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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

rıcAREr vEKıuNıN sEv ANA rı r Tl~~u;:ı' 
B.. ..k M.k 1 JTURKIYE 

UYU 1 Y 8S t 8 Bulgaristan 

Hububat Stoku Ar~~_ında 
Müzakereler 

Vücude Getirilecek 
Kararname Vilayetlere Bildiri~di 

Görüşme, Almanların 

Değil, Türklerin 
Arzusu ile Y apılayor 

r 
Çocu{runnza verebileceğiniz en kıymetli hediye 

YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütiln hediyeler unutulabilir. Fakat 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocu&un bütün hayatında 
izini bırakır. 

Ftv ı\ TT Hn ' rn A nm .. 

TUl<Al t A 

l 

Balkanlarda 
Siyasi Bir Harp 
Cereyan 
Ediyor -

Londra, 15 (A.A.) - ''Ti
mes,, in diplomtik muhabiri 
neşrettiği bir makalede, Yu
goslavya ve Bulgaristanla 
görüşmelerine devam sure
tile yapmakta olduğu sessiz 
faaliyet dolayısile Türkiyeyi 
tebcil etmektedir. Muhabir, 
bu diplomasinin çekingen
likten geldiğini söyliyen Al
man iddialarını enerjik bir 
surette reddeylemekte ve şu 
ciheti tebarüz ettimiktedir 
ki, halen yapılmakta olan 
Türk - Bulgar görüşmeleri
ne Almanların ima ettikleri 
gibi, Alman talebi üzerine 
Bulgarlar tarafından değil, 
fakat hatta son dakikada bir 
şey kurtarıla bileceği ümidi 
ile Türkler tarafından baş
lanmıştır. 

· Haritamızda Uzak Şark deniz münakale yollarının birleştiği İngiliz üssü Singapur ile Japonyanın 
yeni nizama ithal etmek istediği sahaları, Felemenk Hindistanını te~ eden adaları görüyorşYB.,UJ 

Bugünkü vaziyet, Balkanlarda AL 
manya ile İngiltere arasında ce
reyan eden siyası bir harpten i
barettir. Bu slyasl harbin askerl 
bir harbe inkılAbı için IA.zım olan 
unsurlar henüz mevcut değildir. 
Onun için bugünkü vaziyet Bal
kanların ant ve serl bir harbe 
doğru gittiğini göstermemektedir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Pamuk ipliii imal eden fahri kalarmıızdan birinin. dahili · D ün gazetemizin iktısat iş
lerine bakan arkad~la 

konuşuyorduk. 
- Ben, dedi, bir türlü vaziye

ti anlamıyorum. Ajans haberle
l"ine, İngiliz Başvekilinin nutku
na bakarsamz, Almanya nerede 
ise Bulgaristam işgal edecektir. 
llalkanlarda 'bir hapıp arifesinde 
bulunuyoruz. Halbuki diğer 
taraftan Almanyaya her gün bi
raz daha fazla mal gönderiyo • 
ruz. Almanyadan da bize loko
tnotif vesaire geliyor. İki taraf 
ta siparişlerine devam ediyorlar. 
Ortada hiçbir şey yokmuş gibi, 
iki memleket arasındaki ticaret 
tnünasebeti normal seyTini kay
betmiyor. Halbuki milletler ara

Pamuk iplikleri 
Kararnamesi Dün Yugoslavya 
Mer'igete Girdi Nazırları 
iktisat Vekili Şehrimizde iplik Tevziatı 

lşire Meşgul Olmıya Başladı 

sındaki münasebetlerin baromet- Ankara. 15 (Tan muhabirin • pılınıştır. Bundan başka müslah
tesi piyasadır. Buhrandan, siya- den) - Ticaret Vekil:. Mümtaz sile kolaylık gösterilmesi için 
si gerginlikten ilkönce piyasa Ok.men, hüktlemtin hubbubat sto mümkün olan bütün tedbirler de 
tnüteess~ .?ıU:. Piyasada _barO-' ku vücude getirmek üzere aldığı alınmıştır. 
tnetre duşuk ıse, ~avada .. bır f e- mühim karar hakkında bugün • • 

Belgrad •da 
-c.-

Müzakerelerin Esasım 

Almanların Selaniğe 

inmeleri Teşkil Ediyor 
laket var ~emektır. Bugünlerde t ile e be anatta bu1.unarak lkı prensıp 
İstanbul pıyasasında barometre fun1&Ze ec .. rl .Yşt' Kararname müstahsil lehine 1- a· H b G 
lıormaldir Bunu nasıl izah eder- ş an soy emı ır: lr a ere Öre 
&iniz? • "- Hükfunet halk ve milll mü- ki ~saslı prensibi ihtiva etmek-

-----
- Piyasa do~ görüyor de- dafaa ihtiyaçlarının zaruri kıldı- tedır. 

diın. Ortada telaşı mucip oİacak ğı ve bu~ü ~ar~ların, al~a- 1 - Buğdaya ofis merkezinde 
bir hal yoktur. ~ emrettıği ihtıyati tedbırler istasyonlarda peşin para ile 8 -

_ N 5 1 lur? Baksanıza Al- c~~~esin4en olarak memlekette 8,5 kuruş fiyat konmuştur. Bu 
1 aRı o h d d d il . buyük mıkyasta hububat ve un fiyat köylülerimizin ve müstah-

llıan ar umen u u un a erı .. . - b 

---.:,...__ 

Yugoslavya Üçlü 

Pakta Girecek 
h k t . h l 1 ı.ş stoku vucude getıI'tl"ege ve u sillerimizin uzun '"llardanberi 
are eme azır amyor arm . Ua .. t hs'l 1. d u1 .J• Bel d 15 (A A) "D N 

llulgaristanda 25 - 30 tayyare maksa mus ~ 1. e .. m .. e. 0 .u- hiç bir zaman elde edemedikleri gra · · - · · 
tneydamna el koymuşlarmış. nan ve en genış bır olçu ıle ili- ve hatta bekledikleri bir fiyat B.,, Başvekil Tsvetkoviç ve Ha.ri
Sofyaya her gün sivil kıyafett.a tiyaçtan fazla olan buğday, arpa, olduğu münakaşa götürmz bir ciye Nazırı Cincar Markoviç, bu 
Almanlar g~liyorm~uş. İngiite:e! çavdar ve Y?lafa el koym.ağ~ ka- hakikattir. Geçen seneler buğ- gün öğle üzeri refakatlerinde Al
ltom~nya ıle . munasebetlerrnı rar vermiştır. Bu husustakı ka- day için himaye fiyatı olarak tes- man elçisi Von Heeren olduğu 
k~ş, Bulgarıstan~ ~a nota rarname dün neşredi:miş ve ka- bit edilmiş olan 5 _ 515 kuruş halde, hususi trenle Belgrad'a 
Verm.ış bulunuyor. Butun bunlar rarnamenin tatbik edileceği vila- muvasalat etm~lerdir. Tsvetko-
~alan mı? . . yetlere de icap eden tebligat ya- (Sonu: Sa: 5; Sü: 3) viç ve Cincar Markoviç derhal 

- yalan mı, ~o~ mu bılı_nı- · _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Beyaz saraya giderek Kral Naibi 

Afrika Harbi 

Almanlar 
Bingazi'yi 
Bombaladı --
Somali ve Eritre'de 

lngiliz Taarruzlar ı 

İnkişaf Ediyor __ ,___. 

Kisampu Limanında 
Bir ltalyan Vapuru 

intihar Etti 
Ankara, 15 (Radyo gazete

si) - Son gelen haberlere göre, 
Afrikadaki harp vaziyeti şudur: 

Libya ve Bingazide İngilizlcl" 
tarafından İtalyanlardan alınan 
esirlerin sayılmasına devam e
dilmektedir. Henüz kati netice 
alınmış değildir. İğtinam edilen 
harp malzemesinden şimdiye ka-
dar sayılanlar 103 sahra topu, 
2 ağır ve 20 hafif toptur. Bunla
rın da sayılmasına devam edil
mektedir. 

Eritre'de: Keme şehrine karşı 
yapılmakta olan İngiliz taarruz
lan devam etmektedir. Asmara
nın Cenubunda İngilizler hayli 
ilerlemişlerdir. Kenyadan İtal-
yan Somalisine yapılan. taa~ru!
lar da inkişaf etmektedır. Bılhas 
sa Kenya - Somali hududundan 
200 kilometre mesafede Kisan
pu limanı zaptedilmiş ve liman-
da bulunan bir İtalyan gemisi 
kendi kendini b~tırmıştır. İki, 
üç vapur hasara uğratılmıştır. 

Bingazi'ye Alman 
tayyareleri hücum etti 

l'oruz. Fakat dogru da olsa yıne ~~~~ p p ul'e izahat e · ı d' 
telaşa mahal yoktur. Çünkü, rens a. .. ..~1 rmış er ır. Kahire. 15 (A.A.) - Hava ka-
hütün bu hazırlıklar Balkanlan Yen.. Tef r·ı kam iZ Başvekıl, bugun og eden sonra rargahı tebliğ ediyor: Benina'da 
ltanştırmak için değil, bilakis Başvekil muavini ve Hırvat li- 14, Berka'da 40 tayyarenin işe 
~alkanlarda bir yangın çıkması- deri Maçek ile görüşmelerde bu- yaramıyacak bir halde görüldilk-
tlın önüne geçmek içindir. İki ta- lunmuştur. leri bildirilmektedir. Son iki gün 

b~~~~a tela~ etmesinin sebebi H o L A N D A N 1 N (Sonu : Sa :l; SU 1) l ~arfmda düşman Benina t.~yyare 
A 1 d (Sonu: Sa: 5; Su. J_ı - n ama ım. __ _ 

- Bak anlatayım: 
Almanya, Avrupaya ha.kim ol

l'tıak, ve Avrupa kıtasmda İn~i
lizıere köprü başı vazifesini gö
tecek bir boş yer bırakriıamak 

(Sonu: Sa 5; Sü 2J 

Romanyadaki lngiliz 
Elçisi lzmir Vapuru 

ile Geliyor 

Başına Gelenler 
TAN okuyucularına, 1940 dramını perde perde ver

meğe çalışıyoruz. 
Birinci perdede Fransa faciasının içyüzünü okudu-

nuz• 
İkinci perdede Polonyanın başına gelenleri gördü-

nüz. 
Şimdi üçüncü perdeyi açıyoruz, burada Holanda fa

ciasını seyredeceksiniz. 
Yüz sene süren bir sulh devresinden sonra Holanda 

nasil bir iki hafta içinde ortadan kaldırıldı. 
1940 dramının ıbu hazin macerasıni, Holandanin en 

son Hariciye Nazinnın ağzından dinliyeceksiniz. 

Bükreş, 15 (.A.A.) - "D.N.B.,, 
'l'ürk "İzmir,, vapuru ile bugün 
saat 16 da Köstenceden, Bükreş
~ki İngiliz Elçisi, İngiliz Kon
golosluğu ve İngiliz Kolonisi 
b-lensuplan ile Norveç, Ho).şnd:a ; ·y TAN 'd Ok 
t~i~~~ç~~ı~~~~rn~~~ı~~A~ :~,: ~~~- _ ~- ~~~--~-~!~~u_z_ 
~trnıştır. ~x..;..s . .a.x...v...A~~~~XJIJW-~ . iıııntere Kralı bir hava dinle_me aleti lıaklanda izahat alıyor 

\. 

BUGÜN 6 ncı 

SAYFAMIZDA : 

Renkli 
Haritamız 

Karllerlmlze bugUn son sayfa
mızda renkll bir Afrika harltHı 

takdim ediyoruz. BUtUn Afrika· 
nın ıly~t taksimatını bu harita
da tetkik edeblleceijlnlz gibi, ŞI • 
malt Afrlkada muhtelif kollardan 
ltalyan müstemleke imparatorlu. 
ijuna yİpılan taarruzları da l<o· 
layltkla takip edebllirslnlz. LQt
fcn alt111cı uyfamızı çevlrJrJz. 

