar Akademisinde 
açılan sergisinde bir köşe .. 

Halkevindeki 
Konferanslara 
Rağbet Yok 

2,:. ı::sı..ı 
Dün Bu Hususta 

Tal ebe ile Görüşüldü 

'lht 'l<ir Yapan 
Tüccarlarla 
Mücade~e 

1 İ~giltereye 

Bandai 
ısmarlandı 

Fakat Altı Aydan 

Evvel Gelemiyecek 
Eminönü halkevi reisi Yavuz Mallara Yüzde Yüz Zam yaparak Bir 

Abadan dün yüksek tahsıl genç- Tramvay idaresi Mudürü ile 
leri namına davet ettığı 50 taıebe- Milyon Lira Kazanan Tüccar Varmış Nafia Vekaleti Şirketler Komiseri 
ye bır çay zıyafeti verm.~tır. Bu Ankaraya gideceklerdir. Ankaıa-
zıyafet _es~asında halkevın.n daha Fiyatları mürakabe bürosu, ma. Diğer taraftan ayakkabı fiyat- da Nafia Vekaletine tek bilet ve 
verımli bır şekılde çalışması _ ıçın lni!atura ihtıkıirile meşguldür.Son !arı hakkında Ayakkabıcılar ce- aktarma bileti etrafında ızahat 
ne gıbı tedbırler alınması lazım 1 günlerde maruf bir manifatura miyetinden malumat istenilmiş- ,·erecekler, tramvay arabalarının 
gelcıığı ~onuşulmuş ve mıına1<aşa ticarethanesi bir başka ticaretha- tir. Ayakkabı fiyatlarının, yerli malzeme ihtiyaçlarını ve yapılan 
edılmıştır. neye 100 bin lıralık manifaturayı deri !abrıkaları tarafından deri muhtelif teşebbüsleri, bu teş~b-

Yavuz Abadan halkevi konfe- satarken muayyen hadden oaşka fiyatlarının yükseltilmiş olması buslerden alınan neticeleri arıla
ranslarına kiınsenin gelmed>gın- 50 bin lira daha kar tem:n etmiş- ! yüzünden pahalilaştığı iddia e- tacaklardır. 
den şıkayct etmıştir. tir. Mıntaka ticaret mütlürlügü dilmektedir. Deri fabrikatörleri Tramvay idaresi iki gt.in eıvel 

Buna karşı da talebe, konferans memurlarından biri bu ticaretha- 'de dışarıdan getirilen ve deri sa- bir lngiliz_ firmasına bir miktar 
]arın dall?a aynı_ n:ıevzulara ın- nenin defterlerini tetkik etmiştir. nayiinde kullanılan ham madde- banda! sıparış etmı_ştır. Faıcat 
h. ıs. ar ettıgınden şikayet ~tmışt.ır.

1 
Ticarethane aldığı 50 bin lirayı !erin fiyatlarının artmasının deri banduıların 6_ aydan o~ce gelmesı 

Yavuz Abadan konferaıısıarı can deftere kaydetmemiştir. Yapılan fiyatlarının yükseltl!mesini icap şupheli gorulmekted~. ~erı
sıkıcı mevz.ulardan ;1<Urtarmak isticvap neticesinde, alan ticaret- ettirdiğini söylemektedir. 1 kadan ray getırıl~ıyeceğı_ de 
ıçın _her şcyı yapacagıuı bıldır- hene de_, satan ticarethane de bu Her ıki .iddia, bilhassa harpten anlaşıhnıştır. _Yekiıletın .bız~a~ 
mıştır. Bunun _uzerıne toplantıda hadıseyı ınkdr elmışlerdir. Her sonra derı sanayiinde kullanılan, teşebbuslere g';I'ışe~ek ıhtıyacla 
şu kararlar verılmıştır: iki manifaturacı hakkında tutu- / ham maddelerin ne nisbetle te-I rı karşilaması ıstenecektır. Ray 
Halkevı mecmuası,_ . H~rek~t lan zabıtlar, pazartesi günü fiyat reffü ettiği sanayi birliğınden 1 ve malzeme temın edilincıye. ka~ 

mec_muası halıne getırık;:ektır. !arı mürakebe komisyonu taralın- sorulmuştıır. Alınacak neticeye dar. tramvay seferlerı . "ugu.1ku 
Fakülte!er ıçın hus':'sı l<onıerans- dan tetkik edilecektir. göre bir karar verilecektir. şekılde ,,ctevam edecektır. N ıha-
lar tertıp edilecektır. Unıversıte Bu hadise üzerine, fiyatları mü. -~-- _ yet katı bır mecburıyet nasıl o-
talı:belerıne mahsus konser ve rakabe bürosü memurları mani- Ekmek Fiyatına !unca Uskudar semtındeki raylar 
müsamereler verilecktir. Spor fa- fatura ticarethanelerindeki tetkik getirilecek, Üsküdar arabaları 
aliyeti bir sisteme bağlanacaktır. !erini arttırmışlardır. Zam Taleb"ı için Devlet Demiryollarından rdy 

I . Alakadarların söylediklerine gö alınacaktır. 
ş ta_vassut merkezı re, harpten sonra en ziyade kiır . Şehir Meclisinin geçen devre-

Emınonu halk~vı.~ın tcsıs et- temin eden tacirlerin başında ma- Tetkik Ediliyor sınde murakıpler bır rapor tan· 
mege kara_~, verdıgı Iş tavassu~u nifaturacılar gelmektedir. Bıınlar zım etmış bırçok tramvay mal-
muessesesı nın tahsısatı gelmış~ 1 bu satışlardan fiyaların ve kar nis Değirmencilerin ekmek fiatla- zemesının kullanılmıyarak B_ele-
tır. Nuruosmanıye camundckı betinin yüzde yüz arttığı ıddia e- rına 10 para zam istemeleri üze- dıye depolarında paslanıp çuı u
rned~eseler derhal t_amir ve tesi- dilmekte ve bir milyon lira kiır rine yapılan tetkikler henüz bir düğünü söylemişlerdi. Fak~t ya
satı ıkmal edılecektır. Burad:ı A· eden tüccarların bulundU"U soy- neticeye varmamıştır. Zam ta- pılan tetkıkler bunların ıınutu\up 
nadoludan iş aramağa gelen k~ın_: lenmektedir. "' lebi için ileri sürülen sebepler bırakılmadığı, ancak bu eski 
seler barındırılacak, birkaç gun- . • • şöyle hulasa edilmektedir: · malzemenin bugün kulanılm:ya· 
lük yemek ve yatmak ihtıyacı Ayakkabı ıhtıkarı Toprak Mahsulleri Ofisi de- cak halde bulıınduğu neticesine 
karşılanacaktır. Hasta olanlara da Beyoğlundaki lüks mağa;zalar- ğirmenlere ilci nevi buğday ver- varmıştır. Bunun için bu mal-
bakmak için bir revir açılcaktır. da 30 - 35 liraya ayakkabı satışı mektedir: Ekstra ekstra ve üçün· zeme hurda olarak satılacaktır. 

İhtikar Mahkumları 
yapılırken tertip edilen cürmü ciı nevi Bunlar arasında müııa
meşhutta tanzim edilen zabıt va- sibet olmadığı için güçlüklerle 
rakaları fiyat murakabe komis- karşılanılmaktadır. Bilhassa için-

Antalya, (TAN) _ Kahve ih- yonunun pazartesi günkü toplan- de analiz maddesi fazla olan 
tikiırından dolayı mahkemeye ve tısında tetkik edilecektir. buğdaylarla tecanüs temin edile
rilen bakkal Hüseyin Yapar 20 Mağaza sahipleri, bu ayakkabı- memektedir. Hatta bu buğday
g;.in hapse ve 50 lira para ceza- tarın Avrupa mamulatı olduğunu, !arda bulunan toprak, taş ve sa
sına mahküm edilmiştir. Cami yüksek gümrük resmi verildiğini, ir analiz maddeleri kararnamede 
köyiinden bakkal Hasan da pet· derilerinin Avrupadan getirildi- yazılan miktan aşmaktadır. !3uğ
rol de ihtilciır yaptığı için 6 te- ğini iddia etmektedir. Komisyon day Haydarpaşa yerine Derincede 
neke gazı müsadere edilmiş ve Beykoz fabrikası eksperlerine bu teslim edilmeğe başlandığı için 
ken:iisi 20 ıı:ün hapse 50 lira pa· j iddiaların doğru olup olmadığını nakliye ücreti de artmaktadır. 
ra cezasına mahkum olmuştur. tetkik ettirmiştir. Belediye, bu iddlaların doğru-

,.Kc§lrrü o~rrö ifil lQ> o D~kD~rrn l _____ ) -------
lehi değil, bir paroladır. Ve ma
nası da şudur: 
"- Haydi, paçaları sıvayıp 

çullaru.n: Yağlı miişteri geli
yor!,, 

Nitekim, bu parolanın veril
ıncsi ile ortalığın karışması bir 
oluyor. Birisi yolunuzu keserek 
ayağınıza kapanıyor. Ve bir bez 
µar(asile kunduranızı siler gi
bi yaparak, sizi oyalıyor. Ve o 
sırada, siz, nalın veren, kapı a· 
cı:tn kese süren, yol gösteren, 
kurulayan, çay getiren bütün 
hamam memurları tarafı~dan 
ahloka olunuyorsunuz. 

Ben, hanıam ücretimi verir
ker. irinıdcn: 

hayli kabarıktır. 
Acaba. hamamlarda çalıştrn

l:ın bu insanlar, patronların
dun para almıyorlar nu? 

Eğer para veriliyorsa, kaba· 
hat bu adamlarda, verilmiyorsa, 
bittabi patrondadır. Fakaı ka
bahatliyi bulmak, ve bu çirkin 
sahnelere meydan vermeyecek 
te•lbirleri almak miimkiin değil 
midir? 

Kör, hatta kötürüm bir insa
nın dilenmesine müsaade edil
miyor da, o sapsağlam adamla. 
rın nıÜ$terileri: "- Bahşi~! •• di· 
ye sıkboğaz etmeleri niçin hoş 
göriililyor? 

Acaba, alakadarlar, bu suali
me iknakôr bir cevap vermek 
imkanını da bulabilirler mi der-
.• ? 

sınız,,, 

* * 

sonra ancak yola çıkarılabilen 
bir istidaya ne kadar zamanda 
cevap alabileceğimi kestirmeniz 
güç değildir. Ve bu hesapça, ben 
çucuğumu, ancak 1945, yahut 
1946 senelerinde mektebe yer
le~tirebileceğim demektir. 

Acaba, zaten mahdut olan 
öınrümüzün mühim bir kısınını 
istida cevabı beklemekle harca
maktan kurtanlmamızın imka
nı yok mudur dersiniz? ,, 

* * "Gece zammı,, 
"Taksilere gece yartsından 

sonra, .;;ece zammı o
larak 25 kuruş vermek eski bir 
adettir. Fakat taksiye atlama. 
dan ev,·el; 

Nafıa Vekili Geliyor 
Ankara, 25 (TAN Muhabirin

den) - Nafia Vekili General A· 
li Fuat Cebesoy bu akşamki eks. 
presle İstanbula hareket etmiş· 
tir. 

luğu'lU tevsik için tetkiler ya· 
pacak ve bu tetkikler neticelen
dikten sonra Belediye bu 10 pa
ralık zam talebi hakkındaki ka
rarını bildirecektir. 

da değildir. Bilakis, sırası gelin
e~. on kuru!)unun hesabını bil .. 
mrk mecburiyetinde bulunan 
bir vatandaş bile, taksiye bin
mek zaruretini duyabilir. Son· 
ra, gece yarısından sonra işlerin 
den evlerine dönen, veya e\.·le. 
rinoen islerine giden yahut bir 
doktora, bir eczahaneye kasmak 
mecburiyetinde kalan vatan· 
daslar. hovarda de~ldirler. Üs
telik. unutulmasın ki, vatandaş
lardan (Oğuna ağır gelen nokta, 
25 kuru' fazla para harcamak 
değil, verilmemesi teamül hali
ne girmiş bulunan bir parayı 
ödemeye mecbur tutulmaktır. 
Bu talebe gece yarısından son· 
ı·a muhatap kalanlar arasında, 
başlan dumanlanmıs bulunan. 
ları:ı ekseriyet teşkil edeceği de 
inkar olunamaz. Bu takdirde, o 
mecburiyet karşısında du)•ulan 
hiddet daha büyiik olur. Ve bu 
yüzden, fırsatçı şoförlerle asa
bi vatandaşlar arasında gece 
7an1m1 talebinden doğan miina
ka~alar. riirmii me~hut mahke· 
nıelerinde sona erebilir. Nite· 
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Harp Ne Zaman 
Bitecek? 

Yazan: Naci Sar!ııllnfı 

B
ir küsur yıl ev\'el, biitiİ~ 

dünyayı düşündü~en sU8 

şuydu: lı· 
"-Acaba harp ne zaman b•l 

yacak?11 

Şimdi ise, bütün insanlığın c•· 
vahım aradığı sual şudur: . e 

"-Acaba, Jıarp ne zanıaıı bıt · 
cek?'' 

K . . . • ope. 
ımısıne sorarsanız, acemı 

rat'l>r tarafından kör neşterle ya· 
pılan güç bir amelivata beDıİY~ 
cek olan bu harp u~un oürnıiy<' 
cek. Kimisine sorarsanız, şifa) 3 

güç kavuşan bir illeti andıran ~u 
kuvga beşeriyete çok keskin sa~· 
cılar duyurmıyacak, fakat bil 
'\'erem tedavisi kadar u~un süre· 
cek. 

Onlardan tahmini bir zaman ta· 
yin etm~lerini de isterseniz göt~' 
cekceksiniz ki, bazıları bu k~ll 1 

davayı altı haftada sona .,..dırc
cekler, bazıları ise, bu facian1ıı 
altı yıldan evvel sona eremiycce· 
ğini söyliyeceklerdir, Ve unu· 
tulmasın ki, bu iddiaları ortaı:a 
atanlar, kolay kolay çürütülelflı· 
yecek sağlam mantık delilleri~e 
de maliktirler. Fakat buna raıı: 
men, onları dinlemek hiç kims•Y' 
tatmin, veya ikıa edemiyor. Bıl· 
iıkis, birbirine "1t deliller, dı· 
mağlarımızı mütemadiyen oyal!· 
)•an muamanın nıeçhullerini bU 
az daha artırdığı ve onu bir•~ 
daha karanlıkla~tırdığı içindir kl 
büsbiitün derinleşmiş bir merak 
la ayni sualin düğümünü çöznıiy• 
çabalıyoruz: 
"- Acaba harp ne zaman b~ 

tcc<'k?" 
Hiç şiiphe yok ki, bendet 

ı.;ııeurclıuı e, sızden Hitlere J<ll' 
dar yüz milyonlarca insanı derİll 
derin düşündüren bu sual, ~inı• 
diki karanlığını, bu harbin bitece
ği günv kadar muhafaza edecek· 
tir. Fakat ister altı haftada, is• 
ter altı senede bitsin, bu harp, 
nchcesının ke~tırıJınesi sanıJdıgl 

kadar giiç bir kavga değildir. ve 
şimdi yaptıkları tahminlerde ya• 
nılmıya mahküm olanlar, bu Jıar· 
hın, bundan cvelki harpler gibİı 
cephelerde sona ereceğine ina
nanlardır. Cephelerdeki boğuŞ' 
malar, bu kavganın kanlı mukad• 
dimcsindcn ibarettir. Ve insanla
rın boğuşmak nefretini, yeni bit 
harb,n baş ı)abilnıes ne imkan bı· 
rakmıyacak bir hadde vardırar~ 
sona erecek olan bu harp, bif 
tek milletin zaferini dcj:il, bütiilf 
bir insanlığın kurtuluşunu do· 
ğuracaktır. Çünkü bu harp, asır· 
lar sürmiiş bir menfaat çarpı~mn
sını şuurlu ve nihai bir tasfiyeye 
kavuşturacaktır. Eğer bu neti· 
ceye ne zaman kavuşacağımızı da 
sorarsanızJ size bir tarih zikcedc
nıcden vereceğim cevap şudur; 

"-Bu harp, kendisini doğuran 
çeşitli menfaat tezatlarının kö• 
künden yıkılacağı gün sona rre
cektir!" 

Mecidiyeköyür.deki 
Hastane için 

Tahsisat Ayrllıyor 
Mecidiye koyünde inşası karar

laştırilan Şehir Hastanesinin 
planları dün Fransadan gelmi~· 
tir. Bu plana göre hastane bin 
yataklı olacak ve butun pavyon· 
!arı güneş görecek şekilde yapı· 
lacaktır. Haslanenın ınşası içın 
liizımgelen para Beledıye t>1ra· 
fından hazırlanmıştır. Vali, in· 
şaat içın lüzumlu malzemenin 
temini hususunda Vekiletle te
mas edecektir. 

Kadıköy meydanı 
Kadıköy Altıyol Ağzında bit 

meydan vücude getirilmesi ka· 
rarlaştırılmıştır. Meydanın açıl
ması için 300 bin liralık ıstımliıl< 
yapılması icap etmektedir. 

Dün Açllan 
Resim Sergisi 

·•-·Felaket ... dedim, bunların 
hepsine para verirsem,, soyul.. 
nıııs kadar olurum. Acaba, ke
se 4iÜrenle kurulayana verseın, 
yüzilm kızarmadan şuradan çı· 
kabilir miyim?" 

Böyle düşündüm, ve böyle 
yaptım. 

Bu ne sürat! 

