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Başvekil Filof 
41manyaya 
~için Gitti? 

• 
Almanya, bu giln htıltı kat'l neUce
;yı gnrpte alacağına kanidir. Ve 
Balkonlarda ihtilltlnr tevlit edebi
lecek değı§ikliklere taraftar değil
dir. Fakat, ilkbahara doğru, Bal
kanlarda bir harekete geçmek 
ınccbuııyetinde kalabilir. Balkan
laroaki vaziyeti, yarın [3erllnden 
gelecek emri ifaya Amlde bir ha
le getirmek ve imkAnları olgun
laştırmak ihUyacındadır. Filof'un 
Almanyayı :ı.ıyaretı, bu !aallyeUcr
le alakadardır. 

11. Zekeriya SERTEL 

Bulgar Başvekili Filof'un ani 
bir surette Almanyaya 

~esi Bulgaristanın vaziyeti 
~selesini derhal ön safa çıkar
stır. 
~u ziyaret hakkında muhtelif 
tnakların tahminleri birbirini 
tmuyor.. Londraya göre bu 
aret Almanyanın Balkanlarda 
tıi bir siyasi taarruzu ile ala
dardır. Hatta Londrsıda çıkan 
nes gazetesine göre Berlin 
lkanlarda yeni bir harekete 
tırlanmaktadır. Roma radyo
la göre ise, bu seyahatin hiç 

siyasi gayesi yoktur. Bulgar 
fVekilinin Alınan ricaliyle gô
ımesi, sadece Bulgaristanm 
hverle olan münasebetini bir 
'ece daha takviye edecektir. 
~ulgaristanla mihver miina
letlerinin bir derece ciaha kuv
lenmesi ne demektir? 
~oma bunu izah etmiyor, hal
li zaten Bulgaristan, harp 
lddetince bitaraf kalmak siya
ı.ni takip ettiğini ilan etmek
beraber, Almanya ve ltalyaya 
•şı minnetle bağlılığını gizle
mektedir. O halde bu müna
ıetlerin bir derece daha kuv· 
lenmesinden maksat Bulga
lanın mihvere girmesi midfr? 

•1 "m•1P miic;het cevap ver
kte istical etmiyelim. Ve bir 

,. ,., .. ,,, Krp 1 Rorisin Hit-
le yaptığı ani mülakatı batır
alım. Kralla Hıtlerin mülakat· 
~ hakkında sonı·ndan sızan 
vsuk maliımata göre, Hitler 
al Borise Bulgaristanm mih
te iltih~kını teklif etmiştir. 
!gar Kralı. Sovyet Rusya mih
te girmedikçe, veyahut Sovyet 
ısya Bulgarist"1llın mihvere gir
'sini tasvip etmedikçe. böyle 
~ hareketin tehlikeli olacağını 
~lemiştir. Bunun üzerine Hit
', Moskovanın muvafakati alın
tı takdirde Bulgaristanın mih
ı-e oirio Pirmivereeini !;Ornıu~. 
ll Boris te bu takd rdc 'für-
renin Bulgaristanın böyle bir 
teketi karşısında lakayt kal
yacağını, binaenaleyh mihvere 

~me zamanının henüz gelmedi
fikrinde bulunduğunu söyle
ştir. 

* * Bu mülakatı takip eden gün-
lerde Sovyet Rusyanın 

ına Komisyonundaki Komiseri 
ıdolerin Kralı ziyaret etmek 
:edij!ini, bu görüşmeden sonra 
Bulgaristanın mihvere girme
teşebbüsünün suya düştüğünü 
pimiz hatırlarız. 
O gündenberi ortada değişmiş 
I:' şey yoktur. Ne İtalya Arna
ıtıukta bir muzafferiyet kazan-
1ş, ne Moskovanın Bulgarista
n vaziyetine karşı alakasın1 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

GUNLUK S iYAS i HA LK GAZETESi 

Bardiada 15 
• • 

Bın ltalyan 
Esir Edildi 
Britanya Kuvvetleri 

Mukavemeti Kıraral 

Şehre Girdiler 

Avustralya Harbiye 
Nazırı Diyor ki : 

ltalya Yıkılacaktır 

Ve Bu Yıkılma Ancak 
Bardia etrafında muharebelere iştirak eden Hint askerleri ileri mevzilerde 

Bozguncular için 
Yeni Hükümler 

Adli Makamlardan Müsaade istihsaline 

ihtiyaç Kalmadan Askeri Makamlar 

Yapılabilecektir T arafmdan Takibat 
Ankara. 5 (TAN) Muhablrin-ı "Harp esnasında ammenin te· 

den ı - Fevkalade zamanlarda laş ve heyecanını mucip olacak 
veya harp esnasında bozguncu- veya halkın maneviyatını kır.a
luk suçuyla maznun bulunan cak veya düşman karşısında mıl· 
ki:useler hakkında adli makam- ıetin mukavemetini azaltacak şe
lardan müsaade _istihsaline_ ihti- kilde asılsız, mübalağalı veya 
yaç k.almadan dogruda!1 dogruya maksadı mahsusa müstenit hava
n:kerı makamlarc~ ~akıbat yapıl· dis veya haberler yayan veya 
ması mevzuu bahıstır. Bu husus- .• 
ta lazım gelen tedbirler alınmak- nakleden veya mıllı n:ıen.faatler.e 
tadır. zarar verecek hrhangı hır faalı· 

Türk Ceza Kanununda boz- yette bulunan kimse bir seneden 
gunculuk suçuna ait 161 inci aŞağı olmamak üzere ağır hapse 
maddenin birinci fıkrası ıŞµdur: konulur.,. 

Bremen'e 
Yapılan 
Hücum 

50 den Fazla Yangın 

Çıkarıldı, Bir Çok 

Fabrikalar Ateşlendi, 

Tahribat Çok Fazla 

Bir Ay Meselesidir 
Kahire, 5 (A.A.) - Orta Şark 

İngiliz umumi karagahının teb~ı
ği: Dün, gece basmadan evvel, 
Bardla'nın bütün şimal m ntaka· 
sını tutan İtalyan kıtaları, tesl m 
olmaya mecbur edılmiş'erdır. 
Devriyelerimiz Bardia'nın ta içe
risina girmişlerdir. Düiiman mti· 
dafaası şimdi cenubu şarki mın
takasının dış sahasına inhisar et
mektedir. 
Düşmandan 15 bin esir alı n· 

mış bulunuyor. Mukavemet eden
lerin temizlenmesi hareketi mem· 
nuniyet verici bir tarzda devam 
etmektedir. 

Sudan hududunda vaziyet de
ğişmemiştir. Kenya'nın şimal'n
de hudut mıntakasında devriye-

Londra. 5 (A. A.) - Hava ne- lerimiz faaliyetlerine devnm etli· 
zareti istihbarat dairesinin bil- yarlar. 
dircliğine göre cuma günü Alman /talyan resmi tebUği 
ya üzerine yapılan hava akınları ltalyada bir mahal. 5 (A A.) -
çok tahripkar olmuştur. Pilotlar-
dan biri. yangınların bütün şehri Jhtaltyab~l.oğridulaBn ud~umi khara.r~~-

yl l tt ~ s·· lemı'ştir Bir ı e ı ı : ar ıa ceo esmue a ın a ı,.,.nı oy · h be d" b-t.. • 
çok pilot raporları, infilaklerin ll?u. are un . u un 

1 
gun 

çıkardığı aydınlığın ve yangınla- gtttikçe art~n. bır '· ddet~e 
nn uzak mesafelerden ~örüldü- d~vam etmıştır. ~imdı ha-
ftüni.i kavdetm~t!'f.lir. Hedef it- la devam etmekt~ır A~cı ve 
tiha7 olunan sahanın merkezine ~~bardıman ~ayyareler ndı:m 

Yunanistan Harbi bir çok tam isabetler vaki olmuş mu~e~kep tesekkuller muhıırebe-M eta ksas Diyor ki: tur ye ıştırak ederek birçok mahal-

D. ı 3000 t ye ka lerde düşman kıtalannı mi!rRl-

Bütün ltalyan 
Taarruzları 

Püskürtüldü 

ltalyanlar, Yunan 

Tazyikini Önlemek 

için Uğraşıyorlar 
Atina, 5 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: Son 24 saat zarfında mu 
hasamatın en mümeyyiz vasıfla
nnı İtalyanların gerek sahil ve 
gerek merkez mıntakalarında 
yaptıkları şiddetli mukabil taar
ruzlar teşkil etmiştir. Cepheden 
gelen son haberler, Yunanlılann 
hiç toprak kaybetmeden düşman 
hücumlarını muvaffakıyetle dur
durdukları merkezindedir. 

Son günler zarfında Tepede
len - Klisura mıntakasında şid
detli muharebeler cereyan etmiş
tir. Klisura civarındaki mühim 

(Sonu: Sa 5; Sü 3J 

"Nihai Zafere 
Olan itimadımız 

Tamdır .. 

"Her Türlü Mihneti 

Daima Tebessümle 

Karşılamalıyız .. 

uman arın me re • ·· t · t t 1 bo b 
dar vükseldiği görülmüştür. Yan yoz a eşın~ 

1 
u muş ar. m ar-

ını, · bombalar düstükçe dıman etmış er ve zırhlı araba-
g .. nr, y~nı . 1 ·a· ları hareket edemivecek hale ge-
mutemadıyen genış emekte ı ı. lt· · 1 t h · · t · 

1 
rd' 

Bu akınlar esnasında ~ayet bü-, ırmış er ve a rıp e mış e ır 
yük 20 yanı?ın çıkarıldığı tesbit Kara ve hava ciiziitaT?lJrımız 
edilmistir. Daha küçük diğer kahra~anca hareketlerıne rağ
yangınlarla beraber ceman 50 m.~n b1r kaç. muk~ve~et .. noktası 
yangın kat'i olarak müşahede e- dumnanın elıne. dumıu~tur. 
dilmiştir. Maamafih yangınların Tayyarelerlmıı Bardıa aç ğın· 
tf'ker teker sayı!amıyacak kadar daki düşman deniz kuvet1erini ve 
fazla olduğu muhakkak telakki motörlü kollan bombardıman (t-
edilmektedir. mişlerdir. 

Hücumun sonuna doğru şehrin (Sonu: Sa 5: Sü 1) 
üzerinde dolaşan pilotlar aşağıda 
gördükleri manzaradan pek mü
teheyyiç olduklarını söylemişler 
ve Bremen şehrini, tenvir edil
miş muazzam bir noel ağacına 

11ln9iltere Daha 
Altı Ay Atina, 5 (A.A.) - Haftalık benzettL1<leri ilave edilmiştir. Bu 

"Nike,, mecmuasına verdiği bir akınlar akşam erkenden başlamış 
mülakatta, Başvekil Metaksas. ve ilk tavvare şehir üzerine saat D 1 d 
malzeme itibarile ezici bir üstün· 19 dan bfraz sonra ge1.ıniştir. ayanma 1 ır il 
lüğe sahip bir düşmana karşı ka- s~hri en son olarak terkt>den 
zanı!acak zafere neden dolayı iti tavyare. 22 vi biraz geçe Bre
mat ettiğini şu suretle izah et-ı menden ayrılmıstır. 
miştir: ' Gece hava cok acık olduğu ci-

1 - Yunan ordusu, kalite iti- betle pilotlardan biri 3000 metre 
barile İtalyan ordusundan üstün· irtifada ucttıj?u halde Huntmes 
dür. kanalında iki '7eminin bulundu-

2 - Bu ordu fedakarlık hissine ğunn l'avet mükemmel bir suret-
maliktir. te te~his etmiştir. Ancak duman-

3 - Bu ordu yüksek idealler- ıar ve alcvlt>r vükselnıPvP basla-
le hareket etmektedir. dıktan sonradır ki. pilotlar, he-

(Sonu: Sa 5, Sit 2) rSonu Sa 5 Su 5ı 

Bir lngiliz Muharriri 

Diyor ki: Aksi Halde 

Amerika Geç 

Kalmış Olacaktır .. 

1 Beşiktaş Vefti!Jı 6-2-Yendl ....... I 
'-·······-----···--··-·- ····-·- -··· ·······-·-------... --........... -................................. _. . 

Londra. 5 (A.A.) - Observer 
gazetesinde Garvin. yeni sene bi
dayetindeki vaziyeti tahlile has 
rettiği haftalık makalesinde önü-
müzde gececek altı av müddetin 
kati bir imt ihan teşkil edeceğini 
ve Brit anv" milletinin bu müd
det zarfında azmini ve inatçılığı-

\ ' . 
Diınkii maçlarda (stalıbufifit"bt Topkalıyı, Galatasaray Süle~·maniycyi, Beyoğluspor Rcyko:ru. P'enerba hçe Alt1ntuğu. Beşiktaş 
,Vefayı ycwni~le.rdir. Taf~il:ıt dö.rd~c~ sahifemizdedi.r. Bu .rrsim.cr, İnönü koşusundan ve maçtan birer intibaı tesbit ediyor. 

:11 bir misli arttırması lazım gel
diğini ve fakat uğrıyaca~ bu ÇQk 
müthiş hücumları atlattığ'ı tak
dirde dol'rud an doğruya zafer yo
luna girmiş savılacağım, cünkü 
bu muvaffakıyetle yalnız düşma· 
nın taarruz bıça~ını körletmekle 
kalmıyarak terazinin kefesini ken 
':li tarafına eğdirecek tarzda Ame· 
rikadan gelecek yardımların en 
mühim kısmını o tarihlerde al
mıva bashvacağını yazmaktadır. 

Garvin sözüne şu ıuretle de
vam etmektedir : 

"Önümüzdeki altı ay zarfında 
hepimizin parolası "dayanmak,. 
olmalıdır. Vakıa bu tabirin ica 
bettirdiği fedakarlıklar ne kadar 
ağır olmak kabilse o kadar a~r 
olacaktır Bunu tatbik edebilmek 
için cesaretimizin ve gayretimi
zin biitün iht iyat kuvvetlerine 
muhtacı7. Bu noktada ne bizim 
ne de Atlanti_ğin öteki sahilinde 

(Sonu: Sa 5; Sü 6J 

AŞ Ki N TE MİZi 
~lilli. HWi ve Aşk.i Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
c;ııtıc Vr1+ T A N - fct11nhnl Ffvah· 1nn f(r 1 ___________________________________________ ...... 

Meclis Kış 
Tatiline Yarın l 
Başlıyacak 

Cugün Yapılacak Son Toplantrda Üç 

Kanun Layihası Müzakere Edilecek 
Ankara, 5 (TAN l\1u'1ahiri 

hildiri:vor) - Biivük Millet 
M<'CJic;i ~·arın (bugiin) saat 15 
te toplanacak ve ruz11ınnesin
de mevcut ii«' lrnrıun Hiıvihao:ını 
müı:akere ettikft'n o:nnra kış 
t.ltiline karar verecektir. 

Ru7ııP.m<'de ac:kerlik kanunu 
nur hirinci matftfp,ıı;İne mu\lak
kat hir madde Ha,•esi hakk1n
daki kunun layihası da vardır. 

Bir Habere Göre 

Vichy • Bertin 
Gerginliği 

Fazlalaşıyor 

Almanya, Manş 

Sahillerini Elinden 

Çıkarmıyacakmış! 

Ra!'\•ekalf't Miistt"şa1'Jı~1 ,.a7.ife. 
sinden ~ekilen e~ki Hariciye 

Nazın BEAUDOİN 

Londra. 5 (A.A.) - Müstakil 
Fransız A1ansı bildiriyor: Vichy 
ile Berlin a:-asındaki gerginli.ğin 
son haftalar zarfında daha ziya-
de derinleştiği muhakkaktır 
Beaudoinin uzaklaştırılması ve 
bir ~;eler konseyinin teşkili. bir 
dereceye kadar. Almanlara yapıl
mış şekli bir tavizden ibaret olsa 
ıi!'.erektir. 

Beaudoinin İngiltere ile yak
laşma politikasına iştiraki. adi ve 
bc.sit bir fırsatçılıktan ibarettir. 
Petain Beaudoni uzaklaştlrmakla 
bir nevi safra atmış oluyor ve bu 
suretle esaslı meselelerde hakiki 
bir mukavemet göstermekte de
vam ediyor Miihim olan nokta, 

(Sonu: Sa 5; Sil 6) 

Bih·llk Millet Meclisi. l 7 
!\fart ·pan"·trsi günü saat 15 tc 
toplanacaktır. 

* Hariciye Vekili Geldi 

Rarich•e Vekili SiikrU Sa· 
rncoğlu, ~ diin sabahki trenle 
Ankaradan İc:tanhu1a gelmi 
ve Parkotele inmiştir. 

lngiltereye Yardım 

Roosevelt Yeni 
Planı Bugün 
izah Edecek 

l~flramın Tatbiki 
Sin '8i\ Korporasyon 
+ıeş\;li Muhtemel 
V~ıUn~. 5 (A. A.) - Reut~r 

b1\dlr'iyor· '-Reisicümhur Roose
velt: pat.ırtesj günü (bu~n) kon 
t{t'e buiutftda o.lruyaca~ Tıutku 
hazırlamakh isti.E?a! ederken par· 
ıamento mahafilinde İngiltercve 
kirava vermek veya iare etmek 
suretile yapılacak vardım proı:?· 
ramını tatbik etmek üzere veni 
bir hükumet korporasyonunun 
teski! edilece~ine dair çok mü· 
him bir hAbcr dolıt!;maya basla· 
mıştır. Söylendiğine naznrı:ın 
Roofevelt nutkunun yalnız ana 
hatlarını bitırmh:;tir. Bazı yi.iksek 
memıırların verdikleri maluma
ta göre RoosevPlt bu nutkunda 
millı sanavifo fiilen harp zama
nındaki eseslara göre teskilatlan
dırı lmasın talep edP<'Pktfr. 

Amerikanın müdafaası 

Nevyork, 5 (A. A.} - Gallup 
müt>ssesesinin son istatistijp Bir· 
!eşik Amerikanın müdafaa kay· 
ızu!\unu isbat etmektedir. 

İlk sual şu idi: Müdafaa içir 
istihsalatı arttırmak üzere barı: 
levazımı fabrikaları her gün 2~ 
saat çalsarak üç ekip kullanma} 
mıdır? Bu suale .E?elpn cevap1arır 
vüzctf. 89 u evet. yedi hayır, dör 
dii de müstenkif çıkmıstır. 

t:ıtinci sual de şu idi: Millt mü 
dafıu. proJ?rnmının tesrline varı 
vacaitmı ~ördüğünü~ takdird 
şimdi saat başına aldı~mıı; pa 
ra ile haftanA daha fazla (alışı 

(Sonu · Sa 5; SU 1J 

oovız KACAKCILIGI 
Uzer/erinde Salıt1. 

Sterlin Bulunan 
Bir Şebeke T utuldı 
Zabıta, döviz kaçakçıhğ'ı ya-! paralar, sahtel~. yapıldı 

oan bir şebekeyi meydana çıkar- ıçın evvelce tedavulden Çt:kıle 
mıstır ısterlinlerin taklıdidir. 