General Franko 
Dün Akşam 

Madride Döndü 
Ankara, 15 (Radyo gazetesi} -

İtalyada Mussolini ve Fransada 
Mareşal Petain'le görüştükten 
sonra General Franko ile Serano 
Suner bu akşam saat 21,30 da 
Madride dönmüşlerdir. Fakat bu 
seyahat hakkında İspanyadan hiç 
bir malUrnat verilmemektedir. 
Yalnız İspanyol gazeteleri, İtal
yanın İspanyaya yardımları ve 
dostluklarını tebariiz ettirmekte
dirler. 

\ 

Bari radyosu, İspanyanın mih
ver hesabına harbe girmek üzere 
olduğunu ileri sürmüştür. Bun
dan da İtalyanın propaganda için 
her fırsattan istüadeye çalıştığı 
ve propaganda için mevzu aradı
ğı anlaşıl.maktadır. 

Colombia radyosu, Franco -
Mussolini mülakatından bir şey 
beklenemiyeceğini bildirmekte -
dir. 

SIRASI GELDİKÇE : 

Uslu Durmayan 
Paris. Çoban 
Alinin Çepiçi. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

Uzak Şarkta 

Beliren 
Tehlike 
Zayıfladı 

-<"-

Japonya da Vaziyeti 

Harp Tevlit Edecek 

Mahiyette Görmüyor 

Japonya Ruslarla 
Yıldırım Anlaşması 

Yapmak Üzere imiş 
Ankara, 15 (Radyo gazetesi) -

Uzak Şarkta son zamanlarda be
liren tehlike, gelen yeni haberle
re göre zayıflamış bulunmakta
dır. Japonya Hariciye Nazın 
Matsuoka bir nutuk söyliyerek, 
bazı yabancıların, Amerika ile 
J aponyanm arasının açıldı~na 
dair şayialar çıkardıklarını ileri 
sürmüş ve bununla da İngilizle
ri ima etmek istemiştir. Halbuki, 
İngilizler de bu kabil haberlerin 
Alınanlar tarafından ortaya a -
tıldığını ve bu bahiste Alınan 
radyolarının neşriyatını hatırla
tıyor. Ve bunların Amerika - Ja
ponya harbini bir emri vfilti gibi 
gösterdiklerini ileri sürüyorlar. 

Bununla beraber Japonlar ve 
Amerikalılar da iki memleket 
münasebetlerindeki gerginliği in 
kar etmiyorlar. Fakat harbin 
asla yakın olmadığını ve ikl mem 
leket münasebetlerinin ıslahına 
çalışıldığını söylüyorlar. 

(Sonu: Sa: 5; SO: 3) 

Ortaya bir Teke "Babaç ke· 
çi,, çıkıyor. Etrafına bir takım 
Çepiçler "Bir yıllık keçi,, top· 
luyor. Va inatlaı:ının olanca 
hayvanlıklariyle batırma işini 
temine çalışıyor. 

Son günlerde bu Çeplçlerin 
Pariste bir siyasi fırka kurduk
larını okuyoruz. Bunlar Fransız 
vatanını kurtarmak için çalı -
şacaklanna İngilizlerle harbe 
tutuşmak kasdini ~dilyorlar. 
Nasreddin Hocayı bilselerdi 

Fransız milletinin uğradığı meşhur (Ben senin hamamdan 
ölçüsüz felaketlere karşı gelişini de bilirim) sözünü ha -

insanlık dünyasının duyduğu tırlayıp kızanrlardı. 
acı ve umumi sempati malum- Bu Çepiçlerin toplantılan ak-
dur. Yeni yeni çıkan ve ciddi lıma şu fıkrayı getirdi: 
vesikalara dayanan birçok eser- Çoban Alinin bir siirü keçisi 
terden de anlaşılıyor ki, Fran· vardır. Kimi teke, kimi oğlak 
sa dışından değil içinden yıkıl- (senesini doldurmamış yavru) 
mıştır. kimi çepiç, kimi kıl, kimi kır· 

Güzel Fransayı yıkanlar ve m.a. Sürüye bir hastalıktır çö • 
bahtıkara milleti bu perişanlığa ker. Bir (iin üç keçi, ferdası 
sevkedenler bugün yaşıyorlar, beş keçi ölmiye baş)ar. Ço
Paris salonlarında dolaşıyorlar ban Aliyi bir telaştır ebr. Ne 
ve operada galalar t ertip edi · Ulç yapana fa yda vermez. Bay· 
yorlar. Bu yetmezmiş gibi Fren- tara gider, baytar doktora gön
sayı yeni yeni badirelere sürük· derir; doktora vanr doktor 
lemek için birbirleriyle yanşa Çerçiye yollar. Nafile, nafile. 
ç~ınışlardır. Harek~.tlerinin Keçiler ha bire ölmektedir. Ni
mana .ve ma~sad~ .şu cumleler· hayet bir yabancı peyda olur. 
le hulasa edılebılır: Fransayı Der ki: 
iyi batıramadık. Bu işi tama~- , . _ ..._ .. _ 
lıyalım. Fırsat bu fırsattır. , (Sonu: Sa 5; Su a) 
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Ticaret Vel<Bleti i Büroları 
Ete Narh Ko11du Kuruluyor 

Yazan: E. D. 

Polonyadaki 
Cehennemden 
Kurtulanlar 

ÇeYiren : Y. K. 

le konuştum. 
Ordu bakiyelerile birlikte mem 

leketini ısrarla müdafaa eden si. 
vil halka karşı tatbik edilen müt 
hiş yıldırım harbinin bildiğim taf 
silatını tekrar dinledim. Bu ara. 
da Varşova teslim olduktan sonra 

Romanynya d&düğil_m_z-am-an_h_cr-- düşmnnn silah atan Polonyalı ka. 
kes hayret edıyor ve ''bu eehen- dınlardan bahsedilirken askerler 
nemden bir mucıze sayesinde kur- gülerek: 
tuldunuz,.. dıyorlardJ. Mahvolmu~ "- Bu ynptıklanna mukabil 
Polonyn, zavallı, aç halkiylc bir- onları işte bu ellerimizle :ıstık.,, 
lıkte çok geride kalmıstı. Fakat Diye ilave ettiler. 
onu unutamıyorum, Polonyaya Nereden geldiğimi öğrenen yol 
Bukreş sokaklarında tesadw cdı_ cular, bana ta Budapeetcye kadar 
yordum. Onuı Romanyayı doldu- 'ıl• 
rnn Polonya multccllcrinde göru- çok iyi muamele etmişlerdi. Fa
yorum. kat, buna mukabil müteaddit de. 

- 11-
falar bütün görüp isittiklerimi 
anlatmak mecburiyetinde kal -
dım. 

... * Eskiye rücu : 

3 ar 
-·-

infilakın 

Tahkik 

Sebebi 

Ediliyor 
Dün saat 15 te Haliçteki Künk· 

çükapı iskelesinde Başağa adlı 
romörkörün kazanı patlamıştır. 
İnfilfıkın tesiri ile hem bu ro
mörkör, hem de Liman İdaresi
nin 407 numaralı mavnası par
cahmmış ve batmıştır. 

Romörkörün makinisti Abdul-
lah ağır surette yaralanmıştır. 
Tayfalardan Hamdi de boğul
muştur. Bu sırada iskeleda bulu-
nan Ali ve Mahmut jsimli iki 
kişi de yaralanmışlardır. Yaralı
lar hastnneye kaldırılmışlardır. 
İnfilakın neden ileri geldiği he
n üz anlaşılamamıştır. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Parasını Kızılaya terk 
eden kadın 

Birkaç gün evvel Kasımpaşa
da, damadı Halil Yalçıner ta.ra-

Bununla beraber arkadaş:mm 
c ndışesi gitgide artıyordu; Git 
b zi yataklı vagona davet et
ı i zaman, bu endiı.<ie mtiLhiş 
bır korku halini almıştı. Yem 
) erimizde hızı bembeyaz çarşaf- y arşovn bombardımanı esna. fından bıçaklanan Esma, dün Be-

sındn ölmi.iş sanılarak, ça- voğlu hastanesinde ölmUştür. 
ı yataklar bekliyordu, kompar
t.manın ıç.1 o kadar sıcaktı ki, 
harbin başlangıcındanberı ılk 
defa soyunarak, rahat bir yatağa 

Jışt1ğım müesesenin tedris liste. Esma ölmeden evvel verdiği ifa
sinden luzumundan çabuk bir sü. dede sunlan söylemistir: 
ratlc ismim silinmişti. Bu sebeple "- Emniyet sandığında 5 bin 

Karaman: 

75 Kıvırcık: 

70, 

80 

Dağlıç:~ 

Kuruş~ 
Ticaret Vekaleti, her on beş günde bir yeniden tes

bit edilmek üzere İstanbulda et fiyatlarına narh koy
muştur. 

Bir marta kadar muteber olacak olan yeni et narhı
na göre Karaman 70, dağlıç 75 ve kıvırcık ta 80 ku
ruşa satılacaktır. 

Narhtan pahalı et satanlar cezalandırılacaklardır. ........................ . ·-···--··-···-···· .... --~ ......................... . 
iplik ihtikarı 

ipek ipliği, ipekli 
Kumaş Fiyatı arttı 
Manifatura Üzerinde 

Bir Baba Oğulun 

Spekülasyon Yapan 

Malları Zaptedildi 
ırebildik. 

liram var. Damadım bunu iste
donecegimden artık tamamilc iı- di ve vermediğimi görünce, beni 
midini kesen evdekilerle, sevinç. bıçakladı. Ben bu yaradan kur- Son birkaç gün içinde piyasa-

. . lf lf ten ağlaşarak, buluştuk. k da ipek ihtikarı ba:.;laınış ve ipek 
tüccarı olmadığı halde, manifa
tura ticaretine kalkışan bir ba
ba oğul hakkındaki tetkiklerini 
bitirmişlerdir. Baba ve oğulun 
spekülasyon rn:ıksadiyle piyasa -
dan bol miktarda mal topladıkla
rı sabit olmuştur. Fiyatları Mü-

l kıncı yemek : Üniversı·tede de benı· harı"kuluA- tulamazsam, onu nzıma veya · 1" w • • k"I 16 li d 20 l · damadıma vermeyiniz .. Bu para- ıp ıgının 1 osu ra an ı-
. . de bir tesaduf bekliyordu; bbür yı Kızılaya terkediyorum,, de- raya yükselmiştir. Fiyatlann K upemizın. ~apısını mevc~t dünyadan gelmiş bir ruh gibi, o. miştir. artmasını icap ettiren ehemmi-

.. ~utun kıl!t ve ma~dalları. j raya girdiğim zaman Prof. Jorga Ceset morga kaldırılmıştır. yetli bir ihracat yapılmadığı ve 
le kılıtlıye7ek bırkaç dakıka son- açılış nutkunu okumıya hazırla. İki tramvay çarpı1ıtı istihlak fazlalaşmaclığı halde, 
ra der~n hır uykuya daldık .. ~ ~~ nıyordu. Hiç kimse benim sağ "lıl başhvan bu vüksclişin tamami:y-
~ad~tın ne ka~ar devam cttıgını olduğuma inanamıyordu. Herkes Ortaköy - Aksaray hattında le suııi olduğu ve ipek i.izerJ-

---c--
işsizlere Devlet 

iş Bulacak 
İktısat Vekaleti, muhtelif şe

hir ve kasabalarda iş bulma bü-
1 rolan tesisine karar vermiştir. 
Bu büroların ve şubelerin kurul
ması ve faaliyeti için icap ede
cek masraf hem devletin umu
mi bütçesinden aynlacak, hem 
de vilayet ve belediye bütçele
rinden tahsisat alınacaktır. Bu 
bürolar kurulunca Belediyenin 
kontrolü altında bulunan "müs
tahdemin idarehane,, !eri lağv..?
dilecektir. Şehrimizdeki mevcut 
iki müstahdemin idarchancsin -
den birisinin çalışması gayri 
kanuni görüldüğü için, bugün -
lerde seddedilccek, diğeri de 
kendiliğinden kapanacaktır. Çün 
kü bu idarehaneler vasıtasiyle 
iş bulan sütnine ve mürebbiye 
Etibi, halk ile temas eden h~z.met 
erbabının sıhhi muayenelerı kon 
trol eilememektedir. 