·'-Gece zammı vernıcm ha!., 
dediğiniz takdirde, bu şartı hiç 
tereddütsüz kabul etmeve razı 
olmıyacak hemen tek ş~!ör de 
yoktur. 

kin. bunu ishat edebilecek mi. Genç Fransız ressamları tıı.ra· 

Fakat ben sokai(a çıkan ka
pıya doğru yiiriirken, bahşişsiz 
kalanlar arkamdan: 
"- Bey .. affedersin .. bizi u

nuttun!.;L~e sc~leniyorlar, ve 
eıraft;;~'llf kal<ı beni, borcu
nu öİI • :eltı\~lı ~ insan me\'kii-*" s•k ı )ıut ,11c1 

~' - . . . 
Sandalyasına ~·aslanmıs bulu· 

naı. ve bii~·ük bir keyi(Je si
garasını tüttürerek halimizi sey 
rcılen patrona baktım; Onun be. 
nim lehime bir müdahalede bu· 
luna<ağını ıımuyordum. Fakat 
m~alesef, ıımduğuma kavuşa
m~dım. 

Unutulmasın ki, bu hadise 
bir defaya, bir hamama mahsus 
de~ildir. Ve bundan müsteki O· 
la'l vatandaı;ların nıikdarı da 

"Ben Romanyadan geldim. 
Çocuklarımdan birisi, 

Romanyadaki ticaret mektebi
nin ikinci sınıfını bitirınisti. 
Elinde de şahadetnamesi vardı. 
Bu şahadetnameye bir de istida 
ekledim, ,.e Maarif Vekaletine 
gönderilmek üzere İstanbul Ma
arif müdüriyetine takdim et
tim. İstidamın numarası 279-51, 
tarihi ise, 16 Eylül 1940 tır. Bu 
istıdam, bir kaç giin evveline 
kadar ce•apsız kalmısh. Maarif 
müdüriyetine müracaat ederek 
hu teehhürün sebebini sordum. 
Cevap verdiler: 

"- İstidanız 7-1-941 tarihin
de. ve 3351-46071 numara ile 
i\.nkaraya gönderildi!,, 

Bilmem buna ne buyurursu
ntız? Verilişinden tanı dört ay 

Akrbeti tatsız olan gaflet, bu 
~artı ileri sürmeyi unutmaktır. 
(iınkii o takdirde, bindiğiniz 
taksinin şoförü insafsız bir fır
l;atçı ise, ;\-·irmi beş kuru unu:z.u 
alınadnn yakanızı bıraknııyacak 
tır. Diyeceksiniz ki: 
"- Canıın, taksiye binen bir 

insan irin. 25 kuruş fazla öde
mek ı~ katlanılamıyacak bir şey 
ıni? Hem düşünün ki, bu para, 
J!<'f'e yarısından sonra verilir. 
Vf' o saatte sokakta bulunan in
sanların <'Oi'."ll, büyük masraflar· 
la eğlenceyi göze almış hovar· 
dalardır!,, 

Fakat. hakikatte vaziyet hiç 
te böyle dei(ildir, Bir kere, her 
taksiye binen insan.parasını he .. 
saıısız harcıyabilccek bir hovar-

s:ıller de yok değildir. fından dün akşam saat 18 dE 
Rütiin bunları önlemek lcin B~yoglunda Anadolu Hanının 

yapılacak iş, gece zamnıını rcs- altındaki salonda bir resim ser
mcn kaldırıvermekten ibarettir. gisı açılmıştır. Sergide Pari· 
Zaten ekseriyetle kullanama- sin ışgalınden evvel kaçırıhnıŞ 
rlıkları basit bir haktan {ernı:at 50 kadar eser te~hir edılmekte
etmek. şoförler icin hiç te bü- dir. 
yiik bir fedakarlık o\mayacak- D. Grupu Sergisi 
tır. Bunun içindir ki, ben, bun· D grupu dun Güzel cianatlal' 
dan rvvel de orta\'a pek haklı Akademısi salonlarında DokUt 
olarak ve yine sizin gazeteniz- zuncu Serğısinl açmıştır. Ser"' 
de atılmı• bulunan bu makul ._ide bırçok resım ve neykellet 
temenninin nazarı itibara alın- teşhir edılmıştır. Sergıde bil: 
m;,sını bekliyorum: Eğer bir 1 hasa, Elif Nacı'nin bir portresJ 
temenninin is'afr bu kadar ko- ve "Fener dibinde bekliyen kar 
lay ve kendisi hu kadar mnkul. dm" tablosu, Cemal l'ollu"ıUil 
olan~ da yerine 2'etiritme1se, "Yalova manzaraları" ve 'Kr\ylU 
badema her hangi bir sey iste· kadınları", Zekı Faik'ın 'Çıolal< 
meyi liizumsuz. manasız ve E?S· kadınları", Salih Orallı'nın ~Yl .. 
filln" bir 2ahnıet farzedece- zajları, Halil Dikmen'in "Çalgıcı· 
ğim!,. lar11 ı çok beğenilmiştir. 
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Qhnesi: 
kdeniz 
':'~Unan kuvvetlerinin iki haf
i(j ~~g_iliz deniz kuvvetlerine 

lliıln UYtik taarruza geçmeleri 
tli Ol :eni ve esaslı bir harp 
l:ıt'I.idugunu ve Almanların bu
)alı 1 

Z deniz kuvvetlerini im,:t Akdcnizden çıkarmayı is
't '~ geniş bir plin1 sistemle 

~rltlıyc ha§ladıklannı göster .. 
'p' 
~at'rans.ada bir Şılra kurulmuş

··'•al Petain tekrar Laval'la 
~Şti.ir. Ya'kmda mühim h3.di

Ua teleccği bildirilmektedir. 

bİiıı saat ü;;;, Alman Erkii· 
l . nıharbiyesi neşrettiği 

·ııa lıır tebliğde Alınanların 
l tayyarelerinin, Girit a-
1~ g~rbında Ingiliz donan· 
\iı, ~ucum ederek iki zırhlı 
ltı.kJ ruvazörü ağır hasara 

arını bildirmiştir. Bu 
i 'Un mahiyeti ve harp ge
e~~e vukua gelen hasarm 
i . 1 hakkında aydınlanma-
ıtıı lngiliz resmi tebliğini 

1 
ek lazımdır. 

q taarruzun Tobruk'un zap· 
· iki gün sonra vukua gt'I • 
!ayanı dikkattir. Hatırlar

ôiıı~i, Alınan tayyarelerinin 
la ıstana giden gemi kafile
, .. arruzlan da • ki, bir kru
~'i'· batması ve ~ir tay;ı:are 
eı llın hasara ugramasıyle 

1 enmişti • Ingilizlerin Bar. 
!a!erinden sonra yapılmış-

q ~tle Almanlar, İngiJiz. 
~ıbyadaki muvaffakıyetlc

I 1.~abele etmek suretiyle 
~ •~ıyetlerin ehemmiyetini 

!il ~ga çalışmaktadırlar. 
~4ttıaiı kuvvetlerinin iki hafta 
~11e}?giliz deniz kuvvetlerine 
~; '"' büyük taarruza geçme· 
~'~denizin yeni ve esaslı 
~ P sahnesi olduğunu ye 

~
ırl~r~ burada lngiliz kuv-

11\ı ımhayı yahut Akdeniz
. 0~1ltarmayı istihdaf eden ge· 
~eth Planı sistemle tatbik et
~~. aşladıklannı göstermek-

~ 
~anlann Akdenizdeki bu 

1 
etlerinin istihdaf ettiği di

~~Yeler de vardır: 
·1. !ardan bi~i, Balkanların, 
\galibiyetinden ümitlerini 

1 
e._ Mihvere iltihaklarmı te

le Çalışmak ve bu suretle bu
lııı tde Roozevelt'in hususi 
~Silinin propagandalarını 

I~· ktir. 
~ei bir gaye de. Amerika 
~~ esinin Ingiltereye yardım 
~ı~larını kabul etmesine ma
tı ak maksadiyle Amerika 

i, Uınumiyesi üzerinde te
~4ta etmektir. 
~ardan başka, Libya zafer-

!eri neticesi lngilterenin serbest 
kalan kuvvetleri Yunanistan 
cephesine • yahut iddia ettikleri 
gibi • Selilniğe getirerek Balkan
larda yeni bir cephe tesisine rna· 
ni olmaktır. 

Hadiseler tarafından tekzip e
dilmekten korkmaksızın söyli
yebiliriz ki, Almanların yeni ta· 
arruz silahlarına ve yeni harp 
taktiklerine karşı gayet çabuk 
ve müessir tedbirler almakta 
büyük bir meharet gösteren In
gilizler, bu pike bombardıman 
tayyarelerine karsı da müessir 
tedbirler almakta ğccikıniyecek
lerdir. 

Fransa da: 

Mareşal Petain'in 188 kişi
den mürekkep bir milli 

şura teşkil ettiği Vichy'den res· 
men bildirilmiştir. 

Bu şı1rayı teskil eden aza ara· 
sında 38 i ayandan ve 42 si meb,. 
usandan olmak üzere . Komii
nist partisi hariç.. biitün diO.er 
partilere mensup şahsiyetler bu
lunmaktadır. Kolonel de La 
Rocque ve Doriot gibi harpten 
evvel Fransada Faşist diktatörlü 
ğünü tesise çalışanlar; Bonnet 
gibi Fransanın Cünıhuriyetçi 
lspanyollara yardımına mani ol
mak için elinden geleni yapan 
ve sol partnerin Alman Nazizmi
ne karşı almak istedikleri tt'd
birleri sistemli bir surette balta· 
lıyanlar; Dumoulin gibi amele 
sınıfının Burjuvazi ile samiıni iş 
birliği yapmasına taraftar ısla
hatçı sendikalistler; Paul Faure 
gibi • Blum'un şefi bulunduğu. 
sosyalist partisinin en •ağ cena· 
hına mensup olan ve lspruıyol 
Cümhuriyetçilerine yardıma ta
raftar olmıyan insanlar, bu şU~ 
ranın ınütebariz şahsiyetleridir. 

Haber verilıl.iğine göre bu su
ra içtima1arını gizli yapacak, 
müzakereler münasip görüldüğü 
zaman neşredilecek ve Mare•al 
Petain, direktiflerini bu şuraıl~n 
alacaktır. 

Mareşal Petain 1n bir nevi 
(şılrayı saltanat) ı andıran böy· 
le bir teşkilat yapmağa lüzum 
görmesi ve direktiflerini bura
dan almak istemesi, Almanlar 
lehine verileceği anlaşılan mü
him kararların mes'uliyetini iize 
rine almak kuvvetini kendinde 
bulamıyarak bu mes'uliyete §U· 
ra azasını iştirak ettirme}:; .ıiye
tinde olduğunu göstermekteıİir. 

Şilramn isimleri bildirilen 
azası, umumiyetle, Almanya ile 
iş birliği yapmağa mütemayil 
şahsiyetlerden teşekkül etmt'k
tedir. 

Alman kaynaklanndan gelen 
son haberler, Mareşal Petain'in 
diin Laval'le tekrar görüştüğü
nü ve yakında, Fransada, Al· 
nıanyanın arzularına mutabık 
olarak muhim hadise.ler vul<aa 
geleceğini bildirmektedirler. 

Bütün bu hadiselerden, Viclıy 
Hükumetinin yeni bir istikamet 
almak üzere bulunduğu anlaşı-

)ıyı>c, "' 

~GIŞTİRİLEN ÇOCUKLAR ••• 
'• ~ ~amanda çocukları ha· ı yonunda bekliyerek çocsğun ka
~l'ı ~J>ı.lannda birer birer bul- <;ırılmasına meydan vermez ve 
deıs.•n o zamanlarda çocnk· mahkemeye gider, 

ı~ gış'?'c~ine _ihti_mal olma· Aptal olmayan çocuğu kendi
!~·~hesızdır. Şımdı de anası· sine mal eden ailenin göniil ri· 
ı~nde Yıı}_ııız başına doğ~." za:ile onu veri!' yerine ~ptal ço. 
~i tık degışemez, fakat bu- cugu almıyacagı şüphesız. Onun 

ı~ h· doğum evinde bir kaç için mahkeme iki ailede ve ço· 
l!, •tden gibi dünyaya gelir· cuklarda kan gruplarının muaye
, ı,;1Nc kadar dikkat edilse nesini yaptırır. 
·.' tk 1 b'I' ~P 0 a ı.ır... Aptal çocuğun bulunduğu da· 
~t. anın şımal taraflarında vacı ailede· Baba A grupundan 

~ı '11rd k' d • · d b" · ' 
1 
~ •• • ~ .' ogum evın e o.Y· Ana B grupundan, aptal çocuk 

ile kalkısı de erkek çocuk bır· o grupundan. 
~~ı,, rıştırılır. Aradan altı se· A t 1 im • b ı ,"t •r. p a o ayan çocugun u un· 
· 0~kıardan birisi aptal. Hal· duğu ailede: Baba B grupundan, 

ıtı ıı ~ - b b d d""' ana O grupundan, aptal olmayan 
ı " ,ocugun a am e ıgı 

I~; •ır zat. Akıllı olduğıınun çocuk A. ~· grupundan. 
'lt delili, eşinden şüphe etmi· Halbuki _A. B._ ~rupundan olan 
1~ Itı;ndisinin asıl çocuğunun ~ktll~ çocugun hırı B grı:...'Ullldan, 
~ hır tarafta bulunabilmek otek• O grupundan babası ve a-

•t· . 1 'mk' k ~· •nı hatırlaması. Onun i- nası o masrna ı an yo tur. O 
ı 1• taraftan, doğum evinde, g_ruı_>u.ndan aptal çocuğun kendi
~lt~OcııkJa bir günde doğmuş sı gıbı O grupundan olan ananın 
~.•tın izini kovalar bir ta. çonıi{u olmasında büyük ihtimal 
~ .. d • ~ 1 ' a kan grupları hakkında varuır. 
"'d•aştırmaların neticesini ta· Buna karşılık, A. B. grupun-
•ıı~,er. dan akıllı ~ocuğun babası A, a. 
~eı~•t kendisinin olması la. nası B grupundan olabilirler. 
~ en eocuğun nerede bulun· Mahkeme de çocukların · bu 

110~ Ö~enir. Fakat onun bu sefer doğru olarak· deği~tirilme
t; d •l~ınası, değişen çocuğun sini emreder ... Onlar ermiş mu
~iı tdıi(i adamın da kulağına radına. diyeceksiniz. Fakat akıl

. \;1,.0lacak ki bu adam çocuk- lı bir çocuğu altı yıl biiyüttük
\''.ı :ltı~ o ~ehirden kaçmaya ten sonra onu vermeye mecbur 
'·~ ~·•Yor. Aptal çocuğun ba· olup yerine bir aptal çocuk ka-

Uc gece şimendifer istas· zanmak, arıklı bir şeym 

TAN 3 

,-- - ----, 
~ TAKYillDEN 
~~... ia YAPRAK ~AFTAN l N MUSAHABESij 

Öfke Baldan 
Tatlıdır Ağ©ıcç0 T©ılhrlt©ı 

v~ öliil~©ıliil 
Sini_rli bir genç, meşhm peb. 

livan Çoban Mehmedi 
dövmeye kalkmış. Fakat, bere 
ket versin Çoban kızmam1ş v• 
Hint horozuna karŞl kabadayılı 
ğa kalkarak İspenç horozu gibi 
kabaran delikanlıya mukahel• 
etmemiş; etmiş olsavdı. vakay· 
yazım gazetenin kullandığı "Ço 

Roman tikler Tabiat'i, dağlar, 
dereler, ormanlar ve bu· 

lutlarile süslü, haşmetli bir de· 
kor teşkil ettiği için severlerdi. 
Halbuki şimdi bizim sevdikleri· 
miz onun sadece göze hoş görü. 
nen dekoratif kısımlan değildir; 
Tabiat'i, zafere ulaşmak için sar
fettiği çetin, bezmek bilmez e
meğinden dolayı da güzel sayı· 
yor ve onunla aramızda bir ben· 
zerlik bularak da aynca benim· 
siyoruz. 

Bahsettiğim hayat ve galebe 
mücadelesinin en kudretli, par· 
lak, ihtişam içinde zarif ve çok 
faydalı örneği ağaçtır. Ağacın a
sıl güzelliği neresindedir? Sırla, 
sihirle dolu bir kuvvet Kapsülü'
nün yerden gi:iğe doğru fışkırı· ı 
şında, karanhktan sıyrılıp ışığa 
can atışında ve nura kavuşunca 
geli~ip bir saltanat kuruşunda 
değil mi? Bir ağacın, tohwn, 
sürgün, fidan istihalelerinden 
geçme'k. nihayet tutunmak, yaşa· 
m"k, nüfuz sahibi olmak, ağaç
laşmak için nasıl uğraştığını, di· 
dindiğini, çırpındığını dfü;ündü· 
ğüm, göz önüne getirdiiim za· 
man adeta onun yürek çarpın· 
tısını, soluduğunu, terlediğini, iç 
çekmelerini ve inlemelerini du
yar gibi olurum. 

O ne mücadeledir! Taşlarla, 
topraklarla, böcekler, sulucan· 
!ar, yağışlar, donlar, rüzgarlar 
ve sam yellerile, kasmgalar ve 
tipılerle uzun seneler, her mev
sımde daimi bir boğuşma, göğüs 
germe. omuz verme halindedir. 
Bir fidanın gayreti bir fil gayre
tldir: her fidan bir Titan, her a
ğaç •bir Herkül'dür; bir orman 
ise devler mahşeridir. 

Boraya kafa tutan bir meşeyi 
seyrı>diş az heyecanlı mıdır? Bir 
sarp yamaçtan ovaya bakan tek 
çamdaki vekar, beyan kudreti, 
şiir ne derece kudretlidir! Nev· 
ton: "Deha, uzun bir sabırdır,, 
dediği zaman, ben yüksek eser 
vermiş bir insan kadar, gelişmi.ıı, 
güzelleşmiş, gölge salmış bir a· 
ğacı da hatırlarım. Zaten halka 
temas etmeyen; onu faydalan. 
dırmayan ve güzelliği kavrama· 
yan eser, büyük sayılamaz; ağaç 
ise bu üç şartı da haiz olduğu i· 
çin büyük bir eserdir; yzun bir 
sabır. gayret, mücadele mahsu· 
lü ve hüsün timsali olması do· 
l:::ı,rrc:jlp ~dPt~ h;r dPha Pseridir. 

f/~e!i 
Lamartin, sevgilinin yanın

dan ayrılışını anlatmak i· 
çin der ki: "Bir kişi eksildi mi, 
her taraf bomboş, gayrimes. 
kün kalır.,, Ben bu eksikliği, 
bu hicranı ·ayrıca da hakikaten 
gayrimeskun olan- çöllerin a
ğaç noksanında fazlasile duy· 
dum. Gözümde ağaç bir sevgili 
gibıydi; en ümit edilmez yerde 
onunla karşılaşmak hulyasını bı
rakrunadım. Aradığımı, dilediği· 
mi, özlediğimi bulamadığım için 
de, bütün o sonsuz genişliklere, 
keskin güneşlere rağmen gönlü· 
mü darlık ve karanlıktan kurla· 
ramadım. 

