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l'ardımcı ekipler faaliyeti": 1 - llir yaralının tedavisi yapılırken. 2 - Beşil<taş Kazası gaz koruma ekibi teftiş ediliyor 

omanyada Alma~'' Alirm ın Her'Hitler 
4 skerlerinin ' ' 1 

• Petain 

Mevcudiyeti Umumi 

Planın Bir Parçasıdır 

Ba umumi plln içinde Almanyanm 
Balkanlardaki siyaseti. buradaki 
iktısadi kaynaklannın bozulmama
sını temin etmek ve burada kendi 
aleyhinde yeni bir cephe ihdasmın 
önüne ceçmektir. Binaenaleyh, Ro
manyada bulundurulan kuvvetin 
daha ziyade bir karakol vazifesi 
&örmek üzere oraya cetirilmi;, ol
ması ihtimali çoktur. 

An Verilmesi 
Mümkündür 

Yard1mcı Ekipler, Dün Bütün Gür 

Ve Gece Vazife Başında Ka~d.lar 

Arasında Yeni 
Bir Mülôkat 

Fransız Donanması 

Ve T unustaki Üsler 

işi Görüşülecek 

A. Recrder'e Göre: İstanbul, dündenberi hava teh-j '. Dünkü /ıazırlıklar 
likesine karşı bütün ihtiyat ted- .. . . .. .. 

M. Zekeriya SERTEL bırl~rini almış vaziyettedir. Dört Du". şehı~dekı buyuk .. m.eydan-
gün zarfında yapılacağı ilim edi- .ara bıner kıloluk, 72 kuçuk mey 

İstiladan Önce 
lngiliz Donanması 

MağlUp Edil ecek 

Almanyanın Romanyaya as- len büyük hava denemesinin gü- dana da yüzer ve beş yüzer kilo
ker yığması, Alman Er- nü ve saati belli olmadığı için. iuk tayyare bombalan konul

kam Harbiyesinin tasarladığı u- vazifedar bi.itün yardımcı ekip- muştur. Sığınak yerlerini göste
nıuıni pliının teferruatından bir ler dün bütün gün ve gece iş ba- rir lavhalar da dün yerlerine a
J:>arçadır. Böyle olduğu için de şında kalmışlardır. Alakadarlar, sılmış ve dün geceden itibaren 
bu hadiseyi münferiden ele ala- bu esnada muhtelif mmtakalarda mavi ampullerle tenvir edilmiş
:rak izah etmek mümkün değil- ki ekipleri teftiş etmişler, hazır- tir. 
dir. Alman Erkan• ı Harbı'yesı·nın· lıkl ~ t ı lm d - Ankara Radyo Gazetesi, dün 

a.ın amaın o up o a ıgını Tehlike isaretini venniye me· k •-umı' p,. ____ tetkik etmek sure· ,,·· de · · ı rd' a ş•m neşriyatı arasında şu ha-
_.. ..uum ,..oz n geçırmış e ır. mur edilen Emniyet Müdürlüg" ü. b · · ı· 
tıyle onun teferruatından olaıı B.. · d · b erı vermı< ır: uytık enemenın ugun ya- dün bütün düdükleri çok hafif 
"omanyadaki tahşı'datın da se- pılacag·ı zanned'J ekted' B "Madridcen "elen haberlere "" 1 m ır. u ~aldırmak suretiyle kontrol ettir- " beplerını· · anlamak belki miiin· takdı'rde " l " ·· d kik d ' inanılırsa, Hitler. Mareşal Petain a ann , uç a a e- nıiştir. 
kün olur. vam edecek olan fasılalı düdük ile yeni bir mülakatta buluna-

0 halde Alman Erkam Harbi- sesleri ile halka bildirilecektir Deneme esnasında tramvay, caktır. 
'.\>esinin umumi plam nedir, bunu Denemenin devamınca düdük öt- tünel, havagazi, Elektrik İdarele- "A!man:vanın. İngiltereye kar
izaha çalışalım. türülmiyecektir. Ancak deneme rıyle diğer resmi ve hususi daire- şı yapacağı istiJ.a teşebbüsünde 

Bütün tezahürat, Alınanyanın bittiği zaman yine üç dakika. fa- !erin vücude getirdikleri hususi istifade etmek için, Fransız do
İlkbaharda kati neticeyi almak kat bu defa fasılasız olarak dü- ekipler de hakemler tarafından nan"1asiyle Tunustaki hava üsle
tizere hazırlandıj'(ını göstermek- dük çalınacaktır. kontrol ve teftiş edilecektir. De- rini., kendisine teslim edilrne
tedir. Hitler son nutkunda mil· Denemenin ayni günde 3 - 4 neme, hava nasıl olursa olsun a- sinde ısrar ettiği hakikat ise bu 
!etine bunu haber vemiştir. Siya- defa tekrar edilmesi ihtimali de vın 31 inci gününe kadar mutla-, mülakatın mevzuu şimdiden an-
si ve askeri sahada yapılan ha- vardır. İta yapılacaktır. !aşılabilir. 
zırlıklar bu gayeyi temine biz- ---------------·---------- (Sonu: Sa;;; Sü 1) 
ı:net edecek surette tamamlan· 
nıaktadır. 

Alınanyanın kati neticeyi ala
bilmesi için İngiltereyi imha et
blesi lazımdır. Ingiltere iki başlı 
bir varlıktır. İngilterenin başı 
İngiliz adaları, kalbi Akdenizdir. 
Almanya İngiliz adalaıru iş
.l(al etse bile, Akdeniz İngilizle
rın elinde kaldıkça, İngiliz İmpa
ratorluğu harbe devam edebilir. 
:Nitekim İngiltereyi iki sahada 
faaliyet halinde görüyoruz. Bir 
taraftan ana vatanın müdafaası
hı tamamlamakla meşgulken, di
.iier taraftan Afrika ve Akdeniz
de mutlak hô.kimiyetini temine 
<:alışmaktadır. 

Son zamanlarda İngilterenin 
Akdeniz ve Afrikadaki muvaf
fakıyetleri, Akdenizin ehemmi
yetini bir kat daha yükseltmiştir. 
İngiltere Akdeniz donanmasını, 
Uzak Şarktan getirdiği cüzütam
larla takviye etmiştir. İtalyan 
donanması limanlara sığınmıya 
ı:necbur olmuştur. Afrikada da İ
talyan İmparatorluğunun tasfi
Yesine başlanmıştır. Bu tasfiye 
lamamlandıktan sonra İngiliz 
İmparatorluk yolları tamamen 
emniyet altına girmiş olacak, 
Boğazlardan Cebelitarığa kadar 
bütün Akdeniz İngilizlerin eline 
ııeçecektir. Binaenaleyh Alman· 
Yanın İngıliz adalarına karşı ya
Pacağı taarruz muvaffak olsa bi· 
le, İngiliz İmparatorluğu harbe 
devam edebilecektir. 

Onun için Alman Erkanı Har
biyesi, bir taraftan İngiliz adala
:tını istıla ile beraber, diğer taraf
tan İngiltereyi Akdenizden çıka· 
rarak İngiliz İmparatorluk yol
larını kapamak, ve bu suretle 
İmparatorluğun harbe devamına 
imkan bırakmamak mecburive
tindcdir. 

* * Almanya bir kaç aydanberi 
bu umumi pliin üzerinde 

Siyaset v~ askerlik bakımından 
hummalı bir faaliyet içindedir. 
Jngiltereyi istila için kara, deniz 
ve hava ktıvvetleri yeni b 

Sonu; Sa 5· 

İngilterenin 

Sulh ve Harp 
Hedefleri 

, 

L. Ha lifax Diyor ki: 

"Gayemiz Harp 

Kudretini Arttırmak, 

Harbi Kazanmaktır .. 
Vaşington, 28 (A.A.) - Gaze

teciler toplantısında Ingiltere bÜ· 
yük elçisı Lord Halifaks, Iııgilte
renin harpten sonra, toprakların 
taksimini istihdaf eden hıçbir 
muahede akdetmemiş olduğunu 
söylemiştir. Ingilterenin harp se
bepleri hakkındaki bir suale Ha· 
lifaks şu cevabı vermiştir: 

"Gayemiz harp kudretini ~rt
tırmak ve harbi kazanmaktır. 
Başhca sulh hedefimiz, dün) oyı 
diğer milletlerle birlikte yem biI 
harbin çıkmasına mani olaca!< bir 
tarzda tekrar kurmaktır. !ngiliz· 

Bitlerin Mareşal Petain'le yaptığı ilk mülakattan bir görünüş .. 

ile Amerika 
Japonyanın 

Arası Açıhycr 

Belçika Ciddi 
Bir Açhğa 
Maruzdur 

Ier bu derece iyi harp edııorlar· Japonya, Holanda 
sa, demokrasınin mukadderatı 
mevzuu bahis olduğunu bildik:e
ri içindir." 

Almanlar, Holandada 

Hindistanından Yeni 

Taleplerde Bulundu 

da Gıda Mc!ıddele rini 

Yağma Ediyorlarm ış! 
Ingiltereye yardım mesel,.si 

hakkında Lord Halüaks gazeteci· 
le re şunları söy !emiştir: 

"Nasıl harp ettiğimizi anlamak Londra,, 28 (A.A.) - Burad~ki New - York, 28 CA.A.) - Beş 
ve bize nasıl yardım edebile<'ek siyasi mahfellere gelen habPrlcrc küçük demokrasi için yiyecek le
lerini kararlaştırmak Amerikalı-' göre, Japon hükumeti Hollanda- dariki ile meşgul olan mılli ko
lara aittir. !ngilterenin bilhassa nın uzak şarktaki müsteınlP1<ele- mitenin bürosunda beyanatta bu
tayyare, harp malzemesi ve tica- rinden mühım fedak!ırhklar ta- lunan Hoover, demiştir ki: 
ret vapurlarına ihtiy•cr vordır." lehinde bulunmuştur. Bu t~lepler I "Nazari olarak Belçika'da bir 

Hiçbir esir devlet meyanında madenlerin ve limJn- g~nde adam başına düşen yiyecek 
!arın Japon amelesiyle işlatiımesi 'mıktarı pek azdır. Hiçbir millet 

Mevcut olmıyacak de vardır. Bu taleplerin kabul bu kadar az gıda ile yaşayamaz. 
Londra, 28 CA.A.) - Bugiin edilmiyeceği zar.nedilmektedir. Beyanatım Belçıka'da bu hnsus-

Londra'da "büyük muharebeden • ta tahkikata memur edilen eks· 
· ı sükunet" mevıulu bir nutuk Vaşington. 28 (A.A.) - Bari- perlcrden gelen raporlara istınad 

(Sonu: Sa 5; Sii 2) (Sonu; Sa 5; Sü 6) (Sonu: Sa 5: Sü GJ 

Şimali ltalyada Geniş 

Tevkifler Yapıldığı 

Haber Veriliyor 

lkl Nazır Daha 

Cepheye Gönderi'. di 

Hariciyeyi, C iano'nun 

Yerine Mussolini 

Bizzat idare Edecek 
Ankara Radyo Gazetesi. dün 

akşamki neşriyatı al'88ında İtal
yanın vaziyetine temas ederek 
~u malumatı vermiştir: 

"Bu devlet kendi derdiyle ala· 
kadardır. Bremen radyosu, Bren
ner geçidinden Alman askerleri
nin Cenuba doğru aktığını bildi· 
rıyor. İtalyaya geçen Alman kı
talan başlıca Sicilyada toplanı
yor. . Bugüne kadar Sicilyadaki 
Alman askerleri on bin kişiyi 
bulmuştur. 

"İtalyada halkın maneviyatı 
snn derece sarsılmış; yeis ve ü
mitsizlik son dereceyi bulmuş
t1:'r. Çünkü, gerek İtalya harbe 
g~rmeden önce, gerek harbe gir
dıktcn sonra İngiltere yıkılmıştır 
dıye yapılan mütemadi propa
.ııandAlardan sonra hadiseler ak· 
sini ispat etmiş ve halk sulrntu 
hayale uğramıştır. Şimdi İtalyan 
gazeteleri, İtalya iyice hazırlan
madan ve bir İngiliz entrikası o
larak he 

0

Je sürüklendiğini yazı
yorlar. Ezcümle Popolo di Roma 
gazetE'si yazdığı bir yazıda "İta!· 
va bir İngiliz hilesiyle harbe sü
rüklendi,. diyor. Londra da bu
na Chun:hill'in İtalya harbe gir
me~en önce Mussoliniye gönder
dıJ(ı mesa.iı ve bu mesaja Musso
lininin verdiği sert cevabı hatır
latmakla t-evap veriyor. 

Ceplttue gid~ nazırlar 
"İtalyada harbin idaresinden 

mesul olan nazırlar birer birer 
(Sonu. Sa 5. Sıi 41 

''Romanya 
Mihvere 
Sadıktır,, 

Gnl. Antonescu "Bu, 

Vicdanın Emrettiği 

Bir Zarurettir.. Diyor 

Tenkil Hareketine 

Devam Ediliyor 
Bükreş, 28 (A. A.) "Reuter" -

Yeni kabine hakkında beyanatta 
bulunan Antonescu, bilhassa 
şunlar. söylemiştir: 

"·- Teşkil ettiğim hükumetin 
yeı:ıa-.ıe gayesi, inzıbatı temin ve 
normal idareyi yeniden tesis et
m~ktir. Memleketin sulh ve ça
lısmıya ihtiyacı vardır. Birliğin 
ve disiplinin ifadesi olan askeri 
esasa dayanan hükumet, memle
ket dahilindeki ahval ve şeraitin 
doğurduğu zaruretlerin bir ne
ticesidir." 

J'vlihver'e sadakat hakkında 
General Antonescu, şunları söy
lem'ştir: 

"- Bu sadakat. siyasi bir tarzı 
ha•eket değil, vicdanımızın em
rett:ği bir zarurettir. Bu yoldan 
hiçb'.r zaman ayrı lmıyacağız. Ro
monya ile Mihver Devletleri 
arasında mümkün oldul!u kadar 
~enış bir menfaat birlil!i vücude 
~etirilecektir. Bunun tahakku
ku, başlıca vazifelerimden birini 
te•kôl Ptmrktedir." 

Temizlik devam ediyor 
Ankara Radyo Gazetesi. dün 

ak~amki neşriyatı sırasmda Ro
manva ahvali hakkında şunlan 
sövlemiı:tir: 

"General Antonescu, vaziyete 
hakımdir. Fa.kat Romanyanın 
muhtelif yerlerinde henüz De

(Sonu: Sa 5; SU 7) 

' 

için Yeni K ararlar 
Bu Kararlar Her Maddenin istihlakinde 

Halkın Kendi Kendisini Mürakabe Etmesini 

Temin Edecek Mahiyette Olacaktır 
Ankara. 28 (TAN Muhabirinden) - Basvekil Doktor Refik 

Saydam'ın son nutkunda işaret ettiği direktife uv~un olarak 
halk ve milli müdafaa ihtiya~lanru temin etmek maksadiyle ban 
cezri kararlar alınmasına intizar olunmaktadır. 

Ancak bu kararlar, muharip ve gayrimuharip diğer bir çok 
memleketlerde olduğu ıribi. halkı bir cok kavıt ve külfetler altın
da bırakmıvacak. yalnız halkın her türlü maddelerin istihlakinde 
kendi kendini mürakabe etmesini temin edici mahiyet iktisap 
edecektir. Bu arada bilhassa lüks teliikki edilen her nevi madde-
lerin alınmaması hususunda halkın irşat vf' tenviri rihetine gi• 

(Sonu: Sa 5: s;i GI 

.... •• ... • ... ......,.,.. ... u 

-

' 

Arnavutluk cephesinde Yunan öncüleri hareket halinde 

Yunanistan Harbi 

ltalyanlar Çok 
Ağır Zayiata 

Uğradı 
Atina, 28 (A.A.) - Italyanla

rın son günlerde verdikleri za)1-
at, harbin başından beri verdik
leri zayiatın en eheınmiyetlisidir. 
Yunanlılar ltalyan mevzilerine 
girdikleri zaman lıu mevzileri ce
setlerle dolu bulmuşlardır. 
Şimal cephesinde vaziyet 
Manastır, 28 .(A.A.) - "Reu

ter" Şimal cephesinde şiddetli 
muharebeler olmaktadır. Yunan
lılar taarruz yaparak büyük tepe-

(Sonu: Sa 5: Sü 3) 

Şimali Afrikada 

" Bomba .. Üssü 
de lngilizlerin 
Eline Geçti 

Kahire, 28 (A.A.) - Italyan
ların Derne'nin şarkındaki Bom
ba deniz ve hava üssünü tahliye 
ettikleri öğrenilmiştir. Ingiliz 
kuv'1etieri buraya girmişlerdir. 
Ussun her tarafı tahrip edilmiş 
tayyare ankazı ile doludur. Ban
lar arasında dört denız tayyaresi 
de vardır. Derne'yl bombardıman 
eden ingiliz toplannın sesi bura
dan vazıh bir surette duyulmak
tadır. 

(Sonu: Sa 5; Sil 5) 

(-G Ü N !:!_ ~ '?_E Ç ER K EN ) 

ESSİZ BİR İSKANDAL 
Yazan: Refik Halid 

Türk fikir hayatında eşi görülmemiş bir iskanda! karşısın· 
dayız. Bu, ne mektep kitaplarındaki hatalara ne bazı mu

barr~rlerin Frenkçeden çevirme milli romanlanna, ~e düşkün sa
natkarlar~n karemelii satmalarına, hiç birine benzemiyor. Zira 
mektep kıtaplanndaki yanlışlar nihayet bir ihmal eseridir' intihal 
ise çirkin, fakat, maalesef olagan işlerden sayılır· sa~atkiirın 
düşkünlüğü de kemani Kuhelik gibi bir dünya şöh;etinin de ba
şına gelebilen acıklı vakalardandır. 

. (XX Asır Ansiklopedisi) hadisesinde ise -rivayete göre-
hır a~amı1! kin: ~us.umet ".e ihtiraslarına kapılarak kasten, ta
am~u~e1! ışled ık! hır ~mnıyeti suiistimal, hakikati tahrif, bir ir
fan ıhti_karı ve hır tarıh .~ahlltçiliği mevcut. Mesele -yine dola
~n şayı~l~ra na~ra~- şoyle olmu tur: Laronsse müessesesi, An· 
~.ıkloped_ıts.ınd~J Tub~kıy~ye ait yazılacak kısmı, taŞldığı eski resmi 
unvana ı ıma a ır Türk münevverine havale etmi~ B t t 
dür.~st ha~~ke~. ı;~se memleketine çok faydalı bir hi;;;,et ~:.'ereği 
o yukse~ ı.şı.kuc~k hırslarının tesk.inine alet gibi kullanarak biz
zat k_endısını. yenı Türkiyenin en önemli şahsiyeti mevkiinde ,,;ö•
termıye, _hakıkaten büyük olanları kücültmiy(!, dargın ve küskiin 
bulundugu şahısları çizip hoşuna giden bazı meçhulleri malum ve 
meş~ur !ap~ya çalışın~; Larousse Müessesesi hesabına işledifi 
e!"nıyetı s~ıstimal . c?r.münü bir yana bırakalım, memleketinin 
sı?'aset "~ ırfa? tarıhını altüst ederek asıl kahramanları ve sanat
karları_ gızlem~ş, bir ~o~nun hakkını yemiş, bir çoğuna da t:iyık 
olmadıgı şerefı vermış, cıhanda her milletten yüz binlerce oku
y~c~su buluban bir propaganda vasıtasını miskin bir hırsın tat
mınıne ~a~retmiş. ~u, hiç bir milletin irfan tarihine geçmemis 
seçme hır ıskandaldır. · 

Y~k'.a ha,k.ikaten böyle denildiği gibi mi olmuştur? Bnnun 
t~nvırı lazımd~r. Mademki zan altında bulunan zat. ayni zamanda 
hır muha~r~d.ır, kanun~n (Basın B!rlii"il azasından olması da l:i • 
zımdır, Bırlığin, bu eşsız matbuat ıskandali kal'Slsmda harekPte 
pçmesl iktiza etmez mi? İki ıazeteci arasındaki nahos bir mü
nıı_ka'!Aya bile el koymak derecesinde haysiyet meselelerine ehem
mıye! veren ~anunl bir teşekkülün (Haysiyet Divanı) övle bev• 
nelmılel mahıyette, hem de taammüden yapılan bir suikaste 1 • 

buğunu yakıp elbette seyir.ti kalamaz. Olabilir ki işe karıs;,,:~, 
değerli bir vatanda,ın teınıze çıkmasını da temin eder. Sük•t "k· 
ar demektir amma beraati zimmet asıldır. u 
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RESİMLERİ°" ===~~=~-.) 
r GÜNÜ 

Yazan: Alfred /ı'abre • Luce Çeviren: Ulunay Dört 

1914 ve 
1939 Harbinin 
Mesulleri 

fere tamamen itimat edilemiyor. 
du ve günden güne muhay
yel istifadelerin birer birer eri
diği göülüyordu. Yalnız müte. 
selli olduğumuz nokta elimizden 
kaı,;ırdı_ğımız hazinenin kimseye 
malolmadığı meselesiydi. Hit

Ateş, İtfaiyenin 

Gayretile Süratle 

Söndürüldü 
ler'ın kendisi bile bu fikirde idi. Dün sabah saat 9,47 de Rnkır-
1039 Tcşrinievvelinde Rayiştağ- köyde Y cm mahallede bir ydn
da şöyle söylemişti: ı gın çıkmış. hepsi de nhşap ve u-

- Bir harpte hiçbir zaman iki çer katlı olcın dôrt ev t.ımam.t!n 
gaUo olamaz. Fakat iki mağllıp yanmıştır. 
olabilir~ Dün ha\•a çok rüzg:ırlı olduğu 

Hadisat bu korkuyu izale et- için yangın kolayca s!rayl•t et-
miştir. miş. itfaıye yangın mahullıne 

* * 

Fransayı 1914 te b!rinci defa ola
rak ittıfakların feci mukadderatına 
teslim eden adamlar masum gö
runduler; çunkü harbi kazandılar. 

