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YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Faka1 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayattndP 
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Dniversitemiz 
22 Profesör 

Daha Kazandı 
_Maarif Vekaleti, 22 Doçentin Profesörlük 

Salahiyetlerini Tasdik Etti 
Anb:ra, 13 (A. A.) - Ma- doçentlildte haşan ile geçiril-

arif Vekili tarafın.dan İstan· mesi icap eden hizmet müd-
bul 'Üniversitesinin muhtelif detini doldurmuş ve profesör 
fakültelerine mensup 22 Do- lük kademelerinin ilkine ge-
çentin profesörlük sal&hiyet· çebilmelerine müsait bir me-
len tasdik ve kendilerine muriyet derecesini de ibraz 
p:rofesör ünvanı tevcih olun· eylemiş bulunuyorlardı. Bun-
nıuştur. Bu doçentler mev· lann ilmi mesai ve ehliyetle-
ıuat hükümlerine göre do· ri sırasiyle hususi fakülte ko· 

Davet Üzerine 

YUGOSLAV 
Başvekili 
·Berline Gitti 

-o-

Hariciye Nazırı da Bu 
Seyahatte Başvekile 

Refakat Ediyor 
--o-

Köstencede Siviller 

Tahliye Ediliyormuş ! --~entlik imtihaııın1 vermi~, (Sonu Sa. 5 Sü. 6 da) 

~~-----------·-~------~·~-------------.J Alman Gazeteleri 

Bulgar Emellerinden 

Bahse Başladılar 

Mukadderatının bugünlerde kat'i şekilde taayyün etmek üzere olduğu söylenen Fransız donanmasına mensup harp gemilerinden 
bir kaçı, mütarekeden önce. l\Ial tada lngiliz gemileri ile yanyana 

l=ranko 
Mussolini ile 
Me Görüştü? 

Almanya, Akdenizde müttefikine 
yardıma karar vermiştir. Cebeli
tarıktan istifade etmek ve biç ol
mazsa Malagaya inerek AkdenW 
İngiliz deniz nakliyatına kapamak 
zarureti karşısında Franco'yoı 
Mussolini vasıtasiyle son defa ola
rak müracaatta bulunulduğu tah
ınin edilebilir. Bu bakımdan, mu
lakatın mahiyet ve şümulünün 
daha geniş ve daha umumi olma
sı ihtimali çoktur. 

Belgrad, 13 (A.A.) - D. 
N. B. : Yugoslavya başvekili 
Svetkoviç refakatinde hari
ciye nazın Markoviç ve Al
manyanın Belgrad büyük el
·çisi olduğu halde, Alman 
hükumetinin daveti üzerine 
.bugün hususi trenle Alınan
yaya hareket etmiştir. 

* 

Franco Dün 
de Petain 
İle Görüştü 
Bizerte Deniz Üssünün 

Almanyaya Verilmesi 

İçin Çalışıyormuş! 
-J-

Romaya Göre 
Diin Franko ile görüşen Mareşal Petain bir mel'asimde 

RODOS'TA 
Çok Büyük 
Hasar Var 

---n---
Alman Tayyarelerinin 

Burasını iaşe Üssü 

Anlaşılıyor 
-o--

Manş Sahillerinde 
---

M. Zekeriya SERTEL 

i ngiliz Başvekillnin nutkun
dan sonra nazar laruı bır

denbire Balkanlara çevrildiği 
h\r sırada lspanya diktatörü 
F'rankonun Mussolini ile görüş
inek uzere Italyaya hareket ettl-

Amerikaya avdet etm~kte olan Bulapeşte, 13 (A.A.) - ''Ste: 
Roo_sevelt'in ~ndr~~a gön~erdi- fani,, gazetelere göre, Yugoslav-

ği şahsi mumesıoili Bopkıns ya Hariciye Nazın Zinzar Mar Mussolini 
Akdeniz 

Franco ile,____ =--ı Uzun Menzilli Alman 

ve Afrika Yun_an_is_+~_n_H_arbi r Askeri V~zi~et '' Topları 3 Gündür Yardım İşi 
Son Safhada 

kovitch, Şubat ayı sonunda Bu
dapeşteyi resmen ziyaret edecek 
tir. Yugoslav Başvekilinin mart 
sonunda Budapeşteye gelmesi 
beklenilmektedir. 

Balkanlarda faaliyet 
'' haber verildi Dün de Madrit- -.-~ 
le neşredilen bir tebliğde iki dev- p - Ankara, 13 (Radyo gazetesi) -
et reisinin buluşup görüştükleri azartesiye Ayan İngiliz gazeteleri Balkanlardaki 
bılctirildi. Ayni zamanda Fran- Alınan hazırlığından bahse de-
~oıiun Mareşal Petain'le de görü- Meclisinde Nihai vam ediyorlar. Bu gazetelere gö-
~ceği rivayet edildi. re Almanlar, Romanyada Tuna 

Su bekleruniyen ve esrarengiz Müzakere Bac.lıyor nehri boyunca muazzam hazır -
hir hava içinde cereyan eden zi- !' lıklar yapıyorlar. Hatta yine ayni 
~aret ve görüşmelerin sebebi ne- -o- nehir boyunca seyyar köpüler ku 
11.ir? Franko Mussolini ile ne gö- A rulmıya hazır vaziyette bekliyor. 
liişnıüştür? Henüz bu suallerin merika, 36 Bin Havas, Tuna üzerinde Yerköy 
~evaplan vazih değildir. Fakat şehri ile Köstence şehrinin sivil 
ı. ~ · T y k halktan tahliye edileceğini bildi-
~dselere ve hadiselerin seyrıne ayyare apaca 
haıı:arak bazı tahminler yapmak riyor. 
lllumkündür. Vaşington, 13 (A.A.) _ Ayan Diğer taraftan Bulgar gazete-

Bu ziyaret münasebetile orta- Hariciye Encümeni, kiralama ve leri, İngiltere aleyhine neşriyat
)a atılan ilk tahmin, Frankonun ödün.; verme kanunu projesini ta bulunuyorlar. Fakat Alman 
ltıgtitere ile İtalyanın arasını 8 reye karsı 15 rey ile tasvip et- gazeteleri de Bulgar emellerin
h miştir. Kanun projesi şimdi A- den bahsetmiye başladılar. Al
~lmak istemesidir. Afrikl: talada ta- yan heyeti umumiyesine gele- man gazetelerinin neşriyatından 

Meselelerini Görüştü 
Ankara, 13 (Radyo Gazete

si) - General Fran<;o'nun seya
hati dünya efkarı umumiyesini 
işgal eden en ehemmiyetli siyasi 
mesele olmakta devam ediyor. 

Mussolini - Franco mülakatın
dan sonra neşredilen resmi teb-
liğde İtalya ve İspanya görüş bir
liğinden bahsedilmek suretile 

(Sonu: Sa: 5; Sü: 3) 

Habeşistan'la 

Libya Arasında 

irtibat Kesildi --arnen mağhip olan yanın kt" A H · · E ·· anlaşılıyor kı" , Alınanlar artık, 
tttık harbe devam edemiyecek ce ır. yan arıcıye ncume-
'laziyette bulunduğunu gözö- ni, nihai tasvipten evvel, proje- Bulgaristanı bir müttefik olarak Hu··r Fransız Kıt'aları 
ıı: 1 nin Amerika Birleşik devletleri saymıya başlamışlardır. 
lıılinde bulundurarak talyarun kuvvetlerini Garp Yarım Kürre- Almanlar Romanya - İngiltere 

giltereye münferit sulh teklif sinden harice l'1Öndennek bahsin arasındaki siyası munasebetıerin Kufrada Bı.rr..ok 
\'e bu teklifi yapmak için de "" "3' ~ral Frankonun deliletini de Reise verdiği salahiyetlerin kesilmesinden memnun görünü - • 
lica edeceğini tahmin ediyorlar. tahdidini istihdaf eyliyen bir yorlar. Vahaları Zaptettıler 

'.lialbuki İtalya bugüne kadar (Sonu: Sa 5; '.;ü 1) (Sonu: Sa 5; Sü SJ . 
lllgiltereye hiç bir sulh teklifin- ~........-~...-.-.r:.ı..-~~ Ankara, 13 (R~_dvo GazP~esı)-:-
lle b~l~amı~! ye bul~_ak te- TERFİ EDEN HAKiMLERiMiZ ~f :ı~-:~ıere gore, askerı vazı-
tayülunu de .. gos~emış?r· Z~- Hattı üstüva mıntakasında Çat 
'1J. n. İtalya boyle. bır munf~~t Adliye Vekileti, iki senelik müddeti dolduran hakim ve miid· müstemlekesind~k~. Hür Fransız
~ lh ~~pa:a; vazıyette de degil- deiumumilerin terfi listesini hazırlamıştır. Terfi eden hakimle· lar, çölde çok buyük saha ve va
~ · Çünkü tal yanın her tarafın- rin isimlerini buı;in dördüncü sayfamızda bulacaksınız. ha~ar zaptederek ~:abltı:ıJ?ar~ 
\ı Alman ordulan ve hava kuv- ..,.- ___ ~ _ ~ ___ _ _ - ~.....-- - - - - - ....._.,._. \ logru yakl?"''"",....,, tiıao,. '1-.1 - Rur 
~.~eri yerleşmiştir. Gestapo teş- ->sx.aıw..ar...»ft4N..ur•<4U ..v- ~ (Sonu: Sa 5: Sü (J 

'l.latı İtalyanın dört bir köşesine 
>&.yılmıştır. Hitler muvafakat et
lı:ı.edikçe İtalyanın tek başına ha
~et etmesi mümkün değildir. 
r,Unu da unutmamak Iazımdırki, 
tal.ya mukadderatını harbin sonu 
tı1ına bağlamıştır. Yann Almanya 
~lip geldiği tak 'e tekrar bü
litı. imparatorluklarını elde ede-
~ğinden ümidini kesmemiştir. 
lıııyan gazetelerinin neşriyatı da 
~u göstermektedir. Binaena
~h Mussolininin Franko vasıta
'~le İngiltereye sulh teklif etme-
li '1arit değildir. .• 

* * F rankonun Mussoliniyi ziya
b· retini icap ettiren ik.nci 
~lr ihtimal de şudur: İngiliz or-
1~lan Trablusa girmişlerdir. 1-
'l\J.ya artık Trablusta da tutunamı 
~acak bir haldedir. Halbuki ge
t~"k. Trablusta bulunan ve gerek 
l~gtliz kuvvetleri önünden kaçan 
~ lllyan kuvvetleri TraM 
~ tltnıştır. Trablusun İri 
~ri tarafından -riail

(Son~a Ş; Li)lyada1d son harekata işürak eden A vus.tralya t op~usu faaliyetU 

Yunan Kıtaatı 

Tepedel·en'e 
Doğru ilerliyor 

·---<>·--

ltalyanlar, Tayyare 

Akmlarım Çoğalttı 

AFRİKADAKI 

HAREKATA TOPLU 

BiR BAKIŞ 
(Askeri Muharririmiz yazıvor ı 

Fasılasız Ateş Ediyor 

Atrikanın Şimal, Şark ve Şar
kı Cenublsinde vücude gelen mü
teaddi' cephelerdeki muharebe 
harekAtı, sistematik denilecek bir 
ıiekilde devam ve inkişaf etmek
tedir. Şimalde Blngazi şebrinın 

Manastır, 13 (A. A.) - Reuter 250 kilometre Cenubu Garbisln-

Kahire, 13 (A. A .) - Ha\Ta 
kuvvetlerinin tebliği: 11-12 $u· 
bat gecesi. Rodos adasındaki Ma· 
ritsa. Kalato ve Katavia tayyare 
mevdanlarına büyük muvaffakı· 
yelli hücumlar yapılmıştır. Ma~ 
ritsada binalar arasında yangın
lar cıkanlmıstır. Kataviada bir 
mühimmat deposunda büvük biı 
van.E!Jn alavlenrniştir. Kalatoda 
benzin depolan ateşlenmiş vq 
asgari vedi düsman tavyaresi talı 
rip edilmistir. Hava dafi bat"l.rya 
!arının şiddetli atesine rağmen 
tayyarelerimiz hücumlara sonu 
na kadar devam etmişler ve hi 
bir hasara uğramadan üslerin 
dönlT';; .. ı.,,.dir. 

muhairinden: Yunanlıarın Tepe- de kain El Açeyla mevküni, bun-
delen civarında bir çevirme hare- dan birkaç gün evvel ele geçi. 
keti yapmakta oldukları bildiril- ren İngilizlerin, şimdi daha Gar-
mektedir. Klisura mıntakasında ba doğru ilerliyerek Trablusa 
şiddetli muharebeler ;y_aparak i- giden yol üzerinde Beşi~'e var-
ilerleyen Yunanhlar Tpedelene mış olmaları muhtemeldır. Bu H ii.cumların hedefi 

' 1 taraflarda yapılan harekAt, gizli 1 
3 kil!>~etre yakınlarına kadar tutulmaktadır. İtalyan ordusu 
gelmıştır. dökünlüstinün Slri körfezi bo -
Şkumbi - Elbasan yolu üzerin- (Sonu Sa. 5 Sü. 7 de ı 

de mühim İtalyan kuvvetleri ha- \.. J 

Londra, 13 <A. A.) - "Reu 
ter .. : aiansmın havı:ıcılık muha 
biri yazıvor: İngiliz tayyareler 

(Sonu Sa. 5 Sü. 6 da 
rekatı müşahede edilıniştir. Her =======:========""---=============<==I 
biri beş bomba tayyaresinden 
mürekkep iki teşşekkül dün Flo- SIRASI GELDiKÇE: 
rina'yı bombardıman etmistir. İ- ------------
kinci taarruz esnasında Yunan A 1 M 1 v • 
hava toplan iki düşman tayyare- s an a 5 a 1 e 5a1 re 
si dü<:iirmüstür. 

Yunan resmi tebliği 
Atina, 13 (A. A.) - "Tebliğ .. : 

2000 metreden yüksek tepelerde 
mevzii muharebeler olmuş ve 
muvaffakıyetimizle neticelenmiş
tir. Düşman. mevzilerinden çıka
nlmıstır. Bir rrıikdar esir aldık. 
ve ()tomatik silahlar iğtinam et-
tik. Tayyare dafi bataryalarımız. 
~ diisman tayyaresi düşürmüstür. 

Emnivet nezaretinin tebliğine 
ııöre. İtalyan tayvareleri ·bugün 
Larissa'Vl <Yenisehir) bombardı· 
man ve sivil hastahanevi hedef 
ittihaz etmislerdir. Kefaloııva a
dasında Liksiri de bombal"dtman 
Pdilmistir. Bın·ada ne zayiat, ne 
ne hasar vardır. 

Yunan - ltalyan 

ihtilafında Seriinin 

Tavassut ihtimali 
Zerlin 13 (A. A.) - Yan res

mi kaynaktan bildiriliyor: Al
manyanın, ltalyan ~ Yunan ıhtı
liı.fmın halli için Atina'da bır te· 
şebbüs yaptığı hakkında Berlin
de hiç bir malumat yoktur. Bu 
hususta bugün bir yabancı gaze
teci tarafından sorulan suale Ha
riciye Nezareti tarafından verilen 
cevap budur. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

Hemen söylemeliyim ki, ne Adisababanm Yuda aslanından 
bahsetmek niyetinde:1-im, ne Tahran aslanından, ne a

car Londra aslanından. Hatta ne de akkartaldan, karakartaldan 
falan. Totemden. sembolden anlamam da ondan ..• 

Ben bugün size sahici aslandan, sahici kurttan, çakaldan bah
setmek isti~·orum. Fıkrayı "herkes bilir,, diyemem. Bilse bilse 
bizim nesil bilir. Fakat dünyanın yeni nesilleri bilmezler. Onu 
için bilenler bu tekrarlamalDJ hoş görsünler: 

Kurt nasılsa bir dar ve çorak vadiye düşer. Gel giln gi 
gün hiç bir azık liatık bulamaz. Açhktan imanı gevrer, kabur 
galan çöker. "Ne yapayım, nldeyim?,, diye, şurası burası sür· 
tüp dururken, birdeııhire yere rahatca uzanmış bir aslanla kar 
şılaşır. Aslan kurdu görünce! 

- Vay bu ne hal? Der. Koca kurt! Kuynılun funda çöpüne 
ensen kamçı sapına .dönmüş. 

- S~rma aslanım, diyip başına gelenleri anlatır. 
- Vah vah! Ardımdan gel Karnını doyurayım. Kurtluğuntt 

iade edeyim. 
Dere tepe giderler.Birdenbire bir ceylan sürüsüne rast g~ 

lirler. Durup bakarlar. Aslan der ki: 
- Gözlerime bak! Parlıyor mu? Peki. Kuyruğuma bak 

Sallanıyor mu? Ala. Tam zamanı. 
Aslan ceylan sürüsüne saldınr, bir kaçını parçalar, yiyeceğ 

kadar yer, artanuu da kurda ikram eder. Kurt ta ummadığı b 
ikram sayesinde kamını doyurup rahat eder. Bir çok minneti 
·özler. tesekkii'r1el'den sonra ceker eider. 

Kurt yolda dü~nüp durur: Aslan görllnil narlattı, kuvru 
~nu oynattı . koca bir ceylan -;iiriisiinU avladı . Bana bile pa. 
verdi. Ben de neden bir aslan olmıyacakmışım! Benim de ~öz 
lerim var. benim de ku:vruğum uzun. Hem uzun hem püskUlter 
daha kaba. Aslan olmaktan başka çare yok. Hem öylesine bi 
aslan olayun ki günü ge1ince bana ceylan ikram eden aslan 
minnetimi ödemek için ilk avhyacağun sürülerden artacak k 
mikleri \•ereyim. 

(Sonu: Sa 5; Sil 1) 
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Yazan: E. D. 

Beklenilmiyen 
Yeni 
Tehlikeler 

Sokaklarda yeni bHen bombardı
mandan, şehirdeki hasarattan, ak
raba ve ahbapların vaziyetlerin
den başka bir şey konuşulmuyor
du. Her tara!ta durmadan °yaşı
yor.- Öldü •. , Öldürüldü. aözleri 
işitiliyordu. Nasılsa sağ kalanlar, 
birbirlerine rastlayınca ağlaşarak 

kucaklaşıyorlardı. Sı.kınWara ta
hammül edemlyerek çıldıranlar 
('Oktu. Harbin kesilmesiyle bütün 
dehşeUerin bitmesi l.Az.ım oldulu 
halde, bek.lenilmiyen yeni tehli
kelere maruz kalınıyordu.. 

-9-

Bu geniş, Uzun boylu adam şim 
di önümde fırtınanın devirdi. 
g ı bir Zevs heykeli gibi ya
tıyordu. Kızı da hastaydı; fa

kat buna rağmen, yiyecek bul
mak için günlerce şehirde do -
laşmıya mecburdu. 

Çeviren : Y. K. 
nn hesabı tutulamazdı. 

Sağ kalanlar •bundan sonra 
Pompei'den ve Nerondan, felıi
ketlerden ve yer sarsıntıların... 
dan bahsedilmesin; burada gör
düklerimiz hiç bir şeyle muka.. 
yese edilemez!• diyorlardı. 

Sokaklar sıkıntılara taham
mül edemeyip çıldıranlarla dol.. 
muştu. Bir gün, her nasılsa teda.. 
rik ettiği bir çanı çalarak kahka
halar savuran ve • birinci perde; 
Hıtler Varşovaya giriyo! !kinci 
perde ... • diye bağıran genç bir 
adama rastladım. Bu müthiş 
manzara kalbimi o kadar sızlat
tı ki, ikinci perdenin ne oldugu.. 
nu dinlemeden olanca kuvve
timle kaçıp, gittim. 

Radyoda vazife başında duran 
kadın spiker, etrafında düşen 
duvarları görerek, kokudan çıl
drrdığını söylerlerdi. 

Harbin kesilmesiyle bütiin 
dehşetlerin bitmesi lazım oldu.. 
ğu halde bekleı1ilmlyen yeni 
tehlikelere maruz kalıyorduk. 
Yağmurla kar bir kaç gün 

yağdıktan sonra, birbirinin ar
kasından çökmeğe başlıyan yan
mış evler yolcuları diri diri gö
müyordu; sokaklarda yürümek 
için cesur olmak lazımdı. Yarı 
yıkık evlerin önünden geçerkerı, 
düşmeğe meyyal duvarlara kor
ku ile bakıyordum. Enkaz al
tında kalmamak endişesiyle bu 
ölüm geçitlerinden geçmiyerek 
yol değiştirmek lazımdı. Alınan 
tedbirlere rağmen kazalar eksık 
değildi. 