Ağaç hasreti belli başlı bir 
"sıla,, ateşidir. Zaten memleketi. 
nin ağaçlarını sevmek suretile 
kı>ndisini belli eden bir nevi va· 
tan severlik te vardır. Her vatan 
sevgisi muhakkak mücadeleci ve 
kahramanca bir hüvviyet alama
dığı için bazıları yurdunun dağla· 
rına, deryalarına, çaylarına ve 
bilhassa ormanlarına deliceşine 
tutkundurlar; mazisi, şeha.met 
ve saltanatı yerine veya bunlar· 
la beraber onları da severler. 
Gurbette kaç kere Eınirgan ko· 
rusunun manolyalarını, Büyük· 
derenin çınarlarını, kendi bahçe· 
min ıhlamurlarını, hatta bezgin 
günlerimde Karacaahmedin ser. 
vilerini yanayakıla düşünmüş· 
tüm. 

Varhaeren, (Ağaç) başlıklı 
manzumesinde ağaca hayranlığı
nı ne kuvvetle ifade eder. Bir 
yerinde der ki: 

"İster yaz onu kucağında 
sallasın ve kış yumruklarile 
sarssın, ister gövdesi buz tut
muş veya dallarıı yemyeşil bu· 
Iunsun, her zaman, şelkat gör· 
ıliiğü, yahut kine uğradığı va· 
kit te ağaç, lıeybclli, haşmetli 

~-·-· Yazan:--·-------~ 
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varlığile vadilere hakimdir. 
Ben onun geniş, güzel bayatı· 
ıta kanşmış ve dallarından bi. 
ri imişim kadar kendisine sa· 
rılmış, bağlanıİılştım. O, ihti
~amı, vckarı içinde bir imtisal 
nümunesi gibi dikilmiş duru· 
--'·· 

Contesse cıe Noaıııes ·Ki yı

ne Lamartine•in "Bereket 
versin Tabiat yanındadır, seni 
çağırıyor, ve seviyor!,, mısraile 
anlattığı o büyük teselliye tam 
heyecanla sanlmrş ve yaşadığı 
nurlu alemin tabii bir hadisesi 
telakki ederek ölümü, ahret kor
kusundan uzak. samimiyetle sev· 
ıniş olan bir seçme şairdir. Şöy· 
le diyor: 

"Ormanlar, göller, verimli 
ovalar benim gözlerimi insan 
gözlerinden fada meşgul et
mi~ler, hislendirmişlerdir. Ben 
bbiatin güzelliğine kollarımı 
dayadım ve mevsimlerin rayi· 
hasını avuçlarımda tuttum. 
Bahar! Teshir edici yüzünü 
boynuma koy!,, 
Boğaziçinin erguvan renkli ve 

leylak kokulu baharlarını sara• 
madığım, ellerimi mor salkım 
çardaklarına dayayıp çınar göv· 
delerine dolanamadığım sen.eler 
ne teselli kabul etmez bir bed· 
bahttım. Hem bilir misiniz ki 
kendi vatanının toprağında, su. 
yu ile, havasile yetişmiş, geliş· 
miş bir ağacın, o cinsten her yer· 
deki ağaca benzemekle beraber 
·tıpkı bir vatandaşın başka bir 
insandan farkı olmadığı halde 
ayrı bir cana yakınlık arzetmesi , 
gibi· size baŞka bir anlatışı ve si
zi bs~ka bir anlayışı vardır. Meı:ıı 
leket ağacı, sadece bir ağaç değil, 
bir hemşeri ağaçtır; vatana kö
künden sapasağlam bağlanmış 
bir hemseri olduğu için de onun· 
la yad ülkelerde karşılaşmanıza 
imkan YQktur. , 

Alfred de Vigrıy bir mrsraında: 
"Beni Tabıat'la hiç bir zaman 
haşhaşa bırakma!., diyerek Ta. 
biat'in ba'zan zalim, insafsız, se .. 
falct ve ıztıraplarrmıza kayıt
sız hodbinliğinden nefretini bil· 
dirmiştir. Fakat ağaç, Tabiat i
çinde bin türlü çile çeken ve 
bunlara aldırınıyarak en küçü
ğünden en büyüğüne kadar her 
mah 10.kun faydasına çalışan bir 
unsur olmak itibarile bir hüsnü· 
ahlak modelidir. O bir sanatkar· 
dır; hayatı ıztırap çekmekle geç. 
tiği halde bu ıztırabını idealleş· 
tirerek insana, Türkçede tam mu· 
kabilini bulamadığım "Beautı\., 
yi, yani "bizde zevk ve hayran· 
\ık hisleri uyandıran şekil ve te
nasii p mecmuunu,, verir. 

H ayvan munabbeLı gıoı a· 
ğaç muhabbeti de iyi kalp. 

liliğe delalet eder, bunları seven 
çocuk yarm insanlığa zarar ver· 
mlyE"Cek bir ma:hlı'.ıktur. 
Ağaç, Tabiati en güzel, sami· 

mi, sıcak şekilde kucaklayan bir 
unsurdur da ... Manzaraları o ta. 
marnlar ve Tabiat'in seçme tab· 
lolanna mahremiyet ve şefkat 
tar:ıfını o verir. İcadiye tepesin· 
deki fıstıkları kaldırınız; Boğa· 
ziçinin o köşesi, nasıl, da)lll çök
müş bir ev gibi manasını, deru
niliğini . hususiyet ve şi'riyetini 
kaybeder, biter! 

Her birinin ayn güzellikte ka· 
buğu, dalları, yapraklan, koku
su ve hazan da çiçekleri olduj:(u 
için, ağaçlar Tabiat'i teŞkil eden 
unsurların en çeşitlilerinden s~ 
yılır. Ağaç insanın hayatında, 
kendini bulduğu ilk çağlarından 
beri çok önemli bir yer tutmuş· 
tur. Hepsinden vazgeçsek bize 
ateşi. yani medeniyetin ilk vası· 
tasını verdiği için onu kutlu ad· 
detmemiz lazım · gelmez mi? Za· 
ten ağaç, bir tapınak olmaktan 
hiç bir devirde kurtulmamıştır. 
Bugün bile en ileri ülkelerde ta· 
rihe ün salmış ağaçlar vardır ki 
gölgeleri hil.la birer ziyaret ye· 
ridir; Ansiklopediye müracaat 
ederseniz birer mabut, birer ma· 
bıot. birer dahi veya birer şahe
sermiş gibi yetmiş, seksen ağaç 
ismine, biografi ve menakibine 

E~4i$$!54 
Ağacın bir fevkalfıdeliğı de 

tahta haline geldiği za· 
manki şekillerinde de temiz. gü
zel kalabilmesi ve bu hale gel· 
mı>k için geçirdiği safhalarda da 
giizelliğini muhafaza edebilmesi
dir. Hatta sadece odı..ın bile gü· 
zeldir, kabaca, hoyratca bölün· 
müş, parçalanmış hali bile ... Bil· 
mem ki "odunluk,. dediğimiz, 
kapısı örtülü yan karanlık, mah
fuz yerlerdeki hoş rayihayı ha· 
tırhvor musunuz? Bu rayiha, ÇO· 
cuklui\'~nmda saklambaç oynadı· 
ğımız ııünlerdenberi bütün serin
liği, yumuşaklığı, iç açıcılığı ile 
halil şammemde taptaze duru· 
yor'. Rendenin keskin dili altında 
büklüm büklüm kurdelenen, ta· 
şan, dökülen, yerleri kaplayan; 
ellere ve saçlara ılık, kokulu bir 
cins kar taneleri gibi hafif hafif, 
eriyecekmiş gibi konan talaşlar 
ne zarif. ne temiz şeylerdir ... me
nevişleri, damarları, kadifemsi 
tenlerile rendelenmiş tahtalar 
seyrine doyulmıyacak kadar gü_ 
zel değil midir? Hatta ııüzel mer-r.: ............. :. ·~· ... : .......... " ...... ··~ 
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il KARAÇALI •• 
YAZAN: ABAŞ 

Şehir Tiyatrosunda, bugiinlerde, çecuklar için temsil edilen 
bir piyesin kahramanı narin bir kızcağıza, piyesi Türkçeleştiren 
Bayan Mebrure Sami, her nedense, K a r a ( a l ı adını münasip 
görmüş. Kahraman meşhur Çakırcalı gibi bir dağ haydudu o)~ay
dı bu isim cidden pek güzel bir buluş olurdu. Bu piyesin ve kah· 
ramanının adı İngilizcede CİNDERELLA, Fransızcada CF;N· 
DRİLLON, Almancada ASCHENBRÖDEL'dir, "Kiil "kızı,, ailıi 
bir manaya gelir. Fakat dikkat edilirse görülür ki: Bu kelimele· 
rin hepsi feerik ve musikili bir sahnede, parlak bir istikb~le er· 
mesi mukadder dilber bir kıza isim olmıya layık giizel telaffuzlu 
kelimelerdir. Hele İngilizcedeki, mahsus İtalyancadan alınmış, 
CİNDERELLA adının telaffuzu, insanda adeta bir musiki nağ
mesi tesiri yapar. 

Bir eser Türkçeleştirilirken çok dikkatli hareket edilmelidir. 
Cinderella'ya, mesela, K ü 1 p e r i s i, hatta K U 1 k e d i s i 
denebilirdi, yahut bunlardan çok daha uygun bir isim bulunabi
lirdi. KARAÇALI bu nefis piyesi tii kalbinden yaralıyan bir ke· 
lime olmuştur. 

merler ve somakiler. güzel tah· ban Mehmedin baŞlna gelenler. 
taların taş haline gelmişine ben- başlığı "Sinirli gencin ba~a ge· 

1en1er11 sekline girerdi. 
ıemez mi? Ben doğramacılığı, 
erkekten ziyade kadına, hem de Fakat. acaba bu da do/!nı mu~ 
güzel kadınlara yaraşacak bir sa· Birbirlerile şeci' ve kafiye olma 
nat. hatta bir yüksek sanat ad· !arına rağınen her pehllvanu 
d d kahraman olması icap etme7 

e Prim ve bıçkıdan geçen bir Güçlü kuvvetli bir adam oldu 
çam tahtasının ıtrı. o sıcak. mah· 
rem ve kuvvet arttırıcı esans ğunda şüphe olmayan Çobar 
1ıçin nadide parfön'ler arasında l\lehmedin mutlaka döğüsken ol 

duğunu da kabul etmek doğrı 
·atılmaz diye şaşarım! Ağaç öyle değildir. Ben Vefa bozacılannır 
?vkalade vücutlu bir mahluk.. 
ur ki kırıldığı ve kesildiği za· hısımlarından ve İstanbulun er 

man teninden rayiha neşreder usta pehlinnlanndan bir Nazif 
ve kanı tertemiz, beyaz ve par· hoca taı:ıırım ki Kara Emin, Si 
lak kırağı taneleri gibi yarası· livril' izzet gibi pehlivanlar• 
n·- ~'--.,,f,.,, .. ~1.,.i1iT" ders verdiği halde bir ı?Ün mey

A
ga1s ııe vahtanın ınsau ııa

yatındaki çok ehemmiyet
li mevküni göstermek için müsa· 
habemi bir çok okuyucularımın 
gözune ilişmemiş olduğunu san
dığım bir yazımı tekrar ederek 
bitireceğim: 

e Doğacak çoculhın babası· 
na sokakta rastlardrnz: 

- Nereye? diye sorardınız. 
- Çarşıya, derdi, bir beşik 

rsmarlayacağ'.lm da .. 
İnsanı, eskiden, ilk önce, 

tahtanın lcine böyle. doğar 
doğmaz sokarlardı. Bu temas 
ömrü müddetince, devam e. 
derdi. 

• Çocuk yan yürür bale 
gelmistir Annesi der ki: 

- Bir iskemle alsak .. 
Babası, akşama, ortası delik 

uzun bir çocuk iskemlesile 
dönmiiştür. Oturturlar. Oyun· 
uğiyle tahtaya vurmağa baş· 
lar. Tahta W. tan.ı=...Za baş· 
lamıştır. 

• Çocuk oynuyor. 
Elinde bir tahta çembeT. O· 

muzunda bir tahta tüfek, 
helinde tahta bir kılıç, önün
de tahta parçaları vardır. Tah
ta arabasını çeker, tahtalara 
~ivi mıhlar, yann tahta ola· 
eak ağarlara tırmanır. Daldan 
kamçı, kamıştan düdiik, çu· 
huktan öteberi yapar. Tahta. 
larla haşır, neşir olur. Tahta 
ile bağdaşmıştır. 

• Çocuk oldukça boy atmış· 
tır. 

- Artık, derler, mektebe 
kavdettirmeliyiz. 

Bir giin onu kolundan tn
tarlar, sıralardan birinde. bir 
yer gösterirler. Otunır. On bes 
sene. hayata. o tahta sırada ha· 
zırlanacaktır; ve kara tahta 
ü~tünden dünyayı öğrenmeğe 
koyulmuştur. 

• Cocuk bir delikanlıdır. 
Bütün ümidi bir sandalyeye 

ilişmekte... nihayet bunu bu· 
lur. 

Hayata o fahta sandalye ile 
atılmıştır. Ve bekler ki bu 
sanda):ve, yarın, muşamba 
kaplı. bir giin minderli. daha 
sonra da yaylı ve marokenli 
olsun! Fakat içyüzü hep tah· 
tadır. Tahtava ya.Janarak ha· 
yatı yüriitmeğe çabalar. 

• Olabilir ki bir kaza, bir 
hastalık onu sakat bırakır. 
. Dayanacaliı yine tahtaclır: 
Ik: koltuk değnej?i getirirler. 
tahta kollarına ahanır. haya· 
tını bunlarla sürükler. 

• Artık, iskeleti vine tahta 
olan yastıklı bir koltukta. pen 
cerenin önündedir; ak saçlı~ 
~ır, ~ökmüştür. 
Aklında daima tahtalı bir 

hatır& ve yüre~nde tahtaya 
karşı bir korku vardır: Beşi· 
i(i, mektep srrası, iş iskemlesi, 
tahta karyolası, yann üstüne 
n'lanace~ tahta sedir ve içine 
•okacakları tahta mahfaza! 

e Bu ömrün de sonu gelir: 
O çirkin isimli tahtaya uzan. 
mış, o fena gıcırtılı tahta ku· 
tuya girmiştir. 

Dünya yüzünde çocuğun ilk 
yuva~ı tahtadandı; son yuvas1 
ds tahta olmuştJ,ır. 

• Nihayet gömiildüiü ton. 
rağm basucunda kovu renkil 
koyn göll!'eli. ahret kolo•lu bi• 
ağaç yetişir; 2ömülenden de 
lıir sey taşıyan ağaç! 

Bir J!'Ün o ağaçtan bir beşik 
VP bir tabut yaparlar. 

Birisine yeni doğanı, öteki
ne, doğmamışa döneni yatırır· 
lor. 

. dana çıkıp güreşememiştir. 
Hasmının güreş esnasında ken

iisini picaklıyacağını zanneder. 
eli ayağı dururdu. Halbuki giireş 
ciddi olmayıp oynaşma kabilin
den cereyan ederse knvvetine. 
meharetine hiç bir pehlivan da
yan.ıımazdı 

Çı;ban Mehmedin vakası zabr· 
tay:ı aksetmiş. Polisler, düşün· 
miişler, tasınmışlar meseleye ga. 
yet giizel bir hal ·caresi bulmuş· 
tar. File meydan okuyan pirenin 
delirdiğine hükmederek müşahe· 
de altına alınmak üzere Tıbbı ad
li'ye sevketrnişler, Doktorlar ta
bii delikanlının delirdiğine değil 
öfkelendiğine hiikıucdecekler, 
mesele kapanacak. 

Öfke de bir nevi delilik değil 
midir ya? 

Kambur Nazifle Cin Ahmet 
bir gün Galata balozlarına gider• 
ter. Baloz denilen bu eğlence yer. 
leri ekseriya bir binanın 'birinci 
katında geniş bir salondan iba· 
rettir. Orkestrası patlak bir tef, 
catlAk bir nt, kötü bir keman. 
Artistleri de masadan masaya 
doh•arak müşterilere içki içiren 
rastıklı, düzgünlii kart kanlar· 
dır. Nazif etrafa göz gezdirmiş. 
Bir kenarda nargile içen .ııayet 
iri varı, ablak simalı, Takkeci 
kalıbı enseli bir adam görmiiş. 
Nedense sinirine dokunm11ş. 

- Ahmet. Ben şu herifi döve. 
ceğim. Azameti sinirime doknnu
yor. 

- Delirdin galiba. Herif çamo 
yarmasr gibi. Seni hap gibi yu• 
tar. 

- Ama azamete bak. Aliınal• 
lalı dayanamıyorum. 

- Azameti yok. Nargile içtiği 
için sana öyle ıreliyor. Dunıp du
rurken bela cıkarma. Canın da· 
yak istedi galiba. 

Sinirli Kambur: "Ne olursa ol· 
wn! Dayanamıyacağ'.lm!,. demiş. 
Birden bire fırlayarak. boyu ye
tişmedi iti için bir yer iskemlesi. 
ne hasmış ve hic bir şeyden ha· 
beri olmavan adamca:ı..zın ahlak 
suratına bir hüdai sille aşket
miş. 