Halbuki, kendilerinin açtıkları har
bi kaybetmişlerdi. Kazandı'kları 
ı 917 de Amerikanın kati ve istis
nai bir netice verecek surette mü
dahalesiyle olan harpti. Geçici bir 
ittifakla kazanılan bu zafer daimi 
bir muvazene için lazım gelen oe
raiti haiz değildi. 

gittiği zaman ateşi bir hay1i kuv
vetli ve tehlikeli bulmu~tur. l:5u-

Tarihin seyri: nun üzerine Istanbul gurupun· Hava dcnemeo;i için fnn) ,,•nziyete ~ctirilen bir enknz yıkma ekibi 
. dan yardım ıstenmış, 20 dakika 

Hıtler, askerlere kaqı söy- sonra Fatih gurupu da yangın ye
lediği bir nutukta: rine yetışmiştır. Saat 11,30 a ka

- Marne, lüzumsuz bir durak dar devam edC'n bır çalışmadan 

Belediyede : 

Çamhcada Otel 
! Maarifte: 

ve ı SHivride Orta 
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Güç bir ameliyat: 

f ransaya yeniden bir hayat 
vermek için bir dipten 

budama siyaseti lazımdı. Fakat, 
bu ameliyat güç görünüyordu. 
Ji ikirler, nehirlere benzerler, 
daima aktıkları yatak yerlerini 
koiay kolay terkedemezler. 
Günlerdenbcri mütareke bekle. 
niyor ve isteniyordu, fakat buna 
hmamiyle kanaat getirilemiyor
du. Loiret'li yahut Orne'li bir 
köylü: 

- Alı, Almanlar biraz ~~ri
lec;eler de memleketime dön
sem ... diye düşünüyordu. 

Bütün bu delice ümitler öL 
mek üzere olan bir adamın he
zeyanlarına benziyordu: 

yeri ... diyor. Eski mağlubiyet.: sonra 4 ev bütün cşy.ısı ile be
leri ayni yerde kazandığı yeni bir raber tamamen yandıktilıı sonra 
zaferle siliyordu. ateş bastırılmıştır. 

Sanki yirmi beş sene evvel Yangın ilk defa, 10 Temmuz 
hafı! bir kaza, saçma bır tesadüf caddesinde Doktor Sinodise ııit 
tarihi yanıltmış ... Şımdi ise tari!! evden çıkmış ve çok ge2meden 
yine seyrini takip ediyor ... Tabu ayni caddede gümrükçu ihsanın 
fikirlerde yine ihtiraslar uyun- 14, bir hastanede katiplik yapan 
mıştı Ihsanm 71, Ihsan lpckci'nin 12 

Sulhan tefavuk edemediğimiz n~.arnlı evlcrıne de sirayet et-
bir memleketi balta ile yıkmağa mıştır. . ~ • .. 
te~ebbüs etmek Avrupaya karşı ~teşın ned_en çndıgı hcnuz 
bir cinayet değil miydi? Ve Fran- kntıyetle malum ?l~amokla bera: 
sızı yirini beş sene sonra yine ber doktorun cvının bacasındakı 
bu fikre irca etmek ona karşı ya- kurumların tutuşmn;;ı ve ateşın 
lan söylemek değil miydi? ~atıy~ s~rayet ~tmesındcn ç~tı-
Ş!mdi maruz kaldığımız bu gına ihtımul verılmekte, tahk1ka

acı vaziyet onu manen intihara ta devam olunmaktadır. 
sevketmeğe benziyordu. 

Yerine getirilmiş vezifenin Mus a 
ebec.i kıymetini öğrenemediler. 
Kendilerine geldiklerı zaman 
Kirling gibi düşünecekler: 

- Muvaffakıyet ve kavıb bu 
ikı sahtekar ... 

şa 

e 
aş 1 

Rusya, Litvanyayı tehdit edi· 
yormuş; bu ihaber Rusyanın Al
manyaya hücum edeceği şayia. 
smı çıkarıyor. Vaterlo'da oldu-
ğu gibi Blucher şimdi Bor- * * Bursa, 28 (A.A.) - Mustnfnke

malpaşa ve Karacabeyde yeniden 
seylap başlamıştır. Vila) et ve 
kazalar icap eden tedbirleri al
mıştır. 

deımx:nun. ~nünde duruY_Or. F~- Garip tesadüfler: 
kat fbız hala Grouchy'yı bekli. 
yo~z! . . Garip bir esadılf nedense 

Bırçoklan .. da. B~r::h~r ıstılala- butün harp hukumeuerı-
rm~an, komun ihtılal~nden bah- ni Bordeaux'ya getıriyor. lfopsı 
sedıvorlar ve her şeyın mahvol- de bundan mutcncııır bulunu
du~un~ söylüyorlardı. Fikirler yorlnr. Reynaud kabınesı Tours
muhtelü .. za~a~arda duran s~-, da kalmak ıstemıştı .• :ıeı.ıç nerri 
a~lere donmuştu; a~aların.da . bır geçilecek olursa Loıre nehrm<.lc 
... -ebet bulmak kabıl değıldı. tutunabıleceğını iımit edıyordu, * * 1 zavallı kencıısini 1870 muha-

llarbin mesulleri: 

Sulh yaklaştıkça 1914 te 
har'bedenlcr eski yarala

rının açıldıklarını hissediyorlar
dı. Artık haberleri münakaşa 
bıle etmiyorlar, yalnız hatırala. 
rını anlatıyorlardı. İçlerinden 
bıri: 

rebesinde zanm..'Ctiyordu. Tccrube 
ancak üç giın surcbildı. Nezaret
ler, gazeteıcr bır tek oyını veren 
seyyar canbaz kumpanyaları gıbı 
pıUyı pırtıyı topıacıııar. Gironcıe·e 
kapağı attılar. Oraya da VJrır 
varmaz tekrar yola çıkmaktan 

bahsettiler. 

Bele ·ye i 
Arasında • 

ır 

Belediye ile Evkaf arasında 
yeni bir ihtilaf çıkmıştır. Mev
cut 1992 çeşmenın Belediyeye 
devrini istiyen Sular İdaresi, ay
nı z:ımanda bu çeşmelerin Vak. 
!iyeleri mucibince sen(.'Clc 20 bm 
lıra tutan iratlarını da istemek
tcd ir. Evkaf İdaresi, bu çeşme
lerden ancak 10 tar.esinin ira
dını verebileceğini. dığcrlcri hak
kındaki Vskfiyelerin bu çeşme
lerin asıll~rmdan bulunan di. 

Gazcno Y ap·lacal< 
Belediye, Büyükçamlıcanm 

tep1.-<;inde modern bir otc:I ve ga
zino in~a ctmeğe karar vermiş
t.r. Çamlıcadaki arazi Hazineye 
ait olduğu için Maliye Vcknlc
tınc- müracaat edilmiş ve 16 bın 
m.Jtre murabbaı arsa istenmiştir. 
Vekalet, bu talebi kabul etmiş
tir. Bugünlerde bir heyet Çarn
lıcada tetkikler .yapacak ve alı
nacak arazinin kıymetini takdir 
edecektir. Digcr taraftan İmar 
Mürlürlüğu de bir proje hazırla
rnoğa başlamıştır. Bu projeye 
göre Çamlıcaya üç veya beş 
yol ile çıkılacak, bunlardan bir 
tanesi yaya turuna tahsis edile
cektır Otel ve gazinonun in
şası için de mimarlar arasında 
müsabaka açılacaktır. 

KASAP DUKKANLARI- Be. 
lediye Jktısat Mı.idurlugü et ıh
tikarına mani olmak için yeniden 
kasap dükkanı açılmasına mü
saade etmiyeccktir. Şehirde mev
cut kasap dükkfınlnrının r.dedi 
ihtiyaçtan 60 fazlasiyle 612 yi 
bulmuştur. Günlük et istihlfıki 
2650 yi baş hayvanı bulmn!dadır. 
Bunun 150 .si büyük baş hayvan
dır 

YEN! ISTIMLAKLER - Gazi 
bulvarının açılması içın yapılan 
istımlaklere ilaveten Unıtap.ının. 
da yemden 10 dükkan ve ev is
timltık edilmiştir. 

SU DEPOLARI - Belediye, 
şehrin muhtelif yerinde yüzer 
ton su alar. 30 su deposu yaptır
nıa~ı kararlaştırmıştır. Bunlar· 
dan 20 tanesi bitmiştir. Depo
lıırdan yangın vukuunda istifade 
edilecektir. 

- 1915 te bir akşam o kadar 
yorulmuş, o kadar üşümüştüm 
ki, ısınmak için lbir domuzla be
raber koyun koyuna yattım! 

Şımdilik hadiselere intizarrn 
yerleşildi. Bütun harp kaçakları 
birbirini müteakıp Bordcaux'da 
birikmişlerdı. Otellerde ne bir 
oda, ne bir banyo daıresi ne cie 
bir şilte kalmışu. Bir fö3te vesi
kasiyle büttin Parisli ı::ıemll'·lar 
Bordeaux'luların yüksek duvar
lar arkasına sakladıkları en mah
rem binalara yerleştirılıyordu. 

ğer hayrata ait irat ve akarı tes- Körlerin Konseri 
bit ettiğini, bunların tefrikı . • . 

Yirmi lbeş senedir bu domu~. 
onun fikrinde ölmez bir zaferin 
ve daha adil bir idarenin isti
natgMıı olmuştu. 

(Devnmı var) 

mümkün olmadığını, esasen Ev. J?ılsız, sagır ~e korlcr ~.emı-
kaCtan evvelce Belediyenin devir• yetme mensup korlerdc~. ~urek
aldığı çeşmelerin bakımsızlık kep orkest:a! b.'!1 pazar gı:ınu sa~t 
yüz.inden yıkıldıgını. kuruduğu- 20 de, Emınonu. Halkevııvic bır 
nu, binaenaleyh iman için bir kon~~r verecektır. . . 
irada da lüzum kalmadığını bil. Korler, bu konserlermd.c bır
dinnistir. İş bir hakeme ha- çok tanın~ış. garp bestckarları-
vale edilecektir. nın cserlerını çalacaklardır. 

Okul Açdayor 
Vali Muavini Ahmed Kınık ile 

M:ıaı ıf Müdi.ıru Tevfik Kut. dün 
Silivriye gıtmiş ve yeni açılacak 
köy ilkokullarının inşaatını tef
tiş etmişlerdir. Silivride bir or
taokul açı.Jması münasip görül
mü~ ve bu hususta tetkiklere baş
lıınmıştır. 

TALEBELERIN VATAN SE· 
VERLIGI. - Şişli Terakki Lisesi 
talebelerinden 341 Ayı;c Mocan, 
306 Sedat Doğan ayda 250 ~er, 
41 Neriman Sokun, 29-1 Emel 
Uludağ, 177 Selmn Gürel, 360 
Korukçu ayda 100 er kuruş ver· 
nıek ve taahhüt etmek suretiyle 
Türk Hava Kurumuna aza yazıl
mışlardır. Hava Kurumu, bu 
vatan sever yavrulara teşekkür 
etmektedir. 

MEKTEP MÜSAMERELE-
Rİ - Mektep müsamerelerinin 
Nisnn ayı sonuna kadar verilmiş 
olm1sı me-kteplere bildirilmiştir. 
Bu aydan sonra talebeler yalnız 
derslerine çalışacaklardır. 

İLK TEDRİSAT MÜFETTİŞ
LEn + - Vilfıvet İlk Tedrisat 
Müfettic;ler! gÖrülen lüzum üze
rine 25 ten 30 a çıkarılmıştır. 
Bu ~uretle normal şekilde tef
ti şler yapılabilecektir. 

Ekmeğe Zam Talebi 

o··n Reddzdi di 
Dün toplanan belediye ekmek 

narhı komısyonu değirmenciierin 
10 para zam talebim yerind-e bul
mamış ve reddetmıştir. Eknwk 
ve fıruııcala narhmın on beş gün 
müddetle ipkasına karar verii
miştir. Belediye. bugünden itiba
ren yeni iki tip ekmek üzerinde 
tetkiklere başlayacaktır. 

Tütün Satışlan 
Izmir, 28 ( A.A.) - Tütün 

satışı bugüne kadar 265 milyon 
kiloyu bulmuştur. 

~imdi onun lbir şeye yaramı
yan fena bir geceden ibaret ol. 
duJtımu söylüyordu. Massis, :bu 
vaz)vete "Otuz Sene Muharebe
si" diyordu. Hakikaten iki har
bin arasını nyırmak kErbil de
ğildi. 

Massis, 1939 tıaııbini, 1918 za. 
ferine doğru sürüklemek ister
ken bugün 1914 hal'lbi, 1940 ü
lasiyle mahvolmuştu. Her iki 
harbin de mes'ulleri lbir zincir 
teşkil ediyordu. 

Münakaşalara Dair 

Naz.ar değmesin! Bu haft.n 
içinde geçen ınulıtclıf 

münakaşalarda kullanılan lisn· 
nın nezaheti zarif dostların:dun 
birinin dikkatini celbetmi~: 

" GülüNC 
ml4GAfl 

1914 te iharp !hazırlığı bu se
ferkinden daha az fena idi, fakat 
sıyasi ihtiyatsızlık ibcrbat ibir haL 
deydi. 

Karşımızda lbasit, farlara, 
mağrur lbir hükümdar vardı ve 
bu adam yirmi senedenberi ken
dini sulh taraftarı göstermek 
istiyerek bizi ezmek fırsatlarını 
kaçırmıştı, 

1914 te Temmuzun yirmi seki
zinde harbin kaçmılamıyacak bir 
hale geldiğini görünce, ümitsiz
lik heyecanları görülen bir nota 
vermişti. (Hitler'in notalarında 
böyle bir şey görülmemi$f;i.) 

* * iki galip olamaz: 

-Fransayı o zaman birinci de· 
fa olarak ittifakların feci 

mukadderatına teslim eden a. 
dar.ılar masum göründüler, çün
kü harbi kazandılar. Halbuki 
kendilerinin açtıkları harbi kay
betmişlerdi. Kazandıkları 1917 
de Amerikanın kat'i ve istisnai 
bir netice verecek surette müda
haJE>Siyle olan harpti. 

Geçici bir ittüakla kazanılan 
bu zafer daimi bir muvazene 
için lfı:z.ımgelen şeraiti haiz de. 
gildi. 

Bu aldatıcı zevahir altında 
da\" fikirliler büyük adamlar şek
lini almışlardı. Hakiki Avrupa
hyı hadisat tekzip eylemişti. 

JMA.LWı hunlara ra~mcn bu za-

- Gerek Omcr Hayyam, ge
rek yeni edebiyat hdkınd.l yn
pılan münnka~alur l.ibarnııc o· 
luyor. :Fakat beni nrmadı. 

- Neden? 
- Küfür yok. Birbirlerinize 

"l\.fuhterem munrızım", "mlL"l· 
sif meslekduşım" ''ktiltürhi re· 
fikım" gibi tabirlerle hitap edi· 
yorsunuz. Birbirinizin hatosını 
''bu olsa olsa bir tertip veya tas
hih hatasıdır", "yn:hut gdzd<·n 
kaçmı~tır." gibi tclınİhlcrlc 
söylüyorsunuz. Böyle münakoşa 
olur mu? 

- Ne diyelim? 
- Ne bileyim ben? :;m·scla 

"Muhterem muıırıııın" ~·erine 
"A cahil" filfın denilmiş (l}sıı 
tabii kıırşı tarafın da dıli armut 
devşirmiyor ya o da: "Cııhil s~n
sin klistah!'" deyiverir. Onclan 
.sonra artık bahis mevzuu hir 
tarafa bırakılır. iş "glcnc<.'li hir 
müşatcmeye, arkasından da nıu
darebeye varır. Biz de doyu do
ya eğleniriz. Böyle kibarane 
münakaşaları danışıklı döğü~e 
benzetiyorum .• Ne dersen de. 
Beni sarınıyor. 

l\leşhur kufürbaz kahveci de· 
de ile imamın hikayesini bilml~z 
misin? Anlatayım: 

" Her zaman beraber bulunan 
bu iki adamın en büyük ze\•klcri 
birbirlerine kiifretınckmiş. 

''lstanbulun birçQk semtlerin
den canları sıkılanlar sinemaya 
gider gibi. 

"- Haydi dedenin kahvesine 
gidelim de kü(ür din!eyclim! 
derlermiş. 

''Fakat iki arkadaıi böyle ale· 

Yarwki diinya ( Amerikarı karikatürü) 

me maskara olmaktan sıkılmış· 
lar, bir daha birbirlerine küfür 
etmemeğe yemin ctmi<;ler. l'abii 
aralarında koıı\J-ıacnk ba~ku 
mevzu kalmamı:ı;• Bütiin giin 
kahvede iki i de hirlıirlerinin 
]r.ar~ısında dü~iinmcktcıı bıknıı~-

lnr. Bir gi.in Dede-
"- imam. galiba haltettık. 
"-Neden? 

••- Neden olacak. Konuşn-ı 
cak lflf bulamıyoruz. lçsıkıntı

sından sen de, ben de ı>utlıya
<:ağız. 

"- Dogru. Bunu dfü~iincnıe
dik. Ah o eski giinler ... Erken 
erken sabah kahvesini i~crkf'.n 
sana kantarlıyı attım mı? içim 
açılırdı. 

"- Ben de öyle. Geçen gün 
Balıkpnzarında aklıma bir kiifiir 
geldi. Unutmayayım diye hura
~·n gelinceye kadar dilimden 
di.işiirınedim. 

•·- Söyliyeyim deme. Malft
mu. ikimiz de töbeliyir.. 
"- Bir şey demiyorum. Yal

nız şuna bir hilei şeriye 11.vdur
mazsun hasta olacağım. Kırk ı:e
ııclik ahbabını kuybcdcccksiu. 