Hadisenin tafsilatı şudur: Suçlular sorguya çekildikle 
Vaziyetleri şüpheli ~örülen üç zaman kımlerle beraber çalıştıl 

kişinin, evvelki gün, Karaköyde. !arına daır malumat vermişlerdi 
bir ~arraf dükkanın~n ci~annda Kaçakçıların iddialarına göre. b 
dolaşmaları nazarı dıkkatı celbet isterlinler Milanoda basılmıs v 
miş ~·e memurlar bu şahıslan göz muhtelif piyasalara sürülme 
hapsıne a1mısladır. istenmiştir 

Biraz sonra bunlardan biri dük • 
kana girmiş ve cebinden çıkardı- ~u iddianın ne ~ere~ kaflE 
~ yüz dolarlık bir banknotu boz- dogr~ oldu~u. bellı delildir Ar 
dururken arkadaşları ile beraber cak. o~rendığımfze göre 7Ab t 
valrn'Arımıc:tır. bu haiise ile alakadt'," olarnk d~ 

Uzerlerinde y!ipllan araştır· ha hıı71 ldm~P1Pri OP7A'"nt ..,ı+ .... 
mı:ıd? hir mıkdar sahte sterlin almıştır. Tahki~:ata chemmı) etl 
bulunduğu görülınüştür. Bu devam edilmektedir. 
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1 Bir Sinemada 
Halkı Telaşa 
Düşüren Hadise 

/ (._G_u_· _N_ü_N __ R_E_S_i_M_L _E_R_l_..J !Yeşilayın Ydhk 
Kongresi 

Yazan: Alfred Fabre Luce Çeviren: Ulunay 
Ayrıldıgv ı Eski Karısını 

Milyonlarca 
Muhacir 
Yollara Düştü 

Bu muhacirler, otomobillerini sü
rere~. arabalarını iterek, Alman 
tayyarelerinin mitralyözleri, bom
baları altından kaçıyorlardı. Bun
lar, bütun cenup yollarında yurt
larını n1uda!aaya koşan ordulara 
rasLlıyorlar ve onların ilerlemele
rıne de mani oluyorlardı, 

- 20-
.Namür'de hiç dokunul

mamış bır kalenin sekcne.;i gü
rültüden bitkin bir halde tcslım 
oldular. Sanki Hitlerirı elinrie 
butun maniaları geçerek sinirleri 
kemiren sılurlı bir şüa var, Zaten 
modern bir ordunun o mıithiş 
kışrı'nın altında her şeyi sinır 
meselesinden ibaret değil mı? 
Beşerın bedeni mukavemeti ma
kinenin karışıklığı deracesinde 
zafa uğrıyor. l\leuse üzerın<leki 
Fransız Blockhavz'larının tam 
liızım olduğu anda şaşkınlıktan 
anahtarlarını bulamamışlar. Pa
rıslı, gazetesinde akla hayale 
gelmez şeyler okuyor: Alman 
paraşütçüleri ormanl·.ıra inince 
hemen ağaçları keserek ınecc·k 
muavin kuvvetler !Çin yer ha
zırlayorlar, birçokları da büyük 
m!hırlerin sokaklarına yayılıyor
lar Paraşütlerle inerken onları 
güvercin gibi avlıyorlar, fakat 
arkası bitmiyor ki.... Mütema
diyen iniyorlar, o zaman şehjr-
1 •de Alman nanuna ne var~a 

ortilya çıkıyor, sivil, Askerler 
bırbırıne karışıyor, diinkü dost
la bugün birbirlerine düşm&.n 
oıuyorlar, sokaklarda damların 
ııstıinde döğüş başlıyor. Tehlike 
h<'• taraftan geliyor. Rotterdam 
ve La Ha ye bu kabusa daldılar. 

........ 
• artopu gibi: 

Harp meydanında as'<er, mün· 
tehıpligine lanet okuyordu. 

"Top! Cephane! Tank! ' 
Vatanperverane fery'ltlar bir 

ihtiliılcı çığlıklarına benziyor· 

Görür Görmez Silaha 

Sarılıp Ateş Etti 
du. 

Askeri adalet tamamen ümit· Evvelki akşam Şehzadeb:oışında 
siı bir vaziyette kalarak kaçan ı Ferah sınemasında •e.yırcılere he
askeri beraet ettirdi. ycca.n v~ren bır. vak a olmuştur. 

Bu usul şimdi artık bütün Hadıs~nın tafsılatı şudur: . 
ordumuzda tatbik edilebilirdi. Isını Arif .. Yılmaz olan bır 

* * Karışıklıklar: 

M emleketi idare edenlerin 
Fransızlardan son feda· 

karlığını istemeden evvel düş
manla müsavi şeraitte harp ede
bılecek vaziyette olabilmesıni 
temin eylemeleri lazım geliyor
du. 

Yalnız cesaret olur mu? Olsa 
da nihayet muvaffak1yeti elde 
etmek için talihe bağlı bir iımıl 
olabilir. 

Verilen emrin üası bile bazı 
usule rıayeti icap ettirı:. 

Bu sefer harp daha başlar Laş
lamaz karmakarışık bir şekle 
bürimmüştü. Bu fırsal! "karı
şıklık" kelimesinin t.ım mana
siyle izah edebiliriz, bütün isti
kametilerde muharebeler bazı 
elli kilametre derinliğinrie o!u
yoı ve ilk hatta bulunın bir ne
fer kadar erkanı harbiye de teh
likeye maruz bulunuyordu. (Bu 
suretle Prioux, Giraı.ıd gibi en 
muktedir generallerimızi kay
bettik). 

adam akşam uzerı sıncmnya gı

rıp bir balkon bileti ~lnu~tır. Fa
kat yukarı çıkıp evvelce uyrıl
dığı karısı Mübecceli yabancı 
bir erkekle görünce birdenbire 
tabancasını çekmiş ve ateş et
meğe başlamıştır. Bir tesadüf 
eseri olarak kurşunbrdan hiç hi
risi de ne kadına, ne de yanında
ki erkeğe tesadüf etmemiştir. 
Biraz sonra siliıh sesine yetişen 
polisler Arifi yakalamışlar tah
kikata başlamışlardır. 

iki yaralama vakası 
Galatada bir imalathanede ça· 

lışan Cemil Sevgi ıle arkadaşı 
Mustafa Küçük arasında iş yü
zünden çıkan kavgada Must~fa 
Cemili makasla başından ağırca 
yaralamıştır. 

Bundan başka Sirkecide Hüda
vendigar caddesinde bir köfteci 
dükkanında çırak Yusuf Ağyan 
ile arkadaşı ayni dükkanda ça
lışan Mustafa Yücel de bırbirlPri 
ile şakalaşırken Yusufun elind~ki 
bıçak kazaen Mustafai1'n kalça
sına saplanmıştır. Yaralılard•n 
her ikisi de hastaneye kaldırılmış 
tahkikata başlanmıştır. 

Bu çorba gibi kanşıklıkta hiç-
bır sevkulceyiş planı yapılamaz- Poliste : 
dı. Sanki bu karışıklı!<, amirleri 
vazifelerının başından kaldırmış 
onları azletmıştı. Kuınanda et
tikleri kıt'aların nerede oldukları 
nı bile bilmeyorlardı. 

Bir Çocuk Tramvay 
Altında Yaralandı 

Halbukı düşman, tayyareleri- Tavukpazarında oturan lbra-
nin bin bir göziyle onların nerede himin oğlu 6 yaşında Necati 
olduklarıru pek güzel biliyordu. Erdoğan, dün sabah tramvayla 

Askerler bir kere kumandan- Çarşı kapıdan geçerken yere at
larından ayrılınca kendilerini lamakislemiş, fakat arab3nın al-
harpten kurtulmuş farzettiler. tına gitmiştir. Necatinin sol aya
l:!u karı'lk ricatte ar_tı]( manga. ğının topugu kesilmiştir. Yarali 
boluk falan yoktu. Bıttun rutbe h · 

Artık milyonlarla m. uhacir dereceleri lag·vedilını.ştı Y· 1 ,çocuk Ce~rahpaşa astah;mesın-
.. .. . · a nız de tedavı altına alınmıştır. 

yollara dokülmi.ışlardir. ol.umun • karşısırıda kuı-tulmAk iKİ EV ÇÖKTÜ 
Otomobillerini J sürerek, araba- ıçın .. ş~hsı teşebbus kalıyordu. Evvelki gece Beyoğlunda Ela-
larıru iterek Alman tay_yarelerı- But··\ bu keşmek~··e r g·me ıın- .• . -~ . a . n hatun sokağında Kamelya'ya ait 
nın mitralyözleri, bombaları al- bazıları da tabu bır hıs ıle koy- 7 numaralı evle balikcı Sava"nın 
tında karıyorlar. Halbuki dıığı- !erme, yuvalarına doğru yurü- müstecir bulundugu 9 numaralı 
rık olmaları dolayısiyle e•ılrrın- yorlardı. ev ani olarak çökmüşbr. Bir te-
ri nisbl bir emniyetle yaşıyor- işte dı.işmanla ilk çarpışma sadüf eseri olarak bu eonada her 
lardı. Fransada seferberlığe nihayet iki evde de kimse bulunmadığın-

S,mdi, sıkışık ve uzun kafilı>ler vermışti. dan nüfusça zayiat olmamıştır. 
ıdi.ı .de düşrr.an dte~ine d,ıha Felaketin hakikati budur. Hu- KUYUYA DÜŞTU - Fatihte 

zıy~de maruz bulunuyorlar. susı zaaflar felaketi genışlettiler. Elektrik sokağında oturan Sıdı-
Bu kaçış bir intihar demekti. Gaınelin için ihtiyar edilecek ka Türk, e"..inin ku)'.usundan su 
Bır çokları tehlıkeyı . son <ıa- bir kaç yol vardı: Belçika o\·a· çekerken mu"._azerıesıni kaybede

k kada ogrenerek benzın dolu sında bir yahut şimal istihkam- rek kuyuya duşmuştur. Kadınca
otomobillerini terk ile kapalı ı larında mevzii bir muharel::e ka- ğız etraftan yetişenler tarafından 
paııka yollardan kader.in goste- bul etmek ve bu suretle mülte- ağır yaralı olarak kuyud~n cıka
recegı meçhul bır ıstıkamele fiklerin muavenetini tcnıın ede- rılmış. Hasekı hastahanesınc kal-
d gru yaya gidıyorlardı. rek memleketi istilaya karşı dırılmıştır. 

Kaçaklar butun cen•ıp yol!a- korumak imklını mevcuttu. -'---~.-----
Göçmenler İçin Kurs ı""lda yurtlarını müdahııya KO· Sırf tesadüfe bağlı olan bir 

an ordulara r~slıyorJ,~_r _ve on· tarikı tuttu. Bu kararda Fransa 
!arın ılerlemelerıne monı olu- polıtikasırun esaslı mantıksızıı-
yorlar, bu karmakarışıldıkta her- . . 
k s bırbirinı şaşırıyor, manevi- ğından gelıyordu. Pahalıy.a mal 
yatı yuksek olması Jazım gelen olan. eserler yapılıror, mudafaa 
orduya "Kahkari" bir hezimet v~saıtl . ihmal edılıyordu. Harp 
a ılıyorlardı. ılan ed!lıyor. Sonra çıplak ara~ı-

ş h d h
. b k , de doğuşmege gıdılıyordu. 

e. ır ~n. şe ıre u ar :.opu { A k var l 
bir çığ gıbı yuvarlandıl<ça buyu- r uı 
yor; boy le büyüye büyüye bera
berinde açlık ve korku taşıyarak Za'fı Te'lif Mı"sallerı" 
ta Pirenelere kadar yuvarlana-
cak. 

Bunu Hitler de görmüştür. 
'Iayyerelerin bombardımanı ve 
beşinci kolla yaptığı propagan
da ile bu muhaceret kütlesinı o 
yaratmıştı. 

r * 
I'olitikacıların cinayetleri: 

O nu tahrikçilik nümune
siyle nlJvelen:hrmek ve 

sevketmek onun için her zam•n 
mumkündü. 

Muhacir kafileleri hem ona 
lanetler yağdırıyor, hem de o
run emellerine hizmet ediyor
lardı. 

Askerlerimiz daha harbin ilk 
gunünde kuvvetçe feci surette 
asağılıklarını anlamışlardı. Ust
lerınde bır Fransız tayyaresi 
.ııorülmeyordu. Arkaları da bom
boştu. Çiinku topçu mevzi bıle 
alamıyodu. 

l\lakınelerin karşısında göğüs! 
O zaman kendilerini müdafaa

sız bir surette bu cehenneme 
atan politikacıların cınayetl'!'ri 
karşılarında bütün d~.hşr,t~.l~. te
cessüm etti. Fakat duşunulurse 
onlar da bu cinayete şerik değıl· 
ler mi idi? 

Mes'ulleri onlar intihap et· 
mısler bu kolaylık reıimini tPsıs 
eder kuvveti onlar temin et
m ı<lerdt. 

Eğ~r Avrupanın üzerine bu 
brliı inmeseydi onlara kal'!iı olan 
itimatlarını yine tazelıyecekltr
.... 

Yakında tefrikasına başla· 
nacağı bildiriden bir ro

manın ilanı: 

Orlıan Seyfi Orlıofl 
Çocuk Adam 

Bitim içyüıiimiizdür: İtirafa 
cesaret edemediğimiz kusurla
rımızla, zaaflarımızla, acizleri· 
miıle pek yakında başlıyoruz. 

Romanın iliınını okuyanların 
tefrikayı pek hararetle bekle
diklerine şüphe etmiyoruz. 

Bu fena za'fı te'lif hatalarına 
hemen her gün gazetelerde te
sadüf olunuyor. Fakat böyle•inc 
zannederim ki tesadii( edilme
mi. tir. 

Mektepte iken bir mubassın
n1ız vardı. Verdiği cezaların se
behini bir tiirlii kelimeleri ye· 
rine koyarak dliriist bir cümle 
şeklinde yazamazd1. O zan1ana 
ait hatıratımda kalan bazı ciim
lelcri yazıyorum: 

"Arkada~ının dolabında me
zun bulunduğu haldt.> kundura
sını alan filana bir tevkif .. , 
"Hocanın sesini taklit ederek 

merkep gibi anırdığı için fila
na iki t"vkif.,, 

.Mesele o h11le ıelmisti ki, 
bizde tesir hasıl etme l lôzım 
ıı:elen cezaların sebebini okuva
rnk ıı;iilmek İçin mah>us muzip· 
lik yapardık! 

Seyislerden birine izin ve-ren 
'·ckillıarr vakayı defterine şöy
le :vazmı~: 
"Ahırda •aman :vabasile arpa 

Sivas, 5 (A. A.) - Valimiz, dün 
IJla.ı nahiye merkezine yerleşti
rilmiş olan göçmenlerın ihtiyaç
larının temin edilip edilmedigini 
mahallinde tetkik etm~ ve bu 
vatandaslar için burada tf"sis e· 
d;ilmis olan gezici köy demirci 
ve marangoz kursunu açmıştır. 

)·iyen efendinin katırını dövdii
ğii iein seyis Osmana izin \:cril-
1nistirt1, 

Şüphe: 

Dünkü İstanbul gazetesin
de, otobüslere ait söyle 

bir fıkra \•ardı: 
Bir İsviçre firması İstanbul 

belediyesine on beş otobüs sat
mayı teklif ctmis. Firmanın tek 
liflninin kabul edilPbilerek ~e
kilde olmasına hükmedilmis ... 
FRkat, bu teklifleri tetkik l'ılen 
komisyon firmanın vaadettiği 
on bos nrobayı derhal teslim e
debileceğinden $iİphe ediyor-
mu'i ... 

Fikret Merhum, (Siiphc) de
nilrn eyi n kuvvetli ~iirinin 
iki y~riııdc liii•bütün ba•ka hi•
ll'rle . ö\'lc tahlil eder. Evvela: 
1stibah

10 İ te töhmetim, ne zarar. 
$üphe bir nura doğru koşmak-

dır! 
Hakkı tenvir ukul icin h•kdır. 
der. Arkadan şöyle söyler: 

• . odur bu yılan 
Bileceksin bu hasmi elbet sen: 
$üphe!... En zalim, en kaviy 

düsmen. 
Biz otobii9 mesrlesindc sftp· 

11enin ikinci tahlilini tercih e .. 
de<-eğiı. Çünkü bu zalim ve ıı:.-

Yeşilay Kurumunun Sl"nelik kongresi dün toplanm"lır. Resimde 
kongreye i tirak eden ıtt>ncleri görüyoruz. 

SAMSUNDA 
Tütün Piyasası 
Bu Seneki Rekolte 

Nefaset Bakımından 

Fevkaladedir 
Samsun, (TAN) - Son tütün 

rekoltemiz nefaset bakımından 
emsalsiz bir durum arzetmekte
dır., dızi dengi piyasasının bugun 
!erde açılacağı kuvvetle ümıt 
edilmektedir. Köylerde denkle
me ameliyesine hummalı bir faa
liyetle devam olunmaktadır . lJı
ğer taraftan inhisarlar idaresi 
Samsunun Evkaf oy:nağıy le Baf
ra ve Gümüşhacı köyünde önü
müzdeki yıl için ıslah edılrniş 
tohum tevziatına başlanacaktır. 
Ayni zamanda tü tüncuye er
ken fide yetiştirme usul
lerini gösteren bir de örnek 
fideliği tesis olunacaktır. Bu 
fidelikten istihsal olunacak vasi 
mıkyasta fideler de ber•yı teş
vik tütüncüye parasız olarak da
ğıtılacaktır. 

IJlüsabaka açılacak 
Samsun, (TAN) - lnhisar!ar 

idaresi geçen sene olduğu gibi 
bu sene de biri fide yetiştirmc
ğe, diğeri de denk yapmıya ait 
olmak üzere iki müsabaka aça
caktır. Mezkur müsabakalara 
iştırak için tütüncüler arasında 
hummalı bir faaliyet göze çarp
maktadır. Müsabakada muvaffak 
olanlara törenle mükiıfalları da
ğıtılacaktır. 

---o~----

Halkevlerinin 
Kuruluş Yddönümü 
Halkevlerinin kuruıuşıınun 

yıldönümü 11 şubatta ner tarai!a 
büyük merasimle kutlanacaktır. 
11 şubatı takip eden 16 şubıtt 
pazar günü, Başvekil Dokto: Re
fik Saydam Ankara Halk~vinde 
bır hitabede bulunacak ve bu 
nıituk radyo ile neşredilecektir. 

AGAÇLANDIRMA - Vila 
yet, bütün boş sahaları ağaçlan
dırrnağa karar vermiş ve bu mü
nasebetle de kazalara fidar. lar 
tevzi etmişti. Vi!Ayet son defa 
bütün kazalara bır tamim gon
dererek dikilen fidanlara iyi ba
kılmasını hiçbir şekilde hA,ara 
uğramamalarının teminini bildir
mıştir. 

vı düsınan, tekli[) eri tetkik e
~en konıi~yonun ruhuna girerse 
Jstanhul halkı daha sittin sene 
otohiis namı altında i•leven bu 
nenin nesnt'"l('rden kurtulamaz. 

Yine süphe mC"st'lesini ele a
lalım. s;mdiki a•ahalo•ın oto· 
hiis \'azifesini ifa ettiklerinde 
~üphe. firmanın üzerine aldığı 
arabaların (t'sliminden daha zi
yaıle su eiitiiriir. O halde otohiis 
namı altmda i<lh·en hu araha
lnrın otohiis nl'111kl11rında iip· 
he rıhlir<e doi!'rudur. 

Bu otobfislerin. halkın T>akil 
Yasıtalnrı ihtivnrını eö'""iiitiin· 
dP 'iiılhe edilir. e ılnji-rudur. 

Simdi ._ linhe edilmrmr•i la
zım e:elen <ihetlere hakalını: 

İstanbul hnlkını hir an '""vrl 
bu otohiislt'rden kmtarm•k liı · 
71P1 "'61dil'ind,.. c;iif'he voktur ... 

Hrr vida .. ndan avrı sesler 
rıkaran hu köhne auhalnrın na
l.il vasıtasından 1ivade bir teh
likt' teskil eylediğinde üphe 
~·oktur. 

Daima ııüzellt."dirilmt'kte o
lan bir sehirde bö,·le bir nakil 
\'AC<ttn~•ntn mevt'orliv"ti e~te-tili: 
itiharile tnhammiil t>dilenıez bir 
hal oldu<hında silnhe yoktur. 

Hde. gece gOndilz memlrke
tin umranilr nğ"rasan valinin 
de hi7.im ~ibi dii'5iindüğ-ündc hiç 

Askerlerimize 
Kış Hediyesi 

Ankarada Bir 

Günde 36 Bin Parça 

Eşya Toplandı 
Ankara, 5 (TAN Muhabirin

den) - Bugü.ıı Kızılay memurla
rı evleri do•aşarak askerlerimiz 
irin h::ı.,ırl:·u·ı~n hPdivPleri toola
mışlardır. Halk, bu gün memur
lara 36 bin parça muhtelıf eşya 
hed;ve etmiştir. Toplama isi bü
yük bir intizam içinde ve süratle 
ba!=arılmtştır. 

Bugünkülerle birlikte. Ankara 
nın kahraman askerlerimize ver
di~i hediye adedi 100 bine yak
lasmıstır 

Önümüzdeki !(ünlerde askerle
rimiz için Kızılaya pek çok he
diye verilece{(i, evlerdeki hazır
lıklard•,, anlasılmıstır. 

Edir.nede faaliyet 
F.rlh·"P. t'T' A Nl - Yı1rdumuzun 

her tarafda olduğu gibi şehri· 
mizde de Aziz askerlerimiz icin 
lt-Y<-111< l-ıp('fjvp f'l"lnl;rnmac:ına hara
retle devam edilmektedir. Başta 

:\Iaide Oirik ve Münire Nomer 
olmak üzere duy_qulu Türk ka
dın ve kızlan Kızılayda ve Kız 
·~n·•+ ""c:ti+i~ı:linrl,p l"::ll1~nı"ı.-+~rlır 

!ar. Oğrendiğime göre, Edirne, 
son günlerde geçirdiği seylil.p fe-
18kctine raamen kahraman ı::ı.sker 
1erımizi ele unutmavarak şimdiye 
kadar yün fanila.· çorap, kaz~k 
'?ibi esyadan (3427) "parça eşya 
hcdive etmiştir. 

