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Çocuğunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 
YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çiinkü büttin hediyeler unutulabilir. Fakat 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayatında 
izini bırakır. 

FİYATI (6) LİRADIR. 
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Pasif Korunma Tecrübesi 
M;uvaff akıyetli Oldu 

Cıl<an Yangınlar siir'atle söndiiriildii, 
Bombaların Yapfıgı. 1ahribat El<ipler:n 
Miidahalesi ile Kolaıca Onlendi 

Diinkü Denemeden intibalar: 1 - Bir ~ıhhiye ekibi faaliyette. % - İpcritlcnmiş bir mmtakada tc.-mizlik . .: 

ITALYAN 
imparatorluğunun 
tasfiyesine Doğru 

1 Günde 2 Alarm Derne Dün 
Zaptedildi 

Hitler Dün 
• 

Bir Nutuk 
Söyledi: 

lngiltere ile Bu Yıl 

Hesap Göreceğiz 

Hazırhklar Bitti, 

Saati Gelince istila 

Hareketi Başhyacak 

İngiltereye Silah 

Taşıyan Amerikan 

Gemileri Batırılacak 

1941 Yeni Nizam 

Ydı Olacaktır 
Londra, 30 (Radyo) - Hitlcr. 

bugürı öi.ileden sonra Berlintfe 
Sp~ r Palasta, Nasvonal sosyaliz
min f;l•kizinci yıldönümü müna
scbetile bir bu~uk saat süren u
zun bir nı..tuk söylemiştir. 

İçtimai propaganda nazırı 
Goebhels kısa bir hitabe ile aç
mış vı? sonra sözü Hitlere ver
miı:tir. 

Hitler İngiliz imparatorluğu
nun kısa bir tarihçesini yapmış, 
!ngilterenin nasıl biribirini takip 
ede~ harplerle milletleri esir e
derPk dünyaya hakim oldu~unu 
anlatmış ve bu harplerde nasıl 
daima menfaatlerini ~özettil:tini 
ve başkalarını kendi heı::abına 
hart-ettirdiğini izah etmiştir. 

Hitler nutkunun bir saat sü
ren birinci kısmını. İngiliz emper 
ynlizmini izah v~ 914 harbile bu 
ha Q .arasmda'kı mukayesP1erc 
hasretmis ve nutkun sonunda, 

~imdi İtalyanın büyük rüyaımdan 
uyandıimı ve acı hakikatle karıı
laıtıiını görüyoruz. O, Afr.ikadaki 
İngiliz İmparatorluğunu tasfiye e
deceiinc, 1nriltere Afrikadalrl 1-
talya lmparatorluiunu tasfiyeye 
baılamııtır. Ve Akdcnizden lnıiliz 
donanmasını kovacaimı umarken, 
kendi donanmumı limanlarına çe
kilmiyc ve "Bizim Deniz., dediii 
Akdenizi İnıilizlere bıraknuya 
mecbur olmu11tur. 

Şehri Kapl~yan Zifiri Karanhğa 
Rağmen, Geceki Tecrübe de 
intizam İçerisinde Y aptlmıştır 

ltç gündenberi yapılması beklenilen hava tehlikesine karşı 
korunma tecrübeleri dün, biri gündüz, diğeri gece olmak üzere 
iki defa yapılmıştır. Gündüz denemesi sabahleyin onu beş geçe 
başlamış, 11,45 de bitmişti!'. Deneme esnasında şehir üzerinde 
bir tayyare uçmuş, bazı yerlere bomba mahiyetinde olmak üzere 

Napoli ve Sicilyada 

Birçok Hava 
Üsleri Bombalandı 

' nihayet bugünkü harp meselele
rin .. t"mRS etm 0

crli1'. 

M. Zekeriya SERTb'L 

l talya gördüğü büyük rüya
dan uyanmıya başlamış 

bulunuyor. 
İtalya büyük bir emperyalist 

devlet olmak ıddiasında idi. Af
tikada büyük bir İmparatorluk 
ilurmayı, -Akdenize sahip olmayı 
hayal ediyordu. Fakat büyük bir 
İtrıparatorluk kurmak için zaru
ri olan vasıflardan mahrum bu
lunuyordu. Böyle bir İmparator
luğu muhafaza edecek deniz, ba
va ve !kara kuvvetlerine sahip 
değildi. Fazla olarak tali onu İn
J(iltere ile karşı karşıya bırak
lllıştı. Rü9'asını tahakkuk ettire
bilmek için İngiltereyi Akdeniz
den ve Afrikadan çıkarmak ihti
:Yacında idi. Halbuki büyük İngi-
1.ız İmparatorluğu ile boy ölçüşe
cek kudrette değildi. 

İşte şimdi İtalyanın bu büyük 
~Yasından uyandığını ve acı ha-
4ikatle karşılaştığını görüyoruz. 
O Afrikada.ki Ingili! Imparator
luğunu tasfiye edec~ğine, İngil
tere Afrikadaki İtalya İmpara
torluğunu tasfiyeye başlamıştır. 
Ve Akdenızden lngiliz donanma
sını kovac-a,ğını umarken, kendı 
c:ıonanma~ını limanlarma çekmi
:Ye ve "Bizim Deniz., dediği Akde-
1ıizi İngılizlere bıraknuya mec· 
bur olmuştur. 

Afrikada İn~iltere ile İtalya 
ku\ vt:tler• arasında cereyan eden 
l'l"ıuharebeyi bu zaviyeden tetkik 
etrnek lazımdır. 

* * l talya Afı ikada imparator-
luk kurma macerasına 

~870 de başlamıştır. Afrikadaki 
ll~ İtalyan müstemlekesi Eritre
dır. F.:ritre Kızıldeniz boyunca 
670 rnil uzunlu,ğunda Kasar Bur
nundan Dumerek Burnuna ka· 
~ar uzanan bir sahadır. Garbında 
'3Udan, Cenub a Habeşistan 
\'ardır. Eri i ın en eski 
ie en mi.ıbl • lekesidir. 

te
urada ) ~ a · askeri 
şkilntı vard' . 
Afrikada ttA vi'\ülriı~rü;Hiii,: 

ternlekest" iA · 
l3u. rnuste.m'1i.!Ge 
tabbaı . 'gen!J~ e 
ÇUıt mılyont 

- .. 

26 tane ufak torba atmıştır. Şeh
rin 72 meydan ve semtinde tec-rü
beler yapılmış, 13 semtte de 
hakemler tarafından kontrol e
dilen ve teftişe tabi tutulan bü
yük mikyasta umumi tecrüb~ler 
icra edilmiştir. Bu arada Galata
köprüsüne iki bomba diiştüğü 
farzedilmiş, ayn ayrı 7.amanlarda 
köprüde iki defa münakale kesil
miştir. 

Denemeye sabahın alaca karan
lığından itibaren hazırlanılınıştır. 
Muhtelif ekipler ve bu ekiplere 
lazım olan malzeme, vesait, kam
yon ve arabalar, hastabakıcılar 
sabahın yedisinden itibaren tav
zif edildikleri mıntakaya giderek 
beklemeğe başlamışlardır. • ı Örfi İdare Komutanı, Dünkü 

(Sonu. Sa a: Sü 6) Teftişleri Sırasında 

Deneme Esnasında 
Sığınaklardaki' 

Halk Ne Yaptı? 
Yazan: Sevim SERTEL 

Alarm esnasmda sokakta hu lnnanJar sığınaklara ko uyorlar 

-- Dtlt' Düt! ı hücumlarına karşı korunma tec-
"TehHkt: var!' "TiibelPri vapılıyor... • 
Tramvaylar duruyor, arabalar, Şimcii sokaklarda bombalar 

duruyor. Halk )t~ telaşlanmadan patlıyor. Gaz ve itfaiye teşkilat
soğuk kanlılıkla kendilerine gös- hırı ko~uşuyorlar. Herkes vazüc 
terilen yerlere giriyorlar. Bir ay- başındadır. .. .. 
danbcrı hazırlanmakta olan hava (Sonu: Sa 0>; Su 1) 

Bir lngiliz Filosu 

Cebelitarıkta 
Kahire, 30 (A.A.) - Derne'nin 

alındığı resmen bildirilmekLedir. ... 
Londra, 30 (A.A.) - Nil ordu

su Derne'nin cenubunda Mihel 
muvasala merkezini ihata etmiş
tir. Burada Sidi Barrani'd~n kur
tulabilen iki Italyan fırkasının 
bakiyesınin bulunduğu zannedil
mektedir. Bu kuvvetlerin 70 -
80 kadar tankı vardır. 

Tobruk limanında 
Iskenderiye, 30 (A.A.) "BBC" 

- Tobruk limanında İtalyanın 
San Giorgıo, kruvazörlcrinden 
maada, Liguria adındaki transat
lantik gemisi ile 3 torpido muh
ribinin ve 17 diğer gemilerinin 
enkazı bulunmuştur. 

Şarki Afrikada 
Londra, 30 (A.A.) - "Deily 

Telegraph" gazetesi yazıyor: 
Ingiliz kıtaları şarki ltalyan 

Afrikası ile deniz arasındaki yo
lun yarısına gelmişlerdir. lçl<•rjn
de bir general olmak üzere 1200 
esir almışlardır. Hind kıtalarile 
meşhur Iskoçya alayı, yaptıkları 

(Sonu: Sa 5: Sü :J : 

Askeri Vaziyet 

iT AL YAN ORDUSU 

DERNEDE NiÇiN 

TUTUNAMADI 1 

l (Askeri muharririmiz yazı~·or) 
Tobruğun sukutundan sonra 

Mareşal Graziani'nin şiddetli bir 
ıniida faa yapacağını, hat ti Derne 

; oniinde mukabil bir taarruza &e
c;eceği soyleniyordu. Halbuki Tob-
ruk düştu, Bomba almdı. son ha
berlere ıöre Derne de zapt edildi: 
İngiliz tankları $İmdi Binıtaziye 

doğru ileri hareketlerine devam 
ediyorlar. Bir İtalyan mukabil ta
arruzundan veya ıöze deler bir 
müdafaadan bahsedilmediiine &ö
re Şimali Afrikadaki Mareşal 

Graziani ordusunun muharebe ka
biliyetini bütün bütün kaybettiği-
ne hiıkmetmek lazım gelecektir. 

(Sonu: Sa 5; Sü 3) 

• 

l stild teşebbüsü hakkında 
Hitleı. bu sıünkü harp vaziyeti 

ha'kkında ezcümle demiştir ki: 
'"İn.l{iltPre Avrupadan kovul

mm-tur. Ve bir daha Avrupaya a
yak basma!;ına imkan bırakılma
yacaktır. İnj?llterede Avrupaya 
as::Cer ~:ıkarmı:ık için hazırlıklar

fSonu · Sa 5 S1i 4ı 

Merkez Bankası 
Döviz Ahm ve 
Satımı Yapacak 

Yapılacak Mübadele 

Hakkında da Yeni Bir 

Kararname Neşredildi 
Ankara, 30 (Tan muhabirin

den - Kar ve zararı hazineye 
ait olmak üzere Merkez bankası
nın yapacağı döviz alım ve satı
mına dair hükümet yeni bir ka
rarname neşretmiştir. Bu karar
nameye göre, Merkez bankası in
giliz lirası alıp satabilecektir. 
Ingiliz lirası serbest döviz olmak
tan çıktığı için bu karara lüzum 
görülmüştür. 

Ankara, 30 (Tan muhabırin
den) - Birincikanun l 9-lO tarihli 

Kararname neşredildi 
Türk - Ingiliz mali anlaşması hü
kümlerine tevfikan tngiltere ve 
Ingiliz lirası gurupuna dahil o
lan memleketlerle yapılan mü
badeleler dolayısiyle icra edile
cek tediyeler hakkında bir ka-

f Sonu .,. :>: Su a, 

Afgan lktısat 

Veziri Ankarada 
Ankara, 30 (A.A.) - Birkaç 

gündenberi şehrimizde bulun
makla olan Afgan lkbsat Veziri 
Abdülmecit han şerefme evvelki 
gün Anadolu klübünde ve 'l'ica-

1 

ret Vekili Mümtaz Okmen tara
fından bir öğle yemeği ziyafeti 
verilmiştir. Dün de Abdülmecit 
han, ticaret Vekilimizin şerefine 
Afgan büyük elçiliğinde bir öğ-
le ziyafeti vermiş ve bu ziyafette 
Hariciye Vekfü Şükrü Saracoğlu 
ile Hariciye ve Ticaret Vekalet
leri erkanı hazır bulunmuşlardır. 

G. PAPAGOS DEDi Ki: 
"Ordumuz, Vatanın 

Mü da/ aasına 
Devam Edecektı~r,, 

Cenaze Merasimi Bugüa e' apıl;.cak 

Genc1al Mctaksas'ın mesai bü ro~u bal!llnda alınmış bir re9mi 

Atina, 30 (A.A.) - General General Metaksas ilk defa 17 Kfı
Metaksas'ın milli cenaze merasi- nunusani tarihinde toplanan ka
n: inin yannki Cumı:ı ı:nniı ynpıl- bine toplantısında rahatsızlan
ması muhtemeldir. Müteveffanın mış ve boğazından mustarip ol
cesedi bugün kilisede teşhir edi- .iuğu anlaşılmıştır. İki gün sonra 
lecek ve halk cenazenin ônünden kendisine -.muv;Ufakıy.etıe netice-
geçebilecektir. lenen bir ameliyat yapılmıştır. 

Gazetelerin bildirdiğine göre (Sonu: Sa 5; Sil 7) 

YARDIM 
Planının 

Yeni Şekli 
. 

Encümende Pro;e, 

Bazı 

Tasvip 
Tadillerle 

Edildi 
Ankara Radyo gazetesi dün 

akşamki neşriyatı arasında şu ha
beri vermiştir: 

"Amerika Mebusan Meclisı ha
riciye encümeni, yardım layiha· 
sını çıkarmıştır. Encümen, liıyi· 
hayı dört yerinden tadil etmiştir 

1 - Cumhurreisine verilen 
salahiyet 30 haziran 1943 de ni
hayet bulacaktır." 

"2 - Amerika harp gemileri, 
(Sonu: Sa 5; Sü 2J 

JAPONYA 
da Tehdit 

.Ediyor 
Amerikan Müdahalesi 

Halinde Japonya 

Seyirci Kalmıyacak 
Tokyo, 30 {A. A.) - Mebusan 

mecfü'inde bir suale cevap ve
ren Jrpor. hariciye nazın Matsu
oka Japonyanm sarsılmaz bir a
zimle Car. - Kay - Sek' le sonuna 
kadar miıcadele edece~ini söyle
miştir. Hariciye nazırından, A
merikanın muhtemel müdahale
si kar~ısında Hollanda Hindista
nile cereyr.n etmekte olan müza
kerelerin ümit verici olun olma-

(Sonu: Sa 5. Si.ı 3J 

GÜNLER GECERKEN 

Sanatta Yenilik • Eskilik 
Yazan: Refik ·· Halid 

Elbette ki bir yeni edebiyat var; yeni edebiyatın bir, iki şairi; 
bir, iki nasiri var. Elbette ki değerli bir, ilri şair ve nasir 

az şey değildir; kemiyet değilse de keyfiyettir. Sonra yine elbette 
ki bunlar haricinde beı;, on gencin kırık dökük yazılar yazması, 
her devirde rastlanan ve iskartaya çıkarılması lazım gelen tabii 
bir hadisedir . . Onlara kızarak fazla teessüre, ifrata, mübalağaya, 
hedbinliğe kapılmıya lüzum yok. "İçtimai hayat değişiyor; sanat 
tanı da muhakkak değişecektir. (Fikret) in (Hasta Çocuk) man
zumesi vaktiyle muarızlarına kıyamet kopartmıştı; halbuki o de
virde gazel yazan (Akif), sonradan bu yeni şekille teferrüt etti. 
(Serveti Fünun) edebiyatına omuz silkenler tabutunu omuzların
da götürdüler. Biz, sade lisana başladığımız zaman diin~·a ayağa 
kalktı, "ko~uşur gibi yazılır mı?,. diye ... Bir kaç yıl ~eçmedi, yal
nız muharrırler değil, kalem efendileri bile resnıi üslüplannı bi
zimkine benzetmek hevesine d(iştüler. (Rıza Tevfik) in (Serabı 
Ömrüm) adlı şiir kitabına bakınız: (Acıklı Bir Hatıra) başlıklı 
son güzel parça (Nazım Hikmet) ıörlişilyle ve tarziyle ya:ııtmı tır. 

Bunun içindir ki edebiyatta hüküm vermek için biraz vakit 
geçirmek ve yeniliğe kulağmı, ıröıünü, kafasını alıştırmak lazım
dır. Benim bildiğim bugüne kadar galebe daima·yenlnin iyisinde 
kalmıştır; fakat hiç bir yenilik iyi olan eskinin kıymetini diişii· 
rememiş, hatta hazan da onun cevherini daha belli hale sokınus
tur. Kadim Yunanca bir güzel :rübaJ üç bin Sf'nedenberi kıvmetin
den hiç bir şey kaybetmedi. Yeninin bize başlangıçta aykırı gel
mesi ruhumuzdaki muhafazaki.rhtın. ilnsiyetsizliğin.' kaide ve an· 
anelere bağb bulunmamızın neticesidir: tabii bir keyfiyettir. 

Meseleyi ilim bakışıyla şöyle i•h etmemiz lbım: Mademki 
beşeriyet, zamanların ve milletlerin tesiri altında dedelerimiz
den kalına estetik mirasını, yani aanattn hal ve şanını, "con
dition,, larını dekiştirir ve bu da içtimai ilhamın icabıdır, dRima 
yenilikle karşılaşmamız zaruridir. ilham cemlyt'tten. teknik fert· 
ten gelir. Onun için her ikisine de, cemiyet ve fert gibi zamanla 
değişmek mukadderdir. Baki kalacak olan "güzellik,, tir; yeni 
çehre, kıyafet ve mana arzeden "ıüaellik,. i ise ilk bakışta kav
rıyabilmek, fıtraten alıştığına ballı ve tiryaki yaratılmış olan hu 
insanın kiri deiildir • 
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Yazan: Alfred Fabre - Luce - Çeviren: Ulunay 

Mütarekenin 
İmzası 

Bekleniyordu 
17 Haziran Ue 22 Haziran arasında 
mutarclı:cnın imzuı bekleniyordu. 
Her mesele halledilmiş yalnız hay
siyet ve oeref noktası lı:almıştL 
Mutarekenın herhan&i bir ıartı ıö
zı.i kapalı kabul edilmiyecek. Fran
sız filosu, hava kuvvetleri İnıiltc
reye teslim cdılrnıyeceğj ıibi onun 
.aleyhine de kullanılmıyacaktı. 

-42-

l 
girmemeleri için Petaln'in doğ
rudan doğruya Bitlere mtiracati 
lazım geldi. Ertesi gün Dordogne 
mahallesi beyaz bayraklar çek
mişti. 

işte hafif akıllı politikacıların 
Vistule nehri üzerinde tesis et
mek istedikleri hudut harbin son 
günlerinde burada bulunuyordu. 
Alınan tayyare kuvvetleri 

bombardımana fasıla vermcmlsti. 
Şimdi Fransanın teneffüs etrri'ek 
için bir tek ciğeri gibi olan Gi
ron~e mansabına yukleniyordu. 