* Fe.ni bir hayat * 

Profesöre bir yardımda bu
lunmak istedim. Bu fırsat he
men düştü; üstadım Münih unı
versitesinde profesör olan oğlu
nun yanına gitmek istiyordu. 
Serbest bir devletin teba:,sı ol
duğumdan, Alman makamlarile 
bizzat görüşebilirdim. Bunlar, 
bütün dünyada olduğu gibi, Al
manyada da tanınmış bu büyük 
a limin ricasını büyük bir alfıka 
ıle karşıladılar. Tiyatro meydanı eski "Dazo,, 

lokantasırım duvarları çö 
kerek Alman komutanlığı bina.. 
sı önünde tekaüt maaşlarını al

~ ma kiçin sıra bekliyen elliden 

* * l' arşovada yeni hayat 

Nihayet ben de Almanya fazla insanı örtmüştü. 
yolile memleketime dön- Almanlar tarafından ağır iş. 

mek müsaadesini aldım. Fakat, !er için kullanılan Musevılerin, 
bütün demiryolları bozulmuş, Alman askerlerinin kontrolü al.. 
tedricen tamir edilenler de yal- tından çıkarmağa çalıştıklarını 
nız Alman askerlerine tahsis e-
d ı lmiş olduğundan, yola çıkmak gördüm. Bir gece müthiş bir 
henüz irnk~nsızdı. Salgın hasta _ gürültü ile uyanarak, top seslc
lıkların mevcudiyetine dair şa- rini infılilklarden ayırmağa al1-
y ialar yayılmıya başladığından- şan kul;ıklanmızla gürültünün 
beri, sivil halk memleket dahi- ne oldugunu anlam.ağa . çah~ı-
1 inde katiyen seyahat edemiyor- yorduk. Mejer, şehrı tehlikeden 
du. kurtarmak için, yıkılan evlerin 

İçinde bulunduğum vaziyet - bakiyeleri dinamitle yıkılıyordu. 
ten daha f,,ena bir şey olamazdı. Şehir temizleniyordu; binahnn 
Param bitmek üzere olduğu hal- bazıları yıkılıyor, bazıları tamir 
de hayat gittikçe pahalılaşıyor- ediliyor, enkaz yığınları alelacc
du ve ekmek hiç bulunmuyordu. le sokaklardan kaldırılıyordu. 

Alman ordugiı'lıı fakir düşen Almanlar tarafından işgal edılen 
halka yemek dağıtmıya be~la - hükumet merkezinde yeni bir 
dıysa da, bir tabak c;orba almak hayat başlamıştı. Fakat Varşo,·a 
için saatlerce soğuklarda durup . 
sıra beklemek Jazımdı. Bununla o kadar harap olmuşt'.1 kı, P~
beraber, bu hal muhasara esna- ~onya g.enel komutanlıgının , dı
sındaki açlıkla mukayese edile _ ger şehırlere nazaran bombar:lı
mezdi. O zaman aç kadın ve ço- mandan harap ~!muş Uıdz şeh
cuklar bombaların öldürdüğü rıne nakledılecegıne daır şayıa-
atlara hücum eder, ateş yağınu- !ar ortaya çıktı. . 
runa bakmadan bir parça et ke- Almany~dan geçebılı:ıek. .ıçın 
s ip alırlardı. Yiyecek satan bü- Lodz'a _ gidıp Alman :'ızesını al
tün mağaza ve dükkanlar daha mak. lazımdı; .fakat Varşo·ıadan 
muhasaranın ilk günlerinde yağ h~nuz .k~eyı bır~kmıyorlardı. 
ma edilmişlerdi. Cesur çapulcu- Gunlerın b~rın?e, ışım tama -
!ar yıkılıp terkedilmiş evlere men beklenılmıyen bır şekıl aldı. 

(ARKASI VAR) 

IFarabi'nin 
1000 inci Senesi 
Kutlanacak 

Bunun İçin Bir 

Komite Kuruldu 
Türk Tarih kurumu, 1950 se

nesinde Farabi'nin 1000 inci yıl
dönümünü kutlamak üzere şim
diden faaliyete geçmiş ve bu ça
lışmalara Üniversite Tıp tarihi 
.enstitüsünü de teşrik etmiştir. 

Türk Tarih kurumu azasından 
Sivas mebusu Şemsettin Günal
tay'ın reisliği ve doktor Süheyl 
tl'nver'in umumi katipliğile Slim
lerimizden mürekkep bi,r komite 
teşkil edilmiştir. Bu komite tara
fından Farabi'nin şimdiye kadar 
neşredilmemiş metinlerinin Türk 
çe tercümeleri yapılacak ve 9 se
nelik bir program tanzim edile
rek Tarih kurumunca neşredile
cektir. 

Bu arada Şamda medfun olan 
Farabi'nin yeri malıim bulunaıı 
kabri tamir ettirilecek ve 1950 
enesinde ayrıca namına pul bas
tırılacaktır. 

Farabi'nin şimdiden renkli 
minyatürü hazırlanmış ve büyük 
Türk üstadına ait tetkikler ve 
neşriyata başlanmıştır. 

Farabi'nin meşhur eserlerin
den Ettalimüssani ve İhsaül ülum 
ile Nususulhikem'in tab'ı için te
şebbüslere g;.. işilmiştir. Bu eser
lerden ilk ikisi Fransada bulun
maktadır. Nususulhikem de 70 
sene evvel şehrimizde eski harf
lerle basılmıştır. Bu da yeni harf 
!erle basılacaktır, 

ADLİYEDE: 

Bir Doktorla Bir 
Kad.n Tevkif Edildi 

Anjel isminde 18 yaşında bir 
kadının Beyoğl unda Saip Ali is· 
minde bir doktora kürtaj yaptı
rarak çocuğunu düşürttüğü ha
ber alınmıştır. Doktorla kadın 
yakalanarak adliyey verilmiş'er
dir. Birinci sorgu hakimi her i
kisi hakkında da tevkif kararı 
vermiştir. 

TEVKİF EDİLDİ - Niyazi 
Sunguray adında biri Kasımpa
şada oturan 80 yaşında Behice
nip. evine girmiş, kadının ellerini 
ayaklarını baglamış, ağzına bir 
bez tıkamış, sonra köşede bucak
ta para aramaya başlamıştır. Fa
kat aradıjtı para kadının koynun
da saklı olduğu için bulamamııı, 
kadının koynunu aramayı da ha
tırlıyamamış, ihtiya rı o halde bı
rakıp gitmiştir. Behicenin inilti
sine yetişen komşuları vakadan 
zabıtayı haberdar edip Niyaziyi 
yakalamışlardır. Dün birinci a
ğır ceza mahkemesinde duruşma
sı yapılan Niyazi, kendisini, Be
hicenin eski kiracısı Salimin teş
vik ettiğini söylemiştir. Mahke
me Niyazinin tevkifine karar ver 
miştir. 

MAHK'Ü'M OLDU - Mahmut
paşada bir arabadan bir top ku
maş çalıp kaçmak isteyen Diya
mandi dün birinci sulh ceza mah
kemesinde bir sene, üç ay, 18 
gün hapse, 210 lira ağır para ce
zasına mahkfun olmuştur. 

R. Halit'ten Refik 
Halid'e Mektup 

Sevgili adaşım; 

TAN 

VERGiSİ MUAFİYETi j İstasyonlarda 

Muaf iget Karnesi Çığırtkanhk 
A l M .. d. d , . Yapllmıyacak 

MUAMELE 

ma u e .. ı ---
Haftaya Bitiqor 
.. Y~ni muamel.~ vergisi .k~nunuı karnesi) almaya:,ılar, işçi kullan

kuçük sanat muesseselerını mu- masalar ve motorleri bulunmasa 
amele vergisinden muaf tutmak- bile vergiye tabi tutulacaklardır. 
tadır. Bunun için bir muafiyet . . . 
karnesi almak icap etmektedir. İstanbulda muafıyetteı:ı ıstıfad.e 
Bir çok vatandaşın bedava veri- erl,ece~: Kalaycı, Demırcı , D?
len bu karneleri almadıkları an- kurı:ıcu, .Bakırcı, Musl~kçu, Mu
laşılmaktadır. Halbuki karne al- cellıt, Çınkograf , Hakkak, Saat~ı, 
mak müddeti de önümüzdeki haf Kuyumc'.1, Tenekecı, Çılıngır, 
ta sonunda bitmektedir. Tes_vıyecı , Tornacı, Marangoz, 

İstanbul Defterdarı Şevket Dogramacı, .~utu~u, Sandıkçı, 
Adalan bu hussusta şu izahatı P.armakçı, Kur7kçı, Kafes, Kor: 
varmiştir: nış, Oyuncak fıbı ufak tahta ışı 

"Yeni muamele vergisi kanu- yapanlar'. Do umacı.' Çorapçı, 
nu bütün sınai müessese ve ima· Konfeksıyoncu, Terzı . Çanta ve 
ıatiıaneleri vergiye tabi tutmuş- saraciye am!.lleri, Kunduracı ve 
tur. Ancak istihdam ettiği işçi kundura, Mucevherat, Radyo, e
sayısı müessese sahibi dahil ol- lektrik araba, elbise ta mirci'eri 
mak üzere bşi tecavüz etmeyen ile bunlara mümasil bilumum i
ve muharrik kuvveti de iki bey- malathane, atölye ve tamirhane 
giri geçmeyen küçük sanat mü- işletenler gibi pek 1.:ok küçük sa
esseseleri -bazı kayıt ve şartlar nat erbabı vardır. 
altında- vergiden muaf tutulmuş
tur. 

Küçük sanat müesseseleriıtin 
muafiyetten istifade edebilmeleri 
için İstanbulda Galata Balıkpa
zarında muamele ve istihlak ver
gileri merkez tahakkuk şefliğine 
müracaat ederek bedava veril
mekte olan bir (muafiyet karJJe
si) almaları lizımdır. 

22-1-941 tarihli yevmi gazete
lerin hemen hepsinde ilan edildi
ği veçhile bunun için bir aylık 
müddet verilmiştir. Bu müddet 
mezkur ilan tarihlnden başlamış
tır. Ve 22 Şubat 1941 günü sona 
erecektir. Müesseselere bir ko
laylık olmak üzere muafiyet isti
daları tabolunarak şubece iste
yenlere verildiğinden ayrıca isti
da yazdırmaya da hacet kalma· 
maktadır. 

Şimdiye kadar müracaat eden
lerin mikdarından bu ufak sanat 
erbabının vergiden muaf olabil
meleri için mutlaka bir muafiyet 
karnesi almaları icabedeceğini 
henüz bilmedikleri anlaşılmakta
dır. Bu yüzden bir çok vatandaş
lar ileride müşkül bir vaziyete 
düşerek sırf kame almamış olma 
!arı dolayısile vargi ödemek mec
buriyetinde kalabilirler. Buna 
mahal kalmamak üzere alakadar 
sanat erbabı ve ufak sanat mües
se~elerinin kanuni müddet zar
fında yani 22 Şubat 1941 tarihi
ne kadar behemehal müracaatta 
bulunarak karne almayı unutma
maları lıizımdır. 

Bu hususta vatandaşların arzu 
ettikleri fazla izahat ve tafsilat 
muamele ve istihlü- vergileri mü 
dürlüğü ile şubesince verilmek-

Otelciler Kongresi 

Dün Toplandı 
Dün otelciler cemiyetinin yıl

lık kongresi yapılmı~tır. Okunan 
heyeti idare raporuna göre cemi
yet belediye iktisat müdürlüğü
ne müracaat ederek otellerin sı
nıflandırılmasını ve bu sınıflan
dırma işi yapılırken mevcut ya
tak ücretlerine yüzde yimri zam 
yapılmasını istemiştir. Belediye 
bu talepleri muvafık görerek tet
kiklere başlamıştır. Cemiyet otel 
ciliğin inkişafı için 800 sayfalık 
bir eser tercüme ettirmektedir. 
Bu eserde bilhassa otel garsonla
rının müşterilere yapacaklan hiz 
metlerin şekli, otelcilğin \nkişafı 
için gereken işler anlatılmakta
dır. Son günlerde yapılan otel 
kontrollerinde vataklarda bit bu
lunduğu ve bu ·yüzden de müşte
rilerin hastalandığı görülmüştür. 
Bunun için cemiyet reisi azalar
dan fazla isçi kullanarak temiz
lik seferberliği yapılmasını iste
miştir. Belediye zabıtası talimat
namesine de yeni hükümler ko
nulmustur. 

Bu yeni hükümlere göre otel 
odaları aclam başına en az 15 
metre mikabı hava hacmi isabet 
edeck genişlikte olacak ve bol 
gündüz ziyasile aydınlanmalarına 
kifayet edecek mikdar ve eb'at
ta pençereleri ihtiva edecektir. 
Otellerde her beş kişi için bir 
musluk ve helil bulunacaktır. 

Cemiyet, istasyon ve iskeleler
de çığırtkanların müşterileri al
datmaması için emniyet müdür
lüğü nezdinde teşebbüslere giri
secek ve yolcuların istedikleri o
tele inmesi ve uydurma tarifeler 
le kandırıl mamasına çalışacaktır . 

Kongrede eski idare heyeti he-Bu müddet zarfında (muafiyet 

1 
sapları tetkik . edilmiş, yeni idare 

============================ heyeti seçimi yapılmıştır. Yeni i-

tedir. · 

Maarifte: 

Talebe Nasd Selam 
Verecek? 

Müteferrik: 

Yeni ihtikc:Jr Yakaları 

T esbit Edt~di 
Maarif Vekaleti kız ve erkek Fiyatları mürakabe komisyo-

talebenin şapka ile nasıl selam nu dünkü toplantısında muhtelif 
vereceğini, istiklal marşını nasıl ihtikar mevzularını tetkik etmiş
dinleyeceğini ve bayrağı nasıl tir. Taksimde Cümhuriyet cad· 
selaml;yacaji:ını bir talimatname desinre David Kamhi ile Üskü
ile tesbit etmiştir. Başlarında darda sütçü Dimitri 250 kuruşa 
kasket olan erkek talebe .,u - tereyağı sattıklarından dolayı ih
ni kasketinin viziyerine götür- ti.kar suçu ile adliyeye tevdi e
mek suretile selam verecektir. dilmişlerdir. 
Kız talebe yalnız başile selam ve- Kapalı çarşıda 135 numaralı 
recektir. Büyüğü ile konuşan er- dükkanda Tuhafiyeci Besoa Ba
kek talebe kasketini çıkaracaktır. har, çifti 100 kuruşa satılan bo
Bina içinde hiç bir talebe kasket-! yun bağlarını 175 kurusa sattı
li olmıyacaktır. Büyükler talebe- ğından, asliye ikinci cez .. mahke
nin hatırını oorunca yalnız, "sağ mesinde tevkifine karar veril
ol,, denilecektir. Bayrak çekme miştir. 

dare heyetine şunlar seçilmiştir: 
Şevket Ak, Nusret Aydın, Ö

mer Lutfi Bengü Abdullah Sa
karya. 

Koskanın istimlôk 
Muamelesi Bitti 

Belediye Koska lstlmlAkini ta
mamen bitirmi ştir. Bu işi için 320 
bin lira harcanmıştır. Yalnız is
timlak sahasında bulunan bir ha
mam için 700 bin lira istenmek-
te ve bu bakımdan ihtilaf bas 
göstermektedir. Yapılan tetkik
lerde bu hamamın iki sene evvel 
emniyet sandığından dokuz bin 
liraya alındığı öğrenilmiştir. Bu 
ihtilafın halli için mahkemeye 
müracaat edilecektir "" -

Tehdit Mektubu Gönderen 
merasiminde bay~a dönülüp Çift numaralı taksilerin çalıs
hazır ol vaziyeti alınacak ve el tığı gün 2401 numaralı otomobili 
kasket viziyerine getirilecekti;. ile piyasaya çıkan şoför İsmail de 

İstiklal marşı ayakta dinlene- elli lira ağır para cezasına mah- Bir Kumpanya 
cektir. Cenaze geçrkn de şapka kıim edilmiştir. İzmir, 13 (Tan)_ Pamuk men-
çıkarılacaktır. sucat şirketi müdürü Bernaro Al 
ÇİNİLİ KÖŞK - Fatih devri- zelerine nakli kararlaştırılmıştır. kopono tabanca resmi imzalarile 

nin en kıymetli abidesi olan ve Müzeler idaresi bütün müzeler- tehdit mektubu göndererek 300 
bugün müze halinde kullanılan deki esererin renkli bir albümü- lira istiyen sabıkalılardan elek
Çinili köşkün tahliyesi ve içinde- nü hazırlatmaktadır. Bu albüm trikçi Halil dokumacı Mehmet, o
ki eserlerin Topkapı, Türk - İs- 1 Türkçe ve Fransızca dilleri ile 1 tobüs biletçisi Celil! yaka!anrnış
lam ve Ankara etnografya mü- iki nüsha olarak tabettirilecektir. I.:ırdır. 

rnmda değil. Harici görünüşü parlak 
yıı .•. Bana şimdilik bu kadarı elverir. 

Son bir teklif * * 
Size son söz olarak bir detektifim 

var. 

girmekten çekinmemışlerdi; fa
kat, bunların çoğu, Üzerlerine 
yıkılan duvarlar altında kalmış 
veya kapıdan içeri g!rerek boş. 
luğa düşüp ölmüşlerdi. Oteberi 
alıp dışarı çıkmağa muvaffak o
lanlar çaldıklarını hemen sat1-
yorlardı . Eşyasız kalan halk, çok 
yüksek fiyatlarla bu eşyayı satın 
alıyordu. Alman askerlerini gö
rüp birdenbire yok olan bu satı
cılara hemen her yerde tesadüf 
edilebilirdi. Şurada, burada yol. 
culara harpten evveline beş de
fa yüksek bir fiyatla sigara ve 
saire teklif eden iyi giyinmiş 
kadınlar dolaşıyordu. Müşteriler 
fiyatların yüksek olmasına itiraz 
etseler bile nihayet istediklerini 
alabiliyorlardı. 

Nihayet size böyle bir mektup 
yazmayı doğru buldum. Ezbere çekiş
ıııektense açıkça anlaşmak hayırlıdır. 
Derhal sadede geliyorum: 

Mesele benim için sizden kat kdt 
mühim ve hayatidir. Siz ıne~hur Rdik 
Halitsiniz. Lakin benim bütün hüviye
tim varlığım bu R. Halit'te. Size la. ' . yık bir (ikiz) olmağa var kuvvetun-
le çalışıyorum. Evvela bütün e.ıer
lerinizi türlü fedak&rlıklarla satın al
dım. Yeni harflere tercüme edilmemiş 
olanları • eski hurufatı sökemiyorum -
Fatih medresesinde yatıp kalkan bir Ü
niversiteliye sahifesi on paradan yeni 
alfabeye çevirttim. 

2ireye nazire söylemek adetim değil
dir. Bendeniz İstanbuldan dışarı çık
mış değilim.Köylerden (VaniköyüJ, (Ye 
niköyüJ, (Erenköyü), (Kadıköyü) bili
rim. Kasaba deneniz Üsküdann vaktiy
le mutasarrıflık olduğunu işittim o ka
dar. (İstanbulun içyüzü) ne gelince: 

(Çete) ye mukabil (EşkiyalarJ diye 
bir eser kurııyorum. Mevzu Çakırcalı
nın hayatındaı;ı uydurmadır. Bu kahrn
manı bu eserimde layık olduğu mak~
ma çıkaracağıma kanaatim tamdır. 

* * Gelelim dedikodulara 

Gelin, oldu olacak , kınldı nacak 
müştereken çalışalım. Sizin yazılannu.ı 
da benim yazılarıını da müştereken iıu~ 
zalryalını. Bu teklifi yüzde yüz kabul 
edeceğinizi bildiğim için firmamızın mü~ 
ierek imzasını da tesbit ettim: R. R. 
Halit. Beğenmezseniz bu ciheti :ıyrıca 
münakaşa ederiz. O zaman benim, bil
hassa fikir münakaşalarında ne hazim
kar adam oldu&-umu da anlar ve rahat
lazsınız. 

* * ikinci Habel}istan 

Bunlar, gece gündüz gözümün ö
nilndedirler. Bir şey yazacağım zaman, 
bir kaç sahife süzüyorum. 

Bu mübarek lstanbulun sizin yazdığı. 
ruzdan başka bir sürü içyüzü daha ol

duğunu elinizi vicdanınıza koyunuz, 
İn.kil eder misiniz? 

Sonraki eserleriniz, size piro ol
makta cesaretimi büsbütün artırdılar. 
<Bir avuç saçma!), (Yezidin kızı), (Çe
te) adlı kitaplar neşretmişsiniz. Hiç bi
risini okumadım. Lakin (Bir avuç saç
ma) da sizden daha muvaffak olacağıma 
eıniniın! 

- eu -iŞter bir taraftan yürüye dursun 
gelelim düşmanlanmızın dediko

dulanna: 
Sevgili adaşım, aramıza fit sokup 

aiztmızın tadını kaçırmak istiyorlar. A
man kulak asmıyalım, sıkı duralım. Be
nim, sizinkine benziyen bir isim kulla1t~ 
marn ne gibi tehlikeler doğurur. Yazı
larımı sizin yazınız zannederler. Yama· 
aza.ilah kariler Refik Halit imzalı ya
zılan da benim zannebneğe başlasal.ır 
ne yaparsınız? 

Artık bu bahsi uzatmayın, benim 
R. Halit imzalı yazılarımı, sizin yazınıı 
zanneden okuyuculara sizin pek ihtiya-
cınız da yoktur. · 

BabıaJide müştereken bir (Yazı ida
rehanesi) açarız. İsmimizi Ticaret oda
sına tescil ettiririz. 

Benim yazılarım meydanda. Görü
nen köy kılavuz istemez. 