SARIKAMIŞTA 

Kayak Gösterileri 
Sarıkamış, 5 (A. A.) - Buraya 

gelen Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğü kayak rehberi dün ka
labalık sryirci kütlesi tarafından 
alaka ile takip edilen kayak gös
terileri yapmıştır. 

SP\'İrciler arasında, komutan 
ile kaza kaymakanu yüksek 
rütbeli subaylar, parti ve Halkevi 
resileri de vardı. 

İki saat süren bu gösteriden 
sonra garnizon komutanı tara
fından askeri mahfelde sporcu
lar şerefine yüz kişilik bir çay zi
yafeti verilmiştir. Gençlerden 
kayqkçı olarak yazılanların sa
yısı elliyi geçmiştir. Beden Ter-

~üphe yoktur. 
O halde elimiz değnıi•ken İs

\•icre firmasından da şiiphe et
miyclim de i.tanbulıın ıı;üzelleş
n1eye hac,Ja~·an çehresini. bu er· 
!(enlik ı·ıbanlarından kurtara-
11111 . 

Yeni bir lıastalık: 

Ht.'r harpte bir salgın has
talrk cıkıvor. GrC'E'n hA.l'"Jl 

fr (İspan,·ol ırripil ıfiye hi• taun 
olnıu.;;tu ki hir rok aielPlt'T hu 
me..,'um haco:tahe-,n i~m1ni ~öz 
yac;;ı dfikmeden tek .. ar edemez
!t•r. Simdi de Anlt'•ilcoda bir (o· 
hurluk J illrti başlnilıi!:ım f!azc
telerde okudum. Ru hnstahji-a 
tutu1anhır bir tUrlii rl0Yn111vor
Jarm1~. fıı.ınanvo) vripin~ niClhPt
lr nhııTluk l>••tnhe-, rok ).afif, 
Felfıkt't. ıırk ıırk hı-• on kilo 
c;;omunun ha~ına 2elir. 
istanbulıla bir hafız s;;krii var 

dı. Res okka tursu ile dört tepsi 
baklava vt'dikten sonra on siira
hi karlar Hmnnata içtiğine şahit 
olanlor toktur. 

Eski Sirkeli Hayrive kapı cu
ha<farı Hncı tzzp.i tC hatırı sa
yılır ekOllerdcndi. Sağ elinin 
ort~ parmalhnı bir kaıa netice
sinde bükülmcdii:i irin. isi hil
merip, parmağını lm \•azh•ette 

Dün Yaplldı 
Cemiyetin Geçen 

Seneki idare Heyeti 

Aynen ipka Edildi 
Diin sabah Eminönü Halkevin

de Yeşilay Kurumunun senelik 
kongresi aktolunmuştur. l<tikl:il 
marşını müteakıp kongre re'.si 
İbrahim Zati'nin kısa bir hitabe
silo açılmıştır. 

Bunu müteakıp kürsüye gelen 
Prof. Fa hrettin Kerim. bir sene
lik faaliyet raporunu okumuştur. 
Rapor etrafında muhtelif ha tip
ler söz almıslar, alkolün fenalı
ğından ve bu husustaki dılekler
den bahsetmişlerdir. 

Bu arada cemiyet için bir bina 
temini. Anadoluda seyahatler ter 
tip edilmesi. köylere gidilmesi, 
yer yer konferanslar verilmesi te
mennisinde bulunulmuştur. 

Bundan sonra genç üyelere ye
min ettirilerek yeni idare heyeti 
seçimi yapılmış, Milli Şefe. Mec
lis Reisine, Başvekile, Mar~~ale 
Sıhhat Vekiline, Maarif Vekilme, 
Parti GPnr>l Sekreterine. Müsta
kil Grup Reisine ve lstanbul 
Valisine tazim telgrafları cekil
mesi karar altına alınarak kon
greye nihayet verilmişt·ı ı• 

Piyasada: 

Kundura 
Tetkik 

Fiyatları 

Ediliyor 
Fiyat murakabe komisvonu, son 
zamanlarda gayri tabii sekı !de 
yükselen ayakkabı fiyatlarını tet
kika başlamıştır. Komısyon harp
ten evvelki kundura fiyatlarını 
ve kar nisbetlerini tesbite çaliş· 
maktadır. 

SUMER BANK SATIŞ 
ŞUBELERi 

Devlete ait fabrikalar mamulll
tının yalnız Sümer Bank Yerli 
Mallar pazarları tarafından satıl· 
masına karar verildiği malum
dur. Bankanın satış işlerim tan· 
zim için ihdas ettiği top!an ve 
perakende satış pazarlarının acı!· 
masına devam edilmektedir_ Di· 
yarbakır ve Samsun satı~ pazar
ları bayram içinde açılacaktır. 

BALKANLAR ARASI NAKLi-
YAT TARiFESi 

Türkiye - Yunanistan - Bul
garistan arasında mevcut tenzi
Hitlı yük nakliyatı tarifesi, Bul
garistanın talebi üzerine degış
tirilmiştir. Bu değişikliğe göre 
Bulgaristana gidecek 15 tonluk 
vagonlara yüzde beş ilave yapı

lacaktır. 

115ayın bayım ... 
.. Bilmem hiç hap 

ye girdiniz. muhtelif cil 
islemiş mahkularla düşüp 
nız mı? 

"Eğer böyle bir tecrüben 
sa, bilirsiniz ki, hapisnede, 
disini haksız bulan tek m 
~·oktur. Bu, sade hizde S 
dünyanın hemen her y 
böyle olarak ki, dokuz in9 Z 
nına kıydıktan sonra e 
sandalyesinde can veren 
1100 1 günahlarını itiraf et 
i ti)·ım papaza: 

"-Ben, sinemde, insanl 
merhametle çarpan iyi ve g 

bir ~:iirek taşıyorum!u t· 
Crvnhını ,·ernıi~. ık 
"Dundan da anlarsınız t~ 

cürn1ü11 srJ~·iesini çeken tla 
mahkiımun buldujtu nıiişte 
selli, kendi kendisini mağd d 
tine inandırmaktan ibaretti 

"'re nıahkıinılar, sade u 
ma.umiyetlerine değ-il, kN 
riyle birlikte çile doldura~ 
dertlerinin mağduriyetle n 
ayni kuvvetle inanmak ga ... 
giisterirler. Çünkii bu ina~ı 
ların, kendi masumiyet ın 
karsı zorla besledikleri e 
de takviye eder. GünahkA-0\ 
danının azabını azaltan y 
teselli de. bu emniyettir. :n 

"İşte bu müsterek m3' b 
psikolojisi hapishanelerdeJ. 
bir ,·ahdet havası yaratır. 

1
1 

kUınlar, ~k,eriyetle- • 
nede ciiriiın işlemezler. Kas . 
kedileri bile incitmekten çe 1 

ler, hırsızlar, yerde buld 
cilzdanı bile ceplerine ind;JI 
ler. Ve iısi eşkıyalar, birer d 
kadnr uysal olU:rlar. ki 

"Fakat biiliin bu basit ıİ 
matı size veri. iınin asıl sefer 
hapisanelerin biliiistisna ~ ın 
akinleri tarafından sevil ze 

mazur görülmiyen yegane Ilı 
kumundan bahsetmektir: ~la 
zın, dolandırıeının, yankesi et 
katilin bile elini sıkmaktan ir 
ret duydul:u bu mahkum ki J 
biliyor mu!'Cunıız? va 

"Haydi sizi bo,u bosuna sı 
madan cevap vereyim:" ol 
"- l\.luhtekir!, 1 

"Hic hir mazeretleri olm lı 
halde, iğrenç bir hırsla en ma,la 
insanları soyan bu mahlı1k _. 
bir"urada bulunınak, cümlen i 
haysiyetini \'C huzurunu i r. 
mektedir: Acaba bizleri, bu r 
kiki mlicrimlerle bir arada ır 
lunmanın zilletinden kurta e. 
nın iınkiını yok mudur? Ç .. gi 
emin olun, bu zillet, bizim ı r 
tahak olmadıi:'lmız cezalaruı 
.1ğırıdır!,, 
Mahkfımun sizlere okutma 

kendimi alamadığım giizel v 
rijinal mektubu burada biti e 
Ve ben, ondan ev,·el kendi 
1 

ı. 

f iisünilyorıım: Düşiinün ki a 
katil~, dolandırıcıya, hırsıza. a 

biyesi Genel direktörlüğü tara- kıyaya bile giran gelen bir zi d 
fınd2n bu ırencler için ı;ıönderilen ıe, bir cezaya katlanmakta it 
kırk ~ift kayak ile buna ait di· t;iinkü maalesef hala yakayı . 
ı:ter malzeme de burava 2elmiı:: \·ern1emiş olan muhtekirlerle ~ 
==============- ki de oınuz oınuza. yanyana y .... ~nwr---- ''"'"tf'I.! -...................................... . 

- Tiirk Milletinin gökleri
miz it"İD Hava Kurumuna yap
tıjh yardım, onun müstakil 
yasamak azminin en parlak 

bir ölrüsildUr. 

tutmasınn sebebini soranlara: 
- Lokmanın birini alırken 

ötrkine nisan koymak için öy
le tutuvorum! derdi. Yukarıda 
bahsettiğim Hafız $ükrii bir 
Ramazan İsfanhulun en bii~·ük 
yt.>mek meraklr'1 olan doktor 
Namık Pa•aya iftara gider. Mi
safirin doymak bilmez ekiıller
den olduğu bilindiği icin diğer 
mi•afirl~ri ıır hı•nkmamak mak 
ı;:aitile. Hafız ~iikriiyf" nvrı bir 
sofra kuruhrf J-lof1., SiikrH_ o,., 
kisilik hiiviik bir kase rorba i
rrr. iki hindi dolması. hir tl'fl•' 
c;;u höreği, bir tf'osi hnkl:t\'8 Y<"· 
diktrn sonra bir testi de ay;an 
İC'<"r. • 

Dis kirasını alıp, ı>a•aya ve
da ednken •övle •Ö)·ler: 

- Orurtan son•a hö:vle hafi' 
Vf:'mf'k rnirlPV(> fn,·rlnlt o1UYOl" 

izzet IJlolla ile "Elmasiye, 

•
"kinci Mahmut deni ricalin

den Kececi Zade İz1r• 
~follanın karsısına. bir zi:vafet 
tr ır~nt nç vö>lii bir adam lr 
sa~lif edrr. Ohurtın vemekler 
~nlrl1r1co:1. -;irılrli , ... titiz bir tJ 

dam olan İnet . 1nlla,·ı rahat 
sız edcrıı:f" de ~e'i <'•karmaz. 

Yemekler hite~. sıra "ElmR 
siy.-., denilen tatlıya ırelir. A • 
ırözli: mi~afirin kR~ıih elmnc:i,.,, 
ye •aldırınra. lokma fırlar f77r 
l\follanın kilrkiiniin ara'1na t'' 
dt'r Molla elmasiye parrasır 
cıkArtr: 

- Yavrum! der. Bu adnml' 
dlndl'n bana dc~ll nllahn sıi!'m 
Belki o zaman kı••f11T1t .. c;nn! 

ULUNAY 

M i L L i 
Piyangonun 
Üçüncü Çekilişi a 

il. 
Bu plan çok zengindir· > 

Sizi de kendisi gibi ~li 
derhal zengin edebilit· 

Milli Piyangonun Üçüne 
çekilişi 7 İkincikanundad 
Bu çekiliş Dördüncii Terti 
sonuncusu olmak itibari 
hem büyük ikramıydl'"·''"''""" 
hem de orta büyükliıkteki ı•' 
ramiyelerin miktarı arttırıl • 
mıştır. Bu defa büyük ikra hı 
miye 50.000 Liradır. BundaP A 
sonra üç tane 10.000 Lira var <rı 
dır. (81 numara beser bin Liri ~ 
<azanaraktır. (2.0001 Liralı~ Ur 
tkramivelcr;n miktarı (151 e ın 
·ıkarılmıstır. Bu çekilişte e 
'000 Liralık ikramiyeleriP 
miktarı çok arttırılmıstır 'ı 
·ık ~ekilişte 1000 Liralık ik ltı 
omıyelerin adedi 60, iklncı h 
le 90 olduğu halde bu sefP' 
'?O nu:nara biner Lira lı:aw 
~ caktır 

500 Liralık ikrami elerif 
niktarı da 11801 e çıkarılmı' 
tır Ayrıca 300 tane 100 Lı 

lık. 600 tane 50 Liralık ik 
r .,,ıyeler vardır. 

Ayrıca 47 numara da Y' 
rmi r Lira teselli mük"' 

t kazanacaktır. 
13u çekiliste 67.274 bilet sı 

'>ine 725.640 Lira İkrami• 
'"İlecektir. 
Yılbası Pivanııosıınrla ka> 
.madınızsa bu cekills talo 

iıJ 
·U 
~e 
la 
le 
h 
hı 
ll 

r·ze yardım edebilir Unı · 
mayın ki talih tPsadüften ib a 
r0 ttir. Te~adüf ise bir an mr ııh 
s•l~~ıdir. Bu cekilişte belk lu · 
~r o mrsut anı yakalıvahilir hir 

i .,;7 
.";. .............................. - • .-n..,..;••-.. 
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a Meselesi 

~BONE 
TUrklye 

BEDEL' 
Ecneb• 

14()(. Kr. 1 eene 2800 Kr 
751. • 6 Ay 1500 .. 
400 • a Ay 800 
15G • 1 Ay 800 

.1 ------- _..., ·~~-- ............................... .. 
cnk 200 kilometre mesafede bu-
1 ıınduğu g()z önüne getirilecek 
olursa, irlanda adasanda yerleş
mh e mu\ affak olan Alman isti
la kuv' etlerinin ingiltere için 
ne kadar biil iik ve ~akın bir 
tehlike teşkil edeceği anlaşılır. 

Yunan Cephesi 
"' .. 

Yunanlılar. çok gayri mü
sait hava şartlarana rağ

men ağır fakat muntazam bir 
surçtte ileri hareketlerine de
' rım etmektedirler. 

Londradan gelen bir habere 
giirc. ArnavutJukta çıkan pet. 
roJii denize nakleden borunun 
niha~·et bulduğu Avlonyanan ve 
Poı?rade\" ile Elhasan arasında
ki krom madeni sahasanın kn
~ ıhı İtalya için vahim netireler 
t,e, Jit edecek mahivettcdir. 

(HAFTAN iN MUSAHA~.esıJ 

Neden? Nasıl? Niçin? 
Sebebi Her • Bir ~eyın 

Vardır, Bilir misiniz? 
i lk mektebe daha bu yıl git

meye başlamış olan küçük 
oğluma yılbaşı hediyesi olarak 
(Çocuk Ansiklopedisi) aldım; fa
kat eve götürdükten sonra şeker· 
leme kutularına benzeyen bu iki 
güzel cildi onun elinden yine ben 
kaptım, ben okumaya daldım. 

r······- yazan: --······ı 
l Refik Halid i 
.............................................. ..1 
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EJ\TAKVillDEN 
~~İ•YAPRAIC 
Süleyman Nazif 

- Ufak hatıralt1r -

Evvelki gün Sille~ man Nazi 
fin ölümiiniin on dnrdıin 

cü yıldönümii idi. Türk dilini 
bu bülük sanatkin şairden zha 
de bir münşi, miinşiden ziyadı 
bir şairdir. Bugiin ra"tgelene ib 
zal edilen ' üstat., sıfatı ukti\ 1 
ancak hakh olarak bi;~ le adamla 
ra verilebilirdi. Siile'\ man Nazif 
kalem biraz da 'eraset suretiylf 
gelmi tir. Babası eski edehi~attı 
'Nazif Amidi., namiy)e anılan 
'iiksek nıün ilerdendir. 

Nazif, gazete sütun1arınd~ 
yazdığı makalelerde bile "ltaz .. r 
çok me~il gösterirdi. Bir gftn e k 
"Tanin,, in ) azı he~ eti oda ındı 
'-undan bahsedilirken Fazıl Ah 
'Tlet: 

ndanın büyük şehirleri 
zerine ahlan bombalar, 

lJl dikkatini irlanda üze
IDektedir. 

İtal~ a gıda maddeleri bakı
mından ·belki et hAric olmak 
iizer('· harice pak fazla muhtaç 
olmavan bir memleket sayılabi
lir. Fakat sanavi, 'bilhassa harp 
sana\•ii icin muhtac olduğu ham 
m'lddeleri.1939 senesi 12 milvar 
lireti bulan ithalatının yarısın
dan fsızlasını teşkil etmekte idi. 
MntorizP. Jıarp icin lizım olan 
madde! en başında, şüphe· 
siz petrol gelmektedir. 

Siz, bu kitapların listündeki 
''Çocuk,, kelimesine bakmayınız; 
bu kelime oraya, zannederim, bü
yüklere karşı bir nezaket ve ida· 
rei maslahat için konulmuş; adetA 
"kızım sana söylüyorum gelinim 
sen dinle!,, Fehvasınca "çocuğum 
sen bak, büyüğüm, sen öğren!,. 
Manasına ... Zira sahifeleri karış· 
tırdıkca cehlimin derecesinden 

cahil!,. Kaç ki§i bu suale kedı
nin o hareketi hem korkunç gö
rünmek, hem de atlamaya daha 
müsait bir vaziyete ı?irmf'k için 
yaptıjp cevabını verebilir ki.. 

- Baba, karla oynarken neden 
parmaklarım ısınıyor?. 

- Soğuyan yere vücut fazla 

kederlenince de ağladığımızı me 
rak etmiyor musun?Sana soruyb 
rum: Kar tanesi neden yağmur 
damlasından hafiftır' Neden es
ncriz ve geriniriz? Niye onar O: 
nar sayanz? 

- Rilmem 

den önce tabiata kızardım da ... 
Derdim ki: "Senin yaptıklarına 
da akıl ermez ki.. Yerinde ben ol
saydım. bülbülü, yılbaşı gecesi 
bar iskemlelerinde ~ördüğüm 
b~nlı benekli, ip ince belli. şine
ma yıldızlarının denJ?i, çehrele
rincie eleğimsema'nın yedi rcn
~i. c, secme bayanlara benzetir· 
dim; suleden bir demet, bulut
tan bir paket bahardan bir sal
kım haline ,getirirdim: öterken 
rayiha d& nesredf'rdi, uçarken 
kıvılcım da serperdi!., 

İvi ki ben bu idraksizliğimle 
"Tabiat,, değilmişim; vatanımı o 
~üzel sesten mahrum bırakacak
mışın. Zire ve me~erse bülbül
ler !ıcak memleketlerden bizim
kine döndükleri zaman ağaçlar 
heniiz yapraklarını açmamış, 
kuytulaşmamış bulunurlarmış; 
düşman Jı?Özünden o kuşlar ken
dilerini layıkı veçhile koruya
maz1arm1ş; tenkit ettiğim tabiat; 
kolayca örtünebilsinler, farkedil· 
mesinler diye bülbüllerin tüyle
rini kuru dal renginde yapmış; 

- Süleyman Nazif siyasi m• 
oUtlelerinde bile edebi sanat '\ a 
par. dedi. Ve sözünü isbat içit 
merhumun o zaman Girid mese 
lesi hakkında yazdığı bir makale 
nin cümlelerindeki kelimeler 
-;aydı. Bilfarz ilk cümlede be 
kelime, ikinci cümlede Jedi keli 
me vardı. Ondan sonra bu nisbe 
makalenin sonuna kadar bö)l 
devam edil ordu. 

