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Yazan: Alfred Fabre • Luce Çeviren: Ulunay 
Işıklarını Gece 

Maskelemiyenlerden 

Ceza Alınacak 

ihtikar Tetkikatı 
Fabrikalara da 

T eş:nil edilmelidir Paristen 
Gelen Çeşitli 
Haberler 

Almanlar, biç bir ıcy ya ima etme
miılcr, tehrin mcydanl•nnda as
keri muzikalar konser veriyormuş, 
Almanlar cepheyi allıyarak B,. r
dcawr.'ya telefon cdiy,..rlanruı, aıa

zctclcrde bazı acayip nı..;tlar cOrü-
1\ıyormuı, Fi&aro da okuyucularına 
ainir illetine tutuJnwm.ak için &'•-
1etclerdeki bulmacaL. ·!a cil.::ınıc
Jcrini ve felsefe kitapl\rı oku.ma
larmı tavsiye edi.yormuı. 

-41-
Son gelen mülteciler yatacak 

yer bulamadıkları için sokaklar
da kaldılar. Geniş caddelerde, 
rıhtım üzerlerinde, beyaz manol
yalar açılan umumi bahçelerde 
kesıf bir halk durmadan dolaşı
yordu. Azası yüz kişiye inen par
lamento Trois - Conıls sok .. gında 
dershaneye benziyen bomboş bir 
salonda sıralar üzerinde toplanı
yorlardı. Bordeaux'da bir tek sa
kın sokak hükümetin mer.ıı:ezi o
lan bınarun bulunduğu Vital -
Carles sokağı idi ki orasını da po
lis kesmişti. 

Bütün konuşulan mevzu dedi
kodulardan ibaretti. Bordeux ve 
havadisleri: 

Mandel azimetinden evvel im
zasız bir mektupla tevkif edilmiş, 
sonra serbest bırakılmış v~ ken
dısine bir de itizar maıttubu ve
rwnışti. 

lspanyol zabıtası Madridde bir
çok eşya yakalamışlar; ve.>ı:ı<alar, 
mucevnerat, banknotlardan ıba
ret olan bu eşya maliye nezare
inden iki memur yeddıyle ~ıkaru
mak isteniliyormuş. 

Nümayişlerden korkularak Le
on Blum a oteli terkeınıesı soy
lenmiş. 

Henri Bernstein şehri elinde 
hır rovelverle geçmış ve t«Oarı
czyı göstererek: 

-lilimiz titremez ha! demiş ve 
hu<i~d!l a§mlş. 

Emanul Berl şehirde kalmış; 
1939 da harbın ne kendi mılıetı
ne, ne de ırkına hizmet edo>mıye
cegini yahudıerin ıçınde anliyan 
y aımz o olduğu için zoraki bir su
rette de Kirillis taraftarligından 
liılcr arafarliğına geçmiş. Her 
şeye ragmen yeryii.zunde yahudi 
o.arak ya!ı"ll1ağa mlııiait bır yer 
bulunacagı wnıdini terketmıyor
muş. 

* * 
I'aris havadisleri: 

Almanlar hiçbir şey yağın·a 
etmemişler. 

Şehrin meydanlarında askeri 
mızıkalar koru.er veriyorlarmış. 

Almanlar cepheyi atliyarak 
Bordeaux'ya telefon ediyorlar
mış. 

Gazetelerde bazı acayip notlar 
görul\lyormuş: 

Figaro gazetesi dkuyu:ularına 
sinir illetıne tutu1mamak ıçin 
gazetelerdeki bulmacalarla eğlen
melerini ve felsefe kitapları oku
malarını tavsiye ediyormuş. 

Bouche du Rhone valı~i neş
rettiği bir beyannaıruıde: 

".l:lutun ailemle beraber Marsil
yada kalıyorum!" deıni§. 

.13ir taraftan Saint ::.ımon'un 
pek güzel tetkik eylediği gıbı 
vaktile Fransız veliahdının 
vefatı üzerine huluskı\rlardan 
yeni iktidar sahibine doğru 
ıcveccllhlerıne benzıyen temel
lükler başlamıştı. Şimdi ye
nı iktidar sahibi Hitler ve Gesta
po idi. 

Alçakların muhayyeleleri mer
haleleri çabuk atlar. Hepsi daha 
dun şüphei gördllklerinın etrafı
nı sararlar onlardan gtdecekleri 
ıstikametleri sorarlar, nasihat 
isterler. Chauteaubriand'ın dedi
ği gibi: 

'"Orılann ileride nail olabile
cekleri uşaklık payesine hürmet 
edılir.''. 

* * .Umitsizler kafUesi: 

B
unun aksi olarak vukuata 

kurban olarıların etra(ın
da hır boşluk husule geliyordu. 

Bitler aleyhinde şiddetli bir 
kitap yazan eski bir nazır ona 
karşı artık. soğuyan elleri sıkı
yor ve kendisi de inanmadığı hal
de. 

- Yazdığım kitap nazik.'ıne ya
zılmıştı! değil mi?"' diye soru
yordu. 

Radyoda az kalsın vatanperve
rane nutuklar verecek olan bir 
başkası da: 
~ Çok şükür atlattım. Bereket 

versin hezimet daha evvel yeti§
ti! diyordu. 

Otomobilini vapura almadıkla
n için Massilia vapurundan çıkan 
bir mebus ana vatandan ayrılma
dığını teları.irle tekrar ediyordu. 

Bırçoklan da tamamen iımit
siz bir halde bulunuyorlardı. On
lar için vaziyetin çıkar yeri yok
tu. Muhacirlik, memlekete tekrar 
dönmemek; kalmak, tecrit kam
pına gitmek demekti. içlerinden 
biri: 

-Ah! diyordu, böyle olacağını 
bilseydim ..• ..... 
Eski lugatler: 

Mareşal fen adamlarından 
bir hükumet teşkıl etmek 

istiyordu. Buna kısmen muvaf
fak oldu. Adliye nezareinde bir 
hii.kim, maliye nezaretinde bir 
maliyeci vardı. Işin garibi hari
ciye nezaretinin fen adamı da bir 
~aliye miıfettişi idi, hatta maiye
tı de maliye miıiettişlerinden mü
rekkepti. (Hususii kaleminde 
mesleken bir tek adam bulunu
yordu) bu intihap Paul Baudou
in'in şahsi meziyetlerini tebatuz 
ettirmekle beraber daha genis bir 
mana ifade eder. Mareşalın· fen 
adamlarına olan itimadı vukufla
n dolayısiyle değildı. Çünkı.i. lü
zumunda onları ihtisasları olma
yan yerlerde de kullanıyordu, 
o;ıların ahliıki vasıflarını ve siya
sı levslere karışrmyarak dürüst 
adam olarak kaldıklarım dikkate 
alıyordu. Ondan sonra biraz da 
~dut çerçevelerden çıkmık 
lazımdı. Hariciye nezaretinde ba
zı yenilikler oluyordu. Fakat eski 
mektebe mensup olan memurlar 
hala birçok manalı eski luııaııe
rini müdafaa ile meşgul buıunu
yorlard.I. Meseıa: lngılterenin ge
neral de Gaulle'ü himaye ey !e
mesine karşı protesto eden mali
yeciler "Tahammül edilmez bir 
muamele" diyorlar. Hemen eski 
diplomatlar tashih ediyorlar 
"Dostlukla telif edilemıyen bır 
muamele''. 

- Ingilereyi gücendirmek mi 
istiyorsunuz? 

- Hayır. Kat'iyyen. Yalnız 
"Dostlukla telif edilemiyen "' ta
biri daha kuvvetlidir de ondan. 

Dikkate şayan bir nokta: 
Hariciye nezareti hukuk mek

tebine yerleşmişti ve Fransa teş
rii kırtasiyeciliğin kaldırılmasını 
bu binadan emrediyordu. Fransa
nın yeni poliikasını idare mese
lesi François Charles Koux'ya 
tevdi edilmişti. 

Halbuki bu adam "Sulh zama
nında bile Ingiltereyi bırakıp 
Almanya ile ittifhl< taraftarı o
lan" Caillau'nun en mı.ithiş aley
tarlarından olmakla tanınmıştır! 

* * Eskiler ve yenUer: 

Petain hükumetinde müte
hassısların yanında eski 

hükumetlerin ankazından arta
kalanlar vardı: 

Mesela, halk cephesinin ikinci 
kabine reisi olan Chautemps. 

Haftada lork saat mesai ka
nununa dokunulduğundan dolayı 
istifa eden Frossard. 

(Devamı var} 

En Büyük Ceza 

Havaya karşı korunma ihtiyat 
hali devam etmektedir. Deneme· 
nın bugün öğleden evvel yapıl
ması cok kuvvetli bir ihtimal da
hilindedir. 

Tehlike işaretini müteakıp her 
><es havadan görülmiyecek bir 
şekilde gizlenecek, gizlenecek 
yer bulamıyanlar da en yakın 
korunma yerlerine iltica edecek
ıerdir. Deneme esnasında Tak· 
sim, Harbiye. Tophane, Beşiktaş 
Eminönü, Fatih, Aksaray, Sirke
ci, Beyazıt, Üsküdar, Kadıköy 
meydanları ile Sirkeci ve 
Haydarpaşa garlarında muhte
lıf tecrübeler yapılacaktır. Bu 
meydanlarda farazi olarak 
gaz ve tahrip bombalan patlatı
lacaktır. Ekipler de buralarda fa
aliyette bulunacaklardır. 

Deneme esnasında Galata ve 
Atatürk köprüleri de tahrip edil
miş farzedilecek, alakadar ekip
ler tamire koşacaklardır. 
IŞIK SÖNDÜRMİYENLERE 

CEZA 
Bugün demene yapıldığı tak

dırde bu akşam halici tenvirat 
tamamen söndürüleceğinden şe
hir sabaha kadar karanlık içinde 
kalacaktır. Ev ve dükkanların 
dahili tenviratı geçenlerde oldu
ğu gibi dışarıya hiç ışık sızmıya
cak şekilde maskelenmiş olacak
tır. Bunu yapmıyanlardan 5 lira
dan 50 liraya kadar para cezası 
alınacaktır. 

Gece tehlike işareti verilince 
herkes, tıpkı gündüz olduğu gi
bi, Pv, dükkan ve sığınaklara ka
çacaklardır. 

Sığınaklar için lazım gelen 
elektrık tesisatı yapıldığından 
içerisi aydınlık olacaktır. 

Dahiliye Vekaleti Seferberlik 
Müdürü bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelecek, denemede biz
zat hnzır bulunacaktır. 

Denemede hazır bulunmak ü
zere Edirne Seferberlik ve Emni
yet Müdürleri ile Jandarma Ku
mandam dün şehrimize gelmiş
:er, ve sı~ınaklan gezmişlerdir. 

Poliste: 

Dün Bir Araba 

Denize Yuvarlandı 
Sürücü Ali Uçarın idaresindeki 

2872 numaralı yük arabası Top
haneden geçerken hayvanların 
ürkmesi ile denize yuvarlanmış
tır. Arabacı kurtarılmış ise de 
beygirler boğulmuşlardır. 

BALKONDAN DÜŞTÜ - Ka
dık6yde Kuzu kestane sokağın
da 5 numaralı evde oturan Ömer 
Göremezin kızı 19 yaşında Nezi
he Göremez balkonda çamaşır 
asarken Bahçeye düşmüştür. Ne
zihe hurdahaş bir halde nümu
ne hastahanesine kaldırılmıştır. 

Zigana Geçidi Kapandı 
Trabzon, (TAN) - Son gün

lerde yağan karlardan Zigana ve 
Kop dağındaki geçitler tamamen 
kapanmıştır. Yolların tekrar a
çılması için çalışılmaktadır. 

"Son Telgraf" refikimiz tar::ıfınrlan 
yakında neşredileceği iliın olunan 

yeni bir tefrikanın ismi de şu: 
'"- Bilen idam olunur!" 

Fiyatlan Mürakabe Bürosu ih
tikar vakalarını. yalnız ticaret 
sahHsında takip etmektedir. Hal
buki piyasaya mamul madde ve
ren hiç bir fabrikada ihtikar mev 
zuu tetkik edılmemiştir. Vakui 
fabrikalar ham madde tedarik 
nususunda müşkülat çekmekte 
dirler. Hatta buldukları ham 
maddeyi harpten evvelkine nis 
betle daha pahalıya satın almak· 
tadırlar. 

Fakat öyle maddeler de vardır 
ki, harpten evvelkine nisbetle 
fiyatı pek az artmıştır. Mesela 
fngiliz Ticaret Birliği tarafındar 
piyac.aya verilen kauçuğun kilo 
su 270 kuruştur. Halbuki kauçuk 
tan yapılan mamul maddlerin fi 
vatlan pek fahistir Alakadarla 

Belediyede : 

Sebze Haline Bir 

Bina Daha Eklenecek 
Meyva ve sebze halinin mas

raf bütçesi dün belediye daimi 
encümeninde tetkik edilmiştir. 
Halin senelik varidatı 230 bin li
rayı bulmaktadır. Bunun 150 bin 
lirası safi kar kalmaktadır .. Yu
murta. peynir, ve yoğurt satışı
nın da hale alınması takarrür 
etmiştir. Fa!rat bu maddeler için 
sojhık hava tesisatı yapmak icap 
etmektedir. Ve bu te~isatla be
raber hale yeni bir pavyon iliive 
si zaruri görülmüştür. Yeni pav
yon karpuz ve kavun haline dol!
ru yapılacaktır. Fakat bu günkü 
vaziyet inşaata müsait olmadığı 
için halin tevsii planı hazırla
nncak ve resmi devlet inşaatına 
b~ştanabileceği zaman halin tev
sii için bütçeye tahsisat kona
caktır. 

Stl'ARfS EDİLEN OTOBÜS
LER - Belediye İngiltereve o
tobüs sipariş etmişti. Diin İngil
tererlen ı;ıelen bir tell(rll.!ta bu si
parislerin yapılamıyacağı bildi
rUmistir. Vali ve tramvay idare 
si müdürü Türk - İngiliz ticaret 
birliği müme~ili Lord Glencom
emr'i zivaret etmişler ve İn~lte
rede belediye namına teşebbüs
lerde bulunarak otobüs temin 
etmesini istemislerdir. Lord bu
<?Ün lerdc Londraya hareket ede
rektir. 
$EHİR MECLİSİ - Şehir 

Mecisi 3 Şubat Pazartesi günii 
toplanacaktır. Bu devrede büt
celeri ve zabıtai belediye talimat
namesin! tetkik edecek ve bunlar 
neticelenmiş olacaktır. 

Konyada Yeni 
Hapishane 

Konya (TAN) - Adliye Veka
lf'ti, burada yeni bir hapiShane 
inşası için tahsisat vermiş ve 
inşaat 4 7 bin liraya ihale edil
miştir. Yeni bina, yıkılmakta 
olan eski binanın yerine yapıla
caktır. 

rın söylediğine göre bir top kau
·uğu, mamul hale getiren bir 
'abrikarun beher tondaki karı 
WOO lirayı bulmakbdır. 

Fiyatlan Mürakabe Bürosu, sa
nayiJ.eki ham mad:le\'JC m;im~J 
roa-ide ardsınd:ı't.ı rr~ı!(-nl fE1rkl;~rı 
"esaı; ederek, 'Jt·tucl~ bir ilıtikiıı 
Jiuı.. olmadıgını tetkik etmelidir 

Milli Korunma Kanununda 
son yapılan tadilata göre, fabrı
.caların daha esaslı bir surettl 
.-ontrol edilmesi icap etmektedir. 
Kanunun 18 inci maddesine göre 
hükfımetin tatbik ettiği tedbirle
.• yapmıyan, istenildiği derecede 
ıstihsalde bulumnıyan fabrika vf 
.nadenelere hükılmet el koyabi 
lecektir. 

Maarifte: 

Çocuklar için Yeni 

Kütüphaneler 
Mevcut Çocuk kütüphaneleri

ne Uive olarak Üskiıdar ve Fa
tiht~ yeniden iki kütüphane açı-
1acaktır. Bu kütüphaneler mek
tep günleri saat 15,30 dan, tatil 
günleri de saat 8 den itibaren a-
0ı lacak. saat 20ve kadar açık ka
lacaktır. Kütüphanelerde bulu
nacak eserlerin listeleri hazırlan
mıştır. Fakat bu li<teler çok fa
kir olduğu icin Vekalet çocuk 
kiteplan nesriyatını takvive e
decek tedbirler alacaktır. Bilhas
sa müsabakalar acmak ve iyi ki
taplar nesredenlere ikramiye ver 
m<!k suretile çocuk neşriyatına 
ehemmiyet verecektir. 

l\fEKTEPLERDE RAVACI-
LIK - Mekteplerde havacılık 
te~kilatı yapılmaktadır. Bu tes
k\lat talebeler arasında havacılık 
sevgisini arttırmak için propa
a3ndr. vanmakta ve alınması ka
rarlast1r1Jan kültür tayyırresi i
cln para toplamaktadır. Bir çok 
tale1'eler bu teşkilata yazılarak 
oyda muayyen bir para vermeyi 
taah..lıüt etmektedirler. Bugüne 
kadar havacılık teskilatı vapılan 
rr>ektepler mnlardır: Şişli Terak-
1<:i li<esi. Kız Muallim mektebi, 
<;elcıık kız sanat okulu. Çamlıca 
ı.:ız lisesi, C. H. P. ve fzmir kız 
talebe vurtlan. Işık . Kabataş ve 
ı<;renköy liseleri. Tıo talebesi 
vurtlarında da teşki!İıta başlan
'TITtsr. 

Üniversite de kurulan havacı
•ık bürosu bütiin fakültelerde teş 
'dliit yapmaktad.Ir. 

Bir Mahkumiyet Karan 
Şilenin Agva nahiyesinin eski 

müdürü Tahsin, nahiye müdürü 
bulunduğu sıralarda usulsüz sar
fiyat yaptığı iddiasile adliyeye 
verilmişti. Dün birinci ağır ce
zada yaoılan duruşma sonunda 
Tahsinin vazifesini sui istimal et
tiği anlaşıldığından bir ay müd
detle hapsine karar verilmiştir. 