Ben de fırsat buldukça sizin eski 
ve yeni yazılarınızı okurum. Asi.rınıı.:ın 
n1addi ve rn3.navei mes'uliyetini okuınaa 
dan da deruhte etmeğe amadeyim. El
\'erir ki jş olsun! 
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Yazan: Naci SadU:Zah 

Namına tertip olunan muaı~ 
zam ihtilalde söz alan h•· 

tipler kendbinden: 
''- Füzüli 'den büyük Tiiı·k ~

iridir!.., cümlesile bahsedcrle~
ken, en me~hur miine''""·erler inut 
bile birbirlerine soruyorlar: . 
"- İsmi ( Alişir Nevayi) Jl\1-

dir? (Ali Şri Nevai) midir? Yol<· 
sa (Alişiri Nernyi) midir! Basıl· 
mış eserleri var mıdır? Bu eser· 
ler nerede bulunur?,, p 

Tü l•iyenin bütiin gazeteler· 
dünyanın şu sırasında , ilk sayfa~ 
larının en itibarlı, en geniş köse· 
terinin onun namına :vapılan ih· 
tifalin resimle.ri ve tafsilatile doj· 
dururken, en bilgili edebiyat(! 
Iarnnız bile birbirlerjne soruyor
lar: 
"- Siz bu şairin bir eserini o· 

kudunuz mu? Ansiklopedide ad• 
var mı? Ve acaba bugüne kadar 
niçin unutulmuştu?,, 

an 

Evet.. Bugüne kadar niçin tt· ikan 
nutulınuştu? Ve şimdi, zihinle• 
rin edebi ilıtifallerden çok dab• 
miilıim davalarla mesgul bulun· 
duğu bir sırada nasıl .hatta niçİll 
ortaya çıkarıldı? , 
Eğer hakikaten büyiik bir ~sır 

idiyse, kendisini hatırlamak içid 
ölünıü üzerinden tam beş asır ge( 
mesini beklemenıiz, kadirşina~J1 .. 
ğımızdan ziyade, hazin ihmalk3t· 
lığımızı, lı~tta nankörlüğümüzd 
gösternıez mi? b 

Eğer hakikaten o dertte büyük~ 
bir şair değilse, namına ihtifal · 
yapılacak sanatkar aramak içi~ ı 
beş yüz sene geriye gitmeye ııe 4ra 
lüzum vardı? .. 

Zavallı Florinalı Nazımın ö!ii• 
münden beri , "l!\Sız kalmış ti.it" 
hsinde valı~i güller açan,, koc~ . 
Fikret, burnumuzun dibinde, k•' ~ 8 

famızın ve kalbimizin içinde de•~ 
ğil miydi? . 

y 
Asıl acı olan nokta da, "500 ll:lik 

yıllık büyük Tiirk sairi., "Alisi! 
Nevai., yi, bizden evvel Sovyetlc• I 'tik 
rin hatırlaııııs hulunmalarıdı!• bii.y 
Zaten sanıyorum ki, bize "Alişıt bu 
Nevai,. yl hatırlatan da, Sovyet• de 
lerin, çok yakın günlerde, onuı• · 
namına yaptıkları büyük mera• 
simdir. Hatta sanı:vorurıı ki. a 
merasımı seyrederken "Ali~it 
Nevniu yi hatırlayanlar arasına• 
o büyük şairi, bize yabann dava· 
!arın yeni bir bayrağı halinde or• 
taya çıkarmak isteyenler de ka' 
rıştı. . ı. 

Kapanmt!I! bir ''Bozkurt,, Cl:ı- \ı" 
vasını tazelemeyi lüzumsuz bııl• a 
duğum için, bu nokta üzerind~ 
durmuyorum. Yalnız, o iht!l.111 

hazırlayanlara hatırlatmak isti• 
yoruın ki, tam beı; asır e\',-el 
ölmü~ bir şöhreti diriltip şişire' 
bilmek ve yeniden kıymete Jı:a• 
vuşturabi1mek için, onu, eserle' 
rile meydana çıkarmak !Azımdf. 
Çünkü gazete neşriyatıle bir "kı:I' r 
met,, yaratmak, ve bir ırıkıymef,, .L~ 
yaşatmak mlimkün değildi. Buıı'1' 
dan şüpheniz varsa, kütüphanO' 
!erimizde bir tek eseri bulunantl" 
y~n büyük Türk şairini bir düşil' \.:"' 
nun: l~ 

İhtifalini yapanlar onu, bütiirl 
bir milletin huzuruna, me:vvalatl 
asırların midesinde kaybolmll~ 
kuru bir ağaç gibi çıkardılar. BıY 
nun içindir ki, gazete yapraldari• 
le aşılanan o asırdide ağaç, sanst 
çölümiizde serin bir gölıre bl' 
rakmadan kurudu! 

Belediyenin 
Masraf 
Bütçesi ----
4ı802ı528 Lira Olarak 

T esbit Edildi 

B ütün sokakları dolduran Al
man askerlerinin arasın .. 

dan yürılınekte güçlük çeken 
Polonyalılar •bizi ikinci bir Ha
beşistan yaptılar!• diye söylenı
yorlardı. Sokaklarda yeni bi
ten bombardımandan, şehirde
ki hasarattan, akraba ve ahbap
:arın vaziyetinden başka bir şey 
konuşulmuyordu. Her tarafta 
durmadan ı ..... yaşıyor, .... öldü -
rüldü• sözleri işitiliyordu. Na
sılsa sağ kalanlar sokaklarda 
birbirine rastladıkları zaman, 
sevinçten ağlaşarak, kucaklaşır
lardı. Kurban verıniyen hemen 
hemen hiç bir ev yoktu. Fakat, 
hükumet merkezi dahllinde ölan 
ve yaralananlann adedini tesbit 
etmek imkansızdı; çünkü, hafri
yata henüz başlanmamış olduğu 
gibi, yanan bir hastahaneden 
başka birine naklolunan hastala-

(Guguklu saat) diye bir eserınız 
var. Pekit&, o zamanlar, saat başı ses 
veren Met, guguklu saat imiş. Olsun! 
Şimdi elhamdiilillah radyo icat olundu. 
Ben de (Beş lambalı radyo} diye bir ki
tap kaleme almaktayım. (Tanıdıkla
nm) diye bir kitabınızı okudum. Artık 
insaf buyu.run, dünya yüzünde yalnız 
oizin tanıdıklarınız olmaz ya... Elbet 
bizim de kendimize göre bazı ahbapl:ı
ıımız, tanışlarımız bulunur. Biz de, in
'81lah sırası gelirse onları kaleme ı.la
cağız. 
Kalıyor (Memlekt hikayeleri) ile 

(İstanbulun içyilzü) romanı ... Arad~ da 
h• bazı kitaplarınızı ge~iyorum • (Mem
leket hikayeleri) nin bir nazir~i yapıl
dı. Kitap halinde basıldı, satıldı. Na-

(Ye-ıidin kızı) her halde İslam ta
rihine ait bir ron1and1r. Hazreti Ali 
cenkleri, Kerbela vakası, Türabilik -
Harcilik kavgası değil mi? Bu kahil 
t&rihl romanlar zaten şimdi moda. Ha
zır elime cc,·det Paşanın (Kıssası Enbi
ya) sı ıreçti. Şimdi Fatihteki Üniversi
teli yeni harflere çeviriyor. Biter bit. 
mez, (Yezidin kızı) Dl asıl bende gö
rün üstadım. Romanın ismi timdidon 
hazır; "Yezidin ikinci kızı.,, Sevgili 
adaşım, eğer Yezidin bu ikinci kızı ab
lasını bastırmazsa, ne derSeniz razıyım. 
Daba şimdiden üç babayiğitin kanına 
girdi, sekizini. onUDU biribirine kutu 
bizim iışifte. 

Pek yakında (Kirpi) ve (Ay dede) 
isimlerinin de piyasaya çıktığını görür
seniz hiç pşırmayın. Onları da tabii 
bendeniz kullanacağım. Kirpiyi pek ""· 
verim. Sade mayasıla iyi ıreldi&i için 
değil, teneke çalındığı zaman oynar 
gibi zıpladığı için. (Ay dede) ye geliıı
Cf', çok şükür henüz kimsenin (Hııyat 
sahası) ilan etmediği sahipsiz bir sey
yaredir. Üstünde hayat vannış, yokıııuş, 
içindeki ateş sönmüş, sönmemiş ıuıııı-

Yalnız bir küçük nokta kalıyor. 
l\Iukavelenin inızasından sonra bu mu
kavelenin hiç bir muharrir aleyhin~ 
müteveccih olmadıf'lnı, istiyenlerin Ba
bıiılinin nizamını düzeltmekte yardım
cı sıfatiyle şirkete iştirak edebilecek
lerini bir sirkülerle neşir ve ilan ederiz. 
Çok ırelen olur da Halit isminin önüne 
bütün alfabe harflerini patentasını a
bütün alfabe harflerini sıralayıp paten. 
tasını alırsak, başka muharrir de türc
ıyemez. Yazıcılığı hiç olmazsa (lonca) 
biçimi teşkilıH!amış oluruz. Böyle kü
çük suitcfelıhümler de ortadan tama
rniyle kalkar. 

Belediyenin yeni masraf bul· 
çesi daimi encümen tarafındı>~ 
tetkik edilerek şehir meclisine 
verilmiştir. Belediyenin 941 biit· 
cesi şu sekilde tesbit edilmişti!' 
İktisat isleri 108,861 , Evlendi~' 
me memurlukları masrafı 14.46; 
sıhhat isleri l .049 .RR9 , veterirıc 
işleri 26.290, fen işleri 661.920'. 
imar işleri 106.740, itfaiye işle~ 
358.728, istimlak işleri 20.10: 
bahçeler müdürlüğü 154.340, rrıc 
zarlıklar idaresi 36.500 temiz\;,t. 
işleri 535. 780, müteferrik ınli~ 
tahdimin ücreti 24 .560. muhtel> 
masraflar 1.704.400 liradır 13~ 
lediye umumi masraf bütç .. 1. 4,802,528, fevkali\de masraf bil 
çesi de 1,816.849 liradır. .. e 

Geçen seneki fen i 1eri butc1• sinden 8.,80, nHiteferrik masr9 

llürmetler ederim, adaşını. * * * 

!ardan da 6.240 lira tasarruf ı:r 
dilmiş, buna mukabil bahc~ ,e 
müdürlüğüne 190 bin lira ilD'. 
edilmistir. Umumivetlc diger !D 
sıllar da arttırılnıi ır. 
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Qnzarası 

..._ Yugosln\'Yn BnşvckW ile Hıı.. 
~e Nazırının Berllne gittikleri 

lliyor. Bu haberden Almao
n Balkanlarda yeni bir siyasi 
"ruza girl~ektc oldukları m~
çıknnlabillr. 

.._ Franco'nun İtalya seyahati, 
anın lngilt.creye hazırla

büyük taa.İ-nwia İspanyanın 
Yetini tayine matuf gibi gö_ 

illı!iyor. 
..... 

!kanlarda 
-- . 
81llkan memleketleri hak

kında gelen haberler, ''a· 
ttin malum olan istikamette 
·Şaf ettiğini göstermektedir: 

Sofyada sivi kıyafetteki Al
çoğalmaktadır.Tuna bo

seyyar köprüler, kurul
a ham vnziyettc bekliyor-

~ dhetten, Bulgar gazc-
Churchill'in nutkuna kar· 

~ar qir lisan kullanmak
lar. 

ıora gazetesi, Churchill'in, 
· in hatalarını tamir edecek 
arda bulunacağı yerde, 

. itler savurduğunu ''C onun 
atlerlni dinleyerek Alınan-

• karşı caphe almnmn Bul-
.' tanı intihara sürükliycce
' yazıyor. 

llUkWııctin gazetesi olan 
. de: "Bulgaristanın harici 
ttikası, mazide kendbine kar 
1>Üyük bir haksızlık yapılan 
bq haksızlığın tnmir edilme· 
e daima ısrar eden. adaletin 
'ne gelmesini isteyen \'C ha· 
nıeniaatlerini daima müda-

1r- hazır olan bir memleketin 
1likasıdır.,, diyor. 
~Yni zamanda Alman gaıete-
1 de, Bulgaristanın re,•izyo· t iddialarından bahsederek, 
't!tlll' milletinin, adalet üzeri· 
kurulmuş yeni nizamı tesis· 
.vaz geçmiyeceğini söylemci• 

ler. 
l'>iğer tihetten Romnnyada 
kök, Bükre , Kö tence, 

ti şehirlerinden sivil hal
çıkanlması düşlinülmektc· 

· Ecnebilerin J(ontrolü şid· 
nmiştir. Her türlü ihtirual-
karşı iktisadi \'e siynsi. ted
alınmaktadır. 

n mntb~tı, İngiltere ile 
·a arasındaki siyasi mü· 
lerin kesilmesinden, 
tarda yeni nizamın ku

ına engel olarak tasav,·ur 
eri İngiltercnin Balkanlar
kovulması manasını çıka· 

1
,n memnun f;örünüy~rlar. 

, ~lara ait olarak, lngiliz 

100 

kaynaklarından verilen ~u ha· 
her, bilhassa çok mühim ve şa· 
yanı dikkattir: 

Berlinin daveti üzerine, Yu· 
goslavya Başvekili ile hariciye 
nazuı, Bcrline gitmişlerdir. 

Bütün hu haberl~rden şu ma
na çıkarılabilir. Almanya, in· 
giltereye karşı Şarki Akdenizde 
vurmak istediği darbenin ilk 
merhalesi olarak Balkanlarda 
yapacağı taarruz hareketi için, 
siyasi ,.e ac;keri hazırlıkl'\rını 
tamamlamakta; Bulgaristanın 
ve Yugosln\'yanın, vaad ,.e teh
dit yolu ile bu harekete karşı 
cephe almamalarını temine (a
lışmnktadır. Ga~·et aşikardır ki 
bu hareketin hedefi, Yunanista
nr miiznkere veya harp yolu He 
sulha mecbur ederek bu memle
ketin Akdeniz limanlarını ve 
üslerini eline ge~irmek ve bu 
suretle şarki Akdenizde İngi· 
!izleri tazyika başlamakhr. 

ispanya Vziyeti 

Gelen haberlere göre, Ge
neral Franco, Mussolini 

ile sabahtan akşama kadar gö
rüııınüştür. Neşredilen resmi 
tebliğde, bütiin Avrupa mese
leleri hakkında iki devlet adamı 
arasında tam bir fikir birliği ol
duğu bHdirilmi tir. 

.?\lcıntekctine dönmek ıçın 
Fransndan geçen Franco, 1\fare
şal Petain ile de görüşmüştür. 

Ameı ikan kaynaklan, fürlü 
1efsirlern yol açan bu seyahati, 
Alm~nnının İngiltereye karşı 
hazırladığı biiyük taarruzda 
ispan~·anın hattı hareketini ta
yin ile alakadar görmektedir. 

Bugünkü madrid gazeteleri 
şu mealde yazılar yazmışlardır: 
"Yakında pek büyük hadiseler 
cereyan edecektir. İspanya, üs
tüne düşecek \'azife~·i yapmaya 
hazırlanmıştır. Musc;ollni - Fran 
co mülllkah, bu işbil'liğinin ~ek
Jini tesbit gayesile yapılmışt1r.,, 

Alınanyanın bütiin cepheler. 
de ve sahalarda İngiltereye kar
~-ı darbeler indirmeye hazırlan
dığı bir zamanda, bu miHaka
tm, umumi ,-eya münferit bir 
sulh teşebbüsünden ziyade, böy 
le bir gayeyi istihdıtf etmesi da
ha muhtemel görülüyor. 

f ngiltereye karşı Garbi Ak
denizdc taarruz etmek için ha
zırlanan Almanya ve İtnly:ı ·bu 
bakımdan çok müsait bir coğ
rafi vaziyette bulunan- İspan
yııyı kazanmaya ve kulla.nnıaya 
mecburdur. 

İngiliz kaynaklarından alınan 
en son haberlere göre, Alman
lar üç günden beı-i, uzun men· 
zilli toplarla İngiliz sahillerini 
fnsılasız dövmektedirler ve bu 
bombardıman hiıla devam et
mektedir. 

Bu haber, Almanların, fngll
tercye karşı, bütün cephelerde 
ve ayni zamanda taarruza geçe
ceğini göstermesi itibarile şaya· 
nı dikkattir. 

M.ANTEN 

KER NE İŞiMiZE YARAR? 
• ·z gıdaların terkibin-/ deler.inde devamı lazım gelen ek

~bümin vücudümüzün ek· ilik \.'e alkalenlik muvazenesi
"IU'Duya ve onu muhafaza ni temin etmektiı-. 
. t, yağ vücudün tabii ham

' nıtıhafaza ctmiyc, şeker 
Yatmuzı i letmiyc yarar. 
delerin ayrı ayrı vazifcle-
lardır. Fakııt yediğimiz ye
de bunlardan biri yeti c

~tarda bulunmayınca, vü· 
Uz bulduğu başkasını 
~a çevirir, işini devam ct

ı~ ~eselfi eker yağ olur, yağ 
~11Unıin şeker olur. Yalnız 

,.e ekerden, insanın ::jek-
~lltıyacak albümin hasıl O· 

1 
eği bilinmez. Albümin fuz
ltsa, o da yağ veya şeker 

döner ... 

lelerimiDıı ve beynimizin 
~ işlediğini herkes bilir. 
it dolayı ckcre "hayatın 
~.. derler. YiireğimMn 

~ ı bile, viicudiimlizdc şc -
llh.ınmasınn hağlıdır. 

~t şekerin viicudiinıüzdcki 
\ece. hövle. hareket hasıl 
d t.en ihnrct değildir. Biitün 
b~ hayatı ekcre bağlı hu-
~ gibi, \'iicudü te kil c • 
~~içlerin \'e hiicrclerin n~'Tı 

11 ·atı dn gene onn hnğlıdır. 
it~· Şeker olmazsa hücrclcr 

lts edemezler. 
"t~l'İn viicudiimiizde gördii
' Önemli lıir iş tc, kanımız-

\iicudiin biitiin sulu mad-

Yağ ve albüminin vücudümü
zün içinde geçirdikleri kimya 
muamelelerinin tamam olması 
için, ynnı başlarında şeker bu -
lunması mutlaka lizımdır. Şe • 
ker bulunmazsa onların geçir • 
dikleri kimya muamelesi yarı 
yolda kalır ,.e kalan maddele? 
viicudü zehirliyecek olan asetan 
hasıl ederler. Bu madde kanın 
şiddetle ekşi olduğunu gösterir 
ve hayatın devam edemiyeceği
ne alamettir. Bu hale gelmiş bir 
adamın kanına üzüm şekc~ şı -
rınga edilince, yağdan ve albii -
minden kalmış zehirli maddele -
rin kimya muameleleri tamam 
olur, hayattan ı.:ıkılacak kapının 
e iğinde bulunan adam geri ge· 
lir. 

Bundan dola~·ıdır ki, •,·iicıı • 
dün yağı ancak ~eker ate~inin 
iizerinde eriyebilir .. derler Ye o
nun içindir ki, yediğiıniz yemek
lerde alhüminle yağ ve şeker a
rasında daima bir muvazene bu
lunmak lazımdır. Yemeklerde 
eker, yahut c;eker olabilecek 

maddeler bulunmayınca, öteki -
ler insana zehir olurlar. 

Zaten, her glin yediğimiz ye. 
ıneklcrin. ''nsati olarak, yüzde 
yetmiş, yetmiş hc~i üzüm şekeri 
haline :-elehilccek tiirJii türlii 
şekcrlcr!!i!: En basta ekmek .•• _ 

'1' A 1' 
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ltalyanın Akdeniz donanmasına men sup bir kruvazör seyir halindtr 

Denizcili#< Bahisleri 
• 

Italyan Donanması 
Hattı harp gemileri 

I• talya harbe girdikten ve 
li'ransa yıkıldıktan sonra İn· 

i Yazan: H. KORUR -ı 
L ............. ~ ..... ,--------------------------------....: 

hiz ve takviye edilmişlerdir. Bu 
gemiler 1600 ili 1700 tonluktur. 
4 adet 12 santin1etre 50 çap tu
lünde toplarla 4 adet 3.7 ilk ve 

giltere Akdeniz donanmasını sü- metrelik topla 20 makineli tüfeği taşır, fazla olarak 
ratle takviyeye lüzum gördü. vardır ve • tayyare taşırlar. Zırh vardır . 