Herif nargileyi bırakmış. Kam· 
bur Nazifi, kedi yavrusu gibi en
sesinden yakalamış. havada hal• 
silkercesinP. bir giizel patakla· 
dıktan sonra. baloztın kapısını 
açmış merdivenden aşağı fırlat· 
mış •• 

Cir. Ahmet, merdivenden pal 
dır küldür uçan N azifin arkasın 
dan: 

- Eyvah! l\lutlaka Kamburu 
natlamıştır! 

Diye koşmuş, dörder, dörder 
atlayarak merdivenleri inmiş. 

Merdivenin altında fesini sii. 
piiren Nazif, arkadaşım görüne• 
sormuş: 

- Nasılım Ahmet? Herifin ca 
nına okudwn değil mi? 
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Spor: ---( iktisadi Hafta J 
----~-- LİCJ Maçlarına 

a uhtelif Memleketlere Yeniden B .. uHa 

35 ilyo Liralık ihracat Yapıldı ugun de 
Devam Ediliyor H üseyirı Avni 

iyasanın siklet merkezini 
Izmır tutun piyasası teşkil 

eder. Dun öğleye kadar satılan 
tutunlerin miktarı 24 milyon ki
loyu bulmuştu. Piyasa ilk günler
de açıldığı zaman fiyatların düş
mesi ihtımalinden dolayı ortada 
bır endişe vardı, Ticaret Vekale
tinin bır tedbiri, fiyat düşüklü
ğüne meydan veren spekülatörle
rin hareketlerine mani olmuştu. 
Bu pratik tedbir şundan ibaretti: 
Piyasada pek ucuza 6atın alınan 
tütünlerin ihracına müsaade edil 
memesi ... 

Bu tedbirin ittihaz edileceğini 
duyanlar, :>pekülasyon hareketle· 
rine nihayet vermişlerdir. 

NELER SATIYORUZ 

gonların da yakında geleceğinden 
bahsedilmektedir. 

Bu hafta içinde Yugoslavyadan Birincilikten ziyade dörduncü-
sigara kağıdı, Isveçten radyo ve luk ve sonWlculuK meseletcrı ua
radyo eşyası, Macaristandan cam, kımından ehemmıyet kesocden 
fotoğraf kağıdı, film, Jsviçrcden lıg maçlarına bugun de 1''cncr
ipekli kumaşlar, Yunanistandan bançe v~ Şeref saua1arınau ue-
makara ipliği gelmiştir. vam edilecektir. 
Yakında gelecek olan mallara- Bugun yapılacak maçların bü-

r~sında teneke, kamyon, otomo- yük ıuupıerunızden zıydac ınıncı 
bıl, kımyevi maddeler, otomobil 'ı pıanda yer alan klup1er ıçın e
lastiği de bulunmaktadır. Bu mal- bemmıyetı vardır . .Bu, ounlardun 
lar Basra yolundan beklenmekte-! bırmın dorduncu1ugu atarak bı
dir. Alakadarların verdi~i maltı- rmcı plana ve dolayısıle mıllı ku
mata göre, Basrada Türkiye na- ı meye gırmesi içın nasıl olan reka
mına sipariş edilen 6000 otomo- bet cıoıayısıledır. Galatasaray, .f<'e
bl lastiği vardır. Bundun başka ner ve Beşiktaş klupıerının bu
Amerikadan Basraya gelmiş kam- ı gun dörduncutugu aHnak ısteyen 
yon ve otomobiller de buiumnk- rakiplerine karşı çıkaracakları o
tadır. Bir Türk !rması bu yunıar da netice uz.erınde mi.ıhim 
o t o m o b i ı ı e r d e n dört ta ı rol oynayacaktır. 
nesini memleketımize getırınıştır. Fenerbahçe stadında ilk maç 

1 zmir tütün piyasasının hara· Trabzondaki bir firma da, Basra· olarak yapılacak Suleymnıye Al
retli bir devreye girmesi, Is- daki otomobilleri Iran vasıtasıle tuntug Karşılaşmasının sonuncu

tanbul mıntakasının ihracatına da Türkiyeye getirmeği düşünmek- luk bakımından meraka değer ta
tesir etmıştir. Bu hafta içindeki tedir. Çunku Basra yo.undan bu rafı vardır. Süleymaniye dığer ıki 
ıhracat 3 buçuk milyon lirayı te- malları sevketmck için günlerce rakiple birlikte sonuncu olma
cavüz etmekteydi. Halbuki şimdi- istasyonlarda beklemek lazımdır. mak için mucadele edecektir. 
ye kadar haftalık ihracat bu mik- Bilhassa tren, Surıye topr.ıkların- Altuntuğ'un karşısında böyle 
tan bulmamıştı. Ihracat yekunu- dan geçerken, ticari eşya pek lü- bir tehlike yoktur. 
nu bu derece kabartan hadiseler- z~msuz yere istasyonlarda bekle- !kinci ve son maçı Fenerbahçe 
den biri de, tütün ihracatının faz Ulmektedir. Bundan başka Irak ile Beyoğluspor yapacaklardır. 
la olmasıdır. Bu hafta içinde yal- demi: yo~rının da kafi derecede Fenerbahçenin son giınlerde 
nız Almanyaya yarım milyon li· ticarı nak!ıyata karşı kolaylık gös bek hattının randımanı hususun· 
radan fazla tüti.ın ihraç edilmiş- termediğind~n t;>ahsedilme~ted:;. da gösterdiği endişe bugiin .Bey
tir. Ikinci derecede tütun müste- Ba~ra yolu il~ ış .Y~pan ıth~l~t oğluspor karşısında bir hayli ar
risi de Ingilteredir. ~ ve ıhr~cat tacırlerını birçok §ika- tacak ve maç her halde alakalı 

lzmirdeki Amerikan kumpan· yetlerı daha vardır. ve o nisbette heyecanlı geçecck-
yaları satın aldıkları tütı.inlcd lstanbul mıntaka ticaret müdür tir. Beyoğlusporun her zaman 
Basra yolıle sevketmektedirler. lüğü, bu şikayelerin mahiyetini atak ve güzel futbol oynaması mü 

Bu hafta içinde satılan malla- tetkik etmek için, ithalat ve ihra- meyyiz vasıfları çok olan J.<'ener-
cat tacirlerini önümüzdeki çar- bahçe karşısında muhakkak ki 

rın başında tütünden başka pa- ~ba günü bir toplantıya davet maçı zevkli bir hale sokncaktır. 
muk ve tiftik bulunmaktadır. Bu 
her iki madde de en zıyade Ro- etmiştir. Şeref stadında ilk maçı Beykoz 

ile Topkapı yapacaklardır. Top-
rnanyaya sevkedilrniştir. Malum kapı geçen hafta ceza heyetine 

~~r:: !~::1;1:S~ ~~c~~~~~~d~~ Müteferrik: verilen dört oyuncusundan mah-
kuma ham maddeleri mukabilın· D H rum olmakla rakibine büyii!t a-
de petrol ve benzin alınmaktadır. eneme azırlıkları vantaj vermiştir. 
Tiftiklerimizin müşterilerinden ikinci maçı Beşiktaş ile Istan-
biri de Macaristandır. Bu hafta Dün Tamamlandı bulspor oynayacaklardır. Beşık-
Içinde Macaristana 200 liraya ya- taş şimdiye kadar bir kere olsun 

. . .. . . . . Bu ay sonunda yapılacak pasif berbere kalmamak hep galip gel-
knı tl!~ goI?-d~rilmıştır. Isvıçre- korunma tecrübesi için son hazır- mek şerefini bugün de muhufa.z.a 
den tütıklerımız~ karşı tale~ler lı~lar ikmal edilmiştır. Yarın ve- etmeğe çalışacak, lstanbulspor da 
~ev:m .et~ektetıriıF~~.Is~ıç~e kiılet seferberlik müdürü şehrimi- dördunculük emellerinin verdıği 
1 e ıcaı munase e erun ı a a ze gelecektir. ümitle kuvvetli rakibi karşısında 
ziyade arttırmak için yeni bir ti- Vilayet tarafından neşredilen hiç olmazsa beraberlik koparma
carct anlaşmasına ihtiyaç vardır. tebliğ dairesinde hareket etmek ğa uğraşacaktır. 
Bu, anlaşmayı en ziyade arzu e- için kaymakam ve nahiye müdür Son oyunu Galatasaray ile Ve
denlerln başında ithal~t tacirleri leri kendi mıntakalarında faaliye- fa yapacaklardır. Galatasaray 
bulunmaktadır. Bu tacırlcr lsviç- te geçmişlerdir. Yarından itiba- son zamanlarda takımını düzeıt· 
reye mal sattıkları halde, Isviç· ren umumi sığınma yerlertne !ev- mek uğrunda ciddi hamleler yap 
re fabrikalarından kafi derecede balar asılacaktır. Bazı hususi mü- mak istemiş ve bunda en ziyade 
mal alamadıklarını iddia etmek- esseselere tebligat yapılmış ve a- Ankaralı Arü'i muhacim hattına 
tedirler. lfırnı işaretinden sonra halkın koymakla muvaffak olmuştur. 

Ihraç edilen üçüncü derecede- kendi müesseselerinin kapıların- Vefa takımı da bugun munıkün 
ki maddeler de tuzlu ve taze ba- da ve hollerinde toplanmalarına olduğu kadar sıkı oynamak isti
lıklar, yağlı tohumlar, kwu deri- mani olunmaması istenmiştir,Mak yecek ve son günlerde takımını 
si, kuru meyvalardır. sim ve benzeri yerler o gün ı::ı- takviye etmek hususunda göster

NELER SATIYORUZ? 
ğınma yeri olarak halk tarafın- diği gayretin semeresıni almağa 
dan işgal edilebilecektir. çalışacaktır. 

Bu hafta ithalat hareketleri 
diğer haf talara nisbetle da

ha fazla idi. Gelen mallar arasın
da Almanyadan evvelce sipariş e
dilen lokomotifler de bulunmak
tadır. Türkiye - Almanya arasın
da 21 milyon liralık ticaret anlaş
ması mucibince, Alınanyadan 39 
lokomotif gelecekti. Şimdiye ka
dar beş lokomotif ile on dokuz 
vagon gelebilmişiır. Bund~n baş
ka Ingiltereye sipariş edilen va-

UNIVERSITE YURDU - Uni- Galatasarayın epeyi kuvvetle-
versiteliler yurdunun açılamıya- nen ve golcü bir karakter alan 
cağı anlaşılmıştır. Partinin yurt muhacim hattı karşısında yeşil -
için ayırdığı tahsisat kafi gelme- beyaz takımın her zaman olduğu 
miş ve bina bulunamamı:ltır. gibi, açık oynamaması .kendı le-

INHISARLAR VEKILlNIN hine tecelli edebilecek bir tabiye-
TETKIKLERl - Birkaç günden- dir. Galatasaray, gerisi ve ilerisi 
beri Istanbulda bulunmakta olan ile bugün herhalde Vefadan da
Gümrük ve inhisarlar vekili Ra- ha çok emniyetle oynıyacak ve 
ü Karad~niz, dün de vekalete bağ daha müessir olacnktır. Bunun
lı müesseselerdeki tetkiklerine de la beraber sıkı ve heyecanlı geçe
vam etmiştir. ceği muhakak. olan bu gibi oyun-

Şermin sükunetle sordu: 
- Bu ha.ltkım yok mu Nejnd? 
- Yani, size karşi ittihaz ettiğim tarzt lıare.. 

kete mukabil b:ma şartlar koşmağa haklı olduğu
rı1ızu mu anlatmak isteyorsunuz? 

- Vaziyeti o şekilde muhakeme etmeyorsam 
da sizin bir takhs yapmağa borçlu olduğunuzu 
~edivorum. 

- Ö halde bütün ömrümce size olan borcumu 
ödemeğe ır.~hkum olacağım. 

- Herhalde benim, yaşadiğım müddetçe, sizin 
bana karşi reva görmüş olduğunuz muamelenin 
neticesini çekmeğe mecbur olacağuna şüphe yok
tur. 

Nejad başını çevirerek tekrar pencereden hak
mağa koyuldu. Bir iki dakika böylece geçti. Kn
rı koca bir şey söylemeden kendi düşüncelerine 
gcimülmüşlerdi. Nihayet Nejad, masası başına 
oturarak birdenbire sordu : 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- Sadece sorduğum suale cevap vermenizi 

istiyorum: $ize hürmet eden, sizi takdir eden ve 
sizi ınsnnlnrın <:n üstünü addeden bir dostunuz 
:ıcden birdenbire hakkıruzdaki fikirlerini değiştir
di? 

.Na!dc<len: Muazzez Tahsin Bc.rkand 

şirketinin, yani babamın Londradaki işi bozuldu? 
- Benim koyduğum sermaye sayesinde onlar 

r~kiplerini mağluı: ettiler ve bundan böyle de 
"Deım:ci" firması daima yolu üzerinde beni göre. 
cektir. Onlarla amansız bir mücadele açtım ... On
lar olıncğc mahkumdurlar. 

Du ölüm kararını bildiren kelimeler arka ar
kaya ve bir kin tufanı halinde ağzından dökülü
yordu. Genc.r kadın kocasının fikrini değiştiremi
yeceğini ı.ınlayınca soğuk kanlılığını kaybetmemeğe 
çal~tı. 

- Refik Bey, bu manevrayı mı keşfetti? 
- F.vet. 
- Kt•ndisi n~ düşünüyor? 
- Şayanı nefret bır oyun oynamakta olduğu-

- Pekiıliı, şimdi sizin tecessüsünüzü tatmin mu ... 
edP,ceğim. Siz hiç memleketin meşhur deniz fir- Bu son sozleri çok acı bir istihza ile söylemiş
malarındnn "Kurdoğlu" müessesesinin ismini ti. Şt:rmın, buna ehemmiyet vermeden mi.ıkiılc-
ışitıniz mi? meye devam etti: 

Şermin, başiyle tasdik ettikten sonra, gelecek - Bahuı-us ki, düşman olarak kannızın baba-
darbeye hazırlanmak için koltuğunun üzerinde sını intihap cttıniz. Bunu nasıl keşfetti? 
sert bir hareketle doğruldu. - l'Uınınu izllli edeHMlı.iı tnekhıplar eline geç-

- Kurdoğlu ... Benim! .. ti. 
Bu sozler odanın sessizliğinde bir bomba gibi - Bugüne kadar ondan her şeyi gizlemiş miy-

patlarlı. Şermin, metanetıni muhafazaya çalışarak diniz? 
!c~rdu: - Sırnmı kimseye açmamıştım. 

- • :") \·~ 1t;tt.C'l'bCri? 
- .... ,. ı-.. .. ~ ııuı L.-ua .t>eri. 
- Yani bu şirketin murakabesini elinize aldı. 

~ızı mı söylemek istıyorsunuz? 
- Hısse senetlerinin yarısından çoğunu satın 

aldım. Bm.ıı>nalcyh, ötcdenberi "Denizcı" firması
nın an'anevi rakibi olan "Kurdoğlu" bugün be
nım ... -= Demek sizin talimatınız i'i.zerine "Denizci" 

O dakikada Şermin, bir gece evvel kocasının 
ısrarla kayınpederınin sıhhati hakkında malumat 
istt.diğıni hatırh:ımıştı. 

- Dün bu sebepten mi babamın sıhhatiyle 
alAkndnr olmuştunuz? 

- Şirketın uğradığı zararı Mithatın haber 
vermiş olacııgını tahmin etmiştim. 

Bakışları tekrar çarpıştı. Şermin güçlükle ııe
.fcs alabiliyordu. .. Şimdi artık her şeyi öğrenmişti 

TAN 

Askeri Vaziyet 

AFRIKADA iKiNCi 

BiR "ADUA 11 

BOZGUNU MU? 
Alrikadaki İngiliz orduları kararga. 

hmm tatbik ettifi harekit plinmm, 
yalnız Bingazi ve Tarablusgarpteki 
İtalyan işgaUne nihayet vermek gibi 
mahdut bir gayeye göre hazırlanmamış 
olduğu, gün geçtikçe daha büyük bir 
ı;arahatle meydana çıkmaktadır. İngi
fülerin asd gayeleri, Şimali Afrikadaki 
Mareşal Grazlani ordularını parça par
ça esir almak değil: fakat baştan başa 
bütün Afrikadak! İtalyan müstemleke
lerini zaptederek bunları asıl sahiple
rıne iade etmek, yani Romanm Afrika 
İmparatorluğu hayalini kökünden silip 
~iipUrmktir. İngiliz İmparatorluk or
duları, bu gayeyi tahakkuk ettirme& 
için, bir taraftan Bingazi ve Tarabluıı
ı::arbe doğru sistematik bir surette 
ılederl-en, digt:r taraftan da Şarki Af
ri'kadaki Uç İtalyan cephelerine karşı. 
yine sistematik bir taarruza geçmiş 

Bir Tren Kazası 
Nazilli (TAN) - Izmir - De

nizli posta treni saat 6 ıla istas
yondan hareket ederken Osman 
adında bir genç trene atlamak 
istemiş, fakat muvazenesini kay
bederek rayların altına yuvarlan
mıştır. Horsunlu Kooperatif 
Katibi olduğu ve sarhoş bulıın
duğu anlaşılan biçare gencin üze
rinden üç, dört vagon geçmiş a
yaklan, kolları ve vücudü parça
lanarak ölmüştür. Müddeiumu
milik tahkikat yapmaktadır. 

Bütün dünyanın 
perestiş ettiği adam: 
CHARLES BOYER 

in 

2 nci 
Kanun Türk 
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Şubeye Davet 
. "it 

Fatih Askerlik Şubesinden: 

Y b .. . ğ r:e-J anoarmu z . H useym o . 