Kanunun 14 üncü maddesine 
<Öre de hükumet, fabrikaların 
ellerindeki ham maddeyi satın 
almak hakkını haizdir. 

Görülüyor ki, sanayi müesse
;elerindeki ihtikar vakalarını ta· 
<ip etmek için, hükumete genis 
>alfilıiyet verilmiştir. İktısat Ve · 
<aleti ve Ticaret Vekaleti teşki 
!atı bu salahiyetlere istinat ede 
·ek, fabrikalardaki ihtikar vaka. 
lannı daha geniş bir salfilıiyetlı 
akip edebileceklerdir. 

Ucuz ham madde tedarik ede
;ek. fahiş karla piyasaya mal sa
tan fabrikalar varsa, Milli Ko 
·unma Kanununun hükümlerinr 
!!Öre, ve umumi menfaat namına 
bunlar hakkında takibat yapıl · 
malıdır. 

Müteferrik: 

Halıcılar, Vekilden 

Temennfde Bulundu 
Gümük ve İnhisarlar Vekil i 

t<aif Karadeniz dün gümrükler· 
de meşgul olmuştur. Vekil, sat" 
?iimrüğünde sahipsiz eşyanın sa
tılması işini tetkik etmiştir. Bu 
•~aha halı ihracatçıları satış güm 
rüğünde Gümrükler Vekilini zi· 
varet ederek İrandan gelen halı
.ann Türk menşe şehadetnamesi
le ihracım temin için bazı kolay-
1.,klar istemişlerdir. Vekil, halıcı
ların bu talebini tetkik edeceğini 
'öylemiştir. 

Raif Karadeniz öğleden sonr• 
da İrıhisarlar Umum Müdürlü 
'!ünde çalışmıştır. 

ÇOK ÇOCUKLU ANNELER
Vilayetimiz hudutlan içinde 
3000 kadar altı çocuklu ana tes· 
cil edilmistir Şimdiye kadar bun 
!ardan 200 üne paraca yardım 
vapılmıştır. 

Piyasada: 

Tüccarlar Dün Bir 

Toplantı Yaptı 
Basra yolu ile iş yapan itha

lat ve ihracat tacirleri, dün Ti
caret müdürlüğünde bir toplantı 
yapmışlardır. 

Tacirler, Basra volu ile sevk 
etliler. mallann, uzun müddet 
yo!iarda ve istasyonlarda kaldı
ğında" şikayet etmektedirler. 

Bir çok Türk mallarına da a
lakadar Irak makamları tarafın
dan sevk vesikası verilmediğin
den ve bu yüzden malların Bas
r3d~ beyhude yere beklediğin
den bahsedilmektedir. 

İHRACAT LİSANSI - Tica
ret Vekaleti ihracat lisansı almak 
içın, alakadar tacirlerin telgraf
la vekalete müracaat edilebilece
ğini mmtaka ticaret müdürlük
lerir.e bilrilimiştir. 

talsiliitını yazan "Cwnruriyet" refiki
mız: 

"- Toplantıda yapılan heyeti idare 
intihabı fevkalade gürültülü oldu/" di
yor Halbuki, ben, dilsizler kongresinin, 
di~er birçok toplantılar kadar sessiz 
geçeceğini sanmıştım. 

Demek ki, bundan böyle, "Son Tel· 
gıaf" ı okumanın cezası ... idamdır: Hal· 
bllki ben, yeryüzünde, o gaze!eyi oku
m~ktar. daha büyük bir ceza bulunma
d.J i!ı nı san.ırd.ım! 

)#. 

Söz ayağa düştü: 

bcııım a.k.1.wıa, çok kuvveL1ı bıı- 1.btı

mal daha geliyor; kaybolduğu sanılan 
bu genç lozlar, belki bir yerde tramvay 
bekli3 orlardır: Bu itibarla sahiplerine 
tavsiyl ederim: bir kere de istasyonları 
orastnlar! 

JJeteaıye var mı, yok mul. 
Bizim Nizameddin Nazif: 

.. .:_ İzmitte bir belediye var mıdır?" 
ba~lıkh bir yazı yazmış. 

"Ikdam"ın dünkü nüshasında, lzmit 
Belediye Reisi Bay K. Öz'ün bu suale 
'erdiği uzuıı cevabı okudum. İznıitte 
bir belediyenin mevcudiyetini ispata 
çalı~an belediye reisinin yazısında şöyle 
bir cümle var: 

rakat biraz dü~ününce, o konı:rcoin 
giirültülü oluşu karşısında büyük bir 
lın~·ret duymadım. Dilsizler ruçin •es 
çıı<JLrmasınlar? Mubarekler radyo oku
yucusu değiller ya? 

'1-
Bu da ne demek? 

Ayakkabı ihtikfın da alınış yürü
müş. Dünkü bütün ı;azet~ler 

söziı müttefikan ayağa düşürdiiler, ve 
ııapuçtan bahsettiler ..• 

Bir çift kuııdura bazı mağazalarda, 

35 - 40 liraya satılıyormuş. l\faaınafih 
bu pahalılığın mevkilerinden korkan 
'atandaşlara verdiği büyük bir tP<elli 
'ar: Pahalılıkta hiçbir zaman papu~la
rınır; dama atılaınıyacağından emin o
hbilirler. Fakat, şakayı bir tarafa bı
rakmak liizım gelirse, ben akıbetimizi 
pek parlak görmüyorum: Çünkü kun· 
dura fiyatlarının vardığı dereceye bakı
lırsa, ocağımıza incir diken muhtekir
lrrın son niyetleri, bizi kendi ~erleriıı
den .•• Papuçsuz kaçırmak/ 

* / stasyonları arayınız: 
r imdi de üç genç kız kaybolmuş. 
~ Havadislere dikkat ederseniz 

ı;iırürsünüz ki, son günlerde kaybolan 
kaybolana ..• 

İlıtimal bu vatandaşlar: 
"- Biz muhtekirleri bulamıyoruz, 

bari saklanalım da, onlar da bizi hulama· 
smlur!" diyorlardır. 

Bir soyadı: 
naz~ soyadlarını da tenkit etml'mek 
U elden gelmiyor doğrusu. Mesela, 

''Dilsizler körler, sağırlar" cemıyeti 
reisi Bay Mehmed'in soyadı neymiş bi
liyor musunuz? 

Eğeı son kongreleri mllnasehetiyle 
gazetelerden öğrenmediysenız, kıyame
te );.~dar bulamazsınız: bu itibarlA, sizi 
bo~ul>oşuna yormadan ben söyleyeyim; 

Dil,Her körler, sağırlar cemiyeti 
Reisi Bay Mehmed'in soyadı ~udur; 

"-· Tamtürk!'' 

Eğer Bay Mehmed günün birinde ya
lnnct çıkarılmak istemiyorsa soyadınt 
dei:iştirmelidir. Çünkü, bu isim titiz 
milliyetperverlerin kulaklarına giderse~ 
tekzip ederler! .. 

)#. 

Kim kazaJJacak! 

Daha hala, şu suali sorup duruycr
lar: 

"- Bu harpte kim kazanacak? 
Ayol, bunda bilinmiyecek ne var? 

Görmüyor musunuz? Bu harpte kazı> 
n~nlar muhtekirler değil mi 

- Bay Nizameddin'in iddiasına göre, 
Afatürkün tabutu da toz toprak lçind~n 
geçirilmiş. 

"Fakat unutulmamıştır ki, semada 
bir inilti halinde uğuldayan halk ıztıra· 
bı, Türkün elemli gözlerinden o derece 
yaş akıtmıştır ki, o yaşların suladığı 
miıkemmel parke yolda, toz teşekkülü 
imkansız bir hale gelrnis bulunuvn•
du!' ' 

Beni mazur görün: 
Ben buna fazla bir şey ilave edPJni

yeceğim: yalnız bu cevaptan anlıyo
rum ki İstanbullular İzmitlilerden ta
lihsizdirler. Çünkü bizler, kaldırımların 
U-mizlenmesi için az gözyaşı dökmii· 
yoru7 amma maa le<ef hın itteki gibi 
miısbet netice alamıyoruz! 

• 
Dilsizlerin sesi: 

Pazar günü, dilsizlerin senelik kon
greleri varmış. Bu kongrenin 

ı.a1d rniı tere"" 

Geçen günkü gazetelerden birisin· 
de okuduğum serlevhalardan 

birisi de şöyleydi! 
"- Arpacık ihtikarı başlıyor!" 
Bu da nedemek? Acaba, .u mulıarek 

ihtıkir, artık, sinema, tiyatro, gazino 
ı;r"gramlan gibi, resmen ilan oluııarak 
mi başlıyor dersiniz? ... 
Niçin susmuyor? 

peyami Saia: 

"- Gramersiz lisan, lisansız diisHnre, 
diisiincesiz ilim, edebiyat, kültür ve 
nıaarü oln,az!" buyurmuş. IIenHz bir 
gramerımız olmadığına göre, hizde 
ııı&alesef, bu sayılanlardan hiçbirisi 
JIOk ••• 

Çok şükür, o moslekdaşla h'!mfikir 
olmadığım için bedbinliğe ka9ılmıyo· 
rum. Fakat eğer, Peyami ile hemfikir 
ols&) dım, yazı yazmaktan vatı:t~ccrdim. 
Me•el& şimdi birisi çıksa da, kendisın
den şu suali sorsa, ne cevap verecek 
dtrsıniz: 
"- Mademki ilimsiz kültiirsüz ••e 

düşüncesiz olduğunu muterif ve n;üd
riksin, niçin susmuyorsuıı!" 

Naci Sadullah 
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Milli Müdafaa 
Ve Halk 
ihtiyaçları 

Maliye Vekaleti 

Ait Yeni Esaslara 

Tetkiklerini Bitiriyor 
Ankara 2' (TAN Muhabirin· 

lenl - Halk ve Milli Müdafaa 
htiyaçlann; temin etmek üzere 
bazı cezri kararlar alınacağını 
bildirmıstim. Aldığım müteın·I 
'l1im haberlere göre, hükOmet bU 
lrnrar VP tedbirlerin mali ve ildi· 
sadi cihetlerinin tayin ve tesbit 
·d; lmesın i Malive Vekaletine ha· 
vale etmişti. Vekalet bu husus· 
'ara ait t~tkiklerini bitirmek ü· 
~eredır. Vekaletin bu tetkikler· 
len vardığı neticeye dair verilen 
~ıaliımata göre, hükumet müb· 
rem istihlak maddelerinin satışı· 
nı tahdidata tabi tutmaktan zi· 
v3de miistehlikin bunları satın 
1\masında ve kullanmasında şu• 
urlu hareket etmesi icin onun 
11\İse!lem hamiyetine müracaat 
Pdilmesi esası üzerine hareket e
d ilecektir. Bu maksadı temin €t
me1< üzere vatandasları irµt ey
lemek için her vasıtadan istifade 
edilmesi de göz önünde tutula· 
caktır Mesela. her gün sofrasın
da et vemel!i bulunduran her 
hanı;ıi bir yurttasın bunu haftada 
iki defaya indirmesinin ve eski, 
fakat temiz ve hatta tamir gör· 
müs bir elbise veya ayakkabı 
kiymenin bugün için bir fazilet 
•avılabileceği halka telkin oluna. 
"aktır. 

Karabükte Demir 

Saç Yapılacak 
Yapılan tetkiklere göre Kara

lıiikte gemilerin tamiri için lü
zumlu saç lavha ve diğer çelilı 
aksam imal edilebilecektir. Şiın
C:iye kadar hariçten getirilen bu 
malzeme harp vaziyeti dolayısiy· 
.e ithal edi!ememekte ve bu yüz. 
Jen tamirat yapılamamakta idi 
$imdilik eski saç !iivhalardan İS· 
tifade edilmektedir. Karabük 
:abrikalarında tesisat tamamla· 
nınca hariçten saç ithaline de Jü. 
zum kalınıyacakbr. 

•••••••••• .. •••••••••••••••••••··--•n•••• 
! !Hemlek<'t llaherlerı ! 
=································-······: 
Kaşta Bakır ve 

Linyit Bulundu 
Kaş, (Tan) - Kazamıza bag· 

lı Kalkan nahiyesınin Hacı oğlaı: 
köyı.inde evvelce, biıi bakır dige 
ri linyit olmak üzere iki mader 
bulunmuş ve tahlile gönderilmiş 
ti. Bu defa bulunan maderıl.,rde 
tahlil için bir miktar daha isten 
miş ve bazı hususat hakkındı 
kaymakamlıktan malumat sorul 
muştur. Köylülerin anlattıkları
na göre Hacı oğlan köyı.inde vı 

Mücavir rmntakalarda bu ma· 
dertlere mebzulen raslanmakta· 
dır. Sahile yakın bulunan bu ser
vet menbaından temin edilecelı 
istifadenin gün geçtikçe çoğalaı: 
umidi karşısında halkın sevine 
artmak tadır. 

Dört Kişi Boğuldu 
Türkdili gazetesi yazıyor: Ilı

ca ile Balya arasındaki Karaçay· 
da bır sal devrilmiş, 4 kişi boğul· 
maştur. 

Boğulanlar; Kayalarlı Koca All 
ile Karacahisar koylu Mustafa. 
Gökmusa köylü Canbaz Osman, 
Kayalarlı Karabıyık Mehmeddir. 

Konyada Hayvan 
Hastalıkları Mücadelesi 
Konya, (TAN) - Ziraat Ve· 

kiıleti tarafından açılan Stron
l(ilocoz hastalığı mücadelesi de
vıını etmektedir. Şimdıye kadaı 

16 bir. hayvan tedavi edilmiştir 
Bundan sonra hayvanlara vakı 
ısı vapılacaktır. 

BJR DUGUN KAZASI - Bo· 
zoyllk l Tan) - Darıdere köyün
de bır d uğun esnasında del ikan· 
lılar sokakta siliıh atarlarken 
Ş<vki Çetın ismınde birin:.n sila· 
hından çıkan kurşun Mehmet 
ısmınde birıne rastgelerek baca· 
ğından yaralamıştır. Yaralı has· 
taneye Çetın de adliyeye teslim 
edilmıştir. 

ENKAZ ALTINDA KALDl 
LAR - Adana (Tan) - l•1aran· 
goz Ahmed. dükkanının tavan · 
arasındakı elektrık tesısa'..lnı t>

mır ettırirken tavan oldugu gıb 
çökmü~ ve Mehmed Uçok, Mch· 
med Çolak ve Salahaddın für k 
adında üç kişi enkaz altında kal· 
mışlardır. Bunlardan 14 yaşında 
Salahadin Türkün beyni pallamıı 
derhal ölmüştür. · 
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• l - Almanlar, son günlerde, An
tlo - Sakson blokuna karşı muhtelif 
Cephelerde, muhtelif şekillerde si
hsi ve askeri 'taarruza geçmişlerdir. 

2 - Japon ricalinin son günlerde
~! beyanatından Japonyanm, Ame
tikaya karşı serbest kalabilmek için 
Çin ile anlaşmak isted:ği ve bunu 
tcı:nin etmek için bir ço'k fedakarlık
lara katlıınacağr anlaşılmaktadır. 

~ -----
'f eni Alametler 

Son günlerde Almanların, 
Anglo - Sakson blokuna 

karşı muhtelif cephelerde, muh 
t~li.f şekillerde, siyasi ve aske
ti taarruza geçtikleri görüliiyor. 

Garbi Akdenize hakim olmak 
!naksadile İspanyayı ve Vichy 
lıiikfımetini yeniden tazyike 
Lnşlannşlardır. l\ladrittcn gelen 
hir hahere gör.e, Hitler ile l\fa
tcşal Petnin arasında yeni bir 
l'ntiJaknt olacaktır. Bu mülakat 
l'nevzuunun, Fransanın hava üs
lerinin ,.e donanmasının Al
hıanynnın emrine verilmesi key
:fi~•eti olacağı kolaylıkla tahmin 
edilebilir. 

Diğer cihetten Almanyanın, 
ltalyauın başaramadığı şarki ve 
ınerkl'zi Akdeniz meselesini 
kendi üzerine aldığı da muhak
kaktır. italyaya Brenner yolu 
ile Alınan kıtalarmın geldiğini 
aı·tık Alman matbuatı saklama
ınaktadır. Daha şimdiden Sicil-
3-·ada 10.000 Alman askeri bu
lnndu2-u bildiriliyor. Mikdnrı
hrn gittik<.:e çoğalacaı tahmin e
dilen hu askerlerin -Vichy hü
kumeti ile anlaşıldığı takdirde, 
'l'ıınusa, hu anlasma yapılama
dıltı takdirde Trahlus garba çı
karılmak, yahut Malta adasını 
i:c-ga! etmek mak.,adile gönde
rildikleri 7.flnnedilebilir. 

~ Akla gelen diğer bir ihtimal 
de bu kuvvetlerin, Sicilyaya 
k:ıT"I İngilterenin yapacağı bir 
istila tc~ehbiisiine karsı koymak 
,-:r:·i!esini Üzerlerine alınıs ol
ınalarıdır .• 

Çin - Japon Harbi 
, Japon hariciye ve harbiY.e 

nazırlarının nutµkların· 
dan sonra basvekil Prens 1'.ouo
ye'nin söyled~ği nutuk, ba~ka 
bir noktadan çok şayanı dikkat
tir. Japon başvekilı bu nutkun-
da: Japon - Çin muhasamatı 
beşinci seneye girmek üzere oJ
duğu halde iki taraf arasında 
hala bir anlaşma imkanı bulun
mamasmdaki mesuliyctin ken
dilerine ait olmadığını ve hir
~ok fedakarlıklara mal olan bu 
vaziyete nihayet vermeği, dev• 
lete yapacağı son hizmet olarak 
telakki ettiğini söylemesindeki 
mana nedir? 