8 torpitosu 6 adet makineli tüfek taşır' ar. 
Destroyer: Halen İtalyan do

nanmasının 34 adet destroyeri Çünkü Fransız harp gemilerinin kuşak kalınlığı vasatta 28 santi- Trjeste, Trento: 926 ve 927 
mütareke hükümleri mucibince metre ve boylan 186 metredir senelerinde inşa edilmiş, 930 da 
silahtan tecrit edilmesi Akde~- Bu gemilerden başka 937 de in~ tadil edilmiş, 38 mil sür'atte ge
de İtalyan donanmasına kendisı-
ni göstermek fırsatını veriyor gi- ~ına başlanan _939 .se~e- milerdir. Blzano gibi ayni silah 
bi idi. Fakat böyle olmadı. İngil- ~ sonlarınd~ denız~ . ındı • kuvvetine maliktir. Bu kruvazör
tere, Akdeniz hakimiyetini ida- rilen 35 e.r. bın tonluk ikı hattı lerin zırh kuşak kalmlıklan 7.6 
meye muvaffak olduğu gibi İtal- ha~ ge:°1ısı daha mevcut~ur. Bu s~timetre ve boyları 190 metre
yan flosuna da muhtelü vesile _ g.emilerın 9 adet 38 santımetre- dir. 

mevruttur. Bu gemiler 1000 iliı 
150Cl tonluk ve 35 mil sür'atin
dedirler. 8 adet 12 santimetrelik 
toplan ile 2 adet 4 santimetre
lik top ve 4 der makineli tüfeği 
vardır. Bunlardan miida torpito 
vt- mayn taşırlar. 

terle ağır darbeler indirdi. Akde- lik, .12 ade~ 15,2 lik, 12 adet ~ • * .. + 
nizdeki münakale yollan emni _ sant1met:.el

1
ik to~u ve~ tayyaresı Hafıf kruvazorler 

Torpicf obot: İtalyan donanma
sında nalen 38185 mecmu tonaj

. lık 59 acet torpitobot mevcuttur. yet altına alındı. İngiliz donan- vardır. Sur atlerı 30 ~ zırh ku
ması, Adriyatiğe girdiği gibi şi- fak kalınlığı 25 sa~tımetre, ve 
mali Af rikada kara ordusunun boylan 230 metredır. 
yapmakta oldu~ harekata da Tayyare ge~ileri: İtalya do
müessir surette müzaheret etti. nanmasının elinde 4880 ton
Ve bütün bu işlerde hiçbir müş- luk bir adet tayyare gemisi var
külata uğramadı. dır. 4 adet 10.2 santimetrelik top-

Burada hatıra gelen sual, İtaJ- la 20 tayyare taşır ve 21,5 mil 
yan donanmasının ne vaziyette sür'atindedir. İtalyanın Akdeniz.. 
oldu~dur. Biz bu yazımızda İtal deki merkezi vaziyeti dolayısile 
~an d~niz kuvvetlerinin ha_rp~n fazla tayyare gemisi inşasına lü
oncekı mevcuduna kısaca bır goz zum görülmem.iştir. 
atmakla iktifa edeceğiz. ** ** Kruvazörler 
Tayyare gemileri 

H filen İtalya deniz kuvvet-

H filen İtalyan donanmasm- terinin içinde 70000 mec-
da 95244 mecmu tonaJcia mu tonajlık 7 adet kruvazörü 

4 hattı harp gemisi mevcuttur. vardır: Pola, Gorız.ia, Femine Za
Bunlardan Andoria Dorıa ve Caio M. 

Ouclio 24000 tonluktur. 27 mil Bu kruvazörler 930 senesinde 
süratleri vardır. 1913 te inşa e- inşa edilmiş ve 932 de tadile uğ
dilmiş ve sonra tadil edilmiş ge- ramış en modem 10 biner tonluk 
milerdir. 35 ml sür'atte gemilerdir. 8 a-

Giulio Cesare ve Cont di Ca- det 20,3 santimetrelik, 12 adet 

Bugünkü İtalya donanması- Bu gemile-rin bir kısmı 915 .ıe 
nın 838:.W mecmu tonaJJ.ık ~22 ar:ııronda bir kısmı da 930 dan 

15 adet hafü kruvazör mevcut. sonra inşa edilmiş 600 er t,.,nluk 
tur. Bu gemilerin bir kısmı 914 30 mil süratinde gemilerdir. Bu 
te bir kısmı 930, bir kısmı 934 ve gemiler, 6 adet 10.2 santimetre
bir kısmı 936 ile 937 senelerinde lik ve 2 adet 7.6 santimetr~:?k 
inşa edilmiş sür'atli ve modem topla 4 torpido taşırlar. 
silfilılarla teçhiz edihniş gemiler- * * 
dir. Tonajlan 3000 ile 7000 ara- • • • 
sındadır. Sür'atleri 27 ile 40 mil Denızaltı gemUen 
arasındadır. Silih kuvvetleri ol
dukça fazla dır 8 adet 15 santi
metrelik ve 6 adet 10 santimetre
lik toplarla hava hedeflerine 
karşı 8 adet 3. 7 lik ve 8 adet ma
kineli tülekleri vardır. Bu gemi-
ler aynca torpito ve tayyare ve 
mayn taşırlar. Sür'atlerinin faz
lalığı silah . kuvvetlerinin çoklu
ğu bu gemilere bir rüçhaniy!t 
vermiştir. Bunlardan fazla Erlt
ra isminde 21 '72 tonluk Colonial 
bir kruvazörü daha mevcuttur. 

** 

1 talya devleti denizaltı sila
hına diğer devletlerden da

ha çok bir ehemmiyet vermiş ve 
bu silahın inşasına fazla bir tah
sisat ayırarak yekunu çoğaltmış 
tır. Resmt rakamlara göre, İtalya 
bahriyesinin elinde harbe girdiği 
zaman 72321 mecmu tonajlık 96 
adet denizaltı gemisi mevcut ol
mak Iazımgelirdi. Bu gemilerin 
ekserisi son senelerde inşa edil
miş en son sistem gemilerdir. 

vour 23622 tonluk, 27 mil sür'at~ 10 santimetrelik. toplarla hava Lider deatroyer 
tedir. 1911 de inşa edilmiş ve ta- hedeflerine karşı 8 adet 3.7 san· 
dil görmüş gemilerdir. ti.metrelik topla 8 makineli tüfe-

10.2 santimetrelik toplarla ma
kineli tüfek ve torpito taşrrlar 
bunların arasında mayn taşıyan 

~ denizaltı gemileri mevcuttur 

Bu dört hattı harp gemisinin ği vardır. 2 tayyare taşırlar. 
ağır bataryası 10 adet 2 santimet Bolzano 932 de inşa edilmiş 
rdik ve vasat bataryası 12 adet 33 de moderenize edilmiş 39 mil 
12 santimetrelik toplardır. Hava sür'atinde 10,000 tonluk bir ge
hedeflerine karşı 8 adet 1 O san ti- midir diğerlerinin ayni silahı 

Fransadan Kaçanlar 

1 ngiltereden Fransaya yardı
ma ~elenler arasında ka-

B u sınıf gemilerden İtalya Mayn ıemileri: İtalyan donan-
donanmasında 61588 mec- masında 5637 mecmu tonl'Uk 13 

mu tonajlık 4 adet 39 mil sür'at- adet mayn gemisi vardır. Bu ge
te gemi mevcuttur. Bu gemiler miler 10.2 santimetrelik toplarla 
930 dan sonra inşa edilmiş zama- 7.6 santimetrelik hava batarya
nın harp ihtiyaçlanna göre teç- sı ve 200 adet mayın taşırlar. 

te bu esnada yine başımmn ü
zerinde bir göl.re belirdi ve bir 
ul'ultu oldu ... Bu sesi iyi tanı
yorduk ... Kumandanımız bağır
dı: 

- Basınızı e~in, felaket ku· 
$U yine j{eliyor! B 

dın hastabakıcılar 
ve Kızılhaç otomo 
bil şoförleri ~ardı. 
Bunlardan bır ta· 
nesi Alman is~a
linden sonraki ma 

cerı:ısını söyle anlatmaktad1r: 

Yazan: Sevim SERTEL "Bu emirlt beraber hepimiz 
başlanmızı ddik ve yere yat
tık. Fakat hiç bir şey olmadı. 
Bir de dikkatle baktık ki, üzeri
mizde dolaşan bir tayyare de~il 
büyük bir varasa kuşuydu. İn· 
san karanlıkta bazan böyle ha· 
talıtra da düşüyor. 

·'İlle Almanların eline düştü
ğümüz zaman bize iyi muamele 
ettiler. Fransız hastahanele
rinde çalışmak üzere istediğimiz 
müsnadeyi verdiler. Böylece işe 

• baş~ık. Fakat vesaitsizlik bir 
facia seklinde idi. Kaçan ordu 
suyu kesmişti. Üç yaralıyı bir 
bırnvorfa v ıkavacak kadar nz su 
bulabiliyorduk. 

''Hastahaneye bitişik bir de 
klinik vardı. Burada muhacir· 
lere bakılıvordu. Aralannda ha
mile kadmlar olduiu. halde kli
nikte hiç bir ameliyat vasıtıtsı, 
hatta bu işten anlıyan ir doktor 
dahi yoktu. Muhacirler arasın
dan çıkan bir ebe bu işi üzerine 
aldı. 

"Derıken bir ~n biz üç İngi~ 
1iz kadınını tevkif ettiler. Pari

_y!_götürüldük •. ve orada slyasi 

kadm mjlbkQmlara mahsus bir 
hapishaneye konduk. Öteki 
mahpuslarla konuşmamızı me-
nettiler. Sonradan hastahanede
ki doktorlardan birinin bizi ca
sus diye ihbar ettiğini öğrendik. 

"Tam bir ay bu vaziyette kal
dık. Bir gün sivil bir Gestapo 
ajanı geldi ve bizi istintaka baş
ladı. Arkadaşımı, tam üç buçuk, 
beni de bir saat isticvap ettiler. 

"Buradan dii?er bir hapisha
neye nakledildik. Artık öteki 
mahpuslardan tecrit edilmiş 
değildik. Burada. Pariı;te Po· 
lonyalılan evinde gizledi~i için 
20 sene hapse mahkUm edilmiş 
Polonyalı bir kadına rast gel
dik. Diğer biri bir Alman aske-
rinin bir Fransrz yavrusunu bes 
lediğini gös~ren bir duvar il~
mnı yırttı;~ ir,in altı ay :hapse 

• iJ!!.a~ki'ım eli!!miş!1 

"Burada da 48 saat kaldıktan 
sonra bir jtÜn nasılsa tahliye
miz emri geldi. Dışan çıkınca 
arkadaşlarımızın yardimile Vi
chy'ye geldik. Oradan da güç· 
beli İngiltereye dönmeye mu· 
vaffak olduk.,, 

* * 
Yarasa imiş ! ______ .,, ... 

George Ivis, lngilterenin 
ufak kasabalanndan bi-

rinde hava hü- (1 
cumlan esnasmdıı 
yardım yapan e · 
kiplerden birine 
mensuptur. İste J 
tecrübe terin den 
ve halka nasihatlerinden bazıla
rını kendi akzından dinleyiniz: 

"Bir gece oldukça büyük bir 
hücum olmuştu. Enkaz arasın
dan yaralılar çıkarıyorduk. iş.. 

"Sonra. arkadaşlar sizden ri
camız şudur. Geceleri sığınakla
ra .l(iderken üst katlardaki ka
rartma perdelerini çıkarınız. 
Zira bunlar evin üst katına bir 
ayarlı bomba dilştülü takdirde 
i('eride çıkan yangını görmemi
.. e mani oluyor. 

"Yapacdınız dil?er bir şey de 
evlerinizi bize teslim edip kend: 
niz sı~naklara giderken sokak 
kapısının önüne bir kova kum 
bırakmaktır. Bu kovalar etf ai
ye :vetisinreye kadar yangının 
artmamasında çok müessir ol· 
maktadır. Zira onlar sayesinde 
biz, yangınla mücadele edebtll
~~ . .; 

~\TAKYillDEN j 
Q>-~i•YAPRA~ 

Telif 1 Tercüme. 

Nakil 
Her akşam bize bir mlisaha 

he dolusu ~unan aziz dos 
hım Vô - ·u dünkü yazısınd. 
Ercüment Ekrem'io basma geleı 
taL;ız hadi eden bahsediyor. Beı 
bu ya7.1da Va - Nü .ru bu kabi 
"nakil" lere biraz taraftar gih 
gördiim. Muhterem arkadaşım 
kendisinin de höyle adapte edil 
miş fislırı bulunduğunu saklaını 
\•or. O halde kabahnt e!etl talı 
İil etmeden antolojiye sokan zn 
ta ~·iiklcnh·or. 

Bu tahlilde bir çok şöhret da 
lıwere1eri cnktık. Mesela, nakliı 
kimdt>n vanıldrğı sövlenmiyor 
muş. Bunun da sebebi; Diğer bi 
l!R7Nf' tfrrhal eseri tercüme ede 
rek tefrikaya ha lıyormuş! Roma 
nı alı\•ermek hh· c;uc olmnvonnu• 
da hunu tefrika etmek teessiil 
edilf'rPk hir kıısur t ..;kil ediyor 
nrns. O halde bunun öniine geç 
mel< idn '.''cırfıne cnre de müellifi 
ni c;ö:rlememrkmiş ... 

Evvel yok idi işbu rivayet veni 
çıktı. 

Bir eser terciime edilmeyip sa 
dece adapte edildiği halde miiel 
lif için hic bir itiraz hakkı knl· 
mamıstır. Cünkii ~er benimsen 
miştir. ''lliintahil,, artık onda yal 
nız yeşil kadını san çarsnfa sok· 
maz. istcdii!i hoynya boyar. 

l\fe eta. kafa pntlntarak gece 
giindüz çah"arak bir eser telif e
diyorsunuz ,.e lrn eser rağbet bu· 
luvor. Sonra bir gün mesainizin 
se~eresini bir ba ·kn lisanla ve 
ha ka isimlerle nesrcdilmiı:; görü· 
yorsunuz. Sizin giinlerce uğraşa
Tak, diisiinerek islediğiniz kitabı 
bir diğeri kar ısına almış. tercü
me :zahnıt>tinc bile katlanmaksı· 
zın çala kalem istediği gibi yaz. 
mı , telif haklnnı da. tnbı hakkını 
da kendine mal edivPrmistir. 

Bu öyle acı bir yağmagerliktir 
ki, hnnita hos ~öriilecek, müda
faa edilecek uf ak bir mazeret nok 
tası bile yoktur. 

Acaba, başkalarınn böyle dü
<rlinmeden çuvaldızı saplayanlar, 
kendilerine bir ufak i.~e batırıl· 
c;a sükut ederler mi? Ben ah ım 
itibarile edebiyatta adapta yon 
namı '·erilen bu kahil intihalle. 
rin kiilli,.·en aleylıindeyim. 

Piyeslerde bir derceye bdar 
mazuruz. Sahnelerimiz her za• 
man l\lanakyan kwnpnnyası gİ· 
hi ''Simon '\'C Mari., ~'ahut ''Fan• 
fan ,.e Klodine,, oynıyamazlnr. 
Örf ,.e adetlerimize uymak ~arti• 
le ve müellifin i mini zikrederek 
ni,.·esleri nalı:lcdebiliriz. Faknt, 
koskoca bir romanı me'haz gös· 
termeden linsanıınızn naklehnek 
nasıl yapılır? Ve neden yapılma• 
lıdır? Bu acaip adaptasyonlardıı 
ö'.'·le romanlara tesadiif ettik ki, 
elli sene ev\'cl Jstanbuldıı geçen 
bir ,·akada elektrikli tram\•aylar
dan. asfalt kaldırımlardan balı• 
sediliyordu. 

Dekobra'nın İnı:rili7teden nak· 
lettiği bir romanı. Va - Nu'ııun 
Tiirkçeye -hayır Türkiyeye- nak· 
leylemec;i davanın şeklini değiş
tirecek bir amil değildir. Çünkü 
''Batıl makisü aleyh olamn!.,De
knh~q hövJe hir c;ey yaptı diye 
biz de mi yapalım? ' 

Sonra tercföneden .;ne kötülük 
gördiik? 

Türklerin iptidni hocası olan 
hüyiik Ahmet Mithnt. bu 1'tlllleti 
oktıma~·a tercümelerle ah tırdı 
Telif olarak Hac;an l\Iellah. Hü· 
eyin Fellah. gibi meraklı roman 

lar ~·azan o '·elı'.'ıd djmnğ, istesey 
di neler adapte etmezdi. Runı: 
tenezziil etmedi . Lii'lii a far yo· 
Juoda ya:zılrnı!ı bir c:ok popiilcı 
eserleri doğrudnn doğruvn iercii· 
me t"tti. O :rnm:rnki nesil bu eser· 
leri se\'c se,•c okudu. 

Ahmet ih<ıan, Jules Verne'ir 
bir ~ok eserlerini tercüme etti 
Henimİ7. merakla. 1e7.7etle oku 
duk. Bu adamlar da nakil kabili. 
yeti her halde vardı. Fakat yap· 
madılar. hatta belki de yapmal 
hahrlan"" hile ~Plmedi . Ba.,ka 
sının miilkiyet hakkında hü-m1ei 
ettiler. 

Tekrar ~i,·onım. Bu fc;in ho• 
görillecek, miidafna edilecek ilet 
tutar ye:ri '·oktur. Adapfnc;,·on 
deyin, ,,akil devin. biz bu hare
keti adlı adile anarız. 

Takvimci 

İnkılap Türkiyesinde 
Kağıtçılık 

Muharrir orkadaşımu Sabih Ala
çam•ın bu isimli 400 sayfalık bir e
seri neşrolunmuştur. Kitapta Ttlr • 
klyenin endilstrlleştirllmesl tarıhf 
kftğıt ve sellilloz snnayllnin mernle 
ketimizde geçlrdijU istihale ve tckA 
milller teşrih olunmuş, bilhassa sına· 
Ueşmemize aleyhtar olanlara cevar 
verilmiştir. 

"İnkılfip Tilrklyesinde ld!ğı.".ç•1ı1c., 
m sayfaları arastnda Atatflrktln, I -
met f nönilnün bu mevzua milteall it 
sözleri, eski Başvekil Cc-1~1 B:ıyıır'ın 
hAtıraları, Türkiye Bilyilk l\1i11ı
Meclfsi 4zasının :tıkirlcri de vardır, 
Eser, 60 tablo ile süslildUr. 
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dfiyede Terfi 
940 ylAlünde İki Seneyi Dolduran Hakimlerden 

Terfi Edenlerin Tam Listesini Veriyoruz 

Beşinci dereceden 
terfi edenler 

İstanbul ticaret mahkemesi reısl 
Kemal Kovacıoğlu, bırınci sınıf adli
ye müfettişlerinden Ekrem Saylam 
ve Faik Uras. 

Altıncı dereceden 
teri i ede11ler 

Adliye milfetti~lerinden Mustafa 
Tüziın, temyiz mahkemesi raportörü 
.Muzaffer Arkan ve İstanbul kadas -
tro hAkimi Hulusi Turan. 

Altmcı dereceden 
terli edenler 

Düzce hukuk hAkimi Bahaettin U
ral, Adana hdkimi Hakkı Göktürk, 
İstanbul asliye hAkbnlerlnden Sabri 
Işıl, Alanya hAklıni Feyzullah Şenul, 
Bıt.lis reisi Cevdet Gün\'ay, Tunceli 
relsl Hamdi Daniş oğlu, Kocaeli hfi_ 
kimi SaUlhatUn Erin. İsparta reisi 
Kenan Ataergin, Kemah htıkimi Ali 
Ann, Mersin hfıkimi Llltfi Çakıro~
lu, temyiz ra.ı:;ortörlerlndcn Zeki Ta
may, Malatya htıklmi Fehmi Atabay, 
Kütahya htık1mi Sulhi Ayık, Kayseri 
hAkimJ Sulhi Göltepe, Akseki hAki
mi Fuat Yazıcı, Siirt reJsl Lılt!l Er
kan, Artvin haklml Tahir Sencer ve 
Bolvadln htıkimi Zühtü Uzman. 

Yedinci dereceden 
terfi edenler 

İstanbul htıkimi Cevat Erkut, İs.. 
tanbul htı.kimlerinden Kadri Sezen, 

İzmir hfıkimı Behçet Turkay, Ay
dın tızası ihsan Uzman, İstanbul htı
klml Reşat Koksal, İstanbul Azası 
LüUi Dcmlroğlu, Amasya bakimi Av_ 
nl Öztilrk, Deniili hfıklmı Tahır Bay
çin, Bayındır htıkimi Sait Göçvan, 
Zonguldak Azası Esat Kırce, Erzıncnn 
hAkımi Kadri Tabak, İstanbul haki
mi Tevhit Kocabalkanh, Nizamettin 
Özdeniz, Kars bil.kimi Kemal Ecevin, 
Kırkağaç hlıklmı Hamdi Ar.da, Kon
ya hAkimJ Vahdi Özmen ve Ankara 
lız.ası Umran Öktem. 