• "* 
İ mamm lıiylesi: 

Kiifiirhaz imam ertesi giinü 
kahveye gelmiş. Dede

ye: 
"- Seninle vaktiyle birbiri

mize tatlı tatlı söğerdik. Fakat 
sonra vazgeçtik. Bövl~ olmakla 
beraber sen bana kiiftir edecek 
olsan kızmam. Jşte hi.itiin kah
,·edekiler şahit obunlar... Fa
kııt kiifiirün de dcrec\!~i var: 

l\feselfı: sen bana: "Alc;ak, ha
yasız, terbiyesiz, rezil" de de 
"namussuz" deme. Haysiyeti· 
m!' dokunur. "Eşek, katır" de de 
"iiküz" deme kibrime dokunur. 
"ibrik, havruz" de tle ''ı;üpiir· 
ge" deme fenaına gider! 

"Kahvedekiler kahkahayı ko· 
parmı~lıır. Dede: 

.. _ Aman imam, demiş bu 
hiylei şeriyeyi kendine uydur
dun. Bir de bana bul da içimi 
dökeyim. 

Mürakabe 
Teşkilatı 

l)eğişiyor 

Mürakabe Bürosu 

Ticaret Müdürlüğü 

Emrinde Çalışacak 
Tıcaret Vekaleti tarafından 

hazırlanan bir talimatnameye 
görE: Fiatları Murakabe Bürosu, 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü em. 
rine verilecektir. İşlerinin bir 
elde!'! idaresı için, bu gibi mües
seselerin tevhit edilmesinde fay
dalar görülmektedir. 

Frntlan Murakabe Bürosu'nun 
halkı alakadar edecek mallar ü
zerınde çalışması daha muvafık 
görii lmüstür. 

Beyaz peynir 40 kuruş 
Deyazpeynir tacirleri. peynir 

fıatlarınm istihsal merkezlerinde 
yükseldiğini iddia etmişlerdi. 
Trakva Umum Müfettişliği İk. 
tısat -Müşavirinden gelen malCı
matta, Edirnede de beyazpeyni. 
rın toptan kilosu 40 kuruş oldu
ğu. peynircilerin iddialarının doğ. 
ru olmadığı bildirilmiştir. 

Yeni gelen eşya 
İnı!iltereden gelen 16 bin san

dık teneke. petrol kumpanyaları 
arasırıda tevzi edilecektir. Geri
ye kalan pek az miktarda teneke 
de Sanayi Birliği tarafından sa
nayi müesseselerine verilecektir. 
14 bin otomobil ve kamyon liıs
ti~i ile resmi müesseselerin ihti
va(:}ar1 temin edildikten sonra, 
ğeriye kalan kısım Mıntaka Ti
caret Müdürlüğü, Belediye ve 
Emniyet Müdürlüğü memurla
ruıdan kurulacak bir komisyon 
m::ırifctiyll• alakadarlara tevzi e
dilecektir 

l(ahve ve çay 
Kahve ve Çay Birliği, Afrika

dan 2,800 çuval kahve getirtmiş
tir. Bunun 1,400 çuvalı bugiin
lcrde Gümrükten çıkarılacaktır. 
Birlik 10 bin çuval kahve da
ha ~etirtmektedir. Ayrıca Bre
zily·ıdan 10 bin çuval kahve ge
tirtmektedir. Şirket, 15 bin çu
val kahve daha sipariş etmiştir. 

Bu lgaristandan gelen 60 
ton çivi . .Mıntaka Ticaret Müdür
li.ığü vasıtasiyle, alakadar çivi 
tacirlerine tevzi edilmektedir . -o----

lstanbul Örfi 

idare Mahkemesine 

intikal Eden Dava 
25/12/1940 gecesi Kumkapıda 

bekçi dursunu vazife sırasında 
b1~akla yaralıyarak tabancasını 
alan ve 28/ 12/ 1940 günli de ayni 
tabanca ile Taksimde bir gazino
ya giderek kasadaki paraları al
mak için garson Cemalt! ateş edeıı 
ve bu suretle şekaveti andırır ha
le cürct eden Mehmet oğl•ı Atıf 
Sert hakkındaki davaya Orfi Ida
re Komutanlığınca el konmuş ve 
kendisi Istanbul Orfi ldor~ Mah
kemesine tevdi edilmi..)tir. 

"Jnıııın: 
"- Yok. demiş. ikimize de 

uygun hiyle bulursam av.-ıntamı 
kaybederim. Sen de bir tane bu· 
luncara kadar iistiinhik bende 
kalsın!., 

* * Ramiz Beyin hastalığı: 

Usküdarda Şcınsip.ı~ada ya
lısı olan RaıniL llcy na

nunda eski tnnıdıklarııım:drın 
biraz delişmen ve gayet kiifür· 
baL birisi vardı. Kcntusiııi kız
dırmak İ!;in her akııam zavallıyı 
saraka;) a almak b.te) cnlrr ~an
d:ıllar:ı bıncrler, yalınuı önune 
giderek ileri geri lakırdılarla 
tahammiili.inü çakeclerlc.-, o da 
pencereyi kafeı.i siircr, şakacı
lar sandaldan o yalıdan birbir· 
lerine söylemedik küfür bırak
mazlardı. 

Bu vaka mutlaka her nk~:ım 
muntazaman tekerrür ede~rcli. 
Ramiz Bey bir giin cevap ver
mese bir daha iz'aç cdilmil t•ce
ğine şiiphe yoktu. Fakat kalıil 
mi? 
Dışurdan ses işidilir işi tilmez 

çoluğunun çocuğunun: 
- Aman ettne efendi. Ayıp

tır. Bunlor mahsus yapıyorlar. 
.Ehemmiyet \'erme ... 

Yolundaki nasihatlarmı dinle
ıncz: 

- Sizin aklınız enn'.!z. Sonra 
keratalar gezdikleri yerde Ra
nıiı; Beyi alt ettik derler. Siz 
kıırı;:ma~·ın yalnız :ırada bo;;{a
zım kuruyor. Bir ma~ruha su 
hazırla;yın! 

Der ve pencereye fırln.h. 

Ve ki.ifür faslı tepscrdikten ~on
ra da: 

- Oh! Rahat ettim. l!jımi ho· 
şahtım. Yoksa kumbara gibi 
patlıyacaktıt1l. 

Diye teselli bulurdu. 

ULUNAY 

Yeni Edebiv t 

Nedir? 
-2-

y azan: Naci !i-'ldullalı 

En biiyük gafiller, ~ lJ1C\'• 

cudiyetini iddia cttiğiıt• 
"yeni" ed<.'biyatın "eski" sindell 
"hıtska'· lığını sade şeklftr.de arıı· 
yanlardır. 

Eı. büyük gnfiller, bugfin ede. 
hi\'.:ıtıc yepyeni bir cereyanıı 
kııpıldığm. inknr etmek istiyen
lerdir. 

Ve en hüyiik (!afiller, "cS• 
ki" ed!'biyntın hala yaşadığ'tn' 
i<>pat etımek için, uzak ve ynktr 
biı· maziden 0 artmış ltrtaktll' 
"~öhret" lerin hulü sanat pnztı; 
rmdan koğulınndıklannı ileri 
siin•nlerdir. 

Sııde bizde değil. biitiin yer 
yiiziinde edehiyotm değişmesi 
miihiın ohm tarafı, tekniği ,·e 
lisanı değil, tekniğe ve Jisano 
Sl'rmave f •skil eden öz malze· 
m!'sidir: Eski edibin muhayye· 
lesinde Tuhi, gurup, mehtap 
deniz. giil, biilbül. kadın, ve,•n 
sevda kılıklarından c;:ıkamıyan 
hu malzeme, hugünkii sıır.:ıtkli
nn · muhayyelcsinde köy. kahve, 
meyhane, makine, fabrika, kal· 
dırım Jıattn viranedir. 

Humsu etmek lUzım gelirse, 
hrıynl edebiyatı. yerini hayat 
crl<.'hiyatmu hırnkııııştır. 

il ulllsa etmek lazım gelirse, 
eski edebiyat ferdiyetçi, yeni 
edebiyat ccmiyetcidir. 

Hulllsa etmek lilzım gelirse, 
eski edehi~·nt ~ınıfçı, yeni ede· 
biynt kütlecidir. 

Hulf•sa etmek liizım gelirse, 
eski edebiyat ekilci, yeni ede. 
bi\·nt "davacı" dır. 

ı~sı..i edebi •at miicerret giize· 
lin havranıdır. yeni edebiyat, 
kerıdi dnvnsının fı ıkıdır. 

Esk: edebiyat, sanatı sanat 
için yapar, yeni edebiyat cemi
yet için. 

E">ki edip, miireffeh bir sana. 
tın. tı)lkı sinema \"eya tiyatro 
ıuw'inden ~ntazi bir zevk vnsı· 
tıısı tanıdığ. "kitab" m miielli· 
fidiı. Bunun kindir ki, o, ka. 
k111ine sarıldığı zaman, tıpkı 
efendisine yemek hazırlamak 
için mutfağa girmiş bir aşçı gibi, 
eserini okuyacak olanların key· 
fini, 7.C\ kını diisiinür. Bunun 
i<:indir ki, o, "sa~atkar1' maskeli• 
bir "dalkavuk" tur. Ve bunun 
İ<:inclir ki, o, 7evkını kaçırmnktnn 
iirktiiğü velinimetinin eline ,·e· 
n•ccg. esere. hayatın ncı haki_ 
katlerini katmaktan daima çc· 
kiıımiştir. 

l'nknt yeni sanatkar, ''zümre"· 
nin, kiitlenin hizmetkarıdır. Ve 
o. mii<:tcri eğlendirıneğ'e çalı ıın 
bir hokkabazın değneğine dön. 
diirn~t·cliği kalemini, kendini o· 
ı.utn.nk için değil, ha~·atı bir ze· 
hir haline sokan tezatların cnnı· 
na okumak için kullanır. Bu. 
mm içindir ki, onun elinde k.a
lem. zafrrini dimai!larda kaza
nım bir sihirli siltıhtır. 

Bıınm. irindir ki, o, eski sn· 
natkarın başardığı basit mnri. 
fcHcr. cok ağır bir vazife yiik~ 
lcnmistir: Hem hayatın çumnr
lnriylc ovmyncak, hem "güzel" 
yur:ıtacaktır. 

Hem hayatın zehirini içirecek, 
hem de "zevk" duyuracaktır. 
Ve unutulmasın ki. onun nğır 
vazifesini giiçle tiren sebepler, 
sadece malzemesinin "maddei 
iptidai:'·e'' halindeki cazihesizli· 
ği dt'ğildir. l\tiisnadenizle, o. 
mın vohıru yoku laştıran se· 
lwpler iizerinde yarın duralım. 

lhıgiin. iddiamı hulasa etmemi 
de isterseniz. diveceğim ki: 

Yeni edebiyat, realite· 
nin ideali7me 7aferi. ve hayntm 
ha\·al.- hakimiyetidir. O. sanatı. 
miireffeh ,·ntandaşın "liiks" bir 
cğlencc-ıi olmaktan çoktan kur· 
tarnuc;, ımıztnrip bir insunlı(!ın 
en idi. en hrccrikli, en sadık. 
ve en kudretJi hizmetkarı olmak 
c;4•rcfinc kavuşturmustur. 

l\lüteferrik: 

Lord Glencommer 

Kahireye G.diyor 
Ingiliz Ticaret Birliği Reisi 

Lord Glcncommer bu nyın 31 in
de Toros ekspresiyle Kahireye 
hareket edecektır. Ingilız ticaret 
birliği reisi Mısırdan Kaptavn'a 
da gid~rek bazı müzakerelerde 
bulunacak ve oradan da Londrn· 
ya hareket edecektir. Lord Glen
commer Mayıs bidayetınde tek· 
rar memleketimize dönecektır. 

INHISARLAR VEKILlNIN 
TETKIKLERI - Gumriık ve 
Inhisarlar Vekili Raıf Karadeniz 
diın sabah vali ve beledıye reısı 
Doktor Lıitfi Kırdar w Partı 
reisi Reşad Mimaroğlunu ziynrct 
etmiştir. 
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llnyanın 

' " •vası 

Romanyada Lejyonerlerin 
ı., Olan Horia Sima'nın birçok ar
~ıları ile birlikte tevkif, hatti 
'lll edilii haber veriliyor .. 

>a.2 - Hitler'in Muavini ~es~, so.:
tr.~a .~~lrnis ve Kıral Borıs ile go
"t!?!U$~ür. 

~manyada: 

Romanyadan son gelen ha-
li herler, Lejyonerlerin şe-

olan Horia Simanın bir çok 
~ltııdaşlarile beraber tevkif 
.,.tta idam edildiğini bildir· 
~ktcdir. 
,,!ngiliz kaynaklarından gelen 
"'(er haberler, Romanyadakl 
loıı isyan hareketini aydınlat
~ dolayısile çok ehemmiyet-

zır bulunmuştur. 
Buıgar hukumetinin, Sofyada 

.Sovyetlerin neşriyatının satıl
dığı kütüphaneyi kapattıgı, sine
malarda Sovyet filmlerinin 
gösterilınesini menettiği birkaç 
gün evvel haber verilmişti. 

Bu miinasebetle mülga bulgar 
partileri reislerinin fkauunu 
esasi kuvvetleri ittifakı) imza. 
siyle neşrettikleri el beyanna
meleri, BuJgaristanıı:ı hugün;kü 
vaziyetini aydınlatnıağa yarıyan 
bir vesikadır. 

Bulgar gazetelerinin koyma
dıkları bu beyanname de hakim 
olan esas fikirler sunlardır: 

"Son on yedi aY içinde lıür 
ve miistakil Avrupa milletleri
nin yarısından fazası, silahla, 
paktlarla, manevi tazyiklarla 
boyunduruk altına girmişler
dir. Bulgar koıtıünistleri de, sağ 
cenah maceraperestleri de, Bul
garistanı muharip taraflardan 
birinin yanında harbe sokmak 
jstiyorlar. Halbuki Bulgar mil
letinin büyük ekseriyetinin is
tediği, sulh ve hakiki bıtar~flık 
siyasetidir. Bulgar vatandaş
ları hiçbir vade mukabil •·atnn
larının istiklallerini {eda etmek 
istemiyorlar. Istikl:l.limize ta
arruz edecek herkes, aıııa.nsız 
düşmanımızdır. Bulgar milleti
nin milli talepleri vardır. Bun
lardan biri az zaman evvel tat
min edilmiştir. Diğerleri de sulh 
yolu ile tatmin edilecektir." 

Anlaşılıyor ki, Bulgarıstauda 
bilhassa iki cereyan çarpışıunk
tadır. Bunlardan biri, Cankof 
gibi generallerin ve ba7.ı jhra
cat tacirlerinin temsil ettikleri 
cereyandır ki, Almanya ile iş 
birliğini istihdaf etmektetlir. Di. 
ğeri ise, Kral Borisin duren
diş bitaraflık siyasetidir. Geniş 
halk kütlelerinde ise, kat'i bir 
sulh ve bitaraflık teın.ıyülii ile 
beraber Sovyetlcre karşı büyiik 
bir sempati hissi hakim olduğu 
Jıissediliyor. 

M.ANTEN 

htız oğlan çocuk babasıı olan sa- miyeti olmuştu. İkiz eşlerinden 
)rıı okuyucumuz, talihin kendisi-! hangisinin tahta ve mirasa ko~a
lı_t çıkardığı büyük ikramiye üze- cağından kavgalar, muharebe er 
tiııe bir de ikiz çocuklarından çıkardı... d 
ıı_;•. · · d:U.a büyük sayılaca- Yalnız, eski Yunanistan. a ".e 
._ gısının i t 'd .. le karışık hır ış 
.ıııı soruyor spar a a oy K !' E 

·•• . k ık b · kavgasız fosledilmişti: ra ıçe · 
• Bakınız bu, haylice . arı~ " ır aine ikiz erkek çocuk doğnrmuş
~ Bazı memlketlerde ılk_ dog~, tn Orada ilk doğan çocuk büyük 
112tl:ırında da en son dogan bu- sa~ılırsa da Kraliçe iki çoc~ğun 

)lig sayılır. birden bükiimdar olmasını ıste· 
İlim bakımındaı;ı,. bi_~ ~nmur· diğinden ve doğururken :ı:.anında 

lııdan hasıl olan ikiz, uçuz. ".e~a vabancı kimse bulunmadıgından, 
d~ba ziyade z ~erden -~~-ngısının İıangi çoruğun önce doğduğ?n? 
lıuyük olacagını duşunmekte haber vermemekte inat etmıştı. 
llı~na olamaz. Çünkü hepsini~ Bir post iizerinde iki asla~ o!o· 
lııuşterek olan yumurtası aynı ramıyacağı için, memleketın 1lı· 
•ıı.ıa hasıl olmu~tur. Ayrı ayrı tiyarlar meclisi toplanmış ve 
/'_lıınurtalardan hasıl olan çocuk· Kraliçeyi gizlice nezaret altında 
"'tın yumurtaları başka başka bulundurarak hangi çocuğa önce 
ııııııanlarda hasıl olmuş buluna· nıeme veriyorsa onun büyiik ve 
bilirler. Fakat böyle ayni günde tahta varis tanınmasına karar 
doğmuş iki çocuğun hangisi daha vermişti ... 

4. ?~ce hasıl o_lduğonu ay~rt etmek Siz de, sayın okuyucumuz, is· 
ll:ııı şimdllık elde hır vasıta terseniz öyle yapabilirsiniz. Fa
)oktur... . kat sevgili yavularınız birihirine 

Zaten bu zamanda bu işın pek !ıenzeınediklerine göre. kiiçük !!. ehemmiyeti olmasa gerektir. ıliye tanıyacağınız ötekinden da· 
~'lıras mü~avi olunca ve kardeş~ t.a cabuk büvi.iTc:e onun eskite
le;ıı birine ahla veva ağabey de· rııerliği papuçları biiyiiğiine giy· 
lııek adeti kalktıktan sonra kar· diremezsiniz. büyiik küçiiğlin es
~tıılerin h~ngisi daha ku~':etli o- kilerini giyemez ... Pap1'.cl.a~ın bu 
Ursa ötckıne dayak atahılır.. . pahalılığı romanında ıkısıne de 

Fakat hükiimdar ıli!elerinde avrı ayrı patik almıya mecbur 
hıhtın en büyük kardeşe, hükiim- olduktan sonra hangisi büyük o
dar olmıvan ailelerde bile mira- !ursa olsun! İkiz çocuklara sıh· 
lllıı en büyük çocuğa kaldığı za· hat .. nnnelerine gayret, babaları· 
~arda bunun büyük ehem- ııın da keselerine bereket? 

TAN 

r·~'GRAMER .. LÜZUMSUZ MUDUR? ) 
\.... ____ , .... , .. _.,,., ----·-- .... _ .. _, _______ , . .,,,,, -.... _ -.-. . - . ..... -. .,,.) 

Lisan Kültürüne ve 
"Gramer,, e Dair 

[Peşin söyliyeyim ki, aşağıda· 
ki yazımda, baian, "gramma
tik,, tabirini kullanmağa mec
bur oldum. Çünkü, 0 gramer'', 
bu imla şekli ile, klasik devir· 
denberi "Barbarisme,, denilen 
bir nevi nidanlığın en yeni te· 
zahürlerinden biridir. Fransız
ca "grammaire,, kelimesi Yu
nanca 1'garmma,, ya Fran5ı1zca 
"-aire,, eki iliive edilerek ya· 
pılnuş, bu dilin ruhnna uygun 
bir isimdir. Bunun takribi te· 
liıffuzunu esas tutarak, Türkçe 
imli ile, "gramer,, şeklinde bir 
lafız uydurup bunu, lisanın a· 
na nizam ve düsturlarını göste
ren veya, başka bir telakkiye 
göre, "lisanın d o ğ r u konu
şulması, okunup yazılması için 
riayet edilecek kaideleri bildi
ren,, bir fenne isim olmak üze· 
re Türkçeye sokmak hem garip 
bir tenakuz nümunesi vermek, 
hem de, en hafif tavsifle, ilmi 
bir laubalilik irtikap etmektir. 
"Gramer,, diye bir kelime icat 
etmiye lüzum yoktu; eski 
"sarf,, tiihirini, diğer bir çok 
emsali gibi, muhafaza etmek, 
pe)j: ala, mümkündü. Bu tabir 
uydurma ve yanlış ta değildi. 
Bir mahzuru varsa o da, 
"nahV,, ı şümulünden hariç hı· 
rakması idi. Lakin Türkçede, 
"nahıv,, sarfın bir kısmı addo
lunc.rak, "sarf,, kelimesinin mi.
nasını genişletmek imkansız 
değildi. Doğru ve halis "sarf,, 
kelimesin_i, aslı yabancı diye, 
atıp yerine, daha yabancı bir a
sıldan, yanlış ve mağşuş bir li
fız icat etmekte hiç bir isabet 
yoktur. Eğer ''sarf,, mutlaka a- , 
tılnuya mahkum ise yerine an
cak "grammatik,, kelimesi ika
me edilebilir. Bu kelime, Garp
ta ilim ıstılahlarında kullanılan 
Yunan asıllı tabirlerin teşkil 
kaidelerine tamamiyle uygun
dur, köklü ve esaslıdır. 