Bu sözleri sadece, Japony3nın 
karşılaştığı ınüşkülatm, katlan-
dığı mahrumiyetlerin, aczin ifa
desi olarak telakki etın\!k doğru 
olmaz. Bu mantıkta, Japony~nın 
Amerikaya karşı serbest kaJa
bilmesi için Çin ile anla~mak is
tediği ve bunu tem.in için bir
çok fedakarlıklara katlanarağı 

·sarih bir surette göriilıneJ...tedir. 
Bu mesele hakkında Şan-Kay

Şek'in ne düşündü~ünü bilmi
yoruz. Fakat, bir nafta kadar 
evvel küçük bir haber olarak 
verilen ve üzerinde hıç durul
mayan bir hadisenin hu mesele 
ile alakadar olması ihtimalini 
diişünüyoruz. Bu, Çindcki dör
düncii ordu ismiyle maruf ko
münist ordusunun bir isyan ha
reketine teşebbüs t!tti.~i i~b ~i
lahlarından tecrit edildiği habe
ri idi. 

l\lalUmdur ki, Çinde epeyce 
zanıandauberi bir Çin S1>vyet 
hükümeti teessiis etmi~ti. ve 
(dördiincü ordu) da onun em
rinde bulunuyordu. Bu hiiku
met ''e ordu uzun zaman Şan
Kay-Şek kuvvetleriyle mücade
le etmiştir. Ancak Japon istila
sından sonra bu iki kuv\·et el-
bilği yaparak müstevliye karşı 
müştereken hareket eLnıt!ğe baş
lamıştır. 

Bu haber doğru ise, Çin ko-
milni<;tlerinin. San- Kay- 8ck'in 
Japonlarla anlaşm<ısından şiip
he ettiklerini ve hu seheole o
na karşı bir vaziyet aldıklarını 
göstermektedir. 

Çunking'den gelen 29 tarih
li bir haberde, iki komiinist 
Çin ordusundan birinin terhis 
edildiği, Çin ordulan ba~ ku
mandanı $an - Ka:v - Şek tara
fından bugiin bildirilmiştir. 

l\lareo;al hu kararı, parti ve 
politika hislerinin tesiri altın
da kalmıyarak. Japon tecavüzü
ne karşı . mukavemet kabiliyeti
n\ korumak maksadile, bir "di
siplin tedhirit, olarak aldığını 
,.e bu hadise dolayısile Çinin 
harici miinao;ebetlerinin -yani 
Sov·vetlcrle miinasehetinin- ha
leldar olmadığ'ını sö~·lemi~tir. 

Bu beyanata rağmen. vaziye
tin miiphemivetini muhafaza et
tiğini zannediyoruz. 

M.ANTEN 

TAN 

General Metaksas, Makedonya köylerinden birisinde yeni 
inşa edilecek bir mektep bina sının temelatma merasiminde 

General Metaksas, Arnavutluk cephesinde bir 
Yunan nskerile konuşuyor .• 

nöbetçi 

Elen Milletinin 
Kaybettiği Büyük 
Şef: G. Metaksas 

Yunanistan Basvekili Gene
ral Joannis Metaksas'ın o

lüm haberi, Yunanistanda oldu
ğu gibi. bizde de derin bir te
essürlE" karşılanmıştır. Komşu 
ve dost Yunanistan, müteveffa
nın şahsında en değerli bir 
evladını değil, fakat ayni zaman
da siyasi hayatın iş ve fazilet sa
hasında en ziyade muvaffak ol
muş ve hakkile parlamış bir bü
yük şahsiyetini de ka:v!betmiş o
luyor. J. Metaksas 1871 senesin
de Kefalonya adasında dünyaya 
gelmiştir. Yetmiş yaşında dünya
ya gözlerini yuman bu adam, 
kendi hususi hayatında olduğu 
,g5bi. millet ve devlet hizmetin
de geçirdiği kırk seneye yakın 
resmi iş hayatında da, yılmak 
1-ilmeyen bir azim ve metanet 
nüınunesi idi. Hele Yunan mille
tinın basına g~tiği 4 Ağustos 
Hl3F:i ,günündenberi geceyi gündü
ze katarak çalısmış. bütün dev
let islerini. en kücük teferrüatI
na kadar eline almıştı. Hükumet 
reisi sıfatile bulduğu Yunanistan 
şu vaziyette idi: 

* * 
idare makinesi çığrığından 

c1kn11ştI. Dünyanın her ta
rafından esen serseri rüzgarlar 
memleketin temellerini kökün
den silip süpürecek bir bozgun
luk havasını yaratıyordu. Yuna
nistan Balkanlarda ikinci bir 
Mc•ksika olmuştu. Küçük ordu 
subavları zaman zaman ortaya 
atılıyor. siyasi fırka şeflerinin 
ihtiraslarına kapılarak birer kü
cük Napoleon rolünü oynamak 
sevdasına kapılıyordu. Plastiras
lar, Kondilisler, Panl'(aloslar, ve 
bugün isimleri bile unutulan bir 
yığın küçük zabitler, iktidar 
mevkiini kapmak ve anarşi için-

General Metaksas kabine arkadaşlariyle bir arada 

de yüzen bir memlekette birer 
"kurtarıcı., rolünü oynamak için, 
birbirlerine saldırıyor, vatandaş
larını kana boğuyordu.Bütün bu 
boz~unluk dalgasına karşı inti
zam duygusunu uyandıracak, iş 
ve hizmet şevkini yeniden can
lanrıcak bir demir el lazımdı. 

İşte Metaksas, böyle bir anda son 
bir azim ve cesaret göstererek 
ortaya atıldı. Devlet makinesini 
eline aldı,arkadaşlarını bile adam 
alnllı seçmeye vakit bulmadan 
h<.>ınen iş başına geçti. Metaksa
stn bütün hayatı, fakat bilhassa 
şu son beş senelik hükCı.met re
isli(Zi, ~eceli gündüzlü mütevazi 
ıe sessiz bir çalışmanın rekoru
nu teşkil eder. 

üzere, Venizelos'un tavsiye etti
ği muharebe siyasetini, milli men 
faatlere uygun bulmuyordu. Hü
kumetin Kralla arası açıldı. Si
yasi fırkaların ekseriyeti de Kral 
siyasetine taraftardı. O zaman, 
aradaki ihtilafı halletmek üzere, 
resmen erkanı harbiyenin müta
leası alınmak karan verildi. Er
kam harbiyenin mütaleasım ih
tiva eden muhtırayı Metaksas 
kaleme aldı. Bu vesika, siyasi 
hayata atılışının ilk adunı idi. 

fi derecede emin bulmuyor; Yu
nan bünyesinin Balkanlarda bir 
ana direkten henüz mahrum bu
lundu ~unu görüyor; İslav istila
sından ve Makedonyadaki Bulgar 
çoklu(tundan endiseler izhar e
diyo:ııdu. Ve "Türkler bir gün 
bizim müttefiklerimiz olacaktır.,. 
diyordu ... 

* * Metaksas, bir çok mücadele 
se~elerinden sonra, "E

lefthero frones,. yam "Hür fi
kirliler,, adı altında müstakil bir 
siy::ı<;i fırka kurdu ve se<;ime işti
rak etti. Kazandığı muvaffakıyet, 
ilk seferinde 14. ikinci seferinde 
ise 40 mebusluk yerinden ibaret
ti. 

Metaksas'm ilk nazırlığı, 1926 
senesindP teşekkül eden koalizas
von hükumetinde münakalat na
zırhğı oldu. 1928 seçiminde mu
vaffak olamadı. Fakat altı sene 
sonra yani 1932 de tekrar mec
lise girdi ve bu sefer, diğer si
yasi fırka şeflerile pek çetin mü
cadeleler yaptı. Siyasi fırkalar, 
"Cümhuriyetci., ve "Kraliyetçi,. 
diye iki büyük zümreye ayrıl
mışlardı. Metaksas bu cereyanla
rın ifade ettiği manalara ehem
miyet vermiyordu. Fakat keşme
keş ~ittik('e artıyordu. İs başına 
gecen Venizelos. bir müddet son
ra ölrlü. Bunu üstüste diğer fır
ka reislerinin de ölümleri takip 
etti. 

Bu buhran senesinde Yuna
nistanda krallık yeniden kurul
du. Kralın tam itimadını haiz 
Mefaksas 1936 senesinin Ağusto
c::unôa yf'ni rejimi kurmak vazi
fesini iic::tüne aldı. 

4 A.ğustos 1936 tarihindcnberi 
Yunan siyasi havatı icin yepyeni 
bir devre acılmıstı. Fırka müca
delc-leri susturulmuş. kanun ve 
ni?;am veniden teessüs etmisti. 
Metaks~as'ın istinat ettiği unsur
lar. mf>rnleketin en öz evlatları 
olan ciftçi, amele ve asker sıruf
larmdan mürekkepti. 

Almnnynnın yakın bir istik
\Hl)dl: Arnavutluk cephesinde de 
fanl bir miidnhalesine intizar 
e~ilebilir, Almanyanın, mih\'cr 
blokunun bir rüknü olan İtal
vnnın Yunanistana karsı act1ğı 
~·e !limdiye kadar ancak· mağlu
hivetler kaydettiği harpte miit
tcfiki lehine müdahale etmeme
si garip göriiniiyordu. Zannedi
yoruz ki, Almanya hu miidaha
leyi en uygun bulduğu bir za
manda ''e şekilde yapmak irin 
hcklt-mektedir. Bu ıniidahnle-
llİn birinci safhası. ita lya ile ı ........ ..-ırT""111,..,r-P"'llr-,.,rr':J~r:r..,.'11M'TS\T~"lii."'!1 

~=:~,~;:'.we:F1ı:=;:ü~!;:ı ((•J 3 ~ ı!~&iiF 

Sırtında taşıdığı yetmiş sene
nin ağırlığına rağmen, yüzünde 
henüz !urklık bir adamın dinçliği 
parlyor; üstbaşa ve üniforma 
parlaklrklarına hiç ehemmiyet 
vermeden ve elinden hiç bırak
madığı bastonuna dayanarak 
memleketi şehir şehir, köy köy, 
dolaşıyor; memleket hayatının 
en küçük işlerine varıncaya ka
dar, suyundan ekme~ine, toprak 
mahsulünden deniz ticaret geli
rine, köylüsünden valisine, nefe
rinden Generaline kadar, tek tek 
her dertle ve tek tek her adamla 
bizzat kendisi meş$11 oluyor; üs
te de geceleri yazıhanesinde sa
bahlıyordu. 

Bır kaç sene sonra neşredilen 
bu j?izli muhtırada, hem Çanak
k:ıle muharebesine ve hatta Ana
dolu istila sergüzeştine Yunanis
tanın neden atılamıyacağınr u
zun uzun antılıyor. hem de Yuna
nistanın siyasi bünyesine ve ih
tiyaclarına daha ziyade uyan bir 
harici siyasetin anahatlarını gös
teriyordu. Metaksas, ta o zaman
donberi Türklerle -her ne şekilde 
olursa olsun- bir muharebenin 
açılmasına şiddetle aleyhtardı. 
Onun ~özü Balkanlara dikilmiş
ti. Balkan muharebelerinden son 
ra Yunar.istana ilhak edilen Ma
kedonya ve Epir hudutlarını ka-

Metaksas'ın ölümü ile, Yunan 
siyasi hayatının 1821 senesinden 
başlayan ilk devresinin son şah
siyeti df' tarihe karışmış oluyor. 
Arana şu farkla ki, bu devrenin 
bütün sahsiyetleri, arkalarında 
keşmekeş idnde puyan bir mem
leket bırakmıs iken, devrenin 
son adamı, onların hatalarını ve 
bosluklarını tamir ve imla ede
rek dine ve kendi kuvvetinden 
emin bir Yunanistan bırakıyor. 
Öyle bir Yunanistan ki, dünya 
tat'ihinin bu karanlık hengame
sinde vatan topraklarını pek fa
ik bir düşmana karsı müdafaa 
azim v~ imanı ile dimdik ayakta .. 

tınden. Guıt adasından ve hu- :':"" - - - ~ 
tün Yunan üslerinden İngiliz • • 
kuv~etle~inin çeki~?'esini ist.e- K 1 z 1 K 1 Z L E R • • • 
nı.esı ı;eklınde tezahur edecektır. 
Ge~enlerde. · hu noktai nazan 
tevi~ eden bir sayia da rıkmış
'tı. Almnnvanm. Yunan hükiıme 
tinin bu teklife karst vereceği 
:menfi <'evaphm sonradır ki. Ar
navutluk harbine bilfiil iştiraki 
beklenebilir. 

Almanyanın, Akdenizde faal 
~ bir rol oynamaya başlamakla, 
İngiltere adalarına hücum ve 
tnllrruzdau vaz geçmediğini. A
ıniul Rcader'in yeni söylediği 
bir nutuktan anlıvoruz. Amiral, 
b;ı.hardan evvel İngiltereye ta
ııuuza geçileceğini ve bunun i
~in evvela İngiliz donanmasını 
tahrip etmek lazım geldiğini ve 
hunun da yapılacağııu söyle
nıistir 
Almanvanın Balkan devletle-

! i üzerindeki tazyiki de, muh
telif ~ekillerde devam etmekte
dir. 

Almanya Avrupada bu siya
·'• ve askeri taarruzları yapar
ken. Uzak şarktaki rniittefiki 
Japonya vasıtasile de, Ameri
k~ •ı İngiltereye yardnndan me
ht!lmek icin harekete geçirmiş 
bulunuvor. 

Japo~ devlet adamlarımn hir 
kac e:ihıdiir sövledilderi nutuk
lar Ameriknva. Uzak sarkta 
Janonvanm hakimh•etini tanı
madığı ve İngiltereye yardım 
ettiği takdirde harp cıkncai:!'mı 
SBl'ih olarak bildirmektedirler. 

Siiphesizdir ki Amerika ile 
Japonya arasında bö~·le bir ha.r
bin (ıkması, Amerikanın İn~ıl
t ereye lazım olduğu kadar yal'
Uaıına mani olacaktır. 

Herkes dikkat etmiştir: Her 
,-erde kız ikizler erkek ikizlere 
~isbetle daha çok görülür, bunun 
sebebi acaba nedir? 

İkizler bir yumurtadan hasıl 
olup ta biribirlerine noktası nok· 
tası benzerlerse onları biribirin
den ayırt etmek için başlarına 
başka başka renkte koTdela ta
karlar. Oğlan çocuğa kordela ya
kışmaz da onun için kız ikizler 
daha çok olur, diyebilirsiniz .. 

Tabiatin de zevki olduğu inkar 
edilemezse de, kız ikizlerin daha 
çok görülmesine sebep kordda 
takmak mecburiyeti olsaydı ikiz
lerin hiç bir vakit oğlan olma· 
ması lazım gelirdi. Halbuki, daha 
nadir olmakla beraber oğlan 
ikizler hatta üçüzler de vardır. 

Oğl~n ikizlerle kız ik~zler a
rasındaki bu sayı farkını ızah et
mek için hekimlerden bazıları 
kızların daha küçük olduğunu ri
vayet ederler: Kızlar daha mini
mini doğarlar da, derler, onun 
için dar yerden kolayca ge('.erler, 
halbuki oğlanlar daha büyük 
cüssede olduklarından diri do
ğamazlar ... 

Fakat ikizler oğlan olsalar da 
cüseleri yine küçük olur. O ba
de? 

Bu farkın sebebi insan cinsin
de kadınların erkeklere nisbetle 
daha dayanıklı olmasındadır. Za
ten kızların daha dayanıklı oldu
ğu ikiz eşi olmıyan çocuklarda 
da meydana çıkar. Küçük yaşta 
çocuk telef atı, ekek çocuklarda 
daima daha fazladır. 

İkiz çocuklar, kız olsun yahut 

oğlan olsun, ikiz olmıyan çocuk
lara nisbetle daha zayıf oldukla
rından onlar da gerek doğarken, 
gerek daha sonra küçük yaşta t e
lefat, birer birer doğan çocuklar 
dakine nisbetle biraz daha fazla 
olur. Fakat ikizler zayıf ta olsa
lar kıı.zlar daha az zayıf oldukla
rından oğlanlara nisbetle biraz 
daha fazla dayanırlar... Ondan 
ilolaı sağ kalan ikiz çocu);tlardan 
kızlar daha çok görülür. ikiz eş
leri, ayn ayn yumurtadan hasıl 
olup ta, biri kız biri oğlan olursa 
cok defa oğlanlar yaşıyamaz, kız 
kalır. 

Kızlarla oğlanlar arasında da
vanıkhlık farkı bulaşık hastalık
İara karşı da meydana çıkar. Sa
dece ikiz eş olanlar değil, bütün 
çocuklar arasında bulaşık hasta
lıklara oğlan çocuklar daha ça
buk tutulurlar. 

Zaten kadınla erkek arasında
ki bu fark bütün hayatta da gö
riiliir. Kadınlal' kendilerinde dai
ma bir zayıflık, bir hastalık bu
lurlar, hemen daima hallerinden 
~ikayet ederlerse de, neticede, 
erkeklerden daha ziyade yaşar
lar. Tabii, istatistiklere göre ve 
kadınlarla erkeklerin hepsi bir
den hesaba katılmak şartiyle .•• 

Sazla meşe ağacı hikayesi gi
bi ... Bu teşbihten saz gibi nazik 
olan kadın okuyucularımın gii
cenmiyecekleri şiiphesizdir. Er
kek okuyuculanmın gücenmiye 
haklan olmaz, çiinkü meşenin a
ğacı kıymetli -eski zamanlarda 
bazı yerlerde mukaddes- bir a 
ğaçtır. 

* * 
General Joannis Metaksas, 

1871 senesinde Kefalonya 
adasında doğmuştur. Adanın pek 
eski bir ailesine mensuptur. Ec
dadı arasında 1821 den evvel ve 
sonr~ memleketine mühim hiz
metler yapmış bir çok şahsiyet
ler vardır. Kendisi askerlik mes
le~inden yetişmiştir. 

Birinci Balkan harbinden bir 
kaç sene evvel Berlin harp aka
demisini muvaffakıyetle ikmal 
etmiş ve vatanına döndüğü vakit 
erkan harbiyeye alınmıstı. 1912-
1913 senelerinde onu Yunan er
kanı harbiye dairesinin harekat 
şubesinde buluyoruz. Erkanı har
biye reisi General Dusmanis'in 
sağ kolu idi. Birinci Balkan mu
harebesinin harekat planlarını o 
tanzim etmişti. 