Dünkü denemelerde: Sağda ymıgın çıkhğı farzediJen binada yangın söndürülüyor, solda deneıue esnasmda köprilnün manzarnsı 
ve Köprüba~ında maske ile \·aııifc gören bir ııolis 

Bır haftadan beri bütün vapur
lar ya demir rengi boyalarının 
hımayesine sığınarak, yahut adin- B v daff a B • 
rını ve milliyetlerini büyük be- ag n ır 
yaz harflerle illin ederek, orada Mu··ıehassıs 
toplanmışlardL 

Şimdi hepsi bir naaş haline ge- 1 • 
len Fransayı terk ederek kaçıyor- Sfenıyor 

Gruplariyle Fransanın zaafına Iar! 

lzmirde Tütün 
Satışı 29 Milyon 

Kiloyu Geçti 

Yoksul 
Çocuklara 
Gıda işi 

.;au.~an .11.ıv.ıerere'le Fevrıer. Domier'ler hava dafi toplnrın • 
rıepsı dahlııye nazırı .lV.larquet müphem hü.cum1arından canbaz·' Basra Y olıle Yapılacak 

nın ağızından o eski "eyyam re,ı- lar gibi, buluttan buluta atlaya-

_,,_ 
Her Kazada 

Aşhane 

Bir 
hgı ve koiayıık" rejım.ının aıey- rak sarkıyorlar, sonra tekrar pi· Sevkıyat işi de 
hmde atıp tutuyorlardı. Halbwu ke hücumla yeniden bomba yağ
o rejimden en çok istüade ecıen- dırmak için iniyorlar o za.'nan 

Tesisi 

Düşünülüyor ler yine onlardı! plajda toplanan ve i§i bJlmıyen I 
Jean Prouvost iki §Shsiyet ol- halk: 

Tanzim Ediliyor Rekolte Tamamen Satılmış Vaziyettedir. 
muştu: - Hah! vuruldu! diye bağırışı-

Gazete müdürü sıfatile mare- yorlardı. 

Basra yolile iş ynpan tacirler 
mıntaka ticaret müdur!üğı.inde 
bir toplantı daha yapacaklardır. 
Tacirlerin bu yol üzerindeki şika
yetleri vagon meselesi etrafında 

Bütün ihraç Malları Fazla Talep Istanbul ilkokullarında okuyan 
yoksul talebelere yardım cemiye
ti geniş bir çalışma programı ha
zırlamıştır. Yoksul talebelere 
yardım için mekteplerde yapıla
cak teşkilata ehemmiyet veril
mektedir. Bu teşkilat tamamlan
dılttan sonra her mektepte tale
belerin yemek yemeleri icabeden 
malzeme tedarik edilerek tesisat 
yapılacak ve her kazaya umumi 
bir aşhane kurulacaktır. Bütün 
ilkokullara bu aşhanelerden ye
mek gönderilecek ve bu suretle 
yemek ihzarında ekonomi yapıl
mış olacaktır. Cemiyet bu sene 
için 12,250 liralık bir bütçe ha
zırlamıştır. Hükmi ve hakiki şa
hıslardan alınacak yardım 7500 
lirayı bulacaktır. Propaganda ne
ticesinde teberru ve bağışlama
larla3500 lira temin edilebıle
cektir. Bin liralık hasılat elde 
etmek için de müsamere, gezınti 
ve balo programlan yapılını§tır. 
Muhtelif gelirler ve banka faizi 
ile de 150 lira alınacak ve yoksul 
talebeye doğrudan doğruya 2500 
lira yardım yapılabilecektir. 

şaı. Petain'ın radyoda söyıcdiği *' * 
nutkun yanlı§lı.kiarını tenkit eaı- g·· .. "k h b 

Karşrsmda Gittikçe Kıymetleniyor 
) or. uçucu mu are e: 

toplanmaktadır. Bağdada kadar Izmir, (TAN) - Tütün piyasa- lar 9 kuruşa kadar yükselmiştir. 
lstihbarat fevkalAde komise>ri 

sıfatile de nutku medh ediyor ve 
Amerikalı gazetecilere: 

- Fransı.ılar Fransanın bu 
harpteki gayelerini 1914 deki ka
dar açık ve kati bir surette an
layamamışlardır! 

Acaip!... Halbuki biz Parls 
Soir'ı anladı sanıyorduk! 

Temiz düşünceliler bu kadar 
kısa fasılalarla hem tapılan, hem 
.} akılan bu masumun kar§ısında 
hayret ediyorlardı 

Bunun izahı kolaydır: Şahıslan 
değiştirmeden politikamızı değiş
tınnek. 

* * Gazetelerin vaziyeti: 
·--
Parlamento azası ile gazeteci

ler son :kalan çareye i>~ vu
ruyorlardı. Boyle dönüvermeleri 
ilk defa olarak yaptıklal'i bir ma
nevra değildi ki... 

Her gazetenin 25 haziran 1940 
da neşrettiği makale 2 eyltll 19311 
aa neşredıınıesi 1'zımdı. 

Kim bilir belki de bu makr.le
ler daha o zamandan yazılmış ev
rak arasında intişar umanıru 
bekliyordu!... · 

Derhal sözüm ona parlamf)nto
dan delegeler mareşala müracaat 
ederek kabineye daha aza alın
masını tekli! ettiler: 

Bu hareketten suyun yüzüne 
çıkan Lava! oldu: 

Evvela ziyaretçi, sonra misafir, 
sonra müşavir, sonra nazır ondan 
sonra da kabine reisı muavini ol
du. 

16 haziranda Laval'i biraz fazla 
"lngiliz aleyhtarı" buluyorlardL 
24 haziranda "günün adamı'' o
luvermişti. 

lktidar mevkline mebusan mec
lisinin bir murahhası gibi geliyor
du. Halbuki meclis Laval aleyh
tarı olarak intihap edilen halk 
cephesi meclisi idi. 
Dünyanın hiç bir devletinde 

böyle şey görülmemiştir!!! 
Kim bilir Laval kaderin deml

yelim de keşmekeşin kendisine 
verdiği bu intikam ziyafetini ne 
büyük leueUe sömürmüştür! .•• 

* * JJI ütareke müzakereleri: 

17 hazranla 22 haziran ara
sında mı.itarekenin imzası 

bekleniyordu. Her mesele halle
dilmiş yalnız haysiyet ve şeref 
noktası kalmıştı. Mütarekenin 
her hangi bir şartını gözı.i kapa
lı kabul etmiyecektik. 1'"ransız fi
losu, hava kuvvetleri Ingiltereye 
teslim edilemiyeceği gıbi onun 
olcyhine de kullanılmayacaktı. 

Şeraiti müzakere eden murah
haslara verilen talimat bu idi. 

Almanlar bu esas üzerine mü
zakereye girmeyi kabul ettiler. 
Yalnız Compiegne ormanında 
imza edilen vesikaya göre nıuha
samata ltıalya ile mütarekenin 
imzasından altı saat sonr nihyet 
\'Crilecekti 

Jtalya murahhaslarımızı Roma
da bekliyordu, bu halde mütare
ke talebi ile (ateş kes) emri ara
sında bir haf ta geçmiştir ve bu 
hafta zarfında Almanlar Bretagni 
ye, Gironde'e merkezı Massü'le
re ve Rhone vadisine doğru iler
lemekte devam ettiler 

Partinin resmen kaybolduğu 
bıldirilen askerden kati bir muka
vemet nasıl beklenebilir? ....... 
Hava harekatı: 

Ayın 24 ünde motörlü kıtalar 
Blaye'ye yani Bordeaux'

m.a kapısına gelmişlerdi. Şehre 

Nafıa nezareti memurlan ha- bazan vagonların boş gittiği, o- sı, tahmin edilemiyecek derecede Uzüm fiyatlarında da tereffı.i 
. rekatı takip için dürbjin- radan da boş vagon geldiği anla- hararetlenmiştir. Satılan tüti.ın vardır. Gerek incir ve gerekse il

lerini beraber almışlardı. Hepsi- şılmıştır. Vagonların dolu gidip miktarı 29 milyon kiloyu geçmiş züm stokları çok azalmıştır. 
nin yakalarında bir rozet sırtla- gelmesini temin için ithalat ve ve henüz satılamamış lki milyon Mevcutlara da daima iyi fiyatla 
rında siyah bir kostüm ayakla- ihracat eşyasının tar.zimi temin kilo tütün kalmıştır. Birkaç gün müşteri bulmak kabil olmaktadır. 
rında da deniz hamamı terlikleri edilecektir. evvel müstahsil alıcı ararken, Borsada her nevi ihraç mah
vardı ve her sabah bu acip kıya- Bağdad tacirleri de Istanbulun şimdi alıcı malını satmaktan ka- sullerimizin fiyatlannda yüksek-
teftle bakkal dükkanlarının ö: ithaliıt ve ihracat firmalarile da- çnan müstahsilin peşindedir. lik vardır. Talepler fazladır. 
nünde sıra bekliyorlardı. Onları ha yakından temaslar fapmak Dün, Menemen ve diğer mınta- Ek' f b l' .... 
bu kıyafette görenler mütehassıs arzusundadırlar. kalarda iskarta tütünler bile ım Be er er ıgı 
zancderek soruyorlar: Bağdadta pamuk ipliği fabri- 50 - 55 kuruşa satılmıştır. Ev- Havaların iki aya yakın bir za-

- Bunlar Alman tayyareleri kası açmak için de, Türkiyeden velce 65 - 75 kuruşa mübaya mandır daimi yağmurlu gitmesi, 
mi? iplik mütehassısı istenmiştir. Irak edilen tütünler, şimdi 90 _ 100 bu yıl ekim işlerini guçleştır-

Bir kaç saat devam edec"k 
0

_ sanayi umum müdürlüğü Irakta kuruşa alınmaktadır miş ve geçiktirmiştir. On beş 
lan bu küçük muharebe çoc~la- sanayiin teessiısü için, Tiırk mü- Bu sene Amerikalılar mmta- gün<: kadar havalar di~.:?ldıği 
rın bile hoşuna gittiği için hepsi hendisl7rinden, ve mütehassısla- kamızın tütün piyasas.ma iştir~k takdırde, mıntakamızda ekım ıst:
el çırpıyorlar, gülüşüyorlardı. rından ıstlfadc etmek arzusunda- e~mekle beraber a7: mıktarda.:u- terberliği yapılacaktır. Çütçiler 

Son lngiliz harp sefineleri ha- dır. tun almşlardır ... tngıl.tere ve dıger faaliyete geçmek üzere hazırla~-
reket etmeden evvel Alman tay- Zahire fiyatları memleketler muşterıler arasında- mışlardır. Kendilerine kafi mik-
yarelerine karşı birkaç gi.ılle sa- Fiyatları murakabe komisyonu dır. 

1 
tarda tohumluk ta tevzi edilmiş 

VUrdular lktı. Almanya mem eketimizden 19 bulunmaktadır. dünkü toplantısında iht cıra ait 
Ufak u'fak şimşekler çaktı ve muhtelif mevzuları tetkik etmiş- milyon k11odaıı fazla tutun ala- Bağlarda da faaliyete geçil-

şehrin üzerine düşen rngfüz ôbi.ıs- tir. caktır: Bu mıktarı~ yuzde ~5 mıl- miştir. M~stah~il! tütün tarlala
leri ahaliden bir çoğunu yaraladı. Murakabe bürosu, sade yağı, yon kıloswıu bır iı.rma mubayaa rını ve fıdelerını ha~ırlamakta

* * Tarih tekerrürdür: 

Alman kıtalan siyah otomo
bil kafileleri ve dimdık 

askerler. şeklinde yollarda gör.in
dü. Artık tahrip etmeği duşün
meyorlardı. Girdikleri 5eblrlerde 
derhal intizamı temin ediyorfar, 
saatleri bir saat ileriye Rlıyorlar 
beyaz ve kırmızı levhalarla geliş 
geçişi tanzim ediyorlardı. 

kuru fasulye, pırinç fiyatları hak- edcccktır. Şehrımıze gelon Al- ~ır ~u yıl daha gen~ş sahalar 
kında yaptığı ~e\kikleri Tic~ret man şırketi mumcssin, umıt ct- ı uzerınae pam~ ekımi yap~!•· 
vekatefttıe göndermişti. Vekalet medığı bır vazıyet ile karşılaşmış caktır. Pamuk .. fıyatl~~ının. yu~
bu maddelerin fiyatlarını tesbit ve fa~la stokla karşıluşacagını j se!' ~lması, 'mustahsılı s':vı?dır
edccekti. Aradan üç hafta geçti- tahmın ederken satılmamış pek mıştır. Geçen sene en az ıstıhsal 
ği halde henüz bu madd~lere ait az tütün kaldğını muşahede et- mıntakalannın _çiftçileri bile, 
fiyat listesi mm taka ticaret mü- miştir Bu ı;ebl:!ple mübayaalın son mahsulijn değer fıyatla satılması 
dürlüğüne gelmemiştir. safhaları rekabete dökü~üşt~r. netic~i ol~rak vaziyetlerini dü· 

ki bu hal, senelerdenberı gorul- zeltmışlcrdır. 

Gediz Taştı 
Izmir, 30 (Tan) - Gediz taş

mış Menemen ovasını sular kap
lamıştır. Hasar ehemmiyetsizdir. 

Torbalıda Zelzele 
Izmir, 30 (Tan) - Torbalıda 

iki zelzele olmuştur., hasar yok
tur. İşlemesine Müsaade Edilen me~~ştir. . " • . . . Pamuk balgalan 

l\1otör ve Otomobiller Mudsbt~hlsıld, hükumetımızın al?ı- Zanıan zaman ihtilaflara yol ve beher balye yüzde 50 noksan 
veya f azlasile 200 kiloyu geçmi
yecektir. Pamuklar ıslak olarak 
preslenmiyecek, içine çekirdek 
kırığı karıştırilmiayacak, satiş
larda dara tenzil edilmiyeccktlr. 
Her balye üzerine fabrikanın ıs
mi, markası ve numarası yazıla
caktır. 

Herkesin göreceği yere bir ilan 
asılmıştı: 

Ankara 30 (TAN Muhabirin- ğı tt~ dır erG ~n ~emnun ~e e~ınj açan pamuk balyelerinin mun
den) - I~tanbul limanına bağlı ?~ 8; ~· ~ ~~e se~~lı:lmiı: bm tazam bir şekilde olması, ihracat-
1\'.lelek ve Servi motörleri ile ılçın ake t adzır 1 ara gırışı • 7 u- çılar birliğince karar altına alın-

. . . urun a ır. b h t b" j d Ankarada ikı, Mersınde bır husu- • .• •• mış ve u usus a ır pro e e 

"Akşam saat ondan sonra so
kaklarda dolaşanlar idam edilir-

si otomobile istimallerinde znru- lncır ve uzum tanzim edilmiştir. Tasdık edil-
ret b~lundu~u mütnlaasile Vekil- Almanlarla yapılan son anlaş- mek üzere ticaret odası meclisine 

ler!" 
(Devamı var) 

ler Heyetin;e seyrüsefer miisaa- ma üzerine mıntakamızdan kuru sevkolunan projeye göre balye
desi veirlmlştir. incir mübayaası artmış ve fiyat- l_erde yeni kanaviçe kullanılacak 

·---~--~~~~--------~~ 

Valiye Açık 'Mektup 
rayın Liıtfi Kırdar, 
~ Bcmleniz Sıra::.elvilerde, Somuncu 

:-okıığında yeni yapılmış bir apartıma
oa faşındım. İkinci katını işg:ıl ettiğim 
hu apartmanın numarası da ' 'On'' dur .. 

Fakat İstanbulun müstesna sayılan 
bir semtinin namlı şanlı bir sok lgında 
bniunduğu ve modern stilde heniiı: ! a
pılıruı olduğu halde, biz.im apartunan 
Uç gUnden beri kabili ikamet, hatla ka
hili ıiyaret değildir: yanımda otur~n
Jar, Ü'.; gündür içerde kaldılar, dışarıya 

sıkanuyorlar. Bendeniz ise, sokakt• kal· 
<J,m, ve üç gündür evime ıiremiyora.ım. 
Bu gidı~ıe, daha kaç ıecemı otel 
l.ii§elcrinde geçireceğimi de kesdiıeme· 
mokteyim. 

Ev,,·elki geee, otelde Cihaugjrde 
oturan bir arkadaşla karşıla,tık: e' i, 
barkı, ~oluğu, çocuğu Cihangirde oldu-
eu ı.alde, sefaheti, ve avareli~i hjç scv
ıniyen o arkadaş da, evine :;idemcıuis. 
otelde: kalmıştı. 

Bunun sebebini ıöyle anlattı: 
"- Don tutan yokuşlardan evime ne 

yaya olarak, ne de otomobille gidemi-
yorum. Yaya gideyim dedim, ve bugiin, 
'ucudümün muhtelif yerlerin.ele bu ni· 
~·etin hali sızlayan yaralarını, berele
rini taşıyorum. Taksi ile gideyinı dedim. 
J akat şö!orlerden hiç birisini Beyo~lu 
J.a ıaııesinden ilerisine &itmeye kl'lndı-
ıanJadım: Bu gece, evime t.-idebllmck 
için, bir hileye b~vunnak istcdinı. Ve 
§ôförü: 
"- Geldik yavrtıcutum! 
''- On adım kaldı evladım! 
"- Bir parça daha otlum!" kabilin

den yumuşak teşviklerle kandırnıaJ.n, 
luısrct kaldığım evime varmaya çabala
dım. Fakat tam yan yolda, :joför hid
dcthmdi arabayı dwdurup bana döne
rek çıkıştı ve: 

'• - Bu yaptıjınız aylp deiil mi ba
~ım? dedi, ıix beni kandırıp, C.Ltı::ıngi-
re ~ötürnıek istiyorı;unm:'~ _ 

Bu cevabı alınca, iimiclimi ke5tim, ve 
bermutat kös kös, buraya döndiim !'' 

Sayııı Li'ıtfi Kırdar, 
hıanınız bana ki, benim halim, bu 

utandaşın vaziyetinden bile farklıdır. 
\'e bu satırları, sndc kendi namıma de· 
~il, tutuıı, dny11yıp döşeyerek it;inJe otu
ruınıulığım apartımanın bulunduğu so
lu!ktı. kafaları, gözleri yanlmış olun 
bir silrü vatandaş Ôanuna yazıyorum: 
Royunun uzunluğu yüz metre,yi hile 
bulımıyan "Somuncu" sokağına Mr gün 
tc~rii buyurun: o zaman gi.>recck.siniz 
ki, tıpkı haramiler tarafından tutul
muş dağ boğazları gibi İÇ'İndcn ~c!ı:ilmesi 
mfünkün olmaynn bu kanserli yokuşu 
bir "sokak" sa) mak, Ustelik de ona bir 
''isim'' takmak, memurlarınızın pek 
acı bir nüktesidir. Bu yokuuşlur, hu 
tıokııklar (!) yüzünden, Sıraser,·!Jerin, 
Cibanairin en &üzel köşeleri, sıratköp
rföıiınden geçilmeden içine girilemiyen 
hir ('eJınet halindedir. 