Belediye müstahdemin mil
dürlügüne. İş Kanunu çıktığı 15 
Haziran 936 tarihinden şimdiye 
kadnr kapıcı, sütnine, hizmetçi 
ve uşak olarak 2500 kişi kayde
dilmiştir. Bunların pek nz mik
tarının ça hşma karneleri mev -
cut bulunmaktadır. 

bılmıyorum. Bırdenbire, kapımı. nasıl kurtulduğumu, nasıl mem- isliyen 75 numaralı tramvay ile ne geniş bir spekülasyon yapıl-
.tın şirldetle çalınması uzerıne u lekete döndüğümü merakla soru. 68 numaralı Topkapı - Sirkeci mya başladığı anlaşılmaktadır. Haliç vapurları ı"daresi, Bele-
yanıp yataklarımı da f I · b · tramvayı arasında Aksarayda Söylendiğine ~öre, iki rnanıf z n ıramış.. yordu. Profesör Jorga ıse, enı 1 h ik .. d ı· ı· . k dı"yeye mu··racaat ederek bu sene 

rakabe Bürosu, Milli Korunma 
Kanununa istinaden bu ticaret
hanenin mallarına el koymuş-
tur. Bu mallar, Fiyatlar Müra
kabe Bürosunun kontrolü altın

Adalar ve Kadıköy 

Vapurlarını Belediye 

işletmek istiyor 

tık Kapımızı hemen çm z ·1 bir çarpışma o muş, er ı ısı e firma, Bursadan kül ıyet ı ıpe 
· . a amı görünce bermutnt sakin sesı e: . 1. tt h r. f' 1 h~ de rok zı·yan cdı'ldı·r.ı·nı· bildirmiş 

ed ı d B f b d ehemmiyet ı sure e asara uı.;- mübayaa etmiş ve ıyat ara a- " n 
cm.r ı ıyor u. u se er en e "- Bu cehennemden bir muC't ramıştır. kim olmuşlardır. ve geniş miktarda yardım iste· 

I
korkktudm; ft~kta.t, ne yapakbilirdi~! ze sayesinde ~urtulk~unut" .. Dc?i. Rüşvet alıyormuş Bunun ilk neticesi olarak pi- Talebe Yurtları miştir. Belediyede yapılan bir 
~or u an ı rıyen genç ızın rı. Hayatım yıne es ·ı yo una gır- vasada mevcut ipekli kumaşlar toplantıda Haliç vapurlarının 

calarma bakmadan kapıyı yavaş. mişti. Tekrar kitaplar. kütüpha · Bcyo~lu Belediye şubesi katip- birdenbire beher metrede 20 _ hesapları tetkik edilmiş ve ilk 
<ı açmıya karar verdim. Öniımuz neler, dersler ... Etrafımda tekrar lcrindc>n Nedim, Galntada Ah - 30 kuruş vükselmiştir. Teftiş Ediliyor iş olarak idarenin zarardan kur-
e .... yine ayni tepsi; yemek ve eski, alelade aHikalannın peşinde met adında bir tütüncüden ge- Yün ipliği işi tarılması için Eyübe işliyen ot<>-

meyvalardan mürekkep, hiç bek- kos:ın dertsiz insanlar.. celeri açık kalmak ruhsatiyesi Birçok hususi ve resmi talebe büslerin sahili takip etmemeleri 
lcmccliğimiz bir akşam yemeği!. Mahvolmuş Polonyn. zavnllı, vermek için, 20 lira rüşvet alır- Piyasada clişleri için yün ipli- yurtlarının gece geç vakte kadar ve Köprüden Eyübe direkt po.;-
Dogrusu, hiç yemek istemiyor - aç halkile birlikte çok· geride ken suç üstünde yakalanmıştır. ği mevcudu kalmamıştır. Bu vn- talebenin dışarıda kalmalarına talar ihdası kararlaştınlmıştır. 
duk. Harp zamanında bu kadar kalmıstı. Fakat onu unutamıvo _ ziyeti kollıyruı bazı tüccarlar, sa- müsaade ettikleri görülmüştür. Belediye, Münakalat Vekaletine 

da piyasaya satılacaktır. 
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Zalim Hoca: 
Zaman 

Yazan : Naci Sad.ıllah 

C hurchill, ~eşitli dcrın t 

uğultulu akisleri hiil ı ı · 
vnm eden son nutkunda, y«'n ·i 
ziindc ilk defa olarak Atatürk 
tarafından ortaya atılnn bir ha· 
kikati bir defa daha tekrarladı. 

Zaman zaman, "Balkan an· 
tanb,, • "Balkan bloku,, , "Bat· 
kan ittihadı,, , "Balkan ittifakı, 
terkipleriyle ifade olunan bu ha· 
kiknt .... 

Tam zamanındn cephe tutmali 
tan. birlik kunnaktan kaçınmıc: 
\'C bol keseden savrulan temin:ı· 
ta aldanmış milletlerin uğradık· 
ları ôkıhctlerle hircok deliJlcı 
bulmuş ._olnn hu hakikat ... 

Bu siyasi suikastlar, siyasi suir 
niyetler. sb·asi suiistimaller dfüı· 
yasında her talebi. her teklifi, hcı 
vaadi. her sözii hayra yoran ga· 
fillerin daima i i ten geçtikten. 
dii man hududu nstıktnn \'e bii· 
tiin kurtuluş iimitleri knçtıktan 
sonra kn\'rıvabildikleri hu haki
kat, artık bÜtiin meçhulleri me~ 
dana çıkmıs bir dava halindedir. 
O kadar ki, bugün arhli; ya 
mantık denilen nimetten tama
ıniyle mahrum kalmadan, yahut 
ta anut bir suiniyet snhibi ol
madan, bu fı ikiir hakikati göre
memek mümkün dej!ildir. Bu iti· 
barla, eğer bu Jrnkikati hula öğ
renememiş bulunanl.ar varsa, 
onları mutlaka tenvire cabala
mak tnımımiyle bevhude bir znh 
mettir: Çünkü nasihat \•eya tav
siye, ikaz \'eya ir ad. ihtnT veyn 
ima gibi manevi sndnknlnr. an· 
cak hüsnüniyet veyn mantık sn· 
bibi muhatap bulanlnr tarafın -
dan lıarcandıl:rı takdirde mnhal
line ma~ruf sayılnbilir. 

Hiisniiniyetten ve mantıktan 
mahrum buhmnnlar. hayatın en 
faydalı dersini kendilerine fisc
hilullah veren altın yilrekli akıl 
hocalarına bile yuf çekecek ka
dar nankör \'C kördürler: Körle
re ancnk kendi anlıyac-nklan dil
le yol ı?österilebilir. Ve körlerin 
anlndıklan lisanı ncı lıir bela· 
gatlc konu an zalim hocanın is-· 
mi de: "zaman., dır. bol yemeğe alışmadık. Fakat, uy. rum·. Polonvava Bükres .,0k:ıf(ln. Üniversiteliler Ta)')'are nayi için satılan yüu iplikleri ~i- Bu yurtlarda yemeklerin kafi vaziyeti bildirmiş ve Haliç va-

,, · lC"lerini bo7•mı elisleri icin ha1.ır- cd k ı·· ·ı· ı d ,. 11 td ============= kumuz kaçmıştı. Heyecan geçir. rmda tesadüf PcUvorum Onu, De Uçtular lanmış iplik haline gctirnıekte derec e a orı ı o mn ını• ya - purlarının ya Denizyo arı a- -
dlgımizden tekrar uyuyamadık. Romanvayı dolrluran Polonya t 1 taklarda bit bulunduğu, yemek resine devredilmesini, yahut ta Tıp, Hukuk. ve .. ,.ıktısat Fa.k.ü. - v~ bunlan yüksek kurla satmak .,,__ h tt k" · ikimizde pencerenin önünde du. miılte<>iJeri"rl" ı!Öriivorıım . 1 1 b d 250 k lik pişirme yerlerinin çok iptidai bu zararı bir ba~a a ın arıy-

te eri ta e esı. un . .. ışıl : yolunu tutmaktadırlar. k Jd Jd v nd d · k k · · K d k .. Ad"-ruyor, trenimiz, Heile Hitler! di. Onların İslav vti71 .. rindP 1ı.,ı-_ h 1 d y Ik d bir şe i e yapı ıgı an a şı- le apama ıçın a ı oy, .. -
bir .grup . a _ın e eşı oy e.u /htı'kaAr yapan baba og~ul d ı ·...+· ıur if V l.!'. Y 1 · l' urla ye selamhyan, Alman askerlerile larını ı::Peivorum onlRnn mannh Nurı Demırağ tayyare uçuş mey kayet e i rnı'?.,ır. maar eıuı· lar ve a ovaya ış ıyen vap -

dolu; tamnmen yıkılmış istasyon lisanında sesini isitiyorum.... danına giderek yerli tayyareler- Fiyatları Mürakabe Bürosu leti müfettişleri bu hususta tef- rın Belediyeye devredilmesini 

fardan geçiyordu. ---------~B~İ~T~T~ı~·----------~le~u~ç~m~u~ş~l:a~rd:ı~r~·--------------~k:o:n:t:r~o:l~m~e:m:u:r~la~r~ı~, __ m.a_:_n_if_"_a_tu_r_a __ t_iş~l.e_re ___ h_a_şl_a_m_ı_ş_Ia_rd __ ır_. ________ :;::te:k:l~if:::e:tm:;:-~~t=ir~.-;:::;--;:::~:;:;:-:;:: * * Zaten ortnda bol bol retli olan be· 
Eve dönüş : Karagözden nim! Bak Hacivnt köpoğlusunun sesi 

H iç ümit etmediğim halde, 
evime tam miinasile rahat 

donmüştum. Bu, sanki Polonya. 
dcı çektiklerimin bir mü.kafatı 
ıdi Hususi tren Berline sulh zama 
nında olduğu gibi, tam saatinde 

lmişti. Hemen Romanya genel 
konsolosluğuna götürülerek kon. 
solosa takdim edildim. Kendisi 
benimle çok alakadar olup, lü -
zumlu vizeleri yaptırarak Bükre. 
şe kadar bır bilet alnuş, fazla ola 
rak beni öğle yemeğine davet 
etmişti. Ailesi beni çok samimi 
kabul ederek, yemeğinin son za. 
manlarda AJmanyada adet oldu. 
gu üzere, yalnız bir kaptan iba-
ret olmasından çok sıkılmıştı. 

Fakat, geçirdiğim yoksuzluk 
ve sıkıntılardan sonra, bana her 
sey· güzel görünüyordu. Yemeği 
saraydan getirtilmiş ve Berlıni 
bır masal şehri sandım; t;ağlaın, 

bombalarla tahrip edilmemiş bir 
şehir goriıyordum. Caddelerde yı 
kılan binaların altında kalmak 
endişesine kapılmadan, rahat ra
hat yürüyebildiğime inanamıyor
dum. 

Almanya benzin tasarufuna bü 
yük bir ehemmiyet verdiğinden, 
otobüsler Berlin sokaklarından 
çok seyrek geçiyordu; harp şehir 
hayatında kuvetle hissediliyor • 
du. Hava taarruzlarına karşı ko.. 
runma tedbirlerinin izahatı ya -
nında, müstemlekelerin Almanya 
ıçin elzem olduğunu beyan eden 
afişler yaptırılmıştı. Alınan Ha. 
riciye Nazırı Ribbentropla ayni 
evde oturduğu halde, dünya ha. 
vadislerini rahat, rahat dinliyen 
konsolosumuzu görerek adeta 
korkmuştum. Gülerek: 

"- Ecnebi devletlerinin mü -
mesilleri memleket kanunlarına 
rıayet etmemek imtiyazına ma • 
liktir.,, Diye izah etti. 

* * '!\'eler anlatıyorlardı ? 

M isafirperver konsolosun e
vinde ak§3llla kadar kal

mıştun. Geç vakit kalkacak trene 
, etişmek için zifiri bir karanlığa 
boğulmuş şehirden geçtim. Gar 
hamalı beni kaybetmek endişesi. 
le elimi tutuyordu. Viyanaya gL 
decek olan tren askerle dolu gel
di. Bütiin gece koridorda durmak 
mecburiyetinde kalarak. Polonya 
dan gelen Alman zabit ve askeri. 