Metaksas 1915 senesinde er
kanı harbiye dairesinin ikinci re
iliğine terfi etti. 1914 dünya mu
harebeinir. ikinci yılı idi; Yuna
nitan, iki rakip zümrenin tazyiki 
altında pek müşkül bir vaziyete 
düsmi.ıstü. O zamanki hükumet 
re!si · Venizelos, bilakaydü şart 
o zamanki müttefiklerin lehine 
Yunanistanın da harbe karışma
sına şiddetle taraftardı. Kral 
Kostantin ise bitaraflık siyaseti
ni terviç ediyordu. Ordu erkanı 
harbiyesi, başta Metaksas olmak 

"Karaçah .. İçin Eserin 
\ 

Mütercimi Ne Diyor? 
Pazar günkü sayımızda Şehir etm.Pden, sade mevzuunun ana 

Tiyatrosunun çocuklara ait kıs- hatlarından istifade ederek. do~
mır.da, Karaçalı adile oynanan rudan doğruya Türkçe olarak pi
eser hakkında muharrirlerimiz- yes şekline koydum. 
den Abaş'ın bir tenkidi çıkmıştı. • 2 - "Bir varmış bir yokmuş .. ,. 
Eseri Türkçeleştiren Bayan Meb- da, kötü huylu üvey ablalara 
rure Samiden dün bu hususta "Gül,, ve "Lale,, adlarını takar
bir mektup aldık. Mektubu ay- ken, hITpalanan bahtsız öksüze 
nen yazıyoruz: de -asıl adı RÜYA olduğu hal-

" Gazetenizin bugünkü nüsha- de- "Karaçalı,, dedirttim. "De
sında "ABAŞ,, imzası altında, dirttim,, diyorum, çünkü bu "Ka
"KARAÇALI,, diye bir fıkra o- raçalı .. adını ona verenler, zul
kudum. mü seven üvey anne ile hırçın, 

kara iç~ üvey ablalardr. 
Çocuk Tiyatrosunda, 11Bir var

mış bir yokmuş .. ,. ismile oynan
maktc>. olan piyesimde (Cendril
lon ı a. Karaçalı adını takmış ol
m::ımı yersiz bulan "bay veya ba
yan, Abaş, "Çakırcalı gibi bir 
dağ hayduduna yakışır buldu
ğu, bu Karaçalı adile, nefis pi
yesi (l) ta kalbinden yaraladığı
mı,. söylüyor. 

Bir eser Türkçeleştirilirken 
ı;:ok dikkatli hareket edilmeli, 
Cinnerella'ya mesela Kül perisi, 
hatta Kü: kedisi denebilir. yahut 
bunlardan çok daha uygun bir i
sim bulunabilir.,, diye buyuru
yor. 

Kendilerine cevap verivorum: 
1 - "Bir varmış bir yokmuş .. ,, 

u her hangi bir lisanda mevcut 
bulunar. bir Cinderella piyesin
den adapte. etmedim. 

Bır çok dillere çevrilmiş ve 
çoğumuzca da malum bulunan 
bu. masalı, hiç bir esere istinat 

3 - "Bir varmış bir yokmuş .. ,, 
u bir kaç satrrla tenkit zahme
tine katlanan "kimse.. temsili 
biraz daha dikkatle takip etmiş 
olsavdı. -yalnız üveyleri tarafın
dan~ "Karaçalı,. dive çağırılan 
kmn asıl adının RÜYA olduğu
nu da farkederdi (l) sanıyorum. 

"Bir varmış bir yokmuş .. ,. da 
kötü ruhlu olarak tanıttığımız 
üvev anne. bol bol dövüp hırpa
ladığı "RÜYA,, yı, j?azetenizdeki 
fıkra sahibinin buldukları "Kül 
pedsi,. 1smile cağıramaz ve öz 
kızları Gül'le Lale'nin arasında 
üvev kızını elbette ki, "Karaça-
11., Ji(ibi görür ve ona bu adı ta
kardı. 

Hiç bir iddiası olmayan, sırf 
çocuklara hosça bir iki saat ge
çirtmek isteğile yazılan bir eseri 
tenkide kalkışanlardan, hiç ol
mazsa temsili alakayı~. dikkatle 
takip etmelerini istemek te "ya
zanın,, hakkıdır, sanırım. 
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,TAKYillDEN 
.~~İ•YAPRAIC 

Otobüsler ... Yine 

Sizler! Yine Sizler! 

Ahmet Rasimin şehir mek
tuplarında en narlak mev

zularndan biri eski İdarei mah
susa'nın K adıköyi.ine işlettiği 4 
ve 5 numara iki köhne vaprdn. 

Rasimin veliıt hayali. hu iki 
pat patı hahri'Jerle ne güzel maz
munlar bulurdu. 

Bazan makinenin aheınJ?ine 
bir cümle uydurur, vapurları 
yolda giderken şöyle söyletirdi: 

- Zorlama kaptan ben gide
mem! 

Yahut ikisine birer feliletze· 
de şahsiyeti verir: 

"4 numara ile 5 numara dü
şünmüsler, acaba numaralarımı
zı değiştirirsek biraz süratimiz 
artar mı? demişler.,, 

Yolunda bir fıkra koyardı. 
Razım da sunu okuyorduk 

"İdarei mahsusa~n (Kalamış) 
vapurunun isminde bir değişik
lik yapı!mak 'istenmis ise de is
min (Kalakalmış) şekline Rfrdiği 
görülerek (Kalamış) m yerine 
(Durmus) ismi verilmekle iktifa 
edilmiştir.,, 

. Rasim şimdi hayafta olsaydı o
tobiislerin. kaleminden çekecek
leri varclı. Otobü.,lerin müşteri 
dilenriliği bahaneo;ile ~ayet ağır 
~itmelerinden sikayet etmeyen 
:volcu yoktur. Buna otohüscü şu 
kul'nazlı!!ı hnlmus; Soföriin otur
duğı.~ yerin karşısına, koca bir 
levha asmış: 

"Şoför! Sakın süratli gitme, 
süratte tehlike vardır. Seni evde 
beki.eyen çocuklarını düşün!., 

Onun yanında diğer bir levha: 
"Sayın yolcuların şoförden sü

rat talep etmemeleri rica olu
nur.,, 

Artık bu suretle yolcu dilen
ciliği sigortaya alındıktan sonra 
otobüslerin eski zamanda ökiiz a· 
rahasile Ayazağa çiftliğine dol
ma ~·emeğe gider gibi ağır ezgi, 
fıstıki makam yüriimesinde hiç 
bir beis kalmamıştır. 

Kazara bir siirat isteseniz: 
- Yok efendim. Beni evde ~o

luğum çocuğum bekliyor. Biricik 
kal'ıcığınu, nur topu gibi dokuz 
tane erkekli disili yavrulanmı 
c;izin keyfinize kurban edemem! 
ı\iyecek 

Halbuki böyle bir hilei şcriye 
\'erine: 

"Sayın yolcular! Otobüslerin 
halini görüyorsunuz. Nasılsa mu
ciıe kabilinden yürüyorlar. Bu 
arabalar çatlasanız da, patlasa
nız da bundan fazla yürüyemez
ler. Yürürlerse bir gün tuz gibi 
dağılırlar hepimiz hazan vaprağı 
~ihi sapır sapır yollara dökülü
rüz. Etmeyin, ~itmeyin. Su sü
ratten vaz geçin. yarunızdakiler
le nhbap olun, yahut kondüktöre 
müracaat edin. edebi. cina!. he
vecanlı bir roman alm: konuşa 
konuşa. okuya okuva vakit geçir
me~c çaresine bakın!,, 

Yolund& bir kocaman tabela 
assa hiç kimse itiraz etmez ve 
hP-r sefcT olduğu gibi menzilimi
ze varınca sadakalar verir, bir
hirlmize "gecmis olsun., demekle 
iktifa ederdik. Şoförlerden siirat 
denilen ve esasen mevcut olma
y::ın biı ~evi nasıl ic::tevehiliriz? 

Nasrattin hocaya, köyliiler, la
br bir eşeğe binmis olduğu hal
de yolda rast gelmişler: 

- Boca! Nereye gidiyors11n? 
- Cuma namazı için şehire 

gidiyorum. 
- Giinünü <;aşırmış olacaksın . 

Rugiin car. amba. 
- Biliyorum. Renim uytn; e

sekle bugiin yola rıkarsa:m cu
mayE. ancak yetişirim! 

Takvimci 

S: Rtızvelt ingilizcede Roose
vcıt olarak, Fransızcada da Rouz
velt olarak yazılıyor. Fakat An
kara radyosu bu ismi bizim imla
mızla Roosvelt diye telaffuz edı
yor. Bizim imlamızla Ru:ıve1t di
ye mi, yoksa Roosvelt di)'e mi 
telaffuz edilmelidir? 

C: Amerikalılar bizim imla
mızla Roozvelt diyorlar. Alelu
mum Avrupa şehirlerinde de yi
ne bizim imlamızla Ruzvelt diye 
telaffuz olunuyor. Doğrusu 
bizim imlamızla Roozvelt şeklın
de telaffuzudur. 

HALKEVLERINDE: 

Şişli Halkevinden: $ubatm birinci 
Cumartesi gününden itibaren her Cu
martesi 17 - 19 arasında Profesör 
Thompson tarafından İngilizce ikinci 
yüksek kur tedrisatına başlanacağın
dan arzu edenlerin her gün saat ı 7 de.ıı 
20 ye kadar müracaati. 
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oda Deniz r-~~.;.;eler lc:in Havacılık Konferansı 1 SPOR: 

Voleybolde Kız 
istanbulu ve Çamhca 

Cümhuriyeti Yendi 
übü Neler 
Yaptı? 

~ YAZAN : ---~ 

l~_z_e_k_i _R_ız_a_S_p_or_e_ı --.-:ıl 
Dün konferans diye ckunnn manzumeyi bir şey nnlamadan 

dinl~~ en yavrular 

Haftada iki defa yapılmakta o- Müsab.akalar denk boksörler a: 
lan kız mektepleri arasındaki vo- rasmda yapılacağı için heyP-Canlı 
leybol maçlarına, dün de Eminö- olacaktır. 
nü Halkevı salonunda devam e- Kayak kursu 
dilmiştir. 
İlk karşılaşma Camlıca ile Cüm

huriyet kız liseleri arasında cere
yan etmiştir. Geçen senenin şam
piyonu olan ve çok kuvvetli bir 
ekibe malik bulunan Camlıca J?Ü
zel bir oynudan sonra macı iki 
SE>tte 15-4 ve 15-9 kazanmıştır. 
Takımlar şu suretle teşekkül 

etmişti· 

Beden Terbiyesi Eı!itmenleri 
bir c;ubrttan itibaren Gerede de 
kay::\k kursuna iştirak edecekler
dir. 

Kursa. şehrimizden Eğitmen 
HüsPvin ve Haluktan baska mo
nitörlük vapan maniacı Faik ile 
güıesçi Saim de ~ideceklerdir. 

~ ımdi bıraz da, kurulu~unun 
. ~ nasıl karalaştırıldıgını çok 
ı) .,,ı.dıgınız Denız .k.ıubunun 

çaJ.ışmasından ve yaptığı hızmet
lcrden de bahsetmek ısterırn. 

kes tarafından fevkalade zevkli 
bır alakayla seyredilen bu Ame
rikan motörlerının getırtılmesi, 
Ataturk ve-- lnonü tarafından da 
takdirle karşılanmıştı. 

Evvela, :> aptığı ilk nak!ı yar-
dırnlarıa Dcnız Klubunun ııııen * * 

Türk Hava Kurumu, ilk okul 
taleheleri arasında havacılık sev
~is\ni arttırmak ıçın mıntaka 
konferansları tertip etmitir. Bun 
lardaıı ilki dün saat 13.30 da E
mi.ncnü Halkevi konferans salo-

le zannediyoruz ki, dinleyenler- Çamlıca: Süheyla, Hayrünni
dcn en küçük bir alaka bile topla sa. Necla, Necla, Nurinnisa, Me

Kır Koşusu 

Kadıköy Halkevinden: Pazar 
~ünü 3000 metrelik mükafatlı 
kır koşusu yapılacaktır. Beşinci
ye kadar muhtelif badiyeler ve
rilecektir. İştirak etmek isteven
ler mezkur günde sabah saat 9,30 

ıeessusunu mumkun .kılan ış Ban- simdi maalesef çok acıklı bir 
kasını şükranla anmak, vazıfe- vazıyete gırmış bulunan 
madir. "Moda Denız Klubu" nıin kısa 

Gayemizin mahiyetini, bundan tarıhi, bu kadar şerefli hatıralar
evvelki yazımda analtmaya ça- la bezenmek mazhariyetini de ka
Jışmıştım: Klu~un .açılışından son zanmıştı. 

nunda verilmiştir. Bu konferans
ta Eminönü kazası dahilindeki 
ilk okullann son sınıf talebeleri 
hn:tır bul undurulmuşlardır. 

Fakat konferansçı talebeye an
lıyacileceği bir lisanla hitap et
me.niş ve manzum bir parçayı 
okur- gibi yaptığı bu konuşma. öy 

vanıamıstır. Nitekim çocuklar sa
lonaan dışan çıkarken söyleni
lenlerden bir şey anlayıp anla
madıklarını birbirlerine sormuş
lardır. 

Hava Kurumu, talebelerimize 
hm·acılik sevgisi aşılamak için 
tertip ettiği bu konferanslar için 
daha cicdi ve verimli tedbirler 
almalı yahut ta bu işi muallim
lere bırakılmalıdır. 

ra y~p.tıgımız ılk ış .bılhassa. yel-, Aza;arımızm çoğalması, bizi, 
kenc.ılik • hareketle~ını . teşvık ve buyuk denız yarışları, büyük de
tanzım eaecek tedbırler~ ~l~ak ol niz eğlenceleri, yanı buyuk lıare
du. G~nçlığe d~nız.sevgısını tattır 

1 
ketler yapm.... unkanına de ka

mak ıç~. genış bır propaganda-

1 

vuşturdu: tertıp ettığimız ilk bu
ya gırıştik. • . . . . .. yillc deniz günü, bila mtibalağa 

Faalıy~te gırıştığımız gunlerde, 130 _ 35 bin seyircinin coşkun =========================== 
k ndı~erınden mustefıt .?Idugu- 1 alakasını topladı, ve onlara temiz, Agv.. Sahiplerine Fındık Piyasası 
muz. ılk elemanla_r, klubumuzun 1 zevkli bir heyecan verdi. Bu mu-
ılk azalarının evlatlarıydı: vaffakıyetten aldığımız cesaretle 

. Bu gençler, tuttuğumuz hu~u.si 1 her sene bir deniz günü· yapmak Yardlm Edilecek Yükselmiye Başladı 
yuzme ve yelken muallımleruıın 1 kararını verdik ve her sefer 
nezar~ti . altında,. ~e- gayet bü- halktan gördüğ~üz rağbetin bi: 
yuk bır ıntizam ıçınde çalışmaya raz daha büyüdüğüne şahit olduk. 
başladılar. . . . Hatta sabık lngiltere kralı memle 

Onlar aynı z.am~n~a, bızı-?1 pro- ı ketimizi ziyaret ettiği zaman, bıze 
paganda faalıyetımıze de ıştır~ iftihar vevrebilecek bir gösteriş 
edı~orlar, arkadaşlarını kendilen_ hareketi olarak, bu "deniz günü" 
ne ~tih~ka çağırıyor~ar~ı. nü onun huzurunda da tekrarla-

Konya, (Tan) - Ziraat Banka
sı vasıtasiyle sürü sarialerine ko
yunlar üzerine ikrazatta bulunu
lacaktır. 

Ikraz işi dişi koyun üzerine ola
cak ve her baş için elli kuruş ve
rilecektir. 

~ıtekım, bu t~lkinkar davet mamız tensip edilmişti 
lerın faydalı netıcelerıne kavuş- Bu da yaptığımız hareketin .. A . 