"Gramer,. e benziyen bir ke· 
lime daha var: "Müzik,,. Eski
denberi kullandığımız m u s i
k i ismi halis bir Yunan keli
mesidir. İki bin senedenberi, bü
tün medt>ni dillerde, iştikak im
lasını muhafaza etmiştir. Türk
çe telaffuzu Yunancadaki asıl 
telaffuzuna çok yakındır. Böy· 
le tarihi abide gibi güzel, ve a
henkli, bir kelimeyi bırakarak 
yerine, Fransız ağzmdan kap
ma, "snob,, tel3.ffuzlu "müziku 
garibesini benimsemek kültür
süzlüğün ta kendisidir. Mektep
lerimizde Klasik Lisanlar tedri
sine başladığımız bugünlerde 
artık böyle manasızhklara ni
hayet verileceği umulabilir.] 

+ + 
Maarif Vek!lliğinin, pek .. ye

rinde, hır kararla Turkçe 

Bombardıman esnasında ---
basılan gazeteler: 

1 ngilterenin pek sık bombardı
man edilmesine rağmen 

orada hayatın intizamını kay
betmediğini görüyoruz. Bu ara
da Londra gazeteleri hiç bir şey 
olmamış gibi, her gün intişara 
devam ediyorlar. . 

Daily Telegraf gazetesinin bir 
muhabiri geceleri Üzerlerinde 
düşman tayyareleri dolaşırken, 
nasıl çalıştıklarını kendi gaze-
tesinde şöyle anlatıyor:. . . 

"Tehlike var!" işaretı verılır 
verilmez hemen gazetenin husu
si dam muhafızları işlerinin ba • 
şına kosarlar. Bunları_n .va_züe
leri düsman tayyarelerını ı;tMle
mektir.' Uçakİar Londr~ uzeri
ne ,,;Plmiş olabilirler ve "Tehli. 
ke var!" işareti verilmis olabı
lir. Fakat, malum a Londra 
büyük bit şehirdir. Uçakların 
bulunduğu yer bizim gazete 
idnehanesinden çok uzakta bu
lunabilir. İşte bu gözcüler dam. 
da beklerler ve eğer tayyareler 
bıze doğru ıı:elirse o zaman bi
ze tehlike olduğunu bildirirler. 
Yoksa aşağıda işler normal ola. 
rak devam eder. 

+ * Tehlike var! işareti: 

Kat'i tehlike olduğunu gör
dükleri takdirde aşağıda

ki santrala bu işareti verirler 
ve derha 1 binanın her tarafın. 
da bizim hususi Alarm çanları
mı< çalmağa başlar. Gazetenin 
telgraf telefon ve rady~. dah·e
lerind<> çalışanlar ve murettıp
hanl bombardıman esna•ında 
is1erıni tatil ederler. Yalnız 
şehrın her tarafına dağılmış o.. 
lan muhabirler işlerine devam 
ederler. Ve onlar sokakların 
karanlık olmasına, dört bir ta• · 
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i Yazan: A B A Ş i =····-···---······ ................................................................... : 

programlarında Sarf derslerine 
yen.iden mevki verdırınesıı son 
günlerde, gazeteler ıçın bır mu· 
nakaşa mevzuu oldu. Güzıde bir 
muharrir, ''Gramer hastalığı1 

başlığı altında yazdığı bir fık· 
rada, lisan oğrenmek içın "Gra
mer11e lüzum olmadığını, açıkça, 
ifade eden alaylı bir eda ile 
Sarf taraftarlarına takıldı. 
Eğer dünyada başka lisanlar 

mevcut olmasaydı; ve Türkçe de 
küçük bir şehirde yaşayan mah
dut bir camianın, yalnız günde
lik münasebetler için kullanı
lan, sadece bir konu$lla vasıta
sından ibaret bulunsaydı '·Gra
merin lüzumsuzluğu" fikri bel
ki münakaşa edilebilirdi. Lakin 
klasik Yunan ve Latin dilleri i
le Arapça, Farsça, Almanca, In
gilizce ve diğer yaşayan kültür 
lisanları meydanda iken lisan 
tahsilinde Grammatik'in ehem
miyeti yoktur veya azdır, deni
lebilir mi? Dilini sağlam bir gra
ma tik tahsili ile öğrenmemiş bir 
Garplı veya Arap münevver ta
savvur edilebilir mi? Başka mil
letlerden muharrirlerin yazıla
rında lisan hataları, veya imla 
ve sarf ve nahıv bakımlarından, 
bizdekilerde olduğu gibi, bi.\riz 
ayrılıklar görüldüğü vaki midir? 
Şahsi üslup ve eda hariç olmak 
üzere, her Fransız, her Rus, her 
Italyan ... Muharriri "Standrad" 
bir lisan kallanır ki bunun bü
tün kaideleri mazbuttur, muay
yendir ve umumidir; hiçbir ferd 
bu kaidelerden dışarıya, ağır 
tenkitlere uğramak tehlikesini 
göze almadıkça, çıkamaz. Gram
matik ve Stilistik İenlerinin 
mevzuunu teşkil eden o kaide
ler ise, usul dairesinde, seneler
ce tahsil edilerek öğrenilir. 

* * 
Bizde, bir zamanlar, eski med

rese "Ulema" sı: 'sarf ve 
nahiv Arapçaya mahsustur, hiç 
Turkçenın sarfı olur mu?" de
mişlerdi. Yakın bir mazıde ise 
sarf ve nahvı, adeta köhne bir 
medrese mevzuu gibi sayarak, 
programlardan kovmak ısteyen
ler görüldü. Bunlar lisanın sarf· 
la öğrenilemeyeceğini, sarf ka
ideleriyle uğraşmanın vakıt is
rafından başka bir şey olmaya
cağını iddia ettiler. Vakıa, y a
lnı z sarf ve nahıvla lisan öğ· 
renilemez; !ilkin usul dairesinde 
bir Gramatik tahsiline istinad 
etmedikçe de bir lisanı h a k· 
k i y 1 e öğrenmek imkansız gi
bi bir şeydir. 

Mektep yüzü görmemiş 

her Ti.ırk Türkçe bilir ve kor.ı. 
şur, lakın kültuı sahasında bil 
mek mefhumunu bu karı.ır daı 
mana ile alamayız. Munevve1 
bır muhıt ıçınde, husLJsı kabilı 
yetli zekı bır çocuk, aıç ;,arı o 
kumadan, sırf etrafmd"kılerin 
tesirlerı altında düzgun, hattiı 
güzel, konLJşmak itıyadı kazana· 
bilir; fakat bu, ancak mi.ıstesno 
şartlar içinde tahakkuk edebi· 
len nadir bir hal olur. 

Geniş bir sahaya yayılmış 
milyonlarca insanın ını.ıştcrek 
dilı, mahalli şiveler ve ağrzldr 
sebebınden, yer yer hayli fark
lar gösterır. Bu mahlli farkla· 
rm ustünde bir milli edebi Jısan 
vardır. Bu ''standrad" lisan

1 

mekteplerde, muntazam bir 
programa göre, Grammatık ve 
Stilistik tahsil edilmek sur.,tıy· 
le öğrenilebilir. Her medeni li· 
sanda, dünyanın her kültür 
memleketinde cari olan bu kai· 
deden Türkçeyi müstesııa klasik 
hiçbir makul sebep yoktur. ..... 
~ 

1. mıa i ttıra tsızhğından şikayet 
edıyoruz; gazetelerde, ki

taplarda Türkçe yanlı§larmın 
çokluğundan ve gittıkçe artm"
sından şikayet edıyoruz; Ajans 
tebliğlerinaeki şivesizliklerden 
ve tercüme hatalarından şika· 
yet ediyoruz. Bu hatıiları ve şı
vesizlikleri yapanların yüzde 
doksanı halıs Türktür; görülü
yor ki ne sadece halis Türk ol
mak, ne de hatta şöylece okur -
yazar olmak milli dili 1 ıi y ı k i· 
1 e bilmek için kafi gelmiyor. 
"Standrad" Türkçe olmak üze
re, sık sık, ileriye sürülen ' 4ls
tanbul şivesi" tabirine de aldan
mamalıyız; tam bir tarifi bile 
yapılamayan bu gayet müphem 
tabir, olsa olsa, sadece bir telaf
fuz ve konuşma edası hususiye
tine de!alet edebilir. Itanbulun 
1 'Haminne'' 1 ''Yimpa'a'', ''Gelse
neniz", "Geleceğiniz mi?" gıbi 
söyleyiş tarzları " Standrad" 
Türkçeden hariçtir. Bundan baş
ka her İstanbullu Türk de Türk
çeyi mutlaka doğru konuşmaz. 

Mekteplerde sarf tedrısatı ih
mal edildikten sonradır ki Türk
çe dersleri kültür kıymetlerinin 
en büyük kısmını kaybetti; ede
biyat tedrisatı da fena halde 
düştü. Işte sokak ilanlarından 
Ajans tebliğlerine, gaz<ıtelerden 
edebiayt kitaplarına kadar her 
tarafı istiylii eden yanlnlık ve 
şivesizlik selinin ana kaynağı 
bu oldu: 

CDZUM[ [ADPANLA~ 
Yazan: Sevim SERTEL 

Gazetede ~alışan kızlardan biri 

Sarfsız ve nahıvsız Türkçe 
tedrisatı. 

* * 
Kuzu musun 

Mübarek! 

Yoltaire, kendisine mahsus 
nükteli eda ile, "Sarffık

ranın L8.tincesidir" der. Ba- ı 
zılarınca istihfaf edilen sarf der
si hakiki kültür sahibi bir lisan 

' J fik' b · Her satıcı malını bir eda ile hocasının e inde, ır ter ıyesı 
b . satar. O kadar ki, artık için, kl3sik lisanların yerinı . ı-

le, bir hadde kadar, tu:abıle· satıcıların bağrışlarınılan 'attık· 
ları malın ne olduğunu ,ınbırız 

cek, belli başlr bir vasıta olabi- Mesela, yoğurtçu yalmL "ka) 
lir. Talebe bu derste fikirleri mak" diye bağrır; sirk~c.inııı 
tahlil etmeyi, terkib etmeyi; söz- (eryadmda ekşimsi buruşıurucu 
lerine, yazısına insicam verme· bir şive çınlar,: ··Taze yiınırta! 
yi öğrenir; kafa disciptininne da satıcının boğazı yıl'tılı.}·or1nu~ 
sahip olur. ı sanılr. Küfosınin .. aitında .~u cmiı 

Lisan alimlerınin büyiiklerın- gıbı gurle~en kaq>UZ' nara_s. 
den Max Müller'in lisammızın merhum AJınıet Hıkıııet e en gu· 

. ,. ı.el eserını ya:.t:dırını1tı. 
5rammattık ı hakkındaı<ı bır 1 Bütün bu esnafın ıçindc benim 
takdırini şuracıkta hatırlamak- 1 ·d b !ık ıl dır 
an endımı a ama un: Istaıı ımlu.ı en kıvırcık çapkınla k . . 1 d 1 en IO:jWııa gı en a s ar 

''l iirk('t., öğrenmek maksadı rıııdan olan bu esnaf ( lot·jk) sa 
e oJmasE" bile. Türkce gramma. tarken balığın ne cins1n1, ne rlt 

tik'; okttınak insan icin hakiki ucvıni .sö:,·terler. Yalnız kıvra). 
•İr zevktir: bu lh:anda kelime biı takdir cünıle~ı l:)tiilıa\O ~ek· 
,~kıllerinin iştilrnk tarzlarında- imde çınlar. 

- Kuzu musun ınuharek? ki ince hüner, kelimelerin hıil· 
Bundan herke, anlar ki balık· 

değiştirme (declinaison) ve fiil. çının tablasında dizilen balıklaı 
lerir taHif sistemlerinde hü- ıorikdir ve hakikaten o diri ~e 
künı süren umumi intizam, ke-

sert etiyle bir deni• kuzusunu ha
li.\n.ın bütün yapısında görülen tırlatabilir. 
şeffaflık ... , his sahibi bir insa- Tabiat bize bu nefis balığı ~Öl· 
nı, aklın lisanda tecelli eden bu 

d de Beniisraile verdiği men \'e harikulade kuvveti karşısın a, 
seha ziyafeti gibi mebzul bir ın~· lı;ıyran bırakır." ·d 
ı e şeklinde veriyor. O kadar 

Hayır, Türk çocuğu, ameli ve ki, nira:,·et her sene bu mevsiın~ 
tatbiki usul gibi sisli ve vahi na- de toriğin bol ve buz deposu teş
zariyelerle "insan aklının llsan- killltının noksanlığı yüzünden 
da tecelli etmiş harikülade kuv- hepsini tekrar den"e dökmeğe 
veti" olan Türk~e Grammatiki- mecbur olu)·oruz. 
ni iyice ôğrenmek zevkınden Bu hadise her sene bu mcv>im
mahrum edilemez. Türk dillııi, de hıristiyanların salibi su~·a r.t
hakkiyle öğrenmek için, Türkçe- maları gibi ınuntazam.ın tekrar 
nin grammatikini, usul dairesin- ediliyor. Ve binlerce vatandaşın 
de, tahsil etmek mutlak surette mtitevazı sofrasını ~enlendırecek 
lazımdır. bu kıymetli gıda Okyanus ilahla

* * 
Yalnız mühim bir nokta var ki 

o da, bu tahsilin ilıni esas
lara göre yaprlmış etraflı bir 
prog-.·amla tanzimi ve talebenin 
ellerine senelere göre derece
lendirilmiş, iyi kitaplar verilme
si ve Türkçe muallımlerinın, 
kurslarla veya sair tedbirlerle, 
ilmi ve mesleki küayetlerınin 
arttırılmasıdır. Türkçe tedrisa· 
tından iyi neticeler alabilmek i
çin: bir bütün teşkil eden Türk
çe {Edebiyat da Türkçeye da
hildir) derslerinde, talebenin, 
bir taraftan, münasip bir ölçüye 
göre ve makul bir usul ile, sağ
lam bir Grammatik tahsili gör
mesi; diğer taraftan da, genç 
dimağların. geçici değerde gün
delik edebiyat mahsüllerinden 
ziyade lisanımızın, şekil ''e ruh 
bakımından, klasik sayılabıle
cek, hakiki edebi kıymetlerin
den seçilmiş örnekler ve eski ve 
yeni Şark ve Garp edebiyatların 
dan en güzel parçaların en doğ
ru Türkçeleri ile beslenmesi ilk 
ve son şarttır. işte ancak böyle 
bir program ve bu l'llhta bir ted
ris yolu ile, her memlekette tah
silin {Hassa tan lise tahsilinin) 
belkemiği olan. milli lisan kül
türü mekteplerimizde layık o!
duğu inkişafa erer ve bizde de 
"Dili bütün münevverler C"oğnJ
maya başlar. ABAŞ. 

raflarınır. tehlikeyle dolu bu
lul'masına rağmen havadis pe
şiı:ı!e dolaşırlar. 

* * iki müşkül: 

Bombardımanlar gazPtPJerin 
\ı!'.)~rlmasında iki B.r1zaya 

<ebeo olmu•lerdır 
1.unlar1n birincisi 
·akitli vakitsiz isi ' 
ati! etmek mec. 

'mriyetinden do
layı gazetelerin 

ı?ecıkme~:ıdir. Bunun önüne 
ııecmek idn gazetelPrl her za
mandan daha erken basmağa 
ba •lama Jrtaclırlar. 

İkinri•i de. rıece <ekrPtı'rleri 
sa~t ikide i•lerini bitirdikleri 
Z3.rr.an evlprine l?idemernPkte. 
dirler !';afak ai!ann ta "Tehli. 
ke vak'" isarPti verilin<"evP ka
dar hf'kl,,,m,,.<J-p mPrhnr 0 1mnkta
dırlar Bu vaziveti ön!Pmek 
icirı rlP iki careve bas vurulmu~
tur Birincisi ııece sek..-"t."rleri 
ikj s:rt1p& ayrtlmıst1r. Bu f!rtlP

lar hirer gece arayla çalışmak
tadırlar. 

C.ece sekret0rlpri. normal va. 
zivPtte birinci katt:::ı f!enis Vf' r-ıv
dın lık bir odada calı'1r1"r Dam 
niil:>etrilerinin husus! alarmlan 
ca ldıi!ı zaman. ellerine o gece
nin vazıltır1n1 alıp ag:=ığıva bo
dur•ım kıtıncla masalar ve is. 
kemlelerle nÖ•Pl'nıis geni• hir 
odava inPrler. Yine hu odada 
ihtivar vııkuunda kulhnılmak 
Üzere tertio m:=ıkinPlPri 'hir te
le"'cın srı.ntr:::ılr na varrt1r t<:~:rrpt 
verilir verilmez. tplpfonrnl::1r 
TPÜrpttinler. hPnsi hnrava iner
ler Burası bir o•faılan zivocip 
bfivük bjr d~nc; c;nlnnu ~enisli
ğınclPki bir sı~naktır. 

Makine dairesi de hiti<ikteki 
sıqmağın icindedir. Yani sözflıı 
kısası bugün bir gazetenin biri 

rına karşı kurban veriliyormuş 
gibi, küfelerle denize boşaltılıy<>r. 
lleıu de bu ayin öylece sessiz, sa
dasız, merasimsiz yapılı ..,eriyor. 

Amerikada balya balya ııaıııuk 
denize atılırmış; Brezilyada l<>
komoliflerde kömür yerine kalıve 
yakarlarmış ... 

Haydi bunları iktisadi haltisle
re tenıas eden · ben anlaınatlı ya .. 
mühiııı tedbirler, piyasada (arz 
\'I' talep) kaidesine uydurulan 
mecburiyetler gibi telakki tde
lim. 

Fakat torikler böyle midir ya? 
Borsada bir torik piy..ısası&ıt'l te
vazünü nanıiyle bir şey yok. O 
halde bu "nedret mechuuyeti" 
olsa olsa teşkiJ3tsızlığıınızıu bi
zi se\'k ettiği bir hovardtılıktan 
başka bir şey değildir, 
Şal et bu torik curuın'u bir de

faya rnahsııs olsa belki bu hare
ket mazur görülebilir. "Bu sene 
birdenbire böyle bir curnata kar
şısında kaldık. Ne yapalım? ko
kutmaktansa balıklara ziyafet ;;e
kelim." der, geçeriz. Halbuki, se
nelerdenberi görüliiyor ki bu 
mevsim toriğin bol mcvsiınidir 
ve bizim tabiatin feyyazlığı.:ıa 
karşı gö,terdiğimiz r.ankürliik 
bir işe yaramıyor. O, daima bize 
bu liltuf ve ihsanı istiskal kabul 
etmez bir pişkinlikle yapıyor. 
Şchrın ınuhtelü ycrlel'in<le birt'r 
buz deposu hazırlatarak denize 
dökülmcğe mahrum (llan bu gıda 
fıkaraya dağıtılsa idi daııa iyi ol
maz mı idi? 

Depolar için vasi projelerden 
bahsetmıyorum. Şimdiye kadaı 
ilttiyacın eınrettiği tcdahir alın
saydı takvime bir de ıllkaı semek 
filmaJ yortusu ilavesine liizum 
ka lnıazılı. 