Acaba bunu bilerek mi yapı 
lordu? Yoksa ruhuna nüfuz edeı 
icaz sanatı ona tabii surette m 
bu kudreti veriyordu? 

dur ki, 1922 senesin
İngilterenin -Kanada 

ııubi Afrika gibi bir do· 
u \'aziyetinde olan- İr· 
bu harpte bitarafhğını 
işti. 

latahm ki, İngiltere a
Garp tarafanda bulunan 
iki kısınıdan mürekkep-

• 1 bnah vasıtasiyle Bri
dasından a)' rıla~ Ulster 
kilometre murabbaı ara
Protestan trJandahlarla 
rin teşkil ettiği 1300000 
ınaliktir. Burası İrlanda-
ıengin kısmıdır. Bir cok 
gemi tezgahları, dokuma 
ları, keten sanayii ha lı-
et kaynaklarını teşkil et
ir. 
Jorj kanalı vasıtasi~ le 
a adasından a)' rılan 'e 
ı 69,000 kilometre mu-

olan Cenubı trlandada, 
dinine silik 3 000,000 

h ya~maktadır. Bu ir
ar, İngılizleri ve Ulste.r'
vmezler 'e bu serbest lr-

le imal kısmı kadar zenl?İn 
· r. A!iırla'rdanheri f ngilte

bu rşı mücadele eden. bu İr
da r. Bugün Ulster tneilte

raber Alman'\un karsı 
irdiği halde serbest irlan 
raf kalmıştır 'e burada 

Alman) anın bir elcisi 
aktadır. Bu hitaraf ir

geceleri ışıklar yan
ır \e Alman tan are!eri 

ede İngilterenin bilhaı;sa 
ısımlarına karsı yaphk

arruzlarda yollannı ko
hulmakta ve hedeflerini 

debilmektedirler. 
ltere hükumeti. harici ti
in % 90 ını İneiltere ile 
Serbest İrlanda Ciimhu
in bitaraflıiına, -İ•lan

Arnrıvutluktaki petrol istihsa 
ı:ıh 1938 yıla 90,000 tonu bul- evvela utanmıya, sonra da ürkme 
ınustur. italvada ancak iki se· ye başladım; en sonunda da ümit
ncdcnbcri terkibi petrol yapıl- sizliğe kapılıp çocuk gibi hüngür 
maya başlanmıştır. 1939 sene- hüngür, katıla katıla iç çeke çe-
5' İtalyanm Arnavutlukla bcra- ke, yanaklarımdan şıpır şıpır yaş
hcr petrol istihsaHltı ancak lar döke döke ağlamadım ama 
220,000 tona varı ... •ordu. yüzüme bir hüzün çökmedi de de-

" ğil! f talyanın sulh senelerinde pet 
ı f' t Bazıları ufak tefek, şundan 

ro sar ıva ı 4 millon ton olarak bundan, kırık dökük mahimatı 
hesap eclilivordu. Harp zama-
nındaki ihti~ acı bu mikdarın hiçe sayarlar; yalnız derin ihti-
nc;gari iki misli olarak tahmin sasa ehemmiyet verirler.Amenna 
edilebilir. ftal~·a, muhtaç oldu· fakat herkese bir ilim şubesin
ğu hu petrolii deniz yolu ile ge· de allame olmak nasip değildir; 
tiri) ordu. Harbin ilanından son zira bunun için dimağımızın bu
ra bu ithalıit tamamen durmuc- susi kabiliyette yaratılmış oJma-

.. sı, ayrıca da zaman, mekan ve tur. Almanya da kendisine yar-
~ım edecek ''aziyette değildir. vasıtanın bize yardımı dokunma
Jtuh·anın, Almanya gibi petrol sı 18zun gelir. Halbuki her nor
stoklarına malik olduğu da tah- mal zeka .. an~i~lopedik bilgileri 
min edilemez. Arnavutluğu da h~zma musaıttır. '!ıP.kı ~lelad~ 
kavbede<"ek olursa dahili istih- bır adamın yolda yuruyebılmesı, 
snliıtı olan 130,000 ton petrole bir ~anba.z~n ise ger~li .~Pteı:t geç
knlarakhr ki bu ihtivacmın mesı kabılındcn ... Buyuk bır kıs
~ ii7:de birind~n daha az bir mik- mımız, şayet sakat, inmeli değil
dardır. sek, elimize kadehi alabilir, içine 

Runa, Pogradeç mıntakasın· rakıyı koyar, üzerine suyunu dol
daki krom 'e Arnavutluihın di- durur. ağzımıza götürür, i~eriz. 
ğer sahalarandaki taş kömürü, Fakat usta bir sirk artisti önüne 
lnwit, bakır demir madenleri· altı tane dolu bardak koyar, bir 
nin ku ıpla;. da ilave edilecek çark süratile bu bardakları hem 
olursa, Arnavutluğun hu zen- de bir damla dökmeden fırıl fırıl 
gin mıntakalarınm elinden git- çevirir, yine de düşürmeden, kır
mf'si İtal\'a\ ı oldukça fena bir madan, çarpmadan, çatlatmadan 
vazivete dü ilrecektir. eski yerine intizamla bırakır. He-

Ttalvan ordusunun. ilerleyen pimiz onun gösterdiği bu marüe
Yunan kuvvetlerine karşı anu- ti yapmaya mecbur değiliz; lakin 
d:ıne mukavemet l?Östenneleri· tek kadehi ağzımıza usulünr.e gö
nin ,.e son l?iinler"e Alman ha- türmek cümlemizin uhdesine dü
' a ku,•vetlerinin ltaban ordu- şen medeni bir vazifedir. 
suna iltihaıkının sebeplerinden 1 · · 
hirini de burada aramak yan· şte ansiklopedik malumatı da 
Iış olmaz. · bedenden beklediklerimiz 

M. ANTEN gibi, fikirden çıkmasını istediği
enuhundaki kıymetli de
rinden 1914 harhinde ol '-

gibi istifade edemediği 1 ,-----------

miz zaruri hareketler zümresin
den addetmeliyiz. Böyle bile de
ğilse, esnerken elimizle ağzımızı 
örtmemiz, aksınrken mendilimi
zi burnumuza tutmamız, selAm 
verirken şapkamızı çıkarmamız 
Jı?ibi hemen hemen bir terbiye ve 
muaşeret meselesi saymaleyız. 
Medeni insanı yabanisinden ayı
ran bazı muameleler gibi, fikir
den suduru lanm J(elen hareket
ler de mevcuttur. 

İrlandanın pek muhtar _ A!;kPrli~ lc:lorı 
gula maddeJe,-ini munta
alabilmesi için, razı ol-

ak, Almanların Atlantik
iliz nakliye gemilerine a

bir surette tatbik ettik
iıalta harbine knr"ı ir

liman larından istifnde C· 

esi. diğer cihetten f rlan· 
Britanya adasını isıral 
hasam~k ve bir iis teş

likesi İnıtiltere\ i \ e do-
le Amerikavı İrlanda ile 
ak ndan mesgul olnııl a 

i tir. 
rika halkman miihim bir 
1 İrlandalılar te4'kil etti

arı .\merikanan niifuzln siva
r 'damlan arasın"a hir cok 
r hlann bulunduau ma
ıJr . Amerikan•n. f np.iltere 

Ilı beni1T1ı;edikten sonra 
re ile İrlanda ar11ı;ında 

Prü vazifecıini f?Örmiye (a
ı ,:ıwet tahiidir. 
anların Rritanva adasım 
a teşebbüs edip Ptmive
• ve bu istila icin İrlanda-
~ dereceye kAdar iııtif:ufe 
ecekleri malum deöi1dir 
altında bulunan Calais 
urg. Brest limanları, İn-

nin Cenup sahillerine İr· 
dan daha J akındır. Fakat 
ler, İrlandanın Almı'" ta

a mukavemet edehile
erecede hazır olmadıinnı 

ndanm Cenuo Aahi11Prine 
en daha knlavlıkla bir 

hareketi yapmak miimkii., 
u tahmin etmektedir 

llu imkan tahakkuk ettiği 
irde, Britanva ada ının 

ahl11eri de Alman tehdidi 
' .rırecf'ktir. 
blin şehrinin f n ilterenin 
yiik sana" i merk 7.lerin-

lliri olan Lh " 1 
• • 

Şubeye Davet 
K rtal Askerlik şubesinden: ı -

Şubemı de kayıtlı bulunan 337 do
gu lu erlerın ılk yoklaması 1. ikinci 
k un 941 günunden itibaren başla-
mı ır. 

2 - Şubemizde kayıtlı bulunan bl-
10 ıur.ı y rlı \ e yabancı ihtiyat eraı 
312 - 331 ile 332 - 333 - 334 dotumıu 
nıh atlı er tın yoklamaları aşağıda 
y lı r l rde şube merkezinde ya
p l c ı ılan olunur. 
17 - ı - 941 cuma gunil 312 yeril ve 
y ncı 20 - ı - 941 Pazarte i günil 
313 - 3H yerli ve yabancı, 22 - 1 -
9 ı C mba gunil 315 - 316 yerli ve 
y n ı 24 - 1 - 941 Cuma gunu 317 
318 yerli \ e y bancı, 27 - l - 941 
P rt itJnu 319 - 320 yerli ve ya
b ncı, 29 - ı - 941 Çarşamba gilnil 
321 yerli ve yabancı, 31 - l - 941 Cu-

u u 322 yerh ve yabancı, 3 - 2 -
941 P lZ rt i gunu 323 yerli ve ya
b, ncı, 5 - 2 - 9.U Çar mba günü 324 
y l ve y bancı, 7 - 2 - 941 Cuma 
gunil 325 yerli ve yab&ncı, 10 - 2 -
9 1 P z rte i günü 326 yerli ve ya
b. ncı, 12 - 2 - 941 Çarşamba günil 
327 - 328 - 32!l yerli ve yabancı, 14 -
2 - 941 Cuma gunu 330 yerlı ve ya
b n ı, l 1 - 2 - 941 P zartesi gunü 331 
yerlı 'c y b ncı, 19 - 2 - 941 Çarşam
b Unu 332 - 333 - 334 ruhsatlı erat. 

Artık misallere J(~iyorum: Co 
cuğu'nuz, bir gün pençereden so
kağa bakarken, bir köpe~in bir 
kedivi kovaladığını görüyor; ke
di sıkışıyor, dönüyor, tüyleri dim 
dik oluyor, sırtını kabartıyor, a
yaklarını birleştiriyor, ortasın
dan uzamıs acaio bir iitiive hen-

ziyor, taş kesiliyor. Dünyada ço
cuklar kadar insanın cehaletini 
insaf~ızca yüzüne vuran hangi 
mahluk vardır? Çocuk korkunç 
bir mümeyyizdir. Soruyor: 

- Baba, şu kedi niçin böyle 
kabardı? 

- Korktu da ondan ... 
Oldu, bitti; kurtuldunuz mu? 

Ne gezer? İşte bir sorıu ve bir 
müşkül daha: 

-Neye biz korkunca kabarmı
yoruz? Hem fare de kediden kor-

YENt EESERLER: kuyor amma kabarmıyor! 
AYIN TARiHi - Matbuat Umum' Haydı bakalım, okumuş. yaz

mı dilrluı:cu tarafından her ay neşre- mış, yüksek tahsilli büyük a
dılcn bu mecmuanın 79 ve 82 inci sa- dam! Yavrunun bu sualine cevap 
vılar. çıkmı:ıtır. versene ... Verece~Uı cevap, co~ 

,,. defa şu olabilir· ''Bırak şimdi be-
VEN I KLiNiK - Muhtelif memle- ni, meşRUlüm! .. İçinden de belki 

ketlerdekl doktorlarımızın. değ~rli ya- bunu g~irirsin: "Sahi, neden biz 
zıla,.ile Temmuz - Bırlncıteşrın nüs- ve fare korkunca kabaramıyo-
hacıı D y.:ırıbakırda ne:ıredılmişUr. ., V h fif .. ··ı·· k"· -+ ruz . ., e a çe uzu ur, uçu-

ğun karşısında küçüldü~ünü far
kedcrsin. Zaten çocuk psikolog
dur, meşguliyet bahanesini yut
maz, hükmünü verir: "Babam da 
s1: ...... ' i::i bi1m 'yor, benim kadar 

kan hüc~m ettirir de ondan.. ~-d-~~ 
Cevabıle mukabele edecek ba ~ ~~ 

ba nerede? Çocukların aklına ge- ı 
len sualler şeytanın aklından geç- Bu ~ev~ba karşı ıy~ kı aıuınuz. 
mez. Hatta Yunan efsanesinde- daha ılerı varıp ta bıze a~ıp tut
ki Oedip'in muammaları, lügaz maya başlama~; cer.;ez kı: 
ve bilmeceleri bile ekseriya çocuk - Onları bılmezsın ama, ey 
sorjlulanndan daha hafif. daha ~ağaz~ ~atıcısı, t~~a~.i .Ye metre 
ehvendir. İster misiniz bir gün hıl':lerı.nıı:ı k.a~ turlusune akıl 
size şunu soruversin: erdırmışsındır. Ey ~a!'1~er, ~a.ra 

- Her şey kaynayınca yumu- d_?l~plannın kaç çe~ı?ını çevırır
şuvor; et, makarna. pabıte~. yağ, sın. Ey softa, n_:- ~çınden çıkıl
hattiı kurşun. demir bile... Ama maz fetvalar verırdın ve ey meş-
yumurta sertleşiyor. Neden? hur Eyüplü Halit. kadınların ba-

• w • şına ördüğün bu kaç yüzüncü 
Hay allah layıgını versın, ne marifetli çoraptır? Bütün onlar 

. -?oğru, n~ hak~ı su.al... He- her J:?Ün, ~r yerde. her vesile ile 
le zıhnımden bır geçıreyım. kay· ihtiy:ıcını duydu~un. yoklu,2unu 
navınca sertleşen başka bir şey cekip mahcubiyetine katlandığın 
yok mudur? Kart .. horoz ':a~ .a· ansiklopedik bilgileri kavramak
ma o evvelc.e d~ kosele j{ıbıdır; tan daha kolay mıdır? Ev eçhel 
Y~murta mısalı,. dokununca çıt kumarbaz, şeytana külahı ters 
dıye k~rılıp .ma~.ı hali~.d~ ~şan- ~iydirecek el ve fikir çabuklukla 

pek isabet etmiş! • 
Bnnu ve bunun gibi şeyleri 

bilmenin belki maddi bir fayda
sı, hatta bakarada "altıya kağıt 
cekmeli mi. çekmemeli mi?,, ka
dar ehemmiyeti olmamakla bera 
ber hiç şiiphesiz ki·hoş, temiz bir 
ZPvki vardır Bana bir::ız nn hir 

maz kı ... Sız boyle duşunurken . . . 1 
çocuk içinden Jtüler ve şöyle ~n~a e.şsızsın ~ma bir ı!15~n taka hokkabazlık sırrını öğrenmek 
der· "Bilemedin kaldır. vur'. tı!'~" ~ır ~ygır kuvvetının onda der~esinde meraklı, eğlenceli gö 

hırı nısbctınde oldu~unu, on sa- rünüyor. Gazetelerde büyük bir 
at çalışan bir adamın ancak bir transatlantik battı., diye yazıyor. 
beygir kuvvetinde iş göreceğini İdrak ediyorum kf müthiş hır 
ve bunun da elektrik kuvveti servet d~nizin dibine ,gömülmüş

her zaman bır çocuj{a da na· bakımından beş kuruş bile tut- tür; fakat sarih olarak bilmiyo
cet yoktur; kendi aklımız da ba- mıyacağını bilir misin? Bilir mi- rurn ki o vapurun elektrik santra 
zan bir çocuk Jtibi karşımıza di- sin ki kimyevi maddeler itiba- 1i kocaman bir şehri aydınlatma
kilir, insdsızca sorabilir, hatta rile bir budala, bir dihiden ekse- b kafi gelecek kudrettedir; için
çıkışabilir: riya daha kıymetlidir? Niçin in- dP.ki kumanya da öyledir, bir biı-

- Be adam! Kısın, sofr::ıtta sanlRr acıktıkları zaman diğer yükce şehrin Jtıdasıdır; mesela 
çorbayı .soAutm~. foin üfl~r~in. hayvanlar j{ibi bağırmazlar ve depolarında 10 ton tavuk ve hin
s~kakta ıs.e ellerını ısıtmak ıçın.... neden dolayı en güzel sesli kuş di, 25 ton sebze ve 35 ton buz 
B.ı~. kerecık olsun bu!lun ~;bebı- olan bülbülün tüyleri güzel, par- mevcuttur ki İstan~ulda bu mik
nı oğrenmek. is~med~ m~ · Bak! lak renklerde, süslü, şatafatlı darda buz bulunabılse. zanne~~ 
mu~u ve kıbrıtı, yanı bır ateşı' dPO-il(lir? rim ki palamutlarla torıkler. dun 
ve bır alevi söndürmek maksadi- va vüzünde biraz cabalanıp dep-
le üfiüyorsun, öte yandan, man- ~ ~~* ~~? t"eştikten sonra teşkilitsızlı~ı
galı ve ocağı ise tutuşturmak mak ~ ~ ~ JJY&f'/ J mızla alay edercesine burnumu-
sad1le ... Acep esbabı neden? Hiç zun önünde kuyruklarını satla-
düşiindün mü? Gözlerimizi kapa- Dogrusunu ıstersenız, bu son yıp tekrar havat sahalarına ka-
yınca nicin daha iyi işittiğimizi, sualin cevabını, o kumar- vusmazlar. denizin dibini. biraz 
sevindiğimiz zaman niçin gözle- baz gibi, ben de veremezdim. sonra da daha iri balıkların mi
rimizin parlayıp güldüğümüzü, Hatca sır ve hikmetini öğrenme- dE'sir.' boylamazlardı! 

Süleyman Nazifin gazetecilil 
hayatı parlaktır. l\lakaleleri çol 
kuv\•etli idi. Bilhassa baslangıc;la 
hitirise daha fazla kU\ 'et 'erdi 
ğine dikkat etmiştim. Bir ırüt 
kendisine bu ciheti SÖ) lediğin: 
zaman şu ce\ ahı verdi: 

- Dost başa, düşman ayağı 
bakar di~e bir atalar sözü vardıJ; 
Sözün tesiri de bu iki kutupta· 
dır. Dunu unutma! 

Nazif'in lisan bahsinde hiç ŞB· 
kası ~oktu. Yanlaş telaffuz ediler 
bir kelime nerede olursa olsun vt 
kimin ağzından çıkarsa çıksın 
ı1erhaJ tashih ederdi. Bundan do· 
layı karşmnda iir okumak heı 
l iğitin kirı değildi. 

Türk dilinin bu büyük hocası 
hususi hayatında çok neşeli ve 
laübali me repti. 

Bir gün ruban sakil bir adam 
meclisinde mütemadiyen kendi 
kendini methetti. Nazifin sıkıldı· 
i!mı anladım. Fakat neuketen 
dişini sıkıyor, cevap vermiyor
du. Fahrb e merakllSI kendini bi· 
tirdi. Babasından bahJs açtı: 

- Efendim, bizim merhum pe· 
der gayet müttaki, abid, zahid 
blr zattı. Ömründe haram irti
kap etmemiştir, meşru olmıyan 
hiç bir münasebette bulunma
mı"tır! 
Deyince Nazif dayanamadı: 
- Hay sağlık selametle m~ 

ru münasebette de bulunmasav
dı. dedi. 

-.Neden? 
- Neden olacak'? 'Seni pey. 

dahlayıp başımıza beli etme
mek için! 

Hasra Valiliğinden Bağdat Va
liliğine tal in edildiği zaman Fa
zıl Ahmet şu beyti ~azmıştı: 

Zıb-u-fer verme 

Bbir karınca yuvasının ve bir Gitdi B ğd d 
arı kovanının mimari ter-

ıçın devlet-i
Buhtunna a, 

f kat ba d h rab-ül 
B a, 

Bu Mevsimin Davetsiz Misafirleri 

tibatını bilmek ne keyifli! Düşu
nünüz ki kraliçeleri yumurtla
maya başlar başlamaz karınca
lar sevinçlerinden bir :ianshr tut
tururlar, iki manisile ağır başlı, 
ciddi temkinli ve hesaplı olan bu 

Bu kıı mevsiminin verdiği disinin .. eldiğini haber verine de, hayva~cıklaı: ~enci raksın~ ~yan 
ttirlil rahatsızlıklanndan başka insan çok sıcak mevsimde oldutu m~~nıler g~bı ~z:er_ tepınırler
bir de bitlere pek müsait olması gibi, çok soğuk mevsimde de ta- ~ış;1!1ek >:~rıne sutunu sağd~klan 

Merhum lsmajl Müştakla ken· 
disine bu beyti okuduk: 

- Enfes! dedi. O kadar güzel 
ki ölürsem mezar taşıma yazıla
cak kadar güzel! 

İşte bu büyiık adamın hazim
karlığı da bu del'et'Pde idi! 