Baltacıo v una 

Yar Hak! 
Bugiin başıma bir i~ geldi veli. 

nimet! O iş lın~ımn gelir gelmez çaresiz 
kalarak snna bu mektubu yazıyorum. 
Senin (Karngöz) hakkmdnki konferansı· 
..nt dinledikten onra yUre.ğim cc aret 'e 
Ülllitlc dolu C\'C gidiyordum. Konferans. 
tn KaragözU 'e knragüz<'t11ükii bir h.a ına 
ihya ettin, çıktındı. (Acaba bize tc~nr 
gün mü doğuyor?) diye şüphclenmış -
tim. Cami avlusundan geçerken ı kır-
hığı andıran kasketime bir kar topu İsa. 
lıct etti. Döniij) baktım: Sekizle on yaş
lnrı arasında beş, altı yavru, elleri ,.e 
burunlarının ucu kıpkırmızı kar t,"l}lU 

oynuyorlar. Bir tanesi, ileride harıl harıl 
yuvarlak gülleler imal eden arkndaşınn 
seslendi: 

- Ulan, önüne baksana... Efendi 
bnbnnm kiilahını yıktın 

Gülleci başının keyfi kaçmasın di
ye miidahale ettim: 

- Zarar yok cvlüt, ben şakadan nn· 
larım. 

- Saka değil, hcv anıca. mu· 
lıurebeye~ tutuştuk tutuşalı bu ıniindSC· 
1.ıetsizliği yapı) or. Bitnraflara s Mırı· 
yor, harbi genişletecek. 

- Ne yapacak? ·:ıfo yapacak 
- Yeni nizam diye bir ~eyler tut-

turdu. Şu kafası yardımı görmüyor mu
t;Un. Önce ona: "Seninle hiç bir .ılış 'e. 
ri im yok, sen kenara çekil, ben şu ka
yıkçının oğluyla kozumu yaplaş.lcn • 
ğını!,, Dediydi. Kiınbilir sabi mi uınnet
tı bu ahmnk •.. Boş bulundu. işte kafası 
yarıldı. Şimdi de oturınu~ ağlıyor. 

Hakikat, ~ocuklardan birisi kennra 
çekilmiş sessiz, sedasız ağlıyordu. Be. 
nimle konuşan oğlanın dünyn i l•.!rine 
vklı erer, cin gibi zeki bir çocuk oldu· 
ğuııu anL-ıyınca kendi istikbalim htıkkın· 
da da bir iıntihnıı kurayım, dediın. 

- Bann hak yavrum, diye gt.i'iim
sedim, sana bir şey soracağını, Karagözü 
nıii seversin, sinemayı mı? 

- Karagözün lfıfı mı olur bey anı. 
( a, elbet sinemayı severim. 

' " - Doğnı mu ya... Knragö~: bizim 
· milli oyunumuz bir defa .•. Sonra Kara· 
ı;özde hikmet var •.. Hakikat var. An"ane 
var. Seu oğretmcninden işitmedin mi? 
Geçmiş zaman olur ki hayali cihan de
ğeı (1) derler. 1\leseHi, Karag,jzün şel<ll· 
ferini birer metre büyültsek büyük per
delerde oynntmağa başlnsak. Sinınnyı 
bırnkıp Karagöze dadanmnz mısın sen? 

Bu eı.nada harbi etrafa yarmak is
tiyen çocuk benim zeM muhatahımın 
boş böğrüne yaman bir gıillc ~aıu~tırdı. 

ı-.;cresi kc ilir gibi olan zekavetli ~·avru, 
soluk soluğa çıkıştı: 

- Beni bu hayat memat müclull'le
si sırasında saçma, sapan sözlerle litfa 
tuttun efendi amca! ~an.ı kısacastm söy· 
liyeyim mi? Besbedava oynatsan değil 
\a üstelik bir de "'usamh simit \•erip 
~y;ıatsan hen sinemnıfan caymanı. Haydi 
aradan çekil do işimize bakalım. 

* * San.a da acıdım, bana da ! 

Yüriidüm velinimet! Sana da ac!· 
dun. bana da acıdım. Bırak bu 

Raragöz davasnıı AlLısr.u. I iinıi bitir
mis, köşcceğimc çekilıni,. oturuyordum. 
Ins~anları durup dururken vahi ümitle
re diişiirınek iyi sayılmaz. Bugün cami 
avhısunda anladım ki beni bir metre bil· 
viitınek değil, adanı bo~"lma cıkorsan ge
~e fanile ... Ortasına dcğJll·?~ ge~it·iln'i~ 
bovnh de\•e derisine metelik ''eren ına· 
haiıe çocuf,'lı kalmamış. Akıl için yol 
bir velinimet! Benim yol, simit venne. 
ccsinc oynatsan çıkmaz. 

Filhakika, aramızda altı karı~ bebe· 
ruhiler, tarçın beyler, cihan yandılar, 
tussuz Bekirler çok, Yalova sefasının 
dn moda olduğu, malum amma, küpe gi· 
recek budala ''e hu derece adi budala
lığa giilecek biçare kıt. 

Hayal perde inde hakikat savurma. 
ğa, terbiye dersi vermeğe gelince: Bu
günkü devirde kulağını ensesinden gös
terene "Ne zckuvetli ad:ıın. Her hareke
tinde hin mfına, her sözünün altında bin 
hikmet ''ar.,, Demiylaror. "Lafı ağzmda 
geveliyor zevzek... Şu kadarcık şeyi 
ı.çrk söyliyemiyor.,, diyorlar. Biç yir· 
minci a ırda (Karagöz oynatalım da Ka
ra~öz oynatalım/) •liyc terler tepinilir 
Qlİ ra velinimet? Cami avlusundaki kar 
MllJI oyununu (ikinci cihau mut.arebeııi-

a); benzeten yııv)"Uları, tef çalap semai 
soyliyerek (Kanlıkavak) oyuniyle avuta 
bilir miyiz? Beyaz pe,.JPde (Palabıyık
yan!)" ~lini, kolunu sallar, zıplar ıezer· 
kcn, Tom l\1iks beygir üzerinde ortalıla 
duman attırırken, tabancalar patlar, o
tomobiller uçarak derdme~t Karagö. 
zün pençereye çıkıp t;ıplak yumrukla 
fgeliyorum ha!J tehdidine kim kulak 
\'erir. 

Bugiin Karagöz oynatalım demek 
neye benzer bilir misin/ Yazdığınız ki
tabı: 'Eski usuldlir. Millidir, asılzade İ• 

şidir.,, Diye el yazma!>iylc iki nüsha yaz
dırıp, altın ,·arakla tezhip ettirdikten 
sonra Köprülü kütüphanesine ibda bu
yurnıanıza! .. 

Halbuki asarınızı pekala linotip1c 
dizdirip rotatifte bastırarak neşir ve 
tamim ediyorsunuz. (Fen) in bir ucun -
dan linotiı>le rotatifi kabul edip öteki 
ucundan \'ar kuvveti sesli sinemaya 
vermek davası giidecek yerde hayal per
desi kurmak boı?tur. • • Belimizi büken şeyler : 

Amma diyeceksiniz ki alfabe 
harfleri de kalUbeladnn kalma

dır, eski diye kullanmıyalıın mı? Hak
lısınız. Amma küçücük bir nokta var 
velinimet: Alfabeyi sosyoloji yazmak 
için kullanmalı. Siz Mızraklı ilıni.ihal 
tabolunsun buyuruyorsunuz. 

Beni cami avlusunda kar topu oynı
yan oğlana rezil ettiğinizden yüreğim 
kabardı da dobra dobra konu uyorum: 

İstersen ecdadımın nerede metfun 
olduğunu ke:?fet, üstiine tiirbe çık! is
tersen eski kılıitma gireyim, hir maruf 
heykeltraşa büyük snptn bronztan hey
kelimi yaptır bir meydanlığa rekzeyle. 
istersen (Karagöz ve karagözcüler kHi
bliJ aç. Muka\'valnrı tavada uskumru 
kızartır gibi. kızart ta birer metre, iJd
şer metre, üçer metre uzunlul:runda ka· 
ragöz şekilleri kes, biç! Ciltlerle Kara
göz piyesleri yaz! Bunlardan hiç bir 
şey çıkınıyacaktır. 

Nasıl anlıyor musun! Bizim beli
mizi fotoğraf, elektrik, studyo, nrtist, ya 
ni yeni hayat büktü. Gayri ifüth olmayız 
velinimet. Bu, hüsniiniyet meselesi, 
vatanperverlik, an'aneperestlik mese -
lesi değil. Tramvay yolu yapalım mı? 
Yoksa sürücü beygirleri)·le nıi iktifa e
delim? Tren yolu mu döşiyeliın? Deve 
kervaniyle işi idare edebilir miyiz? ı•os· 
ta servisleri lazım mı? Yoksa dileyen 
mektubunu sılacı beklesin de hemşehri
sine veri mi versin? meselesidir. 

Haydi ael, hayali buakahm, kan1-
yon üzerinde seyyar sinemalar olurmuş, 
köylüye o biçim gidelim, miilete ucuz 
paraya Lorel Hardi dublajı gösterelim. 
Maksat gUldürmekse medeni bir şe~ c 
gülmeği öğrensinler. 

Ben işte bu mektubumla Karagöz· 
liikten istifa ediyorum. Sen de, rica e. 
derim, Karagözcülüırü bırak. 

sadası çıkıyor mu? Kaç zamandır orta· 
da yok. işte haberin olsun: Herif snkah 
bıyığı kesti. Sırtına yeni biçim Ut'Ubıı. 
başına melon şapkn giydi. Seyyar trup
lardan birisine kapılnndı. Şimdi Anudo· 
lunun kimbilir neresinde (J)emirhar.e 
mıultirii) ne çıkıyor. 

* * H akikal pe1·desi : 
--------~~------ •d""'-

ı:ıorkm•orum, biri daha zuhur <'· 
~ decek, o da: (l\leddahlannuz ne

rede? Hnni ya, bizim o mükemmel med· 
dahlanmız. Hakiki halk an'atkarları • 
mız; nsıl nn'at odur. Ne Knrogöz. ne 
tiyatro. Bunlar hep uydurmadır. Biz 
nıeddnh isteriz. Ah ne aliı idi! Eline bir 
mendil alır kah\·enin ortasındaki masa. 
nın üstüne cıkar otururdu. l\lendili ka
fasına örttü mii kadın, başını açtı nu 
çorbacı, fes giydi mi beyefendi olurdu. 
Durmaz, dinlenmez ~öyler, söyledik~c 
suratını .,.ekilden şekile eetirirdi. (2) 11-
le de meddah devrine gideceğiz. Bizi 
sanat alanında paklnsa paklnsa meddah
lık paklar. Her kim itiraz ederse resmen 
vatan, millet hainidir.) Diyecek diye ö
dıim patlıyor. 

Bunun sonu gelmez velinimet! A
ramızda konuşuyoru:ı ya, ortada zaten 
sona da bana da kulak asan yok! Şiın. 
dilik (en mükemmel hayati Hazım) bi
le gönnüyor musun Şehir tiyatrosuıı
dn.n çekilip Karagümriikte Osman Rei
sin kahvesine hayal perdesi kurmadı. 
Ocmek erbabı bu i~tcn hayır çıkınıya
cağını çoktan anlanuş. 

Gel etme, gel yapına! Devlet parasiy. 
le harıl hani fabrikalar açılıyor, el bir
liğiyle bir gayrete gelelim de Halk Par
tisine mi olur, l\laarif Vekaletine nii o
lur, Başvekilin şahsına mı olur, yalva
ralım da bir (devlet konservatuvarı) gi. 
bi bir (devlet studyosu) açtıraJıın. 
(Bobstil) ler (stil) likten çıkıp hakiki 

• Boblar, Tomlar, Caklar gibi perdede 
t P-(istersinler. 

Sen becerebilirsen senaryo yaz. Ba
na da aralıkta belki bir figüranlık dii-
Pr. Geçinir gideriz. Unkikat perdesi 

odur. Bu devirden sonra perde kunnak 
istiyen babayiğit ancak o türlüsünü 
kurmalıdır. Baki Hüdaya emanet ol ,e. 
Unimet! Abdiaciz KARAGÖZ 

* * * 
(1) Ne dersin velinimet buradaki 

(hayali) kelimesini kullanamaz mısınız 
bir konferansta. K. G. 