Biz Taksim meydanındaki gibi asfült 
istemiyoruz. Eminönü meydanındaki 
gibi asfalt istemiyoruz. Her "iiıı içinden 
gt:$mek mecburiyetinde buluııduğu
nıuı yolun, pahalılığı yüzUnden içine 
~~etllğimlz Taksim gazinosu kadnr 
aydınlık olmasını da istemiyoruz: İste
dij::inıiz şeıy, ıadece, - Hatta diişe kal
ka du olsa - Evlerimize varabilmek 
hnkunıdır: En az bin vatandaım ricası, 
en çok yüz metroluk bir bata!dı];ın kö
tü bir sokak haline sokulmasıdır. 

Bu, müsteciri bulunduğum apartı
numm sahibiyle görüştüm: tıı,kı cephe
den yeni dönmiiş bir harp yaralısı gibi 
J.afası somun gibi şişmiş, kolu s.-ırılmıı 
hulunan bu vatandaş, "Somuncu ı.okr.:ı
ğı" nıecrurlarındandtr. Evinden çıkmuk 
mecburiyetinde bulundu~umu söyle-

dim: Aramızda mevcut kunturata rat
ıucn: 

"- Hayır!" diyemedi. Çiinkii o an
daki kılığı, ve Üzerlerine kan sızmış 
!iargılariyle o, evinin sokağını müdafaa 
edenıe~ benden de o hale ~irmeyi gôze 
alnu,yı isteyemezdi. 

l'akat buna rağmen, ben bir ba~lta ye
re taşınamıyorum: Çünkü bunu yapa
bilnıem i!jin ... evime girebilmem lazım. 
launun için de, donların ç6.llilme5inİ 
),eklemekten başka tek çare yok! 

Eğer, bizim sokağın, ,.e bizimkine 
laenziyenlerin tamir olunmalarına im
kan yoksa, sizden baıka bir istirhamım 
var. Açtığınız modern meydanlan hem 
lıiraır daha çoğaltın, hem de biru daha 
geni4 tutulmalarını emir buyurun: 
Çföıkii havalar böyle Jtiderse, bizim ,ıbl 
beledi~ t: gozüne çarpmamış, belediye 
himmetine kavuşmamıı kenar ıokaklar
d.ı oturan vatanda1lar1n halleri harap
tır: 

Geceleri evlerimize dönemiyece-iiınJz, 
''e günün birinde, hem ev kirnsı, hem 
otel parası ödemeye katlaııamıyacak 
J:ale düşeceğimiz için, cümlemiz .. mey
dımda kalacağız: sorarım ıb:e, mevcut 
ıııe~danlarınız, bu tekilde meydanda 
kalarak olanları istiap edebilir mi? 

Bize meydan lazım Sayın Ltitfi Kır
rlnr, meydan, bilhassa donlu hatvnlarda 
Hıkaksızlık yüzünden evlerine gidemi
yerek olanlan istiap edebilecek kadar 
bol ve geniş meydan lazım! ... " 

* * Dokuz doğuranlar: 

Bak~lım, tari~Jere ve rakamlara 
dıkkat eylıyerek okum.ınrzı is

tirham ettiğim şu havadise ne buyura
caksınız: 

~1SllıJıat V ckaleti, 933 senesinde ( 

çocuk doğuran analara, senede 3U lira 
nakd• yardım yapmaya karar vermi~ti. 
O :uımandanberi, ~hrimizde bu ,yardı
ma 3000 ana talip olmuştur. 1''akat iiğ
rcndiğimize göre, bunlardan ancak 200 
taneıine yardım yapılabilmiştir. 

"l Şubatta da, 933 senesinde miira
caat ederek bu husustaki enakı tamam
lanınıi 3 aileye 30 lira yardım tahsisatı 
'erilecektir!" 

Bn lıavadise bakılırsa, yanlış anlaşı· 
lan şey, Sıhhat Vek81etinln kararı ola· 
colt. 

Çilnkü anlaşılıyor ki, o vekaletin yar
dumnı görmek için altı çocuk doğur

·nı&k kafi değil: ve bu büyük nimete ... 
dClkuz doğurmadan kavuşulamıyor! 

* * ltalya, Almanyanın nesiymi§? 

Aşağıdaki cümleleri, Ahmed Emin 
.. Yalman'm dünkü ba~mukale

sınden alıyorum: 
''1883 senesindeyiz. İtalya dünya yü

ründe yapyalnızdır. Halinden ~ikayctci-
. dit. Bismark yanına sokuluyor. Alman
~a hesabına izdivaç teklif ~diyor. Ve 
Jtalya böylece Almanyanın kuc11ğına 
dilşliyor. Fakat İtalya, izdivaç ha~·atınıia 
kocasına hiç sadık detildir. Gö.ın hep 
dı,a?Jdadır. Çarlık Ruıyuiyle bit dU:ıi
ye İ!aretleşiyor. Almanya ile ,;ahırlı "e 
ınezhebi geniı bir kocadır. Göz yumu
yor, fakat neticede İtalyanın mütemadi 
ihanetleri yilzilnden tam 32 sene siiren 
bu izdivaç korkunç bir faciayla kapanı
yor. Gel zam•n, ıit zaman, Almanya 
uAradığı ihanetleri affediyor, ve izdivaç 
Bcrlin - Roma mihveri adı altında taıe
lcni~·or. Lakin, İtalyanın oynak !iyase
tinin sadakat taratıİıda bezi yoktur. 
Kan koca, kucak kucaia yaşıyacakları 
yerde, İtalya Avusturya ile Macaristanı 
ı•yartı~·or. Almanyanın irinde, olnak ve 
havai karısına karşı hudutsuz bir kin 
\•e ntfret vardır. Bakalım netice ı.ıe ola
cnk?" 

Ru gUne kadar, ben İtalyayı, Alman
yanın müttefiki sanırdım: Meğer İtalya 
Almanyanuı müttefiki deiil... refik1111 
;imiş! 

. Naci Sadullah 

31 - l - 941 

liifl1I 
Hediyelerin 
MCinası ! 

}'azan: Naci Sadullah 
- Cephedeki vatandaşa -

Daima seni düşünüyoruz. 
Şiddetini gittikçe arttıran 

şu ynğ'mur, \ ' C şu soğuk, seniıı 
hr:ftzalarımızdaki yerini biraz da• 
ha genişletiyor. Eğer bugün sa· 
l'lldığm silah, snna en namuskar 
dostun vefakar eli kadar cazip 
g~liyorsa ve karlı bir dağ başı 
çadırında alabildiğine uyanık dur 
nıayı, sıcak bir yuvanın yumu• 
~ak döseciğindc uyumaya miirec• 
cah bnlu:vorsan, hunun sebebi, 
erkekleri senin gibi davranma
mı~ olan milletlere reva göriil
miis hnziı. Akıbetleri çok iyi bi· 
ıişindiı. Sen çok iyi bili •orsun 
ki, göılerini hırs hiiriimüş bir 
enıper~ J1lizm. bugiin kanına ko
lııyca ı:irilecek uyumuş millet 
ar,,maktndır . 

Sen çok iyi biliyorsun ki, kar
şılıklı olmayan bir sulh sevgisi· 
ne inanmak gafletini gösterenler, 
n~Ute tPminatına kapılan safdil· 
lcr gih;, c:e itli ihanetlere uğra· 
maya mahkumdurlar. 

Ve sen çok iyi biliyorsun ki, 
suU.ii seven, onu korumak iste
yen şuurlu milletlerin, sağlamlı· 
ğındarı emin olarak sarılabilecek
leri, J?Üvenebilecckleri bir tek 
garant; kalmıştır: Silah/ 

Daima seni dil iinUyoruz. 
A.yııl?ms giydiğin çorapta, ya 

bir yaşlı ninenin, ya bir genç a
nnnm ya bir genç kızın göz yaşı, 
göz nuru vardır. Sırtına geçirdi
ğin gomlcğin ipliği, aktar maka
rımndan değil, hu milleti sana 
bnğlaynn duy2uların tükenmez 
çilesinden sağılmıştır. 

Güldiiğümü:ı zaman, göz1erimi
zin idnde bu kahkahalan sana 
borçl41 olmmmuzun amimt min
neti vAt Ve daima cepheleri ta
vaf eden hislerimiz, karlı daila
rın aynzlnrına rağmen. seni ısı
tahilcC'ck kadar sıcaktır. Nöhcfi· 
mi7 g«>lirse. yarın biz de aranızda 
ofot'ağ11.. $imdi, glir ve dik çık
mak o;crcfini de, o;rnfn cephedeki 
uvanık ve kudretli varlığından 
ahın bir sesle tekrar edivorum: 

Daiına seni dfisiinilvoruz .. 
Ve sıma gönderdiğimiz naçiz 

hediyelerin yeırfine kıvmeti. dai
m:ı seni dUsündliğiimiize şahadet 
etmelf'riniir.n iharettir! 

Üniversitede: 

Yabancı Dil Mektebi 
Talebesi Mektepte" 
Ayrılmak istiyor 

Edebiyat fakültesine bağlı ya
bancı diller mektebı talebesinden 
bazıları vekalete mi.ıracaat ede
ı ek mektepten ayrılacaklarını bil
dirmişlerdır. Talebeler, .Maarif 
Vekaletı ile yaptıkları mukave
lenin feshıni ıstemekte ve "biz 
mukavelemızi yaparken iki sene 
tahsil gördukten sonra StaJ ıçin 
okudugumuz dilin konu~ıduğu 
memlekete tahsile gönderilecek
tik. Halbukı vekalet bugunku 
şartlar dahilinde bizi Avrupaya 
gönderemıyccektir. Bu bakımdan 
mukavelemızin feshı zaruridir." 
demektedırler. Talebeler şimdiye 
kadar kendilerine verılen aylık
ları da ödemıye mecbur olmadık
larını ılave etmişlerdir. Vekalet 
bu müracaatleri tetkik ettirmek
tedir. Unıversite idaresi bu hu .. 
sustaki noktai nazarını vekalete 
bildirmiştir. 

Maarif VekAleti ynbancı diller 
mektebinin bugünkü verimi ü
zerinde tetkikler yaptırmaktadır. 
Bu tetkikler bittikten ve talebe
nin mekeptEf1 ayrılmasını mucip 
olan sebepler de incelendikten 
sonra müracaatlcr karara bağla-
nacaktır. Ortada hukuki bir va
ziyet de mevcut olduğu içın di
lekler bu bakımdan da etı.id edi~ 
lecektı. 

Müteferrik: 

600 Mahkum 
Çahştırdacak 

Adliye Vekaleti ile Nafıa Ve-
kaleti, mahkıimların nafıa i~le
rinde çalıştırılmalari etrafındaki 
tetkiklerinı bitırmışlerdır. Ilk 
parti olarak 600 mahkum yol ın· 
şaatında çalıştırılacaktır. Bu mik
tar sene sonunda dort bini bula
caktır. 

KADINLARDAN YOL VER· 
GISI - Hükumet, çalışan kadın· 
!ardan da erkeklerden oldııfiu gi
bi yol parası alınması için tet· 
kikler yapmaktadır 

Adliye Vekili Bugün 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 30 (TAN} - Adliye 
Vekili bu akşamki ekspresle Is
tanbula hareket etmiştir. 
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,l>arr . ı~er, Nasyonal Sosyalist 

Ccb 1•81nın 8 inci yıldönümü müna
aol-'~tiy~e Berlinde uzun bir nutuk 
2 cı:nı§tir. 

llt;d 'Bir haftadanberi muhasara 
ta.raf a bulunan Derne İngilizler .......:dan zaptedilmiştir. 

Hitlerin Nu;ku-
~ 

• 
15(, • 1 A.y 800 

-..1 

mtl~rin bu nutku hakkında 
bir lıiikiinı verebilmek için, tam 
metnini beklemek muvafık O· 

lur. 

Derne'nin işgali 
Bir haftadanberi muhasara 1 

altında bulunan Derne
nin İngiliz kuvvetleri tarafın
dan isga~ edildiği resmen bildi
rilmektedir. 

Jiitler, Almanyada Nasyo
' hı . nal - Sosyalist partisinin r ~ttl~· :nldönümü münasebeti1e 

f 

tl!tt h?de. bir saat üç çeyrek sü
llit;r nutuk söylemiştir. 

Şarki Sirenaik'in Bingaziden 
sonra en büyiik şehri ve limauı 
olan '\'e 13,000 kadar nüfusu bu
lunan Derne, ancak küçük ~e· 
nriler}n barınabileceği bir }i. 
nıan olması dolayrsile Bardia 
k!ldar mühim bir mevki değil
dir Bununla beraher, bu lima
nın is~alinden sonra İngiliz md· 
töriıi kuvvetleri Bingaziye ka
dar sahil boyunca fazla muka
vemd görmeden ilcrileyebile
cekler ve ic taraftan esasen Bin
gazi l·akınlarrna kadar varmış 
olan diğer İn!!ilİZ motörlü kuv
vetleri ile işbirliği yaparak. az 
z:ımanda Bingaziyi de işgale 
m:ıvatfak olacaklardır. •ıı~· er ·henüz tam metnini o

~~ anıadığunız- bu nutkunda, 
i<ıle ~utukJarmda serdettiği mü· 
bıl! a.ar:ı yeni bir şey ilave et-
hat:ı1~tır. Kendini demokrat ve 
La.th sı İngiltere tarafından 
~İl' ı: sürüklenen sulhperver 
)e ı:a san vaziyetinde göstererek 
~etıe ~lonya, Fran~a mağlubi-
~att ! 1nden sonra lngiltereye u
~tt ·r elin reddedildiğini söyli

.. :. • bütün mesuliyetin İngil
n \e ait olduğunu söylemiştir. 
tı t.ı nutkun en mühim nokta
,,~ŞQ suretle hiilasa edile.bilir: 

l' n başlıca hedefimiz ln<Yil-
~ E!Ji "' la • ezmektir. Buna muvaffak 
eıı.ca~ımıza şüphe yoktur. 1941 
~ esı icinde dünyanın henüz 
1;rııediği bir taarruzu yapaca
l!J · lier şey en ufak teferrüa

~ır-f kadar hesaplanmış ve ha-
··illtr.ıştır. 

Jl~ lkbcıhar gelince, büyük de
"e ~l.~ı ve hava harbi başlıyacak 
dıt ltsmana merhametsizce sal
b~;.~ğ17 ve onu muhakkak ye-

"Lmz. 
l~~ tlgi!tere, İtalyanın bazı fe-

İtalvan matbuatı. efkarı umu 
m~ye~:i teskin maksadile, İtal
yan ~rdularmın muhtelif cephe
lerdeki ricatlerini sevkü1ceyşı 
hareketler olarak göstermeye 
çab.,makta ve yakında başlaya
cak }>üyiik mihver taarruzu ile, 
niha1 zAforin kazanılacağını söy
lPmektedir. 

İnailizlerin Afrikadaki mu
vaffa".İı:h·etlerinin ehemmiyeti 
hakkuids muhtelif mütalealar 
yürütülebilir. Fakat Libya .mu
vafiaki'yetlerinden sonra Ital
yanları&. hatta muhtemel Al
man vardımı ile dahi, artık Mı
sın t~hdit edemiyecek bir vazi
yete geldikleri ve diğer cihetten 
Eritr~de muvaffakıyetle inkişaf 
edeb İngiliz taarruzları neticesi, 
Habeşjstandaki İtalyan kuvvet
ı~rir.in yakın bir istikbalde tes
fön olacakları muhakkak gibi
dir. 

İngiliderin pek az zayiatla 
kazandıkları bu muvaffakıyet
leı in İngilizler için diğer bir 
faydası da. serbest kalacak olan 
kuvvetleri, yeni açılacak olan 
bir harp cephesine göndermek 
yahı t mevcut cepheleri takviye 
etmek i<:in .kullanmak imkanı-

t:ıı etlerinden ümide düşerek !
taıY<ıda ihtilal çıkacağını ve 1-
~a Yanın harp harici kalacağını 
ta~arnalıdır. Bu ihtilalin biz-

l-uı~ilterede çıkması daha ıu kı..z:mmalarıdır. 
~ .. temeldir. Al. ANTEN 

taı Alnıanya hiç bir zaman a~ 
tn ı:nıvacaktır. Aç kalacak olan, --
~gteredir. j Yağcılarda Yol Faaliyeti 

bir enubu şarki A:rrupasın.da Balıkesir (TAN) - Yağcrlar 
ı...ıthcıreket yapmak ısteyen in- h' · .. d .... C h't Akt" 
"'' ete b'ld' · · ·k. 1 na ıyesı mu uru a ı ure 
~illere ve ~unu .. ~ . k~~.ı~~~ ı; ~- nahiyede yol ve mektep işlerine 
A.ltrı : er ,gozu u'"'~ yer e ehemmiyet vermektedir. Onü-
~ıı atı/anın taarruzu ıle kar- ;, _ _.. ki 'lkbah d ·t·b b'' 

.~s:ıcaktır. ~~~. ı . ar . an ı ı aren . u-
\> Aiınanya, kapitalistlerin, tun koylerın nahıye ~erkezme 
ıQ:~Ud!lerin demokrasilerin m~~azam yollarla. haglanması 
u~~a:,ıdır.' ıçın ıcabeden tcdbır!~r alınmış 

l'ıı. ~tn~rikaya karşı hiç bir düş- bulunm __ ak_ta_d_ı_r.-o------
~~nıığnnız yoktur, ondan hiç Selde Bog"'uldu 
il'ıı ~-ev istemiyoruz. Fakat A-
~:ı~~ık.:ı Avrupa işlerine karışa- lzmir,, (TAN) - Değirmendere 
d~~· olursa. biz de siyasetimizi nahiyesinin Yeni köyünden Ah

lfü;t:rmek mecburiyetinde ka- met oğlu Mustafa, odun kestik
la.~a~z. İn,giltereye ·gelecek o- ten sonra köyüne dönerken yağ-
lt.ıı h~rhangi bir gemi denizal- murun husule getirdiği sel sula
lıa 8.tıınızın torpillcrile karşıb- rıı:ıa kapılmış, eşeği ile birlikte de 

Cakt1 reye sürüklenerek boğulmuştur. 

n;j 3 ~ ı!:Hiliif~ ~ 
.ikiz Çocuklarda Kansızhk 

t~~ı Çocuklar, kız olsun yahut nin karnında~·ken annesinin ka
latq tı olsun, hemen dalına az çok nından haylice çelik çeker, onu 
~tl ıı olurlar. Bunun sebebi vü- kendi karaciğerinde biriktirir, 
ç~da çelik eksikliğidir. dünyaya .g~ldikt.en sonra çelik~i 

lat 
1 
.. gın vücudumuz içtn ne ka- gıdalar ~yınceye kadar karacı

ta._ 'llıunılu olduğunu bilirsiniz. ğerindekı ç~likle gecinir. Bundan 
re a1llı1zdaki kırmızı küreciklere dolayıdır kı, çocukları yalnız 
lıl~alelerimizin elyafına çelik c;iitle beslemekte gecikmemeyi 
liJt 01d.ır. Vücudumuzda çelik e~· ta~si.ye ederler ... 
bi~ Ursa kanımız ve adalelerı· Jkı.z eş olarak değil, yalnız ba· 
t11 renksiz knhr. şına doğan rocuğun annesi de ge· 

ta, :~n Yemek yemiye başlayın· beliğinde çokça kan kaybederse, 
ti ~:cuduna liizumlu ?.lan çeli· cocuk kendine li.izumu kadar kan 
tld.ll] alarmda bulur. Vucudu da toplıyamamış olduğundan kansız 
iti.ası arla gelen çeliği iyi kullnn- kalır. 
leti11~ı bilirse kanının ve adale- Fakat çocuklar ikiz olursa on
~aıı.s'n kuvvetini temin eder. ların kansız olması tabii bir şey
h~li, tı dediğimiz insanların b~ dir. Anneleri hiç kan kaybetme
~ın e~~k defn, gıdaları~~a çe~~- miş ve güçlü kuvvetli bir bayan 
~lld\tı\ sık olmasından degıl,. vu· olsa da kanındaki çeliği iki ~ocuk 

tifadun gıdalarla gelen celıkten aralarında taksim ettiklerinden 
•ı.ıtı. i ~ edcmcmesindendir. <?- ikisi de lüzumu kadar çelikli do· 
fltttıı ı.:ın kansız ha,.talara çelık j!amazlar. 
~itllı tnıak, hatta hcmaglobin 

:t.'a.kk h.e~ vakit (ayda vermez ... 
'llzhk at •kız cocuklardaki kan
telik başka türHidür. OnlArdaki 
•ıısl}. eksiklikten gelir. Bakınız 

ıt·: 
ıeı~lıkC.:iik çocuğun ilk altı. yedi 
ta\ Sl(haYatındn yalnız gıdası ola
Atıtı(' t~ .. celik nisheti pek azdır: 
'1\ili Slıtunün yiiz gamında 0,08 
!tısı.granı, inek :;ütünde onun ya· 

en Y Annesinin memesinden e· 
t<>elfk ;hut inl'k o;iitii irf>n kiiçük 
ha \·e u kadarcık çelikle kar 
ltt\ Vet~dalelcrine lüzumlu olan 
011~ t~ı!1in edemez. 