Sekizinci dereceden 
terfi edenler 

Bolıkesir hAkimi Nuri Tüner, lstan- Gcrmik htıklıni İsa Ruhi, Adana 
bul htıkimlerlnden İbrahim Arsan, i- Mkiml Şadi Çelik, Ankara rızası Re
kincl sınıf müfettişlerden KAzım Ak- şat BayramoğJu, Zonguldak Azası A_ 
yol, Rauf Dizdar, İunlr hAkimi Ktı- dil Gün~oğlu, Adıyaman hAkimi 
zım Akşin ve temyiz raportörlerin _ Hıfzı Si~nnoğlu, Bayburt hfıkimi 
den Ziıhtü Yüceoğlu. Sadık Değirmencloğlu, İstanbul hA-

)1' edinci dereceden kimi Naci özıw, İstanbul htıklm mu
avini Nafiz Yücel, Söke hAkimi Sul-

tercihan terfi edwer ru Tüzer Bergama Mldmi Abdürrah-
'.Adana hAkiıni Tevfik ÖZdöl, Yoz- man Sinmez, Çankırı htıkimi Nesim! 

gat hAkimJ Fehim Günal, Kars hl'ıki- Baysoy, Arda htıkimi Şerit Tümen, 
mi Sami Akyrunan, Bursa hAklmi Kastamonu hakimi Cemal Gündüz, 
EUıcm Tüzücl, Seyitgazi hAklmi E- Saideli htıkimi Ata Dalmaç, İstanbul 
min Altınay, Trabzon hAkimi Rahmi hWmi Münir Kösemlhaloğlu, Alyon 
Anber, Ankara hAkimi İhsan Fidal hakimi Tevfik Şenöz, Eskl~ehlr Azası 
ve Sadık Taşkın, İstanbul htıkimle- Vehbi Özgün, Cebelibereket hfıklml 
rinden Muhlis Tilmay, Lüleburgaz Besim Yılınıız, A:dana tızası Tevfik 
hfıkimi Refet Anul, Ferik hakimi İlgi, Mersin Mk.imi Cel4lettin . Alp.. 
Faik Eş, Ünye htıkiml Rıza Orhan, arslan, Çiçek~ağ hAkimi M~tıtz 
Sarıkamış hfıkimJ Reşat Akkuş, ç 0 _ Yılmaz.oğlu, Gülnar h.~kimJ Avru _De
rum htıkimi Hamdi Yalçınkaya, İs- niz, İzmir tızası Abdurrahman Bırnl, 
tanbul htıkimlerinden SalAhatUn De- Trabzon hfıldmi Cemil Yılman, İzmır 
mlrelll, Tarsus hlikimi Muzaffer BU- hAk1mi Seyfettin Yalkıs, Kava~ lıtı
gl, Silifke hdkimJ Emin Uncuoğlu, itimi Kanber Öke, B~n h.tıkimı Ali 
Karasu hfıkimi Fahri Bilgin, Konya Ardun, İstanbul hlkımlerındcn Mu
Ereğllsi hfıklmi Sabri Aksüyek, An- hitUn Sarkanlı, Boğazlıyan htıklml 
takya htıkimJ Mesut Öı."cçoğlu, Slllv_ Mehmet Seçkin, Antalya azası Kad
ri htıklmi Derviş Gündüz, Bolu hl- ri Şener, Burdur lızası Zeki Hekim. 
kimi Faik Köstemdillioğlu, Alasehir oğlu, Yozgat Azası Rifat Kılınç, Blhl
htıkimi Ziya Ataç, Slrlhlsar hfıklml scU htıkimi Ziya Uğurlu, Karasu nfi
Fchmi inan, Alaşehir hAkimi Cemil kimi Nedim Altpınar, Gaziantep hlı
':'opu~ Samsun htıkimi Avni Da~ kimi Salt Güvclioğlu, Niğde Azası 
Kan, lzmit ht\kimi Avni Günel, Co- CeU\lettin Sayın, Maraş htıklml Muh
rum htıklmi Safi Onaran, Karaman tar Kumbasar, Bandırma htıkiml Ne_ 
htıkimi Hayri Aksoy, Dörtyol hfıkimi cati Gökcri. İstanbul h~~lerlndcn 
Tevfik İzal, Gümüşhacıköy htıkhnl Reşit Tümer, Meriç htıkımı Ata A
Hasan Dikmen, Hendek htıklml Suut taoğlu, Finike hfıkiml Taci Salım, 
1stanbulluoğlu, Kars htıkiml Rızn Eskişehir hAkiO:U ~af~r Altay, Se -
Aydoğdu Burhaniye hfıklmi İhsan merkant htıklmı Zühtu Ayhan, Er -
Akman 'Erzurum htıkimi Hakkı 01- baa htıkimi Rıza Kıvırcıoğld, Akşe
ken, B~fra hAklml Mehmet Bilen, hir hAklmi Abdü~ndlr MhUu, A~a
Dilzce hfikimi Zeki Ülker, Yenişehir pazar Azası Ali Öuıtaç, Burha~ıye 
hfikimi Rıza Daloğlu, Tekirdağ hdkL htıldmi Hüseyin Kurdoğlu, Cebelıbe
ml ismet Şen, Karamürsel hfık!rni reket hAkimi Ali Tekinay, Aydın htı-

Düsiinmeden sözlerinde mana aramadan söylü
yordu. Nejnt s~allerine derhal cevap vermed~n 
ona baktı. 

- Az evvel yalnız olduğunuzu söylemiştiniz, 
şimdi de "bız,, diyorsunuz. Bahsettiğiniz adam 
kimdir? 

terli edenler 
İstanbul Azası Tahsin Üstüner, Ba

lıkesir Azası CelAl Yüksel, İzmir hil
t.imi Nimet Bilgin, Nusaybin hAklıni 
'Fazıl Ertugrul, TurguUu htıkimi A
~if Ö~bilge, Gebze htıkimi Rıza ö_ 
nen, İzmir Azası İsmail Öğilt, Aydın 
hliklmi Fethi Kuraner, Gediz hfikimi 
Nuri Darhan, ilrgQp htıkiml Hasan 
Tunra, temyiz raportörü HayretUn 
Kenya, Yozgat htıkimi İhsan Balkan, 
Seydişehir hAklmi Veli Ünvarlı Vak
fıkebir htıkimi Nejat Egemen, Anka
ra hAklml Mursat Cemal, Cide hA -
kimi Rıza Azak, Manisa Azası Emin 
Büce, Manisa htık!ml Necati Baral, 
Antep Azası Zekeriya Korkmaz, Ka
racabey htıkimi Sadi Ertem, Ankara 
htıkimi Sabriye Urek, Nevşehir hıL 
kimi Süleyman Çetin, Bolvadin hAkl
mi Ziya Özaydın, Çal hfıkiml Mesut 
Seyhun, Salihli btıkiml Kemalett!n 
Akşit, Anko.ra hAkimi MelAhat Et-

- Gönüllü Ahmet.- , 
Nejat anlamadan kaşlarını çattı. 
-Ne? 
- Şimdi başımdan geçenleri anlatacak halde de-

~a.lt.leclen: Muaz.zez Tahsin BerKaııo 

ğilim Nejat, otele gidelim sonra söylerun. 
Ncjat sadece: • 
- Peki... Haydi gidelim... . 
Diyerek karısını otomobile doğru sürükledi. 

xv 
Şermin Bir Şey Keşfediyor 

Otomobile bindikleri zaman Nejat sordu: 
- Şınıdi söyleyiniz bakalım, bu gönüllü Ahmet 

dediğiniz hCayip isimli adam kimdir? . 
Sesi o kadar sertti ki, havada garip bir şekılde 

aksedıyordu. Şermin o müthiş kabustan kurtu~
dukt.ııı sonra kendisini kocasının yanında cmm
yettc bulduğu için korkusu geçmiş, kısmen süku
net bulmuştu. 

- Onu hiç gördünllZ mü bilmem. Meczubun 
biridir ve kendi sözüne inanılırsa adı gönüllü Ah
mettir. 

Ncjat cevap vermeden düşünceye daldı. Zihnen 
beş altı se!'le evveline avdet ederek bu mahallede 
oturdue1u gi.ınleri, o zamanki komşularını hatırla
mıya ç:iışıyordu. Biraz sonra, kendi kendine soy-
li.ıyormuş gıbı dalgın bir sesle: . . 

- Mutlaka bizim eski ev sahibi Cemal Efendının 
oğlu aptal Ahmet olmalı. Uzun boylu, kaba saha 
bir adam, ı~stelik te şaşı gözlü ... 

- Tamam .. Dev gıbi bir adam. . 
Genç kodın hala onun pençesi altında imiş gibi 

omuzlarım f.Jkıştırarak titredi. 
- s:z buralara niçin gelmıştiniz? 
Miitereddlt bir ses cevap verdi: 
_ s;zin vaktile oturmuş olduğunuz evi görmek 

isMfün. 
-- Yalnızım geldiniz? 

Bu sualin manasını anlamadığı için Şermin hay
retle kocasının yüzüne baktı. 

- Evet. Meczuba rastladığım zamana kadar 
yalnızdım. 

-- Pekiıla. Bu evi niçin görmek istiyordunuz? 
Genç kadın asabiyetle doğruldu. 
- Bugün en mühim noktanın sizin masumiy~ 

tinizi is bat t·tmek olduğunu anlamıyor musun:ıı? 
Nejat somurtgan bir tavır takınmıştı. 
- Benim miı.sumiyetime inanmanızın sebepleri 

nedir 
- Bilmiyorum. Sadece buna kanaatim var. 
- Eğer masum olsaydım bunu isbata yelten -

mez mıydim zannediyorsunuz? / 
- Buna pek emin değilim; çünkü kin ve inti

kam hırsı sızde bütün diğer düşünceleri öldi.ırmuş
tür .. 

- Eğer masum isem, münasip bir zamanda bu
nu meydana çıkarmak için elimden gelen her şeyi 
yapacağıma emin olabilirsiniz. 

- !:Sen derhal tetkikata girişmek istedim. Es
kiden ot1ırduğunuz evi ve civarını araştırırsam bir 
ıp ucu elde edebileceğimi ümit ediyorum. 

- Beni koskocaman bir mahkeme heyetinin 
:mahkum etmiş olduğunu unutuyor musunuz. 

Bu sözler Nejadın ağzından ıslık çalarak çık
mıştı. 

- İşte asıl o heyetin adli bir hata yapmış ol
duğunu tesbit ve il!n etmek llzımdır. 

Bir saniye sustuktan sonra Nejat tekrar söze 
başladı. 

-Meczup adam sizi korkutmak için ne yaptı? 
- Onu görür görmez ödüm koptu. 
Bu mukaddemeden sonra Şermin kocasına o.. 

TAN 

J __ A_s_ke_r_li_k _l_ş ... le_r_i _ J 

Kısa Hizmetlileri Davet 
Fatih Aıkerllk ŞubHlndın: 
1 - 940 ve daha evvelki yıllarda 

lise ve muadlll okullardan mezun o
lan tam ehllyetnameli okurların 1 
Mart 1941 tarihinde hazırlık kıtasına 
6evklerl emir iktizasındandır, 

2 - Bu şartları haiz kısa hizmet
lilerden askerliklerine karar verilmJı 
olanların muamelelerini tekemmill 
ettirmek üzere şimdiden (her &Un 
saat 9 dan 12 ye kadardır) ~beye 
müracaat etmeleri lAzımdır. 

3 - İşbu iltın davetiye yerine kaim 
olup ayrıca ne.rnlanna davetiye &ön.. 
derllmJyecektir. Vaktinde ico.bet et
miyenlerin cezalı sayılacakları ilfin 
olunur. 

* Beyojilu Yeril Aa. Şubesinden: 337 
doğumluların ilk yoklamasına 15/2/ 
941 tarihinden itibaren başlanaca -
ğından bu doğumlulann nilfua cüz
danlan ve dört kıta fotogro.f ile ,u
beye müracaatla yoklamalarının yap_ 
tırmaları ilAn olunur. 

14 -2- 941 ~ 

SPOR: - 1-~~-~ı~Wi 
Kır Koşuları Münasebetiyle 1 '1:ti@,1ıı1. _..._, ... _ .. _._,. 

. .. h · t BUGUNKl ı ı o .tt~ 1 
Atletızm varlığımızın olgunlaŞ-ı Kutleye her zaman e em.mıye 

mağa yüz tuttuğunu ve bu ışin vermeliyiz, hatta şimdiye kadar 8.00 Program 18.SO 1ncesa:r 
bir kaç senedenberi tuttuğumuz olduğıuıdan daha çok ehem~y~t ~:~~ ~=17Pı.) 19.30 Haber~ 
kemmiyet tarafı yanında, keyfi- vermeliyiz; ancak kemmıyetin 8.45 Yemek lls- 19.45 Şarkı 13• 
yet tarafının da ihmal edilmem~si yanında keyfiyetin şuurla hazır test 20.15 Radyo 
liızımgeldiğini, son Balkan oynı1- bulunmasının birincisine mani o- • zetcsl 
larında atletlerimizin efkarı umu- lacak mahiyette olmadığını bil- 12,30 Program 20,45 Temsil 

· 1mı af · · B' k ik ·· b 12 33 Şarkılar 21•30 Konu~ıı mıyece umu yan muv fakı- melıyız. ır ço teşv mus~ ~- 12:50 Haberler 
yeti isbat etmiştir. Bundan böy- kaları yapıyoruz; Halkevlerının 13.05 Şarkılar 21.45 Orkestra 
le, yapacağımız musabaka ve id - koşularında bir alay genç yarışı- 13.20 Müzik (Pl.) 22.30 Haberler 
manlarda pek haklı olarak üze- yor, kulüp musabakaları yapa - 18,00 Program 22.45 Orkestra 
rine düştüğümüz, layikiyle meş- lrm, her yerde yapılan musabaka * 23.00 cazballd 
gul olduğumuz kütleden başka nevilerine baş vuralım, fakat ge- 18,03 Kuartet 23.25 Kapanış 
iyi atletlerimizle de meşgu ol - nel direktörlük koşusu gibi bü
mak gerekecektir. tün sene içinde bir kaç benzeri o- İki Zelzele 

İzmir, 13 (Tan) - Değirnıetı· 
derede hasarsız iki zelzele oldll· 

"Kütle mi şampiyon doğurur, lan büyük bir yanşa iştirak eden, 
yoksa şampiyon mu bir kütlenin onu çekişe çekişe kazanan şam
vücut bulmasına yardım eöer?,, piyona, ikinciye, üçüncüye, daha 
şeklinde ötedenberi sorulan sua- alıcı göziyle bakalım. 
lin cevabı, çok defa tecrübe ile Galebesi ve şerefi çok musa- l\filli Piyangonun 
sabit olmuş bir hakikattir: Kütle bık esasına dayanan teşvik mu- 7 Şubat Çekilişinde 
şampiyonu fışkırttığı gibi, şampL sabakalarnnızda da unutmama - İkramiye Kazananlar: 
yon da kütleye heves veren, o- mız lazım gelen bir nokta vardır: Milli Piyongonun 7 Şubat çetıl:: 
nun çalışmasını zevkli ve imanlı Böyle koşular Şişli tramvay de- şinde 10.000 liralık büyük ikram!)~ 
kılan bir mevcudiyettir. posu önü gibi dar bir caddede Jerden birini kozananlardan ıı ~ 

Burada pazar günü Şişlide ya- başlatılamaz; hareket işareti açık numaralı biletin bir parçası Söl< 
Nalband Emin Çuha ve bakkal SSli pılan bir kır koşusu münasebetiy- yerlerde verilir ki, atletler çı- İ- ,.;. 
Beşincidedir. Diğer parçası ınw:--. 

le bu noktaya temas etmek iste- kışta birbirlerini çiğnemesinler, Saman İskelesinde 8 numnrada. /) 
dik. "Genel direktörlük koşusu,. arkada duranla önde duranın a- tar Şarlo Serlttcdir. 
adı verilen ve mes;Jesi 7500 met- rasında elli metre bulunmasın. Yine 10.000 liralık büyük ~ 
re olan bu musabakada biz bir Mesafenin uzun olarak tesbiti de relerden birini kazanan 196.439 ~ 

maralı biletin bir parçası Deil • 
kere daha değerli atletlerimizi a- ihmal edilmemesi, unutulmaması Merkez hastanesi eczacısı Hasan tı 
deta ihmal ettik ve yalnız kütle lazım gelen diğer bir noktadır. külerde, diğer parçası Karabük d~ 
ile meşgul olduk. "- - Atletizm ajanlığının işin esasın ve çelik fabrikasında Halil Canlı 

Kütlenin büyük kıymetini id- da gösterdiği faaliyetin, esasa 15 arkndaGındadır. _ _ ... ı-
kcr, Niğde hAklmi Rasim Öz.kurt, Diğer 10.000 liralık büyük ~ 
Ordu hAkiml Ali Derinmz, Düzce ha- raksizlik yoluna sapmak olrnıyan çok yakınlaşmış hatta teferruat- ycyi kazanan 240278 numaralı Dl' 

kimi Kemal Ergin, Ordu Az.ası Ne_ bu "Kalite,, ye de ehemmiyet ver tan çıkacak kadar öz ile kanşmış Ankarada Hacı Bayram Sayımtaş fO' 
cati Yücel, Bandırma bAklml Şahye- mek tezimizde son koşulardan bu noktalara da ehemmiyet ver- kağında Bayan Saadet Birkanda~ 
zadatış, Aı-Win hlkimi Hıı:bibullah sonra ısrarla durmamız icap e- mesini ve bu hususta çabuk ted- 5.000 liralık ikramiye kaza 
Erkılıç, Şiran Mkimi Milnir Ünıtl, • · · · 20762 numaralı biletin bir perJ~ 
Kayseri MkimJ Fikri Apaydın, \Jazi decektir. Çünkü, özene bezene bir alacak enerjıyi gosternıesmı Burhan!ycde inhisarlar Qdacısı 11\jr 

antcp Mkimi Hüseyin özer, Çorum yetiştirdiğimiz atletlerdeki hevse beklemek spor muhitinin dolayi- yin ile eşi Zehra Erkandadır. .n' 

Azası Hakkı Kaya, Kerze Mkimi azalmaktadır. • - (.-· siyle gençliğin hakkıdır. F. T. Diğer :ıxırçası Develi kazasında r 
Hamdi Colakoilu, Çocuk hAkimJ Hil- för Mustafadadır. ..ı. 
mi Arsoy, Tefenni hAkimi Sabri Öz_ ıı•• .. I t b l · d v d ·· ··ı · b" hAd• ı 4-1\ 5,000 liralık ikramiyelerden dl~cı,.·,, . .. .. s an u smemac ıgın a goru memı~ ır a ıse. U il' türk, Urfa Az.ası Salih Alparslan, Şı- nl kazanan 21409 numaralı b ~ 
binkarahisar Azası Mustafa Tombu_ Hiç bir filme nasip olmıyan emsalsiz bir muvaffakıyet! bir parçası Cebelibereket Aptalp _.,, 
loğlu, Bozkır hlkiml Nuri Tarhan, köyilnde Mehmet Özdemir ve .. r--~~ 
Karabaş Mkiml Cevdet Karaağaç, HEİNRİCH GEORGE ve HİLDA KRAHL met Çiftçldedir. Diğer parçnsı ısır 
Midyat htıkimi Asa! Gimaç, Urla ha- bulda Ayaspaşada Mezarlık soıtaP 
kimi Şerif Kulhan, Viran~ehir hAki- tarafından harikulôde bir tarzda yaratılan da sucu Mehmet Toptandadır. .ı 
mi Tahir Kayserili oğlu, Kars hAld- ı 5.000 lira kazanan 23946 numarr 
mi Tevfik Erdem, DUı.ce h6kiml Ce- ARABACININ KIZI DUNY AŞKA bilet.in bir parçası Eltızığda Taşçı 
lAI Tözen, Çorum Azası Gayri De.. tin örs ve şeriki Osmandndır. D 
mir, Fethiye hAkimi Taci Aygwı, Nev parçası Ankarada Yenituran mııb 
~ehlr hAklmi Abdülkadir Baytüre, Şaheseri ş A R K Sinemas1nm lesinde Sayım sokakta Çubuk se 
Başkale hAkimi Rıza Bahadır, Uşak diye tahsildarı Ktızım Aydın ve :r.-1 
hBkimJ Rifat Korkud, Yeniietıir .ıA- met Gürokandndır. .J 
kimi HAmit Aytunca, Edremit Mki- Her seansta salonu doldurmakta devam ettiğinden 5.ooo ijra ikramiye kazanan 7411 

mi Adnan Süunen, Zo~ldllk hAki- . . o .. iL. EC m· numaralı biletin bir parçası Eıazı 
mJ Nazmi Baytok, Samsun hlıkimi BEŞiNCi HAFTA LARAK GOSTER EKT · Belediye çöpçüsü İsmnll ve Hüsef 
Tayyar Yasa, Zara hfıklmi Nezih Hamiş: Kat'i olarak önümüzdeki Cuma günü bu filmin gös- ile Muşlu bakkal Allded!r. 
Kandemlr, Tuğrul hfıkimi Hakkı GUn 1 Diğer parçası Ankarada radyo t 
sör İstanbul hAklmlcrinden Hüsnü terilmesiııe ııihayet verilecektir. niSJyeni Salim Mcryelidedir. 

Aydınlı, Ankara icra memuru İzzet &_ •••••••••••••••••••••••-' 2.000 lira kazanan 4489 n~ 
Gür, Sıvas Azası Htımit Gören, .Er-

1 
,. - biletin bir parçası Erzincanda Na 

zurum hAkimJ Lüt!i Erol, Burhaniye - B .. A s R -ı s· d da, diğer parçası Haliç Fener 
hA!dmi Abdülkadir Kara, Seyhan !la- , ugun lnema a Cebel sokak Umbo oğlu Andirya6 
kimi Yusuf Can, Alanya hAkiml .Sıt- Senenin en büyük iki tılmi birden dır. ..tı 
kı Tunçaral, Artova hakimi Avni Ta- 2 000 lira kazanan 80576 numav 
tay, Bayburt hfıklml KAml Göktürk, G A İ P C E N N E T a T Ü R K Ç E bll~tin bir parçası lstanbuldn Kad1 

Emirdağ htıkimi Fikri Doğano •lu, FERNAND GRAVEY ıl l Hazreti Süleymanın köyünde Kuşdilinde Baynn Sab 
Siverek hllkiml Refet Kan>:aoğlu, Ak_ Görende, diğer parçası Eltızığda 1f 
hisar hAkiml Şahsi Tümer ve Kuru- ELVIRE POPESCO Hazineleri vadls Hizarcı ve Hoşlu bakkal :rJ 
çay hAkimi Niyazi Bayram. t I d b"" ük' , 1 CEDRIK HARDWIK tafadadır, 

ara m an oynanmış uy ~ 2.000 lira kazanan 224866 num 
Onuncu dereceden 

terfi edenler 
Alucra hAkimi Nusret Taşkalı. 