(2) Senin rejisörsüz, makyajsız, de
korsuz, piyessiz tiyatro diye tutturdu . 
ğun makasın antikası işte bu meddah
tır. Bu hususta cebimde Hacivadın sana 
bit:ıben yazdığı bir mektup var. Onu da 
başka bir zaımın yollarım. 1\:. G. 

Mahkemelerin 

Nöbet Saati ri 

Uzatılacak 

Adliye Vekili Fethi Okyar dün 
Valiyi ziyaret etmiştir. Vekil, 
kendisiyle görüşen bir muharri
mize üç, dört gün kadar daha 
şehrimizde tetkiklerine devam 
edeceğini söylemiş ve demiştir 
ki: 

"- Cürmümeşhut mahkeme
lerinden iyi randıman almakta
yız. Cürmümeşhut nöbetçi mah
kemelerinin gece daha geç vak
te kadar çalışmalarını düşün -
mekteyiz. İstinaf mahkemeleri 
hakkında yeni kararlar almış bu
lunuyoruz. Usule ait kanunlar
da bazı tadilat yapılacaktır. Mil
li Korunma Kanununun son ta
dilatı muhtekirler hakkında da
ha şiddetli ahkamı ihtiva ettiği 
için, halkin lehine olmuş ve ilk 
tezahürlerini göstermiştir.,, 

Belediyede: 

Kooperatif Yağları 

Sıhhate Muzır Değil 
' 

İstanbul Belediye Kooperati· 
finin imal ettirdiği mahlUt yağ
ların sıhhate muzir oldu;,ı ve 
halkın, hiçbir gıdai maddesi bu
lunmıyan bu yağlardan şikayet 
ettil?i, Ankara Belediyesinin de 
500 teneke yağı 1stantula ~eri 
gönderdiği yazılmıştır. 

Alfıkadarlarn verdikleri ma -
lumata göre, Ankara Belediye -
sının yağlan geri gc ·dermesi 
vakası. çok eskidir ve r hadise· 
de yağlar sıhhate muzir olduJıu 
için değil. etiketlerde (mahlfıt) 
kelimesi bulunmadığı için geri 
ı:ı;önderilmiştir. 

İstanbul Belediye Kooperati
finin yağları ümidin fevkinde 
bir rağbet görmüstür. Bu rağbet 
karşısında rekabet imkAnı bµla
mıyan bazı tüccarlar bu kabil 
neşriyata yol açarak Kooperati
fin çok ucuz sattığı mahlut vağ'· 
lanna karşı rekabet imkanları 
aramıya baslamışlardır. 

Sıhhat Müdürü bu hususta 
demiştir ki: 
"- Biz kooperatiften sık sılt 

nümuneler alıyoruz ve tahlil et
tiriyoruz. Şimdiye kadar muzif 
ya~a rastlamadık. Bu yaj?lal'• 
mütehassıs ustalar tarafından i
mal edilmekte, bu imalUt ztı' 
man zaman kimya,ı:rcrlPrin kon' 
trolüne arzolunm:ıktadır ... 
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' İngiliz kaynaklarına göre, 
~n yeni nizama taraftar olan 
oslavya Naz.ırlan Hitlerin tek
lini Yugoslavyanın istiklaline 
lif bulmıyarak ~ayanı kal.ıul 

t?nuşlerdır. 
._ Alman siyası mahafllinin 
aatine gl:ıre, Amerika - Japon
harbi artık bir emrivllidir ve 
l>onyanın yem Amerika Sefiri 
Un önüne geçemiyecektir. 

ugoslnvya Başvekili '\"e 
lfariciye Nazırının Hit

e üç saat görüşmesinden sorı 
ııeşredilen rcsıni tebliğde 
le denmektedir: 
li'ührer, Berghof'da, Bari -
Nazırı Ribbentrop da ha

olduğu halde, Tsvctkovitch 
~arkovitch'i kabul etmiştir. 
ınemlekcti alilkadar eden 
lelere hasredilen müzake -
, iki memleket münasebet
i tavsif eden an'anevi dost-
ruhu ile meşbu olarak ce -

an etmiştir.,, 
rlindeki Amerikan gazete
nıuha birlerine göre, bu 

lakat hakkında henüz müs· 
bir şey söylenemez. Resmi 
afil ketfımi:vet muhafaza 
ektedirler; n.;cak tebliğde -
'ananevi dostluk,, tabiri ii
tıde durmak lazımdır. l'u
lavya ötedenberi Almanya
arşı dost kalmıştır ve bu rn 
t kendisine faydalı olmuş· 
· Bu dostluk münasebetleri 
halde daha ziyade inkişaf 

tektir. Yugoslavya nazırla
elgrada döndükten sonra 
İne içtimaı olacaktır. Önü· 
deki haftada, Bulgar na
rının da Berline davetleri· 

1tıtizar edilebilir. 
~giliz Jrn:rnaklarına göre 
(!rin, Yugosla\'ya nazı.rları
ltınlan söylemiş olması nıu!L· 
(!Jdir: 
lliı.im Yugoslavyaya karsı 
ir fena ni~ etimiz yoktur. 
sadece Balkanlarm hu7.ur 

enmiyctlerini İngilizlere kar 
oruo"ıak istiyoruz .. İngili7.ler 
~anlara gelirlerse Yugoslav
ın da canını yakacaklardır. 
sizin hudutlarının garanti 
·oruz. Ve sizin bitaraf kut
ızı istiyoruz .• , 
~·ni kaynaklar, nazırların, 
il yeni nizama taraftar ohan 
oslavanm bu teklifi, istik· 

lıe muhalif bulmıyarak, şa
l kabul gördü~!erini söyle· 
teclir. 
eniiz teeyyüt etmiyen bir 
re göre İngiltere Macarist:ı 

da bir nota 'ererek vaziye· 
il tasrihini istemiştir. 
iğer cihetten Romanya hü· 
eti, Romanyadaki Hollan -
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--_ ....... -·-·-·-...................... ..._._. _.,_..,_.,~~ 
da sefirine, Almanyanın işgali 
altındaki Hollanda hükfımetin
den başka bir Hollanda hüku · 
meti tanımadığı için, Romanya
yı terketmesi Iazımgeldiğini 
bildirmiştir. 

Bu meseleleri mevzuu bahse
den Alman matbuatı, Balkan -
larda İngilizlere ayak basacak 
yer bırakmıyacaklarmı yazmak 
tadırlar. 

Anlaşılıyor ki, Balkanlarda 
İngilizler, Bulgaristan, Roman
ya ve diğer Balkan devletlerini 
şimdilik ika7. ve tehdit etmekle 
iktifa ederek ''e Alma!llara iş
gal vesilesi vermekten çekine -
rek; Almanlar ise, Romanya 
petrollerinin tahribinden kor -
karak, harekete gecmek husu · 
sunda büyük tereddütler göste
riyorlar ve mütemadiven hazır
lanıyorlar 

Uzak Şarkta: 

Uzak Şarkta Japonya ne 
İngiltere ve Amerika

nın, muhtemel bir çarpışmaya 
karşı askeri ha7.1rlıklarmı tes
ri eylemelerinden mütevellit 
biiyiik bir gerginliğin hasıl ol
duğu şu sıralarda Japonyanın 
yeni Vaşington sefiri Namura
nın Roosevelt'e takdim ettiği 
itimatnamesinde kullandığı mü 
layim lisan ve buna karşı Cilm
hurreisinin verdiği cevap şaya
nı dikkattir. 

Filhakika, pasifikte sulhün 
muhafazası için iki memleket 
arasında daha iyi bir anlaşma
yı temine çalı~acağını ve bu 
hususta kendisine güvenebile -
ceğini umduğunu söyliyen Ja· 
pon sefirine karşı Roosevelt sa
dece, böyle bir anlaşmaya var
mak için sefirin elinden geleni 
yapacağını söylemesinden mem 
nun oldn~ımu beyan etmiştir. 

Bu sözleri, Japonyanın Ame
rikaya karşı harbe girmiye ce
saret edemediği, Amerikanın 
ise, Japon:vanın tehditleriyle 
dış siyasetini değ-iştirmiyeceği 
ve İngiltereye :ı,·ardımdan vaz 
geçıniyeceği şeklinde tefslı et • 
nıek miimkündiir. 

Japon siyasi şahsiyetleri, 
Japonya ile Amerika ara -
sındaki münasebetlerin bo· 
zulması için, İngilizlerin gay
ret sarfcttiklerini söylemek
te, İngilizler ı ise bundan do
layı Almanları mes'ul tutmak
tadırlar. 

Alman siyasi mahafilinin ka
naatine göre, Amerika - Japon
ya harbi artık bir emri vakidir 
~e yeni Japon sefiri bunun ö • 
nüne geçemiyecektir. 

Diğer cihetten, Japonyanın 
Berlin sefirinin, Almanyanın 
yardımı ile, Sovyetlerle olan 
miinasebetlerinin ıslahına ça -
lıştığı haber verilmektedir. 

Hatırlardadır ki, Japonya Ha 
riciye Nazın bir nutkunda, an· 
ti komintern paktın Sovyetlere 
karşı değil belki komünizme 
karşı müteveccih olduğunu ve 
Sovyetlerle anlaşmanın, Japon
yanın dış politikasının esash ga
yelerinden biri olduğunu söyle
mişti. Japonyanın yeni Ameri
ka sefiri de, Sovyetlerle samimi 
miinasebetlerin tesis edileceği 

(Sonu Sa. 4 Sii. 2 de) 

KOKUSU ••• 
a kokusu, elmadan yahut' Tırnaklannı boyadıktan sonra 
~rbetinden gelirse güzel- boyayı çıkarmak için aseton kul
oştur, insana ferahlık 'llC· 1anan bayanlar bu kokuyu daha 
~tgunluğu giderir. Bazıları-İyi ayırt ederler. Çiinkü şekerli 
~şk ilhamı verse gerektir hastanın nefesinden çıkan koku 
a ağacının "ag-niyet-ül-a- 'ıakikatte as~ton l«ckusunun ha· 

• yani pek öneıııli bir yeri fifidir ... Aseton kokusu, şimdiki 
lt.. rrihi yayılmadan önce, onun hafif 

t ı k k b
. . '<okusu elma kokusuna benzetil-

e ma ·o usu ır ınsa- rı·~· i . .. 1 den'l . t' 
4efcsindcn gelirse buyük bll' ıgı çın oy e ı mış ır ... 

Bu kokunun ehemmiyeti, bir 
e işareti olur: Şeker hasta- eve tehlikeyi haber veren hemen 

pek ilerlediğine, sonuna tek alamet olmasıdır. Onun ya
}°aklaştıgına delfıl.et eder ... "ıında, seker hnc;tahğımn sonuna 
4la bcr:ıber, nefesınden el- •aklastı!hnı haber ''eren, oturdu
ltusu çıknran insanın imda- -:.11 ,.~r~~ uvuklamak, biraz da 
~ir hekim yetişirse o insan ~ers~mlik gib.i alametler bulunur· 

muhakkak bir tehlikeden c;a da bunlar hem daha sonra 
~•hr. meydana çıkarlar, hem de o ala • 
lesef, nefes~nden bu koku- metleri hiç kimse, kendi kendine 
ran insan - ('ok defa - o 'lile, itiraf etmek istemez. 

il kendisi hiss~tmez. Onun Aseton kokusu. en ziyade, şe
ığı kokuyu hissedenler, 'cerli hastaların zayıflamış olan
lnı bilmezlerse büyük bir 1annda meydnna çıkar. Fakat za
İşlemek - kokunun sahibine •ıflamamış olanlarda da, fazla et-
\•ermek - fırsatını kaçırmış 'i ve yağlı yemekler yedikten son 

~. Aileleri arasında şeker -a. vücutça yahut fikirle yorgun
'!hna tutulmus biri bulu- 'uk. büyük bir korku yahut en
"ın hu kok11·ua ·dikkat PtmP· ıliseli bir diişünce üzerine, yahut 
İt bordur. İnc;anın aileleri hi; yerde diiştükten sonra, kimi· 
da ö,•Je bir hasta bulunma- c;inde alkollü içki kullandıktan 
~ .,;,,...; hııl.•"nı'""" vnhnt ·onra belirir. Onun için şekerli 
•le dostu olan şekerli bir •,astalarnı hepsi için, nefsinden a
ile konuşursa ona haber etor kokusu cıkamıak tehlikeli
~ bii~ iik bir iyilik olur ... dlr, 