•çın çocuk daha annesi-

Bereket versin ki, sadece çelik 
eksikliğinden ileri gelen bu kan· 
sızhğm önünü almak, hatta kan
sızlık başladıktan sonra onu ge· 
drmek, çocuk olmıyan insanlar
da çeliği kullanamamaktan ileri 
gelen kansızlık tedavisi ~ibi güç 
değildir. Çocuğun siifüne bir par
ucık çelik katmak yetişir. He
kiminize sorarsanız. ikiz çocuk
lara lüzumlu çeliğin reçetesini 
verir. Çocuk yedi, sekiz aylık o
lunca mamasına bir yumurta sa
nsı karıştırmayı yahut iki üç 
giinde bir kahve kaşığı et usa
resi içirmeyi, tabü, bilirsiniz. 

TAN 

Bitler, 
bu üç 

Mussolini ve Stalin, bugün Avrupa siyasetinde büyük roller oynıyan 
adamın hayatında müessir olan kadınlar kimlerdir ve onlar üzerinde 

ne gibi tesirleri vardır? İşte bu yazıda bunları bulacaksınız .•• 

o o o 

Avrupanın Meşhur Uç 
\ 

Adamı Uzerinde 
Müessir Olan Kadınlar 

HİT[ER: 
-

On beş yaşındaki zayıf A-
• vusturyalı kız, elindeki 
bula$Jk bezini pençerenin kena
rındaki ipe astı. Ücretle çalıştı
ğı bu mutfağın içinde her şeyin 
yerli yE>rinde olduğuna kanaat 
getirdikten sonra süratle şapka
sını b~sına; paltosunu sırtına 
gccirdi ve arka kapıdan sokağa 
cıktı 

O bütün hayatını içinde ge
çirdiği bu miskin kasabadan 
CSpital' den kaçıyordu. Başka
lannm mutfaklarından ve bu 
fakir hayattan kaçıyor, Viyana
ya gidiyordu. Kendi evi olan kü
çiik yer kulübesine, annesine, 
bahasına bu havadisi veren u
fak bu not yollamış ve merak 
etmemelerini tavsiye etmişti. 
Tabiatile onlar merak ettiler. 
Zıra K.lara Poelzl cesur bir kız
~. ama; 1874 senesinde bir kı
zın ~,-inden kaçması, Avustur
yada havsalaya sığmayacak bir 
şeydi 

On sene ondan hiç kimse ha
ber alamadı. Bir gün vaktile a
ni olarak gittiği gibi yine ani o
larak olgunlaşmış ve güzelleş
ın:ş sıyah saçlı, 25 yaşında cazi
beli bir genç kız olarak Klara 
geri döndü. Viyanada ne yaptı
ğını hjç kimseye söylemedi: Fa
kat, bir daha oraya gitmedi. Be
raberinde şehire hayal, şöhret, 
ümi~ ne götürmüşse, onların 
hepsini orada bırakmıştı. 

25 yaşında bütün ümitleri kı
rılan bu genç kız eskidenberi 
tanıJığı ve sevmesine imkan 
o!ITuyan kendisinden 23 yaş bü
yük komşusu Alois Hitler ile 
evlendi. Dört sene sonra da Hit
ler isminde bir çocuğu dünyaya 
geldi. 

Klara bu çocuğa dört elle sa
rıldı Kendi ka)llbettiği hayalleri 
ümitleri hep oğluna aşıladı. 
$imdi, yegane ümidi oğlunun 
dünyada muvaffak olabilmesiy
di ve bunun için uğraştı. 

Hitlcrin babası çok asabi ve 
içkiy~ düşkün bir adamdı. Hit
ler babasından korkar ve nefret 
eder. annesini ise taparcasına 
severdi 

Klara oğlunu babasının akı
bPtine dü~mekten kurtarmak i
ç:.n mütemadiyen ona babasının 
hwatmın hatalı olduğundan 
bahsetti Klara'nın Hitler üze
rinde bu tesiri o kadar kuvvet
li olmu~tur ki. Hitler bugün bi· 
le kı:mar içki ve kadından u
zak 0.urur. 

Hitler 14 yaşındayken babası 
öldü. Annesi ne yapıp yapıp o
nu Vivanaya ,güzel sanatlar a
kademisine yolladı. Fakat, oğlu-

Cıvanın Fedakarlığı 

Cıva, :Condra civarındaki 
ki.ıçük çütliğinde tek 

başına oturan ihtiyar mister 
W oodson'un çok sevgili cins 
atıdır. 
Gençliğinde eğlencelere ve 

bilhassa yarışlara pek meraklı o
lan mister W oodson şımdi bu 
tenha sayfiyede köpeği ve Cıva 
ile beraber yaşamaktadır. 

Geçen gece bu mıntakada şid
detli bir bombardıman olur. Ci
vara düşen bir bomba mister 
W oodson'un evini çok büyük 
hasara uğratır. Sarsıntının şid~ 
detile Cıva bağlarını kopararak 
dışarıya koşar. Her taraf yan
mktadır. 

Alevlerin ışığında atın gözü 
evin kapısına ilişir. Burada bü
yük bir enkaz yığınının aJtında 
sahibi yatmaktadır. Ateşler her 
tarafını sarmıştır. Fedakar hay
van hemen yangının içine tlalı· 
yor ve mister Woodson'u ağızıy
le dışarıya çekmeğe uğraşıyor. 

Uzun bir mücadeleden sonra 
buna muvaffak olan Cıva, bay
gın bir halde bulunan sahibıni 
paltosundan dişlerinin arasına a
lıyor ve sonra vavr kuvvetile 
şehre doğru koşmağa baJ!ıyor. 
Zeki hayvanın mister Woodson' 
u en nihayet götürdüğü yer bir 
hastahane kapısının önüdür. 

Fedakar hayvanın içeriye ta
şınmakta olan sedyelerden bura
sını keşfettiği zannedilmektedir. 
Burada ağzındaki yüküyle be
raber yere baygın düşmüştür. 

Hitlerln Anneat 
KLARA POELZL HtTLER 

nun l>urada muvaffak olamayı
şı, zatPr: kanserden muztarip o
lan Klaranın ölümünü kolaylaş... 
tırdı. 

Hit!ere: annesinden kalan ye· 
Jı?Sne miras, ölünceye kadar her 
şeye azmetmek. tuttuğunu ko
parmaktır Zira, lGara mai{lu· 
biyetın~ kabul edip ııeriye dö
nüşibü asla affetmemiştir. O.it· 
ltı.nur da yarı yoldan dönmeme
si icin bütün hayatınca onun ü
zerL>ıde işlemiştir. 

* * 
MUSSOLINI: 

M ussolininin üzerinde mües
sir olan kadınlar üctür. 

Bunlardan birincisi, annesi Roza 
Maltoni'dir. Roza; Fork kasaba
sı'lda ilk mektep muallimiydi. 
Kasabanın demircisi Alessandro 
Mussolini ile evlenmişti. Buka
saba halkı çok fakirdi ve Mus
solini afü•si de onlardan farklı 
de~ildi. Bu sefalet, Alessandro
nun da komşuları ~ibi ihtilalci 
sosyalist olmasına sebep olmuş.. 
tu. 
Rvz~ . şisman ve cok ivi kalp

li, m!isfik bir kadındı. Daima e
ve yaralar bereler icinde gelen 
oğlu Benito'yu büyük bir mer
hametle yetiştirdi. Ona dertli 
zamanlarrıda yardım etti. Ders 
lerini öğretti. 

Bımito'nun babası demirci 
AJesc;~ııdro, kuvvetile iftihar e
derdi. İkide bir kollarım sıva
yaralt pazılarını gfü;terir ve o
qnllarrna l!Üres dersleri verirdi. 
Aııne~i Benito'nun döğiislere 
~österdiğ: fazla alakadan hoş
lanm:ıdı ve bunun önüne eeç
mek icin onu dini bir mektebe 
ı?c\ndcrdi 

Benıto on dokuz yaşındayken 
annP~i öldü. Yegane sevdiği şe
yi keybeden delikanlı, nefret 
ettF?:i babasından ve kasaba
sır:dan İsvi<;reye kaçtı. 

Benıto Mussolini, İsvicrede 
havatı üzerinde müessir olacak 
ikinci bir kadına rastladı. Bu 

Mussolini'nin kızı 

EDDA MUSSOL1N1 C1ANO 

Angelica Balabanoç isminde 
R:.ısych bir sosyalistti. Burada 
Benito, bu kadının nüfuzu al
tır.da ve onun yardımile 1910 
da b>r sosyalist gazetesi çıkar
maya basladı. Fakat. 1914 te İ· 
taJyayı harbe ,li1;irmeye teşvik 
eden bir yazı yazdığı için ara
lar. açıld; ve o ııündenberi Mus
soJininin düşmanları arasına 
kanı:tı. 

1919 da kendi partisini kurup 
bugi>n iktidar mevkiine ,geçen, 
ve biıtün İtalyayı idare eden 
Mussolıninin, bugün üzerinde 
t"'5:ir yapabilen yegane insan, 
27 ya~"l.rıdaki kızı Kontes Eda 
C'iano'dur Babasının düşünce
lerim huylarını en iyi anlıyan 
Kontes Eda, bu sebeple onun 
üzerinde müessir olabilmekte
dır. 

* STALIN: 

StalinL>ı hayatında da iki ka
dın vardır. Bunlardan 

bfrincisı annesi Ekaterina Dju
gı:ıshvili idi. O ivi kalpli ve fakir 
bir kadıncağızdı. Stalinden ev
vel doğan üc G<)Cuğu da az sonra 
ölrlifaleri için Ekaterina tekrar 
ana olncağını anladığı zaman 
eğer bu sefer allah çocuğunu 
:vasatına onu papas yapmaya 

Staliuin Annesi 
EKATER1NA DJUGASHVİLİ 

denberi annesi onu pek ı:1adir 
goreb!ldi Moskova Ekaterina'
nın ka~abasından kilometrelerle 
uzaktı ve. ihtiyar kadın bu seya
hati ~ÖZE alamıyordu. Fakat 
Stalin annesini unutmadı. Mü
him işlerinin müsaadesi nisbe
tinde ,gidip onu gördü. 

Staht!in hayatına giren diğer 
yc,garıe kRdm, karısı Madezhda 
idi. Bu kızcağız. Stalinin arka
d::ışı olan ihtiyar bjr ihtilalcinin 
çok güzel ve gösterişli bir kı
zıydı. Rusyanın sefi onunla 1919 
senesinde evlendi. 

Madez:hda kendi halinde ga
yet sessiz bir kadındı. Stalinin 
sivasi islerine hiç müdahale et
n1edi Onun bütün alakası ilme 
gnmülmüştü. Vaktini Moskova
daki beynelmilel akademide 
kimya laboratuvarında etüdler
le geçirirdi. O kadar mütevazi
d i ki, bir kaç samimi arkadaşı 
müste.,na. kimse onun Stalinin 
karıs: olduğunu bilmezdi. 

Onun evdeki bütün gayesi. 
kocasın~ sıcak ve sevimli bir 
yuvtt içinde kafasını dinleye
CE"k rahat edecek bir ev hazır
lamaktı ki, bunda da muvaffak 
o1:nustu. 
M~dezdha bundan yedi sene 

evvel bir ameliyat esnasında 
öldü 

ahdetmişti. -ı ~ 
VE' işte bu dördüncü çocuk, Halkevleri Balosu 

S~alindir Annesi onu papas Cümhuriyet Halk Partisi tarafından 
yapmak isteye dursun, bir ka· Halkevleri namma her sene verilmek
layc, olan babası ise oğlunun te olan ve mevsimin en güzel eğlence
da ayni mesleğe intisabını arzu !erinden birini teşkil eden balonun bu 
ediyordu Fakat, annesi üstün ~ene de Şubat ayı içi~de v~rilmesi ka
~e ldi ve oğlunu Tiflisteki pa- rarlaştınlmıştır. Cumhunyet Halk 
pas mektebine yerleştirdi. Pa:t!si İstan~ul Vilayet İdare Hey'e.ti 

Reısı ve İzmır Mebusu M. Reşat Mı-
Bir müddet sonra Stalin an- maroğlu tarafından bu .işle meşgul ol

nesine de babasına da kendi mak üzere davet edilen muhtelif mes
hnyatını kendisinin idare edece- !ek ve teşek'küllere mensup zevat dün 
~ini, onur.. üzerinde hiç kimse- oğleden ıonra Cağaloğlundaki Parti 
nin müessir olamzyacağmı isbat Mer~.ezinde toplanmışlar ve uzun boy
etti Stalin bir sosyalist olarak iv ~uzakeratta.bulunmuşlardır. Buse-
f 1. ote ge,.t' B ' k d f 1 neki Halkevlerı Balosunun İstanbul aa ıv..- .., ı. ır ço e a ar . . .. b' ~ 1 f k' 
t kif

: hk~ ed'ld' ıçın mu~tesna ır eg ence rrsatı teş ıl 
ev • "'.e ma um ı ı. edeceği anlaşılmaktadır. Balonun mü-
E;ı nihayet, 57 yaşında Sov- lı.emmeliyetini temin için azami gayret 

yet Rusyanın lideri olduğu gün- ve mesai sarfolunmaktadır. 

dır. 

Yazan: Sevim SERTEi 

. Gelen imdat heyeti vaziyeti 
iyice mütalaa e.ttikten sonra şu 
kanaate gelirler. Ev öyle acaip 
bir tarzda çökmüştür ki, bu va
ziyette kazazedelerin iki yerde 
bulunmaları ihtimali vardır. 
Bunların her ikisine de gitmek 
için yıkılan dıvarların arasın
dan bir tünel kazmak lazımdır. 

Cıva tedavi edildiği sırada 

Hemen koşup mister W ooı:ison' 
u bir sedyeye yatırmış yukan 
çıkarmışlardır. 

Cıvayı da meşhur himayei 
hayvanat cemyetleirnden biri
ne yollamışlardır. Fedakar hay
vanı burada çok iyi tedavi edil
diği gibi üsti.ine üstlük birlik re
isi vakayı hükumete bildırmiş
tir ve kendisine bir madalya 
vermeğe karar vermişlercUr. 

Manganez Harbi: 

Harp için petrol kadar la-
7ım olan diğer bir mad· 

de de manganez
dir. Bu madde ol
maksızın maden 
işlenemez. Yani 
mühimmat, zırh, 
ve tavlanmış ya

ni sertleştirilmiş. mukavemeti 
arttırılmış çelik; bunlarrn hep· 
si manganezsiz elde edilemez. 

Dünyanın senevi manganez 
istihsalatı 3,500,000 ile 4,000,000 
ton arasındadır. Ve Ingiliz Tm· 
paratorluğu dünyanın mecmu 
manganez miktarı olan bu raka· 
mm yarısından bira;(; ~zlasını 

istihsal eder. · 0 ılı(nıh . 
tj. v.f. fürıh.t•lı 

Bir Kanarya Sayesinde: 
ıngilterede ufak bir kasaba-

da o geceki bombardıman
lar esnasında bir ~ 
ev gayet fena bir 
şekilde çöker. I- . , , 
çindekiler enkazın ~ 
altında kalmışlar-

Halbuki bu ameliye esnasm
da ev halkının içinde olması 

muhtemel bulunan diğer köşe
nin çökmesi muhakkaktır. Şim
di ne yapmalı, hangi tarafa git
meli? Uzun bir münakaşadan 
sonra ev sakinlerinin sağ taraf
ta bulunmalarının sol tarafa na
zaran daha muhtemel oldu
ğu kanaatine gelirler. 

Tüneli sağ tarafta kazacak
lar ve soldaki kısmın yıkı~ma
sını göze alacaklardır. Bu karar 
verilince ameleler işe başlarlar 
ve sol taraf ta az az yıkılmağa 
başlar. işte tam bu anda içinde 
hiç kimsenin bulunamıyacağına 
kanaat getirilen sol taraftan bir 
kanarya cıvıltısı duyulur. lşçıler 
gayri ihtiyari sağı terk edip 
tünellerini sol tarafta açar ve 
bütün aileyi burada sağsalim 
bulurlar. işte bu beş kişırıin ha
yatı da böyle kurtarılmıştır. Bir 
kanarya sayesinde! Bu kuşun 
ev sahibinin senelerdenberi sa-
hibi olduğu bir kanarya olduğu 
anlaşılır, 
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Yine Torik Meselesi 

Evvelki gün yazdığım torik 
meselesini okuyan bir ar

kadaşnn 
- Sen' dedi. Bir me!eleyi e

line, diline doladığın zaman on
da kendi sanatını tebarüz ettire
cek ncktalar seçersin. Niı"kte, ci
nas yaparsın. 

- Maksat ta o değ-il mi? Yazı· 
lan şeyi lezzetle okutmak. 

- Ona şüphe yok. Fakat bu 
to~k meselesi... 

- Bahkcılığa temas ettiği i
cin en tatlı yazılacak bir mevzu
dur. 

- Ona ne şüphe! Fakat unut
ma k bunu bir daya gibi ortaya 
atmak \'e müdafaa etmek lazım
dı. 