Takvimci 

S: H~rem iskelesine ue i(in hu 
i~iın verihniştir? 

C: Uçüncu Mustafa zamanında 
şımdikı Sclııniye kışlası talım 
hanesınin bulundugıı ınahaldı 
inşa edilen bır kasır Abdiilmccic 
zamanına kadar mevcut ıdi. Bı 

kasırda bulunan harem takım 
buradakı ıskele tarikiyle ve ka 
yıklarla lstanbula gıdip geldildE 
rınden buraya Harem ıskelesı 

denilmıştır. 

* S: Beylerbeyi sarayının mima· 
ra kimdir? 

C: Meşhur Hacı kalfanın oğlu 
Serkız Beydır. 

* S. Uskiidarda kaç tane cami 
vardır? Ve en ıuc~hudarı hangi· 
teridir? 

C: Usküdarda 74 cami vardır 
En büyüklert Iskele. Valideike 
bır, Ayazma, Validcıatik, Seli 
miye camileridir. 

vPr alt-ıoda. diğeri de VPr Ü•tiı 
de <"lmak üzere iki tPrtibatı va 
dır 

Diğer ver altı odalartncla hl 
sur~ vıt.nkh:=ın,.,.ler k,1r11lmnc:t11 
S~at ıkicle islprj bitPnlpr Ol< 
rıya cıkamadıklarına qÖrP hur 
da istirahat eder!Pr. Hor\,-os· 

ke:ıdine mahsus bir yatağı va 
dır. 



.f TAN ~q • 1 - ft.fl 

SinPmA Dünva~ında) 

. -z Artist Greta 

P~_liste: 1 Halkevinde Konferans '1 _,, 1 ~ ~-

B• Ad R k d 1 Cuma günü saat 17,30 da Bey- Program buna derlerı.. Çemberl•ıfaş lr am a 1 an Müşteriler böyle memnun edilir! 
oğlu Halkevınin Tepebaşındaki ŞEHZADEBAŞJ 

Zehirlenerek ö~dii ı ;::~:~rbu~~:~ı:!~~z;i;t ::!:S~ F E R A H Sinemasında ö~·•l.o•U..ı1'.-h.1ıL• .. •h111\,11,.•.~-"·" 
Hayatında İki 

Dün sabah Topkapı harıcmde tarafından "Ataturk ınkılabının Sinemada. Telefon: 21359 8.00 Program >8,45 Çocuk 5" 
Yılanlı Apazak mcvkiinde tarla anlamı" mevzulu bır konferans 1 • SALO M E Bugün matinelerden itibaren 8.03 Haberler ati. -

Aşık Oldu 
1 içinde baygın vaziyette bir adam verilecektir. 1 Tarihin en kıymetli eııeri ıs.ıs Muzik (Pl.) 19,15 Çocuk 

b 1 8 45 Yemek liste zıfi. 
u unmuştur. Kendisinden gec;- Kızıl Rakkase (Türkçe 1 • sa 1 om e 19.30 .H .. oerle' 

miş denecek derecede sarhoş ol- ~ .11ıırı.. * ır.4~ tncetU 
d 

/111" ' ı Özen Filmin en güzel eseri " ., uğu ıçin hemen hastahaneye .. ı .l.30 Progral!' zo. ı5 Rsdvo' 
kaldırılmasına lüzum ı;öriılmuş, 'f.alnız ve munhasıran j 2 • Radyo Sarayı KIZIL RAKKASE 12,33 Şakılar. 20,45 Şarkılar 
fakat yolda ölmüştür. Ccs~tı mu- Büyük fedakarlıklarla .ı.~o tidoerıeı :11,10 KonıışıııJ 
ayene eden doktor fazla rakı iç- "Lale .. nin emsalsiz sahesen T 13.05 Sarkılar 21,25 Saz 
tiğindcn zehirlenerek öldiı[;ıınü FERAH • AZAK 3 _ Paramunt ('fiirkçe Ürkçe Sözlü .s.20 Orkestra ıı,45 Riyaset bur BiP 
tesbit etmiştir. Ceset morga kal- Bugüıfe kadar gorülen en heye T 12 30 Haoerırr 
dırılmıştır. Uzerindc çıkan hüvı- Sinemalarında Bilylik canlı nüshası ve Şarkdı ı!.00 Program 22,45 Dans r.1r 

k d d H · · Programlarına · yet vara asın an a ının useym ·· 4 - Çok Mühim ilave "8,03 Caz zili 
oğlu Ahmet olduğu anlaşılmıştır ÇOK MUHİl\1 İLAVE Tayyare ile gelen $arkı Kar MiHidın 60 ınC'ı senesi Sarki Rı ı S,30 Konuşma ·, -:ı 25 K.apanlf 

BIR MOTOR BATTI - Si'c rayyare He son gelen $arkı Ka- Jurnalda: ma İmparatorluğu Zamanın~ 
limanına bağlı 415 tonluk \'e Uu- ıp Jurnalda: Ankara ıntibaatı - Londra bom muazzam tarihi film. 
harrem reisin idarcsındeki motoı \nkarada intibaat-Lor.dra bom- bardnnanı - Dlişürülen Alm 
dün sabah Beşiktaş iskelesi öniin- oardımanı - Düşürülen Alman Tayyareleri - Bay Çorçil müd;. 
d S. k . H . . 73 rayyareleri-Bay Çorçil'in mıi faa tef•·"ınde .. e .,. ır etı ayrıyenın numa- d r ..... 

1 ·ı t u a aa teftişleri Yunan ı· talyan IIarbı· - ı ra ı vapurı e çarpışmış ır 1•• tisa- · 
deme neticesinde motôr batmış Yunan - Italyan Harbi A l k h 
ve kaptan Muharrem kurtulmuş· Arnavutluk harekatı - Alınan rnavut U arekatı -
tur. Tayfa Ali kendini kurtara- •sırler ve harp levaLımatı - Yu- Alınan esir ve harp 
mıvarak bog"ulmuştur. ıan Ordusunun Görke'ye giriş· • • 

l ım ve •mire. TÜRKÇE SÖZLÜ ganaımı 
PAYTON KAÇAKÇILJ(!l - ..._ &. TU.. I 

Evvelki gün şehrimize gelen P..u- ~ 1 ~ RKÇE - 1 

mnrıyalı muhacirlerden bir kaçı 
kPııdilerıne ait olm1yan ıki pay
ton arabasını gümrükstiz olnr:ık 
memlekete sokmak istemişler ve 
gumriik muhafaza memurları ta
r:. r ırıdan yakalanmışlardır. 

Nakliyat inhisarı 

Haberi Asdsız 
Armatörler Birliğinin bütün 

~------------------------, MELEK Harikulade 

Sinemasında Muhteşem Bir Fiht 

HİND RUYASI 
Halkımızdan gördüğü büyük rağbet üzerine 

SALOM 
t1liz Kar,ıııstırıcı Saltanat Devı 
Saraylarmda güzel kadın na 
qedlir. 

SALOM 
Sonsuz bir Aşkın terennümü 
Tarihir. bu muazzam sah fa 

sinemacıh~m Zengin tekniği. du 
vanın en meşhur Dan~özlerlnır

ıştiraki vt tamamile nefis Türl 
mus kisilt süslenmiş emsalsiz bı 
şaheserdir 

Sinema lleminde macera filmlt 
rinin kahramanı meşhur artiıt 
JACK HOLT'un en ıon çevirdı{: 

Esrarengiz artist: Grela Garbo 
deniz nakliyatını inhisar altına 1 Daha birkaç gün temdit edilmiştir. 
a~dığ~ ~hak~ıfdaki kt~~er~ nslı DİKKAT: Ayni filmin t P E K Sinemasında ıösterilmekte o1an 

2 ·ZAFERE 
uçuş 

Esrarengiz diye şöhret bulan 
sevımlı yıldız Gretn Garbo 

henüz evlenmemiştir. Greta'ya 
pek cok iışık olanlar olmuşsa da 
o bunlnnn hepsıne lfıkayd kal
mışti. Bundan dolayıdır ki taş. 
kalpli dıye ona kızanlar da ol
muştu. Bu ne bıçim insandı ki, 
dunya dızlerıne kapanırken o 
gulup geçebılıyordu. 

Fakat, bu kalpsiz görünen !s
veçli yıldız da ıld defa aşık ol· 
mu~tu: 

Greta'nın nüfus kağdında ısmi 
Margerit Louıs Gusta\ scıı'dır. 
Louıs on sekiz ynşında bır genç 
kızdı. Bir elbise magazasında fıgü 
ranlık ynpıyordu. Zıra üç çı:>cuğu 
olan fakır bır ailenın evladıydı. 
Kardeşlen onn daima: 

- Sen artıst olmalısın derler. 
di. 

o ma ıgı soy cnme e ır. rmr.. TÜRKÇE SÖZLÜ nüı;hası da Daha bir kaç gün uzatı1mı5tır. 
telik vermedikçe dünyanın n:ıza- törler birliği, elinde mevcut va· ' 
rında esrarengizliği arttı. Aslında purlan ku1lanmnk suretiyle dahi 1 ••••••-!•••••••••••••••••' I Phrobgra1m~ ilaveten en son diln-

h 
ya a er erı veren ve harp vaı:i-

0 sadece kederini içine gömen ve taa hüt ettiği devlet nakli- - yetini gösteren 
yalnız başına kalmak istiycn bir yatını bile büyük müşkulatla ~--•••••••••••••••-. ~ p 
genç dertliydi. yerine getirebilmektedir. Jşsiz T A S . S aramu+ Jurnaı 

. . .. hiçbir vapur yoktur. Birlik her K ı M 1• nema 51 Fakat kalbı hakıkaten olme. ay muhtelif devlet dair.lcri he- Gelecek Program : 
mişti. Hayat onu bir gece be;ı.~ snbınn yüz bin ton kömür naklet. M Gönüllü Kahraman 
saçlı orkestra şefi Lcopold Sto-1 mektedir. Buna rağmen bütün evsimin en güzel Türkçe Filmini oynuyor. 
kowsky ile knrşılaştırdı . .3u adam deniz nakliyatını inhisarına al- l Pek yakında 
diğer bir Stiller idi. Grcta onu mak istemesine pek tabii olarak eı·r Tu··rke Go·· nu··ı Verdı·m l İLK AŞK, BEYAZ 
sevdi. Onu o kadar sevdi ki, üze· imkan yoktur. ESİRE, ARABACININ 
rine takdığı esrarengizlilri ble Navlun ücretleri alabildiğine G l j 
unuttu. 0 arttırıldığı iddiası da uydurma. örü memiş muvaffakıyetle devam ediyor. j KIZI DUNYAŞKA, 

. .. . • dır. Esasen navlun narlıı tesbit MADAM BO · 
Halk Greta ıle orkestra ~efının edildikten sonra koordınasyon Aynca Yakın Şark J umal ye l\liki Maus. ı VARI 

birlikte Capri adasına bir seyahat 1 heyetinin de tasvibinden geçlril- '•••••••••••••••--••••••rı'" .._--.ı•••••••••ır-1 
yaptıklarını duydu. Ve bu seya- rniştir. Ton başna on pnrn dahi 
hate bakarak Hollywood'un en ro· ilave etmcğc imkfuı yoktur. 
mantık izdivacını ilan ettiler. 
Garbo ile Stokowsky evlemyor
laıdı. Sonra yeniden ortalığı sü
kiın knpladı. Derken Greta bir 
ikinci defa ve bu sefer bir ko. 
medyen olarak sahneye döndü. 

l
1 

___ A __ sk_e_r_l_ik ___ ıs_ıe_r_ı __ \ 

t.l'skildnr Askerlik Şubesinden: 327 
doğumlu gençlerin Birinci Yoklnma
sına 3/Şub::ıt/1941 giıniınde baıılann
caktır. 

BUGÜN ....~-----· .... BUGÜN 
18 Milyon TürkUn heyecan, takdir ve iftiharla cöreceii 

Türk San' atkarlarının Zafer Armağanı 

TÜRKIYENIN EN BÜYÜK FiLMi: 

···················~·-··························· lEF-EBAŞI DRAM KISMINDA 
Akşam saat 20.30 da 

EM1L1 AGALOTTİ 
KOMEDi KISMINOA 

Gündu:. 14 te ÇOCUK OYUNU "K san .,;aa · .tıı..:ıı ;jsı 
tdRALIK ODALAR ................................................ , 

ÖLÜM 
Istanbul Maarıf Mtidilr 

nlıat mufcttişlığinden R~~ıp 

acnoglu kısa bir 
ı.ustalıgı muteak1p 
.ıimku Salı gunu 
.efat etmiştir. 

Merhum uzun 
nuddet gureba 
ıastahanesinde 0-
ı)eratorluk yapa
rak halka cand::ın 
hizmet ettigı gıbi· 
umumi harpte muhtelif cephe! 
de çalıştıktan sonra Istikial ~mıı;~uu.eı 
bınde de Hiliıliahmerde çalısJJJlmlClZl 
tır. Yirmi seneye yakın da ıst 
bul ~faarifinde Sıhhiye Mufe 
şi olarak çalışmakta idi. 

Cenazeşi bugün saat 1;3 te 
yoğlu Zilkür hastahanesin 
kaldırılarak oğle namazı BeY 
camiinde kılındıktan son::a 
kırköydekı aile mezarlığına 
nedilccektir. Merasime gelce 
rin saat 12,30 da Beyoğlu 29 
cu Ilkokulda bulunmalan. 

* Cemiyetimiz tiyelerinden :5 
lık Müfettişi Dr. Ragıp K 
caoğlu'nu aramızdan ebedi 
kaybettik. Kederli ailesine \•e 
yın arkadaşlara taziyetlcri 
ı>unarız. 

Istanbul Oğrctmcnlcr yard 
Cemiyeti 

iRTiHAL 
Şehrimiz tüccarlarından ve 

ki gazetecilerden Mehmet E 
tutulduğu hastalıktan kurtula 
yarak genç yaşında dün ha 
gözlerini yummuştur. Cena 
bugıiı. saat 2 de Harbiyede, 
likorıa,itı caddesindeki Ülkü a 
tımanından kaldırılarak na 
Teşvikive camiinde kılındık 
sonra tJsküdardaki aile makb 
sine defnedilecektir. 

Bir sabah fırsat kendini göster
dı. Louıs bır propaganda iilımın
de çalıştığı mağazanın elbiselel"ini 
gıyıp onları gosterecekti. On.ı bu 
vazıf eyı ders aldığı kendisine 
rastgelen ve kabiliyetini takdir 
eden o zamnnın en meşhur ıeji-

Arada ne geçti ve meşhur ve 
mağrur artıstın hayatında ne gıbi 
fırtınalar esti ki, bu ikinci izdivaç 
vukua gelemedi? Işte esrarengiz 
giz yıldızın hayatı üzerine çeki. 
len diğer bir esrar perdesi. 

Yo!tl3mn hergün öğleye kadar de
vam edecek Cumartesi, Pazar gunlerı 
hariçtir. Erler, kayıtlı olduğu rn:ıhııl
Jekre uğraynrnk yokhıma günlerini 
öğrenmelerini ve mektepte okuyanlar 
oldukları mektep vesiknlariyle, sanal 
sahıbi olanlar da hangi sanattan ol
dukiarmı, şoförler ve muavinleri de 
kendi işlerine dair ehliyet ve ruhsa
tiyeleriyle birlikle Şubeye gelmelen 
ilan olunur. 

KAHVECİ GÜZELİ Müzik ve Caz dünyasına 
HOLİVUD OTEL - KOLEJLİLER REVÜSÜ 

DONANI\IA GELİYOR sorlerinden Mı:ıurice Stiller v<>r· 
mıştı. Ve o günden sonra Garbo 
kendisinı yetiştiren bu :ldamı ta
kip ettı. bu ikı artist sadece sanat 

. 
* * 

ıçın çalışıyor değillerdi. Araya Cinsi Cazibeleri Olanlar: 
a k da gırmışti. Bırlikte dolaşdı- ___ ---------
lar.. En nihayet Holly\l, ood'da 
1927 sencsınde Stiller öldü. K adınlar arasında cinsi ca-

Fakat artık Greta hayntın içyü- zıbeli en kuvvetli olnnlar 
zunu ogrenmışti. Sevinçten zevk Marıe;n Ditrich, Bette Bavis, Ann 
almak istemedi. Di.ınynya kiistü. Sheridan, Joan Cravford'dır. 

* Eminönü Askerlik Şub<'sinden: Sı
nıf 6 Adli Muşavlr Yusuf oğlu Zıya 
3ll Bolu. 

Sınıf 6 Adll .Müsavir Aziz oğlu 
Mustafa 315 İstanbul. 

.................................................. ··-··-······························ 
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Sinemalarında BAŞLA D 1. 
Reji: JJ/ulısin Ertuğrul - illüzik: Sadettin /(aynak 
Baş Rollerde: l\lünir Nureddin - Hazım ve Bchzat -

Talfit - Meziyet - Nevin - Perihan - Sabahat -
Hadi - Avni - Kadri - Kani - Yaşar -

Necip Hakkı - Mümtaz 

Filmleri gibi eserler yaratan 

D 1 C K POWELL 

Yarın aksam LALE de söyliyeceği 

Yeni Şarkı ile 
Bütün zaferlerini gölgede bırakacaktır. 

BAHRiYELİLER ŞARKiSi 
Vazifeden Ateı, Dostluktan hararet, Aşktan ilham.. Bu hal, Garbo'nun sanatındaki Erkekler arasında ise en başta 

ilahiliği yarattı. Bilhassa ona bir Richard Green, Tyrone Pover, 
hususiyet verdi. O dünyaya me- Ray Miland, Gary Grand gelir. 

KayıUarı tetkik edilmek üzere nü
fus hüviyet cüzdaniyle birlikte Şubeye 1L Zengin ve muhteşem sahneler - Büyilk Saz Hey' eti - Yeni Şarkılar 

müracaatları. 1 ~-------·-••••••••••••••--' ' 
Müz.ikten neş'e alan hakiki bir şaheserdir. 

~----· 
Bu sözll'rinden sonra mtistehzi bir tavırla 

bacnk bacak i.ıstune atarak şakrak bir kahkaha 
sahverdi. 

- Ne diyorsun Jale? Ortalıkta bunclan bahse-
diliyor mu? Yeni dedikodu yapılıyor ınu demek 
istıyorum. 

- Senin budnlnlığın bana azap veriyor çocu
ğum. Bu kr>dar alelacele yapılan bır izdiv.ıcı iılem 
gormcdı mı? Bunun altında gizlenen şeyleri :fark 
etmedı mi samvorsun? 

- Ben bu°iı.ları çok tabii görmüştüm. 
- Bır şey anlamak hevesine düşmedin mi? 
- Hayır, meydanda bir muamma yoktu ki.. 

Her §CY aşikurdı. 
- Yr.ni aralarında bir roman, ani bir aşk ol

'luğuna htikmetmıştın öyle mi? 
-- Evet ..• 
- Gun geçtikçe senden ümidimi kesiyorum 

Refik; hatt:ı bazen akraba çocukları arasında ızdi
vaç prensibını kabul etmediğim için memnun olu
yorum; yoksa senin gibi bir kocası olmak ... 

- Te "kkür ederim kızım. Allahdan ki boyle 
kat'i prcrı'"ıplerır. var. Akraba çocukları arasında 
yapılı.n ızdivuçlar. ben de hoş görmüyorum ve hiç
bir kuvvctın seni bu prensip haricinde hareket 
etmcgc mecbur etmeyeceğine minim. 

- Ben pek emin değilim... Baksana yaşım 
yirmi bPc;ı bulqu. Artık pek genç sayılamıyacagımı 
itıraf ectıyoıum. Bahusus senin büyük babanın 
yegane varısı oldugunu düşününce ... 

Çok di.ıştınccli bir tavırla ve ademi tenez
züJle soyluyordu. Refik bu sözlere kızacak yerde 
guldü ve rahat bir nefes aldı. Tehlikenin büyük 
olmadı mı anh mıştı. I:su hırçın kızn doğrudan 
do 1ru' a ters bir cevap vermektense işi şakaya 
bozm l'r mt 'atık gördU. 