Trabzon, (Tan) - Tüccar ve 
kooperatifin elinde bulunan bü
tun fındıklar hükümet t=ırafmdan 
tamamen satıldığından fındık pi
yasasında yükseliş vardır. Bor-
sada eski mahsul 13 ve yeni mah
sul 17 kuruştur. 

makta geçi.krnedik· Ve hariçten b ' ·· .. tr'"l t . klup, ta 1939 senesıne kadar, tut-
klubumuze bac::vur~p aza vazılan- yafira ·anıcı vb-:len mu~lu pesete h!l mı ı-1 tuğu yoldan inhiraf etmedi, ve Trabzon Yerli Mallar Pazarı 

" J s ere ı e gurur a ş ır o u- ütih · · af'Ç k ı k ların yekunu her giın bırnz daha b"l k b" :'1. ı· t k ar verıcı muv ıa ıyet!cr a-b • . . na ı ece ır mUAemme ıye e a- zandı. Trabzon, (Tan) - Vilayetımiz 
uyudu:. Kur':1l~n .b~ gu.t~l mu- vuştuğunu gösterir. Muvaffakıye- halkının her turlü ihtiyacını te-

esssesenm, umıdımızın fevkınde timizin hududu hakkında bir fikir 
bir stiratle biıyümesi, ve gözleri- verebilmek için bundan daha * * mm etmek maksadiyle Sümer 
mızin onunde goğus kabartıcı bir kuvvetli bir misaı bulunabilir • . . . Bank tarafından burada r.çıl:m 
suratle gelışip serpılmesi bizlere ., a u hususta saglam bır fıkır Yerli Mallar Pazan faaliyetine 
daha ziyade çalışmak z~vk ve mıK d" . f1 r1m· d f vermek için şunu da ilave başlamıştır. Halk pazara buyuk 
gayretıni veriyordu. 1. ~ ı:~nas şe e ız . e, aa- edebilirim: bır rağbet göstermektedic. ıv-

D h ik" . 1 b d ıyetımızı yakından takıp buyu- 1939 lı d kl""b"" t 350 
1
•
1

: a , ıncı yı ~n 
1 

aşınh:ı• Ce- ruyorlar, bizden tevecctihlerini A Y~ nV a,h .ut un ~d.. velce alabildiklerine fiyatlan ar-
a ayarın unu u maz ımme- ve takdirle . i i g . 1 azası var ı. e arıç en gor ugu- tırmış olan diger ması:azalar da 

tile, 50 ye yakın "şarpi" yaptır- h tta t rt" rı~t·ıı;,?5: emıyo~ ar, müz yardımlar dışındaki varida- -
dık. Bunlan, Izmit, Hereke, Ban- h~zurl erilıp ~ısırnız !arış ~~a tımız, 20 bin lirayı geçtı. Alaka- fiyatlarını Yerli Mallar pazarına 
dırma gıbi, deniz sporlarına cid- b" . ük~ ~~ şetla d vermela dsure e darlar, çok iyi bılırler ki, bu refah uydurınağa mecbur oldular. 
d f k ı Ad el . li 1 ızı rn cua n ırıyor r ı. .. . . . . 

en ev a a e ver~ yer ere llk . Turkıyede hıç bır klube muyes-
yolladık. Bir nevi propaganda ma . ~e~ekı yanşl~ra yalnı~ ~:S ser olmuş bir mazhariyet değil-
hiyetinde olan bu yelkenliler, 0 vi Ş~rpı ıştırak etmiştı .. Fak~~ ikır;ı,: dir. 
!ayetlerde, çok verimli bir imre- cı !ıl, yanşlara .gıren şarpı Memleketimizi zi arte elen 
nış uyandırdı ve o kasabalarda lerın sayısı bırdenbıre otuza yt.ik- . f" 1 kl. b'" y d" g 

Verem :Mücadele 

Cemiyetinin Teşekkürü · ' ld" So k' . mısa ır ere u u gez ırmek ve 
denız SJ>?rlarına :ıcar~ı, o .zamana se ı n sene. ı ~an~la:a ıs~, ~O orada bir çay veya bir emek 
ka~ar go:ulmem~ş bır alaka, bir den fazla .~pı gı~ı~tı: Butun vermek programlara ıthJ edıl- İstanbul Verem Mücadelesi Cemi-
ragbet, bır sevgı uyandırdı. Yer bunlan gorrnek, hızı, ıstihdaf et- w • • yetinden: 
yer, faaliyetler, hareketler başla- tiğimiz gayeye doğru ilerledıği- ~ege. başlanm.ıştı._ Harıcıye Ve- Muhterem İstanbul halkmm ıon ay-
dı. mizden çok üstün bir hızla ilerle- kıllen suferayı klubun gu~el sa- !arda cemiytimiz menfaatine çıkarılan 

Sahip olduğumuz "şarpı" ıer- diğimize her gün biraz daha kuv- !onlarında kabul ederlerdı. Ilk yardnn pullarına gösterdiği çok yakın 
den bir kısmını, Istanbulda bulu- vetle inandırmaktaydı. Bu ina- ?e~a ola~a~ _Roma~yal~larıh da alakadan dolayı İdare Heyetimiz son
nan, ve deniz sporlarile de iştigal nış ise, en müessir bir teşvik olu- ıştırak. ettığ~ bır denız musabaka- ıuz şukran ve minnetlerini arzeder. 
eden kluplerimize dagıttık. Veyi yor, gayretimizi çoğaltıyor, bizi sı tertıp. ed~.miş bulunuyordu. O Cemiyet mazhar olduğu bu teşvik
ne ayni sene içinde, Amerik.ıdan, ileriye doğru büyük bir kuvvetle kadar kı, klup, yavaş yavaş bey- ten kuvvet alarak Kasımpaşada bütün 
fevkaliıde suratlı denız meıtorle- itiyordu. nelmilel bir şöhrete sahip olma- fenni techizau havi modern bir verem 

k B 1 Klu .. buın·· u··ze kendı"liklerın· den ya başlamıştı. dıspanseri açmağa karar vermıı;tir. rı getırttı . enzer eri, o zamana 
kadar memlekette hiç :!orulme- yazılan zevat arasında büyi..ık .Fak.at maaelesef, her ~ayırl.ı f.a- lJıspan er bu mmtakanın en milnaırip 

•J li ti h k t-1 ı Ik bır mahallinde aranılan arsa üzerine 
mış olan bu motorler, faaliyeti- naktl yardırnlannı esirgemiyen a ye n ızmı esen a ı ısız ı , d' . 

· · · 1 · vatandaşlar da vardL bir gun Modoa Deniz Kliibiinun ın~adedrilecl~k ve en geçkt!e 1 sekız ay mıze yenı ve guze bır renk ver- ıçın e aa ıyete geçece ır. 
di. Onlar sayesinde, deniz mo- B~ y~ımlar i~ k~ü~ün taazzuv yoh~na da dikiAl~i. ~a~~t müsna- Cemiyet yardım pullarının dağıtıl-
torciıluğünü de teşvik etJnek im- ve ınkişafını busbutun kolaylaş- denızle, bu talıhsızlığm acıklı ınasında bliyük gayret ve yardımlarmı 
kanını bulduk. tırıyordu. hikayesini de, bııııdarı sonraki ya-1 görduğu sinema sahiplerine teıek'kiırli 

Hareketleri her yerde, ve· her- Temeli 1934 yılında atılan zıma bırakayım! bir borç bilir. 

.Nakleden: Muazzez Tahsin Berkano 

lahat. 
Cümhuriyet: Nihal, Kaniye, 

Semahat, Bidar, Belkıs, Hayrün
nisa. 

İkinci oyun Kız muallim ile 
İstanbul arasında oynanmıştır. 
İki gün evvel Eminönü takımı
nın karşısında beklenmedik bir 
mağlubiyete uğrayan Muallim 
mektebi dün her iki sette de gü
zel bir oyun çıkararak kuvvetli 
rakibi İstanbulu 15-8 ve 15-10 
mn~liip etmiştir. 
Takımlar şöyle idi; 
Kız muallim: Melahat, Hayri

ye, Hayriye, Melahat, Neriman, 
Nevzat. 

İstanbul: Selma, Ülker , Necla, 
Güzin, Semahat, V efiye. 

Sokak koıuları 

Eminönü ve Kadıköy Halkev
leri pazar günü yapılmak üzere 
bir sokak koşusu tertip etmişler
dir. Koşu 3000 metre mesafe ü
zerinde olacaktır. 
Kadıköyündeki koşu Fenerbah 

çe iıe Belvü ~azinosu arasında 
yapılacaktır. Herkese açı olan bu 
müsabakada• ilk gelen beş atle
te spor malzemesi hediye edile
cektir. 

İstanbuldaki koşu Eminönü 
Halkevi önünden başlayacak ve 
Gül.Lane parkına kadar gidip ge
linecektir. 

Bu koşulara her teşekkül a
zami 20 atlet ile iştirak edebile
cekt.ir. 

Boka m~lan 

Boks ajanlığı cumartesi akşamı 
saat 20,30 da Beyoğlu Halkevi 
salonunda yapılmak üzere boks 
müsabakaları tertip etmiştir. 

da FenP.rbahçe stadında hazır bu
lunmaları 

* Eminönü Halkevinden: 
1 - Spor şubemizin tertip et

tiği ikinci koşu müsabakası Pa
zar S(unü saat (10,30) da yapıla
caktır. 

2 - Koşu mesafesi Halkevi -
Gülnane parkı ortasındaki ana 
voldan gidiş ayni yoldan dönüş 
(31 kilometredir. 

3 - Koşuya her teşekkülden 
azami f20) kişi dahil olacaktır. 

4 - Onuncuya kadar derece 
alacak koşuculara madalye ve
rilecektir. 

5 - Müsabaka kaydı 1-2-941 
cumartesi saat 19 da Kapanacak
tır. 

6 - Müsabakaya dahil olacak 
koşucular saat (10) da spor salo-1 
numuzda bulunacaklardır. , _______ , 

Münir 
Nureddin 

KONSERi 
4 Şubat Salı akşamı 
Fransız Tiyatrosunda 

Bilet aatııı başlamıştır. 
Tel: 41819 ~ı 

# ' Denizlerin çelik ejderlerinde ...• Vatanlarının aralan koruyucuları olan 
Amerika bahriyelilerinin hayatını canlandıran 

Bahriyelile r Şarkısı 
Zaferin nes'esi .. , Vazifenin ateşi ... Müziğin zcvkile yaratılan 

bir eserdir. 

Altın sesli Di K 
Bu a kşam LA LE 

POWEL 

Sinemasında 

nefis 

Gönülleri büylileyen ... Askları alevi.iyen 6 oarkı söyliyece'ktir. Bun
ları heyecanla dınliyecek... Alkışla seyredeceksiniz. 
Numaralı yerlerin evvelden aldırdması rica olunur. TEL: 43595 

Dikkat: En ıon dıinya haberleri: Yeni Paramount Jurnal. -----· 
ğunu ve benim Nejadın karısı olduğumu unut
ma! 

Jale küçillc elini uzatarak omuzlarını kaldır
,dı. 

- Bunu pek all biliyorum: fakat bugünkü 
günde resmi nikahların ne derece çürük hir bağ
dan ibaret old~~nu bilmeyen var mı? Bunlarııı 
kopması öyle kolaydır ki. .. 

Jale bugün her zamankinden daha zayıf, da
!ha hırçın ve ıgneli idi. Şerrnini karşılarken büyuk 
bır heyecan göstermişti. Evvela, tam bir salon 
kadını gibi, §undan bundan konuştu, gitti~i sine
malardan, gord i.ıgu kimselerden bahsetti ve çay 
vaktine kadar cıddi bir mevzua temas etmedi. F&
kat çaylarım içip ikisi de ellerinde birer ~igara ile 
g niş koltuklara yerleştikleri zaman busbiıtu!'l 
sukiıtileşti. O kadar ki Şermin yavaş yavaş sinir
lenınege ve elrıcağı haberin pek müthiş olncal;mı 
tasavvur etmeğe başladı. Arkadaşının ha!ınde 
öyle garip bır muamma kokusu vardı Jd, bır ara 
hemen oradan kaçmak arzusuna bile kapıldı. 

Ml'ger Jnlenin bu tavırları hep evvelden ha
zırlanın ş rolleraen başka bir şey değilmiş! Fettan 
kız karşısında'kinın hislerini anlayınca birdenbıre 
rucuma geçti ve hiçbir mukaddemeye lüzum gor
meden sordu: 

-· Mesud değilsin değil mi Şermin? 
Genç kadın birçok şeylere hazırlanmış olduğu 

halde bu suali hiç beklemıyordu. Jalenin yüzune 
hayretle l:.akrırken kızardığını hissetti; fakat cali 
bır knyıdsızlıkle cevap verdi: 

şının da bunu anlamış olduğuna zahip olmuştu. 
Jalenin, ayni ztımanda, şeytanca birtakım mü1aha
zalarla kendisini tazip etmeğe çalıştığını da an
lıyordu. 

- Sizin N(•jadla evlenmenizin gülünç bir o
yundan başka bir şey olmadığını biliyorum ... Bunu 
nasıl oğrendığime merak mı ediyorsun? Pek sade; 
çünkı.i, Nejad bana aşıktır. 

l>u sozlerin sonunda, durarak Şermine baktı. 
Onun üzerindekı tesiri anlamak istiyordu. Şennın 
bir iki saniye nefes almakta güçlük çekerek sukut 
ettikteu sonra şu cevabı verdi: 

- Bu takdirde, izdfracımın, senin dediğin gıbi 
"Gülünç bir oyun" olarak tavsif edilmesi doğru 
olamaz. Bahusus Nejad için bu, daha ziyade, bir 
facia ınahıyet:ndedir. 

zihnim kapladı. Bundan maada, Jalenin Nejndm 
kadınlara karşı olan his ve muameleleri hakkında 
suyledıği sozleri de hatırladı. Acaba o sözler Ne
jadın kendıscine karşı yaptığı '' fasızlıktan bir 
şıkiıyet mi idi? Bütün bu vakalar o kadar birbirine 
bağlı ve iJısicamlı ıdi ki na:;ıl bir hattı hareket 
takıp c deceğını tayin edemiyordu. Ya Nejad? 
Acal:>a bu al~li.cayıp kızı cidden sevmiş ve onu da, 
kend1si gibl, ıntıkamı uğrurıa feda mı etmişti? 
Jalenin söylemek istediği bu mu idi? Nejad da 
bızzat bunu mu ima etmek istemişti. Jaleden baş
ka bır kız ol~aydı Şermınin şüphesi kalmıyacaktı; 
Fakat ondan her şey beklenebilirdi. 

Şermin birdenbire yerinden kalktı. Eğer 
Jalenin sozlerinin yiızde doksanının çılgınlık ve 
hırçınlıktan ibaret olduğuna emin olmasaydı so
ğukkanlılığını muhafazaya muktedir olamıya
caktı. Fakat bunu bildiğinden, sillciınetini kısmen 
olsun elde:n bırakmamıştı. 

- Eğer sözlerini ciddi telakki etseydim belki 
de biraz canım sıkılırdı Jale; ancak senin sinir
lerin bozulmuş. mant1ğını kaybetmişsın; bu sebep
ten aldırmyorum. 

Nejad yüzunden bedbaht olduğuna pek müte
essirım; ancak bu boş umıtlerı daha fazla besle
menin pek vahi olduğunu duşun ve sükunet bul
mağa çalş. Çok manasız sozlcr sôyleyorsun. 

Halbuki Jale şimdi kendıne daha hakim gö
rünüyordu. Hefik'in sözlerıyle elde ettıgi ıpucu 
sayesinde birUıkın. hakika,tlerden şüphe ctmışken, 
bugun Şerminin tavırları ve sözleri bunu tekıt 
etmişti, şimdi onlann evlenmelerine sebep olan 
amilleri ke~!etmek kalıyordu. Bunda herhalde bir 
S1r olduğu aşikardı. 

- Ne acayip sual bu Jale? 
- Sana bir şey sormadım, kendi kanaatimi 

söyledim. Ncjı.dın seninle evlenmekten maksddı 
ne idi ~caba? 

Jale sını çenesini, sıyah saçlarla çevrelenen 
beyaz yuzüı1i.ı bırdenbire uzatarak yeniden konuş
nuıga br.~lsd ı: 

Bu sırrı henüz bilmeyordu; fakat bil-

:rn-ı.q --

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Mlizik (Pi) 
8.45 Yemek liste 

* 12.30 Program 
12,33 İncesaz 
12.50 Haber ıcı 
13.05 Sarkılar 
13,20 Müzik (Pi) 

l2 30 Haberler 
22,45 Cazband 
, 2~ K!'oıtOI' 

.,. 
18 00 Proıtnım 

TEŞEKKÜR 
Sevgili ağabeğimiz atan 

Icra Ceza hakımi Hasan Bod 
un ölümü dolayısile bızzat c 
ze merasıminde bulunarak v 
mektup ve telgrafla taziyet e 
suretıle duyduğumuz acıya 
rak eden akraba, dost ve a 
daşlarına ayn ayn teşekk 
teeessürumüz mani oluduğun 
gazeteniz vasıtasile alenen teş 
kür ederiz. 
Kardeşlen: Kimyager dok!or l 
tice Bodur, Savarona yatı teb 
makinisti Mustafa Bodur, kim 
ger Ali Bodur, doktor Tur 
Bodur. 

Nikfilı - Eski Çoruh meb 
bay Akif Akyı.iz'ün kızı Hayr· 
nisa ile defterdarlık kontrol b 
su şefi Emin Ekrem Büklü'n 
nikfilıları Beyoğlu evlenme 
iresinde memleketin tanınmış 
maları huzurunda yapılm~tır 

Mesut olsunlar. 

r"B-;;~t;··ı ··- .... : =---
1 MARMARA' da 1 . . ··-------··---· ..... --.. ---
Bayanlar haftası 
(MARMARA) bu hafta bilhassa 
sayın bayanlarımızın hayranlık
larla temaşa edecekleri muhtc-

fem bir program sunuyor: 

Saltanat 
KURBANLARI 

(MA YERLİNK) 
Bai Mümessili: 

JON LODGE 
ve 

KONSTANS Benette 
1ıihi eseri 

MADAM 
ve 

SOFORU -------· . ·····-·--·· ... -·······-··-----
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Akşam saat 20.30 da 
EM1L1 AGAL01Tl 

KOMEDi KISMINDA 
Aksanı saat 20.30 da 
KIRALIK ODALAR 

! ..................................... , __ .... 

4 
5 
6 

1 z 3 ' 5 6 7 8 • 

1.-........ .,___ 

ö 

Soldan sağa: 1 - 40 para 2 
Isk;mıbıldt.. birli - bir gazete 
bır sorgt. edatı 3 - Rüzgar - sa 
bahlan içilir 4 - Mükemmel 
büyük 5 - Frasada bir şehir 
esk; bir kavim 6 - Muvakkate 
vermek - sayı 7 - Ters okunur 
sa: Barsaklar - eski bir kavmi 
adı 8 - Dahi - elin üst kımu 
sanRt 9 - Çok büyük ev, bina. Bırdenbire maskesini yüzünden atmış hır

çın ve küstah tavrını almıştı. Ancak boyle bır hü
cumla Şermıni tesir altında bırakıp ağzından bır 
soz koparacağını zannetmekle hata etmişti. Bır 
d faya mahsus bile olsa. misafiri soğukkanlılığını 
muhafaza etti ve müstehzi bir mukabelede bu
lundu 

nım bıldiğim sebep şudur: Bu izdivacı 

erı harıcı bır sükünetle telaffuz et
de ku b nın şıdetle çarpmasından yüzüne 

kızıl bır re k çıkm"\§tı. Bu tebeddül, kurnaz ve 
kotu hu) lu ev sahib'lnın gozunden kaçmadı. 

Soğukkanlılığını muhafazaya muktedir olu
yorsa da sözlerin~ istediği gibi müstehzi bir ahenk 
katmağa muvaffak olamıyordu. Jale gülmeğe baş
ladı ve bu gülüş Şemıinin kulaklarında en sevim
siz bir gürültü tesirini yaptı. 

-· Seninle rastlamadan evvel Nejad, tam ma
nasiyle, burada yaşardı. Bütün boş saatlerim be
nim yanımda geçirdiğini herkes bilirdi. Öyle iken, 
sana rastladığının ertesi günü ... 