- Zannedersem ben de ö~·le 
yaptım Bosu boşuna denize atr
lı.n toriklerin bir ihzar ve israf 
oJcJuğuut .. ve her sene tekerriir e
den bu Jüzumsuz icırafm önüne 
gı·cmek icir. buz dl"poları .. 

- Oracfa dur. Çiinkü bU7: de
polar. te,kilatı deyince iş hüyiir. 

- Ha:vır ufak mikyasta buz 
depohırı diyecekti~. 

- Vira olmadı. lcıin kine teş
kilat. ufak ve ·a büyük capta huz 
depoları girinre mesele dal bu
dnk salıverir. İcı tetkikata biner, 
uzaı- ve o \•akite kadar diri ola
rak yaJ..r.lanan torikler ölü ola
rak de11in atılır. 

- ( halde ne yapmalı? 
- Bak ben sana kısaca söyli-

yedm· Hic hir buz deposu iste
mt'Z. Hk bir teskilata ihtiyaç 
voktu' Torik fazla çıkıyor. Bele
di.ve bum alaka ~österecek. Ara
hnlar hs.zırlayacak. Torikler kü
felE>rle denize hosaltılaca~ :verde 
do~rttdan doğruya B"'Rhalara, 
kan.yor.lara bosalacak. İstanhul
da s~frasında bir torik bulundu
ramı:vn< ak semtler. mahaUeler, 
e"Je~ <:oktur. Bu kenar mahalle
lere arabalar dhğıtılır .. 

- İbadullah! Biitün fakirlere .• 
- Dağıtılır .. Hem de bedava 

d:ığıtıhr .. Yahut .• 
- Pek cüzi bir para mukabi· 

tinde satılır .. 
- Evet. .Mesela bir çift torik 

balığını kim olsa 5 kuruşa alır .. 
- •.. Ve bu da yapılan ö ufak 

masrafn karşılık tutulabilir .. 
- Rt>Jediye bu işte kar mesc· 

lesini diisiinmeyeceği i('.İL. 
- ... Belki daha ucuz verir •• 

l\f~cla kırk paraya! 
- .• Orasını bilmiyorm:. Mas

raf cihet: de tabii hesap ~ilir .• 
- Evet hakkınız var. Şimdiki 

ntC\'Simdt. artık buz depos:u1la ih
ti~·:ıç yoktur. Teşkilata ihtiyaç 
yoktur .. 

- RUtiin mesele denize dökü· 
lecek olar:. balıkları fukaraya da· 
ğ'ıtabilmekten ibarettir. 

- Tacıavvur ediniz, on hin to
rik fukaraya dağıtılacak ve on 
bin ai1cnir. :t•iizü g-ülecek. Bele
diyeye tevecciih edecek manevi 
c;ercfi ı:le diişilniivorum. 

- Ts:mı.>. da ufak bir hisse avır
mı-k idn .. 

- Torikten mi? 
- Yok canını. Akıl hocalığın-

da11. .•. 
- Mt>rak etme. ATamızcfa 11:e

cen muhavereyi olduğu ı6bi va
zacağ';r't. irin sana da bundan ma
nevi bir hisse ayrılmıs olur. 

Takııimri 

İzmirde Bir Cinayet 
Izınır, lTAN> - Tepeclhte Ka

ğıthane caddesinde kasap Meh
met oğlu 30 yaşında Hayrı füı
lahattin umumi kadınlardan rat
mayı paylaşamamak yi.ızunden 
elektrikçi 40 yaşında revfiği ta
banca ile oldürmüştür. 

İzmirde Yeni İstasyon 
Izmir, tTAN) - Munaıı:alat ve

kaleti, Izmırde inşası mutasav
ver merkez gar için tetkikler 
yaptırmaktadır. 
Garın Basmahane ile Alsancak 

istasyonları arasında ınşası takar
rür etmiştir. Aydın ve Afyon yol
cuları bu gardan trene bın.p ine
ceklerdır Yeni gar muazzam 
bir istasyon olacak, antreoolc.ırı 

da ihtiva edecektir 

\'ENi N.EŞKIYAT 

TERCÜME KÜLLİYATI 
Muallim Ahmet Halit Kitabevi yeni 

bir tercüme .. erisi neşrine başlamıştır. 
Şarktan-Garptan Seçme Eserler -

Haşlığı altında çıkarılmıya başlanan 

bu kitaplardan dört tanesi neşredil
::niımr 

ADSIZ I<ÖŞK - Bu eserin birinci 
kitabı olup Nurullah Ataç tarafından 
Lercüme edilmiştir. Aslı: Ala.in Four
ıier'nindir. Eserin tercıimesi bakımm
dan kıymetine müten:imın ismi kıfa
yet etmektedir. 

VESTA RAHİBESİ - Lazar İst· 
van adındaki Maı.;ar muharririn eseri 
vlup Necmi Seren tarafından tercüme 
cdilrnıştir. 

BALIK TUTAN KEDİ SOKAÖI -
Macar kadın muharrirlerinden Folde! 
J olan'm eseri olup birinci mukafotı 
lrazanmıştır. Nasuhi Baydar tarafın· 
dan dilimize çevrılmiştir. 

KIZIM VE AŞKIM - Macar kadrr 
ınuharrirlerinden G. Mikloşi llona 'nrr 
eı.eri olup birinci mükafatı kazanmış. 
ur. Necml Seren tarafından çok zari. 
bir üslupla dilimize çevrilmiştır. 
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Şehir .Tiyatrosu Dram Kısmında ( -j
~ 

Emillia Galotti 
B azt eserler vardır ki hemen 

brışlangıçta okuyucuda ya. 
nut sn:rdde birdenbire alaka 
uyandırır onu kavrar, sarar. Bu
nun bir muvaffakıyet teşkil ey
lemesi ıe:ir. bu ilk tesirin sonuna 
kadar bciyle devam edebilmesi 
.ş<rttır. 

Şehir Tivatrosunun dram kıs
mında verilen Lessing'in Emilia 
Galotti 'si seyircide bu tesiri bı
rakıyor: 

Perde açılır acılmaz kendinizi 
'Vatteau'nun bir mınyatürü k:::::-
.şısında sanıyorsunuz. Bu cerceve 
siz..: hnyat safhalarından bir yap
rak açacak olursa acaba sizi ha
yal kırgınlığına u~ratacak mı? 

Bundan ben de korkuyordum. 
F'akat korktu~um başıma gelme
dı .Eser pek güzel oynandı.Esasen 
birinci perdede anladım ki. plves 
tamik. tetkik ve tenkit zahme
tine değer. 

<Aptal' la (Emilia Galotti) nin 
arasındaki fasılada gördüğüm ve 
bu sütunlarda bahsetmeye bile 
lüzum görmediğim bir iki piyes 
brmde bir tenkit ihtiyacı, daha 
doğrusu, tenkide hak kazanan 
bir eser karşısında bulunmak ih
tiy::ı.cı uyandırmıştı. Bu arzuyu 
tatmin edeceğim. 

* * Lessing, tiyatro eleminin ta
nınmış bir şahsiyetidir. 

Prı>gt<:ım mecmuası nasılsa bu se
fer, dedikoduyu bir tarafa bıra
karak bu noktada kati derecede 
tafsilat veriyor. Şehir Tiyatrosu
nun temsil eyledi~i eser tahlil e
dilf'cek olursa asri düşünceler
den büsbütün aykın kalan bir 
mcvzucı temas eder. Hülasa ede
Itm: 

Guast:ılla prensi aşık oldujtu 
bir kızı mabeyincisinin delaletile 
~arayın:ı düşürüyor. Kızın baba
sı vavruı:unu prense metres ol
muc; görmektense onu öldürmeyi 
tercih ediyor. Ve öyle de yapı
yor. 

Vaka bundan ibarettir. Ve bu 
mevzu piyesin çerçevesinden ve 
o çerçevedeki şahsiyetlerin psi
kolojilerinden tecrit edildiği an
da hke iner. 

Bu eseri Fragonard'ın bir tab
losu mozaik bir lavha, meşhur 
Actım ressamı Mani'nin bir min
:v:ı türü. yahut bir santimetreye 
!bilmem kaç düğüm sığdırılan bir 
sin.e seccadesi ,ızibi seyretmeli. 

Emillia Galotti piyesinden bir sahne: Prens Gonzarra 
( A \'Di Dilliı;il) ve lUarinelli (Mahmut l\loralı) e. 

: ............ yazan: ............. mıılarını eserine esas tuttu~u 
: i zannedi!iyor. Fakat safiyette bu 
i : ifrı:ıt En:illia 'yı biraz fazla bön-

::: ULUNAY =.=. 

le:.:tirmistir Buna mukabil Mari-
• • nelli de şeytanatta beklenildiği . . 
••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• .. •••••• .. : kadAr kuvvetli değildir. Müelli-

m liüı yarattığı karakterleri e- fin vanıttığı müfrit karakterlerde 
le alacağız Zaten piyesin kuv- muvaffak olduğu ancak kızın ba-
vcti burada toplanmıştır. bası Odoardo Galotti'dir. 

* * * * Bütün bu felakete sebep ol- piyesin pek güzel oynandığı-
masına rağmen perns n! yukarıda yazmıştım. 

Gonzaı;.ra bizde o derece menfur G0rü!en tek tük kusurlar bu te
hir tt:.!:ir hasıl etmiyor; ve bu a- siri izale edecek mahiyette değil
damırı günahını hoş görmemek dir. 
için biiyük bir sebep te tasavvur Avni Dilligil prens Gonzag_a 
etmiyoruz. Mabeyincisi olan rolür,dc harikulade mükemmeldi. 
Markı 1\farinelliye gelince. efen- Birincı perde acıldığı zaman kar
disinin arzusunu tatminden baş- ~ırnızda gördüğümüz sahneyi bu 
ka bir şe) yapmadığı halde hiz- s:ırıatk5.r yalnız başına dolduru
mf'ti takdir edilmemiş, kıp onun yor. Şehir Tiyatrosunun sanat 
ağuşun:ı teslim eylemesine rağ- manive15sında bu sağlam istinat 
men, vine önüne gelenin tahki- noktası için ağırlık ve ı?Üçlük 
rine maruz kalmıştır. O halde denilen şeyin mefhumu yoktur. 
onda p~k haklı olarak tevellüt Ona Mcıiımut Moralr _gibi en nan
eden intikam hissini neden ma- kör rolleri tevdi edebiliriz. Şehir 
zur görmek istemiyoruz? T'vatrosu da bunu pek güzel tak-

Marinelli her şeyden evvel dır ediyor 
prensin adamıdır ve onu mem- Piyec:in en mühim rolü, Marki 
nun edecektir. Efendisine: MarinC'l!iyi oynıyan Mahmut Mo-

- Prens hazretleri! Bu kız rtılıdadrr. Bu kuvvetli sanatkarı 
Kor.t Appiani ile evlenecek. Size her ro1Cle olduğu gibi bunda da 
kadın mı yok? AmMyanın bar- do•ra dava takdir ettik. Bir ufak 
da~ı biri olmazsa biri daha! Vaz- nokta hnkkında dikkatini celbedc 
~eçin böyle şeylerden.. Bırakın ceğim Mahmut Moralı'nın Mak
şu iki s;enr mesut olsun! v~·iıncu kusur vardı. Yalnız çeh-

Dedil!i anda kapı dısan edile- rene ovnamış, boyun ve gerdan 
cektir. Bunu demedi diye prens kısmını tamamen ihmal eylemis
küplere biniyor. ti. Tivatroda bu ihmalkar maki-
Hal~mki prensin aşkında Mari- yailar:ı "Mask .. derler ki kusur

nPllinin hk bir tesiri yoktur. O dur Ber Mahmut Moralıda bu
sarlece efendisini memnun etmek nu bilP .e;örmek istemezdim. 
ten başka bir Şl?Y düşünmemiş- Siddet1i tenkitlere (Aptal) da-

Tşte bu kabil eserleri bize an
cak böyle zaman zaman hatırla
tıırak mahfazasından çkarmamı
zn sebep olan bu mevzu za'fıdır. 
Mevzu bir çok noktadan zamana 
hükmedememiştir. Molyerin e
~crleri gibi ölmeyen, eskimeyen, 
yıpranmayan karakter tahlilleri 
değildir. Mesela mürailik timsali 
olan Taratuffe vüzlerce sene son
ra yine Taratuffe'dir ve daima i
çimizdedir. 

tir. ki muvaffakıyetile ı!iİZel bir ce-

Halbuki bugün. prensin iltifa
tına mazhar olacak diye kızını 
hançerlemeye kalkan değil, hat
ta böyle bir harekette bulunaca
~ından l?ile şüphe edilen bir ba
banın yeri tımarhanedir. Bunu 
11.ıir tarafa bırakacağız. Ve büyük 

Lessinp;'in ismet ve hüsün tipi v~p veren Cahide. Emillia rolü
olarak ele aldığı Emillia, ancak nün ihtiva eylediği kuvveti pek 
müzelcrc'le görülen Madonna tab- glizel anlamış. Sanatın kendisin
lohmna benzer. Emillia nişanlısı den istediği borcu faizile ödemek 
Kont Appıaniye aşk da değildir; te devam edivor. Rolünii kusur
ismi takvimlerde bir (Azize) ~ibi SU! denilecek derecele güzel oy
kavdediJmeye layık bu melek, nadı. Miiellifin eserinde ortava 
kocası kim olacaksa ona gönlü- kcwmak istediQ-i saf, mahdut dü
nü vermiştir. İffetine leke gel- şünce1 i, itaatkar gene kız ancak 
mek ihtimalini düşününce baba- bö"le olabilirdi. Cnhide Sonlm 
s:mn kendini öldürmesini iste- bana l::öyle müsbet cevaplar ver
yen de yine odur. Bunu görün- mckte devam edecek olursa. acı 
c~. Less;ng'in yarattığı karakter- tcnkitlerimle kendisinde küllen
lerin blrbirlerinden çok uzak ol- m~ve baslayan sanat ateşini alev-

TAN 

Spor: 

Lig Maçlarına 
Bu Hafta da 
Devam Edilecek 

lig maçlarına bu hafta da Ka
dıköyünde ve Beşiktaşda devam 
edilecektır. 

Beşiktaşda, Şeref stadında ya-
pılacak maçların sportif bakım

·dan olduğu kadar takımların pu
an vazıyetleri bakımından da 
ehemmiyeti vardır. 

En sıkı maç büyük bir ihtimal 
ile ilk oyun olacaktır. Evvela 
Istanbulspor ile Vefa karşılaşa
csklar ve birbirlerin~n pek yakın 
rakibi bulunan bu iki klüp yeniş
mek ı~in muhakkak ki çok gayret 
sarf edeceklerdir. Bu maçı kaza
nan takımın rakibi milli küme 
yolunda bir daha ilerisinde gör
memek üzere geride bırakacağı 
muhakkak gibidir. 

Bundan sonra Galatasaray ile 
Altıntuğ karşılaşacaklardır. Gala
tasarayın rakibinden fazla çekin
mesi için şimdilik bir sebep yok
tur. 

Son maçı Beşiktaş ile Beyoğlu
spor yapacaklardır. Beşiktaşın 
geçen hafta Istanbulspor karşı
sında kiıh verimli kah endiş~li 
bir oyun çıkarmış olması Bey
oğluspor için nikbinlik sebebi 
olabilecektir .... 
ili üklif at alan kız sporcular 

Beden Terbiyesi tarafından 
kız sporculan arasında tertip e
dilen yürüyüş müsabakalarında 
kazananların mükafatları dün 
Eminönü Halkevi salonunda böl
ge başkanı Feridun Dirimtekin 
tarafından verilmiştir. 

Birinci ve ikinciliği nlan Ayşe 
ile Fikrete birer bayrak bütün 
müsabakalara girerek en çok pu
an alan Sabireye de bir kupa ve
rilmiştir. 

lcndirmeye sebep olduğuma hük
mcdert>k bundan kendime, ufak 
bir ı;..ref hissesi ayıracağım. Çün
kü mem leketi:rne iyi bir artist 
karnndırmı~ oluyorum. 

Kemal Gürmen baba rolünde 
pPk iyı idi Burada kompozisyon 
rollerden (Ancelo) yu oynıyan 
Mümtaz Ener'i takdir etmeden 
geçmiyE:ceğim. Bu artistin konuş 
ma tarzı mükemmeldir. $ehir Ti
yatrosu sanatın bu kısmına hiç 
ehemmıyet vermediği için bu al
lah vergisinden diğer artistlerin 
de his~eyaı:; olmalarına duadan 
ba~K.a cart. yoktur. 

1 eiaffuz kusurunu, ressam 
Kor.ti rolünü yapan CelB.l Bal
kırda da gördük. 

Dekorlar, sahne tertibatı ve 
esya fevkalade mükemmeldir. 
Yalnız bir noktayı hatırlatmak 
istnim. İkinci perdede Galotti
lerin evinde Klavsen'in önüne 
konulan piyano iskemlesi -zan
nederirr. ki- yanlıştır. O zaman
lar böyle döner iskemleler yeri
ne miistatil tabureler konurdu. 
Zaten eski üslüplar arasında en 
zariflerden olan bu tarzı, renkle
rile. ilıtisamile bu kadar güzel 
imtiz3ç ettirmek büyük bir mu
vaffakıyc>ttir. 

Sehir Tiyatrosunu idare eden 
zatın bunda, fakat yalnız bunda 
büyük bir ihtisası olduğunu, her 
kes _gibi biz de inkar etmiyoruz. 

Emillia Galotti ile muvaffak 
olu11rr.u$ piyesler gerdanlığına 
bir inci daha ilave edebiliriz. 

Hatta dtıha ileri giderek izdivacmızın sırrını 
bana ifşa etti dersem bu sözleri de gülünç mü bu
lacaksın? Bana, şayet senden kurtulmağa muvaf
fak dursa ... 

/il1'.'~$&j0 -

-Jale! 
Şerminın sert ve haşin bir ahenkle ismini 

söylemesi genç kızı sözünde devamdan menede
medi: ==~~!!!!!!!=( 

!t1 - , • fl 1 t -= 
( SinP.ma Dünvasında ) 

Amerikan Çikolata ve 
• 

dlJGUNKl.J t'l>.UlJfül• 

8.00 Program 118,03 Kuart 

Şeker Fabrikalarının 8.03 Haberler 18,30 İncesı 
8.18 Müzik (PJ) 19,00 Sarkıl 
8.45 Yemek liste l9.30 Haber 

Açtığı Garip Bir Dava 
* 19,45 Sarkıl 

12,30 Program 20.15 l<ady<ı 
12,33 Sarkılar 20,45 Temsi 
12.:>0 ti h<".-Jcı 21,30 Konu! 

::ievimli artist 
Loretta Y u.ng 

Geçenlerde şehrimizde gös
terilıniş olan "Mavi kuş .. 

filmi hatırlardadır. Bu filmin bir 
yerinde söyle bir sahne vardır: 

Shirley bir noel gecesi annesi 
ve babasile birlikte yemek sof
rası başında yemek yemek üzere 
iken kaslarını <;atar ve: 

- Ber, bu yemeklerden bık
tım artık ... Biraz da öteki cocuk
lar gibi bize de seker yemek kıs
met olsa! Diye şikAyet eder. 

larma baktırmıslardı. O zaman 
kendilerine sövlenen havadis bu 
gih hakikat olmustur. 