TAN 3 

UÇ NESiL • ÜÇ HAYAT 
SENBOLİZM 

' 

YARIM 
SAHNEDE 

ASIRLIK İÇTiMAİ DEGIŞIKLIKLERI ÜÇER 
SERfSI 

G eçenlerde yeni edehivat 
bahsinde bir misal olaral 

zikrettiğim ayna manzumesinir 
sahibi, eseri hakkında bir iza~ 
gönderdi. Hafif bir tarizıfen son 
ra, şöyle söylüyor: Ev\'ela şiirin 
aslı şu imiş: 

Y ANY ANA GÖSTEREN UFAK TABLOLAR 

3 -G~ZöNTülLER AYNA 
O, yalnız ayna satardı 
Ve bir gün Aynalıçarşıda lildü 
Talih bu ya 
Tabutunu taşıyanlar aynasızlardL 

"Burada en basit kelimelerle mfı· 

AZIZ DEVRiNDE 

SAHNE: 

T ürkiyede, ilk defa olarak demiryolu -
tren seferleri başlamıştır. Bu yeni 

icadı görmek için maruf bir aile Küçükçek
meceye bir yolculuk ve kır gezintisi tasar
lıyorlar; konak arabalarile Sirkeciye geli
yorlar. O devirde Sirkeci, henüz Hocapaşa 
yangıniyle genişlemediğinden ahşap evler 
ve eğri büğrü sokaklar arasındadır. Araba
lar ise, dingillere oturtulmuş dört kalın di
reğe kayışlarla asılı, üzeri çardaklı, etrafı 
kordonlar ve püsküllerle süslüdür; "Koçu,, 
tesmiye olunur. Tekerlek paryaları, eski 
merdien trabzonlan gibi boğmak boğmak, 
san ve yeşil yaldızlıdır; salıncak gibi oy -
nar ve sallanır. Arabayı kullanan Yeniçeri 
kıyafetli adama ispir derler, hatta türküsü 
vardır: "Aman ispir, yavaş koştur, küçük 
hanım oruçludur!,. 

İşte, içindekiler, kadın ve erkek indiler; 
istasyona doğru yürüyorlar. Yürüyüş şu 
şekildedir: Yaş sırasile arka arkaya, evvela 
erkekler ... Önde büyük efendi entarilidir, 
serin tuttuğu için gezi kaplı nafe denilen 
yazlık hafif kürkünü giymiştir; başında 
bembeyaz, işlemesiz bir arakiye, elinde 
narçıl tesbih, ayağında arkalıklı vişne çü
rüğü terlik; abani kuşağına mine kordon
lu bir saat iliştirmiştir; bu saat prior mar
kalıdır, acayip frenk türkçesi yazılarla 
haftanın yedi gününü ve kameri aylan da 
göstermektedir. Öbür erkekler setre pantol 
üzerine arkalarından kukuletelerinin koca 
man püskülleri sarkan "Lui,, çuhasından 
lacivert "avniye,, ler giymişlerdir. 

Önde giden büyük hannn siyah feraceli, 
kolasız yaşmaklı ise de diğer hanımlar yav
ru ağzı, cam göbeği, mahzen kapağı, pırıl 
pırıl feraceleri, sert yaşmaklan ve başla
rında, icabında yüzlerini de örtmiye yan -
yan yine renkli ipekten ince saplı, ufacıcık, 
birer değirmi şemsiyelerile pek göz alıcı
dırlar.Katar halinde, bir hizada.ferace etek 
leri böcek kanatları gibi açıla kapana ga -
yet temkinli yürüyorlar. Arkada beyaz, o
nun arkasında zenci halayık; daha sonra 
sırma cepkenli, Trablus kuşaklı kahya; en 
sonunda, başında nevale dolu bir Venedik 
sepeti taşıyan ve elinde, ağzı tülbentle bağ
lanmış bir testi tutan Ayvaz. 

Lokomotü "Pierrot,, tesmiye edilen 
Fransız malı, koca bacalı, cılız bedenli, kü
ç-ücü k kamile bir makinedir; bütün aletleri 
meydandadır; her taraftan sular, ya~lar, 
dumanlar fışkırmaktadır. Memurlar Rum. 
Yüzlerinde bu medeniyet icadının yerli 
müslüman halka yakışmadığını belli eden 
bir mana var; şaşkın şaşkın öteye beriye 
başvuran yolculara bir teviye haykırıyor
lar: "Bresi nerde gidersin? Yoktur sende 
ırn7.? Na bire. kanı arda! 

B üyük hanım - (Vagonda, ellerini diz 
!erine vurarak) Ah, başıma gelen

ler! Kaderimde gavur icatlarına binmek te 
vannış! Geçen gün Tikveşli hoca Mıstafen
di, Taştekneler camiinde vaaz ederken te
vekkeli"Kıyam.et günü yaklaştı, ye'cüc me' 
cuç çıkmasına bir şey kalmadı, gökten be
la yağacak., demiyordu ... 

Gelin hanım - Aman nineciğim, ağzını 
hayra aç; zaten her tarafım sapır sapır 
titriyor. . 

Küçük hanım - (Çıplak gerdanı hele
canından ine kabara) Veznedannkiler ~e
çen hafta binmişlerdi; kazasız belasız dön
düler; bir şeycikler olmaz. 

.Büyük hanım - Olmaz inşaallah amma 
at arabası dururken bize ne oluyordu da 
herkesten evvel ateş arabasına bindik? 
Hep damadın işi... Moskofa esir düştükten 
sonra, haşa sümme haşa, gavurluğa özen
miye başladı, akidesini bozdu. 

Bir hanım - Günaha giriyorsun ha -
nımne, hiç müslümana gavur denir mi? 
Hocanım söylüyordu, böyle diyenin sırtına 
yarın ahrette zebaniler kızgın topuz vura
caklarmış! 

Büyük hanım - Rabbim kusur yazmaz 
elbette... Korkumdan başımda akıl mı 
kaldı? 

Büyük efendi - (Erkekler vagonunda; 
gözleri kapalı bir şeyler okumaktadır; bi
tince iki tarafma üfler; dışarıda koşuşma
lar, telaşlı konuşmalar) ateşçi ·bari fazla 
koşturmasa! 

Damat - (Bilgiç bir tavırla) onun usu
lü, hesabı vardır, saatine göre islırn verir

Büyük efendi - Olura, insandır, yanı
lır. (Bu sırada bir memur el kampanasını 
çalar) Bu ne? Ne oluyoruz? 

Damat - Hareket zamanı geldi de onu 
bildiriyor. Sakm boş bulunmayınız, şimdi 
de makine düdük çalacak. 

Büyük efendi - (Tahta peykelere dört 
elle sarıldıktan sonra) Cocuklara haber ver 
meli (Yan bölmeye vurur) Yahu! Yahu! 

(Lfıtfcn sayfayı çeviriniz) 

~AZAN: Refik Halid 
HAMiT DEVRiNDE 

kR!®I 
SAHNE: SAHNE: 

Y azın, Fenerbahçede bir cuma ikindi- s ile'deyiz öğleden evvel, yaz mevsi-
si, meltem rüzgarının mütemadiyen minde. Sahilde göz alabildiğine 

savurduğu toz tipisi içinde konak, kira ve kumsal ve ufukta göz alabildiğine deniz 
henüz kerevet konması düşünülmemiş o- Denizin bir yanında yemveşil sularını gü-
lan şilteli muhacir arabaları, birbirlerinin neşin pınl pırıl çinilediği kemerli kovuk-
arkasından, iki sıra, ortada ağır ağır dö- lariyle sivri, azametli kavahklar. Sabahle-
nüyorlar. Konak arabaları seyrine doyul- yin Suadiyedeki köşklerinden otomobille-
mıyacak kadar güzeldir. Parlak cilaları ü- riyle yola çıkan kadınlı erkekli on kişilik 
zerinde ışıklı denizin aksi, aynaya vurmuş bir cemaat, seksen kilometreyi aşıvererek 
gibi göz alıyor. Kesme billur camlı fener- şimdi plajdadırlar. Erkeklerin elbisesi 
ler parlıyor, koşumlann madeni kısımları danton yakalı açık.kolsu?. bir gömlek, ka-
parlıyor, nikel basamaklar, Bender marka- yış kemer ve çuval renkli, çuval dokuma-
lı tekerlek kapakları, deve derisi körük sı bumburuşuk, incecik pantalondan iba-
parlıyor; atların tüyleri, yeleleri, kuyruk- rettir. Kad"'Ylların bir kısmı yün piiamalı .. 
lan parlıyor; calasin bakışlı gözleri de, ma- Yani eski külhanbeyi modası, genis paça-
kiyaj yapılmış kadar pembe ve temiz olan h, dar bedenli lacivert birer pantalon ve 
burun delikleri de parlıyor. Yürümek ar· ayn kumaştan kısacık birer caket sıivmiş-
zusile bir teviye başlarını sallıyorlar, dur- ler; bir kısmı şortlu ... yani diz kapakları-
dukça eşiniyorlar, birbirleriyle karşılaştık- nı bulmıyan birer cocuk pantalonu ve bi-
ça kıvrak kıvrak kişnivorlar ve yanların- rer ince bluz. Aralarına katılmıs o lan yaş· 
dan velosipet, yani bisiklet gectikçe -ki. bu lı bir Bay ile Bayan da avni kıvafette! 
na halk şeytan arabası, yahut filispit der- He..,"lsi de otolardan çılgıncasına, kaza -
ürkmüş görünmek icin şövle bir irkiliyor- zedelerin imdadına yetişiyorlarmış !:ibi 
lar. Arabacıları parlak düğmeli uzun ka- atlıyorlar ve uzun bir kapanmadan sonra 
putları, beyaz bacaklıklı siyah çizmeleri serin havada kıra çıkarılmış av köpekleri 
ile dimdilt; katar duracağı zaman arkada- gibi sağa, sola kosusuvorlar, her tarafa 
ki arabayı ikaz icin kamçılarını havaya başvuruyorlar, darmadağınık. avaz avaza 
kaldınyorlar. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı kumsala yayılıyorlar; bir denize. bir kaya 
arabalarda! Jığ'a hücum ediyorlar. Nihayet, hop, bir sa-

Böyle mükellef arabalara iki kişiden niyede elbiselerini silkiveriyorlar. Fakat 
fazla oturmak kaideye uvmaz. Hatta er- korkmayınız, böyle yap~akla beraber 
kekler çoğu defa tek başlarınadır; boyun- meydana anadan doi?ma çıkmış olmuyor-
lannda katı yakalık, dizlerinde aslan re- lar; mayolarını evvelceden Üzerlerine giy-
simli bir örtü, sırtlarında bal rengi parde- miştirler, deniz kılığmdadırlar. 
sü vardır. Genelerin bıyıklan ütüden, ma- Kumlar kızgın, güneş yakıcı... AJdırı~ 
şadan yeni cıkİnıs. po~adalıdır; orta yaş- eden yok. Daha yirmi sene önce bahcele 
lılann sakallan yeni kesilmiş ve iyi taran- rinde şemsiye ile dolasan bu nesil - hatt~ 
mrştır; hepsi de altın başlı hezaren baston- içlerindeki elli beşlik adam ki, yaz mevsi-
lara dayanırlar. . minde rüzgar vurur, güneş çarpar korku· 

Kibar kadınlar ufacık pelerinli sim si- siyle pardesüsünü kolundan, sadakor şem 
yah, upuzun çarşaf giymektedirler; başla- siyesini elinden eksile etmezdi - şimdi bü 
rını yine çarşaf kumaşının bir parçasiyle tün meteoroloji dei?işikliklerine karsı ka-
sıınsıkı sarmışlar, üzerinden de yalnız bo- yıtsızdır. O adam kat kat Selanik fanila-
yunlarmm beyazlığını gösteren peçeler in- lan, uzun paçalı çifte don, arsın a~ın beı 
dirınişlerdir. Kulak hizalarından birer kuşağı ile yetiştiği halde. birdenbire bun 
büklüm saç taşar. Ellerinde beyaz glase ları ve bunlarla beraber eski vehimleri at-
eldivenler ... Katmer katmer bir yığın taf- mıştır. Bir vakitler denize doktor raporile 
ta etekliklerin arasından yine glase ayak- saate bakarak, on dakikayı geçirmemek 
kapların yalnız burunları meydandadır. şartile, kalbini uğup kulaklarını ıslattık 
Peçelerin altından mütecessis gözlerin nu- tan sonra tnrf>rrli. "'Rnnl::\rı unutmuc;t.11r 
ru hareleniyor. Hareket ve konuşma a}'1p. ~·; 
S~ven, .sevinen, soyleyen, gücenen yalnız f~~ 1;.~='I 
srn?lP.rdır! ~ ~ ~~L~-::lı ~ 

-==~~< ~~~-.. • -- ~· y aşlı Bay - (Suya günbed.ek atıla-
rak) hani top? Top nerede? (Çıp-

B ir yaşlı hanım - (Yanındaki tazeye 
usulcacık) Aman yavrum, şu Fehim 

Paşanın arabasiyle karsı karşıya gelince sa 
kın o tarafa bakayım deme, herif bir reza
let çıkarır ... Gecenlerde Tunus kapı kah
yasının kızını zorla arabadan almıya kal
kısmış! 