(2822) in ~ubeye müracaatı. 
buhınmaktadırlar: 1 

1 - Sudan - Eritre cepbeııiı Fransız 
Lozgunundan sonra muvakkaten müda
faa vaziyetine çekilen İngilizlerin o za
manki stratejik zaafmdan istifadeye 
sitap eden İtalyanlar, bu cephenin Kas
sala gibi mühim bazı istinat noktaları
nı .iı:olayca elde etmiye muvaffak ol
muşlar, fakat İngilizlerin müdafaa hat
larım yararak Sudan topraklarının içi
ne doğru pek te ıokulamam11lardır. 
Son bir iki hafta zarfında burada da 
taarruza geçe11 lnılizler, hudut boyun
daki biltiln istinat noktalarmı istirdat 
etmekle kalmamışlar; fakat Afrikada 
en eski İtalyan müstemlekesi olan E
ntre'nin içine aaldtrarak müstemleke
nln merkezinde Aıordat menziline ka
dar mühim bir sahasmı işgal altına al
mışlardır. Burada ricat ve gerili bir 
müdafaa vaziyetine düşen İtalyan kıta
larmın cepheleri, dağlık mıntakasiyle 
sahil boyu arasında sıkılirp kalmıştır. 

DEMİR 
KAPI 

ama İstanbul dökülüyoı . 
Gülmek mi İstiyorsunuz? .. 

2 saatinizi zevkine doyulmaz bir neş'e ile geçirmek mi istedın.iz7 
(Türkçe sözlüdür.) 

Bugün L A ye Koş n ı Ayrıca: 

Yddızların en ıuh ve en gUzeli 
Amerikanın en yüksek san'atkirları 

İRENNE DUNN - CARY GRAND'm ALiCE FAY'ın 

2 - Sudan - Habeşistan hududunda
ki Gall.abat istinat noktası da, ayni zaaf 
devresı esnasında, İtalyanların eline 
ı;eçmişti. Son bir iki hafta zarfında 
burası da istirdat edilmiş ve Sudanda 
hazırlanan Habe, İmparatorluğu ordu
ları hududu geçerek Gondar havalisine 
ve merkezine doğru bir hayli ilerle-
mişlerdir. ı 

3 - Şarki Afrikanm Cen°up cephe
sinde Kenya müstemlekcsl de, bir 
müddet evvel İtalyan taarruzuna ma
ruz kalm15, buradaki İngiliz kuvvetle
ri bir kaç yüz kilometre gerilere çekil
mişti. Son bir iki hafta zarfında Cenu-

.. .., 
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Filin 
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• 1 Şaheseri 

BILLÜR 
KÖŞK 

1940 Senesinde yarattıkları Yegane Süper F ilm Olan 

Gel B 
(FRANSIZCA) -

Baı döndürücü bir lüks ve ihtiıam ... Gönül çeken bir Müzik arasındJ 
hepinizi kahkahadan ailatacak ... Neş'eden bayıltacaktır. df 

DİKKAT: En son gelen PARAMUNT JURNAL'da Son bomba! t 
manlarm yaptığı tahribat ... Havada, Denizde çarpııımalar, senenin 

büyük hava zaferi... ve tekmil harp.,, 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

SARAY s·nemasınd 
BU HAFTA: Tamamen renkli muazzam ve muhteı;em 

VAHŞ 
filminin gösterildiii her seansta 1nlonu tamamen doldurmakta ve TCr 

bulamıyanlar geri donmektedirler. Baş Rollerde: 

Claudette Colbert ·- Hanry 
1LA YETEN: FOX Jurnal son dünya ve harp haberleri. 

Bugün saat 11 de tenziHith matine. 

Billur sesli Yıldız - Hulyalı ve ilnhi yıldız 

bi Afrikadan General Smuts'un gön
derdiği kuvvetler, buradaki İtalyan iş
gal sahasını temizlemişler ve Habeşis
tanm iç topraklarına doğru budu.fa 
aearak Buna'nın $.imalinde ve Rudnıl 
Golunun otclerinc de ğru ileri harekete 

ve ARLENE Dl ET CH 
ba5lamııılardır. ı 

Görülüyor ki, Bingazi ve Tarablus
garpten maada, bü:ün Şarki Afrikadaki 
İtalyan milstemlc'ıtelerj, Eritre Hab·
ııistan, Somali ve saire, tıaşt~n ba;cl 
bütün, "İtalyan Afrikası", dört taraf
tan sarılmış ve artık muhakkak bir e
saret ve imhaya mahkQm v.u:ytte düş
müştür. İkinci bir Adua hc.ı:. ınti, nere
de ise İtalyanın Afrika hav;ılıni ko
l.Ur.den silip süpürmek üzerc-d.r. 

1940 ın 
Renkli Şaheseri: James Steward ve Misha Auer 

TYRONE POJVER 'in 

SEViMLi 
HAYDUT 

ile beraber yarattıkları 

larda evvelden tahmin yapmak ve 
hükumler vermek bır kat'iyet ifa
de etmekten bazen uzaktır. 

• Deı•am ediyor! •' 

Sa 
Filminde: 

•• u 
1 

Bu SALI 

ER 
akşamından itibaren 

s· e sn a 

11-lektepliler şampiyonası 
Dün Şeref Stadında mektepler 

arasındaki Futbol Şampiyonasına 
devam edilmiş, Darüşşafaka ile 
Kabataş ve Galatasayla da Vefa 

M ·· n ir 
ureddin Bugün A S R İ Sinemada ~_., 

CEBELÜTTA 
karşılaşmışlardır. • KONSERi Müstesna filmin orijinal Fransızca nüshası. Baıı Rollerde: 

VİVİANE ROMANCE - DUCHESNE - Er. von STROHEİM 
Dünkü maçlarda Darüşşafnka, 

Kabataş Lisesi takımını 3 - 1, 
Galatasaray Lisesi de Vefa Lise-

1 Şubat Salı akşamı 

Fransız Tiyatrosunda Ayrıca: c i 
sini 2 - l mağllıp etmişlerdir. '•••Dmı•raa;••Eı ~-- Giizel filminln TÜRKÇE NÜSHASI Şark Şarkı ve Musiki 

TEFRİKA ~o. 37 

ve bu. karan.J?lıktan çok daha iyi idi. Uzun bir 
siikutt<ın sonra Nejad tekrar soze başladı: 

- "Denizci" şırketinin avukatlığını yapmağa 
kalkışmayın, hiçbir kuvvet, hiçbir rica beni fikdm
dcn ı;evırc-mez. 

Şermin, ı:.ükunetle mukabele etti: 
- Sizin fikrınizi değiştirmek için uğraşmağa 

hic niyetim yok, merhametsiz olduğunuzu biliyo
rum. 

- Her ne ıse, size haber vermek istiyordum; 
~imdi herşeyi biliyc.rsunuz. 

Bu sözler \'ahşi bir çocuk tavriyle söylenmiş 
olduğu için Şcrmın, biliıihtiyar gülümsemdtten 
k<mdıni nhımamı~tı; fakat bu zoraki gülüşün kocası 
üzerinde yapmış olduğu tesiri, onun yumruğıyle 
masaya vurarak söylediği sert sözlerden sonra 
anlıyarak şaşırdı. Nejad, gözlerinden kıvılcımlar 
saçaruk b::ıgırmıştı: 

- Bana bQ)·le bnkmaktan sizi menediyorum. 
Şermin, yi.ızi.ınr. bir tokat yemiş gibi ürk~rek 

koltuğuı1a büzüldü. 
- Ne demek istiyorsunuz? 
Fakat Nejadın öfkesi birdenbire düşmüştü. 

Yerinden kalktı, omuzlarını hafifçe kaldırarak bir_ 
knç adım attı ve somurtkan bir tavırla mırıldandı: 

- .Bilmıyorum ... Bu tebessüm .. Bu ademi te-
nezzül Bu başka dünyadan gelen tavırlar ... 

Bu sefer Şermin de yerinden fırlamıştı: 
- Maksadım sizi ... 
- MnkE-ndınızı öğrenmek istemiyorum. 
Tekrar sustular ve yine Nejad sordu: 
-- Benim "Deııizci" ile giriştiğim bu öldürücü 

mücadeleyi (ığrer:dikten sonra siz de Refiğin arka
sından ı;idecek misiniz? 

- Yani sizden uzaklaşacağım öyle mi? Hayır_ 

Böyle bır n:yetim yok. 
- O h31dc ı.c yapacnksınız? Aleyhinde hazır. 

ladığım plfuu gidip babanıza mı haber vereceksi
ıuz? 

Şermin, derhal cevap veremedi. Vaziyeti fcv_ 
kalade ını.işküldu. Bir tarafta, sevgili babası, diğer 
tdl"nfta, her seyc rağmer. sevmekte devam ettiğı ko
cası vardı. Bır kenara çekilip Nejadın Labasını 
mahvetmesine seyirci mi kalacaktı? Yoksa babas~
na, doldyısiyle herkese karşı, sevdiği adamın vak
ti~le b1r mücrim gibi hapsedilmiş olduğunu ıtıınf 
ederek onun hakk!nda yalan dedikoduların iıusuliı_ 
ne seLehiyet vumeli miydi? Öyle ya, babası haki
kati unlıyacak, fukut Mithat ve diğer akraba ve ah
bapları onun bir iftirayv kurban gitmiş olduğunu 
bdki dt! anlarnvk bile istcmiyeceklerdi. 

Vru<it kazaıımağa çalışarak kocasına şu cevabı 
verdi: 

- Hayır, babama haber vermeğe niyetim yok. 
- O halde, bitaraf kalarak rakibimi ezmekte 

oeni serbest mi bırakacaksınız? 
-Tamamiyk bitaraf kalacağımı da zannetmı· 

yorum 
- O halde? O halde ne yapacaksınız? Kimin 

tarafını ıltizam edeceksıniz? Hattıhareketiniz ne o. 
lacak? 

- Bilmiyorum. Yolnız muhakkak olan bir şey 
varsa c da bahama her şeyı itiraf etmek arzusunda 
olmadığımdır. Çünkü ... Bunu yapnmıyacağım. Di
ğer taraf tan br.bamın aleyhine yürümekten sızi 
menetmeğe çalışacağım da çok tabiidir. 

- iki ım~n arasında kalmak pek müşkül ola
cak. 

- Şüphe~iz ... Esasen ömrüm bir müddetten. 
beri mi.işktillıt icinde geçiyor. 

- Bir müddet demeyiniz. Hayatınıza be
nim girdiğım gundenberı deyiniz... Benim alPyhı
me dönmenız ıçJn her şeyı yaptım Şermın. 

- Ne yo.psunıı sizin aleyhinize bir vaziyet al
mak <>esdrctini kendimde bulamıyacağım. 

Nejad, bir kebus dakikasını hatırlıyormuş gıbi 
elini başına goturerek alnını sıktı. 

- Hulbuki dün gece odanıza geldiğim zaman 
benden c deı·ccc nefretle kaçtınız ki ... 

,(Arkası var). 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ---;--;-...ı---. ~·--'-....:--. 
2 -;--:--+-;.,,~...ı..-;-..-r 
3 
--::--~.l:::~~~-T-~ ,_, ___ ,~~~~ 

1 

j 1 

~ti, · 1 1 j., 
Soldan sağa: 1 - Sinir ll~ 

2 - Bır argo tabiri 3 - Bıt P; 
ya devleti - za if, zar 4 -
saç tanesı - hastalığa karşı tJlıl ıt 
yet kazandırır 5 - Afrikacıııcl 
- Sap - kesmekten cmır 7 ..,,, 
man - geri almak uzere vertf 
8 - Kısmeti olmayan 9 - ) 
mak - ters okunursa: şüyuu11~ 
bebiyet vermek. 

Yukarıdan aşağı: ı - Bit ti 
mey sunan 2 - Şarkta bir I> ç 
ba 3 - Bir göl - içine para ~o 
4 - Esatiri bir çoban - harfle~ 
yerleri değişirse : noın 5 - r. 
havza 6 - Giyilir - vermel> ~ 
Bir yanm ada - içine para ~ 
8 - Ahzuata 9 - bıçağın 1' 
ğu - sezmek hassası, haas. 

* Evvelki bulmaca - Sold~~ 
ğa: 1 - Ehak - Asaf 2 - l'"!' 
budu 3 - Edr - Diıra 4 -
kadit 5 - Sol 6 - N ekır - 11

1 
- Akar - s ite 8 - Mısklf1 

- Erte - imim 
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it~"' vardı. 
~i ~eminin demirleyişini, 

la
•rinin karaya çıkışlarını 
Yrp sevdiklerine kavuşun

'leler yapacaklarını birbirleri
~atıyorlardı. Sıra Yılmaza 

it ne vardı? Hepsi ayni 
'-Pmıyacaklar mıydı? 

ama Yılmazınki ötekiler
l)rı bir şeydi. 
Daha kendisini tannnıyo· 
Yedi yıl var ki memlekete 

im. Yalnız bir fotoğrafı 

~"-'en biri alay etti: 
~a. öyle mi? Demek fotoğ
ifıksın, Ver şunu, bakalım? 

var mı, görelim. 
ılınaz cebinden bir fotoğraf 

, arkadaşlarına uzattı. 
.. :ııaı,' ili'.-. gözleri, o masum, o ca: 

>QJcın yaradılışın güzel hayali 
a büyüye kaldı. Yılma. 

~i ayn ayrı tebrik ettiler. 
az sonra gemiciler, hamak
uzanrnış uyuyorlardı. Es-

Yilzlerin üstünde saadetin 
i dolaşıyor, hepsinin rüya

btr n~ yahut bir zevce 
ediyordu. 

erikanın Yardımı 
<Batı 1 incide) 

fıııııtız - Amerikan tesanü
Un mevcudiyetinden kati su

tnutmain bulunmaktadır. 
Ralifax'ın beyanatı 

.\.nnapalis, 25 !A.A.J - İngil
Biıyük Elçisi Lord Halifax, 
ieümhurun yatı Potomad'tan 
iten gaztecilere demiştir ki: 

'~uraya İngiliz harp kabine
bir azası ve İngiltere Kra
Büyük Elçisi sıfatiyle geli
. Amerika hükumetine ve 

1'tine muhtaç olduğumuz yar 
lıııı isterlerse bize nasıl yapabi

klerini bildireceğim. Alicenap 
~L'lıınız ne kadar fazla tesirli 
lırsa, Avrupayı ve dünyayı esa
.altma almak istiyen Nazi ida
!J\i devirmek kudretimiz de o 
ar fazla olur.,, 

"önümüzde çetin, müşkül ve 
lıti de çok uzun bir yol var. Fa
l İngiliz ve Amerikan milletle
~lerinin hiç bir anında gö

edik derecede birleşmiş bu
uyorlar. Hiç şüphem yok ki, 
yardımınızla galebe çalaca· 

\>e sizin ve bizim medeniyeti· 
· dayandığı esasları kurtara-

1.o;-d, Halifax, Reisicümhur Ro
elt'in bizzat gelerek İngilte

~ti.yük Elçisini karşılamak su
WPll;.Yle Büyük Britanyaya verdiki 

i de ehemmiyetle kaydey le
ir. 

V Qfingtona vardılar 
~aş!ııgton, 25 (A.A.) - Lord 

ıı...- ·. ax, Roosevelt'le birlikte şid
ı..-n'""ııi'li bir yağmur altında otomo-

Annapalis'ten Vaşington'a 
&""Rece saat 21/15 de gelmiş ve 
~ Elçiliğe inmiştir. Roose
),,lt İngiliz Büyük Elçisine ve ba
~ l!alifax'a iyi geceler diledik
~ ııonra ayrılmış ve bu suretle 
11..~ rikan tarihinde enternasyo
i:t. bir dostluğun en heyecanlı 
""ilesi kapanmıştır. 

U• • ç gün sonra gemi ordunun 
yeşillikler arasına sıralan

mış beyaz evlerine karşı demir
ledi. Karaya ayak basar basmaz 
Yılmaz, önce berbere girdi. O, 
ilk karsılaşmada yanakları tatlı 
ve pürüzsüz olsun istiyordu. 
Traş olur olmaz sokağa fırladı 
ve kasabanın kenarındaki küçük 
bir eve doğru koştu. Onunki, 
bir kücük bahçenin çevrelediği 
bu ~vde yaşıyordu. . 

Çetin kapısını açtı. Yerdekı ça
kıllar kocaman papuçlarının al. 
tında gıcrdadılar. Fakat evde ses 
sada yoktu. Acaba sokağa mı çık
mışlardı? 

Evin kapısına doğru ilerlerken 
birden durakladı. Hemen yanı. 
ba ında bir kiraz ağacının göl
gesinde biri uzanmış uyuyordu. 
Onunki idi. 

Yılmaz, yavaş yaklaştı. Genç 
kızın yüzüne daldı. 
Tanrım! fotoğrafından bin kere 

daha güzeldi. Yüreği dolmuştu. 
Eğilip o uyku halinde nu öp. 
mek istedi, kıyamadı. Biraz da ce
saret edemedi. Bir genç kızı uy. 
kusunda öpmek! Bu erkekçe bir 
hareket olmazdı. Böyle bir öpüş, 
kimin tarafından gelirse gelsin, 
bir genç kızı ürkütür. 

Uyanınca, bir çığlık basmasına 
sebep olurdu. 
Yılmaz böyle düşünürken, 

genç kız gözlerini açtı, ve ona 
uzun uzun baktı. Amma ne ag
ladı, ne de bağırdı. Bilô.kis tatlı 
tatlı gülümsedi. 

Genç kız ondan daha cesurdu. 
Ve cesur olmakta da hakkı Vkrdı. 
Çünkü daha pek küçükkk~n u. 
zak denizlere açılıp uzaklaşan ba
basını, şimdi böyle ilk görüşte ta
nıyamamakla beraber, ne de olsa 
kanı çekmişti. 