Takvimci 

vardır. Yiğitleri seven bu davet- bii olarak çokça kaşındıi'ından b.ır cıns böc~kler ~e a~ daırele-
siz misafirler her mevsimde ~e- ilkin bitlenditi hatmna l[elmez. nnde be~leşırlermış. Şuplıe etmı- ni, meclislere b r revnak 'erır· 
1• ı d k la f ı· · · T ti ı b' 1 d' . yorum kı karıncalar. İstanbullu- Şahsımıza karşı da sempatı celp' ır erse e ış on nn aa ıyehnı a ı tat ı kaşınır. ıt en ıiinin 

1 
"b' h'I 

1
. .. i · 

1 
d 

arttınr, sofukta daha çok dola- farkında olmaz. Bir ai1n ha kala- l!:r gı 1 1 ~ 1, sut çmıyor ar .1r: eder 
1 d h b k il 1 B. h d k d ş bl sut meselesmı esasından, En ıyı F. araza, bulunduğumız salona şır ar ve a a c;a u rer er. ı- nnın uzurun a ya asın an r şek'ld h il t k k b·u t d" 

· ikli • · d pek 11 k b't k ta .. 1 • ka ı e a e me a ı ye ve ı- evın pamuk kedisi, ade•a hcrke-zım mımız e ca mev- ı c;ı ıp goren en çınncı- t• . kt .. t · 1 b 
sim ve sıuk iklim onlann hiç ya kadar... hraaykire ınmı açhlo u· kalnar gbosız· eermu·· ~Iue:İıik~ sınlkkendisine hurmeten a~ aga 
hoşuna gitmez, o vakit faaliyet- 0 · • b i d kr masını bekler gibi ağır agır 

nun ıçın P men m e -za- lerini muhakak temin etmişler- salına salına, ikı· tarafına bakı-
leri durur. ten hl'r mevsimde de-- insan ka- dir' 

Bu davetsiz misafirlerin gel- şınınca bunu lnş mevsimine, mi- n.ara.k vezir edasite girdi mi, ke-
meleri, temiz olmamıya alamet desinin hozulduiuna, kunl-r ~~~ sılmış sohbeti canlandırmak ı~m 

ld JC..- -or ~~ L '- birine sorarsınız: sayı ıauıdan, insanın onuruna olduğuna yahut seker illetine at ~:. ~~ K 
dokunur. Vi.kıi bitler temiz ol- fetmf'Zden önce davetsiz misafir· ~ - - - edi neden hep dört ayak 
mıyan insanlan daha ziyade se- teri bir kere hatırlıyarak çama- :;.;u &ış mevsmıınat: sulJcı:suıa üstüne düşer? 
verler. Fakat bitlenmek mutla- $ırlann1 -bie olmana muvak- kömür atan kaç münevver adam Bilmem bu sualo herkes ne 
ka temiz olmamıya delalet et- katen- çıkanp muavene l'tmeli- bu madde hakkında kısa. fakut der? Fakat ben şu cevabı vcrirım 
mez. Bu mevsimde, pek temiz 1dir. tnsa~a bit ıelmHi avıp dl'· tam bir izahta bulunabilır, der- - SE;n onu bırak ta insanlar. 
insanlara da bit gelebilir. Nere- !ildir fakRt bit ırelebileceiini ha- siniz. Evet. kömür er yüzünü kap- nasıl. bır • mekanızma sayesind 
den geldiği her vakit bilinmezse tınna eetirmiyerek onu vUcudiln- lıyan nebatlann fosil halıne geç- her ınkılap vasıtasmı kolayc~ 
de bir taraftan ,elir: Belki tram de saklamak -baskal1tnna ge(e- miş şekildir .. ~le ama bu hadise atlatıp. devird~n .dev~re dört. ay:>J.: 
vayda, belki vapurda, belki o- biltteiinden- avıp olur... insanlar.ın dunyaya gelmesınden ustu duşmelerın:n hikmetını y-
telde. Hamamda bile geldiii Yalnız, su mühim nokbtYl ble sonra mı vukubulmuştur, evvel- le! . . . . . 
vardır. Onun için bitlenmevi unutmamak lazımdır: fnıanm mi ve nebatı~ ya~ıp karb<lnlaş- . fılv~. ~unun sebebını, dı e
daima ayıp saymak doğru de- vücudüf\ün bir tarafı kaşınınca masınm sebebı nedır? "Bana ne? ~ninkı gıbı (Çocuk Ansıklopedı 
ğildir. oraYB elini, tırnaklarını götttr- üzümünü .:ye de bagını sorma!" s~) n~e y:ızıimış bulama~ınız. O 

Geldiği vakitte de pek çabuk mek kolav olsa bile dotrudan Nasıl y~narsa yansın... Komüni hiç bır kitapt~ henuz ~ rı ~im 
ltrer. Başa musallat olanların di- dolruya elle kaşımamalıdır. ÇUn- alıp1,,evııne yığdım a, sen ona yan. ~eçhul. bır}assa, .:- _hır~ı hır 
şisi altı günde elli tane sirke çı- kii bit lekeli hummava tutulmus bak. Hak~~ınız. Fakat, bir gaze- k~bıliy~t, bır sırrı ilahi dı 
kanr, sekiz haftada. bir tek dişi birinden eelmiş oluna bMWıiı te muharnn iseniz, tavsiye ede- Nı~e fılozoflar şapa oturmu 
bitin dölü beş bin tane bit olur. ı?etirir. fakat bit o hastalıif 191ra- rini. ~uklardan ve ~ul{ıınuz- all~~ler~ p~ak ısı~tmı , dal 
Vilcude musallat olanlann dişi- rak vermez. lsırdıiı yere hastalı- ~an ~vvel (Çocuk Ansiklopedi- lere pes dedırtmiştır .. 
sinin dlrriyeti daha bereketlidir: hn Amilini bırakır. Sonra insan sı) nı alınız ve ara sıra kanştın- Çoğumuzu da hasedımızden <: 
St'kiz haftada 9000 nüfus bit ye- orasını kasırken hastahi'ı oradan nız. 

1 

latmıstır. 
tlştlrlr .. Fanile gömleklerin pa- tırnaklannın arasına alarak ken- (Çocuk Ansiklopedisi) yalnız ıavna. ........ ._.. • ._ 
halı olduğu bu umanda insanın di eliyle gözlerine ıötilrfir. Tabii. böyle suallerin cevabile doldu- Ku baııla ..:ı •1 f ·ı ini k •- k d ~ i 1 1 1 uk . - r nmız1n •1er1 anı es pe 1oe sı e5.şt rme- farkına varmadan. Leke i humma ru mamıştır; od ça derınleştı- · · T 8 K e kl ı:· 
mesi mümkündür. Onun için bir deriden detil, ıözlerden ıfrer. rilmiş mühim bahislere de rast- ~i~ ~a,;t·l~;'..a: r~~. ~ .ım t 
tek dişi bit gelirse kısa bir za- Onun için kaşınma ihtiyacı !arsınız. Ben<'c ansikloped:k ma- üımı7 .. yard ' < tı• .' :ı1' acı 

1 

i · d il 1 · v IA 1•1 ,.. .. ım · mıc ":.r:un· ma": çın e rey venr. duyunca dogrudan doiJ'uya de- umat, uka a ık etmeden, hoca mızı U"rtm, :ı' m 
Bıt davetsiz misafir olarak ğil, hiç olmazsa gömletin üze- tavn almadan yerin-le ve ölçü 1 

• 
1 

gt"ldiği vakit insanı ısırarak ken- rindr.n kaşınmahsınız. ile sarfedillirse sohbetlere bır çeş- ~~~ 
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Lig Maçlarına Dün de Devam Edildi (Sinema Dünvasında) 
• Hollywood 'da Birbirine 

Zahire Nakliyatı 
Ucuzlatılıyor 

BeşıklasVefayı6-2 akip Olan Stüdyolarla 
Nagİup Elli Artistler Nasıl Çahşır? 

Devlet demiryolları, ı Kanun
sRniden itibaren Anadolu demir-
voHBn nakltvatında oldu~u ~tbi 
Trakya ve Avrupa hattınde da 
tenzilatlı yük naklivat tarifesi 
ı atbikine baş\amıstır. 

8,00 Prögrıım 
8,03 Haberler 
8,18 Müzik (Pl,) 
8,45 Yemek 

lnönü Koıusuna 850 Atlet iştirak Etti ve Çok Alaka Uyandırdı 
Liı ma~lanna dün Beşiktaş ve ~ .................. - ..... • .. ····--·-•••••••••••••••••••••••••••••••••···-··············· ~ 

.ı{adıköyde devam edilmıstir. 
Havanın ~zel olması, sahaya i Puvan Cetveli 
çok kalabalık bir seyirci kütle- : 
si toplamıştır. 1 Takımlar 

: 
İstanbulspor 5 • Topkapı ı Beşikta, 

Fener bahçe 
Şeref stadında ille maçı tstan- G. Saray 

bubporla Topkapı yapmıılardır. Rey. Spor 
İstanbulspor, bütun oyun mUdde- t. ~opor 
tinct- hikimiyeti elden bırakma· Vef11 
mışnr. 19 uncu dakikada Tan· Altıntui 
ğın yaptılı birinci ıcole 20 inci Beykoz 
dakikada Topltapı santrforu mu· f T~pkapı 

M. 
12 
12 
12 
12 
ız 
12 
12 
12 
12 
12 

G. 8. M. 
12 

9 1 2 
6 3 3 
5 3 4 
4 4 4 
4 2 6 
4 1 7 
3 1 8 
l 4 7 
1 1 10 

A. Y. p 

59 10 36 
42 10 31 
37 18 27 
27 24 !5 
26 36 24 
27 32 22 
18 29 21 
14 26 19 
17 52 18 
11 44 17 Shlrle11 Temple Clark Ga/M 

Bundan bAska de\'let denb:vol
lan vaprlarında zahi~ nAklivat 
ücretlerinın bir mıkdar ucuzlatıl
m~sı için tetkikler yapılmakta· 
dır. Bu suretle ızıda maddeleri fi
atları üzerinde bir ucuzluk te
min edilmi~ o!Acıtktır. 

- Ha\'a tehlikesini önlemek 
i(İn hav11da kU\'vetli olmak la· 
umdır. Kurbanını, kurban de. 
rilerini Ha\'a Kurumuna ver· 
m~kle bu tehlikeye karıı koy
mu.; nlstrstk.;Jnn:. 

Listeıi 

• 12,30 Program 
12,33 İnce saz 
12.50 Haberler 
13,05 ince saz 
13,20 Müzık (Pl ) ... 
18.00 Program 
18,03 Orkestra 

:································ : T~Pt8Afiı DRAM ~lb 

5 Bu aktam oyun ~ok i KOM€01 Kl8MIN 

i A ıtıam ıaat 20.30 
i f:t•SA HAZRE'1'LI .................•..........•..... 

LALE nin büyük bayram hedi 

kabele etmiş fakat Tank üstilste SüJ~ymaniye 
iki R0! daha ~armıştır. ~-------·-------·---·00•• ............................ Birbirlerine Rakip Artistler 

İkinci devrede tstanbulspor 
Clark Gable evvela muvaf

fak olmıyan bir sahne artisti idi. 

Ölüm ve ateş dünyasından gelen ilk elçi i. 
n 

Yüzen Kale le ti? yine J{\İzel oynamıştır. Enver ka- uç ıol daha cıkararak oyunu 4-0 luş maçından sonra birinci kate- .. 
gori şampiyonu belli olacak ve Ve Studyolar: 

Holivut, bir gün onu kadınlar 
üzerinde tesiri olan erkek tipı 
olarak buldu. O gündenberi 

fa ile dorduncü ıolil çıkardıktan 'uzanmışlardır. 
Eminönü Halkevinin turnuvası
na ıeçllecektir. 

sonra biraz dinlenen siyah sarı 
takım 44 uncu dakikada bir ıol 
datha çıkararak maçı 5 - 1 ka.zan
mı~tır. 

G. Saray 7 • Süleymaniye 1 
İkinci oyunu Silleymantyeye 

kar,ı Galatasaray yapmıştır. Ga· 
latasaray takımı dUn uzun zaman 
danberi taraftarlarının hasretini 
çekti~i Rilzel oynunu aöstermiş 
ve bUtün ma~ irntidadınca hlldm 
oynamııtır. Bunun neticeal ola
rak birinci devrede Arifin yaptı
~ı Uç, Sallhaddln ve Gündil.ıün 
yaptakları iki gil ile 5 - O j{alip 
vaziyete j(eçen Galatuaray ikin
ci devrede d~ firikikten bir aol 
yemiş. fakat Arif ve Salahaddin 
,·uıtuile lld sayı daha çıkara
r .. k 7 • 1 J(alip ..celmı.tir. 

Galatasaray: Osman. Fanık, 
Adnan, Musa. Enver, Esfak, Sa
lim, Arif, Gündil%, Sallhaddln, 
BU'ent. 

Sı.:aleymaniyet11er, aralanna i
ki eski Fenerli oyuncu, Semih ve 
AlAaddini almıılardı. 

BeyotJtdpor 2 - Beykoz 1 

MlÜI kümey. ıtrmesf 10n mal· 
lubiytıtlerine bir nihayet verme
sile kabil olacak, Beyo~luspor, 

dun Beykoza karşı oynamıe ve 
f{Uz(!l bir ma~ ~arırak ııttp ~1 
mtştlr. Oyunun bidayetinden iti
baren müessir akmlır yapan~ 
yo~i.uspor Koço vasıtuile bir !{Ol 
cıkarmıs, Beykoz buna Mehme-

Beşiktaş 6 - Vefa 2 
GünUn en mühim karşılaşma

sı .Fenerbahce stadyomunda Be
~iktas ile Vefa arasında idi. Ha
kem Doktor Tanitın iyi idaresi 
ile ,ıtecen bu oyun tamamf1e Be-
iktaııın sevk \re idaresi altında 

cereyan etmiş ve Vefa takımı pa
•if vaziyette kalmıştır. Besiktaı:: 
dünkü oyunu ve ~alibiyeti ile 
•ampiyonluAun eimdididen sahi
bi olmuştur. 

DAha oyun bidayetinde, Hakkı 
8e'1ktaşın ille sayısını. on ikin
ci dakikada ikinci ıolünü çıkarr 
mıştır. Bunu Şakirin 18 inci da
ldk;.da ve yine Hakkının 20 inci 
dakikada yaptıklan iki ıol takip 
etmıştir. Bu şekilde Beşiktaş ilk 
yirmi dakika icinde 4-0 ıibi açık 
bir farkla galin vaziyete ı~mis 
bulunuyordu. Bu vaziyetin ver-

İnönü Koşusu 
Atletizm ajanlığının kış prog

ramına dahil İnönü kır koşusu 
dün Şişlide üç bin metrelik h'r 
mesafe üzerinde ve 850 atletin 
iştirald ile yapılmıştır. 
Şimdiye kadar hiç bir koşuya 

bu kadar çok müsabık qirdiği sö· 
rülmemiştir. Kupayı 351 klfi iş
tirak ettirdiği için Kuleli lisesi 
almıştır. Koşu baştan nihayete 
kadar büyük bir alika ile takip 
edtlmis ve memleketimizde ilk 
defa olarak neticeyi, tnuvllSftlat 
yerıne el ele gelen uç kişiden mü
rekkep takımlBJ' almışlardır. 
Bundan evvel de tahmin ett1ği
mız gıbi Malatya takımı dün bü
yük bir varlık göstermış ve ko~u
yu kazanmıştır. ikinci Kurtuluş 
olmuş. tiçuncı.ilüğü de Mavwr
mw takım almıştır. 

di~i emniyettedir ki siyah beyaz
lılar bir arı gev$emişler, Vefa da 
bundan iıtifade ederek santrafor 
Hakkının ayağile ilk sayısını çı-
karmıştır. B. TakımJan Arasındaki 

4 • 1 Be•ikta• lehine biten bi
rtnct devreden sonra Be,ikta• tek Maçlar 
rar hlkim oynamı"88 da Vefa ol- B takımlar arasmdakı lik maç· 
duk~a sert bir oyun tatzı tatbık !arına dün Şeref ve Fenerbahc;e 
etmiştir. Vefalıl~r ikinci sayıla· statlarında devam edilmııtir. 
rını onuncu dakikada yine Hak· Şeref stadındaki karşılaşmada 
ltı vuıtaslle atmışlar fakat Be· Galatasaray _ Beyoğlu Sporu 3-2 
tik~as 17 inci dakika~a Hakkının Fenerbahçe stadında Fcnerbahçe 
,olü ile sayı .adedim beşe çıkar· Vefayı 5-1 yenmişlerdir. 
mıştır. Şerefın yirminci daki-
kada yaptı~ı altıncı ve son ~ol· 
den sonra Vefa takımı bariz bir Çöpçülere Kurban Ziyafeti 
tP.rtlik Röstermistir. 

Kaliforniyada, film dünyası Clark muvaffakıvetinin son 
olan Hollywood'da birbirile mertebesine varmı§ gibidir. 

daimi rekabette olan çok zen~in Şimdi haftada 700 dolar, takri
üç film stüdyosu vardır. Ve ben 1000 Ura kazanmaktadır. 
bunlar daima en iyi artistler- + + 
le konturatlar yapmak kin ~ir- Tipik Amerikan Kızını En 
birlerile müsa~kadadırlar. 

Bunlardan birisi içinde 40 iyi Canlandıran Kimdir' 

T Ü R K Ç E 
Aşkla Vaıifenin ... Şerene İstırabın ... Ölümle hayat 

Mücadelesi. Çarşamba matinelerden itıbaren 

l A l_ i! 
, ...... _. .................. ;..ıı11 

bir. ki~inin çalıştığı Metro Gol- • 
dwin Mayer s~ildyosu~ur. Bunla 5on zamanlarda Amerikada ,_. ... ••••••~••••••••••••••"t" 
rın en çok iftıhar ettı~i yıldız artistler arasında şôvle y k u 
da İsveçli artist Oreta Gar- bir müsabaka yapmışlardır: ''Hu arm a şam s M ER 
bodur. Ve onu ellerinden kaçır- sust hayatında tipik Amerikalı 
ma:nak için her türlü fedaklrlı- kızın karakteristiklerini ha-
~a katlanırlar. vi olan artist hangis'd r? 
M~aeli son senelerde Gre- Bu aranılan karakteristikler 

ta topu toP,U bir tane film çe- şunlardır: Canlı, uyanlk ve sa
virmiştir. Öyle olduku halde o- mimi olmak milzlk ve dansı çok 
nun ne maasından kesl'l}i$ler sevmek ve becermek .. 
n~ de konturatını fesh'1tmişler- Bu müsabakayı kazanan ar-
dır. . . . tist dans kraliçesi Ginger Ro-

İn"iltere tarihinin heyecanla dolu bir filmi 

Boris Karlof'un 

Londra Kale İkıncısı, 20 Th Century Fox ~ersdir. Bu genç yıldız şimdiye 
stüdyosudur. Buranın J(Öz bebe- kadar iki defa evlenip ayrılmış 
~ı ve en çok kar.anan artisti oJm,.sına rali'men hail eavet Kralların harbi. .. Saltanat hırsı ... Kral ~ocuk ve ail 
onbir yaşında bir çocuk artist o- canlı ve ne~lidir. Artist olu.Jc oldürülmeleri ... Kalenin CellAdı. Görulmiye de~er bir Ş 
lan Shirley Temple dir. Ktiçük stüdyoları bilhassa kendisinde 
Shirley haftada takriben 1700 iki meziyet bulmaktadır. Çok Yann akşam için yerlerinizi evvelden 
lira vahut 1000 dolar kazan- kabiliyetli ve ,güıel bir ~ift ba '-------• Tt!kloq: 128.SI -----11Lı4 
maktadır. Fox ıtudyosu 1940 cak. çok sevimli ve cazibeli bir 
senesinde çevirdiği filmler için U-be.süm. , • •••••••••••••• 
5,000,000 dolar yani takriben Ginger Hollywood sosyetes'nin 
yedi. sekiz milyon lira harca- herkese misal olarak göstf!rilen I 0. · L M EYE N 
mıştır. halanndan biridir. Hiç bir za-

A vni sevlvede olan ücüncU man sarhoşolup vakalar çlkar-
stüdyo da Vamer Bros stlidyo mamıştır. "••••••••••••••••••••-1 

VALSL 
sudur. Bu stddyo senede 48 e 

yabnffim~~rmek~~Bu~ ~.~-----~•••••••••••~ı••••••••••••~~ için geçen sene 6,000.000 dolar ~ 
vani sekiz dokuz milyon lira 
harcamıştır. Bunların en mc,. 
hur yıldızlan arasında Paut 
Munl, Errol Flynın Bette Da-

TÜRK FILMCILIGININ ZAFER TACI 
Halkımızın en çok sevdiği artistler ... REJİSÖR, Musiki•inu ve Teknik adamlarının Bir 

din ayaJlı ile hemen mukabele 
etmiştir. K~ devre sonlarına 
doAtu bir ıoı daha ~ıkararak ta
kımım 2 • 1 galip vaziyete sok
muştur. 

BE-$ikta$: Mehmet Ali, Yavuz, 
İbrahim, Rifat, Feyzi, Hüseyin, 
Sabri, Hakkı, Şakir, Şeref, .$ük
ni. 

Bir çok vatandaşlar Kurban vıs vardır. 
~alışarak Muazzam ve Zengin dekorlarla çevirdikleri 

KAHVECİ GUZE 
tkınci devrede Beyoıluspor 

bir penaltı ka~ırmış, Beykoz da 
sert bır o7Uft tutturmuttur. Bu 
dn·rede aol olmamıştır. 