Bir genç hanım - (Yanındaki hanıma 
fısıldıyor) şu lacivert E?özlü bey, bana Paul 
Bourget'nin Gruelle Enigme romanındaki 
tipi hatırlatıyor. Acaba kimin oğlu? Be
ğendim, doğrusu ..• 

Bir delikanlı - (Arkadasına) Monşer, 
iste Loti'nin Desanchantee'leri bunlar ... 
Esiri mahluklar ! 

Bir yaşlı efendi - (Kira arabasında, 
oğluna eğiliyor) Sakallı Mehmet Paşa şu 
attaki adamdır; yanımızdan gecerken ö
nüne bak. Azılı delinin biri, başımıza iş 
açar. 

Bir ihtiyar kadın - (Muhacir arabasın
da. şilteye bağdaş kurmuştur. Sam maş
lahlı. başörtülüdür; yeldirmeli, alhklı, 
düzgünlü bir sürü tazeye hitaben) Aman 
başım döndü çocuklar, dön baba dön, bu 
da eğlence mi? Keşki dolmalar, helvalar 
yapsaydık da öküz arabasiyle Kayışdağı.na 
gitseydik! Hiç olmazsa böbreklerimiz yı
kanırdı; toz yutmaktan nefes borularım 
tıkandı! 

lak kafasına bir top çarpıyor, kahkahalar 
topun arkasından denizi yararak koşuyor 
yetişiyor ve genç bir Bavana fırlatıyor) 

Bir genç Bayan - (Kumsaldadır, bir 
çukur kazmış, içine uzanmıştır; yanında 
ki erkek durmaksızın üzerine kum yığı
yor) Sen de yat uzan! 

Orta yaşlı bir Bayan - (Yere oturmuş 
harıl hanı sırtını yağlryan ırenc bir Bavf! 
u,C!uştura uğuştura omuzlarıma da sürü
nüz! 

Bir bay - (Karşısına dizdiği üç tazenin 
fotoğrafını alırken) Beyahu, pişmis kelle 
gibi ne sırıtıyorsunuz? (kızlar bu tarzı hi
taba kızmış görünmezler, alışkanca gülü
şürler. Denizde alt alta, üst üste didisme· 
ler; kumda koşuşmalar, birbirlerini yaka
layıp hafif tertip güreşmeler. Nihayet öğ· 
le zamanı, bir kısmı deniz elbiselerile, o
telin altındaki kahveye giriyorlar. Gramo
fon ve dans. Sonra, yine herkes ayakta. 
kapışa koşuşa havyarlı sandoviçler, su bö 
rekleri ile yemek. 

Şileli birkaç yerli. kahvenin bir kenarın
da oturup, yüzlerinde ne hayret, ne hiddet 
tam bir kayıtsızlıkla curcunayı seyretmek
tf'tHrler.) 
Yaşlı Bay - (Ahır ömründe eristiği bu 

nimete, yarı çıplak, hür kadın ve erkek ha· 
yatına bir türlü doyamıyarak) iltindi çayını 
Modada içeriz! Sandal gezintisi de yapa
rız! 

nayı teksif ederek, bir komprime ha· 
linde arzolunan fikir netice ttibarly. 
le şunu i.fade ediyor: Ayna bakıldığ 
vakit bize kendimizi olduğumuz gi
bi gösteren bir vasıtadır. Onun yalnıı 
ayna satması ise, insanlara kendi in
sanlıklarını tanıtmak arzusudur. 1-
kincl mısraa gelince blr gün Aynalı
çarşıda öldüğü söyleniyor. İlk mısra 
anlaşıldıktan sonra ikincisinin mana 
sı derhal teşhis olunabilir. Yani Ay: 
nalıçarşıda ölüşü; insanlara kendi ha
kikt cehrelerini tanıtmak ideali uğ
runa fedayı can edişidir. Üç ve dör
düncü mısral::ırda bu ideal!stin en te_ 
miz, en insani .feryatlarına rağmen, 
hiçbir vakit anlaşılmayıp tekmil e
meklerinin zamanında heba oluşunu 
ve ölüsünün bile aynasızlar tara!ın
dan ( arzu ettiği seviyeye ula~rama
d~ğı insanlar elinde) taşındığuu sarih 
bır surette gösterir ... 

O kadar değil. Fakat manzn • 
me sahibine vine te.;;ekkür ede
rim. Çünkü bana karsı tari:.de
rinde hem insaflıca • davrandı 
hem de oturduğum yeri "Kas..; 
şirin,, diye göstermedi. Sonra 
manzumesini de serhetti. Ben 
(komprime) yi hn bakımdan mu. 
hakeme edeceğim: Tefsire göre, 
bu ~·azıyı "senbolist., liğe mal et. 
mek icap eder. Fakat yalnız ben 
değil, en tanınmış senholistler
den ne Ver1en, ne Verharen, 
ne rfo SamPn hunun icinden tek 
başlarına çıkamazlar. Verlen: 

"Sonbahar kemanlarının uzun 
hıckınkları ... ,, dediğ'i zaman, bu
nun rüzgar olduğunu anlarız. 
Fakat A~·nalıc;ar$ıda ayna satan 
adamın insanlara oldukları gibi, 
!?'Öriinmelerini telkin eden bir i
dealist oldui!lmu nasıl anlıvahi
liriz? Mutlaka bunun için· bir 
o;erh ~·azmah. 

Haydi buna da eyvallah diye. 
tim. Fakat (talih bu ya) mn o'ra· 
da Jiizumu ne? Sonra cenazeyi 
aynası7.lar kaldnıyorlar. 

Bi?.de laiibali, biraz da btç• 
kınca bir tabir nrdır. Birisi o
vunbozanhk ederse, ''aynasızlan
ma!,. deriz. Ben bu mısraı okıı· 
vun<'a. göziim iin ön iine 6rtiisıiz 
hir tabutun arkasından giden 
ve birbirlerine mınkcılık eden 
hir<'ok süklüm, püklüm adamlar 
~eldi. 

Fikri gi.iliinçlcc:tirmiyeeeğim, 
çiinkü bunu • vaadettim. Sahihi
nin nezaketine karşı buna hak
kım da yok. Ve hunu ''apmamak
la ne bii:vük redakarlık ettiğimi 
Ailahla ben bilirim. Fakat itirnf 
ederim ki, anlamaklıi!ım ı~·ın 
mutlaka bu serhi okumak icap 
edi~·ormuş. Bö"Je her ec;er ya7an 
ayrıca bir de şerhe kalkarsa. hu 
vonnınluğa <'nn mı dayanır? Ve 
'111 hasa mı çıkar? 

Şiındi bir de bakalım, "Om• 
mani soko11i vat meküm,, ne bu., 
vuracaklar? 

Kızların 
Askerlik 
Tal!mleri _ ___, __ 
18 -20 Yaş Arasındaki 

Kızlar Talim Yapacak 
Beden Terbiyesi Genel Direk· 

törlü.ı:tü önümÜzdeki yaz mevsi· 
minde 18 - 20 yaş arasında V4 
tahsilde bulunan kız talebeniıt 
erkek talebe gibi talim ve ter· 
biye görmesi üzerinde tetkikl~t 
yapmaktadır. 

Yanındaki bir taze - (Arkadaşına bir 
çimdik atarak usulca) Seninki burada. 
baksana ... İşaret ediyor, sarı mendilini gös 
teriyor, derdinden sararıp sold11m manası
na ... Sen de elini yürei>'inin üstüne koy, 
sonra ağzına götür, öksürür ıı:ibi yap. 
"Yandım, verem oldum., demektir. Aman 
kız. ne beceriksiz şeymişsin! 

Bir delikanlı - (Konak arabasında. ar
kadaşına) Hayat mı bu? Kadın ayrı, erkek 
ayrı... Dayanamıyacağım, başımı alıp Pa
rise kaçacağım. 

Arkadaşı - Sus, yavaş söyle! Arabacı
yı yeni tuttum, ne mal olduğunu bilmiyo
rum, belki de hafiyenin biridir. Parise gi
deyim derken Fizan'ı boylarsın! 

Sesler - Oradan da motörle Boğaz içi
ne gideriz! (Alkışlar. Kafile otomobillere 
atlar. mümkün olan sür'atle. nefes alma 
dan Kayışdağı arkasından Maltepe, asfalt 
cadde, Moda; çaylar içilir, Fenerbahçeyr 
kadar bir sandal gezintisinden sonra mo
töre atlanır. Akşam yemeğini Büvükdered 
bir salaş gazinoda yiyorlar. Oranın, bir 
kapak açılarak deniz deposundan cıkar -
tiı!dan bir haftalık baygın balıklan meş 
hufdqr.) 

Bundan başka 12 yaşında1 
sonra mektebe gitmiyen kız vt 
erkek talebenin de beden terb~ 
vesi mükellefiyetine tabi tutuL 
ması için de tetkikler yapılmak. 
tadır. 

Beden Terbiyesi Umum Mü • 
dürlüğü 18 - 20 yaş arasında~ 
mükelleflerin talim günlerindr 
isbatı vücut etmelerini temin i 
çin, zabıta ile müştereken çalı~ 
maktadır. Ustalarından ve pat 4 
ronlarından izin alamıyanlar \ 
çin zabıta harekete geçecek vı 
izin vermiyenleri cezalandıra 
•aktır. -----

Kıpkırmızı fesli bir adam - <Sahlt bo
yalıdır, şal yeleği vardır. Ceketi Ankara 
"Sof., undan, krayatında gül ii?ne. Yanın
da el pençe, tek kalçasının üstünde otu
ran süneoe. sinsi şahsa) Elhava mine! 
im~n. nP rlin kaldı, ne iman! Arabaların 

(Lôtfen sayfayı çeviriniz) 

Yaşlı Bay - Mehtap var amma burada 
keyfi çıkmıyor. Kimbilir Florya plajı ne 
hoştur.! 