- Bu c k· nı ısidince bundan evvelki sözlerın 
de liıtıfe oldu,..unn anlıyarak sevindim. 

- Hayır, Nejad ve Şermin için söylediklerim 
~..,ka rl.t 1 or.'<ırııı evlenmelerinde bir sır olduğu
nu s n d t ıl ) orsun. 

- Bdlı:; .. Y lnız ... 
- C nım, onların mesud olmadıkları herkesin 

~c balnor. 

Nakleden: l\luaz:ıez Tahsin Berkana 

- Evet, ze\•ahir onların aleyhinedir. 
- 'Tekrar ediyorum, bu işın altında bir sır 

olduğu apaşıkard.ır. Senin fikrin bu merkezde 
değıl mi? .l':Pj::ıduı Şerminle evleo.."llekte mutlaka 
bır maksadı \ardı ... Bu, gi.ın gibi, güneş gibi aşık.ar 
bir şey ... 

Bu suali o kadar büyük bir kanaatle sormuş
tu ki Ut>fık bunun hakiknt olduğuna zahıp olarak 
heyecanla: 

- Böyle dedikodular yapıldığından hiç habe-
rim yoktu. dedi. 

- Pek itHı, bunun sebebi ne idi? 
- Bir şey biliyorsam arap olavım. 
- Nejadınkisi aşk değildı. 
- Ben de zannetmiyorum. 
Jale ral:at bir nefes aldı. Bu cevnp hoşLına 

gitmişti. Demek Refik bir şey biliyor:lu. .fakat 
ağzından bır suz koparmağa muvaffak ola)ilecek 
mıydi? 

Ümitleri bo~a çıktı. Çünkü Refik'in, "Kurd
oğlu" meselesine ait bildiği şeyleri söylemesine 
ımkan olamazdı; başka bir şey de bilmiyordu. 

Mnamafih Jall• memnundu. Birçok şeyler öğ
renmeğe muvaffak olmuştu. Öyle ki, onu vapura 
bırakıp döndükten sonra muhaverelerini tekrnr 
di.işündügü zamaıı büyük haberler almış olduğunu 
itiraf ederek sc\'indi. Uydurma sözler söylıyerek 

Nejadla Şermiııin mesud olmadıklarını öğrenebil
mişti ki bu da mühim ve şayanı itimat bir hava
disli. Çünkü, Hefik geveze olmadığı için sözlerine 
inanılabilirdi. Hatta, o da bu vaziyetten müte
essir görünüyordu. 

Şimdi r.ydmlatılmağa muhtaç iki no!d;ı kal
ınıstı. Biri. ReCik'ın, yani Nejadm en snmimi dos-

tunun ondan ayrılmasının sf'bebi ... İkincisi de Re
fik'in bu ızdivrıcın sebepleri hal;Jqnda neler bil
diği ... Bunları da nasılsa bir gün öğrcnecekt1. Şim
dilik bildikle!"iyle iktifa ederek bunların üzerinde 
işlemek knlnlcli. 

Birkaç :ıy evvel, o meşhur ve meşum balo 
gecesi Şermıne k-.lbinden yaralanmış olduğunu 
söylemişti. Bu yar&sını, kötü huyile neşterliyerek 
bundan mükemmel bir netice çıkarmağa niyet €t
ti ve buna muvaffak da oldu. 

Ertesi giın Şermin odasında, kendi yesine gö
rr.iılmuş otururl:en telefonda Jalenin kcndi;;ini ara
dığını duydu. 

- Evde içim sıkılıyor, biraz da nezlem olduğu 
için dıcarı çık~ımıyorum. Bana gelmez misin? 

Şermınirı sokağa çıkmağa hiç havesi yoktu. 
- Çok meşgulüm kardeşim. Maalesef bııgün 

gidemem, başka bir defaya ... 
Fıakat Jale planını tatbik ederek ısrar etti: 
- Seninle hususi olarak mutlaka ~örüşmek 

istiyorum. iı..r.1ıyor musun? Mutlak seni görmeli
yim. Sana pek mühim şeyler söyliyec(?ğim. 

-· ilana mühim şeyler mi söyliyeccksin? Eun
lar ne olabilir Jale? 

- Evet, sana ve Nejada ait pek ehemmiyetli 
haberler vereceğim. Bu haberleri mutlaka öğren
melisin 

Şernıın kalhınin kuvvetle çarptığım hıssetti. 
Son zam&nlarda o kadar fevkalade şeyfar öğren
mişti ki, bunlardan daha büyük bir hab?r ::ılmı;k 
korkusu ıçhıi titretti ve kat'i bir sesle: 

- Peki gelırim ... dedi. 
Telin öteki ucunda, Jale, telefonu elinden bı

rakı!'ken gülüms~ye:rek: "siJzlerimle ödünü kopar
dım'." di~·or ve muzaffer bir kumandan ta\Tiyle 

'hl.. }' 1 yenı ucum p :ınlarını tasar ıyordu. 

* * Evet, doğru idi. Şermin korkuyodu. Nejadın 
"Kurdoğlu'' OL•mek olduğunu oğrcndigı dakıka
danberı bin b:r sual zihnıni altüst etmekte 1di. Na
sıl bır hattı hareket takip etmeli idi? Onu babasına 
teslim etmege vicdanı ve kalbı manidi; fnkat, bir 
çaresinı bulup babc..sının şirketine dikkat ve teyak
kuz tavsiye edemez miydi'! Acaba, Nejndın oyna
dığı rolü mey<luna vurmadan Midhatı haberdar 
edemez miydi? Bundan başka onun zihnını yoran 
bir mesele d<ılıa vardı: Ne1ad, vaktiyle bir kadını 
sevmiş olduğunu itiraf etmıştı. Bu itiraf, birçok 
acı tizi.ıntülere yCJl açacak mahıyette ıdi, hatta bu
gün zihnını eıı çok ışgal eden de belkı bu idı. Ne
jad bu mechul kndını ne zaman sevmişti".' Kiımlıi 
Kıme benziyordu':' Hislerinı cidden öldürmeğe 
muvuffak olmuş mu idı yoksa hala bu ylizden 
muztarip mi 1di? Seven bir adamın kalbinde mut
laka bir i.ımit yıtşayabilir. O halde Nejadı da bu 
aşk mı kurtaraC'aktı "! Boy le olsa da, bu vaziyette 
Şcrminin hali ne olacaktı? Nejad kenclisile evli 
olduğu hade 'ha izdivacın bir kıymetı yoktu. Dı
ğer taraftan, bir gün gelip kocasını bu cehennem 
azabından kurt&racağını ümit ettiği o ilk aşk, 
kendisinin fcliıkE:tine sebep olacaktı; çünkü artık 
Nejadı tınutmr.sıns imkan kalmadığına emindi. 

Düşünccsınin bu noktasında Şermin durdu. 
Hayır, NeJadı cıaden sevıyorsa kendisini düş:in
mcyeı.:ek \:e onun kalbındeki bu kin volkanını 
söndiirm<•k. ona lfıyik olduğu rahat ve sük(mu ve
rebilmek içın bu eskı aşkın kuvvetine ıstinnt ede
cekti .•. Nej~td sevsin ve bu sevgi ile kalbindeki 
kin ve mtikam hırsını koğsun da kendisi betbııht 
olsun! Bunun rıe ehemmiyeti vardı! 

Şirdi .J&lelere gitmek için alelacele givinir· 
ken bu ı1a;vaı.; fı:ıciasmda yeru bır rol oyna~acak 
amilin ne olabileceğini, yeni nasıl bir hav~dısle 
karşılaşaC'ağını düşünüyordu. Acaba haşının üs
tünde nasıl bir feHiket dolaşıyordu? Jalenin telaşçı 
olduğu mal!imaı:. Belki de sözlerinin cid::ii bir 
ehP.mmiycti yoktu. Yolda kendisini teselli ve tes
kin etmeğe çalışarak arkadaşının evine vardı. 

.(Arkası var): 

BUL.MACA 
1 2 3 4 5 

tf::rı• 1 
• 1 1 1 

j 

1 ı.' 1 1 
~ 1 1 
:> l 1 1 ., 
1 1 1 1 1 1 ı•ı 
I 1 1 1 1 
t ,., 9u_., 1 1 

S..,ldan sağa: 1 - Bir zandt 
gevşeklik 2 - Afrikada nıl!: 
tahkem mevki. 3 - Müsteınl' 
ke - erkek 4 - Sanat - bir ~ 
ve • dahi. 5 - Avukatların P. 
yıtlı olduğu yer - bir nota. 6-"" 
As;:tarinir. zıddı - bağlama ad# 
tı. 7 - Kıskanan. 8 - Anlat • 
knt'iyyen. 9 - Bir asker çalfcdlo 
Yukarıdan aşağı: 1 - Bir ... 

za:nır - suç. 2 - Bir asker ~ 
ğısı. 3 - Bir renk _ hava ah\19" 
lini araştırma, gözetleme. 4 -
Çok hassas ve dakikdir. 5 - Jı 
alçak - köpek. 6 - Bir villyel 
merkezi - bir ağaç. 7 - Bir httal 
eclatr kazanmak 8 - Revbf 
ile ve 9 - Ciğer · bir deniz va 
sıtası. 

* Evvelki bulmaca - Soldll 
sa~::ı- 1 - İmsi _ masa. 2 - Do 
us - azot. 3 - Aval - re. 4 -
Madamki. 5 - Fem. 6 - Sa 
il - cat. 7 - Aka.Y - bela. 8 -
Makedonya. 9 - It _ tor - a'-



t 
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KAR YAGARKEN 
...................... Yazan: JJ.l uazzez Tahsin Berkand ........ . 
u sabah gozlerımı açtısım va- lık, bir dostluk başladı. Ondan 

kıt kar yagıyordu. ırı par- sonra haftada bir ıki defa dısarı
r, guııı..:~ın ışı,,,ı altında paı:ıc..- da buluşmağ·a başladık . Bana 
ak scssız, ::;UKuı bır uçuii.a ı- büyük bir kardeşine gôste-
or, dışQ.Z'ısını parlak bır ne~'e- rebileceği saygı ile karı~ık bır 
bogu.)ordu. hcnuz hiçbır ta- sevgi gosteriyor, bütun Iıkırlerı
a konmadan, bem beyat:, ter- me hiırmet ediyor, bütün kusur
ız ve na.zlı na.lıı duş .. m kar larımı hoş göruyordu. 

rçalarından daha gll.lel, daha Ben o zaman fena kalbli bir er-
ımıı bır manzara ta.:.avvur e- kekmi idim'? Hayır. Fakat, hayat 
ebrlır mı? beni şımartmıştı, bütün arzular1m 
lçıme t>ırdenbire bir ne~'e l..>Jr yerine geliyor, her yaptıgırn hoş 
~ dolu.u, yorganlarımı fırlat- görülüyordu. Işte bana biraz hod-
' yatagımdan kalktım. binlik, biraz haşinlik ve gurur ve-

- Ay, dız.erım... ren de bu idi. 
Zavallı ıhtıyarıamıyan kalbim, Nezahat beni sevdi. Bense onun 
llelerın ge!jmış oldugunu, vu- la bir çocuk gibi eğleniyordum. 
dumun bugun sızlayarak bır Nihayet onun toyluğu ve baua 
lçe kemıkten farklı oım:ıyaca- karşı duyduğu hayran~ık beni 
l nasıl unutmuştu? bıktırdı. Bir taraftan da onun arı-
Dışarısını neş e ııe bogan be-

1 

nesi ile annem arasında bızi ev
karlar genç ve dınç vuc~tl~- ~endirme~ için konuşmalar oldu-

kamçııa) abılır fakat bir ihtı- gunu sczınce kızdım, Neznhutla 
o zaman an'cak pencerenın alakamı kesmeğe karar verdim. 

.kasında, uşuyen ellerını man- * * 
ıa uzataraK eskı crmı auşunur, Bugün gibi karlı bir gündü, bu 
nçlıgının karıı gufüerını ııatır- gün gibi güneş ışığı altın

ve ıçı yanarken u~u)en sızı- da beyaz kelcbekle~c benziyen 
kemiklerını ısıtmaga ı;alı-i'ır. karlar uçuşuyordu. Sabah erkt:n
Sıcak kahvemı yuuum yudum den Beyazıtta onunla buluştuk. 
lıkten sonra koltuga pn-.ıd.ııırn, !kimiz de yuruyuşc hazırlanmış-
uzıerımı kapa.ııın. tık: Ayağımızda kalın ayakkabı-
- Heygıdı gunıer! • lar, boy~1umuzda .. yü?lü ~tkı-
liatıraıar kan arka arkaya, kah lar, ellerımızde yunlu e~?-ıv~n
armakarışık bır şekilde "e bır-ı ler vardı. ?;u:ımşak kar~ar uzerın
ırıerıle kavga edıyorlarmış gıbi de hızlı .yuru~erek Fatıhe, ora
laşla başımın ıçınde kayna~ma-ıl dan şehır . h~rıcıne çıktık. Soguk

a başlamışlardı. Altmış be~ se- d~n nefesımız tık~nıyor, .. ellerı-
ede bırıktırılen hatıralar nu ka-

1 
mız donuyordu; .fakat vucudıı~ 

il.ar çokmu~ megert ımuz sıcaktı. Hatta, bugun gıbı 
l§te elımdekı ıutapları karlar hatırlıyo:um, yan~ızdan geçen 
tune fırlatıp arkacıaşlarunı kar yaşlıca ~!r ~dam bıze: A 

o-Opuna tuttugum mektep seneıe- -;; l!şumuyor musuı;ıu_z ev_!nt
.1, işte ilk gençlıgın getırdıgi he- lar. dıye sormuş ve bızde gule-
ecanlı kar sporları, ışte karlar rek: . • . . 
•tında arkadaşlarla yapdan uzun - .Bı:akıs terledı~ .. 

1
• Cevabım 

ıurüyüşler... vermıştik ... Ah gençlık. 
Ve nihayet. Bu hatıra beynime Işt~ o g~? :r:ıezahat~ .onunla ev-

:ıır ok gibı saplandı durdu. Şim- lenmıyecegımı, kendısınden ay
ı yalnız bir karlı günı.i, nezahat- rılm8;k me?burıyetınde_ ~ldug;-ı~ 

.: "rü ü ıklı ımız 0 <!Ünü' ?1u soyledım. ünw1 soguk ve acı 
~.u Y şe ç g 0 ıle nemlenen goz bebeıdermdekı 

.ıuşunuyorum* * ızdı:a?ı ~ugun bile can~ı .bir tab-

y . · b d ·d· p ·s lo gıbı goruyorum. Hıç ıtıraz et
ırmhıukeşkydaşınık a ı ırn. ad~·k- memiş, sadece başını onuııe eğe-

u o toramı yer .~ - rek: 
n sonra lstanbula yenı don~ _ Peki Sedat... Deınisti za-
uştum. E~trafımda her .. ;iC:Y1 vallı Nezahatcık! Halbukı~lı~yat
rlak, attıgım her adımı umı~- ta ne o, ne de ben ıstedıgımız 

rle dolu. buluyordum. H~nuz ve beklediğırniz saadeti bulabıl
y~t .b~~ı ~ırpala~~mış:. lçımın dik. O evlendi, çoluk çocuk sahi
·şını sondurmemıştı. Guze~ de- bi oldu fakat bana ne zaman 
dim, fakat sevimli ve zekı bır rastlas~ göz bebeklerınden bır 
nç sıfatile ~er. s~ona kabul e- şaşkınlık, bir ıztırap geçtiôıni go-
iyor, her aıle ıçınde yer bulu- rüyorum. 0 

dum. . . . • ı Ya ben? Hayatın şımarttığı, ka 
A.:ın:lerı benı cı~.d~. namus- dınların peşinde koştuğu sevımli 
bır ıns~n olarak goruyo.r, kız-ıgenç bakın ne oldum? Hiç ... Evet 

rını benım yanımda bırakmak- 1 hi ' 
n korkmuyorlardı. Kadınlar a-1 ç... * * 

d b.. . k aff k. tl l 1 m a uyu muv a ıye ':.r m Altmış bes yaşındayım.. Ro-
rdı, genç kızlar da bana hulya t' • ~ 1 .. d 

.. 1 1 b k 1 d ma ızma agrı arı vucu u-u goz er e a ıyor ar ı. . . 
~e güzel, ne tatlı zamanlar- mu kemırı?'or. ya~nızım. Y~mm
ış! da ne benı tesellı edecek bır ka-
Bir gün Nezahatla tanıshm. dm, ne d~ yalnız hayatıına ne~'e 

'nnesi annemle ahbap imişler, verecek bır çocuk var. 
ze gelmişler. Yazıhaneden dö- Acaba zavallı masum Nezaha-

Romanyada Alman 

Askerlerinin 

Mevcudiyeti Umumi 

PICinın Bir Parçasıdır 
(Başı 1 incide) 

organize ve teçhiz edilmiş, İngi
liz adalan karşısındaki Avrupa 
sahillerinde bütün hazırlıklar 
yapılmıştır. İstila teşebbüsü için 
Başkumandanlığın emri beklen
mektedir. 

Akdeniz cephesinde Almanya 
Garhi Akdenizi İngiliz donanma
sına kapıy:ıbilmek için İspanya 
ve F,ransa ile anlaşmıya çalışmış
tır. Ispanya mihvere girmiye ra
z1 olmamış, ve bu yüzden Alman
'ar Cebelitarığa yerleşememişler
ctir. Ona mukabil Sicilyaya hava 
kuvvetleri göndererek Şarki ve 
Garbi Akdenizi biribirinden a
vırmıya teşebbüs etmişlerdir. 
Fransa ile Başlıyan müzakere 
halfı devam etmektedir. Bu mü
zakereleri Pariste Laval, Vichy'
de Alman taraftarı olan Flandin 
ıdare etmektedir. Almanyanın 
Frammdan ne istediği kati suret
te malıim değildir. Fakat Tunus
l a bazı deniz ve hava üsleri iste
diği tahmin olunabilir. Çünkü bu 
üslere Alman denizaltıları ve ha
va kuvvetleri yerleştiği takdirde 
Sicilya Boğazını İngiliz donan
masına kapamak hayli kolayla-
s1r. 

Bu umumi plan içinde Alman
vanın Balkanlardaki siyaseti, bu
radaki iktısadi kaynaklarının 
bozulmamasını temin etmek. ve 
burada kendi aleyhinde yeni bir 
cephe ihdasının önüne geçmek
tir. Yunan zaferinin İtalyanları 
denize dökmekle neticelenmesi, 
Ingiltereniıı Yugoslavya ve Bul
garistan üzerindeki nüfuzunu 
arttırabilir İngiltere bu vazivet
ten istifade ederek Balkanlarda 
veni bir cephe kunnıya teşebbüs 
edebilir. Ve yahut Yunan zaferi 
Alman müdahalesini zaruri kıla
bilir. Bu ihtimallere karşı Al
manya Romanyada bir miktar 
kuvvet hulundurmakta fayda 
ı;örmüştür Binaenaleyh bu kuv
vetin taarruzi bir kuvvet olmak
tan ziyade bir karakol vazifesi 
görmek üzere oraya getirilmis ol
ması ihtimali daha coktur. Ayni 
zamanda bu kuvvetin orada mev
cudiJeti Balkan devletleri üze
rinde yapılan siyasi tazyiki daha 
mües!:ir kılmıya hizmet eder. Ni
tekim bu kuvvetler geldikten 
sonra Almanyanın Bulgaristan 
üzerindeki tazviki artmıstır. Yu
,goslı:ıvya da İt~lya - Yu~an har
oi karşısında bitaraflığını muha
fazadı:ı fayda görmektedir. 
Almanyanın Balkanlarda bu 

"·yaseti takip etmesinin muhtelif 
sebepleri vardrr: 1 - Balkanla
rın iktısadi yardımında'll mah
rum kalmamak: 2 - Bulgarista
nı kandıramamış olmak; 3 -
Türkiyenin çelik duvarına çarp
maktan çekinmek ve nihayet bü
yük t<ıarruzların başlıyacağı ilk
baha .. a kadar zemini hazırlamak 
vesaire. 