Vefa: Hilaamettin, Hakkı, Va
hit, İsmail, Lııtfi, Necdet. Zühtü, 
Latif. Hakkı, Fikret, Ferdi. 

Basketbol Maçtan 
Fenerbahçe 4 • Altıntul O Basketbol ajanlıjının tertip et

J'enerbahc:e ıtadmda llk maçı tlii maçlara dün Eminönü Hal-
F ·ı Al• t .. lardır kevi •tonunda devam edilmiştir. ener ı e .ın u" yapmı, . .. .. . 
Fenerbahçe Jl~en hafta Beykoza Uçuncu kategoride gelmıyeıı Ga-
çıkardı~ı boauk ve maılup oyun latasaraya ~il ~~~ulspor ı~
hilatına diln normal bir maç çı· lip ilin edilmıf, ikmcı kategorı-
karmı.ıır. Birinci devrede Esadın de utanbulapor Gala.tasorllyı 
attıt. frikikle "alip vaziyete ge- 21 - 38 yenmiş, blrincı sınıfta 
çen Sanllclvertliler. ikinci haf- da Bozkurt KurtulufU 30 - ~8 
tuyimda daha müessir olmuelar malltlp etmiştir. 
ve Naim, Esat, Niyazi vasıtasile Haftaya Galatasaray • Kurtu-

v 
Müthiş İtiraf 

Düjün Oç baft. IOllra yapıldı. Nejad, L->ndra
dan avdeUnde Midbatı bir emri vaki IW"palllja 
bJrakmak için merasım.i tMil etmif, her ~yin ~a
buk bıtmniru iatftDifti Miclhatın ilk k~a
caklan ıim kenduıın1 tanımasından korkuyordu 

Maamafih bU korlrulwıa hlç lüzum yoktu; 
çünkü Midhat da btanbulc:lan aldıtı bır mektu~ıa 
Şermtnm nıpnıa!'dJ.lmı öğrendilinden Londn
dakl i~lcrinfra 1-,entu bttrnedllini bahane ederek 
-.dakı ıkarr.et'n temdıt ediyordu. 

$erm n M dnatı çok samimi bır mektup gon
dermıııtı: 

Bayramında, kurbanlannı mahal- * * 
lelerindeki çöpçülere vermekte- I ,. 
dirler. Belediye bunu nazan dik- Clark Gab e m Kazandığı 
kate alarak bunları toplamıya ve Bir Müsabaka; 
çôpçillerin müşterek ikametdh· • 
lan olan SüJeymaniyedeki ko
vu,ıarında hepsine birden toplu 
bir kurban ziyafeti vermeyi ka· 
rar la~tırmıetır. 

- Memleketin Uç milli ce
miyetine ayni zamanda yardım 
fınatı her uman ele ,.mes. 
Kurban Bayramından btifade 
ederek Kurban derllerimlıi T. 
H. K. na verelim. 

REJi: E R T U ~ R U L M U H S 1 
Btıf rollerde: 

Behzat • Münir Nureddin • Hazı 

Dil~ün çok at'ele oldu~ için fazla mel'Patm ya
pılmadı YaU.17. cıikiha birkaç ahbap davet Cdıldı 
ve synl .ıc.ımc;eın öğle \'emcğı ıçln mUhtar &yın 
evınde top!a.-ıaılar. 

(Arkası var) 

Soldan Sa~a. 1 Suc 
ı - Gondermek 3 - Bir 
!Juç - Bır nota 4 - Nam 
sız 5 - Goztin üstund 
renk 6 - Vucuttan çıkar 
kanın Cenubundadır 7 
Acele - Bir nota 8 Bir 
Sır hayvan - İplık. 

Yukardan AşaA'ı : 1 
rt nk - Keçı 2 - Vaktlnd 
vtl, ~abuk 3 R bıt ede 
buk · Bir nota 4 Dun 
Jetıl ~ - Nıhayet Bır s 
Geniş de~il - şahıı 7 - A 
~ı • komür ~ Ters· Ko 
'-!aksat 9 - Sakat - Dıt 

Evvelki BulmRca So 
.ta. 1 - Kab!ı kulak 2 
veci 3 - Ka tura 4 -
Ra 5 - İmar 6 Oya - A 
Leke • Ariz 8 - At · Dı 
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"lngiltere Daha Altı ttAi-Ky'"'A"V-T~U••n••-F-E•-•n•G-= ... I~ ··1
1 

Yunanis+:,. ~ı::!,i Baıvekil Filof Bremen'~H1~~.~d~ 
tepelerin, esir ve levazım ele ge- Almanyaya deflerini tayinde zorluk çekmi1- Ay Dayanmalıdır 11 

• çiren Yunanlılar tarafından zap- lerdir. 
Yazan: Rüveyde Sinanoğlu 1 tedilmesi üzerine İtalyanlar Kli- Niçin Gitti? Filhakilca bu dumanlar ve yan k .. ilk. bir .~eah,,bıileınckldaleı 

···--·-·- ......... sura - Berat yolunu Yunan top. J{ınlar fabrikalarla aemı· teztta'h· en ~ç şup. e m• 
at işleri müdürü, önündeki hım Bu mümkün mü idı? çu ateşinin tesirinden kurtarmak (Ba~ 1 lncideJ larının etrafının iyı~c .1 ,.., · mak ıcap eder. Dı~er taraftan .. k t x. ak 1 e seçı mesı- .. t b .. k d' 1 x. 
evraka bakacağına havaya Mümkündü ya! Kendisi bunun uzere bir mukabil taarruza ge"- es ı,.,ini gösteren bir v a o - ne mani olmuştur Al mus esna ugun en ı var ı,..ı-" d . l "" 1 . manyanın .. t·· ık b 1 

,,or u. Havada, yalnız onun bir delili değilmi idi? Daha bu sa- mış erse de muvaffak olamamış- muş, ne de Türkiye Balkan arda- ikinci limanı ve büyük bir sana- Vmızın '!'~ ~nekç m1ış 1 u unuyor: 
Parıldayan bir kadın gülüm- bah, evden çıkarken karısının lardır. Yunanlılar, Şimal mınta- ki harekata karşı teyakkuzunu yi merkezi olan Bremen b. k erecegımız arar ara ve yenı 
i ile iki iri ve sıcak GÖZ, bir- yüzüne ne kadar muhabbetle kasında mühim bir tepe işgal et- terketmiştir. Bugün Bulgarista- ceşit!i hedefleri ihtiva et:ek~- S~?enin b~ ~hlilceli müddet~~e 

Çok kırmuı bir ağu vardı. bakmıştı! Halbuki o gözlerin için- mişlerdir. nın mihvere girmesinde ayni dir. inşaatı bahriye tezRahları i- gos~.ereceğımız da~anma k.ab~-
a;ın hepsinde ne tatlı ve çap- de bir çapkın kadın daveti daus Resmi harp tebliğleri mahzurların mevcut olduğunu le deniz üssü ve silah depolan yetı e, yalnız k~dı mevcudıyetı-
.bır davet mlnan vardı! ediyordu At· 

5 
(A kabul etmek lazım gelir. bombardıman edilmiştir. Tayya- mizi ve. h. ürriy. e.timizi delil.' . c.i-

·~ . · . ına, . .A.) - Yunan ordu- 0 h ]-' 1 h tilcbal be 
• .. gün önce, bir tavsiye için Bırdenbıre sordu: . ları BaşkumandanlıA-ı tarafından a "

0 ~""17isen ve Bıı aaric::+ı:t- relerimiz, bunlardan başka bir a~ı~ 15 
• mı. ve şerıyetin 

•una gelmiş olan Mel.ıihat A- - ~u. sabah ne;ede ~~in? , 1 Kanunusani akşamı neşredilen nı bitaraflıktan vazgcçmlye ik- cok fabrikalarla, antrepolara, de- tabını temın etmış ol~ca~ız. 
ie!lç taze bir dul, giderken, ~ev~?m k~~ıgını go.memck 70 numaralı resmi tebliğ: Muvaf- na edebilecek olan ne vardır? mir yollarına ve garlardaki em· Bu :v1kılmaz azmi gostermezsek 
şımdi onun gözünh diktiği mumkun degıldı. Zaten cevabını fakıyetle neticelenen mevzii ha- Bizim filcrimizce. Almanya bu- tia i!epolarına hücum etmişler- r~erika kendi bakımından da, 

e .sanki hayalini bırakmıştı. hemen verememişti. Vakıa ancak reketlcr yapılmıştır. 204 esir alın gün hala kati neticevi Garpte a- dir b~im bakımımızdan da geç yetiş
acı Sazan (Zat işleri müdürü) bir saniye kadar duraklamJ:Jtı; mıştır. Bunların arasında bir kaç lacAğına kanidir. Ve Balkanlard:ı Yangın bom~larmdan maada ~ış olacaktır. 1941 senesini.o kati 

t at verdi: Bu daveti cevap:>ız anıa bu kadan da pek çok şey ı- zabit de bulunmaktadır. Bundan i~ti~atlar tevlit edebilecek deği- yüksek infilaklı büyük çapta bir b!r sen~ oı~.c8:~· beşeriyet tar!-
0 ıyacaktı. Fakat, bu karar- fade ederdi. başka bir çok otomatik silah ve silcliklere taraftar değildir. Fakat çok tahrip bombaları da atılmış hınde bır donum noktasıı teşkil 
d• raber yüreğinde bir sarsıntı _ Elbise boyacısına kadar in- sair malzeme iğtinam edilmiştir. İlkbahara dojtru Balkanlarda bir 1 ve bunlar büyük hasarlara sebe- edeceği. muhakkak gibi gorün-

duydu. Kamını dilfünmüştü. dim. Atina, 5 (A.A.) _İtalyan teb- harekete. ~eçmek mecburiyetin -! biyet vermiştir. Tayyarelerimi- ~ek~ .. ~unu. söylemekle bar-
ısı, bebek gibi bir kadındı. Bir an ıüktit. .. liği: Yunan cephesinde mevzii de kalabılır. Ayni zamanda Yu- j zin mürettebatı, bu bombalarrn ~n °n';'tt;ı';i2<f~kı 12 ay zufıında 
Yıldır (evleneli beri) arala- _Boyacı, şuracıkta koşede, o- mahiyette bir hareket esnasında nan zaferi sayesinde İngiltere parçalarının göklere fırladığını bıteceğini ıddıa etmiyoruz. Hayır. 
~en küçük bir kırgınlık bulu- raya kadartaksi ile mi gittin? bir miktar silah ve esir alınmış- Balkanlarda nüfuz kazanmıya 1 görmüşlerdir. Şehrin en büyük Fakat, harp .~ereyanmın bu sene 
~le geçmemifti. Genç kadın yine kızardı: tır. Hava teşekkülleri hareket muvaffak olabilir. Fazla olarak 1 fabikalanndan birinin bir ucun- zarfında mu~bet bir surette b:r 

. ı~deki namus duygusu, hiya- - Anneme kadar şöyle bir u- halinde bulunan düşman kıtaları- ~omünistl~rin . Ba~~~larda faa- dan bir ucuna kadar alevler için- tar~fa veya diğe~ ~arafa aka~a~ı-
ının heyecanlı zevkine isyan zandun da... nı bombardıman etmişler ve lıyete .geçtıklerı gorulmektedir. de olduğu müşahede edilmiştir. na .. ~~izar ~eb_ilırız ve etmeliyı.z. 
~rdu. Fakat bu iayan çok ıür- Biraz daha uzun bir sükut. mitralyöz ateşi altına almışlar- Bu ihtımallere göre Balkanlarda-, Ayrı ayrı çok şiddetli infilak- · tih ::ı~r, şuphe yok ki Amerilca 
ı. Macera güzel olacaktı. Hem - Avni ne arıyordu? dır. ki vaziy~ti _yarın !Jerlinde!l gele- lar işidilmiş ve bir garın depo- ıs s at~ tam .haddini bulmadan 
il Nevin (kansı) nerden bile- Nevin, Reuter muhabirinin verdiği cek emrı ifaya amade hır hale sunda bombaların patladığı tesbit v~ azamı. şeklıne doğru yüksel-

ti? -. Hiç bir şey .. -Diye .ceva~ geni tafsüat getirme~, ve imktınları olgunlaş- edilmiştir. Bu garda çıkarılan m en :.?-n.~e .. b~lunan fenalıkla-
üzeı dula hemen telefon etae verdı; ama pek sarsılmış bır halı tırm.::ık ihtiyacındadır. yangın demiryolu boyunc:ı teves- nn en uyuğunu yap~a!a .. çalışa 
l olurdu vardı.- Hiç, sırf hatır sormak Londra, 5 (A. A.) - Şimali Ar- Sofya ve Belgratta son zaman- su ederek şehrin kenarına kadar caktı.r. Bu sebeple, önümuzdeki 

navutlukta, cephenin bir mahal- larda Nazi propagandasının çok u t Bazı sanayi mahal- altı ~y zarfında elindeki bütün 

beayır .. Onun vadettig-i tele!o- için aramış. l ı b" k"l ı y ı zanmış ır. tahrıp vasıtalar·ı I ·ıt 
f b

. k linde bulunan Reuter a1· ansııım aa ır şe ı a ması, ugos av- ı · d umA bı·r -ahiyet alan 1 e ngı ereyi bir 
kleınesl daha dog-ru idi. Bu se er ır uyun un irindeki d M 1 ta · l erın e um ı .... harabezara · lı , hu~tısi muhabiri bildiriyor: '!fa a acar ar vası sıy e tesir an ınlar biltün sahayı kesü dU· çevırmeye ça şacak-. * * '* gibi derin ve uzun bir sükiıt. Italyanlar, Arnavutlu~ mer terasına çalışılması, Jl.:lacaristan. ~~a boğmuş ve burada alev ve tır. 
ıraz sonra, bir dosyayı evin- + * + kezi olan Tiranadan 30 kilometre Yugosl~vya ve Bulga~ı~tan ara- duman kütlesinden bafka bir şey Buna karşı koymak için Bri-

. de unuttuğu aklına geldi. 5onra Naci birdenbire kalk- kadar bir mesafede kain Elbasa- sında hır anlaşma tesısıne teşeb- .. ilim 1 t tanya milletinin şimdiki faaliye-
ın numarasını çevirdi.Hizmet tı. na doğru yapılan Yunan tazyiki- büs edilmesi de, Almanyanın bu gor e8z 

0 mfuş ~:. tinden fazla çalışması ve bilh.as-
evap verdi: - Biraz dinleneceğim, dedi; ni durdurabilmek için son daki- hazırlık esnasında aldı~ı tedbir- res e ucum sa kadınlardan daha çok mühim 
Hanım evde yok. yatak odasına girip kapandı. kadll fevkalade gayretler sarfet- !erden başka bir şey değildir. Londra, 5 (A.A.) - Hava ne- mikdarının işe atılması icabeder. 
Yok mu? Bana çıkacağını fi- Uyumak mı? Ne gezer. Divana mektedirler. Bu şehir, şimal cep- Filof'un Almanya ziyareti bu zaretinin tebliği: Sahil müdafa!' Diğer taraftan denizaltı harbinin 

söylemedi oturdu. Düşündü. Hükmediyur- besinde askeri bir anahtar kıy- faaliyetlerle alakadardır. Bu gö- teşkilltına mensup tayyarelerı- tesirlerini de azaltarak Britanya-
Bilmem, yalnız yarım saat du: "Karısı ona muhakkak hiya- metini haizdir. İtalyanların A- rüşmelerden sonra Berlinin Ma- miz dün, gece basarken, Brest ya öldürücü bir darbe indirme-

e bir taksi çağırttı; gitti. net etmekte idi.,, Kalktı. odada rC>zzo, Venezia ve Tauro fırkala- caristan, Yugoslavya ve Bulga- istna limanına taarruz etmişler- sine meydan bırakmamak ta za-
SI Döner dönmez söyle, bana bir aşağı bir yukarı geziruniye rından kurtulabilen kuvvetlerle ristan arasında yeni bir takım dir. Bir düşman des•royerine üç ruridir.,, 

fon etsin, Kimse telefon etti başladı. Yine düşünüyor<lu: "Pe- güzıde Bersaglieri kıtalan halen, kombi~czonlar vücude getirmiye bomba isabet ettirilmiştir. Trıy- Milletin en nihayet hava fai-
ki ne diye susuyordu? Ne diye Elbaı;ana ~iden yolu tahkim et- t~şebbus etmesi çok muhtemel- yarelerimiz düşman avcılarının kiyetini de ele geçirmesi lüzumu 

Yalnız bay Avni Duman gid~ip k~ns~~· büt~ ~a~lltati ol- mekle meşguldürler. Bu yol, Ora dır. hücumuna uğramıştır. Dü~man nu bir kere daha tekrar eden Gar 
on etti. Bayanı arıyuı·du. dugu gıbi soylemesı ıçın, Y,aka- ca kadar, hemen hemen biltiln Z awı tayyarelerinden biri vurul· vin sözlerine şu suretle devam 

- Peki. sından tutarak zorla!'lıyotı:lu!_,, memleketi katederek uzanmak- agrepte Protesto r.ms ,.e havada infili'< etrni~Hr etmektedir: 
cayip şey! Karısının hiç böy- Kapıyı açtı; korı~ora dogru, tadır. Askeri bir İtalyan limanı Tı\y~ arelerimizden biri kay:ptır. "Daha Almanlarla müsavatı te-
aptığı oktu. Yanm saati in• sert ve kı:ıru seslendı: ve üssü olan Draç, boınbardı- Nümayfcleri Oldu Norveçin cenubu garbi sah1li 

1 
min edemedik. Tayyare kuvvet-

Y ç - Nevın buraya gel! manlardan son derece müteessir ~ acıkJrrmda ilci düşman ticaret Jerimiz. pilotların yüksekliği ve 
vden çıksa mutlak~,k~asına, Kansı g~lince, kapıyı tekrar olmuştur. Zagreb, 5 (A.A.) - "D.N B." 