Jalenın gozleri öfkeden parlıyor dudakları 
titreyordu. Şcrmın söyleyecek söz bulamadı; çunl 
kü arkadaşının itirafları, daha iki gün ·~vvel Neja
dm itiraflarmın akabinde vaki olmuştu. Beynin
den bir sual kasırgası geçti: Acaba Jalenın siız
leri hakikatin en bariz bir delili mi idi Yoksa 
sadece bir rolden ibaret mi idi? 

- Onun böyle birdenbire değiştiğine hükmet
mek çııgınlıktrr, tam manasiyle çılgınlık ... Balo
dan evvel, üç hafta, her akşam buraya gelmiş, ba
na karşı çok dikkatli ve sevimli davranmıştı. Açık
cası ömriı burada geçerdi. 

K(lnuşurke11 bir elıyle öteki avucuna vuru
yor, dudaklarını sıkıştırıyor, gözlerinde acip bir 
ışık yanıyordu. NE>jadın ona karşı olan muamelesi 
ne olursa olsun, Jalenin cidden kıskançlık buh
ranı ıçmdc olduğu bellı ıdi Hatta. belki de. ha
kiki bir umıtsızliğe uğramıştı. 

- B~.l apdalca ı.zdivacm onu bcnım elımden 
almasına daha fazla tahammül edeceğimi mi zanne
d ıyoı sun? Saadetimi elimden almana razı olaca
ğıma mı hükmediyorsun? Hayır. Tekrar Nejadı 
elıme alacağım Seni hiç sevmediğini biliyorum. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Nazi 
de~ıl - ~eri vermek 2 - Yıllık 
3 - Yuvarlak, çember biçimi hassa Nej&dın tarafında b,r aşk olmadığı hesbelli 

idi. Bu düşüncelerin getirdıği heyecan jalenin ce
saretu!l artınnıştı Bir giın evvel Refikle konu
şurken muracaat ettiği çareyi şırndi Şerminde de 
tecrübe etmege ve yalan söyliyerek doğruyu keş· 
fetmeğe ttarar verdı Yerınden kalkank misafirı- 7 
nın kar~ısında ayakta durdu tnce viıcudü sınırdeıı 
titreyor yuzü o!ke ile sertleşıyordu. 

-- Bir <;'algı - şart edatı - ter 
okunursa· Bir renk 5 - Rıza 
gösteren - iyice vanmış kömür 

F.kmek vanıhr - c:;u - hfr not 
RP kadın ıc:;mı R fıtik 

oktas 9 T<• çük sandık - ta· 
rarrıaktan emir. 

- Buna benı ınandıramazsın, bir defa haline 
bak ':la sonra böyle buyuk sozler söylef 

S ımın birdenbire ayağının altında bir sar-
91nt1 oldu u u hissederek metanetini kaybetti. 
Kendisi hakıkati bildigi için karşısındaki arkada-

Birdenbire aklına o meşum balo gecesinde 
ckad;;ışının söylediği sözler geldi ve onun Nejada 
ciddi ve samimi bir hisle bağlı olması ihtimali 

- Ele almak mı? Sen galiba ne dedi.~ini bil
meyorsun Jale. fzdivacım velevki bir komediden 
ibaret olsun, yine aramızda resmi bir ni.kih oldu-

- Manasız sözler mi söy liyorum? Ben mı 
Şimdi bunların manasını anlarsın yavrum. Acaca 
sana, işleriyle meşgul olduğunu söyliyerek hP.r
gün bİ!~aç saatini dışarda geçiren Nejadın, bu 
saatlennı bana hasretmekte olduğunu söylersem 
buna da inanmıyacak mısm? 

.(Arkası var>. 

* 
Evvelki bulmaca .= Soldan 

sağa: 1 - O - kesel 2 - Bardiya 
3 - Kolorıı - er 4 - Ar - nar 
- de 5 - Baro - re 8 - Azami 
- .ki 7 - Hasetci 8 - Anat - asla 
9 -Trampet. 
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1 1 GÜLEN 
\..-.......................... Yazarı: H alikarnas Balıkçısı ,.._ ... ) 
lllSanların bazısı para pul bu- Motör adayı kıy1larl-ten, ada 

ırıe dalası, bazısı keşü ve icat nın ağzı kalabalık mağara-
. l'aklısı, bazısı resim ve musıki farının yeri, köpur köpr köpure
~ıdırlar. Deli Mahmut ta ada- rek Kacadağ'ın suratına deniz 
he n kara sevdalısı idi. Gözünde, tükürdiı. Mermer kayalarsa hıı
cc. ~ adalar tütredi. Adalan güre- Iayarak diş gösteriyorlardı. Hoy
ırı:un diye çok geceler goz yum- rat a lJJ böyle saygı değer mısafi
lug Zdı. Denız yuzü hala gece loş- ri nn:sıl ağırlayacağını bilmiyor
yıı:da gizlenirken, tan ışığını du. Karaya papuçJarının tabanile 
lln kekten kapan adalar, Arşıpe- tapu senedi damgalarmış gib, a
l> oyu çelık mavisinde şafak yak atan eksper :ıdanın artık 
Ai~aları gibi uyanırlard1. Ve adamakıllı damarına basmıştı. 
ko. llluda uzaktan gÖz kırparak, Kaya sırtını silkince Kocadağ 
Ya~nlarında bir }'eni g~n daha düş~ü. Patavatsız taşlar kuştuyu 
rnuJdacağını, gun dogmazdan kesıleceklerine kaskatı dondular. 
Yen· elerlerdi. O zaman Mahmut Bazı kayaların tepesi attı. Her 
~ do~';lŞ gibi sevinır~i. ~~- delikten havaya sular fışkırdı. 
'(ar a ge.rıli telgraf. tellcrıne ruz- Kocadağ sırsıklam oldu. Sudan 
ını de~pı~e! tellerın uzun ~z~~ kaçınmak için çalılara daldı. A
de ~esı gıbı, Mahmutun gon.u danın tüyleri diken diken oldu. 
~ığ~treY_e titrey<: uy~n.ır?ı. Ka- Kocadağın her tarafına dikenler 
a~ lımandakı demırını sabır- battı. Santal çalıları Kocadağa 
da, kopanr atar, .ve ad~nd~n çelme ntıyorlardı. 
ele ~ından da hususı şahsıyctın Mersinlerse boyuna klindeye 
Clar hc:nirind~n ~opan kayığı ka- oturuyorlardı. Kocadağ dur
Ça.ıı ur, Arşıpelın dalgal8:r~ıın u- mamacasına sırtüstü yüzüstü ge
raı.ı!_eleleı:~~ ba_yrak gıbı yap- liyordu. Ada, içi hava dolu bir 
do~ gül1;1şunu katar, ı=:oseı- gayda !kesilmişti. Her delikten 
dar lltuı_ Afr~~e bağıran sesı ka- dağı dağa kavuşturan, diş kamaş
cW.._ suratlı bır koşuşla, adalara tırıcı bir cayırtı koparıyordu. 
~ fırlar, can atardı. Adanın sinirleri boşanıyordu, 

tııalr-.. *· * . yapyalçın sertliğiyle, sipsivri so-
~t Delı Mahmut ~~pe- kuculuğiyle, kapkanca tırmala

~oı lin sayısız ad~~ ~çınde, yıcığiyle Kocadağı kaktı, tekme
de Uğrağı .~lmayan ucr~ bır Y.e~- ledi, şrunarladı, tartakladı, ve da
~ asıı ~ulen adanın aşıkı ıdı. ladı. Koca dağla beraber gelen 
~a dogru fır~arken ada kalça- ve adayı göklere çıkarıı·casına 
lliı kadar denizden kalkar. De- medheden iki badi badi bacaklı 
tatt 0nu fırdolayı sarıp~ çırpına- katip, bu edepsizliği ada degıl 
~dıkladıkça ada delışmen ~a~ fakat !kendileri ·ediyorlarmış g:bi, 
~ çalkar. Ağa~lar bellerı;11ı büzillüp kuyruk kısıyorlardı. Ko-
1.tr • .Y:1P~~a~ mı~yarlarca dıl- cadağ Mahmud'a senin mcdhet
~ıb.~ ~ır;bırlerıle kon~şur. tiğin ada bu muydu"! Hanıya 
)'İiltse bus~utun çıldırır. Ad~ın turkü söylerdi? Anırıyor ya! ada 
~ ~le~d_:n havaya sular fır: değil baş belflsı." diye çıkıştı. 
~ ~~ g~luş parl~r, ve. kendı Marmud "Vah efendim bugune 
'terıd~çgül~.e J~ı~l~~ ~et g{bı, ~d~ kadar hiç anırmadıydı hiç boy le 
~l uşu ıçın e ay 0 ur, e yapamazdı" dedi Koca.::laa "Ne 
bq. ~!'ortasında yalnız çınlayan zoruna Bu zırıltıyı dinle;ecegı-

~ahkaha kalırdL . · d 
b Su ada nerede başlar, nerede me gıder de ,, otel~ekı. r~a . yoda 
it~., b "li zd"t ç··nk·· d Mısırı açarım dedı. Iki katıp de, ı... ...:4. ı nme ı. u u a anın b. ın."7r1 "1 b t b 1 
"'hları ve bağrı deniz altı ma- ır a67,'"'an . sa e uyr~ ur e-
tqralariı dchlizlerile oyuk o- f:ndım dedıl~. Bt1:n':111 uzerme 
~lllttu. e, Kocadağ motore bınınce l\fah-
.\danın denizde çınlayan gülü- mud'u kay!~yle adada bırakarak 

§i.i Ve denizden Deli Mahınudun savuşup gıttı. 
iiil_lİ§ü, kollar gibi kavuşarak * * 
dııllibirini çekerler, adeta dudak Deli Mahmud şaştı kaldı. 
~dağa gelirlerdi. Zaten her Kumlara serildi. Ri.ızgfır 
a.{··· Deniz, dalga, köpük, kaya, dindi. Sular karardı, ada geceye 
ı;: aç, dal, gök. Ne varsa .... Renk- kaydı. Ay çıktı. Adanın i.ızerinde-
0 camdan geçen bir bakış gibi, ki bir buluttan 1nce bir rlur ini-
ugUlü~en geçercke, tasfiye olur- yordu. Serinlik ve fısıltıdan ıba

ret bir duvaktı. Adaya sü.kıiut 
~ .. serpiyordu. Titreyki yağmurun 

~ 
her damlası, ay ışığında ince bir 

e oluyordu? Adanın deniz gümüş tele benziyordu. Ay ışığı 
altındaki korıdor tunelle- buğuda bir alaiınussema sallan-

~d.en gıren da.gaların suları, dırdı. Sanki ada milyar!ar.!J. giı-
1(11Ytu bır yerde sevışıyormuş gıbi muş tellerle alaimüssc~maya asılı, 
1q0Yun koyuna fıru 1ırıl gıraap- muallakta sailanıyordu. Ada, sal
atı tltrlar. birıbirlerine bir şeyler dığı gelin kuşağının kavsıle sanki 
.,. latırınr. Sonra da çıldırusıye se- Mahmudun üzerine eğilmiş giı
g ttı~en bir müjdeyi duymuşlar lümseyordu. Deli Mahmud uy
~b~ birdenbire, bir ateş sütunu kusundaki tebessiimün halesiyle 
ı~ linde havada alevlenip harlar- a7ai.müssemanın çeııberini ikmal 
'<il' .B fil 1 ı k ediyordu. Denizin türküsü kıyıda c1ö • . ır g uş şc alesı o ara .. 
._ külürler. iç içe alaimüssema- gidip geliyordu. Denize duşen 
"'lt çiğ tanesinin aynlığını denizde 
8-~ savururken, ürkek çığlıklar kaybetmesi gibi, Deli Mahmud da 

sala kaçışırlardL adadan ayrılığını kaybediyordu. * * Gi.ındüz güluş gülüşe gelmişlerdi. 

llnılrln b ·· ük k li tti irk Ay ışığı!1d~)'.sa ayni gülü~~.e 
ti . uy . a 0 ş e- onları bırbırıne sarıyordu. Kureı-

~ ~ ekspen M~at Koca~ .arz esirde onlar da rüynlarında 
Q • Deli Mahm~t~ ~a~a bak. döne döne gidiyorlardı. 
r::fen adayı sen bılirmışsın? Ne-

~ ecl.ir?" diye sordu. Deli Mcıh- Metaksasın Ölu""mu·· t~lt~un cevap olarak, kolay ve l 
ili~ bir kavisle havada gezdir-ı 
r,~' eli, sanki adanın hudutla
~ dört bucağa fırlatıyor, ve a
bıl' muhitinden tamamen hür 
el Varlık veryordu. Eksper "a"t ne yapar?" dedi. Mahmut 
)ıı.ıh~ttığı bir topu ata tuta yapa 
el ~ oynayan bir çocuk gibi, 
d Clılzin açıklıklarında, kendi ken
b~e güler oynar." dedi. Eksper 
d~ tnotör kiraladı. Kılavuzluk e
)~ ek, olan Mahmud un kayığı da 

:f te çekilecektL 

Karşısında 
(Başı 1 incide) 

na katiyetle cevap verebilirz: 
Hayır. Filvaki Metaksas Yunan 
irade ve azmini perçinleyen bir 
lider, ve Yunan harbini idare 
eden yüksek 'bir askerdi. Fakat 
o eserini tamamlamış bulunuyor
du. Yunan milleti, şefinin verdi
ği emri, onun arkasından daha 
büyuk bir imanla ifa edecek, ve 
bu ölüm Yunan milletinin azim 
ve ımanını kamçılayan bir amil 
olacaktır. 

de ltoca dağın tavrında ve sesin
~ Sahip olduğu otomobillerin, 
t~1attin ve paralarının listesi sı
~Ordu. Onunla konuşmak in
oı a konuşmaktan ziyade, sahip Almanya • Fransa 
b ciuğu otomobillerle, emlıikle, ve 

Arnavutlukta 
(Başı 1 incide) 

makineli cüzütam.larıru kullan
mış olmalanna rağmen, bu teşeb 
büslerinde ısrar etmenin faydasız 
olduğunu anlamışlardır. Yunan 
mermilerinin yağmuru altında 
İtalyanlar geri çekilerek kaçmış4 
!ardır. Bu taarruz esnasında 4 
İtalyan tankı tahrip edilmiştir.,, 

Nezaretin beyanatı şöyle de
vam etmektedir: 

"Arnavutlukta !kumandanlığı 
deruhte ettiği gündenberi yeni 
başkumandan General Cavallero 
nun elde ettiği yegane netice bol 
bol İtalyan kanı dökmekten iba
ret kalmıştır. Yunanlılar, cephe
nin cenup mıntakasında bazı sırt
lan ve kasabaları ellerine geçir
mi~lerd ır.,, 

Şimal ceghesinde 
Manastır, 29 (A. A.) - "Reu

ter": Devol nehri ile Ohri gölü 
arasındaki şimal cephesi boyun
ca İtalyanlar tarafından yapılan 
taarruz, bugün şiddetlenmiştir. 
İtalyan tayyarelerinin faaliyeti 
Cie daha geniş mikyasta olmuştur. 
Bu taarruzlar, büyük bir cesaret
le harbeden Yunanlılar t~rafın
dan püskürtülmüştür. İtalyan 
tnvvareleri ibilhassa Lin, Görice 
yoluna kuvvetli hücumlar yap-
mışlardır. İngiliz ve Yunan tay
yareleri şiddetli mukabelede bu
lunmuşlardır. En miihim muha
rebeler, Şkumbi nehrinin man
sap mahallinde cerevan etmiştir. 

Harp tebliğleri 
Atina, 29 (A. A.) - Başkuman

danlığın 94 numaralı tebliği; 
Mevzii mahiyette mahdut ha

rekat vapılmıştır. Bir kaç esir a
lınmıştır. İki düşman tayyaresi 
hava bataryalarımız tarafından 
düşürülmüştür. 

* !talyııda bir mahal, 29(A.A.)-
Vmumi karargahrn 236 numaralı 
tebliği· Yunan cephesinde ma
halli mahiyette bazı hareketler 
yaparak, mühim mevzileri zap
tetmeye muvaffak olduk. Esirler 
aldık ve otomatki sil5.hlar iğti
mun ettik. Tayyarelerimiz, düş
man kıtalarını, batarya mevzile
rini ve yollan bombardıman et
mek suretHe muhtelif mıntaka
larda, kara ordusile faal bir su
rette işbirliği yapmıştır . 

Tayyarelerimiz. bundan başka, 
Seianikte, askeri hedefleri ve Se
lnnik - Atina demiryolunu şid
detle bombardıman etmiştir. 

* Atina, 29 (A.A.) - Umumi em-
nıyet nezaretinin tebiği: 
Düşman tayyareleri, Selanik'i 

bombardıman etmişlerdir. Aske
ri hastahane hedef ittihaz edil
miş ve bu binanın üstüne bomba
lar atılmıştır. Hastahane perso
nelinden biri ölmüş ve araların
da 4hastabakıcı kadın olduğu hal
de 10 kişi yaralanmıştır. Bir düş
man tayyaresi Makedonya'da ba
zı kasabaların kırlık mıntakala
rına da bombalPr atmış fakat ha
sar ve insanca zayiat olmamış
tır. 

lngilterenin gardımı 
Lonwa, ~l:l lA.A.) - ·· umes" 

in dıplomatık munarrirı şuıuar1 
yazmaktadır: 

General 'N avel'in Akdenizi a
şaraK Atınay1 ı.ıyarcLC gcınıc::.ı,as

.kerı harekatın cıevanunn ola.o. ıtı
madım gostermcktccu.r. liarbuı 
ı oıa.ayeLuıdeııben, lngılt.erenuı 
Yunanıstan hakkında ıı.tıhaz eı.
tığı hattı hareket degışmemıştır. 
ı wıani:san, lngilteredn te.ımı.k 

bir yardım :istemı~, lngiltere de 
keııdl!;ıne, :istediğı tek~ yaniımı 
yapınışur. Yunanlılar silaha ınuh 
taçtzdar. Ve muhtaç oldukları sı
laıüarın, Libya'da lngilizler tara
fıııdan ltalyanlardan alınan bu
yük ganimetler sayesinde surc..tle 
gunderilecegıni iımıt etmektecıır
:ler. Yunanlılar, askeri 1htıyaçıar
dan başka, Yunanıstandaki mu
harip ve sivillerın muntaı:am bır 
şekilde iaşelerıni temın maksadle 
ve belki de muvakkat mahıyette 
ekonomik yardım da isteyebilir
ler." 