Afrika Harbi 
(Ba~ı J incide) 

!erine kadar endaht etmişler ve 
Avustralya müfrezeleri arasında 
derin rahneler açmışlardır. in
sanca ve malzemece zayiatımız da 
büyüktür. Düşman telsiz ne§ri· 
yatına göre Tobruktan :ı.ooo den 
fazla yaralı Italyan nakledilmış
tir. Düşmanın itiİ'afından da anla
şıldığı veçhile son derecede §id
detli olan Tobruk muhar~besi es
nasında ltalyan müsellah kuvvet
leri kahramanca çarpışmışardır. 
Tobruktan sonra muharebe garbe 
in tik al etmiş ve bu mın takada 
düşmanın zırhlı vesaiti ile yaptı
ğı akınlar ateşimizle ve tayyare
krimizin bombaları ve mitralyciz
leriy le tardedilmiştir. Av tay
yarelerimiz düşmarun"Bl;ınheım" 
tipinde bir tayyaresini düşürmüş
lerdir. 

H abeşiıtanda 
Kahire, 25 (A. A.J - Ordu Ka

rargiuıının tebliği: Eritrede, Ke
ru ve Aikotamn şarkında lı;ırekat 
şayanı memnuniyet bir tarzda te
ral<ki etmektedir. Şimdiye kadar, 
aralarında bir Liva Kumandanı 
general da bulunmak üzere, altı 
yıiz kadar esir alınmıştır. iki top 
ve birçok ta otomobil iğtinam o
lunmuştur. 

Habeşistanda, Matemınanın şar
kında, düşman üzerine tazyik art
maktadır. Memleketin dana ziya
de içlerinde, Habeş vatanperver· 
!erinin muvaffakıyetleri bildiril
mektedir. Birçok ltalyan kara
kolları terkedilmiş bulunmakta
dır. 
Bırçok mıntakada, keşif kolları
mız, hududun epey ötesinde duş
man arazisinde faaliyettedirler. 

Bullitt. bugün mebusan meclisi
nin hariciye encümeni hururun· 
da yardım projesi hakkında fikir 
!erini anlatmıştır. Bullitt, ezcüm· 
le demiştir ki: 

"Amerika Birleşik Devletleri ilk temaa nin İngiltereye yardımının iki 
ll~6'ington, 25 (A.A.) _ Lord hududu vardır: Amerika Birleşik 
;~ D ,vletleri harp ilan etmiyccek, 
~ ax, bugün ilk resmi ziyare- askeri ve bahri muhasamata te-
"" .. Yapmış ve Cordell Hull ile k Fak t A 
""'l'iişmuştür. İngiliz Büyük Elçi- şebbüs eylemiyece . a .me
~~sevelt'e itimatnamesini pa- riks Birleşik Devletleri bugun o 
..-<esi günü takdim edecektir. derec" tehlikededir ki, müdafaa 

vautaları ve aletlerinin müessir 
Sözden iıtinkdf edenler surette kullanılması bahsinde a· 
w . lınacak kararlar, halen Amerika 'l> as~.ıngton .•. 25 (A. A.J. - hücuma maruz bulunmuş olsaydı 

ltı C : tlarıcıye Encumenı Re- ne kadar hayati bir mahiyet ala· 
~ Bloom'. Roozeveltın y~dım cak idiyse, 0 kadar hayatidir, . 
~ına muteallik kanun layıhası Amerikanın bizzat kendısının 'u Inda cereyan etmekte olan müdafaası adına Ingilte~.oye yar· 
"1ı.l:akerelcrde soz soyliyecek uç j dımı lazımdır. Demokrasılcre yar
~;1Yetin, alenen beyanatta bu- dım kanunu projesinin kabulu, 
~lllaktan istinkAf cttikle~iıü j bizim, ecdadımız gibi, Allah tan 
it<\ lrrnişir. Bu üç şahsi)'.<!tt.en b~- başka hiçbir efendiye boyun eğ· 
~ lllerıka Ordusu Erklinıhar?ı· ' miyeceğimizi ispat edecektir. 
'1 ~eısi General Marschall, d~gc- Bullitt, hıncahınç dolu saıondn 
~nanma Kumandanı Amıral "lngiltcrenin mağlubiyeti takdi· 
·~leke, üçüncüsü de Hava Kuv- rinde Amerika Birleşik Devletleri 
~ ri Kumandanı General Bunt~ için bundan gayet ağır n~ticeler 
~llir. Bu uç ~skeci. şef, n~kt~ı j çıkacağıİıı" bildirmiş ve ~öz.leri~i 
~r~ı encumenın gızlı b;.r j şöyle bitirmiş!~:. "Mağlubıyetın 

sıncıe '!°la~acaklardır. 1 önüne geçmek ıçın en emın çare, 
Bullıt'nın beyanatı Amerika Bırleşık Devletlerının 

'1•'1ngton, 25 (A. A.) - Ame. harbe girmesi ~hırdu. F'ak:t 
Biri ·k Devktlerinin sabık melekct, harbe suruklenmeme0 e 

. dır.'' 

1

, Antonescu _ Mutlu Bir Ylldönümü 
(Ji.a§ı .ı ıncıdeı tft~.., •ır •dı· 

nun vaziyete tamamen hfıkim ol- veya nüfuz suiistimallerine ve 
augunu ıddia etmel<tedir." halkın itimadını sarsmak tehlikesi 

".ıtomanya ıhtılalının sebebi, 1 gösteren her nevi yolsuzluklara 
General Aııtonesl<u ıle Lejyoner- karşı mücadelesine bütün kuvve
ler arasındaki ıbtılaftır. Lejyo- tiyle devam etmiştir. 
nerler, Antones1<u'yu kendılerıne Başvekilliğinin 14 aylık zamanı 
mensup bır şahıs olarak kabiı.l milli kalkınma hareketlerinin ile
etmemektedırıer. Leıyonerler riye doğru seyrini tanzim etmek
memlekette endüstrirun t;ımamcıı le geçti. Ondan sonra bevnelmilel 
mıllileştırilmesını istemişıer ve hava karardı; me~~liyet m~ka
AntonLsku aa buna taraftar olma· mında bulunanlar ıçın hayatı ve 
mışn. Bır Alınan zabıtının oıdu- ağır kararıar vermek devri gel
rüunesini fırsat bılen Lejyonerler di. Nihayet Eylül harbi başladı. 
son karışıklıkları çıkarmışlardır., Avrupa buhr~.nının J.>ütün bu.~a~
General Antonesku, Lejyonerle- nelerıne Cumhurıyet Hüku
rın Şefi Horia Sunayı azıetrnış ve meti pek nazik vazife anları ge
tekliflerini kabul etmemiştir. Ho- cirmiştir. Dışarda dev:etin .itih.ar. 
ria Sima da mücadelesine devam kudret ve menfaatlerıni, ıçerıde 
etmek üzere kaçmıştır. Antones- mi.ili birliği, ve.halkn Milli Şefe, 
ku'nun vaziyete hakim olmasına reııme ve Meclıse sarsılmaz baj!
rağmen Lejyonerlerin de çok çe- l:lığını tamamen muhafaza eden 
tin bir kuvvet olduğunu kabul et- bır hareket .. ~rzı, Doktor_ Refık 
mek lazımdır Sabık Kıra! Ka- Saydam hukumetıne, Cumhurı
rol de Lejyon~rlerle çok uğraş ye.t tari~in~e parlak sayfalar te
mış, birçok şeflerini ortadan kal· mm ~t;nıştı.r. 
dırmasına rağmen onları tama· MılH ı:-1udaf~a hazırlı~larının 
men imhaya muvaffak olamamış· cebrettığı .ted~ır ve teklifler te
tı Bu hadiselerde Almanla da mehnde hıç hır ~arsıı~tı uyandı_:-

. . r madan, halkı eskı devırlerden ko-
Leıyonerlere yardımda bulunu· t" h t 1 d h' b' · ·1 h t 

OJ rdı u aıraar an ıç ırııera a-
y ra · t d "h k "Almanlar bugün Antonesku'- s,ız e me en mu? asıran anun ve 
yu iltizam etmektedirler. Çünkü a

1
mme mt enfaatı esasta korunarak 

b ti R d . t a ınmış ır. 
u sure e ~manya a asayı~ .e· Vatanın uğrıyabileceı'!i tehli-

ll'.ın .etmek ıster;neıerı tabııdır. keleri karşılıyabilecek kudrette 
Şımdı Antonesku nun hemenı ta- koskoca bir ordu hazırlanmıştır; 
mame~ a~k~rler~en muı:ek!cep Memleketin say ve istihlak ıne
yenı bır hükume" kuracagı tah· kanizmasında hiç bir iş arızası 
mm edilmektedır. olmadan bu ordunun insan kad-

Bundan başka Ge.ne.ral ~Yıto- rosu, iaşe ve techizat ihtiyaçları 
nesku, subay ve e~, b.utun ıhtıya~- temin edilmiştir. Dahili ve harici 
ları şubatta 30 .gunlük ~ır. staıa siyaset, hadiselerin ileri ve biiyük 
davet et.mektedır. B.u staı ıçın hıç nice milletleri şaşırtan cilveleri
bır t~cıl kabul edifo:ıemcktedır. ne rağmen şaşmaz milli istikame
Davetın sebeplen de izah edilmış tine sadık kalmış ve gerek bu 
değildir. memleket vatandaşlarına. gerek 

Bükreşteki tahribat Türkiyenin dost ve müttefikleri-
Bükreş, 25 (A. A.) - "Reuter,, 

Nizam hemen hemen tamamile 
teessüs etmiştir. General Anto
nescu Bükreşte vaziyete hfıkim 
olmnş addedilebilir. Hükumet 
merkezinin içinde sokaklarda 
tanklar ve askeri kamyonlar fa. 
sılalarla devriye gezmektedir. 
Dün evden eve girilerek silıih a
raştırmaları yapılmıştır. Ayni 
zamanda General Antonescu ta
rafından neşredilen emirname 
mucibince herkes evinde bulu. 
nan silahı teslime ba~lamıştır. 
Maamafih Lejyonerlerden pek a
zını>ı siliihlarını verdikleri gö
rülmüştür. 

Kargaşaliklar esnasında ölen 
ve yaralananların sayısı hakkın
da rakamlar yoksa da, bunların 
yekunu yüksek olduğu zannedili
yor. Yalnız telefon merkezinde 
ve civarında vukubulan bir kaç 
çarnısmada askerler arasında 200 
kadar ölü olmuştur. 

Alman kıtaları perşembe günü 
saat 4 !enberi hükumet merkezi
ni 6 kilometrelik bir kutur için-
de kuşatmış bulunmaktadır. Vi
layetlerden gelen bir çok Lejyo. 
ner grupunu şehre girmekten 
menetmişlerse de, çarpışmalara 
hic istirak etmemişlerdir. 
,Bükreşte zorla bir Yahudi mek· 
tebıne girmeye teşeMıüs eden 
büyük bir Lejyoner grupu tarde
dilmistir. Fakat bir çok Lejyo
ner hususi evlere girerek yağma 
etmişler ve içindekileri de öldür
müşlPr veya bunlara çok fena 
muamele yapmışlardır. Bükreşin 
Yahudi mahallesindeki hasar çok 
büyüktür. İki havra yangından 
tamamile harap olmuş ve diğer 
biri yıkılmıştır. Sonra gerek Ya
hud:Iere, gerek Hıristiyanlara a· 
it bir çok mağaza yağma ve tah
rip edilmistir Bir ara, Lejyoner. 
!er şehirde şaşkınlık yaratmak 
icin tramvay yollarına benzin 
dökerek ateşe vermişlerdir. 

Katledilen 180 Yahudinin ce· 
sedi morga kaldırılmıştır. Yahu
di mahallelerindeki hasar pek 
mühimdir. 

Horia Sima aranıyor 
Almanlar, Yahudi mahallesin

de yapılan hasarların büyük bir 
itina ile fotoğrafını almışlardır. 
General Antonescu, isyan esna
sında yapılan bütün hasarların 
filme a 1ınmasını emretmistir. ta 
ki rıemleket Lejyoner müfritle
rinirı neler yapmış oldujtunu gör
sün. 

General Antone5eu, halkı is
yan müşevviklerini hükumete 
bildirmeye davet etmiştir. Horia 
Simayı bulmak için şimdiye ka
dar sarfedilen bütün gayretler 
net/oesiz kalmıstır. General An
tone•cu'nun emrile müteaddit 
m;jfrezeler Horia Simanın taki· 
bindedir 

Söylenildiğine göre. Horia Si
manin taraftarlarını sükı'.i,n~te ve 
isgal edilen binaları tahliyeye 
davet ede,.. emirnameııi perşem
be günü O.eneral Antonescu'va 
arzedildiji;i vakit General hiddet
le bl' emirnamevi fırlatıp atm.~s 
ve "Bıı ben: alakadar etmez. bu
tün bunlara bir nihayet verece
Uim.,, di"P havlcTrm1stır. 

Yeni laükUnıet 
Yen! hükumetin nasıl teşekkül 

edeceji;ine dair tafsilat yoktur. 
MaamafU, askeri mütehassıslar· 
dan mürekkep ve temayülü de 
buri uva ve Alman taraftar ola
cağı zannolunmaktadır. 

i n hareketine müzaheret e-

ne tam bir emniyet vermiştir. 
Refik Saydam hükumeti , imti

hanını bitirmiş değildir: İktidar 
yılı, bütün insaniyet için en ka
ranlık sene olan 1941 yılının ü
çüncü haft•sında basladı. Bunun
la berabe~ hükumeti idari ve si
yasi vaziyetine ve uzun tecrübe
sine zammolan Milli Şefin, Millet 
MecHsinin ve halkın tam itima
dına istinat etmek gibi büvük bir 
muvaffakıyet amilini elinde tu
tuyor. Buhranın bütün mü~külii
tını, bütün sürprizlerini, bütün 
ihtimallerini düşünerek sevk ile 
vazile ve hizmet hissi dil'er kav
gılar,n hepsini bertaraf t?derek yo 
lumuzda yürüyeceıtiz. Doktor Re
fik Saydam hükumetinin ücüncü 
yılı, kendisine ve millete hayırlı 
olsun' 

den Lejyoner gazeteleri, "Cu
ventul,. de dahil olmak üzere, 
kaoatıTmıştır. Şimdi yalnız tek 
bir gazete cıkıyor. Diğer gazete
ler de sıra ile birer gün cıkacak
tır. Bir çok Lejyoner reisinin Al
man elciliğine ilticaya tesebbüs 
ett!ği, fakat kabul edilmediği söy 
lenivur. 

General Antonescu tarafından 
nesredilen diğer bir emirnameye 
göre, asker kıtalarına veya sivil
lere ateş ettiji;i görülen her fert 
hemen orada kurşuna dizilecek· 
tir. C'alınmıs eşya veya mücev
her satanlar da çok şiddetk ce. 
za lA'ldırı lacaktır. 

Vilayetlerden henüz tafsilat 
voktıır. Transilvanyada. birinci 
ordun1Jn raparuna l?Öre. tam bir 
sükun vardır. Tr(>ısilvanya Ge
neral Antonescu'yu sadakatle 
tutıraktadır. Jossi, Ploesti ve 
Brasov'da ciddi karışıklıklar ol
duğ•ı bildiriliyorsa da, henüz taf
silat alın~mamrstır. 

Berline göre 
Berlin. 25 (A. A.) - Yan res

mi membadan bildirilivor: Ber
lin siyasi mahfilleri, halen Ro
manvlıcla vukua ııelmPkte olan 
hadiselerin yalnız bu memleketi 
alakadar eden bir mesele teşkil 
ettiğini beyan etmektedir. 

General Antone~u'nun simdi 
emniyet edebil..cPği bir teskilat 
kuracaih kendisini hayal inkisa
rına u.i{ratan ve memleketin ye
niden tanzimi geyretlerinde ken. 
disi'1e müzaheret etmemis olan 
nııhfillerden avrılacai{ı tahmin 
edilmektNl!r. Maamafih. Berlin 
mahfillerine e:öre. General Anto
nescu'nun istikbalde Lejyoner 
hareketinir· hangi unsurları ile 
isbirlii!i yapmak nivetinde oldu
ğunu sövlPmek ve Romanvadaki 
hadiselerir: ne l(ibi bir inkisaf 
göstereeeltinl tahmin etmek için 
vakit 1-ı"'niiz erk,..,.,fiil". 

"Ta88,, rn bir haberi 
Moskova, 25 (A. A.\ - "Reu

ter,,. "Tass .. a.!ansı. Bulgar "Zo
ra" ga'l•tPsinln vl'rdiği bir habe
ri vavmaktadır. Bu hahPre ıröre 
Demir muhafız azası. Ploesti • 
Biikres petrol borularını kesmiş
lerdir. 

Yine "Tass" aiansının Bükrt'S· 
ten aldıl!ı bir habere ı:ıöre. kıta. 
ın,. ;;,.,;,,.c,r~itede araştırmalar yap 
mışlardır. 

Bükreş 25 fA. A.l - Roman
va han kast . h•lkı A lmnn nArMl
ıe vsn1Tı:.cak tf"divRtT lr"h111 otmP· 
meye davet eylemektedir. Al
man oarasını kabul l'tm!s olan
!Ar. bu ~arayı 31 Ktınun••nlve 
kadar Rumen bankasın• l'iitlfrp
rek Rumen paraslle deJ!iştirecek
lerdir. 

Alman Hareketi 
fBası ı inride ' 

ruzdur. Geçen defa Almanlar, 
evvda hava hücumları yaparak 
İngiliz hava kuvvetlerini zayıf
latmak ve sonra da umumi taar· 
ruza gecmek sistemini tecrübe 
etmişlerdi. Bu sefer, hava, deniz 
ve kara kuvvetlerile hep birlikte 
taarruza ııeçecekleri bildiriliyor. 
Bu hareketin daha verimli ola
cağını ümit ediyorlar. Fakat Al
man1arın bu hareketi kendileri 
bn daha tehlikeli olacaktır. Ya· 
pılac:ık bu taarruz muvaffak ol
mazsa Nazi rejim.inin yikılması 
de mümkündür." 