Si~ilyada 
(Başı 1 incide) 

cepheye gönderilmektedir. Ev
velce Farinaci Arnavutluğa gön
derilmişti. Bunu Hariciye Nazırı 
ve Mussolininin damadı Kont Ci

~ ... ~::..iz BALIKÇI 

Gemileri Tarafından 

4 Tayyare DüşürMldü 
ano takip etti. O da şimdi Arna- Londra. 28 (A. A.) - Amiral
vutluktadır. Bugün de Nafıa Na- lığın bir tebliğine göre, İngiliz 
zırı Garley ile Maarif Nazırı Ba- balıkçı ,gemileri son günlerde bir 
tai cepheye gitmişlerdir. alman tayyaresini hasara uğrat

Milli Müdafaa Ve 
Halk lhtigaçları 

(Başı 1 incide) 
dilecek ve bu maddeler üzerinden şahsi fera2at ve feda.karlık ya
pılması tercih edilecektir. 

"Nevyork Times ı;azetesi. Cia- mı~lar ve üç tayyareyi de tah
nonun cepheye gitmesine büyük rip etmişlerdir. Ayrıca iki tica
siyasi ehemmiyet atfetmekte ve re .. t \'apuru tara.fından da bir 
İtalyanın harici siyasetinin bade- d.1:1~man tayyaresı düşürülmüş-
ma bizzat Mussolini tarafından tur. • • 

Diğer tar~tan havayici zaruriyeye müteallik maddelerin de 
istihlakinde halkın kendi kendini kontrol eylemesi esasına daya
nılarak hareket edilecektir. Fevkalade ahvalin icap ettirdiği bu 
tedbirlerin mahiyet ve esaslan daha ziyade mali ve iktısadi mev
zuları ilgilendirmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

idare edileceğini tebarüz ettir- j Portsmouth beledıyesınde 
mektedir.,, Londra. 28 (A. A.) "Reuter"-

"Acaba nazırlar böyle birer bi- Dün Portsmouth Belediye Dai
rer .niçin cepheye gönderili:vor? resirıJn kıymetli evrak ve eşya 

"Iblyan kaynakları, bunların salonunun çelik zırhlı kapıları
askerlik hizmeti çağında olmala- nm acılmasına muvaffakıyet ha
r~nı sebep ol~rak göster~ekte~ sıl olmuş ve son Alman hücu 
dır. Fakat bu ızahat mukmı de- m;.mda tarihi arşivlere ve beledi
ğildir. İtalya harbe gireli yedi ay venin gümüş takımlarına bir sey 
18 gün olmuştur. Bugüne kadar olmo-ldı.!'.'!ı görülmüştür. Hicbir 
bunların askeri hizmet ~ağları şey olmamış bir ha~e bulunan 
,gelmemiş te şimdi mi hizmete a- eşy-a arasmda 400 sene evvel ya
lrnr:vorlar? pılmıs Etümüş kupalar ve tabak 

"Nazırların cepheye gönderil- takımları ile daha eski zamanlar
mesi hususunda en galip zan ve dan kalma Belediyeye ait fer-
to.hminler şudur: manlar vardır . 

Belçikada Kıthk 
(Başı 1 incide) 

etmektedir.Belçika milletine la
zım olan esaslı gıda maddeleri 
bir aya kadar tükenecektir. Bel
çika'da adam başına düşen yiye
cek miktarı Ingiltere ve Alman
ya'ya herkese isabet eden mikta
rın üçte biri nisbetindedlr. ünü
müzdeki Şubatın 15' ne kadar 
Belçikalıların ekmekten vesair 
hayati gıda maddelerinden mah
rum kalmaları mümkündür." 

"Faşist idarenin en müfrit u
zuvları olan bu nazırlar. vaktiyle 
Rejima Fasista'da Mareşal Ba
doglio'ya şiddetli hücumlarda 

H olandada yağma 
Londra, 28 (A.A.) - Hollan-

* da 'nın şimdi kendi sahillerinde 
.. Lcndr.a. 28 (A. ~.) .- 19/20 Almanların istila hazırlıkları icin 
ıkıııcı kan~.n gecesı ~ıte~ haft.a yaptıkları masraflara ve ağır 'iş
zar~ında du.şm~n fa~lı~etı _ netı- gal masraflarına katlanmak mec
~esınd~ denız, tıcaretının ugradı- buriyetinde olduğunu, Londra'nın 
gı. zavıat cem an 58.~12 to~ hac- Hollanda mahfellerinde söylen-

bulunmuşlardı. Bu neşriyat Er
kanı Harbiyede kötü bir intıba 
bırakmış idi. Simdi bunların ay
ni şekilde faaliyette bulunmala
rına imkan verilmemek isteni
yor. Bir de İtalyan halkı mırıl
danıyor. halk harbi ilan etmek
ten mesul olan kimselerin şimdi 
.::epheye gitmelerini istiyor.,, 

Geniş tevkifat 
Nevyork, ~ts tA.A.J- "Reuter'' 

"Columbia Broadcasting sıys
tem" in Bern muh.ıbirı bildıri
yor: 

Resmi Balkan mahfıllerinde 
beyan edildığme göre, ltalyanm 
şımalindeki kargaşalıklclr sona 
ermı~ ıse de, bu mınta.kada bir
çok tevkifat yapılmıştır. En c.şa
gı bir hafta sürmüş olan bıı tev
küat ltalyan polısıyle emniyet 
memurları ve Alman "gestapo" 
teşkilatı tarafından yapılmıştır. 
Tevkifatın büyük bir kısmı, soy
lendiğine göre, her sabah ı\1us~o
lini aleyhinde tanrikamiz sö7Jcri 
ıhtiva eden birtakım afişler ya
pıştıran bazı şahısların zu.ruru ü
zerine geçen hafta Salı ile Çar
şamba günleri arasında yapılmış
tir. Muzir risaleler dagıtılması 
ve bazı hatiplerin faaliy1~ti, poli
sin nazarı dikkatini celbetmı!jtir. 

Geçenlerde Milanoda vukua 
gelen karışıklıklar üzerine bu 
şehirde takrıben yüz kişinin tev
kif edildiği söylenmı;ktedir. Bel
grad'dan "Nevyork Times" g•ıze
tesine gönderilen bir h:.ıbere göre, 
şi.ıpheli zabitlerin ve sıyah gom
leklilerin tevkifine devam edıl
mektedir. 

Graziani ne oldu? 
Londra, 28 (A.A.) - Dolaşan 

bir habere göre eski Habeşist.rn 
umumi valisi ve şimdiki Libya 
valisi ve başkumandanı lViarc~al 

mmde 11 vapurdan ıbarettır. kt d. Al 1 b d b 
l "llk" , . • tl . me e ır. man ar. un an aş-
Vı ıe nm zıyare erı ka yiyecekleri ve iptidai madde-

Londra 28 (A. A.) - Willkie, leri de yağma etmektedirler. Al
bu~ıin İngiltere Bankasına gi-, man endüstrileri hesabına :r.orla 
derken Alarm isareti verilmistir. calıstırılmak üzere 100.000 e ya
WilJkie'ye bu alarmın b'r hatı- kın Hollanda'lı Almanyaya gim
rası olarak bir bomba parçası ve- derilmiştir. 
tfür.istir. Wilkie, City'yi ziyaret ------<>-----
ederek Alman bombardımanının Amerika • Japonya 
tahribatını görrrıüştür. 

* Londra, 28 (A. A.) - Prenses 
Elis>lbeth ve Prenses Maq:ı<ıret, 
tngiliz Havt Kuvvetlerinin Sa
hil Muhafaza Servislerine ait 
bir bombardıman tayyaresine 
bin;rıişler ve harbin bidayetin
denberi ilk defa olarak lngiliz 
Hava Kuvvetlerinin bir merke
zini ziyaret. etmişlerdir. ---

Şimali Afrikcrda 
(Başı 1 incide) 

/ ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 28 (A.A.) - Umumi 

kararğahın tebliği: Libya: Derne 
mıntakasında kıtalarımızın tahşi
dine devam edilmektedir. 

Eritre: Agordat - Barentu mın
takasında harekat memnuniyeti 
mucip bir şkilde ilerlemektedir. 
Seyyar müfrezelerimiz Umm-H~
gorda çekilen Italyan kuvvetlerı 
ni tazyika devam etmektedirler. 
100 esir daha alınmış, bu suretle 
şimdiye kadar alınan esir mikta
rı 1200 ü bulmuştur. 

Habeslstan: Metemma'nm şar
kında V'aziyctte bir değişiklik ol
mamıştır. Italyan somalisinde ke
şif kollarımız yeniden faaliyet 
göstermişlerdir. 

* Kahire, 28 (A.A.) - Derne'ye 

(Başı 1 incide J 
ciye nazırı Hull, ayan hariciye 
encümeninde demokrasil-:re yar
dım planını müdafaa ederken, 
Japonyanın Fransız Hindiçinisini 
almak istediğini söylemi:?tir. 

Gerginlik artıuor 
Ankara Radyo gazetesi, dün 

akşamki neşriyatında mıhver 
devletlerinden Japonyanın Aıne
rikamn Ingiltereye yapacağı yar
dırnı önlemek vazifesini üzerine 
aldığına işaret ederek demi~tir 
ki: 

"Japonyanın lngiltereye yapa
cağı yardımı önlemek ıçin Ame
rikaya tazyikı artıyor. Son za
manlarda Japon ricalinm ve ahi
ren de Japon başvekilinin söyıe
dıği nutuk, sarih olarak harp ter
Hkesini ortaya atıyor." 

Fakat Japon tehditleri Ameri
ka üzerinde müessir değildir. A
merika hariciye nazın son nut
kunda Amerika Japonya ile an
laşmak icin elinden geleni yap
tı, fakat netice yoktur, diyor. Bu
nunla anlaşılıyor ki, artıık Ame
rika - Japonya münasebatı mah
dut bir daire içine girmiştir. Ja
ponya tehditler savuruyor. Ame
rikayı bu, dediği yoldan çevire
miyor. Dilakis, Amerika yardım 
i~ini genişletmeğe çalışryor, buna 
karşı da Japonya daha büyük taz
yikler yapıyor. 

Romanyada 
(Başı 1 incide) 

mir Muhafızlar tamamen tenkil 
edilmemiştir. Mesela, Tornu-Se
verin ve Tamşvarda Antonescu, 
henüz otorite tesis edememiştir." 

Bükreşte vaziyet 
Bükreş, 28 (A. A.) - Bu sa

bah Bükreşte fevkalade şiddetli 
pofü tedbirleri alınmıştır. Aske
ri müfrezeler, yollardan geçen bil 
tün otomobilleri durdurmuş, a
raştırmalar yapmıştır. Birçôk 
evlerde de araştırmalar yapılmış
tır. Halk sakindir. Meydandan 
kaybolan Horia Sima'yı bulmak 
için yapılan araştırmalar, şimdi
ye kadar neticesiz kalmıştır. 

Yeni Polis Müdürü 
Bükreş 28 (A. A.) "Stefani"

General Radu, dün akşam Bük
reş polis müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. Hava Nezaretinin 
bir kararı mucibince dünden iti
baren Bükreş'in bütün binaların
da muhtemel hava taarruzlarına 
karşı .sığınaklar inşa edilmege 
başlanmıştır. 

Sarandos kurşuna 
dizilmemiş! 

Bükreş, 28 (A. A.) "Stefani"
Bir E"Cnebi radyosunun iddiaları 
hilafına olarak Alman Binbaşısı 
Döering'in katili Yunanlı Sa
raıı<los, Almanlar tarafından kur
şuna dizilmemiştir. Katil hakkın
da verilecek karar için tahkikatın 
neticesi beklenmektedir. 

Porsuk Yükseldi 
Eskişehir, (Tan) - Son yağ. 

nıurlar yüzünden Porsuk çayı bir 
metre kadar yükselmiştir. Kenar 
mahalleler tamamen su altında· 
dır. Nüfusça zayiat yoktur. Yağ
murlar devam ettiğinde!' Porsuk' 
ıın daha da yükselP.c<!ği tahmin 
olunmaktadır. 

Bir Pudra 
Tecrübesi Karşısmda 

10.000 

Havre+i 

ş onları evde buldum. Neza- te karşı işlediğim günahın cezası
tla aramızda hemen bir yakın- mı bu? İşte bizce Almanvanm Romo.n

vaya asker yığışı ancak bu suret
= ============ = = ======== ====- le izah edilebilir. 

Gra:riani vazifesinden azledil
mi~tir. Bu haber, teeyüt etmiş 
olmamakla beraber, mareşal Ba
doglio ile iki geneı-al, bır amıral 
ve bir visamiral de dahil olmak 
iirzere son zamanlarda ltalyan 
ordusu erkanı arasında bazı de
ğişiklikler yapılması, bu hab~rin 
doğru olması ihtimalini arttır

karo:;ı vapı lan harekat. İtalyan
lar tarafından inşa edilmiş olan 
büyük yol üzerinde harp etmek
tedir. Bu asfalt yol üzerinden In
giliz kamyon kollarının devam
lı bir sekilde geçmesi görüle
cek bir şeydir. Bu kamyonlar 1-
talyanlardan iğtinam edilenler
dir. Tobruk'un 60 kilometre gar
binde bulunan hava meydanı I
talyan tayyarelerinin iskeletlcri
le doludur. Terk edilen bu Ital
yan kamyon, top ve tayyare is
keletleri ötede beride durmakta
dır. 

"iki devlet rnünasebatı böyJe 1 
bir yola girerse, sulhun muhafa
zası zorlaşır. Eğe.z- siyaset adam
larının politikalarında esaslı bir 
değişiklik olmazsa sonunda harp 
çıkabilir." 

' 

I:tff+EfJ;IJil!j;j Hitler • Petain 
İ~DİSTANDA: (Başı 1 incide) 

e KalkUta, 28 (A. A.) _ Dün "Almanyanın İspanyayı tazyik 
• alıkeme huzuruna çıkmaaı lizım etmf'si de artmıstır. • 
elen Hınd Politikacılarından Suhbas "Alman Baş Amiralı Reader, 
oı:e, e.,,veıı.ı gündenberl kayıptır. söylediği bir nutukta Almcınva
'""diye kadar nerede bulunduğuna 1 nı~ do,ğ'rucian doğruya İngiltere
aır hiçbir malumat alınmamıştır. ye karsı taarruza gececeğini ilan 

.loıe, haata ldl. etmiştir. Bunun için evvela, 
L~ ŞARKTA: İnf{iliz donanmasının mağltip e

dilmesi Jazım geleceğini sövliven 
Amiral, btı vezifenin de Alman 
donanmasr tnrafrndan başarıla
Cflğını bilcfümistir. 

• Lor:ıjra, 28 (A. A.) - Thailand 
'e Frar:11~ Hindi-Çinisi arasındaki 
ütareke bugünkü çar,amba sabahı 
at 10 dan itibaren meriyete gire-

JRTA AVRUP ADA: 

e Londra, 28 (A. A.) - Polonya 
1e Çekoslovakya hükumetleri harpten 
•nra iktisadi, mali, kültürel ve iki 
eınleketlr müdafaa11 sahalarında 
1(1 bir ltblrliğl yapmağa karar ver
ışlerdlr. Londradakl muvakkat 
•l<oalovak H ükOmetl, Polonya Hü
:ı"Yletltle halen yapılmakta olan mü-
kerelerl11 seyri ve mezkilr işbirliğini 
fıam eden prensipler hal<kında bir 
-bııi neıretmiştlr. 

MERİKADA: ----- ... 
e Nevyork, 28 (A. A.) - "Nev· 

'<ırk Tlmes' gazetesi yazıyor: Avru· 
' piyasalarının bofluklarını telifi et
e1< maksadlyle Amerikan devletle· 
arasınd. ticari münasebetlerin ln
afı meseielerinl g!Srüşmek üzere, 

ontevideo'da bir iktisadi konferans 
planmıttır Bu konferansa, Arjantin, 
ezilye, Bolivya, Urugvay, ŞiŞii mü-
ssllleri ve Amerikan müşahitleri 
irak etml!ilerdir. 

>J.ONYADA: 

e Loııdra, 28 (A. A.) "Pat" -
lonya Hükumet, Polonya muhare
~• esnasında şerefle batan "Orzol" 
ılzaı+rsının yerine yeni bir denizı-

gemıai satın almış ve "Sokol" ls
verilmlştir. Bu münasebetle bir 

i.olk sbyllyen General Slkorskl, Po· 
•ıa bahrıyesinin bu yeni cüzütamı-

., "Wılk' i•inde dlOer bir Polon
denizaltısr ile birlikte lnlgllz mU

llltı kuvvetlerinin yanıbatında mil-
-......ll' .. 

"Amiral, İngilterenin yalnız 
Amerikan yardımına ümit bağ
ladığını ve bu yardım gelmeden 
Alm~nvanm icap edl'!'\ şc_yi ya
pac.:ı.ğını ilave etmiştir." 

Vichy, 28 (A. A.) - Sıhhi se
bepler vüzünden istifa ı-den Ad
liye Nazırının yerine Pariı:ı Hu
kuk Fakültesi Profesörlerinden 
ve Fransa Enstitüsü Azasından 
R. Barthelemy tayin edilmiştir. 

lngilterenin Hedefi 
(Başı 1 incide) 

söylemiş olan istihbarat nezare
ti parlamento sekreteri Harold 
Nicolson, bu harbden sonraki ye
ni dünyanın bir modelini çizmiş
tir. Hatib demiştir ki: 

"Yeni niz~, Avrupa'nın esa
retine değil. hürriyetine istinad 
edecektir. Bu nizamın kendi ca
miasını müdafaa etmek ve bu 
müdafaanın müessir olması icin 
de mi.ışabih ideolojileri olan mem
leketlerle uyuşmak hususunda 
menfaat gözetmek azmini göster
mesi lazımdır. Hiçbir esir devlet 
mevcut olmıyacak, fakat her biri 
kendi huyuna ve ananasin~ gö,.e 
kendine aid meselelerin halli ile 
meşgul bir serbest milletler cami
ası mvcut olacaktır. Bir milletler 
birliği olacak ve bu milletlerden 
her biri siyasi ve iktısadi istikla
. den bir şey feda etmemeğe ha-

Yunanistan Harbi 
(Bas1 1 incide ı 

leri ele gec·rnişlerdir. Şkumbi 
vadisinde Yunanlılar tazyjkleı·ıni 
idame ettiriyorlar. Fakat Italyan
lann şiddetli topçu ateşine maruz 
bulunuyorlar. Közoni mıntaka~ın
da şiddetli gündüz muh <ırebeleri 
olduğu bildirilmektedir. 

Ostraviço ve Mokra dağ!arı a
rasında Italyanlar fevkalade g:::ıy
retler göstermişlerse de, hiçbir 
muvaffakiyet elde edememişler
dir. HPr iki tarafın hava kuvvetle 
ri faaliyette buluanrak cephede
ki mevzilere ve ateş hattındaki 
noktalara hücumlar yapmışlar

maktadır. 
Grazıani ordusunun şimali Af

rikada uğradığı ağır ~ayiat, Ro
mada derin bir tesir brra:tmıştır. 

Zannedildiğine göre Sidi-batra-
ni hezimetinden sonra bu heziıne- Habeş topraklarında 
ti İtalyandan g~n?~~rilen mal4 Harturn, 28 (A.A.) - Italyan-
zemenin kiiayetsızlıgıne atfeden larla Habeş vatanperverleri ara
bir telgraf göndermiş mareşa- sında son günlerde Habeş toprak
lın büsbütün gözden düşmesine ıarında Tana gölünün 125 kilo
sebep olmuştur. ~etre cenubunda vuku bulan bir 

musademe esnasında İtalyanlar 
Romanın tekzipleri 77 ölü ve 80 yaralı vermişlerdir. 