Bankalardaki mevduat 
Atına, 2~ lA.A.) - Iktısat ve 

maliye nazırlarile Yunanistan, zi
raat ve milli ve Atina, Populaire, 

e~a hesabı cari def terile hoşbeş 
!tl eğe benziyordu. Adanın da a
i':iı tuhaf hali, adamın adayı de-
81 •

1 
f~kat adanın adamını seçme

dq d.ı. Uzaktan yanaşan koca 
b1.ı.kı gorünce ada yavaş yavaş 
~/lUneğe başladı. Saati saatine 
öı:aıdı zaten. Burası kararır, 
~ ~ aydınlanır, kızarır, morarır, 
~\'ıleşir, serap gibi ufka yas
lttt lt, bulut olur yayılır, bugu o
E:ozılıçarlardı. Oraya bütun gônül 
l>at ere ve kulaklara toplanarak, 
içİl\ l.ttı yapıp adayı ürkuımemek 
ta; ' Usul usul ayak ucile bası
hlt alt gidilirdi. Halbuki Kocadağ 
ı0:1t I?arasını vermekle, oyunun 
haıt erı önünde oynanmasına 
ay kazanmış gibi adanın gelip 
bt!~larının altına serpilmesini 
"% 1Yorlardı. Ada Kocadağı gö
tr\a~e, tepesine doladığı koskoca
\tttl t.~ara bir bulutu, başına da
tı~ ~dar kavuk edindi, ve de
~h 0t~asında asık suratlı bir kol 

(Başı 1 incideJ Ioniyen, Kommercial bankaları 
mayülleri mallım olduğuna göre, umum müdurleri maliye ııczare
Mareşal'in her sınıf siyaset a- tinde konferans halinde to}Jlan
damlariyle istişare kararında ol- mışlardır. Bu toplantıda mevdu
duğu gözüküyor. at meselesi bütlin teferruatile tet-

"Laval'in azliyle inkıtaa uğrı- kik edilmiştir. Cereyan eden 
yan Almanya - Fransa arasın- müzakere neticesinde Yunan -
daki müzakerelere muhabere ile Italyan muharebesinin infilakını 
devam edilmektedir. Bu müzake- mtiteakıp tasarruf sandıklarile 
reler Petain ile Almanya ara- posta, bankalar ve diğer te~ek
sında yapılıyor. Bir İsviçre gnze- küller nezdinde mevcut h~ türlü 
tesine göre, Petain, Almanyanm mevduaun geri çekilmesi husu
talep!erine kati cevabını vemiş, sundaki tahdidatın tatbikini icap 
fakat bu cevapların mahiyeti he- ettiren sebeplerin artık ortadan 
nüz bilinmiyor. kalkmış bulunduğu müşahede 

<ıtıı kesildi. 

Almanya ile Fransa arasında edilmiştir. Hükumet bu tahdid&tı 
bu suretle daha sıkı bi yakınlaş- katiyen reddedecek bir kanun is
ma olurken hür Fransız kuvvet- darına karar vermiştir. 
lerine mensup bir kıtanın Çat 
11ölü tnra!ından ve Cenubi Ta· 
;ablusgarmbın Fizan mıntakası 
na girerek, huduttan 350 kilo
metre kadar içerde bulunan Mer 
zuk şehri öniinde İtalyanlara za
yiat verdirdikten sonra geri çe
kildikleri haberi veriliyor. 

, .. 

1 
Uoktor A. Emanuelidı ı 
Sirkecideki muayenehanesınlı 

ıstimlfı.k! dolayısile ayn! sırada 
Meıkeı Lokantası üzerine nak-

\ • letmısh' , 

Jandarma Subay 
Okulunu Bitiren 
Gedtkli Erbaşlar 

(8a~ l indd~) 
tur, tehlikesi vardır, fakat biz 
yurd için zahmetten ve tehlike· 
den kaçan değıl, onlara azimle 
gurur ile göğüs geren bir mille
tin çocuklarıyız. Vazife yolunda 
giıçlük ve tehlike ancak bizim 
şevk ve cesarethnizi arttırır. Sı
zin de icabında bu milli vasıfları 
haiz bulunduğunuzu göstermek
te kusur etıniyeceğinlzden emi
niz. 

Bulunacağınız yerlerde hüku
met namına en çok temas vazıfe
si size dü~eccktir. Halk, hükume
ti sizin şahsınızda görecek, hfr· 
klurıetin vasıflarını sizin temas
larınızda arayacaktır. Onun için 
daima dürüst, hakka, adalete, ni
zama riayetli olmalısınız. 

Idaremizin esas vasıflarından 
bıri halkçılıktır. Vazife görürken 
bunun icaplarından ayrılmayın. 
Aldatıcı, şaşırtıcı tesirlerden ken
dinizi koruyunuz. Mıntakanız 
halkı temaslarınızda sizin kendi
lerinden olduğunuzu görmeli ve 
anlamalıdır. 

Vatandaşlar üzerinde kanun 
ve nizam hükümlerini tatbik 
ederken kıyası nefsi unutmayız. 
Kendinizi onların yerine koyu
nuz. Onların da tıpkı sizin gibi 
duygulu ve muhakemeli olduk
larını aklınızdan çıkarmayınız. 
insanlar kendi kusurları ile istih
kak kazandıkları muamelelere 

kolay katlanırlar. Sert olsa ada
let icaplarına boyun eğerler. Fa
kat layık olmadıkları munmcle
leri hazmedemezler ve onların 
faillerini affedemezler. Siz bu 
zümreden olmamağa gayret edi
niz. 

Büyük Şefimizin bize verdik
leri yüksek direktifler bunu i
cabettirmektedir, unutmayınız. 

Sizi vazifenize sevkederkeıı ha
reketlerinizin hesabını millete 
ve onun büyük Şefine vermek 
mecburiyetinde bulunan son a
miriniz sıfatiylc tahas:>üslerim 
vazifenin kudsiyetini ve mesulı
yetjnin ağırlığını idrak eden bir 
adamın duygularından başka bir 
şey değildır. Bunu duyuyorum 
ve bu duygumu size de nakJet
mek istiyorum. Kendinizi ve mü
teseısilen bütün amirlerinize beni 
mahcup etrnıyecek tarzda vazife 
aşkı ve millet merbutiyeti ile 
çalışacağınızı umuyorum. Ve bu· 
nu sizden istiyorum. 
Ağır mesuliyet duygusu altın

da teselliyi ve kuvveti, diğer va
zife arkadaşlarım gibi sizin de 
dikkat, gayret ve şerefinize inan
makta buluyorum. Bu inanmoda 
beni tekzip etmemek sizin eliıuı
dedir. Sizi veni vazifelerinize 
doğru buradan uğurlarken mille
te ve milletin çok aziz ve Büyük 
Şefine karşı olan ödevlerinizde 
muvaffak olmanızı dilerim.,, 

Kralın Beyannamesi 
(Başı ı incide) 

millete Mtaben aşağıdaki beyan
nameyi neşretmiştir: 

"Bes sene benim yanımda se
bat ve feragatle memleketimi i
dare eden. aydın zekası ile dev
lete verimli faaliyetinin damga
sını derın bir şekilde veren, mil
li duvguyu canlandırarak diiş
man entrikalarına karsı cesurane 
vaziyet alan .Jan Metaksas. Yu
nan tarihinin ebedi simaları ara
sında ver almak üzere gözlerini 
dünvava kapamtstır. Hatırasına 
sayp,ı göstermekle bugüne kadar 
siyasi VP askeri sahalarda olduğu 
~ibi, ar:ıelc \'C zirl'at€' müteallik 
islahat sahalarında ve ayni za
manda milli gen~lik teşkilatı sa
ha~ında da eserinin. daima avni 
hcvecanla takip edileceğini, mil
letime temin ederim. 

Yeni hükumetimin reisi ve a
zalarının şimdiye kadar müte
veffanın u:mn :r.amandanberi me
sai arkarlaslan bulunmalan. bu 
eserin takibinde devam edilece
ğin:n en kat'i zunanıdır. 

"Milletim ile beraber tahtım 
etTafında sıkı lbir surette birles
mis bulunan ve ayni zamanda 
mil1i havatımızın son serefli sa
hifolerinde'ki f<>Vkaliide de~erli 
misallerden ilham alan nazırla
rrm Yunan ordusunun şeref mey
danında takip ettiği kahraman 
ve muazzam mücadelevi feda
kftrlık ve feragatle son-a erdire
cekler VP emin olunuz muzaffer 

istila Hazırlığı 
(Başı l incide) 

lktısadi harbe doğru 
Vaşington, 29 (A. A.) - İngil

terc:ve :vardım projesini hariciye 
encumeninde müdafaa eden ma
liye nazın Morgenthau demiştir 
ki: 

"İn~ltere, Fransanın Ameri
kaya yaptı~ siparislerin hepsi
ni Ü7.erine almıştır. Harbin ilk al
tı avı kinde fngilterenin altın ih
tivatı vP dolar mevcudu 2316 
milyon raddesine inmiştir. İngil
te:-enin .geçen umumi harpten 
kalma borçlan 5,728,821.000 do
larlık bir bakiyye irae etmekte
dir . ., 

Bu sırada ayandan Wangen
ber.ıı maliye nazırına şunları sor 
muştur· 

- Bize bunlarrn kar ve zarar 
hes-:ıbına geçirilmesi lazım gel
diğıni söylemeğe mi hazırlanıyor 
sunnz? 

M.oroenthau ibaşile tasdik ede-... 
rek: 

- Bunu her zaman söyleme
ite hazırım. Demiştir. 

* Ankara Radyo Gazetesi dün 
.ıkşamki neşriyatı arasında şu 
haberi vermiştir: 

"Sovyetlere Amerikadan yapı
lan ihracat meselesinden dolayı 
Amerika ile İngiltere arasında 
;htilaf çıktığı anlaşılıyor Bu ih
tilaf, İngiliz Nazırlanndan Dav
si'nin Avam Kamarasındaki söz
lerinden anlaşılmış ve ortaya 
rıkmıştır. 

"Anlaşılan Sovyetler, Ameri
!tadan aldıkları eşyayı değil, fa
k at avni cinsten Rus eşvalannı 
Almanlara veriyor. Mesela, ken
di ihtiyacı için Amerikadan buğ
dav ahvor. buna mukabil kendi-

'bir neticeye isal edeceklerdir. 
Butün Yunanlılardan şimdiye 
kachr olduğu gibi disiplin ve va
tanperliğin ayni parlak delille
rıni ıröstermelerini isterim. 

"Allahın inayeti ve millet.in 
kuvvet ve iradesile Yunanistan, 
ebedi Yunanistan yaşıyacak ve 
büyük acdadımıza ve kahraman
larımıza lavik bir surette muzaf
fer olacaktır.,, 

Yeni kabine kuruldu 
Atina 29 (A. A.) - Kral, Me

taksas'dan inhilal eden Başveka
l ette, Yunan bankası umumi 
müdürü sabık nazırlardan Alek
sandros Korizis'i tayin etmiştir. 
Yeni Başvekil avni zamanda ha
ricive nezaretini de iizerine ala
rak Metaksas kabinesinin ayni 
olan yeni hiikumeti teşkil ctmis
tir. Yeni kabine bu gün saat onda 
yC'min etmic: ve h:e baslamı!öbr. 

e ıs~~ tarihinde doğan Alcksan
dros Korizis, bütün Yunanistanda, 
der:n olr hilrrnct gören kıymeW bir 
ikU<ıadiyatçıdır. Hukuk tııhsllinl b!Ur
dikteıı ~onrn milli Yunan bankasının 
hizmeUııe ginnlş ve orada müdilrlilğc 
kadnr yı1ksC'lmlstlr. Mumaileyh Yu
nanıst:ı'lda "Kuru Ozilm,. ismlndC'ki 
kıymcttıır te ekküliln müessiııldlr. 
lD38 senesinde milli Yunan bankası
nın reis muavinliğine tayin edilmiş
tir. Bi~hnrt: Metaksa5 h0ki1metine lç
ı:mat muavenet nazırı sıfatile iştirak 
etm "ştir '939 da milli Yunan banka
sı reisli~!ne intihap edilen Aleksan
dros Koriz:is, yeni vaz.lfesile meşgul 
olmak ü:ı:ere nazırlıktan istifa etmişti. 

Türkiyede Teessür 
(Ba ı 1 indde) 

rin bir inşirah ve emniyet mevcut 
olduğu her yerdeki mükaleme 
ve muhaverelerden anlaşılıyor. 
Herkes Elenler Kr.:ılı Sa Majeste 
George ıle ba~kumandan geııeral 
Papagos'un ve merhumun yerine 
geçen yakın arkadaşı Ekselans 
Korizis'in ferah vericı yüksek 
değerlerinden bahsetmektedir. 

Atinaya birçok hususi ve res
mi taziyet telgrafları çekilmek
tedir. Ankara, en kı~metli bir 
ferdini kaybetmiş bir aile ınan1.a
rası arzediyor. 

* Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lut!! Kırdar diin Yunan konso
losur.u ziyaret ederek C";eneral 
Metrıksasın ölümü dolnyısile ta
ziydeı mi beyan etmiştir. 

sinin yetiştirdiği buğdayları Al
manyaya veriyor. 

"İngiliz görüsü bunu iyi karşı
lamıyor. İngiltere, "Amerika 
Sovyetlere buğday vermezse. 
Sovyetler de Almanlara kendi 
buğdaylarını veremez., diyor. A· 
merikanın buna karşı cevabı ise, 
Sovyet Rusyaya verdiği malların 
pek cüz'i nisbette olduğu merke
zindedir.,, 

"İngilterenin yeni Amerika El
çısi Halifax, gazetecilere yaptığı 
beyanatta ilk iş olarak Rusyaya 
-.. apılan Amerikan ihracatı mese
lesini halletmek niyetinde oldu
~unu söylemiştir. 

Hatta Halifax Hariciye Müste
..:ar Muavini Velsi ziyaret ederek 
sırf bu meseleyi konuşmuştur. 

"Maamafih Amerika Hariciye 
Nazın Hull. İngiliz ablokasının 
yarılmamasına dikkat etmek, İn
giltere kadar Amerika için de bir 
vazife olduğunu beyan etmiştir.,, 

Horia Sima 
Kaçmış! 

Leiyoner Şefinin 

Rumen T opraklarmı 

T erkettiği Anlaşılıyor 
Belgrad, 29 (A.A.) - "Reuter" 

General Antonescu'nun bir kurar 
namesı mucibince biıtün Rumen 
pasaportları, sahipleri memleketi 
terketmeden evvel, hususi suret
te vize edilmesi lazım gelmekte
dir. Bu tedbir diplomatlar hnk
kında da tatbik edilecektir. Görü
nüşe gore, bundan maksat, Demir 
muhafızların isyan teşei:>büsune 
ıştirak eden ve hükümetçe ara
nılan bazı kimselerin ecuebi 
mcmleketlcrıne kaçmalarına ma
ni olmaktır. Buraya gelen ga
zete haberlerıne gôre, Horıa Si
ma, tevkif edilmemiş ve numen 
topraklarından uzaklaşmağa mu
vaffak olmuştur. Askeri Rumen 
mahfillerinde asilerden miihim 
miktarda sıliih alındığı ve Demır 
muhafızlar . tarafından gnsbe
dilen eşya ile dolu 70 kamyon ele 
geçirildıği söylenmektedir. Anto 
nescu gripten muztariptir. 

Berlin, 29 (A.A.} - "Stefani" 
Romanyanın Berlin sefiri Greci
ano, hukümeti tarafından geri 
çağrılmıştır. 

Alman askerlerinin 
maaşlar 

Bcrliıı, 29 lA.A.) - "O N.B" 
Rurııanyac!n bulunun Alman as
keıled, bundan sonra maaşlannın 
bır Aitmını alabilece!de:dir. fiu 
tedbır sayesinde büyük Alman 
ask~ri teşekküllerinin bulundu· 
ğu yerlerde iktisat ve tev2.iat 
zorluk.arının önüne geçilecektir. 

Çang - Kay • Çek 

4 üncü Orduyu 

Terhis Etti 
Çunking, 29 (A.A.} - İki ko

münist Çin ordusundan birınin 

Manş 

5 

Sahillerinde 

Uzun Menzilli 
Toplar Yine 

Faaliyete Geçt 
Londra, 29 (A.A.} - Uz 

menzilli Alman toplan, dün gü 
düz bir buçuktan sonra ve bu sa 
bah şafakla beraber iki salvo at 
si açmışlnrdır. Birinci salvoda al 
tı tane obüs atılmıştır. Bir saa 
sonra Alman topları ikinci salvo-ı 
jannı yapmışladır. Fakat her ik 
bombardıman da ne hasar ne d 
telefatı mucip olmuştur. 

Hava hücumlan 
Londra, 29 (A.A.) - 28/29 İ 

kıncikar.un gecesi Londranın bi 
ı ibirini müteakıben hiç bir akın 
maruz kalmadan geç_irdiği doku 
zuncu geceyi teşkil etmiştir. Bu 
nunla beraber dün gündüz 4 ker 
tehlike işareti verilmiş ise de an 
cak bir kaç bomba at1lmıştır. Ha 
va Nezaretinin tebliğinde dü 
gece Ingilterenin Garp sahili açı 
ğında düşman tayyarelerinin ha· 
fif bir :faaliyet gösterdikleri, fa
kat hiç bir bomba atılmadığı kay 
dedilmektedir. 

111 alta üzerirıde 
Malta, 29 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Dünkü Salı sabahı düşman ta 

yarelerinin attığı bombalardan 
İngiliz tayyare personel arasın 
dan 4 kişi ölmüş, 9 kişi yaralpn 
mıştır. Hükumete ait emlak, baz 
hasarlara uğramıştır. Sivil hal 
arasında hiç bir zayiat olınadığ 
ııibi. sivillere ait emliıkte de hi 
bir hasar vuku bulmamıştır. 