, _ ve güzel Fransız filmi 9 MffiNA LOY ••lllrlJI" bilet Erzurumlu Munmmerdcdir. , ___ _ 
Senenin en büyük deh§et, korku ve esrar filmi 

On birinci dereceden 
ter fi edenler GÖRÜNMİYEN ADAMIN AVDETİ 

Çölemrek htıkimi Fahri Hızıroğlu 
ve Kilis hAkiml Cemil Seyhan. Üzerine 

JJI üddeiumumiler 
Müddeiumumilerde~ terfi 

edenlerin listesini yarınki sa
yımızda bulacaksınız. 

TAKSİM 

Gördüğü Fevkalade. Rağbet 

Sinemasında Bir Hafta Daha Gösterilecektir. , ____________________ _ 

TEFRİKA No. 56 

telden çıktığı dakikadan itibaren, tekinsiz ev masa
lını, gonüllıJ Ahmede ağaçlıkta nasıl rastladığını, 
onun para meselesi hakkındaki münakaşalarını, 
kuyu marifetlerini, velhaısl bir saattenberi ba
şından geçen garip macerayı anlattıktan sonra sö
züne şoyle nihayet verdi: 

- s:zin otomobilinizin kornası onu kaçırdı. 
Eğe.r böyle olmasaydı ne olacaktı bilmiyorum. Öm
rümde bir adama rastlamaktan bu derece mem
nun kaldığımı hatırlamıyorum. 

Nejat kaşlaruıı çattı. 
- Giresuna benden kaçmak için geldiğiniz 

halde her.~ görmekten nasıl memnun olabilirsi
niz? Bu müthiş dakikada her hangi bir insanı gör
seniz ayni derecde sevinecektiniz. 

Bu cümlelerden sonra, güya kendi söyledik
lerine kız..rru~ gibi suratını aı,,;tı, otelin kapısına ge
lincıye kadar ağzını açmadı. 

Nejat ~·antasını kapıcıya verdikten sonra ka
rısiyle beraber otelin salonuna girdiler. Yalnız ka
pıdan girerken genç adam, guya birisini arıyor. 
muş gibi ~trafına dikkatle bakmıştı. Şermin ken
disini bir koltuğa attıktan sonra ortalığın tenha
lığından .istifade ederek uabi bir kahkaha attı ve 
konuşmağia ba~ladı. 

- Ne si.ırpriz! Fakat evveli korkudan sonra da 
o kabustan sıyrıldığım için memnuniyetimden 
size Giresu.na niçin geldiğinizi sora.madnn. Bu se-
yahatinizin sebebi nedir Ne-zat? 

- Sizin gibi benim de burada işim olamaz mı? 
- Ne gibi iş? 
- Benim Kurdoğlu şirketini temsil ettiğimi 

unutuyor musunuz? 

- Kurdoğlunun Gires~da şubesi yok. 1 B U L M A C 
- Hayır, buna mukabil "Denizci,, şirketinin 

fabrikası var. 
Şermın bir an bu cevabın minasını düşün- l 2 3 

dükten sonra cevap verdi. ~-·---...-----
- Bur.unla buraya "Denizci,, lerin esrarını 1 

öğrenmek ıçin geldiğinizi mi ima ediyorsunuz? 1 1 

- Bir .hücumu karşılamak. için düşmanın bü- • -.;-1 _l_l_~...,_--
tün hareketleri hakkında malumat sahibi olmak 4 1 1 j 
&erektir. -..:...1 _,l;,,•,,,,.;.-r---'=..,,.;........::..-...--

- Demek intikam hırsınızı teskin için hiç bir 
şeyden gerı kalmıyacaksınız! 1 1 1 

- Doğru ... İntikam hırsı.mı teskin için her •ı 1 1 
çareye başvuracağım. 1 1 1 

Bu sözleri büyük bir kinle söyledi fakat ha- '",J-+
linde meydan okuyan bir küstahlık yoktu. Ş~r- 1LJ_,_,_l .....,l--._=.-_.-..
min di.işünceli bir tavırla onu süzdü. 

Soldan sağa: 1 - Bir ltalyaıı 
_Madem ki buraya gelmekten maksadınız dası 2 _isim_ bir kasaba 3 

bizim fazrıkamızı tecessiıs etmektır, o halde bwm Aranmaktan emir _ sanat 4 
bana niçin soylediğinizi anlamıyorum. Bu takdır- lhya 

5 
_ Eymekten emir _ ~ 

de buraya muvasaıatınızı benden gızlemeniz ve el 
altından hareket etmeniz icap etmez miydi? nota - bir şart edatı 6 - TiC 

1 k bir tabir - bir ilah 7 - Ters ol> NeJat karısına dıkkat e ba tıktan sonra cevap 
8 nursa: neferler - pes, arka verdi: 9 

- Maskesiz mücadele etmeği tercih ederim. Allaha şerik koşmak - ciğer 
Bu oyunun zevki başkadır. Kısnnlar - harflerin yerleri de 

- Her zaman böyle değildiniz. Benimle ev- şirse: gazeteniz! 
lenmek teitlifinde bulunduğunuz zaman yüzünüz- Yukarıdan aşağı: 1 - Mes'ı.J 
de kalın bir maske vardı ve oyunu el altından yet - ters okunursa: yemek 2 
oynamıştınız. Bir iç deniz 3 - Sanat - bir ,:ı 

Genç adam gözlerini pencereye çevirerek ka- yet 4 - Danimarka 5 - Vil9) 
çamakli bir cevap verdi: - Orta tahsil müessesesi 6 - tıf 

- Farı.edelim ki öyle oldu... lut 7 - Yarım kuruş 8 - G 
Yine ımstular ve yine Şermin söze başladı. bulunur. Esirlik 9 -Erken 
- Giresuna gelmemıcili ıdiniz NeJat! Burada rak. 

sizi tanıyanlarvar. Her saniye, fabrikanın bir + 
memuru ile karşılaşmak tehlikesine maruz bulu.. Evvelki bulmaca - SoJdall 
nuyorsunu2.. Eğer bizim işlerimizin iç yüzünü ya- ğa: ı - Karahisar 2 - ,Akat'~ 
kından tetkik etmeği mutlak istiyorsanız, bu va- la 3 _Ramazan 4 _ ü • ı,,ı 
zifeyi itimnt ettiğiniz bir hafiyeye havale edebi- 5 _ Atma _ ah 6 _ Balya 1 
lirdiniz. , Asyai - id 8 - Okay - ha 9 

(Arkası Var) l- takar. 
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Aslan Masalı Vesaire 
(Bap l incide) 

Kurt böylece düşünilp giderken yolunun üstünde yere se
rilmiş bir çakala rast ıelir: 

- Hayrola koca çakal?. 
- Aman kurt ağam, açlıktan ölüyorum. Enes küpü vücu-

Ctbn teneke kovalara döııclü. İmdat, imdat! 
Kurt kendi kendine: (Hah, der. Aslan olmanın tam sırası.) 
- Merak etme, seni istediifııclen ili doyururum. Malllın ya 

ben artık ulan oldum. Dilt aMıma! 
Giderler. Bir yerde bir öğrek'e rastlarlar. (At sürüsü) 
Kurt - aslan şöyle bir yatar, hazırlanır: 
- Koca çakal! Gözlerime bak! İyice bak! Parlıyor mu? 
-Aman aslanım alevleri tepeleri aydımatıyor. 
- Peki. Bele bir' kuyruğuma bak! Dikkatli bak! Balta sapı 

libi dimdik mi? SallaDtyor mu? - . 
- Ne demezsin aslan ağam! Kırk aslan kuyruiuna bedel, 

&ala sola öyle bir edi ile sallanıyor ki ... 
- Tamam! Vaktidir. Hemen hücum etmeli! 
- Kurt - aslan öğreie bir hücum eder. Meğer öğreğin ya· 

lbncla yalız, kabank yeleli bir küheylln (At) duruyormuş. Kur
dun kafatası bu, kaburgası bu, diye bir çift tekme savurması 
ile kurdu kırk adım ötede yere sermesi bir olur. . 

Vaziyeti ıören çakal, ürke çekine... yerde can çeki'4!n kurdun 
hama sokulur. Hazin bir sesle: 

- Kusura kalma ağam, hep benim yüzümden bu hale geldin. 
- Gözüme, kuyruiuJDa bakmadm mı idi bire çakal? 
- Bakmasına baktım, ama... yanhf görmilşil!11 ağam •. Da~a 

o zaman senin gözlerinin feri kaçml§tı, kuyru&UJı da tır tır 
titriyord1L . 

But kol biftek fileto bekliyen çakal pestilı çıkmış kurdu 
•rada b~k yol~ devam eder. Bir köye yakın kayalığın 
dibinde bir tilki ile karşıla,ır. 

- Ba)'IOla çakalım? der. Durmnmuı be!bat görüy~~· 
- Sonna azizbn Diye bafmdan ıeçenlri anlatır. Tılkı: 
- Ben ne kurdum, ne aslanım. Sadece tilkiyim. Haddimi, 

rüdlmil bilirim. Sana bir iyilik etmek isterbn. Benden aslanın, 
kurdun yapabileceği işleri bekleme. Şu köyün kenarındaki ~
\'11k kümesini gördün ya. Demin orada karnımı doyurdum. Bır 
besili tavuğu da boğup oracıkta yedek o.tarak b_ıraktı~. ~kşama 
ıelip yiyecektim. Onu sana hediye ettim. Gıt keyfını çıkara 
fıkara ye. . . 

Çakal sevinerek ldimese doğru gider. Tıfkinin ~ediği ger· 
~k! Karşıda anaç bir tavuk yatıp.duruyor. Ta"! tavugun yanına 
lelir gelmez (tırak!) diye bir demır kapanm sesı! 

Ve çakalın boynu demir kapanın sivri dişleri arasında cicoz! 
Can çekişirken tilki sokulup der ki: 
- Bey kuzum hey! Nafile dememişler: Aslanın işini aslana, 

kurdun pditini kurda, tilkinin biliıinl de tilkiye bırak! 

Franco • Petain 
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Habeııstan • Lıbya Davet Üzerine Üniversitemiz Askeri Vaziyet 
(BQJ ı lnddeJ (Başı 1 incideJ (Bqı ı incide) (Bap 1 incide) (Bqı 1 incide) 

müteamil diplomasi lisanı kulla- Fransızlar kolu da Mısır - Sudan- misyonlan, fakülte profesörler TUDCa bil!iln çöl mın~aaını tahliye 
nılmıştır. Binaenaleyh tebliğden Çat hudutlarmın birleştiği mın- Bir Bul.gar tekzibi daha mecüsi ve Üniversite heyetince ederek Miarata burnu ile Homs ?'>1-
bir mana "rkarılamaz. General taka civarında bulunan ftalyan- Sofya, ·13 (A.A.) - Bulgar A- de tetkik olunduktan sonra pro- ıeaine çekilmiş olduğunu zannedıyo-

" k · bild · b" f ·· 1 .. k saı-=-ı..: l . · .. _....ıilti ruz. Binaenaleyh bu taraflardaki In-Franco, Fransaya geçmiş ve Ma- lara ait Kufra bölgesinde bir ço Jansı irıyor: Bulgaristana m esor u . . a.ıuyet erı~ .. Yll'U liliz ilerı harekeune daır pek yakın 
reşal Petain ve diğer bazı Fran- vahaları işgal etmişlerdir. Alınan tayyaresinn geldiği, Bul- ve kendılerıne profesor unv~- umanda yeni haberlerin gelme 1 
sız devlet adamlarile görüşmüş Bu kıtalar Kufraya gelinceye gar hava meydanlarının Alman nın tevcihi Maarif Vekilliğıne kuvveUe muhtemeldir. 
ve Mareşalle birlikte öğle yeme- kadar en az 800 kilometrelik bir bir kadro tarafından işgal edildi- teklü olunmuştu. Maarif Ve- Bu aralık Trablus cepheUrı.in ce-
ğini yemiştir. saha katetmişlerdir. ği ve binlerce Alman asker ve kili yeni profesörleri tebrilc et- nup bölgesi bırdenbıre ehemmıyet 

Bu seyahat etrafında muhtelif Hür Fransız kuvve~leri Kufra tankının Tuna'dan geçtiği hak - miş ve m~ml.eketin .kendilerind~.n ~=~e=~~ı:t"~n~ıataş~~=~~m~:~:::~ 
dedikodu ve tefsirler devam et- bölgesinde bu hareketı yaparken, kında yabancı bir ajans tarafın- daha verımli mesaı ve daha bu- taarruza geçen Hür Fransız kıtaları 
mektedir. Fakat bunların başlı- Hür Fransız tayyareleri de bu dan yayılan haberlerin baştan a- yük hizmetler beklediğini onlara du~man arazısi içınde bir hayli iler
calan şu iki nokta üzerinde top- bölgedeki İtalyan tayyare üs ve şağıya kadar uydurma olduğunu tebliğ etmiştir. !emişlerdir. Bu taarruz, iki kol ık 
!anmaktadır: meydanlannı bombardıman et- bildirmiye Bulgar Ajansı mezun- Profesör salihiyet ve ünvanmı yapılmakta ve ikı hedef takip etmek-

1 - Sulh teşebbüsü. 2 - İs- mişler, burada İtalyanları ağır dur. ihraz etmiş olan doçentler· şun- tedir: 
panyamn harbe iştiraki mesele- zayiata uğratmışlar, İtalyan tay- • .. !ardır: ı - Fizana dotru. Bu kol, bun -
· yarelerir).i tahrip etmişlerdir. Slova gazeteaıne gore Tıp fakültesi doçentlerinden dan bir ha!~ evvel Fi~n'ın merkezi 
sı.Umumi vaziyete bakılırsa, her İtalyanlar ~i~y~ ile Habeşis- Sofya, 13 (A.A.) - "D.N.B.,, Anatomi doçenti Dr. Zeki Zeren, olan Marsuk u zaptetmli ve bunun 
iki ihtimal de zayıftır. tan arasınd~ı !.rtıbatı ~u Kuf~a (Solova) gazetesi, Churchill'ın ikinci şirürj~. doçenti ~r. Şinas! ~~oo°~~~{ı:;~ı~r~~r b~!~~ ka=~ 

Almanya - İngiltere arasında m~ydan ve ussu vasıtası_~e temın bütün Balkanları ve bilhassa Bul Erel, P~talo1ik anatomı d~nti dar sokulmuştur. İtalyanlar, harpten 
bugün sulh yapılmasına madde- edıyordu. Burasının ~ur. Fran- garistanı bir harp sahnesi haline Dr. !3esım Tur.han, radyolo1ı do: çok zaman evvel, Trablus _ Tunus sa
ten imkan yoktur. Buna iki dev- ~~lar tarafınd~n zaptı uz~rıne bu getirmek fikrinde olduğunu gös- çentı Dr. Tevfik Berkman. derı tıll hududundan t4 ~·ransız Cezairine 
let te razı değildir. ikı ~t:ıı~an muste~lek;sı arasın- teren nutkunu hayret ve infiali- ve frengi doçenti Dr. Cevat Ke- bağlı S.ıhara çöl hududunun bırKaç 

İtalya da münferit sulh ya- dakı ~ıbat ~ kesılmiş oluy?r. le karşıladığını yazmaktadır. Bu rim İncedayı, ikinci iç hastalıkla- yüz kilometre derinliğinde bir takım 
Pamaz. İtalya Afrikadaki ma<flu- Dogu Afrikasında harekatın te d k ·n 1 · 25 rı doçanti Dr. Arif İsmet Çetin- çöl tahkimatını wcude getirmişler-

~ b··ı·· ,,,., 1 x.. E ·t e .. e ·nde gaze , emo rat mı et erm d" B talık _,. T bl biyetine ra;ı;.men münferit sulh u un a,..r ı~ rı r uz rı '"dd t B 1 · f ~l. ikinci iç hastalıkları doçen- ı. u unatın va.<.ııesı, ra usa 
yapamıyacak vaziyettedir. Çün- toplanmıştır. Şimalden ilerleyen ~?~mu e . u garıstan mena ı- ti Dr. Ekrem Şerif Eğeli, adli tıp karşı garp istikametinden, yani Fran 
kü, bu takdirde hem M.ussolini, Britanya kuvvetleri sahilden 40 ı..r:11 ihmal ettikte? sonra .. ~.ulg8:: doçenti Dr. Hikmet Yalgın, bi- sız müstemlekesinden gelecek. bir ta_ 

ve Sudandan 45 kilometTe ce- nstandan ve alelumum kuçük hu . . . " .. d . D F hri E- arruzu karşılamaktan ıbarettı. Şımdi 
hem Faşizm yıkılır. sulh bul E k mevk"" · kümetlerden böyle bir lisanla rıncı şırurıı oçeııtt r. a Fızan üzerinden şimali garbi ıstıka-
Fransanın Almanya ile nupta unan r eta . ıını bahsetmelerine teessüf etmekte- rel, ~uk ha'stalıklart ye bakımı metine dotru yürilyer. Hur Fransız 

yapmasına ise lngiliz -Alınan har zaptederek İtalyanlardan esır al- doçenti Dr. Şevket Salih Sosyal, kuvveUeri, bu tahkimat ha turun en 
bi manidir. mışlardır. dir. kulak ve burun hastalıklan do- cenubundakJ ucuna yakla~ak Uzc-

İspanyanın harbe iştiraki me- Asmaranın şimalindeki muha- Atinanuı Bir tekzibi çenti Dr. Ekrem Behçet Tezel, redirler. 
k rebeler, Britanya imparat.orluğu- çocuk cerrahisi ve ortopedi do· 2 - Kufra'ya . doğru. Bu mevki, 

selesine gelince. bu da çok uzat kuvvetleri lehine inkişaf. ediyor. Atina, 13 (A.A.) - (Havas) ~ntı· Dr. Mu··nı·r Ahmet Sarpye- Sarki v_ e h_attl Şımall Afrika h.are.. 
bır. ı"htı"maldı"r. Ge-i bir aralık s A" ta af d · S f """' .... Keren şehri muhasara altında- ]ansı r ın an, menşeı o ya d loji doçenti Dr. Muh- katı ıçm bırmc1 derecede ehemmıyet-
panyanın harbe girmesi bekleni- dır. Daha cenupta !harekat yapan olmak üzere verilen ve Bulgaris- fer, ra ~~ F makodinami lf bir sevkulceyş noktasıdır. İç Afn
yordu. Fakat, şimdi bu ihtimal Hint kıtalan sahile doğru ilerj tan payitahtındaki Yunanlı ka- erem . ~e~!. ar . kadaki İtalyan ordusu, burasını u-
de kalmamıştır: d l y t ve tedavı klinıgı doçentı Dr. Na- mumi bir iribat merkezi olarak kul-

•-anya da, İtalya gibi bir ya- hareketlerine devam ediyorlar. ın ve çocuk ara unanis ana bi Kastarlak, ikinci iç hastalık: laıunaktadır. Geniş bir hava meyda. 
rı:~dadır. İngiliz ablokasına ma- Eritrede şimdiye kadar İtal- dönmelerinin emir veya tavsiye lan doçenti Dr. Muzaffer Şevkı nına malik olan bu mevki, ııimalden, 

İ ı .. .. yanlardan 80 top alınmış veya edilmiş olduğunu bildiren haber, Yener, hı·1·ı·yen dl'V'enti Dr. Zeki cenuptan, c"'rk ve garptan gelen se-ruzdur. talya, spanyanın onun- ed"lm" · ""' ,,.. 
de misal olarak dururken ve ba· tahrip ı ıştır. kat'i surette tekzip olunur. Yalım, dış hastalıklan ve ame- kiz yolun birleştiğı bir noktadır. 
husus ltalya Afrikada mağlup va- Habeşistanda mühim bir deği- Ş hi le . tahU • liyeleri doçenti Dr. Suat İsmail Geçen dünya muharcbesi~de Silnl'ı-

şiklik yoktur. e r rLR yeaı G .. rkan sllere karşı mil;ıterek tenkıl hareke-
ziyete girmişken, İspanya buna İtalyanlar şimdiye kadar Afri- Bükre§, 13 (A.A.) _ "Havas,, uEdebİ at fakültesi doçentle- Uni !da;e eden c;;eneral Wavell ile 
cesaret edemez. kada muhtelif cephelerde bin tay G · · Pl · K"" ten . Y . . .. . . Grazıanı. uzun bır seferden sonra 
Şu halde bu seyahat hakikaten k be • ı d uırgıu, ostı ve os ce §e - rın~en ~arih d~entı Mu~~ımın burada birleşmişler ve ancak bura-yare ay tmış er ir. hirlerındeki sivil halkın tahlıye- H m y Tü k tefekkıır ta fikir teatisiyle alakadardır. Jngiliz resmi tebliği a ınanç, r - sıru zaptettikten sonra isyan hare.. 
Nitekim ~nlerde Hitler _ si ihtimali ciddi olarak derpif • rihi doçenti Hilmi Ziya 'Olken, ketini basurmıya muvaffak olmuş-

Mussolini arHında bir müllkat Kahire, 13 (A. A.) - UmOmt dilmektedir. Romanya her türlü Metinler şehri doçenti Ali Nihat lardı. Şimdi İtalyanların elinde ku-
b karargiıhın tebliği: Eritrede Ke- ihtimale karşı koymak için siya- Tarlan. lan bu son irtibat merkezi de elle-