Roma, 28 (A.A.) - "Steiani" Habesilerin zayiatı azdır. 
Resmi tebliğler ajansının neşre.t~iği bir t.~bliğd7, · ltalyan tebliği 

At· 28 (AA ) _ B ·k _ Almanların Mılanoda çıkan bır d b' h 1 28 (AA) 

dır. 

d 
1 

ı~na, 
93 

· · 
1 
aş t u:::~~~ isyanı bastırmağa çalıştıklarına, Italya a ır ma a ' · · 

an ı~~ . numara ı e ıgı: çıkan kargaşalıklar esnasında ı.iç - Ordu kararğahının 235 nu!na-
Mevzıı faalıyet olmuştur. Bazı 1. ..1d .. "ldu"g- .. Al ralı tebliği: Bingazi mmtakasında 
d .. il . . 1 d'l . genera ın o uru une ve - k d h b 1 uşman mevz erı ışg~ e ı mış-

1 
1 b"t" sevkulce 'i k- Derne'nin şar ın a mu a!'e e er 

tir. Doksana Y'!kın esır alınmış man ar~ u un . . Y ~ no devam etmektedir. Kıtalarunız 
ve birkaç otomatik silah iğtinam talarını ışgal ettiklerıne daır ya- bir düsman kolunu zayiatla geri 
edilmiştir. Düşmanın bir tank hü- bancı m ıtbuatta çıkan haberler püskü;tmüşler ve esirler alımış-
cumu tardedilmiş ve tanklardan yalanlanmaktadır. lardır. Tayyarelerimiz dfü1manın 
dördü tahrip olunmuştur. zırhlı vesaitini ve piyade kuvvet-

* K. Csaky'nin Yerine ıerini bombardıman etmi:jler ve 
Italyada bir mahal, 28 (A.A.) - mitralyöz ateşi altına almışlardır. 

Umumi kararğahın 235 numara- B d G 1 k Bir muharebe esnasında avcı tay-
lı tebliği: Yunan cephesinde mev- ar OSSY e ece yarelerimiz "Hurricane" tipinde 
zü mahiyette harekat esnas111da iki tayyare düşürmüşlerdir. 
düşmana ağır zayiat verdirilmiş, Budapeşte, 28 (A.A.) - "Ste- Şarki Afrıka'da Kenya cephe-
esirler ve otomatik silahlar alın- fani,. İsrala dolaşan bir şaviava sinde duba müfrezeler!miz bir 
mıştır. Hava müfrezeleri•niz rno- gör~. Macaristanın şimdiki Bük- karakola baskın yaparak, düşma
törlü vesait kolları, askeri tahşi- reş Sefiri Bardossy, müteveffa nı insan ve malzemece mahsus 

h 1 kl .. Kont Csak v'nin yerine Hariciye dat ve düsman azır ı arı uze- · zayiata ug~ramışlardir. Hav:ı te-
~ l ..l b Naz1rlı~ına tayin edilecektir. rinde müessir faaliyet er;.ı.e u- "' şekküllerimiz düşman kamy~n: 

lunmuslardır. }arını ve zırhlı otomobillerını 
Elbasan bombalandı görülmüştür. Ika edilmiş olan zi- müessir surette bombardıman et-

Atina, 28 (A.A.) -;- Yunanis- yan ağır olmalıdır. Hava dafi ba- mişlerdir. Av tayyarelerimiz 
tandaki İngiliz hava kuvvetleri- taryalarının muhalefeti ile kar- "Gloster" tipinde bir tayyare dü-
nin bugünkü tebliği: Bombardı- ş~la~ılmı~tır ~üt~.n tav_varele- şürmüşlerdir. . 
man tayyarelerimiz dün Elba- rıınız salımen donmuşlerdır. Diğer bir tayyare de ke~pf tay-
san'a yeniden muvaffakiyetle ta- * .. . yarelerimiz tarafından cl.üşürül
arruz etmislerdir. Birçok yüksek · Belgrad, 28 (A.A.) -. Dun bır müştür. 
infilak kudretli bombarlann a~- ttalyan bomba tayyaresı Zagreb- * 
keri binaların ortasına düstüğü de yere inmiştir. İçinde bulunan Kahire, 28 (A.A.) - Mısır ma-
müşahede edilmiş ve teşekkülü- 6 kişi bir otelde mevkuf. k.alacak- liye nazırı, Süveyş kanalı şirketi
m üz sehirden ayrıldığı zaman bu tardır. İtalyanlar yerlerını kay- ni ikinci işara kadar mali taah-

, u a la muhat olduğu bettiklerini söylemişlerdir. hütlerini altın frank üzerinrlen ö-

Yardım projesi etrafında 
Vaşington, 28 (A.A.) - Ayan 

mecli~inde daha sakin hava esme
ye başlamıştır. Demokrasilere 
yardım layihasının meclis tara- I 
fından gelecek haftaya kadar bü
yük bir ekseriyetle tasvip edile
ceği zannedilmektedir. Ayan ha
riciye encümeninde dün beyanat
ta bulunan hariciye nazırı, Ame
rikan siyaseti etrafında izahatta 
bulunmuş ve bu siyasetin son se
neler zarfında takip ettiği istika
mette devam edeceğini söylemiş, 
bunun için bütün milli kuvvetle
rin seferber edilmesi lüzumun
dan bahsetmiştir. 

H ull'iin Türkiyeye 
dair beyanatı 

Vaşington, 28 (A.A.) - Ame
rika hariciye nazırı dün hariciye 
encümeninde beyinelmilel vazi
yetten bahsederken Türkiytmin 
ani bir hücuma karşı koyabilece
ği kanaatinde olduğunu söylemiş
tir. 

Daha 
genç ve 
daha sevimli 
görümenize 
yarayan kat'i 
BİR TECRÜBE 
Pudra aleminde 

1 ,., 
BU Gt)ZEL 
TECROBEYİ 

yeni cazip ve son YAPINIZ. 
bir keşif .. CILDI GUZELLEŞTI
REN şayanı hayret ve yeni bir 
unsur, şimdi ipekli elekten geçi-

Şileplerin devri için rilmiş en ince bir pudra ile mü-
Nevvork, 28 (A.A.) - Halen dekkikane bir tarzda karıştırıl

istimai edjlmekte olan Amerikan mıştır ki bu sayede cilde bir p:::ır
şilep1erinin yaba~cı bayrak altın- laklık ve yeni bir hayat verir. Es
da transatlantik ticaretinde kul- mer ve çirkin bir ten, gençliğin 
lanılması imkanları yeni bir saf- tabii renklerile güzelleşir. Fazla 
haya girmiştir. Bundan birkaç olarak terkibindeki şayanı hayret 
gün evvel bahriye komisyonu ta- bir unsur olan "Krema köpiigü" 
rafından kendisine beş vapur ve- imtiyazlı usulü sayesinde iki mis
rilmis olan "United States Line" li fazla zaman sabit durur. 
seyri sefain şirketi, bunların ta- ' HAKIKA TEN FEV-ı{ALADE 
miri bittikten ve milliyetinin de- BIR TEKLIF yüzünün bir tara
ğişt iri1mesi formalitesi nihayete fını "Krema köpüğü" havi Toka
erdikten sonra, transatlantik ser- lon pudrasile ve diğer tarafını da 
vise çıkacağını teyit etmiştir. Bu herhangi bir pudra ile pudralayı· 
vapurların tamiri, altı hafta ka- ruz. Şayet "Krema köpügü'' hav 
dar sürecektir. pudra ile pudraladığınız taraf di 
demekten ibra eden son askeri ğer tarafa nazaran daha taze da
kararname hakkında yaptığı be- da genç ve daha cazip gorünınü
yaantta, Siiveyş kanalı şirketinin yorsa aldığınız Tokalan puclrasJ
halen taahhütlerini bu esas iıze- nın parasını iade ederiz. TOKA
rinden yapacak vaziyette buhm- LON pudrasmın fevkalade rnğ-
madıi{mı söylemiştir. bet bulan yeni 10 rengi vardır. 
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~ s· ER eA K E MOESSESESI MODORIYETINDEN: ! 
1 i 
I 1 Şubat 941 tarihinde faaliyete geçecek olan Yeni Mağazalanmızdan : § 
= Z ,. L L ı· l\fağazasına: Aydın - Denizli - E E ı· Mağazasına: K A y S E R 1• Mağazasına: Kayseri • ! 
" l\luğla - İsparta - Burdur Konya - Niğde Sıvas - Kırşehir - Yozgat : 
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EiE EG 
E GÜZE HEDİYE 

Çocuk _Ansiklopedisi 

BEŞiNC TER i 
BIRlNCi ÇEKiLiŞ 

Her çocuk bahası, ~ocuğuna kıymetli bir hedh·e vermek i~ter. Fakaf hu hediyeyi 
seçmekte güçlük çeker. Biz. sizi bu mii~külden. kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü Co<'nk Anc:fklntıpıil c: 
('Ot'U(!ıın mPktPntr 

mrktPr dıc:nına hııtt; 

mPkt"nt,-,., .,,..,..,.:! mn"h 

"'ünkü· r o,.nk A nc:~1on,.~hıt; 

bütiin dünva C'ocnkla• 
nna vılbası ve hav
ram hedivpc;f olı:ı1"lllk 

en çok verilen eserdir. 7 Şubat 1941 
İkramiye Adedi İkramiye miktarı 

4 
6 

3o 
&o 
9o 

o.ooo 
5.ooo 
2.o o 
1.ooo 

lkrnmiye tuta 

o.ooo 

bıc n1rl,, "11 "" kıvm,,t 
h eserdir 

Cünkü Her hPdivP kırr1rn kı11 
bolahilir vevahut u 
n11t11'ıbi'ir F:ıkflt Cn 
cu~ An<:i"'"'nı>c'list co 
cu{?un havatı üzerindP 
tf'sir vapacak ve bfı 

türı havatınca iz bıra 
kacak bir eserdir. 'f 

f 
'imkü· Cocuk Anc:nrltTf'l"~'tıf; 

C'OC'n;q_ınuza fn~dah ve 
bilı?ili bir :ırknrlac: va
zifec:inj ı?Ör~ r Ona bns 
saatlerinde hocalık ve -arkadaşlıl~ eder.r 

loo 
300 

3000 

60000 
430 T 'I 

5 o 
200 

loo 
So 
lo 
2 

20.000 
12.ooo 
30.000 
30.000 

18.ooo 
lo.ooo 
15.oco 
30.000 

120.coo 
12.132 

T .A ·N ., N~e~
1

ri'yat · Evi 
· ·.·~ ~ . / 's t a'.iı b u 1 · · , 

Adres: lstanbu da T A N Matbaası 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
·ilttir. Mükemmel şekilde 

teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve mual:!mlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

-------------------------------------------------------------------------------................................ . ........................................ 
64224 57.132 • • • • 1 ., - 1 

Yanm Bıl t 

1 
T m Bı t 

2 
r Iır~ 

Aşağıda yazı.ı ışlenn kapalı .. adla eks.ıltmeleri hizalarında yazılı ıün, saat ve mahallerdeki askerf satm 
alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanunu! vesikalarile teklif mektuplarını i~ 0"•1_;ııdaı bir 
ı.cıat evveline kadar &İt olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında &Örülür. 

Tutarı Teminatı 
Cinsi. Miktarı Lira Lira İhale cün saat ve mahalli. 

Muhtlif na'kliyat. 

Depo inşası. 
Makarna. 
Kuru fasulye. 

S Adet 
120 Ton 

100 .. 

40,000 

47,S00,45 
36,000 
16,500 

3000 

3566 
2700 
1237,50 

18/2/941 16,30 

11 .. .. ıs 
17 .. •• 10,30 
13 .. ,. ıs 

Kırklareli hukamet 
Caddesi. 
Karaköse. 
Manisa. 
Ordu askerlik S. 
( 1842) (627) 

/• Doktor Horhoruni •1' Brher 1dln .. une ılörı bocuk ku~~ t~hmin edilen 3000 ton balye nmanı 
ısındaki muayenrhnnesindr ht-r olmamak üzrrr Ankara ıstasyonunda vagonlara teslim ••rtile ayrı ayrı talip-

~ün ak-,ama kadar hastalarını te · lerden !latın alınabilır 3000 tonun temınatı 16,000, 100 tonun temınatı 675 

M AKS 
1 

m111önü Nimet Abla ıışesı kar· .ıazarlıkla satın alınacaktu . samanlar şartnamesıne ıore vüz:er tondan aşail 

1avi eder. liradır Pazarlığı 6/1/941 den it.ibaren hrrıün ııaat 14 de Ankara Lv. Amir-
, ,llllllllllllllllllllllll l lll lllllllll T lllllllllM lll ı "Z" 

1 
§ ~--• Telefon: 24131 ,. ,, I i&i satm alma komisyonunda yapılacaktır. Sartnamesi kom::;~~ı:. ~~~~lilr. 

- § (. :=;ı Beheı kOosuna ~hmin edilen !!ab Alaturka Kasmanda • Her Akşam 

S A F 
• y E ve 20 Arkadaş ı 1 (Yeni Şark ılar) 

H AVA Y DA BiR GECE 
Büyük muvaffakıyet kazanan 35 kişilik 

Fevkalade Revünün son haftalarından 
istifade cfüniz. 

~----------------------~!!!!llm' immlliiıiiiilıiiiiiilliiiiii ........................ .... 

Türkiye Cümhuriyet i 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu~ Tarihi: 1888. - Sermayesi· 100 000 000 Türk Lirası. Sube vr 

Ajanıı dedi: 265 
Zirai ve Ticari her ne' ı banka muameleleri. 

P ra hiriktiTenlf'rP 2R 800 lil'ıı ;krnmi"P ,·prh•nt'. 

Ziraat Bankasmda kumbaralı vr (hbarsıı tasarruf tıeaaplarında en aı 
so lıras bulunanlara senede 4 defa c:ekılecek kur'a ile aşağıdakı plAna co 
re m 'ye d tıulacaktır · 

4 ede 1 O l.ıra ık 4,0 O Llnı 
4 • soc • 2,000 • 
4 • 250 • 1,0 o • 

•00 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5.000 Llo 
40 • 4.800 
20 .. 3,200 

40 •• ı o .. 4 .o o • 
otK KAT : He aplarındakl par lar tm sene kinde 50 liradan aşafl düt 
~!yenlere ikramıye c;ıkuğı takd•rdr % 20 faz las·yıe verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defo 1 Evlôl. 1 Birincik!inun, 1 Mart ve 
J Hn'l.irnn fnl'ihlPl'inrf P rrkilı>c-PldiT. j .....,. _______ ... ________ .,,, , 

Milli, Hissi ve Aşki Roman § < Yeni Müşteri Bulmak Sanatı !: .. l>r~:k~~y:an:ı:r:!:nd~~ı::~~/:: 
Y A a 

P- •• : - rafından vt-rllmek ve kepekler bilA· azan : ~ = o,. Gasson di11m ki: bedel deı?ırmcncıye terkedilmek Ozcn 
: 1400 ıtA 280t ton buğday pazarlıkl a 

Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiah: 100 Kr. : "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik kır !ırııac .. ktır . lhalesı s-2-941 Pazar· 
, k 1 b k 

tesı günıı saat 15 te Kars askeri H· 
ı 11111111111111111 11 111 11 1 11 111111 uı11111111111ını11ın111111 11 1111 •tme suretıy e ir i i sene gibı kı~a bir taman ıçin · tın .ılın .. komısyonunda yapılacaktır - ------------ - - - ------ -----! fc miisterilerinin aclcdinı bir mısli arttırabılır. Ben bu l'nl!plerir bellı vakıtte ır.omısvona 2eı 

b 
melen. (1802-460) 

<ita ımda size bu sanatı öğretiyorum.,. \ 

Fiatı 50 Kuruş. 
Muhammen bedeli 39000 lira olan muhtel'f al5t ve edevat 12.3.1941 Çar

şamba ıünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Teslim olunacak malzeme Alman men'şeli olduğu takd' rde bedeli Türk-
Alman anla~ması plafonunun 3 üncü grupuna ayrılan meblağdan tesviye edi
lecektir. 

Bu işe ılrmek istiyenlerin (2925) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
Reisliiine vermeleri ISzımdır. 

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

Motörlü Kara Nakil 

Vasıtaları Cemiyetinden : 

i L A N 
Cemiyetımizın senelik hey'etı 

umumiye toplantısı 31. 1 941 gü. 
nü saat (17) de cemiyet merke:-zi 
olan Taksim, Kurabiye sokağın
daki (12) numaralı binada aktedi
leceğinden bılumum azanın hazır 

"' bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

, irJÇ 1 LAN 
11 Jl\! Aksor - Uygun Türk Limited r R R K 1 D • Şirketi şeriklerinden Beyoğlunda 

, U '\ istiklal Cad. 230 No. muki.m Bay 
fi N K O Mehmet Uygunca'nın şirketımiz-
~ den katiyyen ayrılmış olduğun-l E VHA dan işbu şirketle b_irgüna ala-

' kası kalmamış olduğu berayı ma-M u HÜR lumat ve maslahat ilan olunur. 

KLİŞELER Kayıp: 212, 194, 221 sayılı pi
siklet pliıkalarımı zayi ettim "6" 
şubeye bulunduğu takdirde tes 
lim edilmesin i rica ed erim a k s i 
takdird e h ükmü yoktur. Kalyon· 
en Cad. 102 ndon Orfa111<li~. 

Sanıp ve l'Jeşriyat ınlldiirü: Emin 
UZMA~ Gazetecilik ve N~iyal 

1'. L. ~. TAN Matbaası 

Kayıp : Adapazarı nüfus me
murluğundan aldığım ve tçinde 
a skeri muamelem faydalı hulu· 
nan nüfuz cuzdanımı kaybettım. 
Yenisini alacağımdan hukmu kal· 
mamıştır. 

Adapazarı Sardivan köyıindc 321 
doğumlu Omer oğlu Şiikrii Şnkar 

Kayıp : Alemdar ni.ıfus memur· 
luğundan aldığım ve içinde aske· 
ri muamelem faydalı bulunan hu· 
viyet cüzdanımı kaybettim. Yeni· 
sini alacağımdan hükmü kalına· 
mıştır. 

Dizdariye çeşme sokağt No: 41 
Ahmet Şiikrii oğlu Salih Kayra;.:il 

Mevzuatile 4550 ton Un pazarlıkla 
satırı elınııcaktır. 'tnhmın bedeli 
'i81,l5i) lıra temlnatı 118072 lira 50 
kuruştur. Toptan veya on beı ıündr 
bir ı OD ten teslim edilmek sartilc ay
rı rıyrı t.al•plere de ihale edilebilir 
Unlar İskeı.derun, Eloğlu, Seyhan 
Adana, Tarsus, Mersin, Bor, Niğde 
Kayseri, Yerkoy, $etaat li istasyonlarır 
da teslim alınabilir İhalesi 3-2-941 
l'azartesı günü saat 16 da Kayseridf 
ask~ri ı:atın alma komisyonunda ya· 
pıl:ıcaknr. (1820 - 558) 

• Beher kilosu 39 kuru~tan 55 : 6f 
ıon aıgır etı pazarlıkla satın alıncak 
ır Muhammen bedeli 23,400 lira ka 

t; teminatı S.ilO liradır. Şartnames 
komisyonda ıörulıir. ihalesi 7/2/94 
Cuma gunıi sJat 11 de Çatalcada as 
krri saun alma komisyonunda yapıla 
c:ıktır. (1848) (633) • 100 ton bulıur açık eksiltme ile atı 
••Haktır. İhalesi 20/2/941 P er$emb• 
&ünü saat 15 de Ni&drde askeri satıı 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
m!n bedeli 21,500 Ura ilk teminat 
1612 lir& 50 kuruştur. Taliplerin bel 
li vakitte komiııyona ıelmeleri. 

(1846) (631) 

Istanbul I iknci iflas Mcmurlu 
ğundan: 

Şişlide Osmanbeyde Dimitı 
Apartmanın 1 No. sunda oturar 
Dılber Mehmet Esinın aJacaklıla 
rile akdettiği konkurdatonun ka· 
tileşmesı ıizerıne Ifliısın kaldı· 
rılınasına 27 • 1 - 941 tarihınde 
mahkem ece karar verilmiş oldu-
ğu ilan olunur. (2345) 