1 
gc.-:n;~ine de bomba isabetl'.:!Ii makinelerinin mükemmeliyeti sa 

Y0.kk~n ararsan... dıye ha- kilitledi. Sıma! cephesinde, Yu~~sl~:V Zagrebde eşya fiyatlarınm art- j kaydolunmuştur. yesinde Almarılann adet faiki-
':?nrdı: - Bana her şeyi söyliyeceksin! hududu yakınlarında ve Ohrı. go- masıru ve yiyecek maddeleri pi- Ctt:celeyin hava süratl~ fenl'laf- yetini ehemmiyetten düşürebtl-
undekı evra.kı ka!ıştınnıya Bir sıra yalanını tuttum. Bir şey lü sahilinde ~~in. Pogradeç cıva- yasasındaki keşmeke,i protesto 1 mıştır. Bu vaziyet bombardı:.nan mek için be~riyetin fevkinde 
dı. Fakat bırdenbıre, başını saklama benden, yoksa karış· rında harp ruzgarının yaladığı zımnında yeniden tezahürat ya- J tayyarelerimizin nat"eket!erine harikalar icat ettiler, bu müşkü-
ırdı. Avni... Avni, arkadaşı marn' b~. d8:~larda m~~samat o kadar pılmıştır. en~el olmuştur. Bununla berat-er lat önümüzdeki altı ay zarfında 
aziz arkadaşı. ne diye tele- za~allı Nevin!.. muşkul şartlar ıçınde cereyan e- Belgrad, 5 (A.A.) - "D.N.B.•• 1 BrC'ste tekrar taarruz e".lilmiş ve daha p;e11iş, daha kuvvetli ve da-

etmişti? Hem de sab3hleyin! Hayır, hiç te öyle değil: Karı- ~i~or. ki, bu zorluklara. inan~~k Yugoslavya Başvekil muavini şehrin denize karşı olan kısmın- h.a .~esut olacaktır. Cünkü -ak-
disinin evde olmadığını pe~ ıının kızarıp ağlaması için birse- ıçın,. ıı:ısanın bunları bızzat gor- Maçekin gazetesi olan Hirvatski da bombalarımız patlaıiıı~h!'. sını ıddia bir cjnnet olur- Nazi 
bildiği bir saatte! Bu ~vn.ı, bep yoktu. mesı lazımdır. . • . A Dnevnik ~iyor ki: l Ham.burgda da hedefiete taar- hava hücumlarının önümüzdeki 
smda kadından baska hıç hır Ertesi günü evlenmelerinin be- Bu ~~nza.ra hakıkı bır kabus: "Yüksek iaşe meclisinin ihdası ruzlar yapılmış ve yangınlar mü- aylar zarfında gerek vah~et hu-
olmıyan biri idi. Ah. anhyor- §inci yılı idi. Nevin, gY.Jılük mas- tur. ~ır ılerı hattına y~ptıl{ım zı 1 Hırvat ayan meclisinin muhta- aşhPde edilmiştir. Gece hareki- susun~~ ve. ge;rek kaplıyaeaklan 
Şimdi de kansına göz dikmiş- raf paralarından kaç zamandır yaretın son merhalesınde, buz riyetini ihlal etmektedir. Bu. tına iştirak eden tayyarelerimiz. ıaha ıtıbarıyle daha ziyade inki-
Alçak! biriktirdiği para ile kocasına bir k~s~~miş, daracık ~lla;<ian yaya üzerinde anlaşılması icap eden d..?n hiçbiri kaybolmamıştır. ~af ~österecek~erine inanmamız 

"'- ..t. ..&. sürpiriz hazırlamayı kurmuştu. yurumek _mecbur~yetınde kal- bir siyasi mesele ortaya koymak- Alman resmi tebliği ıcap etmektedır.,, 
mumt direktörün elinden Ona, kaç zamandır almak istediği dım. Bu daglarda sıs 20 metreden tadır. li lm 
kurtulur kurtulmaz (saat bir av tüfeği alacaktı. Av tüfeğin- ilerisini görmeye mani oluyordu. Ber n, 5 (A.A.) - A an or-Bazı noktalarda bu ileri hat mo- .. . dnulan Başkumanl'\anlığrııın teb-

e) evine kostu. Karısı her za- dense kendi anlamazdı; Avni es- törlü vasıtalann geçirilebil~cdi Havalar musaıt olur olmaz hare- liği: Diin gece BrL .>l için hususi 
ki gibi, tatlı ve şefkatli idi. ki bir avcı idi. en yakın noktadan epeyce uzak kat~ başlanacağı tahmin edilmek 

1 

ehemmiyeti olan Avotımonth 
dairede çok yorulup yorul· • ~ • · tedır li k B · t 1 k alı bulunuyordu. Bu serait altında .: . . . . A ·mam ve eza rıs o an 

ığını sordu. O da baştan r.av• Hizmetçi kız kapıyı vuruyor- ekseriya katırlar bile a~ır topla- . M.~şahıtler, hıç hır şilcayet se- sahillerinde askeri bakımdan 
bir şeyler mınldandı. Sofra• du: rı çekmeye muvaffak olamıyor· sı yukseltmeden bu buz derya- ehemmiyeti olan diğer hedeflere 

aükut. Zaten Nevin, kocasının - Sizi Melahat Arer diye bir d 
0 

. . . nla 
71
• ap sında yavaş yavaş İtalyan kuv- birçok Alman tayyaresi muvaf· 

gun oldug·unu görünce az ko- bayan telefonda istiyor. u. zaman ışı ınsa rın - vetl · akl şa fedak. Yu an o ması lazımgeliyordu. Bu feda· 1 e1rıne Y ünl. a .. n. kalr t nd fakıyetle taarruz etmiştir. ün 
rdu;hattA hiç konuşmadığı Zat işleri müdürü bir sürpiriz- karane çalışmalara, son günler· ailca'!( .a~ında yh 1utedgıyb~c1e erlıne a- gece düşman tayyareleri Ahnan 

}urdu. Akıllı bir "'adındı. Dal den öbürüne, buz gibi suları ta l r ı ı"ın er a ır er a ma- t akla ·· · h fif k t 
A deki bir hücum parlrk bir misa 1 ." . kted· opr n uzerıne a uvve -

dalgın yiyor, arada kirpikleri iliğine kadar işleyerek onu tirtir te
3
kil etmiştir: Filhakika bütün sı uzumun~ ışaret etme . ır- lerle akınlar yapmt§lardır. Bir

arasmdan gizlice karoıını tet- titreten bir dereden geçer gı"bi b' y ü ··t t ı ha· ler. Bu daglık mıntakadakı be- kaç yede bombalar atılmı•tır Bu 

1 
ır unan c zu amı. op an .. 11 . d"J(,. ı k" l · 7 

• 
ediyordu. Bu tatlı, bu uysal geçti; deren~ ?~ür kıyısın:ı varır latlarla bir tepeye çıkararak ge- yaz co erm ı~er can ı sa ın .erı bombaların yaptığı hasarlar o 
ün altında entirika, yalan ve : varmaz, deh gıbı telefonun bulun riden yaptığı bir hücumla düt' kurtla~la kar~alardan !barettır. . kadar mühim değildir. Askert 
net n-.ıl gizlenebilirdi, alla- 'duju dip odaya ko~tu. ma"l mevziini zaptetmiştir. Bır Yunan denızal.tı ·hasar olmamıştır. 

Rilyet ıııartlannm fenalıb yü- gemisinm muvaffakıgetı * 
ntere

. ye Yard.·m Metaksas Diyor k·ı·. zünden ortaya çıkan bir çok müş- Atina 5 (A.A.) - Yunan Bah- Londra, 5 (A.A.) - Cuma &k-
küJ.Ata inzimamen ansızın çıkan riye Ne~areti dün akşam aşağı- şamı Bristol üzerine Alman hü-
fırtmalar mevzileri şiddetle ya- daki tebliği neşretmiştir· cumu esnasında ölen ve yara· 
lamakta ve etraflarına kar yığ- 31 Kanunuevvel t~rihinde lananlann miktarı, hücumun ~e-(Bati 1 fnclde) 

ınz?Cevaplann yüzde yetmiş 
i evet, 13 i hayır ve 10 u da 
stenkif çıkmıştır. 

Harp gageler_i 
evyork, 5 (A. A.) - Nevyork 

rald ıazetesi, yazdıiı bir ma· 

(8a,-ı ı nıttdc ı 
4 - Yunan ordusu muayyen 

bir gaye ile harp etmektedir. Bu 
~aye de mütecavizi tardetmek
ten ibarettir. 

5 - Yunan askerleri fena ha
vr,larda ve diğer her nevi meza
hime katıanmaktadırlar. 

maktadır. Bu mevzilerde soğuk Grenwich saati ile saat 6.20 de. nişliğine nisbetle o derece yük· 
sıfırdan çok aşa~ıdadır. Hareka- Sjanidis'in kumandasındaki Kat- sek değildir. 
tın hakiki müşkülatını anlıyabil- somis rlenizaltısı, Adriyatik deni- • 
mck için bütün bunları görmek zinde Monoers noktasının on mil Dublin, 5 (A.A.) - Resmi 
lazımdır. • Şimali Garbisinde ke$Ü "ezer- bir beyanata nazaran, EnniskeryP 

Vichy • Berlin 
f8aıı;, ı ın~ideı 

esasa müteallik mukavemetin de
vamıdır. Petain buna muvaffak 
olduğu ve Fransızların hissiyatı
na uygun hareket etti~i takdirde 
kendisi ile Fransız milleti arasın
da kabine azasının haricinde, 
doğrndan doğruya bir temas hu
sule gelmiş olacaktır. Bu temas
ta, kabine basının şahsiyetleri
nin hiç bir ehemmiyeti mevzuu 
oahis olamaz. 

Bardiada 15 Bin Esir 
(Başı 1 incıdf! ı 

Düşmanın sahalarımıza yaptığ 
hava akınları neticesinde az za. 
yiat ve malzemece hafif hasaı: 
kaydedilıni§tir. Hava muharebe
leri esnasında avcı tayyareleri
miz şimdiye kadar sekiz düşman 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Tay
yarelerimizden üçti dönmemiştır. 

Denizden bombardıman 
Londra, 5 (A.A.) - Bahriye 

~ezaretinin tebliği: Akdeniz fi. 
]osu kumandanlı~ından şu malu
mat alınmıştır: 

3 Sonkinunda Bardiaya karşı 
yapılan taarruza deniz kuvvetle
rimiz de müzaheret etm1' -.e safı 
harp aemileri tarafından, leap et
ti~ı üzere, bombardıman bütün 
vap\lmıştır. Donanma bir buçuk 
saat müddetle düşmanın takviye 
kıtaatını. otomobil nakliye kolla
rını şiddetli bir ateş altına almış
tır. Zırhlı destroyerlerimiz sahil 
müdafaasını bombardıman etmiş
lerdir Bu harekat esnasında hiç 
bır hasar veya zayiata uğrama
dık Yalnız Saphis topçekerimi
z.in yanına düşen bir obüsten bazı 
zayiat olmuştur. Ölenlerin aile
lerine haber verilmiştir. Harp ıce
milerlıniz düşman tayyarelerinin 
müteaddit taarruzlarına uğramış
sa da bu taarruzlar akim kalmış
tır. 

' 
Kahire. 5 <A.A.) - 3 fldnctka

nun günü Bardia müdafaa!'iına 
karşı ateş acan ve bu suretle k::ıra 
harekAtını takviye eden f nııiliz 
hal'p .'!(emilerinin bombardımanı 
hakkında şu tafsilit alınmıştır: 

Hücum cuma sabahı erkenrlen 
6.30 sulannda başlamıştır. Bar
dia'yı altı haftadanberi bombar
dıman eden. su kesimi hafif ıze
milerin hepsi limanın önilne ızel
m1ı;!e1"dlr. Bu gemiler arasında 
380 lik iki toou olan bir monitör 
stemisi de bulunuvordu. Bunları 
büviik gemiler takip etmis ve 
bunlar sahilden altı mil mesafede 
dunnuslardır. Bu sırada hücum 
bnşlamıstır. Muharebe filosu Ma
reşal Grazfani'nin kalesi tızerine 
en asaITT 300 ton obüs savurmuş
tur Bombardıman 90 dakika sür 
mi.istür. 

Hava şartlan son derece mü
sait bu1unuyordu. Deniz sakin ve 
rüyet mükemmeldi. Ateşe Ami
ral ııemisinin 13 pusluk toplan• 
nın ilk salvosu ile başlamnıstır. 
Bundan sonra bütün zırhlılar, 
birer birer liman önünden ııece
rek 15 pusluk toplarile Hardia'· 
nın siınali garbi tel)esint 1iddet• 
1e dövmüslerdir. Düşmanm sahil 
muhafaza batarvalan btt bom· 
hnrdımana mukabele etm1'tir. 
ltalvanlann bu meydan okuma• 
sına muhariplerimiz, en küçiilcı 
tôı-brile cevap vermtslerdtr. 

Bir taraftan 15 pusluk toplar 
endahta devam ederken df~er ta 
l'affan bütün muhariolerimiz a
teıte iştirak etmiıterdir. 

Bt1 esnada ızemilerdeki müret
tebat. karada. Avustralya ordusu 
topçusunun, şiddetli bir hücum• 
dan eonra müstahkem mevkiin 
hatlımnda bir gedik açtıklarını 
"örmüşlerdir. 

Bir ~n evvel üssü bambarciı• 
man etmis olan en küçük j(emi• 
ler muharebe filosunun hareketi 
dPvem ederken sevirci kalmış
lar. fakat bu filo çekildikten son 
ra ateşe başlıyarak aksama kadar 
bQmbardımana devam etmişler
dir. 

Bir torpito muhribi ~ecelevin 
Bardia limanının ti icine kadar 
((i,.erek bir İtalyan Jlemislni ba
tırmış ve diRer bir gemiyi yaka· 
layıp Retirmiştir. 

"ltalganın yıkılma• 
bir ay me1eleıidir,, 

e Amerikanın harp .ıayele
tn eimd.Jden sarahatle tayine
esını tavsiye etmektedir. 

6 -- Yunan askeri her noktai 
nazardan İtalyan askerine faiktir 
ve ordumuzun kadrosu müstesna 
kabiliyetlere sahip bulunmakta
dır. 

Geceleri İtalyan projektörleri ken, biri önde biri arkada iki top- indirilen mıknatıslı iki deniz ma
Ohri gölünü aydınlatmaktadırlar la mücehhez muavin gemiler sı- l yını ile Webford kontluğu dllhi
Çünkü İtalyanlar, Yunanlıların nıfmda~ ?ir düşman sil8.hlı pet- ilinde kain Oylegatecic a!ılan 
ani bir ihraç hareketi yapmala- rol getnısıne rastlamıştır. İtalyan 1 bombaların Alman mamulatın: 

Mareşal Petaini bu hattı hareketi 
idameye sevk için Amerika ve 
Kanada'nın nüfuzundan büyük is 
tifadeler temin edileceği muhak
kaktır. Çünkü Vichy ile Londra 
arasında mütarekeden ıonra Vi
chy hükumetinin takip ettiji si
yaset yüzünden hidis olan eatış
malar, İngiltere hükilmeti ile 
Fransa hükumeti arasında sam~ 
mi açık ve doirudan doğruya mü 
naschetıeri güçleştirmiş bulun
maktadır. 

DiRer taraftan Vichy ile Ber- Kahire, 5 (A.A.) - Avustral• 
lin arasında yapılacak mahdut iş- ya Harbiye Nazırı Spender, diin 
birliği Fransanın Amerika ve Ka- akşam Kahire'de Mısır radyoları 
nada ile devamlı münasebetlerde ile neşredilen bir nutuk söylemi§ zkur gazete, bunu Birleşilc A

ik~ devletlerinin mücadeleye 
bir surette iştirakinin bir 
ıariiri bir hale gelebileceği-

di.isünerek talep eylemektedir. 
Yeni ha.rp gemileri 

ashington, 3 (A.A.) - "D.N. 
' Meb'usan meclisi bahriye 
ümeni reisi Vinsoı1 beyanat
bulunarak Amerika donan
ınm bu sene yeni gemilerle 
bu arada iki saifı harp zırh
la takviye edileceğini söyle

tir. 
orth Carolina ve Vaşington 

fı harp zırhlıları bu yaz hiz
te girecektir. Bunları~ hf•r 
· 35.000 tonluktur. Bu suretle 
erika donanmasının c;affı harp 

. hlılarının sayısı 17 ye çkacak-
d ~ Rnndım baskıı vapılmaktı:t 

n veya sipariş edil<?n 15 sarfı 
- p zırhlısı daha vardır. 
iJ Roma Büuük Elfi8l 

~evyork, 5 (A.A.) -Amerika
ROma büyükelçisi Phillips,, 

gün Nevyorktan bir Cllpper 
8 iz tayyaresiyle Lizbona b~r~ 

t etmiştir. B. Phillips Lizbon
Italyaya geçerek vazifesine 

lıyacaktır. Rahatmzhğl dl)layı
le geçen ağ\ıato.ta .\merikaya 
en büyükeloi o zamandanberi 
ıun bulunmakta idi. 

Nevvorktan aynlırken Phillips 
~n.:iis.ini geçirmeye gelen gaze

de ilere, söyliyecek kayda değar 

Bütün bunlara şunu da ilAve 
etmek lAzmıdır: Ordumuz, arka
sında kendisini tamamile milli 
davaya vakfetmiş tekmil bir mil
letin teşkil ettiği muazzam mane
vi kuvveti hissetmektedir. 

Harp gayelerinin neler olduğu 
hakkında sorulan bir ~uale ceva
ben Metaxas demiştir ki: 

"Bu gayeler memleketimizin 
istiklôl ve tamamiyetini temin et 
mek ve Yunanistanın maddi ve 
111clnevi kuvvetlerin serbestçe in
kişaf ettirebilmekten ibarettir. 
Bittabi bu başka milletlerin za
rarına olmıyacaktır. Asla. Fakat, 
diğer herhangi bir milletin de bi
zim serbest inkişafımıza mani ol
masına da müsaade etmiyeceğiz. 
Yunanlıların ecnebi ellerde kal
masına müsaade edemeyiz. 

"Yunan milleti, cephede ve 
~Hilerde kahramanlıklar yaratı
yor. Bütün meşakkatlere ve mih
netlere kaya parçası gibi göğüs 
geriyor. Bu mukavemeti daha 
muntazam ve muttarit bir şekle 
koymalıyız. Her türlü mihneti 
tebessümle karşılamalıyız. İşte 
bu, bize z3feri temin edecektir. O 
zafer ki daha şimdiden bizimdir.,, 

bir şey bulunmadığını ve bu sıra
da Roma'ya avdetinin mutat hi-
18fıııda ve hususi bir şey olmadı
ğını bildirmiştir. 

rından korkmaktadır. Garpte bayrağını taşıyan bu gemi, San -ı dan olduğu anlaşılıruştır. 
toplanmıs olan İtalyan kıtaları Gioyanni di M~ı:ısa istikametin
da~larda kazılmış olan siperleri· de ılerlemekte ıdı. Yunan deniz· 
c:inde ve topçusunun himayesi altısr derhal hücum vaziyetine 

KISA HABERLER 

altında bulunmaktadır. Dağlarda j(eçmiş ve biraz sonra iki torpil ÇİNDE: 
tahaffuz edebilmek• hemen he- atmıştır. Petrol gemisi, Garbe 
men imkansızdır. do~ru dönerek bu torpillerden 

e Çunklng, 5 (A, A,) - ';I.akunpao 
gazetHine göre, Çin yUnUne mukabil 
Sovyet makineleri ve aakerf malzeme• 
ai verllmeıi hakkında ikinci bir Sov• 
yet • Çin mübadele anla1ma11 per• 
ıembe günü lmzalanmıttır, Çin çayı• 
rıa mukabil malzeme verilmeal hak• 
kındakl birinci Sovyet • Çin mUbadele 
•nlaıma•ı geçen ay lmzalanmııtı, 

Yunanlılann bu mevıinı ve bu kurtulmuştur. Denizaltının ku
mıntakaya göre büyük mikdarda mandanı, hücuma mümkün olan 
ayakkabıya ve sair bu ıibi teç- bütü!1 vasıtalarla devama azmet
h.izata acele ihtiyacı vardır. Mın- miş bulunuyordu. Bunun üzerine 
takanın ileri hastahanelerinde denizaltı derhal deniz üstüne çık
doktorlar bir çok donma vakala- mış ve yıldırım süratile beş yüz 
rı müşahede etmi$1erdir. Ben şah metre mesafeden topla hücum et
sen, bir çok defa, dal tepelerin- miştir. Bir. ~aç ateşi müteakıp, 1TAI.Y ADA: 
de yalmayak güçlükle ve yavaş petrol gemısı ateş almış ve ben
vavaş yürüyen askerlere rasgel- zinin ve mühimmatın yanması 
dim. Cok defa donan uzuvların ile şiddetli infilaklar vukua gel
kcsilmeıi zarureti hasıl olmakta- miştir. Hareketini kontroldan 
dır. Çünkü nakıl vasıtalan kafi mahrum bir hale gelen petrol ge
değildir. Bundan başka Yunan misi rüzgarla Yugoslav sahiline 
askerleri küçük çadırlar altında sürüklenmiş ve karaya oturmuş
yatmak mecburiyetindedir. Bu tur. 
cadıdar kar üzerine kurulmuş o- Amerika Kızılhaçının 
lup her türlü hava cereyanlarına yardımı 
m~ruzdur. Bu yüzden askerler 
fena havalann tesirinden kendi
lerini muhafaza edememektedir
ler. 

Biitün bunlara ra~en, Yunan 
mevzilerine yapılan ziyaretler, 
ins:ma bu fedakar askerlerin kı· 
rılmıız kuvvei maneviyelerinin 
yüksekli~ni göstermektedir. Bu 
adamlar haftalarca kar içinde ya 
şamakta ve ye~ane arzulannı t
talyanlarla bir an evvel ~~s 
göğüse gelmek teşkil etmektedir. 