B•ı s-o>vimli artistin bir o~Jan 
cocueu olmuş ve kencfüdne .Tohn 
Brfar_ Patik ismi verilmiştir. 

* * 
Tatile Çekilenler: 

Son çevirdikleri "Bütün kal
bimle sizinim,. filminden 

scn:-a stiidyoları Loretta Yung 
ile D~.vicı Niven'e ufak bir isti
rahı:ıt devresi vermişlerdir. 

Davıd NivP.n ayni zamanda bir 
İnt!ıliz st!bayıdır. 

Esirlere Gönderilecek 
Hediyeler 

Izmir, 30 l'fan) - · Muhtelif 
memleketlerdeki harp esirlerine 
memleketımizdeki akrabaları ta
rafından gönderilecek he<lıyr.ie
rin koliler halinde sevkedfünesıni 
Kızılay deruhde etmiştir. Ayni 
zamanda muhtelif yerlerdeki e
sirlere bin liralık üzüm, incir ve 
fındık gönderilecektir. Piyasadan 
mubayaaya başlanılmıştır. 

ı3,0S Türküler 21,45 Orkes 
13,20 Müzik (Pl) l2 30 Haber 

..,. 22,45 Orkes 
18.00 Program l~ 25 Kapan 

MEVLÜT 
Merhum Sait paşa zevce! 

tice Ikbal Beker'in ruhu içıı 
vikiye camiinde 2 şubat 
günü öğle namazını müt 
mevIUt okunacağından arzu 
!erin teşrifleri rica olunur. 

ÖLÜM 
Merhum erkanıharp miı 

Erzurum fırka kumandanı . 
ym Nami valdesi, General: 
zevcesi, Girit eşrafından AJ 
kızı Salihatı nisvandan 1 
Sabiha Gökel dünkü perşero 
nü rahmeti rahmana kavu 
tur. Cenazesi Çamlıcada T 
nelioğlundaki evlerinden bı 
kü cuma günü saat 13 de H 
camisine kaldırılarak nama2 
teakıp istirahate terkolunac 
Allah rahmet eylesin. 

Buna cevap olarak ta annesile , •••••••••••••••••-•• .. •• 
bab3.sı ona: ı 

- Kizım, önünde olanla ka- Bütün şehir halkının konuştuğu 
naat et.. Senin büyiimen icin gı- VE 
dalı şeyler yemen lazım. $eker 
gibı aburcuburlar favdasız! 

Yolunda bir nasihatte bulu
nur. 

Bu film gösterilmeye baslar 
baslamaz bu sahneden dolayı kı
yamet kopar. Amerikanın büvük 
c;eker ve çukulata fabrikaların
dan biri bu nasihati, çocukları se
ker yemekten soğutacak mahivet 

SARK SİNEMASININ 
OYNADIÔI 

Arabacının Kızı Dunyaşka 

HEINRICH GEORGE - HILDE KRAH 
te bt•larak filmin reiisörü ve film 1 Süper Filminin kuandığı fevkalade muvaffakıyet ve her taraftan vuku 
c:irketinin müdürü hakkında da- a. lan talep üzerine bu Film ÜÇÜNCÜ HAFTA DA iÖStcrilecckt 

va acrrn~tır. • ••••••-•••••••••••••••• 
Sımdi. 500,000 dolarlık, yani 

takribPn bir milvon liralık zarar Bugün A S R -1 ve. zivan istemektedir. lf••• Sinemada_ 

BEY AZ GOi Iş:e size ga:t :aip bir dava! 

11 
R A S p U T I N E 

1 
Meşhur Fransız arti!ıtleri Türkçe sözlü Arapça şarkılı 

Fal Doğru Çıktı: HARRY BAUR ABD_üLVEHAP 

Bundan bir müddet evvel Marcellc Chantal - P. R. Wilm 'Y tarafından büyük Aşk fllmi 

Brian Ahrcu ile karısı fal- J ~--•••••••••••••--••••• 

TAKSİM Sinemasında 
TÜRKÇE SÖZLÜ.:._ MÜZİKLİ - DANSLI FİLM 

Bir Türke Gönül Verdim 
Halkımızdan gördüğü büyük rağbet üzerine 

BİR HAFTA DAHA GÖSTF..RİI.ECEKTİR-
İlaveten: 

Tayyare ile celen AFRIKA HARBINE AlT EN yeni Yal 
Sark dünya haberleri - Türkçe: İngHizlcrin Sidi - Barani'yi işgalle 
lnailiz tayyarelerinin MASA V A'yı Bombardımanları, KAPU' 
kalesinin sukutu, BARDİA'nm kara, deniz ve havadan çevriler 
bombardımanı ve işgali, LİBYADA alman sayısız es.!rler ve ganıa! 

~ ......................... , ............................. ... 
- Balo gecesi bana Nejadın hercai bir erhk 

olduğunu ve kadınlar arasında fena bir şohrete 
malik olciı.:.ğu:ıu söylemiştin. 

1 2 3 ' 

ı~I • 'J.-.-, 1 

5 8 'I • 
ı•ı IJ 
1 1 

., 
.Nakleden: Muazzez Tahsin Berkano 

I 

.... ).mu 
TE.FRIKA No. -!2 3 . , 1 • 4 1 1 

-- Her ~eyi biliyorum. 
- &ana Nejad mı söyledi? 
- EvC'L. 

:> , 
1 

b 

ı- Bu nasıl kabil olur? Çok hayret ediyorum. 

- Evet ... Bıma avdet etmek için o dakikayı 
beklediğini söyledi. Seninle evlenmiş olmasından 
ne cıkar! Asıl beni seviyor, hakikatte o benimdir. 
İkinıizce de rnıılum olan sebepler ve nıecburi
yctler dolayısiyle onu muvakkaten elimden almış 
olmııklığın bıze çok acı günler yaşatıyor, hatta 
baız1 dakikalarda, böyle çılgınca hareket etmiş 
elmasına ve snadetimize mimi olduğuna pişiman 
olduğunu bile suyleyor. 

;;-- Böyle bir söz uydurma olabilir mi'?. Tabii 
ciddi söyuyorum. Esasen buna bir sebep de yok ... 
cıdden uzun zaman seninle beraber mi idi'? Seni 
Biraz evvel kendimi tutamıyarak heyecana ka_pıl
dı.m. Öyle zavallıyım ki... 

K(.;J:ldi oynadığı komedi ile helecanlanarak 
birdenbire Şermınin omuzuna kapanıp hıçkırmağa 
başladı. 

Bu sözleri dalgın ve diışünceli bir sesle sôy
lemişti. Jale gozucuyla ona baktıktan sonra t~
reddt.itle: 

- - O gece çılgına dönmüştüm Şermin; bunu 
itiraf ediyorum. Tasavvur et ki birkaç saat evvel 
onu kendjmin b~iyordwn, ona emniy~tim ve itı
madım vardı. Birdenbire onu senin teshir ettiğini 
ve senden L.a~kasını görmediğini farkettiın. Eğer 
o zamar. ~ana kur yapmasının hakiki sebebini bil
miş olsaydım, eğer onun, her şeye ra.ğmen bana 
sadık kaldığını öğrenmış olsaydım, bu :tözleri söy
lemiyecektim. Şimdi onu haksız yere itham ctti
ğınıi itiraf eaiyorum .. Bütün bunları onun karısına 
söyiemcktt? cJduğumu tasavvur edemiy.lru .. -n ... Bu 
çok zaJim bir fikir! ' 

.. ..Jale, rolündf. sonuna kadar devam ederek,yü
zunu koluna day~dı ve kesik bir sesle ilave ettı: 
~ - bsanır. biricik sevgilisinden uzak yaşama-Bu sözlerin karşısında Şennin hayretler için

de kaldı. Bu itıraftan sonra vaziyet taınamiyle 
değişmişti. Demek Jale Nejadın kendisiyle ne se
bepten dolayı evlendiğini biliyordu! Nej~ıd kcndi
sınc her şeyi söy lemiştı! Demek, tekrar ona avdet 
için müsait bir vakit bekliyordu! Bu rıasıl müm
kündü! Elinden gelse Jalenin başını yararak haki
katı g<;recck vı: bu müthiş azaptan kurtulacak-
tı. . 

Bu yılan kızın sözleri doğru mu idi? Birden
bire kendıni tutanuyarak Jaleye yaklaştı, onu 
kollarıİıdan şidetle yakalıyarak gözlerini gözl~rine 
dikti. 

- Doğru mu söylüyorsun Jale? Ömründe bir 
defa olsun hakikati söylemeni istiyorum· Nejad 
cıddeu U7.Un 'aman seninle beraber mi idı? ~eni 
sııt sık görmeğc geldi mi? Bu sualleri sana kıs
ı ınçlrk veya başka bir his saikasiyle sormuyorum. 
'ı .Joız b;.r.a aoğruyu söyle! 

ŞC'rminin yii!li.ındeki facia, sesindeki ahenk 
Jaleye tesır etmişse de sakin bir cevap vermeğe 
muvaffak oldu: 

- Söyliyeceğimi söyledim. 
- Fıü.at sözlerin ciddi mi? Yoksa kıskançlık 

ve kin suikasile mi bunları uydurdun Bana haki
katı söyle .fale ... Bunun ikimiz için de hayati bir 
eht'mnıiyeti vcırdır. 

J&ah bofif bir tereddütten sonra cevap verdi: 

- Artık hakikati öğrenmiş olduğuna ç(\k 
memnunum Şermin. Kuvvet ve takatım kalma
mıştı. Nejadla buluştuğumuzu herkesten gizle
mek mecburiyetinde kalmaktan çok üzülüyor ve 
hırpalanıyordum; fakat onun yanında iken kendi
mi pek zayıf hissediyorum. Nekadar ıztırap çekti
ğimi bilemezsin. 

Şerminin kalbi çatlayacakmış gibi çarpıyordu. 
nu defa Jale samimi görünüyor, cidden ıztırap 
çeken bir insan hali alıyordu. Eğer bu llefa da 
komedi oynuyorsa, hakLltaten bir artist mcharetile 
hareket ediyordu. O güne kadar sahte bir facia 
kahrameınına liıyik acayip tavırlar takınırken bu 
defa kendisine acındırmak'. istediği belli idi. 

Şermin ses çıkarm~~a 't'taziyeti hakkanıyet 
da:resınde ve bitarafane bir şekilde düşü:lmeğe 
çalışıyordu, ctinki.ı neticede, Nejadla evle ıınıC'~i he
saplı bir iş olduğu tahakkuk ettikten sonra koca
si_yle J.c.lenin sevişmeleri olmayacak bir şey değil
dı. NeJa<lın rıe derece cazip ve kudretli bır erkek 
olduğunu herkesten iyi biliyordu. Kendisi de daha 
ilk görüşte · onun tesiri altında kalmamı' mı jdf? 

Birdenbire vücudünü büyük bir yor«unluk 
kapladı ve bu hisle Jaleye baktı, o, bitap bi; halde 
divanın üzerim~ yıkılmıştı. 

- Nejadın benimle evlenmesinin sebeolerfne 
dair ne biliyorsun? 

- Bir erkeğin sevdiği bir kadına karşı hiçbir 
sırrı olmadıf ını bilmiyor musun? dedi. 

Şermin kırık bir sesle cevap verdi: 
- Böyle bir itirafta bulunmak için seni sev

mesi lazımgP.lir. 
- Eve!, heni seviyor. 
-- Denden bir an evvel aynlmak ve c:an:ı av-

det etmek için fırsat beklediğini de söyledi mi? 

- Boyle demedi, yani bu derece açı:<:ç-ı fikri
ni söylemtdi. Ben bunları söylerken aklım baş'm
dun gitmişti, n( dediğimin farkında olmadım. Bana 
inanmıyor, benımle alay ediyordun sen ... 

Şermin ısı·ar etti: 
Başka kelimeler kullanarak bu fikrini acıkça 

ifade et.ti değil mi? 
Jale baş:y~ tasdik etti. 
- Şumin. seni müteessir etmekle çok ıztırap 

çekiyorum. Berı kalpsiz biı kız değilim, buna emın 
ol! Bu azap bütün kuvvetimı elimden aldı. Ben 
onu di.ışi.inürker. ve onun da bana kO§makt:an b~ş
ka bır &rzusu olmadığını bilirken birbirimizden 
ayrı kslmanııı ne derece müşkül olduğumı 1.asav
:-ru~ edemezsin. Bahusus ki bu aynlığa gülünç bir 
ızdı\·acın sebep olduğunu tasavvur edince ... Bugün 
o da benim gibi pişmandır amma iş işten geçti. 

- Bunu d~ o mu söyledi? 
.. Dir iki C:a.1<:ika sessiz kaldıktan sonra Şermi" 

soze başladı. 

ga mecbur kalması çok ağır bir aızap! 
:Hu mecburiyet Şermin için de pek ağırdı am

ma Jal(' bunc1 ehemmıyet vermiyordu. Esnsen 
Ş~rmin de sadP. Nejadın menfaatini oazan itibare 
alnıağa karar verdiğinden kendisine dair bir kelı· 
me sarfetmedi V( .azimkar bir sesle ağır ağır: 

-;-- Jal~ ... dedı. Bu .v~ziyetin daha birkaç gün 
oldug~ gıbı ~almasını ıstıyorum .. Her ~eyi vuzuh 
~e şcıgukkanJ.Ilıkla muhakeme etmek içln buna 
ıhtiyacım v~r. 

Jale l;irden bire başını kaldırdı. 
- "Her şeyin olduğu gibi kalması" sözünden 

ne kasdediyorsnn .. 
- Nejsdı görmek teşebbüsünde bulunma! 

Eğer ~örür~en .de- bugün aramızda gecenlerden 
on~ bahsetme' !kimiz için de hakkaniyet ~e vicdan 
daıresır~de hareket edeceğimi ve elim~en ({elen 
her .şeyı yapa<'~~ıma yemin ediyorum. 

. - O 'a!de serı bu hususta Neıada oir St'v soy 
lemıyecek mı sin· 

- ~imdilik hayır ... 
-:-. Hakkın var ... ~.en de c~sur olmağa gayret 

:~ecegım ve onu gorursern bır şey söylemiyecc
gım. 

O dakikada dışarıda Feride hanımın scsı du
yul~~· Ş~r~in a~elacelc kapıya doğru yürı.iy~rek 
şu sozlen soy ledı. 

Soldan sağa: l - Bir no 
bir nota 2 - Dalgıcın yapt~ 
Iskambilde birli - hacim - iS~ 
- Bir vilayet 5 - edebler 
mak 6 - Meliınkoli 7 bir b1 
edatı - ile 8 - Bir deniz ' 
nota 9 - Bir deniz vasıt~ 
Yukarıdan aşağı: 1 - Iki 

lü hareket 2 - Ses 3 -AteŞ 
leyiş 4 - Sinirlilik 5 - ı.; 
ğin içinde bulunur - gat 
yarısı 6 - Makbul olarak 
Dahi - ev bark, familya 8 
Bir zamir - latife, şaka, kS 
lık 9 - Sanki - kurum. 

Evvelki bulmaca - S 
sağa: 1 - Kuruş 2 - As • 
- mu 3 - Bad - süt 4 . - /ı 
ulu 5 - Nis meı 6 - l' 
adet 7 - Ame - aka 8 - de 
- ar 9 - Saray. ·-··---· ...... -.......... ~ 
TEPEBAŞI DRAM K18Mll'ıl"° 

Aksam saat 20 30 da 
EM1Lt AGALOTTİ 

KOMEDi KISMINDA 
Alı:ıam saat 20.30 da 
klRALIK ODALAR 

..(Arkası var l ......................................... . 



-.::.___ . 
~ ;iJ. - 1 - ~41 .;::;;;;. = ======--=====.;;:;:;===·======-============ 
~Deneme Esnasında 

1' A l'lı -------
Derne ZaptedUdj 

.. Sığınaklardaki 
(Başı l incide) 

Mitlerin Nutku j TALYAN 

imparatorluğunun 
Tasfiyesine Doğru 

Pasif Korunma 
Denemesi 

(Başı 1 incide) 
dan bDb.sedilmektedir. Onların 
böyle bir tecrübeye girişmelerini 
görmek isterdim. Çünkü, karaya 
çık~cak askerlerinin imha edildi-
ğfai göreceklerdir. (Başı 1 İncide) (Başı ı inddeJ 

"Almanya bu yıl içinde İngil· Yan Somalisi Aden körfezinden Vali, ve vali muavinleri dün ? ·Halk Ne Yaptı? 
gaf T • fBaşr 1 incide) rum Fakat orada bulunan bir 
i aksım meydanında asker, buna mani oluyor. Hemen 

bir süngü hücumiyle ltalyanlan 
kaçırarak 700 esir almışlardır. 
Eritrede 3,500 mil murabbaından 
fazla arazi ingiliz kontroluna geç
miş olup şimdi ingiliz memurları 
tarafından yeniden teşkilat yapıl
maktadır. 

"Times" gazetesi de şunlan 
yazmaktadır: 

ter~ ile kat'i hesap görmeye ka· Juba nehrL1e kndar uzanır. Ankaradan şehrimize gelen dahi-
rar vermiştir. Ve bunun için bil- lt<ilyanın en geniş müstemle- liye vekaleti seferberlik müdıirü 
tün hazırlrklarını bitirmiş, Atlas kesi de Libyadır. Burası eski Ta- Hüsameddin Tugaç, Istanbul se
Okvanusu boyunca bütün terti- rablU;S ve Binguziden mürekkep- ferberlik müdürü ve başhakem 
batını a lrnıştır. Saati geldiği ıa- tir. Ttalya, son zamanlarda da kurmay albay Cemil Ulusoy'un 

tekrar alarm işareti verflmiş ve 
bir buçuk saat devam edarek sa
at 21,30 da bitmiştir. Sirkecdeki 
gar binasında yangın çıktığı, is
tasyondan iki kilometre mesafede 
tren yolunun tahrip edildiğini ve 
Sirkecideki depoda çôktintüler 
hasıl olduğu farz edilmiştir. 

ı.: .ı.}1e~cianın bir yerinde bulduk- o kapHtum~ çıkarıp yavrunun ü
t dıı~:ır Yaralıyı bir sedyeye yatır- zerıne abyor, so.nra: .. . 
.:r h · Derhal bir imdat otomobi-1 - Arkadaş, dıyor, Turk askerı 
ra B/~ldi, onun içine taşıyorlar. dururker1 bu millet, halkım ne 

'Y rı Yanda bombanın düştüğü ı,ekHdı> olursa olsun korumak o
a erıe Yaralının bulunduğu yer na düşer ... 