''Almanların. ikinci muhtemel 
hareketi de Akdenizdir. Alman
yanın Akdenizde büyük bir ta. 
arn12 hareketinde bulunması icin 
Fransa VE İspanyanın yardımına 
ihtıyacı da aşikardır. Hatta Ko
lumbia radyosu, Almanvanın bu
nu temin kin son defa Vichy hü
kumetine baş vurduğunu bildir
mistir. Söylendiğine ırörc Amiral 

Ömer Seyfettinin 
Delinmiş Gayda'sı 

cırre1 

Şahin kendine mahsus çevik bir manevra ile yandan ııryrılıp 
arkadan hücum eder etmez Çöplüce bülbiilü pençesine düşer. Ve 
Şahin son bir cır cır etmesine meydan bırakmadan avını part;alar. 

Bire Çöplüce bülbülü! Desem ona. Cır cır edip te saçakta ol· 
duğunu Şahine duyuracak ne vardı? Suspus otursaydın şimdi ca· 
nm da, tok karnın da sana kalacaktı .. 

Fakat böyle demiyeyim de yine Ömer Seyfettinin bulduğu 
sık kıssadan hisseyi tekrarlıyayım. 

Kıssadan hisse: 
Bir kimse gizlice bir nane yediği zaman dama çıkıp zart zurt 

ötmem eli. 

Attlee Diyor ki : 

Harp Sonu 
Proieleri 

Hazırlanmah 

Akdenizde 

Bir ln9iliı 
Filosuna 

Hücum Edildi Darlan ht! yoldaki Alman tekli- Londra, 25 (A.A.) - "Reuter" 
fine muvafakatini ve Flandin de Dün akşam Oxford üniversitPsi- Malta, (25. A.) - Dün akşam 
muhalif oldul(unu bildirmişler- nin sosyalist - demokrat klıib:ı- neşredilen resmi bir teblığe giı
dir. Maresal Petain henüz bu hu- nün bir toplantısında söz siıyli- re, dün sabah birçok dü~man tay
sustaki fikrini söylemis değildir. yen işçi partisi lideri hükumet yaresi, adaya yaklaştığı zamar. 
Hitler - Mussolini görüşmesinin azasından Atlee ezcümle demiş- hava tehlikesi işareti verılmiştir. 
de bt! mevzular etrafında cere. tir ki: Düşman taarruz etmeksiz.ın geri 
yan ettiği ileri sürülmektedir... " Harpten evvelki dünya, artık dönmüştür. 

"Üçüne(; ihtimal de, Almanla-, mevcut değildir. Harp sonrasının İtalyan ve Alma 
rın bütün Bal.~~?l~rı isl(al. al~ına yeni ve daha adil dünyası için tebliğleri 
almak teşebbusudur. Bu ıddıavı projeler harbin sonunu bekle-
ilerı sürenler Romanyadaki Al- meden şimdiden hazırlanmaya ltalyada bır mahal, 25 (A.A.; 
man tahsidatını bir delil olarak 1 başlamalıdır. Harp zamanında - Orcıu Karargıllıının teblıği: 
gö•termektedirler. Filha~ika Ro- hükumet siyasetinin en esaslı Alman hava kuvvetlerine men· 
maııyadakı Alman tahsıdatı de- noktalarından birini, bu noktanın sup bombardıman teşekküller 
vam etmekte ve henüz arkası a: milli siyasetin devamlı bir par· dün öğleden sonra orta Akdenız. 
lınma~ış bulunmaktadır. Aynı 
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çası haline gelmesine nezaret et- de diışmanın bir deniz teşekkülü. 
Bulgarıstanla Yugos~avyayı da mek teşkil ediyor. Harpten ne taarruz etmışlerdir. Alınan ill 
zaın~nda Almanya hır hraftan sonra zengin ve tenbel bir sınıfın haberlere göre, düşmanın bir ağu 
tazvıka de':'am etmekte?ır.... mevcudiyetine ve işsizli,'.lin )eni- ktuvazörünıin pupasına büyi.ı.~ 

M acarııtanın vazıyetı den başlamasına müsaade oluna- çapta bir bomba isabet ettiği zar 
"Bütün bu hadiselerde Maca- bileceğini zannetmiyorum. -In- edilmektedir. 

ristanın vaziyeti de sayanı dik- gilterede zenginliklerin tevzii sür Atlantikte denizaltılarımızdar 
kııttir Gerci Macaristanla Yu- atle değişmektedir. biri 6000 tonluk "Eteni" iıımir.dE 
ııoslavya münasebetleri ııavPt i. Bunun sosyal sistemimiz üze- bir yunan vapurunu batırmıştır 
yidir. Son yapılan dostluk misa- rinde muhakkak bir surette bü- Diğer bir denizaltımız çetin biı 
kı münasebetile Yugosla.vva ha- yük tesirleri olacaktır.. Bunun 
ririye nazırı Subatta Pesteyi zi- bir baska tesiri de. zannıma göre, muharebeden sonra asker taşıy&r 
varet edecektir. Diğer taraftan te •-"ivP sistemimizin daha de- 70000 tonluk br Inigiliz muavir 
Macar hariciye nazırı, Teleki'nin mokratik bir şekil alması için kruvazörünü batırmıştır. 
l\facar - Alman dostluk müMse- simcliden baslamış olan gayret- Bertin, 25 (A. A.) - "Tebliğ": 
betlcrindel' bahsederken. Ma- !erin daha ileriye ııitmesi teskil Akdenizde Giridin garbında 
car harbiye nazırının Bcrline ha- ed"rektir Ekonomik sistemimize Alman muharebe taayyareleri, t 
zı müzakerelerde bulunmak ü- gelince. çok daha ziyade niza- caret vapurlarından mürekkeı 
zere gittil(inl. Maçaristanla AL ma kovmus ve daha büvük bir bir kafileye hücum etmıştir. Ka 
manva arasında askeri bir işbir- miisavata doğru ileremjş oaca- fileye refakat eden üç ağır Ingi 
liğio.in •aruri oldul(unu söyleme- i(rz. .. liz cüzütamına birçok tam isabet 
si dP dikkatten kacmamıstır. Bu Atle, genç nesli demokrasiye 1 !er kaydolumuştur. Bir düşmaı 
da Macaristanla Almanya arasın- inanmava davet etmistir. tayyaresi düşürülmüşttür. 
da bir askeri is birliğinin mevcu
divetini göstermesi bakımından 
mühimdir. 

"Macaristanın bu hareketi. e
sa•en aralarında 1937 de imzala
nan hir dostluk muahedesi bulu
nan Yul!Oslavva ile Bulgaristanı 
birbirlerine dİıha çok yakınlaş
tirn•aktadır. Romanyada cereyan 
eden bütiin hadiselerde bu mem. 
le~<etler üzerinde büyük bir ib
ret f,,.o:::iri vapmıstrr ... 

Almanya ve Balkanlar 
"Almanva, harbi Balkanlara 

l?Ptirecek olursa bunun iktisadi 
neticc>lerini de düsünmek mecbu· 
riyetindedir. Çünkü Almanya, 
Yakın zamanlara kadar Bo 1kan
ları iktisaılen kendine bağlama
va hüvük bir PhPmmiyet vermis· 
ti. Bizzat kendileri de Almanva 
ile Balkanların, vekdi/:!Prinin ik
tisadıyatını tamam ladı{!ını her 
vesil~ ile sövlemi<;lerdir ... 

"Almanvıı· Balkanlardan bil
has.a gıda maddeleri vP madPn 
cevheri almakta ve mukabilinde 
mamlll e!'iva VP makine ihrac Pt

mektf'dir. Ablokava raihnen Al. 
manva bul'Ün ında maddesi ve 
petrol bak,mından bir sıkıntı i
cinde değildir. 

Petrol ihtiyacının hemen ta
maMını Romanyadan temin et
me1<tedir Bütüİı bunları da Bal
kanlArdaki sükuna borcludur. 
Balkanlarda bir harp basladığı 
takdirde Romanya pPtrol kuyu
larını tamamen tahrip etmek 
miimkfuı olmasa bile. bunları 
Alrr.anyayr naklPden ve nPk 
mıı'1tazam olmavan demirvolla
rını kolavlıkla tahrip etmek cok 
münıkündür.,, 

"İste Almanya, Balkanlarda 
bir harp başlarken. bütiin bunla
rı düşünmeye mecburdur.,, 

Zonguldakta Yeni 
Bir Kömür Ocağı 
Zonguldak, (Tan) - Kömllr 

havzasındaki bütün ocakları dev· 
Jet işletmeğe başlamıştır. rakdiri 
kıymet komisyonu ocak saniple
rine paralarını vermektedir. Ye
ni açılan Karadon ocağı da 1 ~u
battan itibaren tam ranclıı:ıanla 
faaliyete başlıyaeaktır. n • 

U ıU< . 

ANAMUl\A V~b G.Ol
MIYOR - Anamur (Tanl -
Uzun zamandanberi iskelemize 
vapur uğramamaktadır. Bu yıiz
den meyva sevkıyatı yapılama
makta ve mallar iskelelerde çü
rumektedir. Kazayı vilayete bağ
layan ve Anamur çayı üze~inde 
bulunan köprünün bir ayağı ge
çenlerdeki sellerde harap olmuş 
tamir edilememiştir. Bu yüzden 
de vilayete gidip gelinememckte
dir. 

• 
lnönü Ansiklope~isi 

rRa,ı 1 in~idf' I 
naena levh. bu sahada az çok tec
rübe ,e:Örmüş bir adam sıfatile, 
vücude getirilecek ansiklopedi 
hakkında fikirlerimi söylemek 
isterim. 

* * Gerek hayat ansiklopedisi. 
r.i, ve gerek ondan sonra

ki büyük lii.gati hazırlarken uğ. 
radı.!:ımız güçlüklerden bazıları 
sunlardı· 

1 - Yirminci asır L8.rusunu, 
eski, noksan ve yanlış bulduk. 
Bu Pserde son seneler ortaya çı
kan kelimeleri bulamadık. Bir 
rok kelimelerin yanlış izah edil
diğini gördük. Bu itibarla yirmin
ci asır Larusu bize yalnız bir öl· 
cü. bir 8.yar, bir muvazene esası 
olmnktan başka bir fayda temin 
etmedi. Eğer İnönü ansiklopedi· 
sind~:- eı::as kelimeler bu eserden 
tercı; me edilecekse mutlaka ha
taya dii•mek tehlikesi vardır. 

2 - Trrmler ve ıstılahlarda 
cok ,gürlük cektik. Fen ve ilim 
saha•ın-la o kadar yeni termler 
ve ıstılahlarla karsılastık ki, bun 
!arı lisanımıza nasıl çevireceiU
mizi tavinde ter<>ddüde düstük. 
Mesela otomobile. sinemaya. rad
yoya, elektriğe ait tabirleri 
nnsıi alacaksınız? Bunların kar
<ıhi;ını bulmak imkanı yoktur. 
~esela valnız otomobilde yüzler
ce ver>i tabir varclır ki. bunların 
Tii~":çPsini bulmak mümkün de· 
!?ildir Bu kücük misali bütün i· 
lim, sanat ve fen şubelerine teş
mil ı>dehilirsiniz. 

3 -- Bir luııat veya anın1<lope
dide kelimeler arasında muay
yen bir >ıi•bet muhafaza etmek 
mecburiyet; vardır. Her kelime
ye ne k•dar ver tahsis edileceiU· 
ni evvelden tesbit etmek lazım
dır. Halbuki bizim müellifler. ek. 
serh·etle bu hududun dısına çık
maya r.:iitemavildirler. Her mü
tPhnssıs kendi subesindeki keli
mPlere fazla ehemmivet verilme
sini ister. KelimPler arasındaki 
muvazene ve nisbete riayet et· 
mez. 
4 - İmlil ve gramerin evvelden 

teshiti zarureti vardır. Aksi tak
dirde eseri anarşiden kurtarmak 
mümkün olmaz. 

5 - Has isimler nasıl yazıla 
c~ktır? Bunun da evvelden ka
rarlastırılması icap eder. Coiraf. 
va ve tArih isimlerinde riavet e
dilecek kaidelPr evvelden tesblt 
edilmiş olmalıdır. 

Daha teknik teferrüata l(irerek 
okuvueularımı rahabız ~tmek is
temivonım Fakat. vücude getiri. 
lecek eserin tasıdı~ büyük isim
le mütenasip bir mükemmeliyet-

te olmasını temin hepimize dü 
sen milli bir borç oldujtu için 
tecrti.belerimden aldı~un netice· 
!ere istinaden, tutulması lıizın: 
gele>; yol hakkındaki düşüncele
rimi yazmayı vazife biliyorum. 

* * 
Fikrimce tutulacak yol Ş1 

olmalıdır: 
Türk • İslam ansiklopedisı 

İnönii ansiklopedisine yol aç· 
mıştır. lnönü ansiklopedisi d< 
büyük ansiklopedinin temelle· 
rini ataraktır. İşi bu zavi)·e· 
den görerek ona !?Öre vekalet· 
le hususi bir ansiklopedi büro
su kurulmalıdır. Bu bllronun 
h3sına, bu işten anlar. muhte
lif lisanlara vakıf. ilmi. otori
tesi hütün memleketce tanın. 
mı, bir za~etirilmeli.sonra bu 
•atın riyaseti altında. muhte· 
lif sanat ilim ve fen subelerini 
temsil eden birer mütehassı<.. 
tan mürrkken bir he)·et teskil 
edilmelidir. Bu hevete de ay
rıca bir fillii ,~e mnhahere hü
ro'1ı rartedilmelidir. Ansiklo
Jll'diye girecek kelimeleri. her 
kelime'.'·e \'erilecrk yerf, eser· 
dr lakin edilttek kaide ve u
sıılleri bu hevet tesblt ve ta
~·in ı>der, ;\-·&7..tlı:trak ya7.ı1ann 
tetkik ve tasnifini bn heyet 
vapar. Harirte ihth.;asından İS· 
tifnı!e eı!ehileceği kimselerin 
yardımına miiraraat edt"r. Fa
kat htıttın me•ııH,·et bu mer. 
kf'z hPyetin f'linde toplanır. 
Ru heyete m"n•up kfm•elf'r 
hnrlrte ha•ka i•le mesınıl ol
mazlar. Jf P\•etin eli altında 
muhtelif dillerde ~ıkmtş an
•iklonedl. H\gat. ''" mOracaat 
kitanlarmdan miirrkkep zen· 
"'in bir kütiiphane hulunur. 

Bövle bir hevet kuruluna, 
Yarınki akademinin de temeli 
atılmış olur. 
Üzerine en büyüğümüzOn adı

nı taktıklar: bu eseri. onun bü· 
yük ismine layik bir tarzda çı
karmı;k istediğine süphemiz ol
mıyan Maarif Vekaletinin yeni 
sene bütçesini hazırlarken böy. 
le bi,· teşkilatı da kurmakta ge
cikmiyeceı'!ini ümit etmek isteriz. 

KISA HABERLER 
SUll:İYEDE: 

e Lonaro. 2e (A A.) -
fr.,n•ıı. ajanaının ôOrendlı)ıne ,,,,-4 -
fthpenoer'ln ölmU eenaıında 1rak1 
iltica etml;. olan Suriye tevU mecıt. 

alnln aabık reisi LQtfl Bt)' Hıffar 

Şaına dOnmüft;Ur. Cemil Mard•m oe 
llt• .... IDU gUnltr'9 faŞma donmcı 
bti(lenmektedir. 
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ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GUZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Çünkü Cocuk Ansiklooedi .. 

çocui?un mPkteot" 

mektep d1smda hatt: 
mPktPnf:ı>n c:onr;ı mnl

tac olrhı&n en kıvmP• 

U eserdir 

Çünkü. Her hedivP kmlın kı>• 
bolabilir vevahut u 
nutultıhflir Faktıt C<' 
cuk Ansiklonedisi co 
cuA-un havatı üzerind• 

tesir vapacak ve bü · 

tüıJ hayatınca iz btra 
1 

kacak bir eserdir T 

TAN Neşriyat E"'V'i 
·/stanbul 

Adres : lstanbulda T A N Matbaası 

Cinsi Miktarı 

Ayakkabı "Kayak için,. 20 Çift "1'.füteahhit namına 
Alçı 4000 Kilo • • 
Amyant pllka "40 X 40 cb'adında 2500 Adet • " Makine zinciri 8 Kalem 
Bira şişesi kapsülü 4.000.000 Adet 

,ünkü· Cocuk An!!ıiKlonMic:i 

bütüo dünva cocukla· 

nna vılbası ve bav· 
ram hedivı>si ol;ırak 

en çok verilen eserdir. 