Vaşington, 5 (A.A. )- Kasan
dra Luludiı vapuru, muhtelif 
sıhhi yardım malzemesini, ilaçla· 
n, tam tP.rtipli sahra hastaneleri 
tesisatını ve 25 seyyar hastane 
malzemesini hAmil olarak Kinu
nusani ortalarına doğru Nevyork 
tan Pireye harket edecektir. Yu
nan hii\iımeti tarafından verilen 
!Ju vapur, Yunanistana Ameri
kan Kızılhaçı tarafından gönde
rilmektedir. 

e Berlln, 6 .(A. A.) - "Stefanl,,: 
ltalya hariciye nazırı Kont Olanonun 
daveti ünrlne, 400 Alman •ubayı, er
tıaıı ve eri, italyan Rlvlera11nda dört 
haftalık bir nekahat devreel geçlrmlt
lerdlr Bunlardan 200 U Noelden •v• 
'llel A

0

lmanyaya dönmUtlerdi , DIOer 
200 ü de dün italyadarı Münih'e dön· 
ll'Üflerdir, 

UZAK ~ARKTA: 
e Hanol, 5 (A. A.) - Franaız Hln· 

dlc;lntıl umumi vallllOtnln bugün bll· 
dlrdlllne 9&re, atam kıtaları c;arpm· 
ba gUnü Ban Hanol hUkOmet daire· 
lerlne kartı tiddetll ateı açmıılardır. 
Binalar hnara utramamıatır 

Htl'R FRANSADA: 

e Londra, 5 (A. A.) - Hilr Fran• 
••• Cameron vallal Duala'dakl 1 nglllz 
baş konıoloaunu ziyaret ederek bir 
Sp•tfire tayyaresi bedelini ıırf altın 
olarak tevdı etmlıtır. 

bulunmasına mani değildir. ve ezcümle demiştir ki: * "Avustralya kıtalarının Bar-
Cenevre, 3 (A.A.) - Clermont- dia'ya ~uvaffalu~e~le ~VV~fi 

Ferrand'dan öğrenildiğine göre. eden hucumları, ıstilcbal içın bu 
Amerika Birleşilc Devletlerinin zımandır. Kıtala~, bu. fırs~tı 
veni Büyük Elçisi Amiral Leahy. sabırsızlkla beklemışl~nlır. Bın 
'-ün tspanya yolu ile Fransa lerce Avustralyalı dana nel~n 
gelmiştir. ya kadir olacaklannı gösterm~k ar· 

Berlindeki akisler zusu i\e yanmaktadır. Avustralyı 
kıtalannın Bardia'ya bu hücumu 

Madrit, 5 (A. A.) - "Reuter · bunların mücadeleye iştirakleri· 
Madrit gazetelerine Berlind~~ nin ancak ufak bir kısmıdr. O 
gelen haberlere göre Alman hari- 1 . e . . nümüzdeki yo güç ve kanlıdır VE 
cıy nazın, .. şımdı V.ichyde cere- zaferin bize getireceği sulh, haler 
yan eden mucadelenın Alman ta- ancak zayif bir surette onümüz· 
raltarları ile Alman aleyhtarları d ·· ük kted. F k t hi k' . arasında y ld ~ . . e goz me ır. a a ç ım 

. apı ıgını ıhsas etmış se zaferin bizim olacağımdan §UJ: 
ve 11~1? ~ransız - Alman teşriki h~ edemez ltalya yıkılacaktır VE 
mesaısının b ·· d 1 nin t' · u muca e e ne ı- bu yıkılma ancak bir ay mesele-
C"'~lı:e bağlı bulunduğunu söyle- sidir. Ve o 'zaman, kuvvetli, mer· 
mı;S~ . . hametsiz ve gaddar hakiki dlit 

an harıciye nezaretınde be manımızla k•u•C1laşacağız. Bu düc. 
yan olund ~ .. v· h 'd -Of• y . . uguna g~re, ıc Y e man karşısında hissiyatla hare 
F~a~:.a .11~ Almanya arasında iş- ket etmemiz lazımdır. Bu diişma· 
b~.rlıgını ıstemeyen .~uvvetli ~ir nm, merhametsizce. kati surt..>tlt 
z~~~~ ~ardır. Bu zumre. bu ış- ve aman vermeden ezilmesı li 
bırlıgı sıyuetinl baltalamaktadır. 

• 
Londra, 5 (A. A.) - Bitaraf 

bir ııazeteci, ilkte$rin ortaların
da büyük bir Alman gazetesinin 
müdürü ve Mareşal Goering'in 
dostu olan bir zatla görüşmüş
tür. Bu zat, Fransız Flandres'ini 
de ihtiva etmek üzere Flamand 

zımdır.,, 

devıetı teşkilinın du u mi 
söy~iş va fakat bu de• etb 
hudutlannı bildirmekten cekfn. 
mtştir Ancak muhatabının aös 
terdiği ısrar karşısında: "Man 
sahıllerini hiç bir zaman elimız 
den çıkarmıyacağız.,, demıştir. 
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Yolunda giden çocuk ••••• 

fercih sizi aldatmıyacak en doirıı hakikat işaretidir. Israrla bakkalınızdan 

ÇAPAMARKA müstahzaratım isteyiniz. 

TAN 

Bi Kİ Sayın müşterilerimizin 

nazarı dikkatine : ••••1ıııı. AT! H 
ı---

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bır kelııne ııe ti ı N G E R ti A A T ı demektir. Çilnkü: 

1 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bUtün hakiki evsafı meşhuru lılem olan 8 1 N G E R saatlerinde toplan· 
mıştır. Bunun 1çin: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz 1 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üzerindeki 
8 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz llızımdır 
Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis lşlemesile hakikaten nazarı dikkati celbe
den böyl.., bir harikul!de 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SİNGER Saati m~:::ı'~!e;:k,:~eı HEDiYELiKTiR 
No. 82 - A 200 ELMAS VE 11 PIRLANTALI 1100 LiRA, EMSALLERi Glsl 15 SENE GARANTiLiDiR. 
D•kkot : S!nger saatleri İstanbulda yalnız E!Tlinönü merkezindeki mağazamızdu satılır - İstanbulda şubemb 

yoktur. Adres: SINGER SAAT MaOazaları. lstanbul, Emln8nü. No. P •••••••I" 
611 ....................................... ~ 

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktır. 

hlnlarmızı vermekle hem 1ı:endinize ve hem de Ktzılay'a yardım etmıt 
olacaksınız. 

han sayfalarında santimi 50 Krş. 
Diğer sayfalarda ,, 100 .. 
3 üncü sayfada ,, 200 ,. 

lstanbuJ Levazım Amir· 
fiğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı hanları 

200 ton bulgur alınacaktır. Kapaı 
ıarfla eksiltmesi 15/1/941 Carıamba 

1 

günO saat 15 te Kayseride askeri sa
tı::ı alma komisyonunda yapılacaktır 
Tutarı 30,000 lira, ilk teminatı 2250 
lıradır Tııllplerin kanuni vesikalarlle 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri . 

(1704 - 12508) 

• 1 L A N 
FIATLARI: 4500 ton muhtelif eşya naklettirile-

2 nci sayfada ,, 250 " cektir. Kapalı zarfla eksiltmesi 
J ncİ sayfada ,, 500 ,, 18/ 1/ 941 Cumartesi cünil ıaat 10 da 

Müracaat yeri : Kayseride askeri satm alma komis-
vonunda yapılacaktır. Şartnamesi' 

Dr. Gaaon tllgor ki: 
"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için· 
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum._ 

Flatı 50 Kuruı. 

Türkiye Cümhuriyatl 

ZiRAAT BANKASI 
Karuluı Tarihi: 1888. - Sermayai: 100.000.000 Tllrk Liran. ~ T9 

Ajanı dedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye .veriyor. 

Ziraat Bankaımda kambaralı .,. lhbanu tuarraf lıeaaplannda • .. 
r;o lirası bulananlara Hilede 4 defa çekilecek laır'a ile qaiıdaki plim F 
•t ikramiye dairtılacaktır: 

4 adet 1,000 LlralJlr 4,000 Lira 1 100 adet 
4 • 500 .. 2,000 • 120 • 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 

40 .. 100 • 4.000 • 

50 L1ralık 5,000 LJıa 
40 • 4,800 -
20 .. 3,200 • 

Büyük bakkaliye mağazalarında t,ulunur. 1 

----------------------~---------" 
fmnbalc!a. Postahane karşısında Kutlay Satıt büroıa. Tel: 226.,~ \nlı:ara, lıt. Lv. Amirliklerinde de 

lıtanbal, Poıtahane arkasında İJAncıhlr Şirketi Telefon: 20094 - 95 # görülebilir. Tahmin bedeli 32,500 ilk O/ICICA T: Heuplanndald paralar bir sene lefnd• 50 liradan qals c!llt
miJ'enlere ikramiye eıktılı takdirde llt 20 fulaaiyle verilecektir. 

Diyarbakır Belediyesinden : 
1 - 18208 lira 94 kurut keıif bedelli Belediye it.sn Mezarlıiına ait iki 

bina. yol, anıt ve tezyinatı ve dq kapılan inşaatı 23..12.940 tarihinden itiba
ren 21 cun müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltme.ye konmuştur. 

2 - İhale 13.1.941 Pazartesi ııünü saat 10 da Belediye Encumeninde ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1365 lira 68 kuruıtur. 
4 ~ Kapalı zarflarm arttırma ve ekıiltme bnana hülı:ilmleri dahilinde 

13.1.941 Pazartesi cünü saat dokuza kadar iırızah makbuz mulrabil'nde be
lediye riyasetine tevdi edilmesi mecburidir. Saat dokuzdan ıonra verilecek 
zarflar bbul edilmiyecelrtir. 

5 - Taliplerden aranan vesaik: 
A - Ticaret odasında kayıtlı bıılundutuna dair bir vesika. 
B - Evvelce yirmi bin liraya kadar inıaat yaptığına dair veıa11r. 
C - Bıı taahhüde prebilecefine dair Nafıa Müdurlufıinden verilmiı 

bir vesib. 
6 - Daha fazla malihnat almak ve keşif varakasile prtnaıheyi cörmek 

istiyenlerin Belediye Fen Müdürlufune müracaatları ilin olunur. (12078) 

Maliye Vek61etinden: 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Dantelsiz bir lruruılukların yerine dantelli bir kuruıluklar darp ve piya

saya kifi miktarda çıkanlmıt olduiundan dantelsiz bir kurutluklarm 31 
Mart 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılmaıı kararlaştırılm11tır. Dan
telıiz bir ILuruıhıldar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artılr tedavül etmiye
cek n ba tarihten itibaren ancak b.ı ıene müddetle yalnız malsandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelrrince ve Cümhuriyet Merkez Bankası 
eubesi bu'onmıyan yerlerde Ziraat Bankası ıubelerince kabul edileb lecelrtir 

Elinde dantelıb bir lruruıluk bulunanların bunları malsandıklarile Cüm
hııriyet Merkez ve Ziraat Bankaları ıubelerine tebdil ettirmeleri ilin olunur 

"9035,, .. 12523,. 

Oeviet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
.uevıet J.Jemıryouarı Avrupa Hattı ~ unc~ 

işletme Müdürlüğünden: 

teminatı 2437 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin kanuni vesikalarile teklif 
ınektuplarmı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona ·vermeleri. 

(1716 - 12576 

• Seher kilosuna 4 kurut tahmin e-
dilen 3000 ton balya samanı pazar
lıkla satm almacaktır. 500 zer ton
dan aşaiı olmamak ve Ankara tstu
voaunda vagonlara teslim tartil~ •Y
rı ayrı taliplerden alınabillr. 300n •o· 
nun teminatı 8000 lira 500 tonun te· 
mınatı 3375 liradır Pazarhiı 6/1/941 
den itibaren hercün 11aat 14 de An
karaıia Lv Amirliii satın alma ko-
miıyon.ında yapılacaktır. Şartnamesi 

ltomisvonda cöriilür. 
f1't4l 

• Beher kilosuna tahmin edilen ffatı 
19 kuruş olan 75 Ton bulgur çuvalı 
u~ beraber pazarlıkla satın alınacak
tır, Bu mikdara mahsuben 15 tondan 

lstanbul - Edirne ve Kırldarefi arasında karşılıklı olarak yevmi itle- aşaJı olmamak Ozere satın alınabillr 
melrte olan 7 ve 8 No. lu yolcu trf!nlerimizln hareket saatlerinde 6.1 .940 ta- 75 ~onun teminatı 2138 lira 15 Tonurı 
rihlnc1ea batlamak llaere ... tulaki detiıi1dilder ppılm11tır. Daha fazla ma- teminatı 428 Uradır, Pazarhtı 18-J
Ubqat alınmak için istasyonlara müracaat edilmesi sayın halb ilin olu- 941 günü saat 11 de Ankarada Leva-

Kur'alar senede 4 defa 1 Eyl61, 1 Birinclklnun. 1 Mu1 .e 
1 Haziran twrfh1f"rindf' t'f'kilet"ektir. 

~ 1 DE A 
Yazan: iktisat Doktoru G AS SON 

Diyor ki: "Az mai.rafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, ''IDEAL BÜRÖ" yu okuyunuz.,. 

Salıf yeri: TAN • l ıtanbul 

Fiah 50 Kuruı. 

ANAPİYOJEN •~ OSMANLI 
DR IHIAN IAMI ... 

Istreptoko~, htaftlokok, pnö- İ L A N 
mokoli;. koli, plyoslyaniklerin it L b U nebetllt 
yaptıtı çıban, yara akıntı ve uruan ayramı m n 

cilt hastalıklarına karıı çok Osmanlı Bankasuun Galata ıner· 
tesirli taze asıdır ; t ' kezile Yenicaıni ve Beyoila ıubc 

rıur. (34) zım Amlrllii satın alma komtıyonun-
tıtanbuldan hareket uat 8,50 da yapılacaktır. Taliplerin muayyen İnpat 1Ubesinden vesika almalan ll-
Edime Karaafaç varıı saat 17,48 günde temlnatlarile birlikte komlsyo- zımdır. İsteklllerin teminatlarile bel-

lerl. a - 9 - 10 ve 11 ikinci.ki 
DUD Hl cünleri kapalı bWlllUlCak 

Kırklareline varıt saat 17,45 na müracııatları. (1712 _ 12572) , li saatte komisyonda bulunmaları. 
Edirne Karaaiaçtan hareket saat 8,49 1 (1728) (80) 
KD'klarelinden hareket saat 8,40 Muayyen günde talibi zuhur etmi- j • 

tır. 

f~tanbuta varıt uat 17,50 yen müteahhit nam ve hesabına bir Seherine yetmlı sekiz lira tahmin '••••••••••••lıııı. 
' ,._ Dünyanın Me1ıhur Şekercisi havıı h astahanesi inşaatının geri ka- edilen iki yilz takım çift atlı hamut-., 1 j 1 Y 1 °' lan noksan kısmı tamamlattırılmak ü- lu .ıraba koıwnu pazarlıkla yapılan 

T 1 M O· F U J 
D. lhHn Sami 

')KSOROK ıurubu 

(Abdest Bozan) dedifimb banak kurtlamım devasıdır Bunlar sıfır etlle 
yapılmıt pastırma ve sucukları yiyenlerde hlsıl olur Uzunlukları dört 
metreden on metreye bdar olur ki bir çok tehlıkeli haıtalılrlara yol ıcar 
T 1 M O F U J bu kurtların en birinci devasıdır. Sıhhat Veklletinin 

'ltÜaaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. Reçete ile satılır 

,.. ................................ ~ 

1 

3 o 

Türkiye Is Bank&S'lna para vatırmakla 

valn11 para biriktirmb olmaz. ayni m· 
manda taliinizi de denemi, olursunuz. 

l(eeıdeıer c lubat. t M• 

.,... t AOult- 1 hctnolt ... 

rtn tarltılwlnd• "aptlar 11 

Kumtıaratı ,,. ıcumtıareeq 
"oıaoıarın .. • u •llt H· 
ra81 ouııınonlar ırurep 

datıll edlllrter. 

• 

A L M U H D D N HAC 1 BEK R 1 ::ere pazıırlıkla ihaleye konulmuştur. eksıltmeslııde talip çılunadı&ından 
Pıil Muhammen bedeli 413.082 lira 6 ku- eksiltme 13 - 1 - 941 Pazartesi ıü-

• • ~ .• .. ruş olup ilk teminat 20,274 liradır. nO saat 15 te İzmir Lv Amirlllf sa-
\lerkezı: Bah(ekapı. Şubelen: Beyo,lu. Karakoy: Kadıkoy ı Pazarlı~ı 24 - l - 941 Cuma günQ sa- tın alma komlsyonund~ yapılacaktır 

1'f,.,... rı;of 1C Aut~"'' at 10 ds Ankarada Hava satın alma Tahmirı edilen hepsinin tutan 15,800 
MEYVALI NUGA KiLOSU 130 komisyonunda yapılacaktır. İdari ve 1 liradır Şartname ve nilmunesl komls-

0ksürlik ve nefes darlılı, bot
mae11 ve kızamık öksürllkleri i
~ın pek tesirli UAçtır. Herket 
nllımııhfllr 

1 "'.' ~ fenni şar:namesi keşif ve diğer tef er- yonda görillür. İsteklilerin kanuni ve-1 
,-:::::::::::::::::::::~':::::.,. Qatı 20 lira 68 kuruş mukabilinde slk:ılan ve kat't teminaUarile birllk-.ıııı • her gün öğleden sonra komisyondan j te ihale saatinden evvel komisyona labtlı " Nı-""1 llOdlnh &ata oı.llAll 

lstanbul Belediyesinden : • hnablllic. ihaleye lke<eklttln Hava milnoaatlan. (1710) (82) - ft ............ ~ .... -

tıtanbul Umumi Meclisi için 50 lira aylık ücretle iki Stenoiraf alı
nacaktır. Talipler araımda 20/ 1/941 Pazartesi cünil saat 10 da müsaba· 
b yapılacaktır. Müsabakaya atirmek istiyenlerin ıeraitini öirenmek 
iızere 15/1/ 941 Çarpmba ıünü akpmma kadar Zabıt ve Muamelit M 
dürlüiüne müracaatları. (50) ,._ ______________ , .. _, 
........................................ 
Devlet Deni~olları işletme 

idaresi ilanları 
6 İkincikanundan 13 İkincikinuna kadar muhtelif 

hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 
ve saatleri ve kalkacakları nhtımlar. 

Karadeniz hattına Sah 12 de (Karadeniz), Perıembe ı:z de (Anka
ra) ve Pazar 16 da (Ece). Galata rıhtı111ından. 

Bartın hattına Sah 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 de (Antal
ya). Sirkeci rıhtımından. 

Mudanya hattma Pazarteaı. Sah 9.50 de, Çarpmba. Peııem
be ve Cuma 16 da (Marakaz), Cumartesi 14 te 
(Tralc) ve Pazar 9.SO de (Maralı:az) Galata nh
tımmdaıı 

Bandırma hattımı Pazartesi, Çarşamba ve Cama 8.15 de (Tralı) 
Galata nhtımmdan. Aynca Çar .. mba ve Comar. 
tesı 20 de (Saadet) Tophane rıhtımından. 

Karabiıa hattımı Salı ve Cuma 19 da (Buru). Tophane nhtı-
mından 

lmros battma Pazar 9 da (Bartm). Tophane rıhtımmdaıt. 
Aynhlr battma Çarpmba 15 de (Mersin). Cumartesi ıs de (Ke

mal). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir drat hattma - Pazar 11 de (lzmır). Galata nhtıDUndan. 
lzmir aralık postası - Pertembe 13 de (Tarhan). Galata rıhtımından. 

* * Köprüden Haydarpata ve Kadıköyüne saat 14.35 de kalkan 38 No. b 
sefer 6/1/941 tarihinden itibaren Köprüden aaat 14.25 de ve Haydar-
pa .. dan 14.43 te kalkarak Kadıköyüııe 14.48 de varacaktır. (97) 

NOT: Vapur seferlerı haldunda ber tfirlfl mal8maı atatıda tele
fon numaraları yazdı Acentelenmizden ötrenilebillr 
Galata Bat Acenteliti Galata nhtunı. Lıınanlar Umum Mfl

Galata Sabo 

Sirkeci • 

• 
• 

d•irliıiti binası altmda 
Galata nhtımı. Mmtab Lımaıı Re
tıliii biıuıaı altında. 

Sırked. Yolcu Salona. 

42362 

401!3 
22740 
(86) 

~-----------.-.---ı 

BAYRAM MONASEBETILE ÇOCUGUNUZA 
VERECEGINIZ EN GÜZEL HEDIY~ 

Çocuk Ansiklopedisi 
1 Her çocuk babası, Bayram münasebetile çocuğuna kıymetli bir hediye verme• 

1 

ister. Fakat bu hediyeyi seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoru2 
ve cocuğunuza bir Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

l 

... 

Çünkü: Çocuk Anstldopedis1 • Cünkü: Cocuk Ansiklopedisi, 
~ocu~ mektepte. bütün dünya çocukla-
mektep dı$U1da. hatta nna yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh- ram hediyesi olarak 
taç oldutu en kıymet en çok verilen eserdir. 
li eserdir. 

Çünkü. Her hediye kınlıp lı::av 
bolabilir. veyahut u
nutulabilir. Fakat Co
cuk Ansiklopedisi, ço
cu~un hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü- [ 
tüıı hayatınca iz hıra· 
kacak bir eserdir. T 

r.itnkü~ Cocuk Ansiklol)edtsl, 
çocu!tunuza faydalı ve 
bil.rlli bir arkadas n
zif esinf .rörür. Ona bos 
saatlerinde hocahlr ve 
arkadaşlık eder. 

-. ... AN .. Neşı·iyat . 'Evi, 
· j s t a n b il l :· < .. : · .• , "· 

Çoeuk Anaiklopedial ila 
'Utlr. Mükemmel ,e/dld4 
clU etlUmlf ol.arak lld cU 
birden (6) Uraga verlUr 

Adres: İstanbulda 
T A N Matbaası 

_. ................ r.-.. __ ............... _._._. .... _. .......................... --