Divanıharbe verilenler 
Londra, 29 (A.A.)- Harbe vic 

cianen muhalif olan bazı kimsele 
re fena muamele ettikleri iddi 
olunan bir zabit ile 6 kuçük za 
bit, Harbiye Nazırı Mar~sonu 
emriyle Divanıharbe sevkedilmi 
lerdir. Avam Kamarasında bu h 
sustaki kararını bildiren Mar 
gesson, Kamara azasının, adale 
bu iş ile meşgul iken bu hadi 
nakkında fazla malumat verilmi 
veceğini takdir edeceklerini be 
yan etmiştir. 

terhis edildiği bugün Çin kuv
vetleri Başkumandanı Çan~ -
Kay - Çek tarnfından bildirilmiş
tır. Mareşal, bir "disiplin tedbiri 
olmak üzere bu enerjik karan 
verdiğini söylemiş ve terhis edi- • 
len orduyu kardeş müfrezelere 
hücum etmek, verilen emirlere 
itaat etmemek ve isyan hareket
lerinde bulunmakla ıtham etmiş
tir. 

Afrikada Harp 
(Başı ı incide) 

karar verilen noktalardan da ile 
ri atılmışlardır. Umm - Har' -
hudut karakolunun Şarkına, E 
ritre'nin Cenubu Garbi kısmına 
doğru giden 1500 - 2000 kişilik 
bir İtalyan kolu pek ft.na bir va
ziyette bulunmaktadır. İngiliz 
seyyar cüzütamlan tarafından sı
kıştmlmağa devam eden bu kol, 
linbeşistan hududu civarında So
til nehri sahilini takip eden ye
gane yoldan ricat etmektedir. 

Çang - Kay - Çek, Çinin Japon 
tecavüzüne karşı mukavemet ka
biliyetirti korumak maksadiyle 
bu karnn ittihaz ettiğini, parti 
ve politika hislerinin tesiri altın
da kalmadığını beyan etmiştir. 

Terhis edilen ordu, "Dördüncü 
ordu,, idi. Bu ordu son zamanlar
da teşekkül etmiş ve Yangtse 
nehrinin Cenubunda muharebe 
etmişti. 9 uncu ordu olan diğer 
komünist Çin ordusu, harbin baş 
langıcmda Cinin Şimalinde teş
Jdl edilmişti. Bu ordunun yaptığı 
çete muharebeleri Japonları bir 
kaç kere zayiata uğratmıştı. 

Çang - Kay - Çek, yaptı~ı ha
reketin Cinde dahili harp çıktığı
na delalet ettiğine dair dolaşan 
Japon haberlerini şiddetle tekzip 
etmiştir. 

Mareşal, ayni zamanda bu ha
dise dolayısiyle Çin'in harici mü
ııasebetlerinin haleldar olduğuna 
dair verilen haberleri de tekzip 
etmiştir. 

Triyestede 
(Başı 1 ;ncideJ 

grad'dan gelmektedir. Londrada 
bildirdiğine göre, Italyada dikka
te değer bir memnuniyetsizlik ve 
i.:..ıncı dc;recede ehemrnijeti hı.ız 
nümayişler olmuştur. Fakat İngi
liz hi.ikl'tmeti bu nümayişlerin is
yan şekline inkılabı içill\Italyaya 
daha ağır darbeler vurulması ica
bettığine kanidir. 

* Roma, 29 (A.A.)- Veliahd'a, 
Italyanın harp harici kaidığı 
müddet zarfında ve harbin baş
langıcından sonra memleketin 
garp hududunda ordular gurupu 
kumandanı sıfatiyle gördüğü hiz
metlerden dolayı en büyük Ital
yan askeri nışanı olan Savoye ni
şanının Komandör rütbesi veril
mıştir. 

Yugoslavya hududunda 
Belgrad, 29 (A.A.) ''Hants" -

Italyan - Yugoslavya hududun
da dün hava tehlike işareti veril
miştir. Hüviyeti meçhul iki tay
yare bir şehrin üzerinden alçak
tan uçmuşlardır. Bu tayyarelere 
karşı topçular mitralyöz ateşi 
au lmışt'!.'" Meçhul tarıareler Fi
umc ıstikametine doğ-!l gözdrn 
kaybolmuşlardır. 

/ngiliz resmı tebliği 
Kahire, 2S (A.A.) - "Tebliğ,. 

Agordat - Barentu mıntakasın
Cia harekat inkişaf etmektedir. 
Umm - Hagar'dan çekilen İtal
yan kıtaları İngiliz kuvvetleri ta 
rafından sıkıştırılmakta ve ricate 
devam etmektedir. Yeniden 73 e
sır alınmıştır. İtalyan Somalisi 
~ududunun dışında bir çok mın· 
takalarda şiddetli keşif kuvvet
leri faaliyeti olmaktadır. Habe· 
şistanda Metemma'nın Şarkında 
vaziyette liir değişiklik olmamış· 
tır. 

Derne'de tazyik aı·tıyor 
Kahire, 29 (A.A.) - Umumi 

karargahın bugünkü tebligi: Der 
ne mıntakasında düşm1n kuv· 
vetleri üzerine yapılan tazyik 
artmaktadır. 

Jtalyarı tebliği 
Italyada bir mahal, 29 (A.A.; 

- 236 numaralı harp teblıği 
Bingazi'de Derne'nin cenubundE 
düşman zırhlı fırkalarından bıri· 
nin hucumu, kıtalarımız tarafın 
dan, düşmana büyük zayiat ver· 
dirilerek püskürtülmüştür. Tay 
yarelerimiz, düşman kıtalarmı VE 

düşmanın makineli vasıtalariylE 
zırhlı teşekküllerini küçük ve bü 
yük çapta bombalarla bombardı 
mşn etmek suretile kara ordusu 
na büyük mikyasta yardım et 
mişlerdir. 

.t3ir hava hücumu grupumuz 
bilhassa yorulmaz bilmez ve ce 
surane faaliyetlerile tem.ıytiz et 
miştir . 

Ankara 1 inci Asliye Hukuk Hakim 
l • ğinden: Yenişehir Erdoğan S. 2 
Numarada: Arif oflu Mehmet Sadet 
tın tarafmdan Mahkememizin 279 
Sayıs:yle ikame olunan S'>yadı davası 
nın muhakemesi Sor.unda: 

Özdebir Soyadmm (EVRİN) Soya 
dı ile defiştirilmek suretiyle nüfu.ı 
teı.ll ve :Jfnma Temyıı )c.lu atılr ol 
malı: Uz~ ·c: 30/12/940 .{Ününde k;ıra 
verildiği \!iı• olu•.ur 

Pasoları Tramvay 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum l\lüdür1üğiinden 
Eslı:i tramvay pasolarının 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren mer'i ol-

mıyacafı HS.n olunur. (855) 
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liradır. Puarlıtı 6/1/941 den itibare•.1 hersfin ıaat 14 de Anlı:ara L•. Amir
Uti aatm alma lı:omiayommda )'apdrıcakur. $annamal lı:omia,.onda r6rillth 

(1714 - SM) 

* • 
Beher ldlon il bnqtaa 1.'.145 tOI' 

buidaJ almacaktır Puarbtr .ıa elı:ıilt
meai 10/2/941 Puaneai slAı& ıaat lt 
da t.mirde Bomo"ada aı'ari aatm al· 
ına komlt70nanda yapıl·Acalı:tır. Tah
min tatan 126,950 Ura, illı: teminat 
&097 Hncbr Sartnar'1r.:ti lı:omiı1ond· 
((!ir6Utr taliplerin t..ern valı:itte komiı 

ona relmeleri. n 754 - 221) 

• Orcha dpl ve "11ncut numunesine ıö 

ma komfl70mında c8rebilirler. Puar
hlı: 3/2/941 Puaneıl ıaat 15 de Af· 
yon Askeri ıatm alma komisJODQDda 
yapdacalı:tır. (llSO) (591) -Beherine 115 Dn tlhmia edilen 100 
adet çift atlı nakliye arabaıı puarbk
la ıatm alınacaktır. lbaleel S/2/941 
Puarteıi sfinii ıaat 15 efe lnnirde L•. 
Amirliti utm alma lı:omiıyonanda 
:papılacalrttt Hepıinln tahmin tatarı 
18,500 lira illı: teminatı 2775 liradır. 
Şartnamesi lı:omiıJC)Dda söriiHtr. Tı-
1 plerin belli valı:itte komi•J'On& selme-
lerl. (1840) (I01) 

re 141 er bklelr eter talı:ımı lrapal 
zarfla eJm;ltmeye lronmaştar thaleıı· 
31/1/941 SflnB ıaat 15 de Menlfond1 
aaked PAtm alma komiıyonanda J&Pl-
lacakt•. Muhammen bedeli 12,876 lin • 
illı: tAnıinab 965 lira 70 lı:ura,tur Nil- 4000 ton batdat öt&tmeıi lrapaJı 
l~. Taliplerin bmanl ._ikalarile tek-' aarfla ebıltme7e komnu,tar. Tahman 
11.f melı:tuplarmı ihale ıaatlnden bir l>f'deli 1011 ooo 11 ... ilk "t'-ninıtt "'on 
saat evvel komia10aa .. nneleri. liradır. ihaleli 3/21941 Puarteai ıfiDi1 

U764-ı43) •dl ı:ı ac A&radiı Ullcrı .. un ... ınıa 
aomı•JODunda J&pılacaktır. Sutaame-
3• lı:omiı7onda söriil&r Taliplerin 1uı 
.uaı nmkalarile teklif melı:taplannr 
nale ... tinden bir uat e-e11romiayo-
na •ermelerL (l75s--.237) 

• 
Ketif bedeli 3032 Un 45 lmnlı olan 

bina tamiri puarldda :paptmlacaktD'. 
!baleli 5/2/941 Çarfambl etin& ıut 
14,SO da Çorluda uked atm alma ko
mltyonunda :papılacalı:trr. TaUplerin 

au raayo her tQrlD elektrlk 
ceravanına tetabuk eder , 

Her veallede en ıvı arkadaetır 

MGtemHr, MDtenawlP 
cereyanlar ı ı e oallfblt 
gibi çant .. ı içinde bu..,. 

niıın yalnız bir betarya ile ....... 
KıN. orta ve uzun dal~ 
mUkemmel9ft alan 5 ltmb911 
rekabet•I& regtne portatif 
modellcllr. 

-BUR LA ~~~~§§§§§§~BfRADE~LER~~~~~~~ 
••t•nbut - Anll•r• - 1•11111 

8ellr. kllcısuna tahmin edilen tJya 
b çuftlll olarak 19 kurul olan 7S tor 
buJıuı pazarlıkla Atın alınacaktıı 
Bu mUtıara mahsuben ıs tondan ap
tı olmamalı: Ozen satın aJmabııtr 7!
ıomm teminat 2138 lira 15 tonun· 43~ 
liradır Puarlıtı a - 2 - 941 ,ona sa
at 11 d .. Arıkarada Lv. Amirliti satır 
alına komil)'inunda 7apılacaktır. Ta
Uplerll teDJ vıkitıe t.eminatlarlle 1to
mJ17ona selmelert. (1780) - (331 

• belli vakitte komi9)'0lla celmelıri. ~--~--~~------~~----------~~------------------~-------------"!"..,. 
(l~~) (646) 

ısoo adet abpp lskeleW ve 1398 a- • det ~ iakeletll ent eter takımları 
a.1l'1 l,Jl'J mOtealilıJt nam ve beıabı- Biri LGlebursuda dlterl llantbda 
na açık ekailtmqe lı:onmuttur. Ah- ilı:i adet bina puarlıkla inta ettirıle
llP lakeleW eter takımlarının beheri- celı:tir. Beherinin lı:etif bedeli 149 Un 
ne t 1P1a 10 ~ ~ .-PleW e- IO laanttur. !haJ.l 111/941 dal a
ts t1ımnlarmm beheiine ·ıms ttra t9 at il .. ı.-..-..... ae1mt Atin .ı-
kurut ~· tahmin edilmiştir. Ahıap ma lı:omis7onmıda :papılacaktır. Talip. 
iskelet lçJn ilk teminıt 8097,S lira ve ierin belli vakitte lı:omiı1ona celme
çel.lk Jakeletb eteı takımı için ille te- leri. Şartname n Jıcqfi lı:omis10nda 
ınlnat 8500 U,. oluı> IU'tnameler no ıörülür. (1154 - 641) 
tel' kurut mukabilinde tomla)'ondan fi 
aumr Abfiıa. aakelet1ı 8'eı Mlkın •- Beher ciftine 1 lira tahmin edilen 
nlD lhaJeıri 10 - 2 - 941 Pazartesi sa- 11,000 çift er fotini puarhlı:la aatm 
ntl ... 11 de v• celfk lııkelf'tli •t•r almlcaktır. tbaleai 5/2/941 Çarpmba 
takımlarmın fbalesl a7Dl sOn saat rlinıi ıaat 15 de lmair Lv. Amirlili 
U,MI dad:l Ekailtme1t gıreceıderm utm alma lı:omiıJQaunda yapılacak
lı:anun. walnat ve ve9ikalarlle Anka- tir. Hepıinla tabmia tutan 11,000 lira 
nıdı il. M V. Satın alma komlS)'o- 'kati teminatı 11,300 llndır. Ntlmmıe 
n.u.ada buhınmaları. (1782) (385) ve tartnameıi komia)'Oada r6rü1Br. 

• Taliplerin belli •alı:itte lı:omİ870na sel-
Repelne tlbmln edilen flatı 81.900 melerL (1156) (650) 

lira olan 400 litrelik l500 adet plva- • 
n.lzJj varil pazarlıkla satın llınacaktır. 
tııaıe.l 1-2-941 Pazarte.ı rono saat 
H te Ar.brada il. il. V. Satın almı 
komla)'onunda yapılacaktır. ltat1 te
minatı 4':8' liradır. Sartnam.t ko
mtqonda 1&1llür. Taliplerin belli va
kitte komiqoaa phnelert. (ll00-458) 

• 

t50,000 lı:llo •ıtır eti almac:alı:tlr. 
P.uarldda elı:ailtmesi 1/2/941 Cumar
teai silnü tut 11 de Çınalı:lı:alede u
lı:erl aatm alma komiı)'Olluada J&Plla· 
calı:tır. Tahmin bedeli 52.SOO lira illı: 
teminatı 3937 Un 50 lı:aruttur. Talip
lerin belli •akitte lı:omi8yona celme-
leri. (1150) (644) 

Beher adedine tahmln edilen ftıtı c 
1060 kurut olan 1000 adet )'tln batta- • 
nf7e 11-1-941 Cuma rona saat 11 de Anlı:arada silıter~ek 7Ude bir 
An<arada il. M. v Satm alma ko- motör uata clnıla _ UlfUU puarb~ 
miayhıunda puarwda •tın alınacak- J&pdacalı:tır. Tahmin.bedeli 141,719 li
t.ır !ateklllerin S1H llralık ltat1 te- ra 92 laarat kad teminatı 1619 Un 50 
mlııatıarik belli valdtıe komla)'oDa lı:uruıtar. tbaleıi 10/2/941 Puartui 
-'-''"'"" (llm _Hl) elin& ıut 11 ele Anlı:arada 11. 11. v. 
•---.. haft aatm '1ma lı:omit1'0D11Dda JaPS-

• lac:alı:tD' Srtnamnl 745 1mnata komis-
Beber kilotamlll mahn!lllMlll bedeli JOJldaa almır. !baleye cirec:elderln 

ıeo kanqtu 20 ton l&de yatı puar- haft hıpat tubetinden veıllı:a alma· 
blda atm ıl•acaktu. Sade )'llm ta lan •e bir defa 150,000 liralık lt ~ 
tan 32,000 llrldlr. Kad teminatı 4100 tılı:larma dair veeika ibru etmeleri 
lincbr. 8artnameel lıtanbal, Ankan tuttu. Taliplerin belli ...Wtte lmmls-
Lffu11D Amirliil •• AfJOD atm .ı- yona selmelerl. (1144) (629) 

Türkiye Cümhurlyeff 

ZiRAAT BANKASI 
ıtanalat Tlribl: llU. - Serma~: 100000.000 1'lrk LiruL laM •c 

AJua dedlı 265 
Zirai .e Tleari ber Devi banka maamelelerl. 

Para hhiktf-ren1f'l'f' H Rftft lfn fk-mf•~ .....s~. 

Gnat Banlraundi nmbU'ab •• lbbarm taıarnat ..... plarmda ea &7 

\O lirası bahaualın Hilede 4 defa cekflecelı tmr'a O. aeatıdaki pllm 16 
re llırıuaiJ'e datıtrlac:alı:tırı 
• adet 1,000 Liral* 4,000 Un 
4 • 500 • 1.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 adet 
120 • 
ıeo • 

IO ~ S.000 Ltn 
40 • 4.IOO • . . ... . 

olKKATı e.aplarnMJalı:I panlar llir ._ lchM1e 50 lrac!u ..... dit illi,_... a..-,. cıktıll tUcllrde • • fului71e ........ . 
Kar'alu .....ıe 4 defa 1 Byltl. 1 Blrlnelkln-. ı llMt ft 

lıl • 1 "'"'"'" ....,..'-"'hb ..tıft.....1ıttr. 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

,,.-aR A D Y O L 1 K 

· Difleri mikroplardan, çQıilk
lerden, iltihaplardan koruya-

rak sajlamlqtıran, hem -
minelerinin bozulmasını ve 
sararmasmı menederek dr 
imi bir güWUkle muhafua 
eden asmı en kuvvetli ctif" 

macunudur. 

Sabah, öjle ve a1qam 
yemeklerden soma 

günde 3 defa 

RADYOLIN 

Maltepe Asked I.jsesi lıld. den: l 
llaltepe Mart ....... Jl'ldlr. .....,.. " llatematllr .............. ... .. ·~ aaDdGrG: 

lltt1ıac vardır. ı.t.klilerin Topbpaıla Maltepe Albd LiMll lılldlrllibe UZMAN OultealD ft 
mllnıcMtlan. (1110 - 4tS) lf. ~ 8. TAN • ..,._ 