·Yardun lci Franko Mussolini oldu. Bu mülakaUa şüphesiz a- ren etrafında bir seri mahalli hü- si ve iktısadi tedbirler alınakta- İktisat fakültesi doçentlerin- rınden alınmak üzeredir. Hür Fran-
s zı kararlar verildi Bittabi İs- cumlar neticesinde kıtalarımız, dır. Ecnebilerin kontrolü şiddet- den sosyoloji ve sosyal siyaset do- sız kuvveUeri bu hedefe doğru 800 

(Baft l melde) ile Ne Go·· ru··ıtü· 7 panyanın da bu kararlan yakın- şehir etraf~aki tepelerde mev- lendiriJmi..+ir. Bütün memleket- çenti Ziyaetttin Fahri Fındıkoğ- ki~ometre bir derinliğe kadar ilerle.. 
r dan bilmesi lazım gelen taraflan .1 . . d-=-e te . .1 şı· ~v 

1 
:1.t. t t .h. ikt"sadi ;ı;. mıı bl,llunmaktadır. 

teklifi reddetmiştir. Ayan heye- vardır. zı ennı ilUill suret ıyı e ır- te saat 22 den beşe kadar her u, ıA ısa arı ı ve ı co,.- H b . ta ın Cenubundaki Kenya 
ti umwniyesindeki müzakere- (Bqı 1 incideJ Diğer taraftan General Franco mektedir. Daha cenupta, Arreo- türlü seyrüsefer yasak edilıniş- rafya doçenti Ömer Lütfi Bar- hud~d:~a: ileri hareketi yapan Ce-
lere pazart:Si günü ~aşlanacak- gali, buradaki İtalyan ordusunun ıle Mareşal Petain arasında derin ya do~ru ilerleme, şayanı memnu tir. İktısat her an kuvvetlenen kan. nubt Afrika birliğine mensup kıta -
tır. Bu muzakerelerın on beş da esir olması demektir. İtalya bir muhabbet vardır. Bu suretle n~yet bir t~rzda terakki etmekte- otarşi ~ına dayanmaktadır. lar, Habeşistan, Ken~a ve İtalyan 
~en. fazla sürmiyeceği ta~- bu kuvvetleri Tunusa kaçırabilir. Franconun mihverle Fransa ara- dır. Habeşıstanda Kobok mınta- Mısır mahsulüne halkın ve ordu- Rodos'ta Hasar Somalislnin birleştiği Namarapu~ 
rrıi edilmektedir Ayan Mech 1.. kasın.da Cenubi Afrika birliği kı· . . . t . . in bük" i'I. t mevkilni zaptederek İtalyan Somali-
. ~ . - Fakat Fransa ile aktedilen müta- sında bir tavassut l"Q u oynama- talan nüfuzlarmı muvaffakıyet- ntunfıaşedsını lekmın lmıç ' umHe sinin içinde Dolo istikameüne doğru •ını.n huz~a. g~~en proje, h: reke mucibince İtalyan askerle- sı beklenebilir. li bir tarzda daha zivade geniş· ara ın ~ ~ onu uştur. er (Başı ~ lnci~e J ilerlemektedirler. . 

l'etı umumıyesı ıtıbarıyle M ... : rinin Fransız müstemlekelerine Mesela, Tunustaki Bizerte üs- !etmeye devam etmektedir. ~a~ ~st~al. arttınl~~tır. bu ay Rodos adasına şıddetlı ak~ Şarkl .Aırikadakı askeri barekAtın 
huaan Meclisinin kabul ettiği . . . d v•ld" İhtimal ki sünün Almanyaya verilmesini te- B• .,d Al Glıserın ıstihsalitına da hükumet lar yapmışlardır. Hasann :pek bu- bütün ağırlığı Erltre mıntakasında ""-tnin h d gırmesı caız egı ır. • Mare ıngazı e man İ i 

1 
bu ü 

--.: em~ aynı ır. Musolninin Franko davet et- min etmek için Franco, şa- • el koymuştur. yük olduğu anlaşılmaktadır. n- k>plamnaktadır. ngiliı er, m s. -
Y enı bir pl4n mesi Trablustaki 7t:ıyan asker- lin muvafakatini alabilir. taggarelerı • giliz donanması, ve hava kuvvet- temleke topra~ içinde hem sahil. 

Londra, 13 (A.A.) _ Evvelki lennın· ~ Twıusa geçebilmelerini Bu, İspanyanın da işine gelir. Berlin 13 (A A) _ "Tebli;ı;. . Londradaki kanaat leri Alınan tayyarelerinin bu üs- den, hem de ıç kara yolundan Erıt-
Çünkü bu takdirde, İspanya top- ' · · ,,.,,. İt 1 1 d d h i · · t• re'nin merkezi Asmara'ya dotru yük-lkşam Wendel! ~illkie ile yap- temin için Mareşal Petain nez- İ Bingazinin şimal mıntakasında Londra, 13 (A.A.) - "A.F.t.,, den ayan ar .an . ~ a Y1 ıs ı- lenmektedirler. Bütiln Şarki Afrika 

~ ~l~uğu goruİ ş~edteen sonra_ dinde teşebbüste bulunmasını ri- raklan çiW1enmeden ve spanya Alınan tayyareler İngiliz kıtala- bu sabah Londradaki intiba, Bal- fade edememesıne ıtına edecek- muharebelerinin talihi, burada cere. 
q.~ısıcumhurun ngil reye ~~ ca içindir. Frankonun :Mussoli- harbe sürüklenmeden Alman or- rının tecemmü yerlerine ve aske- kan ihtilatatı tehlikesinin halen tir. Rodosta Alman tayyart;leri yan edecek olant.çarpı~alara bağlı
llıiler, tayyareler ve tanklar goa . p . 'l dusu Afrikaya sıçramış olur. Ay- ri tesisata a~ çapta bombalar at mutlaka bu hafta ba§Ulda haiz gi bwundutu hakkındaki haberi te- dır. Çünkü Erltre temizlendikten 
derilmesi maksadiyle yeni bir n~d!n 80ğ:°8 • Ma~§S~ d e:aınihe ni zamanda Franco, İspanya da- maya muvaffak olmuşlardır. bi gözüktüğü müstacel mahiyeti yit eden malumat alm~~ştır. sonra, buradaki İtalyan k\lvvetlerl 
blin ihzan için askeri müşavir- g?ruşece nvaye en e. u - bili harbinden beri mihvere kar- Bingazi yakınlarındaki bir ha- haiz olmadığı merkezindedir. Fakat Alma!.1 t.~yyarelermın bu- H~beşistanın dağlık mıntakalarına 
lerini bir toplantıya davet etme- tımale kuvvet vermektedır. şı beslediği minnettarlığı ödemiş va meydanında bulunan bir çok Londradak.i telikkiye göre, Bul- rasını iaşe ussu olarak kullan- iltica etmekten ba§ka bir ~are .bula. 
Sinin muhtemel olduğunu, •• _ * * .. .. . · . olur. Esasen Franco'nun da bu ta 1 Al bo b l · malan mümkündür. mıyacaklardır. Son darbeyı lndırmek 
''Oaı"ly Maı"l,, ın· Vaşı"n...+nndaki U ç_üncu ve en buyük ihtımal Al "lm . e ta yyare ere man m a an ı- garistanın Amanlar tarafından is ·-.ı- vaz.itesi Habe~ vatanperverlerine bı-

"'"" üssün manyaya verı esm - sa bet etmiştir. Ototnobil kafilele- tilisı hala bugün yarın istenlen Malta üzerlı'Kıt: kılmıştır 
huausi muhabiri Walter Forr, ıse şudur: raftar olduğu sövlenivor. ri bombalarla mitralyöz ate~iyle saatte yapılabilir. Fakat Alman- Kah" 

3 
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leınin etmektedir. Almanya Akdenizde müttefi- Neıredilen tebliğ dağıtılmıştır. lar, Bulgaristana Bal.kanlarda u- ıre, 1 . . - ava a- TÜRK M AA D i N j 
Willkie, Reisicümhura, İngil· kine yardım et~i~e karar ve~- Roma 13 (A. A.) "Stefani,, - mumi bir yangın çıkarmadan :r:::ı~=b~~~~rlt::n ~~: ŞİRKETİNDEN; 1 

terenin ihtiyaçları hakkı~da et:ı- miştir. İlkbahar ıç!n hazh:a~ıgı Franko - Mussolini mülakatına Berline Göre Vichy girmek maksadile, mümkün oldu yareleri hücum etmiştir. H.i.ç bir 
t~ izahat vermiş ~e Rıyasetı: umumi taarruz pla?mda gılte- da"r ac..ğıdaki resmi tebliğ neşre- gu- takdirde birkaç gun·· tehditle- hasar hiç bir ölü ve yaralı yok- Şirketimizin hissedarlar Umu. 
tüntbur sarayı ile munasebetlerı renin Akdenizdeki İmparat.or- . ı . r: mi Hey'eti önümüzdeki Martın 
bulunan kimselere nazaran, Bü- luk yollanm kapamak ta vardır. dılmıştır: . • _ Kabinesinde Gene rinin neticesini görmek için intl- tur. 25 nci Salı günü saat 16.30 da 
l'ük Britanyada iken toplanmış Hitler ilkbahara geniş miky~sta 12 Ş.uba~ta Bordıghera da sa zar edeceklerdir. . Berlin, 

13 
(A:"A.) _ ''Teblit .. : Şirketimizin İdare Merkezi olan 

olduğu mahrem bir takım erka- tahtelbahir harbine başlanacagını )ahleym oğleden sonra Duçe, Degv icikffk Olacak Birkaç zaman evvel bu husus- Muharebe tayyarelerimiz Malta- Gala tada, Kürekçilerde Ahen ve 
llıı tevdi etmiştir. ve İngiliz ablukasının teşdit edi- "ranko ve Sun.er arasında yapı - S ta birinci sınıf ve oldukça esra - da Luca hava meydanına muvaf- Münib hannda Dördüncü katını 

Willkie, evvelce Reisicümhur leceğini haber vermiştir. Abluka- lan görüşmeler esnasında Avru- Berlin 13 (A. A.) - Yan reS- rengiz bir unsur olarak telikki fakiyetle hücum etmişlerdir. A- da 1 ve 2 numaralı yazıhaned~ 
lloos~elt ile gör.üşmüş ~iması • yı müessir bir hale getİJ11lenin oa'ya müteallik mesail ile ş~i- mi bir kaynaktan bildiriliyor: Al- edilen Rus hattı hareketi hilen da üzerinde cereyen eden hava adi surette toplanacaktır. Veka'" 
ita bmaen ~eis~ .~n~~erey~ çarelerinden biri de lngilterenin \i tarih! anda iki :memleketı ala- manya Hariciye Nezareti mahafi- daha az karanlık addedilmekte - muharebelerinde düşman "Hur- leten veya Asaleten en az lO~ 
~rpido ;~rıpJ~~ı .~ondher~:~ İmparatorluk yollannı kesmek- kadar eden meseleler hakkında li Vichy meseleleri hakkında bu- dir. Öyle sanılıyor ki, Rusya, bel- ricane,, tipinde üç tayyaıe kay- ~~t~:~fn:a~~m°~~~u11Je~e ~~ 
o~':t:1 ~ :ih:ek~. tir. Bu yolların mühim bir kısmı Italyan v~ İspanyol h.ükfunetle~- raca söylenen hiç bir söz mev- ki de diğer her milletten daha betmişt.ir. hafta evvel Şirketin İdare Mcr-e * Akdenizden geçer. Bu maksadı nin noktaı nazar aynıyetleri mu- cut olmadığını bir kere daha teyit ziyade, Bal.kanlarda sulhün ida- lnglltere üzerinde kezine teslimi ile mukabilinde 

Vaşfns?t,on 13 (A.A.) - "Ha- temin için Almanya Sicilyaya şahede edilmiştir. etmektedir. Siyasi mahafıt Vichy mesi arzusundadır ve bunun ne- Londra 13 (A.A.) - Ekserisi makbuz almaları rica olunur. 
~as,, : Bahrlye Nazın Knox, ga- hava k~vvetle~. gön~ermiştır. t I . leri de teşekkül eden kabinenin, 28_ ticesi olarak Almanlann Bulga- münferid~n uçan az miktarda MÜZAKERE RUZNAMESİ 
ıeteciler toplantısında beyanat- Vichy hükUınetını tazy!k ederek Bomamn e ·~ likk" ed"l ristana müdahalesini bir harp se- düşman tayyaresi, bugün gün - 1 _ İdare Meclisini ve muraJ 
ta bulunarak "İll"'ilterenin tor- Marsilya, Toulon ve Bızerta li- Roma 13 (A. A.) - D. N. B.,, Y1ıf birAmiraa~aml Dte rlanı mus~ etmiyecekl bebi yapmıyacaktır. Fakat, sanı!- düz sahillerimizi aşmıtır. lngil- kıbın raporlarının okunması, 

· "' l t · 1 k • · mahafillerd M 0 an a esna 0 - d ~ ·· b" t Al lar d t d ft ..... l>ıdo muhriplerinden maada A- manlarını ede e mıye ça ışına - Salihiyettar e • us .. . . b" . ı&ına gore, ızza man , terenin prkında ve oçyanın 2 - Şirketin mevcu a e e .. -
llıerikadan denizaltı veya harp tadır. Ve nihayet İspanyanın mu- solini - Franco mü.likaU hakkın- mak uzere, geç~ı ~ mahıyette hattı hareketini tayine davet e- §imalinde birkaç noktaya bomba teri ile 1940 senesi bilançosunun 
lfenıisi tstemediitini., söylemiştir. vafakatini alarak Cebelitarıktan da şu üç nokta kayıt ve ipret e- olduğu, kanaap~d~: General dilen Bulgarisanın kendiliğin - lar atılmı§tır. Hasar ve telefat ve kar ve zarar hesaplarının ka-

Ayda 1100 tayyare istifade etmek, hiç olmazsa, İs- dilmektedir: Franco nun ans e ugra.yıp uğ- den mihvere iltihakı tercih eyle- azdır bulü ile bu bapta karar ittihaıı 
Vaşington, 13 (A.A.) _ Harp panyanm cenubunda ve Ce~eli· 1. _ Duçe ile General Franco ~ğma dair ecnebi bır gaze. mesini istemektedir. Halbuki Sof- · * ve İdare Meclisi azalannın ib-

bıalzemesi istihsal komitesi rei- tank'ın civarında Malaga lıma gibi da münasebat ve syul ar- tecı tarafmdaı;ı so~ suale Ha- yada bili az çok muhalefet mev • Londra, 13 (A. A.) - Fransız rası, t . 
•i Ku...1-- Amerikanın bumin nına inmek ve bu sure. tıe Akdeni- kaclaşlık idame eden ilci hükfunet ric.ıy.e Nezareti menfı cevap ver- euttur. Sofyada vatanperver un- sahilindeki uzun me~_zi!li ~l~.an 3 - Müddetleri munkazi da .. 

UM:ll ,.,- 1 d h ı R Ak· to 1 1- kaya U"Uncu nun re Meclisi azasının intihabı ve •Yda 1200 tayyare yapb~•!'l. v.e zi Ingiliz de~iz naklıyatına kapa· şefinin bir mülikatı daima hus~ mıştır. sur ar, er a, omanyanın ö ı- P an, arAa ar " ,.. ' 1941 senesinde İdare Meclisi Aza-
bu rakamm bu ay elde edildığı- mak zaruretı karşısında Franko- si bir ehemmiyet arzeder. Geçır- . ~ti~i ~a~ml i~!n memleketin bugün de ateş açmışlardır. \arına verilecek aidat miktannm 
bi söylem1' ve demiktir ki: yu son defa olarak kandırm~k diğimiz tarihi anın siyasi ve as- A l1ısıı Donvan İrakta h~rnr~tını v~ mustakbel mevcu- Alman tebliği tesbiti, 

"Biz senede 36 bin tayyare ya- ko Mussolniye minnettardır. Çun • tlan d b ehemmiyete ·"---Y dıyetını tehlıkeye k?YJ!lanın_ p- Berlin, 13 <A. A.) - Resmi 4 - 1941 senesi için bir mu-
l>acatız. Bu neticeyi elde etmek lüzümunu hissetmişlerdir. Fran- ~iım~r!"ı etme:t~. . Bağdat, ~.3 (A.~:) - Roosevelt yanı arzu olmadığı fikrindedır. tebli~: Portekizin garbın~~ İn- rakıp tayini ile tahsisatının tes-
1.:iıı sanayicilerle bütün tedbit- kü davasım on~ yardımile .. ka- 2. _General Franco'nun ltal- ın şahsi mumessill Albay Dona- Hakiki hedef nereai1 giliz vapur kafilelerine muessir biti, 
ler alınmıştır .. ,, KudSf>~ ae~ ha- zanını§tır. Şimdi de borcunu öde- t l'h bu ilk zi aret mu. van; tayare ile Kahireden bura- hücumlar yapan iki denizaltı ı~e 5 - Şirket namına teferrul 
lhıde J(emiler yapılması ~ı~ de mek sırasının geldiğini ona ancak yaya ya: ı5~yet aı:u, ohna - ya gelmiştir. Londra, 13 (A.A.) - Balkan ~eniş bir faaliyet sahasına malik edilecek maden ruhsatnameleri-
llıiihim terakkiler kaydedildıli - Mussolini hatırlatabilir. tantan ır b ltal da iki" mille- vaziyeti etrafın~a §imdi bilinme- savaş tayyareleri 13 düşman va- nin İmtiyazlannın gayri men • 
ili söylemistir. Binaenaleyh M~linl ile ~~la ~ra er, ya . ye gelmi§ ve viliyet konağında si lazım olan cihet, Bulgaristana puru batırmaya muvaffak olmuş. kut' mallannın takrirlerini ka • 

Japonyaya kar§& Franko arasındaki mülAkatın ma- tı bırbınn~ bağlıyan kardeşlik Marept Petain tarafından kabul g~rmenin Hitler tarafından _Tür- lardır. bule mezun idare Meclisi azala• 
V n, 13 (A.A.) _ "Reu- biyet ve ıümulü daha geniş ve ~uhabbetı.~le karşılaşmt§tır. Bar- edilmiftir. Iki devlet reisi, öğle kıyeye. ve Boğazlara ka1:§1 .hır ta- Taymis ve Humber nehirleri nnm tayini. 