'imkü· Cocuk A nc:~lnnP~iı;l 
çocu:=iunuza favchıh ve 
bilgili bfr Ar°brl;ıc:; va· 

zifesinf eörür o""' ho<: 
saat)prfnnP hor~11k ve 

arkad~lık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
ttir. ~lükemmel şekilde 
elit edilmiş olarak iki cil-

i birden (7) liradır. 
Talebe ve mual~mlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Eksıltmenw 
şekli 

GünD Saati 

Pazarlık 27 /l/941 ıs 

.. .. 16 
• 3/Il/941 14 
• 4/11/941 14 
,. 4/II/941 1S 

1 - Sarma kliğıdı prtname ve nümunesi, ayakkabı ve zincirler nümuneleri Amyant alçı ıartnameleri mu· 
cibince pazarlık usulile satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık hizalarında yazılı ciin ve saatlerde Kabata~ta Levazım ve Mübayaat SubemlzJn Alım Ko
n:ıisyonunda yapdacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler sözü ıeçen şubeden rörülebilir. 
iV - lsteklilerin pazarlık ic;in tayin olunan cün ve saatlerde teklif edecekler:I fi)'llt Ozerindcn IJ, 7,5 cil· 

Yenme paralarlle birlikte mezktlr komisyona milracaatlan .. 374 .. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Cinsi. Miktan Tahmini Bedeli S 7,S Muvaa:kat 

Teminatı 

,- TEK TAŞLI .-, 
1 Kıymetli Bir Çift Küpe 

Sandalya ;50 A. 1 Sandal Bedesteninde teııhır 
Paspas 35 X 60 12 ,. 1113,90 L. 83,55 L. edilmekte olan bu lriipeler 27/ 

., 55 X 100 10 ,. 4 1/941 Pazartesi ırünü saat 14 te 
,. 60 X 120 10 ,. Mezad dairesinde mlizayede ıu-

Maarif Matbaası için satın alınacak olan evsafı ıartnamesinde yazdı •etiyle aatılacaktır. 
sandalya ve paspaslar 7.2.1941 C U M A günü saat 15 te Yüksek Okullar '- , 
MuhasebcciLiiinde açık eksiltme ile tedarik edileceiinden isteklilerin o gün 1 
yazdı gün ve saatte pey akçalari:vle komisyona müracaatları. 
__ Sa_rı_n_•_m_c_M_il_d_ur_ı_nk_ı_en_p_a_r_as_ız_o_l•.r-ak_ı_a_tr_n_a_ıı_na_bi_H_r_. __ <_4-75_>___ KAT'I ALAKA 

r1111n111111111111111111ın11ım: '941 ikramiyeleri •111, 

==- T. iş Bankası 1 adet 2000 lJralıJı ::2000.-Lira :; 
1 • 1000 • ==3000.- • = 
ı • 750 • =1500.- • = ----.. 1941 Küçük 

c Tasarruf Hesaplar 

• • 50l • =2000.- = 
8 • 25! • =2000.- -

i5 • IOC • =3500.- : 
iO " 5L • =4000.- = 

iOO ,, 20 ., =6000.- -

- -5 lk • Pi,.. Keşidcler· 4 Şubat. 2 Mayıs.1 Ağus· -= ramıye anı tos. 3 lkincitcsrin tarihlerinde ya- = 
: y pılır. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııtıııttıııııııııı ~ 

Yazıhanemde kitip olarak istihdam 
etmekte olduğum Faik Tamo'nun vazi
tcsine bugünden itibaren nihayet ver
d:iimi allikadarlann malumu olmalı: ü
zere ilin ederim. 

Sirkecide Güzel Han No. 4, 5 
Avukat Limi YENER 

Satllık inekler 
Montaf on ve Kırım kırması ot

lakta ve mandırada beslemeye 
elverişli 20 baş cins inek ve bir 

Montafon boğası satılıktır. iste

yenlerin her gun saat 12 ye kadar 

Bakırköyde Küçuk Bağlarda Ih
san Ozsüt'e müracaatlan 

Istanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

Bir alacağın temini için hacız 
edilip paraya çevrilmesine karar 
verilen ev eşyası Beyoğlu Kul·tu
luşta tramvay caddesinde Sinason 
apartımanında 2 ncı kat ~ 3 No. 
lu dairede 4/2/941 tarihli salı gü· 
nü saat 11 de açık arttırma ile 
satılacağı ve işbu günde kıymeti
nin yüzde yetmiş beşi bulmadığı 
takdirde ikinci defa olarak 6/2/ 
941 tarihli perşembe gi.ı.nu saat 
11 de tekrar açık arttırma He sa
tılacağı ilan olunur. 

Istanbul 3 üncü icra memurluğun 
dan: 

Bir alacağın temini için haciz 
edilip paraya çevrilmesine karar 
verilen 55 düzüne bobin iplik f>O 
No ve 10 düzüne erkek lastik ke 
mer Matpuççularda Alacahamam 
caddesinde 51 No. lu dilkkandan 
5/2/941 tarihli çartamba gtlnü 

saat 9.30 da açık arttırma ile sa-
1 

tılacağı ve işbu günde kıymetinın 
vüzde yetmiş beşi bulmadıgı tak 
dirde ikinci defa olarak 7/2/941 
tarihli cuma günü saat 9.30 da 
tekrar açık artbrma ile satılacağı 
ıtan olunur 

Sanıp ve Neşriyat mQd(lrQ: imin 
UZMAN Gazetecilik ve Neşrln1 

T, L. 5. TAN MatbaHı 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
EsasNo. Yeri 

2134 Be:voilu, Tatnla Mab. 
Tatavla Cad. Eıki 21 217-

2160 Emınönü, Sehaııvar 
Mab. Bostan So. Eski 
7, Yeni 21 Ada 156, 
Parsel 18, Pafta 78 341.-

2190 Eminönü. Büyük Çarıı 
Karamanlı Sok. E&lı:i, 
Yeni 29 174.-

?198 Aksaray, Eski Kltip 
Kasım, Yeni Yalı Mab. 
Eski Yalı bostanı de
runu, :veni Kuml81 So. 
Eski 106, Yeni 207 A-
da 840, Parsel 66 3&.-

~200 Aksaray, Eski Kltip 
Kasun, Yeni Yalı Mab. 
E&lı:i Yalı Bostanı de
runu. :veni Kumsal So. 
Eıki 124, Yeni 189 A-
da 840, Parsel 56 60.-

2201 Aksaray. Yalı Mab. 
Kumsal Sok. Eski 192, 
Yeni 127 Ada 840, Par 
sel 25 Pafta 210 .. -

2211 Beyc-·ilu, Galata, Ke
mankeı Kara Mustafa 
Paşa Mah. Karaköy 
Cad. Eski, Yeni 9 1173.-

~213 Beyotlu, Galata, A
rap.amı Mah. Mıbma-
diye ':ad. Eıki 159 S9za.-

2217 Be:voilu. Hüseyinap 
Mah. Serdan lr.krem 
ve Mektep Sok (KU
çük Yazıcı) Eıl.t. 13-13 
Mükerrer, Yeni 2 - 4 
Ada 341, Par.el 12, 
Pafta 5 424'-

l244 Beyoihı, Kocatepe 
Mah Kuza Kulaiı 
(Hayriye) Sok. Eılri, 
Yeni 2 - 14 Ada 535, 
Parsel 4, Pafta 52 ~-

2246 Be:voilu. Kocatepe 
Mab. Eık.i Feraiiye. 
yeni Çarık Sok. Eski 
16 Ada 538, Parıel 11, 
Pafta 52 17-

2260 Bevazıt, Ltltfııltah E
fendi Sok. Esiri, Yeni 
29 Ada 641, Panel 21, 
Pafta 141 60.-

Z288 Eminönü, Se:rh Meh
met Ceyllni Mab. Eılri 
Bahç~kapı İskele Cad. 
Ye Kömürcü Sok. Yeni 
Arpacılar Caddesi eski 
1-15-15/1 Yeni 43-
45-47-5 Ada 412, 
Parsel 1 · 1791.-

2298 Beyo(lıı. Kalyonca 
Kullutu Mah. Ömer 
Hayyam Cad. Ve Tn
fik Solı::. Eılci 24. Yeni 
1 Ada 455. Par1el 3, 
Pafta 19 7t-

2299 Beyoğla, Kalyonca 
Kulluğu Mah. Kordell 
ve Kahya Boy ıokak
ları Eski, Yeni 1 Ada 
446, Parıel 24, Paf-
ta 18 14~ 

2301 Uaküdar. Yeni ilah. 
Yeni Mahalle Cad. 
(Allime Cad.) Eski .. 
55, Yeni 51 eot-

2302 Üsküdar, Murat Reis 
Mah. Silihdar Bahçni 
Sokak Eski 6~. 
Yeni 64-66 '-

2304 Üsküdar, Sellmi Ali 
Mah. Sellmıu Cad. 
Eıki 308, Yeni 272 1043-

2314 Be:voilu, Kulotlu Mab 
Altı Patlar Sok. Eıki, 
Yeni 11 Ada 488, Par-
ıcl 27, Pafta 24 931.-

2318 Beyoilu, Kulollu Mah 
Eıki Cuma, Yeni Çu
kur Cuma Sok. Eıki 
1-3 Yeni S-7 Ada 
488. Parsel 17, Paf-
ta 24 1200-

2327 Beyof la, Panpltı 
Mah. BaY1r 10lralr ita-
ki 104 707-

2329 Be:voilu, Kalyonc11 
Kıılluiu Mah. Ömer 
Hayyam ve Fesliyan 
Sok Eıki 35-37 Yeni 
37-39 Ada 455, Par-
sel 6 Pafta 19 ~ 

2339 Kasnnpap.. Hacı Ah
met Mah. Ebürrna 
Derglhı Sok. Eıki 29, 
Yeni 27 /1, 72/2, Taj 
27 151.-

2340 Kasrmpap., Küçük Pi-
yale Mah. Defirmea 

lıleeabaa Teminat 

Bahçeli ilpp 
Hanenin UJ His. 242 )(t 

ltlcır D6kkbıa · 
l/! Hia. 5~ lıP 

Ara 19 JııP 

Ana !O )it 

Ana 19 )ılt 

t>Glrklam 11• 
Hia. 14.19 .. , 

Pınma 40/120 
Hia. 7J.6$ lıP 

Ana 16,75.., 

Ana .... 

DftUıah Aaadol8 
Hanmm I0/13000 
Hia. 246,50111 

' it.., 

~l/31119. 44 ... 

15.61 iP 

12,50 lıP 

Arwa 120.., 

13,14 111 

Ara • 174 ... 
; 

TakrlMll 
n... 111 ·111 

S7.40 

61.2l 

341! 

7.60 

12. 

7.60 

S74.6'"' 

715 

149.20 

169.-

17.40 

12.-

351.20 

15.60 

21.60 

ııt.80 

o.ao 

201.60 

117.60 

Sl.60 

'>1; - 1 . ou 

i 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S OH l 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanıııai 
istivorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,. l 

Satış yeri: TAN - l stanbul ( 

Fiatı 50 Kuruşı ( 
~ --... ............ ,....,.....,....V"''V""V'"V"'V"""_......"""~.,..V""V""'V""""V""'1"""......._,~......,,,,,; 

ı:seı:ıcr ıulosuna don buçuk ıruruıı tahmın edılen 3000 ton balyc ~ 
puarlılda satın almacaktır, nmanlar şartnamesine göre yüzer tondan ~ 
olmamak üzere Ankara istasyonunda vaconlara teslim şartile ayrı a~ ~fı 
!erden satın alınabilir. 3000 tonun teminatı 16.000, 100 tonun temınatı . 
liradır. Pazarlığı 6/1/ 941 den itibaren hergün aaat 14 de A?1t8ra Lv. ~ 
liii aatm alına komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komısyonda görül 

(1714 - 394) 

* ... ; 
Apiıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmelerl 3/2/941 Pazartesi ~ 

hizalarında yazılı saatlerde Geliboluda Bolayir askeri satın alma konus1°' 
nunda yapılaca.kur. Taliplerin belli vakitte .1ıco~ls:vona gelmeleri. ,_..n 

Cinai Miktarı Kilo fıyatı Tcmw"'~ 
Kilo Kuruş Lira / 

Patates. 
Kuru ıofan. 
Sade :vatı . 
Ze:vtm yaiL 

20,000 
15,000 
25,000 

5,000 

15 ) 
10 ) 

165 
65 

675 
6187 

487 
(1826 - 554) _____________________ ...,,,/ 

• ' r= 
Beheı kilosuna tahmin edilen flab 1 ~ • Dr. Ilısan Sami .. 

2 kuru;; 33 sanUm olan muamele ver- . 
ııst nak.liyt masrafı değirmenci ta· BA.KTERIYOLOJJ 
rafmdan verilmek ve kepekler bitıl· LABORATUARI 
bedel de{Ormenclye terkedilmek üz.en muml k:an tahlllAtı. !'reni! 
1400 UA 280C ton buğday pazarlık! uktat nazarından (Wassermar 
kırdırılacaktır ihalesi 3-2-941 Pazar •e Kahn teamülleri) kan Jdl· 
tesl .n;no saat 15 te Kars askert ı;a •- e:vvatı sayılması. tifo ve sıtın' 
tın alnıd komisyonunda yapılacaktıı ıastalıklnn teshisi. idrar. bal· 
Taliplerirı belli vakitte komisyona geı 

1 
~ıını. cerahat. kazurat ve su ıatı· 

meleri. (1802-460) tılAtı Uıtra mikroskoot husus 
asılM lstihz.an. kanda ııre. se· 

KAYIP : - Bakırköy nt.ifus ıcer klorür. kollesterin ın.llttar 
memurluğundan aldığım ve 1çin ıarının tayın!. 
de askerlik terhis muameıem ka- o•v•nvnıu Nn 118 Tel· 209f!1 

yıth hüviyet cüzdanımı kaybet
tim. Yenisini cilacağımdan niıkmü 
kalmamıştır. 
Bakırköy incirli caddesi I~o 2 

Emin oğlu Sait Yeşilpmar. 

Demir Endüstri T. A. 
Şirketinden: 

Demir Endiıstri namtle tessüs 
eden Şirket ahvali hazıra dola· 
yısile iş yapmak imkanını bula
madığından heyeti umumiye ka
rarı ile 30-12-1940 tarihirıde fesb 
edildiği ilan olunur. 

_ r(' _,,, 

·oİl"'"C ,..,o 
111" Bakırköy nufus memurlu5--
r. HtıKİJ ıan: Bakırköy kazası Kartaltel" 

Ç!N1o<O mahallesi 123 hane 2/48 nüf~ 
Lf~H~ >ütüğünde kayıtlı Sait oğlu :Bil 

MuHuR eyin Sadi Büyükoskay bu ketl 
KUSflfl ~oyadını lstanbul asliye 11 iflC 

1 
Hu. hakimliğinin 28 - 3 - 940 g-.ıl' 
ve 940/222 sayılı kararile s11rı 
ığlu olarak düzeltildiğinin sayıt 
gazetenizle ilanını saygımla dile 

1 rim. 

İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 
Sok. Eılri 16, Yeni 19 41-

2344 Fatih, Edimekaps. 
t.60 Bura :volile yapılacalr ithalit ve ihracat hakkında ıörü:iülmek fizere ati• 

udar ithalltçı ve ihracatçıların 29 Klnunusani 941 tarihine müsadif Çar 
pmba cünü saat 3 de İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüiüne gelmeleri tici 
olunur. "574" 

Tekf'll ~arayı. Çakır
aia Mah. Eski Han
çerli Kiliıe. Yeni Ula
abatlı Hasan Solr. Bıki 
41, Yeni 39 ııs-

w.....-ıS/loe 
Hia. 17,M iP 

ıs.- _______ .. 

2371 Eminönü. Zindankapr 
Mah. Zindan lrapı11 
Sok. Esiri 363, Yeni 71. 

Türkiye Cümhuriyeti 
faj 71 Ada 356, Panel 

54. Pafta 128 ım-
2372 Eminönü, Zindankapı 

Mah. Zindan lrapıu 
Sok Eski 865. Yeni 73 
Ada 356, Panel 23, 

Dllllnm S1U 
Hia; il 111 

S64.60 ZİRAAT BANKASI 
Ku.rulııı Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100 000000 Türk Lirası. Snhc ve 

Ajanı dedi: 265 1 ....._ 
Zirai ve Ticarı her nevı banka muameleleri. 

Pafta 128 0- 4226llOIO HiL IS iP 13.80 Pan hiriktirenlf'rP 2R ROO lil'sı ik,.nmh·p vPl'ivn-r. 
2423 Beyoilu, Bereket sade 

Mah. Yüksek Kaldırım 
ıokak Esiri, Yeni 70 1521.-

2456 Be:vcfla. Çukur Mab. 
Sakızafacı 10kak Eski 
135. Yeni 155 Ada 376. 
Parsel 13, Pafta 7 2025-

2457 Beyoilu. Çukur Mah. 
Halepli Belı::ir Sok. Eı
lri, Yeni 21 Ada 362. 
Parsel 38. Pfta 7 5642.-

..... •7.M lıP 305.81 

E'fill S/4 illa. 57.SO 1ıP 405. 

s. 57.., 728.41 

Yukarıda adrm •e tafailltı JUJh p7tlmtlllhner -c* arttm ualiylt 
~e peşin para ile satılacaktır. 

İhale, 13/2/1941 Per,embe sin& ... t 011c1ıubr ,ra.a,..ae nnnnda Ye· 

·iten bedel mukadder kıymeti seçtitl takdirde taliplerin depoıltolannı 
,\izde yirmi niıbetinde tezyid eylemeleri Ye llriibtlr kul~arm millllirleri 
: Noterden tasdilr ettirmeleri lhnnchr. 

tıteklilerin pey akçeai. nftfaa talrerm " le kıt'a fotelrafla blrlllrt 
ı,:ı;,.;ı,.rı vllrı .,,. •:uıt,. lt•""• ~n'h .. ml .. ,,...,,." q .. ~"'"'" .,e!met .. .-i fl!~nl (!ll•o 

Devlet Limanlan işletme Uinum Müdürlüğünde11 . 
hletmemiıde mtinhal bulanan ilııi daktf\ohıta. 29/11141 Ça,._mba stinı 

saat 17 de yaprlacalr müsabaka imtibaalle daktDe baac*tır. TaHplerin "" 
rakı müsbitelerile birlikte maktr tmillt• ....ı ltletmemi• 11.aaria 116· 
diirlütüne müracaattan. •554• 

Ziraat Banlı::asmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en -' 
'ıO liraıı bulunanlara senede 4 defi çekilecek kur'a ile aşaiıdaki pllna ııo· 
• ikramiye daiıtılacaktır: 

4 ıdet 1,000 Liralık 4,000 r.lrP ıı ~ 100 adet 
4 • 500 • 2.000 120 • 
4 • 250 • ı.ooo t60 • 

40 .. 100 .. 4,000 

SO Liralık 5,000 Lır• 

40 4,800 
20 .. S,200 

lfKKA T. Hesaplanndaki paralar bıı sene itinde 'iO liradan aşatı du· 
nıyenlert ikramiye çıktılı takdirdt CJlı 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa l Evliil. 1 8irint>ikanun. 1 Mart \•f 
1 n~~; ...... ..... :ı.l .... : .. ~ ...... 1,n .. ,. .. ı-+;.,. , 