.lngiliz kuvvetleri Picciya'dan 
Mascua'ya giden demicyolu üze
rindeki Agordat mevkiine yaklaş
maktadırlar. Bu şehir, Eritre'nin 
garp vilayetlerinde asri teçhiza
ta malik başlıca şehirdir. 

man istila hareketi başlıyacak- Habeşistanı işgal etmiştir. riyasetindeki kurmaylardan mü-
tır. • * * teşekkil 38 kişilik hakem heyeti 
Amerikan yardımına dair f ngı.lizler .~talyanlann .bu Af- dün sabah vilayette toplanmış-

Devlet demiryolları 9 uncu iş
letme müdürlüğü bütün anzalar1 
kendi teşkilat ve tertibatile ön
liyerek bertaraf etmiştir. rasınd k' · B · t T' k"' if · l3ır a ı mesafeyi ölçüyorlar. 1:1 mı m~7 .. ur un, ~az e şı- Bir i ngiliz filosu 

"İ ilt . k rıka mustemlekelerıni tas- 1 d T 1 t d '"' 1 kl . . ng e~e şımdi de kurtuıın~. {iyeye karar vermiş görünmekte- ar ır. op an ı a nazır ı ar ve 
ıçın Amerikanın yardımına .g~- dir. General Wavel orduları şim- alınan tedbirler son bir defa daha 
venm~ktedir. Alma~ 171ille~mı~ dı Derne'y~ dayanmış bulunu- gözden geçirilmiş bundan sonra 
Arr:erikaya karşı hıç bır suı nı- vo:lar. Bu ordular Bingaziye herkes vazifesi başına hareket et-

si haber geldi: Pangaltıda Tan· na.~ ınsanır.. onunue kalbım mem
. ~ h;en-ıssı yanıyormuş.. İtfaiye nuniyet!e carpar!lk sevinçle ko-r 'f men faaliyete .E?eçiyor. runm<ı verinden c;ık1yorum. 

C ebelitarıkta 
Madrit, 30 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Dün Cebelitarık limanında bir 
fngiliz filosu demirlemiştir. Bu 
filo bir safıharp gemisi, bir tay
yare gemisi, 5 kruvazör, 10 torpi
do muhribinden, kıtaat ve harp 
malzemesile dolu iki büyük nak
liye vapurundan mürekkeptir. 
Filo meçhul bir semte gitmek ü
zere yakında Cebelitarıktan ay
rılacaktır. 

Bundan başka . Tophanede Is
tanbul Merkez Komutanıığında 
yangın, deniz yolları wnwn mü
durluğünde çöküntü olduğu ve 
havagazi borularının patladığ1 
farz edilmiştir. Bütı.in bunlar için 
haberdar edilerek icap eden ted
birler alınmış ve vakalar derhal 
önlenmiştir. 

ye~ı yoktur. dogru ileri hareketine devam miştir. 
Alın~.n:yanın Atlas Ok\'an~- ıcin hazırlıklarını tamamlamak- ikaz işareti ve alarm 

~ 
Diğer bir emir Allah memurlarımızdan 

tri~e~iz. ilşetme yollarının elek- razı olsun 
tanı· e~!~a~ı bozulmuş. Bu sefer Simı:li bulunduğum korunma 
Yur ırB·;rıbı hemen harekete geçi- yeri Vakıf hanının methalidir. 

ı.J birci 1~ az da halkın arasına, Baraya geldiğim zaman alarm
siir ~lhıre peri masalJarındaki larL>ı v.:?rilmesinin üzerinden 45 

s':111~a ~ozu yoktu~. B~nun .aksı· tadır. Deme ile Bingazl arasmda- Dınleme ekıpleri saat 9,25 de 
nı soylıyenler hakıkatı ta~!'ıf et· ki ar~zi, şimdiye kadar katedilen bir tayyaımin hududu geçtiğini 
~ektedırler. Fakat Amerıka, İ~- mesafeden farklıdır. Derneden farze<lerek haber verme ekipleri
~ılterey~ yardun~. karar ~.~r:nış sonra toprnk arızalı ve arazi dağ- ne bildirmişlerdir. Onlar da key
ıse, İngılterey~. ~;Iah ve. ıı;uhıın- lık ve ormanlıktır. Fakat İtalyan flyetten Istanbul kumandanlığı
mat taşıyan butun gemıle ~arp ordusunun mukavemeti kırılmış- nı haberdar etmişlerdır. Kuman
mıntakasına ve y Alman denı~al-. t.ır. İngiliz ordusu muzafferiyeti- danlık tam saat 9,30 da Emniyet 
tı.Iarmın dolaştıgı s.ahaya gırer r.in kati neticesini alıncıya kadar müdürlüğüne telefon ederek ikaz 
g~rm.e~ m .. utlaka torpıllenecekle~- ileri hareketine devam edecektir. işareti verilmesi lazım geldıği.1i 

ara a e ortadan yok olan halkın dakik<ı kadar geçmiştir. Burada 
"ına girPlim. h:alkı sakin ve memnun buluyo-

Bu denemeler esnasında vali 
muavini Ahmet Kınık ve diğer a
lakalılar bulunmuşlardır. Gece ya 
pılan tecrübe de gündüzkü kadar 
muvaffakıyetle başarılmış, gerek 
halkın ve gerek vazife alan ala
kadarların işe büyük bir intizam 
ve vakarla intıbak istekleri görül

a /(aley bana neler oldu! rum 
,ı; \'ı:>~~ta;ıhuldaki umumi korunma Bir kö$ede iki yaşlı kadın ko-
. h"n_:rn,den birindeyiz. İçeriye nusuyor: Beni görünce merakla 

:Y~r U7 ~fren halk daha tamamile soruyorlar: 

Napoli ve Sicilyadakl dır. Hatta. bu ~emilerde Anıerı- Zaten Bingaziyi aldıktan s r bildirmiştir. Emniyet müdürli.ıgti 
kan. bayra?,ı bul~nsa ~ile, AJrnan İtalya Akdenizdeki bütün d~~i~ bu işareti emniyet amirlerine, 
~e>nızal~~an. vazı~rr~~l Yaş~~~ üslerini kaybetmiş olacaktır. emnıyet amirleri de kendi mmta-

üslere hücumlar 
8• da bl~şeznemiştir. İşte tam bu arı- - Acaba ne kadar sürecek? 

ır pol' b' h' ıç· kı - Bilmem, diyorum. 
Zızu iccriy: !,eı:1a~: ır ızme ı - İkisınden, daha dertli olanı 

D~ liy- Geç kızım, iste burada bek- anlatıvCJr: 

Kahire, 30 (A.A.) - "BBC., 
Hava karargahının tebliği: 27 /28 
Birmcikanun gecesi bombardı
man tayyarelerimiz, Napoli'deki 
Capo di Chino tayyare meydanı
na hücum etmişlerdir. Büyük bir 
binaya isabet eden bombalardan 
r;ıkan yangın etrafa sirayet ede
rek meydanı alevlerle kaplamış
tır. Merkezi bir demiryolu nokta
siyle Napoliye giden hatlara da 
hücum edilmiştir. Demiryolu ga
riyle hat boyunca büyi.ik yangın
lar ve şiddetli infilaklar çıkmış~ 
tır. 

an çe ınmı~ece . ~r ır. ım .1• İngiliz Orta Şark Baskuman- kalarındaki bütün polis merkez-
~~;: ~e 0~f ug~ ~.\b\~~~I'i b~r danlı~ı askeri harekatı y~lnız Şi- !erine telefonla derhal haber ver-
i t :ya. 1 e e~ı • ed·~· 'b' - mali Afriknya inhisar ettirmiş mişlerdir. 

müştür. 

·~ lli ec1~ksin. Atesteki yemek be- - Evlat, diyor, hani şikayet i-
lY- a. alcadar etmez. çin sormuvorum, ama ihtiyarlık 

~f1 ı, ıyı .1°r~anız~ $1; ~~lu~r değildi. Ayni zamanda İngiliz Tehlike işareti saat tam onu 

d !111anya 
1 

e tarşı aJrdİ al - kuvvetlericin Sudandan Eritre'- beş geçe verilmi~tir. Düdük <:esle- G. Papagos Dedi ki: 
f, d"~~etci kız. 25 yaslarında ka- iştt"' üı;;idük. '' { anru unu mama 1 r ar.. • :ve girdikleri, Habeşistanda da İ- ri duyulur duyulmaz, herkes 

~· go Öteki ilave edivor: 
hlte ic~~~r~~k~:k~::mdur. O ha- - E\·et, diyor." Biz Üsküdar-
Ye '"'-:.~aley .. Bana neler oldu? Di- dan gPldik Tam köprüye crktık. 

ltalyaya yardım mesel~~ı t.:ılynn kuV"ıetlerini hırpalamıya gözden kaybolmaya çalışmış, bı.i- (Başı 1 incide) 
Hitler, İtalyaya yardıın ışıne başla:iıkları görülüyor. Bu suret- Lün nakil vasıtaları oldukları yer- Bilahare boğazdan kapılan bir 

tenıas ederek demf~tir ki: le İngiliz Başkumandanlığı bii- lerde durarak yolcularını indir- mikrop esasen barsaklarda mev-
tso'\rıenmektedir. Dtirlükler calmaya basladı. Ne 

Ye dtratını alan biz bir kaç kişi- yapacaaımızı şaşırdık. D0rken i-
erdirıı anlatıyor: ki memur yanrmıza geldi: 

"Almanyanın ita1Yaya. yardı- tün Afrib1 müstemlekelerinde mişler ve münasip bir yere çeki- cut müzmin ülsere tesir ederek 
mı etrafrnda bir cok dedik.odular hep türden faaliyete geçmiştir ve tıp durmuşlardır. Bu esnada, so- d~ü.ıili bir kan boşanmasına sebe
yapıyorlar. Milanoda ihtılalden hütun cephelerde İtalyan kuv- kaklarda bulunan polisler halka bıyet vermiş ve üç defa kan nak
bahsediyorlar. Bu Uıtilaiden ?ah- vetleri ricat halindedir. İngiliz- yardım etmişler, gizlenebLlccck- Ledilmıstir. Son defa Sah günü 
sedenler kendi memleketlerınde ler en ziyade Eritre'de mukave- lcri yerleri göstermişler ve cid- .iğlejen sonra da kan nakledil
ihtilalden korkmaJrdırıar.,, met göreceklerini tahmin etmis- den vazıfelerinı büyük bir dddi- miştir. Hastanın vaziyeti fenalaş 

'le- ~aley ben bilir miydim... - Cabuk dedi, korunma yeri-
?'nett-. t k d B' d ne gidır.' Vakıf hanı yakındır. bakt ,.;• a eşe oy um... ır e 

~i ıın ki. evde tuz kalmamış... Benim hevecanrmdan nefesim ke-
birnıaboE-nin haberi bile olmaz .. Ben sildi Oracıkta kalakaldım. İhti
ile " bakkala kadar kasar. tuz y:ırlık evlat .. Dizlerim tutuldu. 

ekmek alrr gelirim, dedim. Allah rrıetnurlnrrmrzdan razı ol-
tıueıaha bakkala varmadan dü- sun! Bir imdat otomobili bulup 
lar ·er caldr. Beni buraya soktu- bizi herren icine bindirdiln .. Bu
!f,,~,S1mdı evde yPmek yanacak. raya ı:-et;rdifor.. Bana kalsaydı 

"•• 1ll k k İ i i k b d belki daha voldavdık! 
~"R' · .ı:zaca ... ş m av e e- Öteki ihtiyar ilave ediyor: t-1 .... 1lll. Ah beni şeytan dürttü. 

"teae d t ı t - Do.~rusu ya kardeş, hayatı-
~. n e uz a mayı unu mu- mızr kurtardılar. Nerede eski za-

ll emşire biraz buraya · 
bakar mısımz? 

lti ~iı sokağa paltosuz. üzerinde
dı !'tı~t!ak önlüA"ile ~ıkan ve şlın
l';ı Soı;nıktan ç-eneleri birbirine vu
d.a\ !tum kızını dinlerken arka-

oır ses duyuyoruz: 
sa - Hemşire, biraz buraya bak

rııza! .• 
aflieı:ıirn1z bu sesin J(eldi~i ta

a dönüyoruz. Bizi cağıran ~ 
'V az Sakallı, beyaz saclı bir ihti
ar~ır Adamcağız bizim kendisi 
y~1akttğımın görünce yanımıza 

asarak: 
l'a - .. Hemşire hanım, diyor. Bi-

2: ~Yk gelsenize .. 
bııl3ırd~rıbire bu hitabın bana ya-
4ctl't.akta olduğunu hissediyorum. 

arrıcaitJ:ı. devam ediyor: 
~a- kızım, divor, şurada bir 
Ctı. dıncağız var. Kucağındaki ço
alit~ rahatsızlandı. Cıyak cıyak 

ıl'or. Suna biraz baksanıza. 
a:vretle yüzüne bakıyorum: 

l'j~ Efendim, ben ne yapabili
Va • ki... Kapıda bekliyen polise 

2:ıyeti anlatsanız .. 
lle- Evlat, polis doktorluktan 
de~inJar. Siz Kızılay hemşiresi 

ınfsiniz? 
l'li "-dıuncağız ayni zamanda be
i~al'rl kolurr:daki beyaz kurdeleye 
'!!!![et etmektedir. O zaman vazi
'!~t 1 kavrıyorum. Üzerinde emni
bı:ı şubesinir. kırmıZJ mühürünü 
Ci!"ı bu kurdeleleri, biz, gazete
\ıtı ere 'Lirer vesika makamında 

t?nışlerdi. 
~a lhtiyar adamcağız ise buna ba
Sft~ak. bem bir Kızılay hemşiresi 

manın memurları, nerede simdi
kilert Hepsi becerikli vP ne yap
tıklarrnı biliyorlar. Halka da o 
kadar iyi muamele ediyorlar ki, 
doğru~u .. 

Bövlece dün Türk milleti bir 
tecrübe daha gecirdi. Ekipler va
zifelPrini ~örmek icin canla baş
la uğra~ttlar. Halk sükCmetle. 
bu tecriibelerin ehemmivetini 
kavrıyarak. icleri rahat. tekrar 
onları hiirriyetlerine kavuştura
cak işareti.eri "hp"J.-10di. 

Sevim SERTEL 

Y ard.m Planı 
(Başı 1 incide) 

!ngiltereye eşya nakleden ticaret 
gemilerine refakat etmemesi için 
kayitler konulmuştur." 

"3 - Dew..okratlara yardım 
için harp levazımı verilirken A
merikan kara, hava ve cleniz ku
mandanlarının reyleri alınac .. k
tır." 

"4 - Alınacak tedbirlerden 
kongre muntazaman haberdar e
dilecektir. 

Ayni gece Sicilyadaki Catania 
nava meydanına da hücum edil
miştir. Atrlan bombalar, meyda
nın tam ortasına isabet etmiş, sa
hildeki binalara da tam isahP.tler 
olmuştur. 1\«AA..:...AMl'lı -

Askeri Vaziyet 
(Ba~ı 1 incide) 

"Almanyanın Sicilya!a hava !erse de, burada da İtalyan ku;- yet ve muvaffakıyetle başarmış- mış, Başvekil koma haline girmiş~ 
kuvvetleri göndermesi munas,,ebe- vetlerinin süratle Sudandan çe- !ardır. Bu sayede sokaklar 2 da- tır. \'ıyanaya bir Yunan tayyare· 
tile İtalyayı i5~al edecejH- kıldikleri ve Eritre toprakların- kik ·b· k b ' ··dd t f si gönderilerek mütehassıs Prof. 
mizden bahsediyorlar. Biz, Sicil- da da ricatlerine devam ettikleri a gı 1 ısa ır mu e zar ın-
yaya hava kuvvetleri gönderdik- ..{Örülmektedir. da tamamen boşalmış, herkes Ekkener getirtilmek istenilmişse 
se İnP.iltereyi vunnak için gön- Afrikadaki askeri harekatın bu korunma yerlerine girmiştir. Bu :ie, Prof. ancak General Metak-

.b arada ti.ine! büyük bir sığınak sas'ın ölümünden bır buçuk saat 
deroik. Mihverin Prensı i şudur; umumi ı:ıanzarası. bize İtalyanın halinı:}e kullanılmıştır. sonra Atinaya ,gelmi tir. 

"İngiltereyi nerede bulur isek Afrika Imparatorlu_ğunun tasfi- lif d l d f 1. t Yeni Başvekilin beyanatı 
orada vurmak. vesi işinin uzun sürmh-eceği ka- ı• ey an ar a aa ıye 

"Bir Sicilyada tesis ettiğimiz naatini vermektedir. Afrikada İ- Saat tam 10,1:.! de havada bir Atina, 30 (A.A.) - Yeni Baş· 
Demek oluyor ki, bir buçuk aylık bir hava iislerile 1nıtiltereye ı\kde- talyan İmparatorluğunun tasfiye- tayyare görülmüştür. Tayyarenin vekil matbuat mümessillerine a. 
muharebe esnasında 300 h'.n el bambe- nizde s<>n darbeyi vurmaya az- si demek, İtalyanın harp harici üzerinden geçtıği her meydanda, ŞJ~ıdn:.ı t;t;,;.· .. r.atta buh1 nmu~tur: 
: esi, 11 milyon piyade fiıeii ve maki- mPtmişizdir.. kalm:ısı. demektir. Çünkü ondan yangın, tahrip ve gaz bombaları "Beni burada görüyorsunuz. Çün 
neli tüfek, 589 top, 203 tank kaybeden "İng lizlerle bu defaki hesap sonru Italyanın artık İtı.giliz duştıiğü farzedilerek her bomba- kü benim orensipim daima hiz· 
ve üate ıoo bine yakın eıir bırakan ~örüşumüz Totaliter oltcaktır. kuvvetlerivle karşılasacağı saha nın nev'ine göre bir d~ kapsül met etmektir. Vazifemiz bizim 
bir ordunun, bilhassa Grazina.i'ninkisi Duce ve- ben, lle Yahud yiz, ne kalmıyacak ve İtalya İmparator- patlatılmak, kırmızı, beyaz, mavi için maddeten ölen, fakat manen 
gibi, deniz aşırı ve ana vatanla her de iş adamı. Biz, şerefli adamla- luk hulyalarına tamamen veda 1 zıya çıkarılmak suretiyle muhte- ölıniyen Metaksas'ın çizdiği siya. 
türlü irtibat imklnlarmdan mahrum nl · 

rız, ve bu, o ara bu "'l kinJe etmek mecburiyetı'nde kalacak- lü ekipler faaliyete geçirilmi.o:tir. :;etı takip etmektir. Şeref ve va· bir ordunun, harp sahasında artık ııö- .r " ~ 
rülecek bir iti kalmamışiır. Nitekim, anlat1 1 :ı.,..aktır. tır. Bu ~rada ~aksim meydaıunda z.Jfe yolu üzerinde bize rehberlik 
son haberlere göre, İtalyanlar Derne'- Balkanlar hakkinda Bii~·ük rüya görmenin akıbeti! nahıye müdürlüğü binasuun yan- etmek üzere o daima yanımızda· 
de hemen hemen hiç bir mukavemet Hitler, nutkunda Balkanlar daima feci bir uyanmadır. · dığı, Jandarma 18 inci kıta ku- dır. Şefin ~iyasetinde hiç bir de· 
gösterememişler, yalnız bunun Cenu- meselP.sine şu suretle temas cı- mandanJığı binasının yıkıldığı ve ~şiklik olmamasına çalışacağız 
bunda ve Bingaziye giden çöl yolunun mjştir: M k B k bina ömindeki sahaya iperit atıl- Çünkü hükumetin bütün faaliyet 
il2erindeki Mehil yol irtibat noktası er ez an aSI d ğ f cd'l k f · k 5"hal d b . t• b "İnnıltere, Balk ... "lara ümit ı ı az ı ere it aıye, en az " arın a u sıyase ın u mero 
etrafında küçük bir mukavemet tec- .., e11• 'eket b' · ik · 1 
"'b . d b 1 1 d F k ba.~lamI!. 15• e, on~ ı.u u··mı'dı' ı.0_ kaldırma, gaz arama ve temlZle- ı e uygun ırıc sıyaset o · • u esın e u unmuş ar ır. a· at bu ı-. • " ;.ı (B ı · · d ) 0 v 