~r ~~elt tarafından n'* daha umumi olması ihtmali çok- dıghe~a .mulikat~ ~er şeyd~n . ··teaıt· .. .. .. 1 arruz ıcrası maksadile ıttıraz e- mansaplanndald askerl hedeflere 6 _ Ticaret kanununun 323 
,, • ~y· k" b ül" .k ttan b h el ikı memleketı muşterek bır yemeğini mu ıp .goruşmuş er- dilıniş taaarruzi bir tedbir mi ol- yapılan hücumlar esnasında sa- ve 324 ncü maddeleri ahkamına 

tedilen bir kararnameye göre, tur. Nite ım u m a a a - evv 1 d 1 le dir. Bu .esn~~~ Amıral Darlan da duğu, yahut sadece hududunda vaş tayyareleri deniz !'hşaat tez- İd M r · Azasına 
l>etrolla dolu veya petrol koy - seden İspanyol gazeteleri, yakın- surette alaka an ıran mese e - Swıner ile goruşmede bulunmuş.. şimdi Alman kıtaatı bulunacak j[ahlarını ve istihkamları bomba- tevfikan are ec ısı 
llıata mahsus ve istiap haddi beş da mühim hadiseler beklemek rin tetkikine tahsis edilmı7 oldu- tur. General Franco, Montpelıer olan Yunanistanı tazyik etmek balamıya muvaffak olmuşlardır. mPzıınivPt ve müı:;aade itası. -
~alonu a$an kapların ihracı kin lizım olduğunu, bu hadiseler es- ğunu beyana hacet yoktur. yi saat 16.45 te terketmiştir. suretile Arnavutlukta İtalyanın Silahlı keşif uçuşan yapan tay- 10 adet motörle müteharrik 
C>?lümüşdeki cumartesiden itiba- nasında İspanyanın da mihver 3. - Resmi tebliğ kısa olmak- b ··ıeak· k . tihd f ed yarelerimiz İskl'V'yanın .,;..,.al sa- armu··11u·· 140 santim eninde t 1 ak l" "f · mel Yemek ve unu mu ıp ya· yardımına oşmayı ıs a en ""' .. -. • 
en ihraç lisansı a ~ ~zım yanında kendisine düşen vazı e- la beraber vazihtir ve görüş er palan görü!lll'fteler esnasında, vili- tedafüi bir tedbirde.n .mi. ibaret hill önlerinde bir ticaret vapuru- DOKUMA TEZG~HTM 

'elecektir. Bu ted~ır sayesın~e yi yapaiağını yazmaktadır. de münakaşa edilen iki noktayı r- B ik tef ir na ve İngiltenenin cenubu earki var. Bunları kuracak yer arıvo. 
.ll'Ponyaya yapılan. ihrac:atın .bı~- * * tasrih etmektedir. Bu noktalar yet konağı etrafında büyük bir bulunduğudur. u mcı 5 

• sahili açıklarında da bir ~arakol rum. Yahut yeri olan bir fabri· 
"as k ı ed lmek ıstenıldı halk kütlesi toplanmış ve hara- sureti, Hitlerin Balk~larda yen! 1 Ad ~ ıta o~t~o ı - Maamafh bütün bunlar bir bugünkü harple alikadar Avrupa retli tezahur:·· lerde bulunmuştur bir cephe açmakta bır menfaatı ~misine muvaffakıyetle hücum <atörle müşterek ~a ısınm. • 

zannediliyor+ tahmin~ ileri geçemez. B~ zi- meseleleriyle Avrupanın yeniden . " . · olmadığı, dünkiı ihtilifı bu sene etmişlerdir. res : Çapa Millet Caddesi N'o. 
Lo d 13 (AA l - tktısadi yaretleri orten esrar ~ı:sı he- tanzimi meselesidir. Bu mesele. Halkın musir taleplen uzenne, bir hal suretine iktiran etmek lktıaatli mİİfkiilôt "'"::::~:!....!:A!.:h:::d:,::u;:.:11:.:.•h;.:;·::.-..------

1!, n Nr:;_rett P~rİamento Miil- nUz kalkmam~ştır. Vazıy~tı~ a~- ler şu tarihi anda iki memleketi ~neral Franco ve Mareşal Pe- niyetinde bulundujU mülAbaıaıı Londra, 
13 

(A. A.) _ .. Times,, ACELE DEVREN SATil .. IK 
~~ Willamot Amerikada beş dınlanmalh içm h~diselenn inki- alikadar etmektedir. Ve bu iti- tain. yanyana balkona çıkmışlar ile müdafaa edilmektedir. Hitler, SİNEMA BCFESt : 
htı\?iik katıeuk kumı>anyuının pfını beklemek lazımdır. barla Akdeniz ve Afrika vaziyet- ve fic:ldetle ~flılr~. Her kat'l bir hal suretinin ancak lıa- ~~ı!sin~1:;;L h:;:n8!'ı! Kadıköy Opera Sineması Bil· 
lllihvere teslimatta bulunmaktan leri dütünülebillr. Bu suretledir iki devlet retın de mutebessım bu- giltereye karp yapılacak bir ta- deniz qın memleketlerde kaybet fesine müracaat. 
lıııuna ederek lnıtlizler hesabı· Hariciye Nazın Cordell Hull'ü ki istikbalde de ispanyanın mih- lunuyorlarch. General .. Franco: aruz ile elde edilebilecelfni pe. mi' oldulu mahrecleri tellfi için Türkiye San'at Mektepleri M• 
"- Çalıstıiuu söylemi'1ir. ziyaret etmi' ve bu ziyareti dört v~rle tesanüdü idame edilecektir. halla aellmlamıştır. G?rüpneyı kili bilmektedir. berri Avrupada ticari mübadele- zunlan Cemiyeti Başkanlıiın· 

Bul _ Nomura dakika sürmüştü~. Vaş~ton müteakıp, Mareşal P~~· Gene- Şu halde Balkanların vaziye- terini arttırmak için sarfetmiş ol- dan: 
•• A maha{ilinde Amerı.kay~ tayı~ ~- General Franco mare,al ral Francoyu otomobıline kadar tindeki yeni inkişaflann gene duğu mesaiye ra~en İngiliz ab- 18/2/941 tarihinde saat 10 da Eml 

mültikatı dilmiş olan ecn~ı. hır Sefınn Petain'le de göriiftü teşyi etmiş ve burada hararetle Nazilerin tehdit u~u~lerinin tipik ıokasının tesiri altında iktisadi nllnO Haltnlnde umumt kongre i· 
'\'aşington, 13 (A.A.) - D.N. bu kadar kıs~ bır zıyar;t~e bu - Vichgy 13 (A. A.) _ General el sıkışarak iki devlet reisi birbi- nümunelerinden hın olup olma- müşkülat içinde bulundutunu kinci defa olarak toplanacaktır. !·,, : Buraya gelmi~ olan Japon ~und~ğunun ılk ~efa vakı oldu- Franco saat 13 55 de MontpelHer- rine veda eylemiştir. dığı suale şayan görülmektedir. bildirmektedir. Üyelerimiz.in gebneleri rica oıunur, 

0 uyük Elçisi Amiral Nomura, gu soylenmektedır. ' 
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Yolunda Giden Çocuk 

PiRiNC~'M E EZELYE,~L: 
Af~,~TATES .. KDRNFLAVER~iRMiK : 
VE !>AIR HUUUDAJ UNL.dıo.RI 1 

Tercih sizi aldatmıyacak en dvğru hakikat işaretidir. Israrla 

1 

bakkallarmızdan ÇAP A:\IAR KA Müstahzaratını isteyiniz. 
Büyük Bakkaliye mağazalarında bulunur. 

__________ _.. __________ , ı 

I SiNG_E~j 
Yeni Spor 
Saatlarımız 
GELDİ. 

Fiyat& 35 Lira 
Singer Saat Mağazaları 

lstanbul, Eminönü 
Caddesi No. 8 

ODEON 
Çıkan Plaklar Yeni 

MÜZEYYEN SEN AR 
Keman, Kanun, Ut 

GİRDİM YARİN tiursa 

270411 No:, A:~gi~~~~ı • _ Bursa i~~~:? 
:MUSTAFA ÇAGLAR 

1 .ı Keman, Kanun, Klarnet, Ut 
KALBİMİN ARA.ı.'11 Mahur 

270412 No. • YOKTUR Gazel 
• ÇALDIRIP ÇALGIYİ - Suzinak şarkı 
---o----

REFİK BAŞARAN 
Yalnız Cura 

270415 No: GÜZELİN YA~Aliı - Bozlak 
MARAŞ MARAŞ • Halk şarkısı , 

HALİL SÖYLER 
Keman, Kanun, Klarinet 

DUMAN OLUR Halk 

270416 No• DAGLAR BAŞI - Şarkm 
· • GÖÇ GÖÇ OLDU - Halk Şarkısı 

İstanbul Nafıa l\Iüdürlüğünden 
19.2.941 Çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonu odasında (80.000) lira muhammen bedelli Kilya -
Havsa yolu .inşaatında kullanılmakta olan nakil vasıtalan için satın alı
nacak (500) adet iç ve (425) adet dış ve (32 x 6) eb'adındaki 10 kallı 
kamyon lastikleri ihalenin imza ve tasdiki tarihinden itibaren bir gün 
içinde teslim edilmek suretiyle pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme, hususi şartnamesi dalresinde görülecektir. İsteklilerin 941 
yılına alt Ticaret Odası vesikalariylc 19.2.941 günü saat 15 de İstanbul• 
Nafia Mildllrlilğüne müracaatları. (1023) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruhıı Tarihi: 1888. - SermayeSt: IOO 000 000 Türk Lirası Şube •• 

Aja111 dedi: 265 
ZiraJ ve Ticari her nevi banka muameleJeri. 

Paro hiriktiTPnJ .. r .. 2R ırnn """ nc .. nmh·r .,,.,.; ...... \". 

Zinıat Banltasmda lrumbaraJı ve lhbllra11 tasarnıt ı::~.saplanııda en u 
SO !ırası bulunanlara ıenedt ' defi celnlecelı lrur'a ile a5aıt1tlakı ollna ıro 
•r •kramıvr dn4'ıtılacakur· 

• ~de• • oor t..iralılı •.ooo t..h 
11 

4 • soc • ı.ooc . 
4 • 250 • ı.ooo • 

40 .. 100 • • 4,000 • 

OC adcı 

20 • 
l60 • 

~o ~iraıııı ~ .ooo •.•• 
40 • 4,800 
20 • S..200 

r>TK KAT . Hcsaplanndakı paralar oır sene klndr 'iO lirac'lan asat"ı dlh 
'Tlıycnlere ıkramiye çılttıfl takdirde 1lı 20 fula11ylc, •erilecektir 

Kur.,alar enede 4 defa ı Eyl61. 1 Birinf'ikinun. 1 Mart ve 

HARİKULADE BİR ROMAN 
Dünya Edebiyatının En 

Ve En Çok Satılan 
Son, En Büyük 
Bir Romanı 

RÜZGAR GiBi GEÇTi 
Amerikalı MARGARET MİTCHELL tarafından yazılmış ve bütün medeni dil
lere çevrilmiştir. Bu roman Amerikada 2 milyon, lngilterede 1 milyon, Alman
yada yarım milyon, Fransada 250 bin ve bütüün dünyada üç, dört sene içinde 
5 milyon nüsha satılmıştır. Ahlaki, içtimai, felsefi, tarihi ve askeri bir roman o
lan RÜZGAR GİBi GEÇTİ şaheserinin en büyük meziyeti okuyucuyu tama
men teshir ve tesiri altına alarak daima şevkle, neş'e ile, heyecan ve merakla 
kendisini okutmaya sürüklemesidir. 

Eserde pek canlı levhalar vardır: Sevmek, sevilmek, sevilmemek, hayat ve 
aşk mücadeleleri, milli muharebeler, istiklal harbi safhaları~ nihayetsiz man
zara tasvirleri, içtimai münakaşalar, edebi ve tarihi sahifeler ve bunlar ara
sında tam bir ahenk. Okuyanı bıktırmadan heyecanlandıran, sevindiren, dü
şündüren ve ağlatan bir kitap ki bu derece heyecan ve merak ne sinemalarda, ne 
tiyatrolarda duyulmuş, ne klasik eserlerde okunmuştur. iki, üç senedir İstan
bul l'e Ankaramn yüksek aileleri içinde İngilizce, Almanca ve Fransızca nüs
haları elden ele gezen, medhü senası kulakları doduran MARGARET MlT
CHELL'in RÜZGAR G1Bl GEÇTİ romanı bu kere kıymetli eserlerile, ter
cümelerile irfan muhitimizde ta~ınmış HiLMi ZIYA ÜLKEN ve A VNl İNSEL 
tarafından büyük bir dikkat ve itina ile aslındaki letafeti muhafaza ederek 
sade ve tatlı bir üslupla Türkçemize çevirmişlerdir. HİLMİ KİT ABEVl de eseri 
nefis bir surette tabederek roman kolleksiyonunun 66 ncı numarasını teşkil e- ı · 
den külliyat içinde neşreylemiştir. 

Büyük bir rağbetle karşılanacağı muhakkak olan bu büyük ve muhteşem 1 
romanı sür'atle edinmek istiye.nler 150 kurUIJ mukabilinde lstanbulda Ar1·"ra 
caddesinde HILbll KiTABEVi nden alabilirler. , , 

İstanbul Levazım Amirliğinde!' • Verilen : 
o 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahaller
deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komis-
yonlarında görülür. (1938) (1097) 
Cinsi Miktan Tutan Teminatı İhale ~ün, saat ve mahali. 

Un 
Sabun 
Odun 
Bina inşaatı 

600 ton 
15 " 

400 -

Lira Lira 

107,310 
8,250 
6,000 

32,557,78 

8048 
619 
450 

2441,83 

5/3/941 15 Niğde 
5 ,, ., 16 Niğde 

14 ,, ,, 11 Çorum 
28 ,, ,, 15,30 İzmir Lv. A-

mirliği 
14 baş binek hayvanı satın alınacaktır. Evsaf ve şartlannı 6krenmek ve hayvanlarını sat

mak Jstiyenlerin İstanbulda Ankara caddesinde Kahraman zade han 3 cü katta askeri satın al-
ma komisyonuna her gün müracaatları. (1940) (1099) 

* * Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yaZllı gün, saat ve mahallenteki 
askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait oduğu komisyona 
gelmeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 
Ciru;i l\li.ktan Tutarı 

Lira 

Ekmeklik un 128 ton 22,400 
Köhne fotin satışı 3000 çift 600 
Kesme şeker 2 !on 860 ) 
Toz şeker 8 ,, 3200 ) 

Un 50 • 10,000 

+ + 

Teminatı 
Lira 

1680 

609 

1500 

İhale ~' saat ve mahali 

7/3/941 
17/2/ " 

15 Merzifon 
15 İzmit 

19 ,. ,, 11 Edirne eski muşı-
riyet binasında 

24 ,, ,, 16 Çanakkale 
(1944) . (1103) .. 

Aşafıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmtleri hizatarmda yazılı rün, 
saat ve mhallerdeki askeri satın alma komisyonhn:ıda ;'apılacaktır. Taliple
rin kanuni vcsikalarile teklif mektuplarını :hal~ saatlerinden bir saat evvel 
ait oldufu komisyona vermeleri. Sartruı.meleri h :. .. 'Jl!svc.nlarında &örüliir. 
Cin.;i. Miktarı Tutarı 1"eminım !hale cün, saat ve mahali. 

Kilo Lira Lira 

Un. 240,000 32,952 2471.40 20/2/941 16 Urfa. 
Sıfır eti. 100,000 25,000 1875 27 /2/941 15 Nifde. 
Buiday. 200,000 17.000 1275 ) 
Kuru ot. 400,000 20,000 1500 ) 24/21941 10 Merzifon. 

Beher çifti 800 kuruştan 2500 
çift fotin pazarlıkla satın alına
caktır. İhalesi 24/2/941 Pazar
tesi günü saat 16,30 da Çanak
kalede askeri satın alına komis
yonunda yaplacaktır. Tahmin 
tutan 20,000 lira, kati teminatı 
3000 liradır. İsteklilerin belli 

Yulaf. 400,000 26,000 1950 ) vakitte komisyona gelmeleri. 
(1872) (768) (1946) (1105) 

Bilecik Şehir Kulübü !' 
Reisliğinden ...... _... .... 

İdare hey'eti klüp umumi 
hey'etini fevkalade toplantıya 
çağırmağa karar vermiştir. 
Azaların 22/2/941 tarihinde 

saat 15 tc klüp salonunda hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: Klübün mali duru
mu itibarile cemiyetler kanunu
nun 22/B maddesinin tatbiki. 

Bolu Abidesi İki Ay 
müddetle Uzatıldı 
Bolu Valiliğinden 

Evvelce münakasaya konulmuş o
lan Bolu Abidesi 6/3/941 tarihine ka
dar uzatılmıştır. İzahat almak ve 
yeni şartları öğrenmek istiyenlerin 
Güz.el Sanallar Akademisi idaresine 
müracaatları ıazumu ildn olunur. 

(1070) 

Zonguldak Abidesi Bir 
Ay Müddetle Uzatıldı 
Zonguldak Valiliğinden 

100000 lira bedelli Zonguldak dbl-
desine ait müddet eski :ıartlar dahi
linde 10 Nisan 941 akşamına kadar 
uzatılmıştır. AlAkadarlııra ilAn olu-
nur, (1071) 

Sahip ve N~riyaı müdürü: Emin 
UZMAN. Gazetecilik ve Ne:ırlyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

Arnavutköyünde Lüt.tiyc mah:ıllesının Kuçukayazma sokağında 32/ 
61 numaralı ev 1 HA 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere temdiden 
açık arttırmaya konulmuştur. Yıllıit kira bedeli muhammeni 73 lira ve 
ilk teminat miktarı 5 lira 48 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelfıt 
Müdüdüğ{i kaleminde görülebilir. İhale 24/2/941 Pauırtesi günil saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliı:;-lerln ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma. 
ları. (1107) 

Fiyat l\1ürakabe Komisyonundan 
50 No. lı ilin : Wril markalı İsveç malı cep feneri elektrik pillerin

den yassı pillerin perakende beherinin satıs fiatı 24, yuvarlak kalın pil
lerin 18,5 ve yuvarlak ince olanlarının 16,5 kuruşa ve Berç marka İngi
liz malı yassı pillerin perakende beherinin 18,5 ve kalın yuvarlak ola_ 
nının da 12,5 kuruştan satılması ve bundan yukan halka satış yapanla
rın .l.\1illl Korunma kanunununa göre mesuı tutulacakları beyan olunur. 

(1085) 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden 
ı - Bursa - Müdanya asfalt yolunun O + 718 - 2 + 718 kilomet

releri arasındaki bozuk soğuk asfalt şosenin sandovlç sistemi betona tah
vili 16000 lira keşif bedeli üzerinden kaı:elı zarf usulile eksiltmeye ko_ 
nulmuştur. 

2 - Eskslltme 3/3/1941 pazartesi günfi saat on birde Bursa viüiyeU 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Vahidi fiyat listesi, keşif, eksiltme ve bayındırlık f~leri genel şartna

meleri ile mukavele projesidir. Talipler bu evrakı Nafia Müdürlüğünde 
görüp tetkik edeceklerdir. 

4 - Taliplerin münakasaya iştirak edebilmeleri için 1200 Ura mu
vakkat teminat yatırmalan, bu iı; için vilAyet makamından ilAn tari
hinden sonra alınmış ehliyt't vesikası ibraz etmeleri, 940 senesi için TL 
caret Odasına kayıtlı old..ığuna dair vesika almış olmaları ve ilçilncü 
maddede yazılı münakrı;a ve fenni evrakını ıörüp kabul ettiklerine 
dair imzaladıktan son· a 2490 sayılı konuna uygun olarak hazırladıkları 
teklif zarflarını 3/3/l•l4ı günü saat ona kadar Bur.sa vllAyetl Dalmt En
c(lmenine makbuz m•Jkablllnde vermeleri lAz.mdır. Postada vukubulac::ık 
gecikmeler kabul E!Çilme.z. <994 \ 

. 
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NEZLE 

Kırıklık, Baş, Diş 

ve Adele Ağrdarı 
En Seri ve en Kat'i 
Şekilde Yalnız Kaşe 

GRİ PİN 
ile Geçer 

Havaların serinlediği bu
günlerde alacağınız ilk 
tedbir evinizde birkaç 
G R İ P f N bulundurmak 
olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri yormadan 
ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınr. Taklitlerinden sakınınız 
ve her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. " . . ... 

Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Ankara istasyonunda ın,a edilmekte olan Devlet Demiryolları amumi 

idare bin.asma ait 11hhi tesisat cihularmın temini ve yerlerine vaz'ı isi ka .. 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur 

1. - Bu i~n muhammen bedeli 15778 liradır. 
Z. İstekliler bu işe ait prtname ve sair evrnt'lıevıet demir )'Ollan 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden 80 kuru:ı mukabilinde alabilirler. 
3. - Eksiltme 26-2-941 Çar,amba ~nü saat 16 da Ankarada devlet 

dcıniryolları yol dairesinde merkez linci komisyonunca yapılacaktır. 
4. - Eksiltmeye cirebilmck için isteklilerin teklif mektuplan ile birlik

te aşaitda yazıh teminat ve vesaiki ayni "ün saat 15 e kadar komisyon re· 
islifinc vermeleri li.zundır. 

a,. 2490 sayılı kanun ahklmma ayıun 1183,35 liralık muvakkat teminat 
b" Bu kanunun tayin ettiii vesikalar. 
c" İsteklilerin bu cibi tesisat işlerinden en az 10.000 liralık taahhil• 

dil muvaffakıyetle baearmıtı oldutuna dair vesika. (699) (899) -
Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 

11.2.941 tarihli Cumhuriyet, Tırn, Akşam, TasviriefkAr, Yen!aaba.h. 
Son Telgraf ve Son Posta gazetelerinde münteşir iltına ektir: 

Bağırsak, balmumu, deriler, peynir, taze ve konserve, balık, keten. 
yonca tohumu, paçavra ihracatçılarının 938, 939, 940 senelerindeki ihra
cat miktarlarına her sene için ayrı ayrı ve 10.2.1941 tarihindeki stok 
miktarlarını yazı ile Mıntaka Ticare Müdürlilğilne bildirmeleri i1tm olu· 
nur. (1088) . - ' SİRKEYİ HA YRİYEDEN: 
Hissedarlar Umumi Heyetinin Toplantısı 

Hissedarlar umumi hey'~ti (1941) yılı Martının on seki
zinci Salı günü saat 16 On altıda Şirketin Galatada Fernıc
necilerde kain Merkezi İdaresinde ale!Ade surette içtirnaa 
davet olunur. İşbu toplantıya Elli ve daha ziyade hisse sahi
bi olan hissedarlar iştirak cderlC'r ve rey sahibi olurlar. 

RÜZNAl\IEİ MÜZAKERAT 
1 - 1940 senesi hesabatı hakkında İdare Meclisi ve Mu

rakıp raporlarının okunması ve mezkur hesapların tasdiki 
ile İdare Meclisinin ibrası, 

2 - Müddetleri biten azaların yerlerine aza seçilmesi, 
3 - Müddetleri biten murakıpların yerlerine murakıp 

seçilmesi ve ücretlerinin tayini. " ____ _, 

'9•m111111111111111m1111mnrr ... 1941 ikramiyeleri .... " 
: A ::: = T i B k 

1 
, adet 2000 Liralık =2000.-ı..ın ~ § • ş an ası. • . 1000 .. =aooo.- • ::: 

- • • 7150 • =1500.- • ::: 

= 1941 Ku··çu··k • • 1500 
• =2ooo.- · ~ e e • 25t • =2000.- • ::: = '15 • 100 • =3500.- • ::: 

: T f H 1 80 • ıso • =4000.- • ::: asarru esap arı 800 • 20 • c6000.- • ::: = ::: - ~ - lk • Pi,.. Kesfdeler t Şubat. 2 Mayıs,1 Atus· :: E ramıye anı ı ta.. • tkıııciteşrin tarihlerinde ,.. ~ 
~ıııııııııııııııııııııııııııırııı~ı:;:;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 
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