1adarcık mukavemet te, İngiliz kuvayı şa cıbt,.ılacaktır. Iııgiltere nere- aşı ıncı e me ve sıhhi imdat ekipleri ışc ko- uguna kaniiz. 
külliyesinin Derne'ye doğru yiirüyü- de ~ÖrÜ".IÜl'se, oraaa imha edile- rarname neşrolunmuştu:::-. Bu ka- yulmuşlardır. Bundan sonra da Bu siyaset bir çok şeref ve mu. 
~ünü sekteye bile uğratamamı~tır. cektir. • rarname esaslarına göre, Merkez o mıntakanın havadan görülme- vaffakıyetlerle tetevvüç etmiş· 

Şimali Afrika muharebelerine dair ·'Almanva bu fŞe hesapla gi- bankası tarafından .:ılınıp satı1- mesi için meydanda sis bomba- tir. Çünkü yapılan her şey geliş 
verilen muhtelif kaynaklı haberlerin rtşmisti~· ve sonuııa kadar hcs:ıp· ması Vekiller Heyeti karariyle lan patlatılmıştır. güzel değil, bu büyük adamır 
t.ulasa ve tahlilinden anlaşıldığına gö- la loıareKct edecettir... tesbit edilmiş olan IngHız !ıra- Diğer meydanlarda yapılan tec- kesif say ve aydın düşüncesinir 
re, müteaddit imdat taleplerinde bulu- Almanya aç kalmıyacak larnın 2 kanunuevvel 1940 tari- rübeler de hemen hemen bırbirı- :ı:ıahsulü olmuştur. Onun eksik· 
nan Mareşal Grazianiye Romanın gön- "Hı'•, ler, Al-•nyada a"lı'' bıı- hinde Ingilizlerle imza edilmiş Bu seferkı deneme geçen se- !iğini bizden fazla kimse duya· dermiye muvaffak olduğu yegane yar- .ı.u:ı" ,_ "" l F k t b · · 
dun, bir kaç yeni hava filosuna mün- lundu,hndan 1'<lhsedildiğini söy- o an mali anlaşmaya tevfikan fer ki denemeye nisbetle daha faz- raz. a ·a ız, onun zıyaına ağ· 
hasır kalmıştır. Bu hava kuvvetleri a- liy~rek demiştir ki: primlerini ödem.eğe vr: tahsil et- la muvaffak olmuştur. Bu sefer- amakla iktifa edersek, ruhum 
rasında son tı'pte yenı' bir İtalyan tay- meg~e Cumhuriyet Merkez B..,,., kı· denemede en mu··tebarız' olan inkisar ve iğbirarla dolduraca;,ı. 

"Al:xıanya AÇ kalmryacaktrr. .....,- mıza kaniiz. "' 
yaresi de vardır. "Fiat G. 50., marka- M;,j_hiınmat vı ham madde nok1;a- kası salahiyettardır. muvaffakıyetle halkın intizamı, 

hflnu taşıyan bu tayyare, topla müceh nırnız da y·\ptur, do''rt senelı'k Merkez Bankasının prim tatbi- düdüklerin her taraftan kolayca Başvekilin orduya 
ezdir. Sekiz makineli tüfeği olan İn- ~ k t d lm · b 
·1· 'S · r· pla'n her tür/· u"' ı'htı'ya". larımızı kar a ın an mütevellit kar ve zara- duyulabi esi, gaz ek.ipl~rının eyannamesi ~ gı ız ' pıt ıre,, ve "Hurricane,, !eri, bu .,. 

Yeni hasımlannı kolayca yenmişlerdir. şıl;:ı,yacak ttdbirleri tamamlamış- rı hazineye aittir. muntazam kıyafetleri, çalışma Atina, 30 (A. A.) - Başvekf 
Şimali Afrikadaki İtalyan hava kuv- trr. Türkiye ile Ingiltere ve ingiliz vesaitve imkanlarının kifayetldir. A. Kcırjz!s, orduya hitaben neş· 
vetleri, kara kuvvetlerinin kara ikıbe- "İngiliz Lordlarından biri, 1- lirası gurupuna dahil memleket-! Görülen aksaklıklar rett.iğ: bi,. beyannamede Kralır 
tıne utramışlardır. Çünkü kaybettik- talyar. rn~letini Duceye isyan.:t ler arasında yapılacak ithalat ve Deneme esnasında dairelerin t'mrilc hükumeti ve ayni zaman· 
leri makinelerden maada, en mühim t ·ı t..ı b. v İ 1 ih t 1 1 · d eşvı t e '"• ır diger ngi iz Lor- raca muame e erın en müte- tatil edilmesi, halkın ve memur- da kara, deniz ve hava nezaret· hava meydanlarını da elden kaçırmış-' d ll"t ed" h 
lardır. İngilizler bunların çoiunu kul- du a All'l.an milletini bana kar- ve ı t ıyata er ihracat ve ıt- tarın gizlenmesi icap ediyordu. lerini deruhte ettiğini bildirmiı 
!anılabilecek bir halde bulmuşlardır; şı ta'ı.:rj~ etmek istemiştir. Go- halat muamelesi ayrı ayrı karşı- Hemen hemen hastahane ve mu- ve rıer.şeyden evvel düşüncesinir 
t:..hrip edilip terkedilenler ise derhal rürı.üyo' ki İngiltere hala uyku- laştırılmaksızın Merkez banka- habere merkezleri müstesna ol- Gcnf'ral Metaksasa müteveccir 
ti\Dl.İr edilerek işe yarar şekle kon- dadır. Alınan millet~nj Führeri.ıı- sınca Türk - İngiliz anlaşması hü- mak üzre bütün daireler böyle olrlu!!unu kaydederek demişiiı 
mu§tur. Bütün bunlardan maada son den a-trınak mümkün de~ild r. kümlerine göre tesis edilen husu- yapmışlardır. Mekteplerde de ki: 
z.aı;nanlar~ Girit Adasında vücude ge- 1141 yılı, zafer yılı si hesaplardaki mevcut nisbetin- dersler tatil' edilerek talebeler Bundan sonra heyecan, hay· 
tırılen yem hava üsleri de hesaba ka- de d'" . t h . 1 ~ k 1 l d l:k h bb tl i b 
tl Akd ..r:!Jer nutkunu şo"yle bı'tir ovız a sıs o unur. sıgınaga oyu muş ar ır. ran · v~ mu a e e s ze, ı.: t zrsa, eni:ı:in Sark havzasında ha- .nı. - tt 

mısır. 
~erıun sıhhiye teşkilatına men
<iıı.~ olınadı~ gibi içinde bulun
bı.ı Umuz korunma mahallinde 
sıtı Salnbiyeti haiz di~er bir şah
hııı da bulunmaması ihtiyarı me-

"Bu kayitler için Roozevelt'in 
ne düşündüğü belli değildir. Fa
kat bu kayitlerin en ziyade mah
zurlu olanı 3 iincüsüdür. Çünkü, 
birind kayitten bir şey çıkmaz, 
belki harp, salahiyet tcı.rihi bit
meden önce bile nihayete erebi
lir. !kincisi, esasen Roosevelt'in 
de tar~_ta_: ?,lınadığı bir şeydir. 
Fakat, uçuncu nokta, yani askeri 
şeflerin muvafakatini alır.adan 
bir şey verememek meselesi Ro
osevelt'in elini bağlamaktadır." 

"Herhalde tadilat o kadar mü
hinı değildir. Gelecek hafta mec
lis heyeti umumiyesincıen ge
çer." 

h Ak• · mı· ... tir.· Merkez bankasınca yapılacak Karagümrük.te 27 nci ilk okul- mukaddP~ mucadeledeki muha va a ımıyetinin tam ve mutlak ola- " 
rak İngilizlerin el.inde bulunduiu em- "°Yeni seneye tarihin şimdiye tediyata malın ithaline aıt güm- da alarmın bittiği sanılarak ta- riplere hitap ediyorum: Siz, zap 

etrniştl. 
tı~ep birlikte bahsettiği hasta
Sitıd~anına gittik. Duvarın köşe
sı,. h Yilzü, benzi sapsarı, cılız, 
ot'lla Yeldirmeli bir kadın yerde 
a~1 ruvor kucağında cıyak cıyak 
tel' lj>a""l bir yaşında kadar gös
?ıitıen bir yavruyu habire iki eli-

a~asında sallıyordu. 
~ t\tı.E'dersiniz, küçük bulundu
lt'ıe ~erin ehemmiyetini keşfet
l'lli:ı c;; i<'ini dışarıya boşaltıver
ZUt 1 Kadıncağız bir yandan ö
lll\> diliyor, bir yandan dert ya-

<>r· 
~Ot': .Ku~ura bakmayın! Diyor, 
ta. llrecek bir yüz numara yok 
iitı" ~acar böyle oldu. Yavrucak 
~tl ~tıdür ateşler içinde yanıyor. 
aı<i1lııhayet babası dün maasını 
~·ol'd <h bugün hastahaneye gidi
ltı U\. Burası da o kadar soğuk ... 
fı~e'tlirniz arayan ırözlerle etra
betızıa bakıyoruz. Örtüye, ateşe 
ile er bir şey var mı? Diye .. Na-

la ~~1.1,ğun feryadını duyan po
tır!~ııırnıza geliyor. Ben artık 
da an ayrılmak üzereyim. Bu 

~ 1 So-, bir dafa arkama dönün
t~ knlpli polisin sırtından ka
~-~ cıkarıp çocuğun üzerine 
• ~ Üzere olduğunu görüyo-

"Anlaşılan Amerika üzerinde 
tazyik yapınak vaziyeti mihver 
tarafından J aponyaya verilını.ştir. 
Japony~ Hariciye Nazırı parla
mento ıç ve dışında yaptığı mü
teaddit beyanat veya nutukla
rında Amerikayı bugün yürüdü
ğü yold~ ayırmıya çalışıyor. Ja
pon harıcıye nazırı Matsuoka · A
merika tehlikeli bir yol üzerı'nde 
yürüyor, bu siyaset hasebiyle 
günün birinde Almanya ile har
be tutuşursa üçlü pakt icabı Ja
ponya da Amerikaya harp ilan e
decektir. Ve o zaman medenıyı:>t 
tehlikeye girecektir, diye aç:ı.kÇa 
söylüyor." 

C avallero, Taarruz 

Hareketinin Durmas ı 

için Emir Vermiş! 
Londra, 30 (A.A.) ":!3BC" -

Reuter'in Atina muhabi:ine göre, 
General Cavallero, ye lİ takviye 
kıtaatmın muvasalasııta intiza
ren, şimdilik taarruz (areketinin 
durmasını emretmiş~ir. Emin 
kaynaklardan bildiriIJiğine göre, 
Yunanlıların şimdi~ kadar al
dıklan Italyan esirlrrinin mikta
rı '16 bini bulmuştl>°! 

niyetle söylenebilir, kad!ll" kaydetmediği mücehhez rük makbuzu esas teşkıl eder. !ebenin derse alındığı görulmüş te•flmez ve yorulmaz bir azimll 
pıuaafa~ kuvvetlerile giriyoruz. 11541 sayılı kararnamenin 3 ün- ve çocuklaı:. tekrar sığınağa iade şevk ve heyecanla zaferden za 

Japonyanın Tehdidi 
(Başı ı incide} 

dığı soru}ınuştur. 

Matsuoka cevap olarak her ne 
kadar roiizakerelerde ınGşküıata 
maruz kalınıyQrsa da, Hollanda 
Hindi.st.ı:ı.mn.~ bir anlaşmaya var 
mak ıçın gosterdiği aşikar arzu
ya nazaran böyle bir ümidin ye
rinde olacağını söylemiştir. 

Matsuoka şunları ilave etmiş
~ir: 

"Amerikanın muhtemel müda
halesi kJrşısında Japonya kati
yetle har~ket edecektir.,, 

Sovyet - Japon münasebetleri 
hakkında sorulan bir suale de 
Matsuoka, "Sovyetler Birliğinin 
Çaıı - K=ıy - Şek'e yardım etme
ye nihayet vereceğ'fni ümit ediyo
rmn." demişse de, bu hususta sa
rih beyanatta ~ulunamamıştır. 

Hariciye Vekilimizle 
Macar Başvekili 

Arasında Telgraflar 
Ankara, 30 (A .A.) - Macar 

hariciye nazın Kont Csak y'nin 
vefatı dolayısiyle hariciye vekili 
Şükrü Saracoğlu ile Macar Baş
vekili Telek.i arasında taziye ve 
teşekkür telgrafları teati edilmiş
tir.. 

Kı.ıvvet1i bir düşman yakında cü maddesi mucibince teşkil etli- ol:unmuşlardır. Çap~da ~ra~ın~ fere şereften şerefe yürümekte 
kuvvethnizi görecektir. Denizal- len heyetin Ingiltere ve İngiliz Zıya. mens.ucat fabrikası ışçı.erı sınız. Her zamandan daha bü 
tılal"lmız, tayyarelerimiz ve bü- lirası grupuna dahil olan· mem- de alarm bıtmeden evvel sığıı:ak- vülc hamlP. ile 4 Ağustos 1931 
tün kara kuvvetlerimiz su vı:>va leketlerde akreditif açılmak su- tan _çikarıl~ışlardır. _9orl.u plak~- taı-ırınin rniibdii bulıınan büyül 
bu tarzna mutlaka kat'i zaferi retiyle ithaline lüzum göreceği lı bır otob~.s Karagu.mrukte, hır adamın çizdiği şerefli yolda yü 
ka7anı:ıccıklardır. mallar için Merkez Bankası ma- başka ot~b~s te Topkapıda yol- hl.meye devam edeceğinize cmi· 

"1914 yılı Avrupada yeni ni- lın ithalinden evvel de tediyat cularını ındırmeden du1?11uşlar- nım.,. 
zamın kuruluş tarihi olacaktır yapabilir. Ingiltere ve İngiliz li- dır. 246~ numaralı . taksı Ak~a- Bac;;kumandan Papa~os ta or 
Bu yıl, milletler arasında sulh rası gurupuna dahil olan memle- rayda J•!_ılle~ c~ddesınde dolaşır- duva h;tahen bir emri yevm 
icindE' yaşamanın temelleri atıla- ketlerde işbu kararın neşrine te- ken gorulmuştur. • ne'-Tetmi~ ve ayrıca Basvekiliı 
cal<tır. kadüm eden zamanlarda yapıl- Alarm e&rıasındakı vakalar telgrafırıa su cevabı vermiştir: 

''İmarınnız kuvvetlidir ve zafer mış olup tediyesi tekemmu··ı et- d ç· k "Mılli ordu, mim hükumet şe 
tl 1. b ı k Ayvansaı-ay a ımen SC• agın- finin ölmi; icin duvduğu teessü 

mu a~a izim o aca tır.,, memiş bulunan ithalat ve ihracat da 31 numaralı evde oturan 40 ı 1 

ltalya • Türkiye 

Ticareti Hakkında 

Vekaletin T ebliiji 
Ankara, 30 (A. A.) - Ticaret 

Veka!etinden bildirilmektedir: 
1 - 2/12669 sayılı kararna

merıin ikinci maddesinin tatbiki
ne ait iki11ci talimatnamenin bi
rinci maddesinde yazılı memle
ketlere Italya ilave edilmiştir. 

2 - 8 Haziran 1940 tarihli ve 
4530 sayılı resmi gazetede inti
şar ~yliyerı talimatnamenin mu
vakkat maddesi mucibince, İtal
yanan ~ümrüklerimize gelmiş o
lup ta bedelleri Türkiye cümhu
riyet merkez ban.kasındaki kli
riruz he~abma yatırılmak sureti-

K h .. k. . . rü, ic:indı> sak avarak Kra ın. si 
muameleleri işbu kararın nesrm- yaşınd~ . astı u umetın tenbı- zin vP hüh'\metin etrafında feda 
den itibaren teşkil edilen heyetçe hatı h.ıla~ına denemede. :rapılan knrane toplanarak ayni sarsıl 
verilecek kararlara tevfikan şeyle7ı gormek ıçın evv1:11"1 pcn-1 maz a7iınle vatanın müdafaasın: 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca çeresındeıı bakarken muvazene- clPv&M edecektir. Parolamız mü 
tasfiye olunur. sinı kaybederek sokağa düşmuş- teveffa hüvük sefin sarf~ttiğ 

Ingiltere ve ingiliz lirası gru- tür. tarihi "h~vır,, kelimesi olacak 
puna dahil memleketlerle yapı- Kasti baygın bir halde Balat tı!' . • 
lacak ithalat ve ihracat muame- musevi hastahanesine kaldırıl- Türkiye Sefirinin beyanatı 
lelerine müteallik takas Umited mıştır. 
şirketine verilmiş ola9.Jsalnhiyet- Bundan başka Teşvik.iyede o
ler Merkez B;;ı.,n~Sl?fi~mistimal turan bir zat polise müracaat e
edilir. h bh;:~ .,1~ :rı.alınr::tıd derek evinde ağ~r hasta olduğunu 

vebir sıhl ilndat otomobili ile 

le mllaJTelesi başlamış olan işler 
muamelelerin başladığı tarihte 
mer'i olan hükümler dahilinde 
intar o1tmur. 

Kevfivet . İtalyadan ~etirilen 
malların memlekete ithali husu
sw1da \7ekfiletimize müracaatte 
bulunan tacirlerimize cevap ol
mM ÜZC'!'C bildirilir. 

hastahaneye kaldırılması Iazı.m 
geldiğini bildirmiştir. Istenilen 
shhi imdat otomobili derhal gön
derilmiştir. Deneme esnasında 
Beşiktaşta bir doğum, Karagüm
rükte de bir ölüm vak.ası kaydo
lunmuştur. 

Dün gece yapılan deneme 
Akşam saat tam 20 de şehirde 

Atina, 30 (A.A.) - "Atina,, A 
1ansı tebliğ edivor: 

Türkivenin Atina Büyük Elçi 
.,. B. Enis Ak:ıyen. "La Boursı 
Egvptienne" gazetesinin muhabi 
~ine beyanatta bulunarak Yuna 
nistan'ın, tarihinin bu en buh 
n:nlı anında maruz kaldığı. fec 
uarbenin yalnız dost ve müttefil 
rurk hükumeti tarafından dei!il 
fakat avni zamanda bütün Tür! 
:nilleti tarafından da kendi mill 
matf'mi gibi derin bir "'~rette his 
sedileceği.ni söylemistir. 
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cak caa •e tewlrü eri lnta&Udır. 
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