Sesler - Güneşin doğuşunu Floryadrı 
seyrederiz, birer banyo da alırız! Ne dersi 
niz? (Motörle denizyolu uzun sürdüiffin -
den taksiler tutulur. Yine bir acele. bir te 
laş ıı:idiyorlar. Tarabvada kısa bir durak 
Otelin salonuna bnğırısa gülüşe ıı:iriliyor 

(Luifen sayfayı çeviriniz) 

Kibrit Fabrikasında 
l\Iesai Saati 

:Ankara, 15 (TAN) - Kibrit vı 
çakmak ınhisarı şırket.nın Istan 
buldaki Büyükdere fabrikasındı 

günde üç saate kadar fazla mes.ı 
yapılrnaısna koordinasyon tH'' •:ı 

ti tarafından müsaade edilım~L ı 
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1 
eneral e G 

Trablus'a Doğru 
ul e Or su 

ilerliyor 
Bugün karşılaşıyor <c~:~:;~;:nIK l G. 1 

Lig maçlarının tabii seyri es- ile Istanbulsporun yapacakları o- kahramanı I;:ı U 

9.00 Program 118.03 Orkestr' 
9.03 Haberler 18.50 fncCSSS 
9.18 Marşlar 19 30 Haberle!' 
9.45 Yemek lis- 19:45 İncesBZ 

nasında büyük ehemmiyeti olan yunun da sıkı olacağı anlaşılmak E R 1 C H V Q N J N 
fakat havanın müsaade etmeme- tadır. lstanbulspor bugün Gala- • . (ASKERİ MUHARRİMİZ YAZİYOR) 

tesi 20.15 Milzlk (f 

1 12.30 Pr~am 20.30 Konuşııı' 
1 ı2.33 Şarkılar 20·45 Şar~, 

Evvelki günkü yazımızda da telmi
han kaydettiğimiz veçhile, Trablusun 
Cenubundaki çöl hudutlarından şL 
mnle doğru taarruza geçerek llerli -
yen Hür Fransız kıtalarının hareke
ti, Afrika muhardbelerinin umumi 
çerçevcsı ve hattlı bunun Avrupadıı
ki merkezi harp ve siyaMet sahnesi
ne akisleri bakımından, tevkalCıcl:ı 

hususi bir ehemmiyet arzetmektcdir. 
Son haberlere göre, Çat mUstemle'~e 
smdcn hareketle Trablus'un Fiznn 
havalisinde şimnll garbi isUkametine 
doğru ilcrliycn birinci Hür Fransız 
hücum kolu, ileri hareketini derin -
leştirmiş ve Gadames'e kad:ır yayıl
mıştır. Burası, Tunus ve Sahara hu_ 
dulları boyunca İtalyanların VÜC'Jdc 
getirmiş oldukları müstahkem çöl 
hattının ana noktalarından biridir. 
Bu sureUc General de Gaulle'ün Ar
rikadnki muharip kuvvetleri, daha 
şimdiden Vichy hükümetine tlıbi va 
General Weygand'ın kumandasına 

bağlı Şlrhali Afrikadaki Fransız müs
temlekelerinin hudutlarına dnyanmıa 
bulunmaktadır. Diğer tnraftan yine 
Çat müstemlekesi hudutlarından h:ı
rcketle İtalyan Trablusu'nun Cenu
bu Şarklsindcki çöl derinliğinde ilcr
liyen ikinci Hür Fransız. kolu da, 
Kufra'nın ötesin-.!eki vadilere doğru 
sarlanış, Çarabub çöl fstlhkll.mındaki 
İtalyan kuvvetlerini muhasara altın
da bulunduran İngiliz müfrezele
rinin knrnrgtıhına kadar 1000 kilo -
metreden çok fazla bir çöl mesa_ 
1'csinl geçmi:ıUr. Bingaziyi İngilizle
re kaptıran İtalyanlar, şimdi Şimali 
Afrikadaki mUstemlekelerinin son 
parçası olan Trablwru da Hür Fran_ 
sız kıtalarına terketmek üzeredirlc•. 

si, ihUmal haricinde değildir. Bu va
ziyete göre, pek yakın bir zamanda 
Htir Fransız hnrp bayrağının Akde
niz sahillerinde dalgalanması bekle_ 
ncbllir. Bu surcUe Hür Fransız kuv
vetleri, Vichy hükümetinden kendı
slne kiralnnmıısını Almanyanın iste
diği Bizerta üssünün ancak blrk:ıç 
kilometre ötesinde yerleşmiş bulu.ı:ı
caktır. 

si iızerine yapılamıyan Fener- tasaraya karşı çıkaracağı oyunu 1 STROHEIM A 
bahçe - Beşiktaş maçı bugün Şe- iki puan kazanarak bitirirse lıg in titretici faciası : ı 

12 50 Haberler 21.15 Konu. 
13:05 Oyun hava_ 21.30 Sololı!r 

ref sahasında oynanacaktır. dördüncülüğünü sigortalanıt~ o- H 
Beşiktaş bugün asker bumnan lacaktır. Bununla beraber son f J R T (NA 

lan 22.00 ArlyJ.af 

1
13.25 Orkestra 22.30 Haberle' t 

+ 22.50 Ca:ı:baı:ı6 Şeref, Hüseyin ve Ibrahimden günlerde takıma hissedilir hir A K 
mnhrumdur. Bugünkü musaba- ahenk veren sağ iç Süleyman L yı görünüz. 18,00 Program Z3.25 Kapa~ 

ASANSÖR RUHSATİYE°L~ d kanın Fenerbahçe gibi düzgün bugun eski klübü olan Galata- A 
ve becerikli ~orv~rt ve ~afbek saraya karşı oynanı.yacaktır. E Ayrıca : 
hatlarına malik bır takım ile Be- Şeref stadında ilk maç olarak M l\fARGARİC ve 

Çalışmakta olan bilumu1!1 ~ 
sansörlerin Nafia Vekaletı: 1 
tanzim edilmiş hususi şartn \) h 
ye göre kurulmuş olmaları 
zımgelmektedir. Çalısmaları 
sartnameye uygun olmıyan t 
ya devamlı bakımı ihmal ed.l 
rck kaza tehlikesine maruz 

ş~taş gibi müessir ve. anform Vefa - Süleymaniye kaı-§ılaşması O CEZAR ROMEO R 
bır takıma yaraşır şekılde olma- vardır. Vefa takımının rakibin -

____ ..., 
Dünyanın Siyasi 

Manzarası 

sını temenni ediyoruz. Bu tabak- den bir hayli üstün olduğu :çin A ın Dehşet filmi L 
kuk ederse lig maçlarında çok· maçı kazanması tabii bir netice R M A o E N L E R 
tan~ı: tatmadığımız musaba~a addedilecektir. Fenerbahçe sta - A 
ve ıyı oyun heyecanım bugun dmda Beyoğluspor ile Topkapı, ş E y T A N 1 bir daha duyacağız demektir. ondan sonra da Beykoz ile Altın- R 

(Başı 3 üncü sahifede) Bu maçtan evvel Galatasaray tuğ oynıyacaklardır. 

lunan asansörler Belediyece 
pattınlmaktadır. 

Galatada Minerva hanında 
fred Şvarz (Telefon : 43028~~ 
nai tesisat müessesesinin P. ~ 
sör servisi, Nafia V ekale I 
veni şartnameine uymıyan dd 
gibi asansörleri. istihdam el t t 
mütehassıslar tarafından ıJ\~~ 
kemmel bir surette ve kısa jd 
müddet zarfında tadil etııı"?ı 

lıakkındn beyanatta bulunmuş- ~-••B••••••smmrmm•m•••••••••t!ııııı. tm.. ~ 

ANGKOR Mabedinden Daha Geniş ... 
Bütün Ormanlardan Daha Esrarengiz •.. 

Sükunet ve Altın Memleketi .. : 

YEŞiL CEHENNEM 

Geçen seneye kadar So\'yet
lere karşı daha ziyade muhalif 
bir cephe alan Japonyanın son 
zamanlarda Sovyctlerin dostlu
ğunu elde etmek için pek çok 
gayretlerde bulunınası1 ve bir 
çok fcdakurlıklnra rnz.ı olması 
keyfiyeti, Amerika ile arasın -
da çıkması muhtemel olan bir Bu Salı akşamından itibaren 

harpte -Avrupada Almnnynnın s CD M lE ~ snnemasOn<dla 
temin ettiği gibi - Sovyetlerden 
emin olmak arzusu He tefsir e- oug s Fairbanks lr. loan 
dilebilir. 1 

So\'yetlerin Japonyoya karşı Sene ' ve Georges Bancrofl 
ayni vaziyeti almıyacaklan ve ~:c:~~ı:::::JmDE~g!!iiE?!!!:lamm•mml'lll•e::~••z, 

~ 
1 

•fa bütün İstanbulu tekrar 
teshir etti. 

2 nci Film: 
Bir dünya harikası 

gfuma Karı 
Arı orum! 

ANNA BELLA 
ROBERT YOUNG 

19 Şubat Çarşamba gUnii 
941 in en büyük filmi: 

BiR KIŞ GECESi 

tedir. b 
Aııkaradaki yeni Vekalet 

Banka binalarında, ve ayrıl 
manda gerek Anknranın, ge 
se İstanbulun büyük hasta 
rinde ve modern binaların l' 
asansörleri kurmu~ olnn bu 
C'ssese, husus1 teşkilatı saye ~: 

Bu hareketin. yuknnda bahsettiği
miz hususiyeti, işte buradadır. Anin
şılan, Trnblus sahası, yani çölü ıle 
sahili, cenuptan şimale doğru iki is
tikamette ilerliyen Hilr Fransız kıta
ları tara!ındon zapt ve i:ıgol olunacdk 
ve burası General de Gaullc'iln hük
mü altında bulunan Fransız müstem
leke parçolanna llftve ve ilhak edL 
lecektir. Bingazl Umumi Valilit'i ile 
askeri kumandanlığına İngiliz Nil 
ordusu erkftnından General Wilson 
tayin edilmiştir. Ayni unvan ve sa
lfıhiyetlcrle Akdeniz sLlhillcrlne dog
ru ilerlemekte bulunan Hür Fransız 
kuvveUerl kumandanı Kolonel Lar
minat'ın Trııblus şehrinde yerle§llle-

Amerikanın da, Jnponyanın da, "g~:amm::ı:nmamm 
kendileri için tehlikeli ve aki
beti meçhul bir hnrbe girme -
mek için. miimkün olan her şe· 
yi yapacakları tahmin edilebi

BU GÜN 

lir. 

Sinemasında 
WİLLİAM POWELL -MİRNA LOY 

(Pierre Bilanchard) 

Marmara' da 

EmlnönU Hıılkevlnden: Evimizde 
14/ 2/1941 tarihinden itibaren bir has
tc"lbakıcılık kursu açılmıştır. Pıız.nrtc_ 

si ve cuma günleri saat (10) dadır. 
Devam etmek istiyen Bayanların ü- , 
çer vesika fotografı ile Büromuza 
kayıUarını yaptırmaları rica olunur. ~m•••.,. BAŞLIYOR! ~ 

de, asansörlerin daimi ba~ · 
dahi deruhte etmektedir. :=J.; 

YENi NE~IUYAT: ..)d 

lDARF. - D;hiliye Vekalf~ 
nin aylık rnccmunsıdır. 151) 
sayısı çıkmıştır. 

M. ANTEN ve köpekleri ASTA ve Minimini BABY NİCKİE Jr. bütün 
büyük Zabıta filmlerinin en orijinali olan 

~:!::."Z::::!:~:::l:::li::!mlMZ::::::~~Zlllil::liiilDiill::lllEımCl• 

AZIZ 

ı················································ i DRAM KISJ\11NDA 
i Gilndll:ı: saat 15,30 da 
: Akşam saat 20.30 da 
: El\fİLİA GALOTTİ 
i KO::\:TEDİ KJS1\f1NDA i Gündüz saat 15,30 da 

Akşam saaı 20.30 da 
~ KİRALIK ODALAR ................................................. 

DEVRiNDE 
Büyük hanım- Ya menhu? (Henüz cır

lak seslere alışmamış olanların kulak zar
larını patlaurcasına düdük ötünce) Eşhe
dü en la ilfıhe illallah! (Vagonlar sarsılır, 
tren ağır ağır yürümiye, sonra kudreti 
nisbetinde ~ızlanmıya başlar) 

u 
(ANOTHER THIN MEN) 

Şaheserinde bir cinayetin tevlit ettiği heyecan ve helecana 
rağmen seyircileri kah kaha ile güldürüyorlar. 

İLAVETEN: FOKS JURNAL son harp ve dünya haberleri 
Bugün saat 10,30 da tenzilatlı matine. 

DEVRiNDE ŞiMDiKi DURUM ! 
birer dondurma atıştırılıyor. Yine otomo- ! 
bildedirler) 1 

Bir Bayan - (Beşiktaşa gelince) artık 
bize müsaade; yorulduk; geceyi apartman
da geçireceğiz. Siz güle güle gidiniz! 

Sesler - (Eller taksi penceresinden u-
zanıp sallanarak) Baybay! 1 

.Senenin en nefis filmi 

BU KADIN BEN' 
HEDDY 

Ba!? Ro ilerde: 

LAl\IARR 
ve 

SPENÇER 

1 

1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
NÜSHASI 

ORİJİNAL DİLDE 
NÜSHASI 

1 PEK MELE 
sinemalarında müthiş bir müvaffakıyetle 

gösterilmektedir. 

AY ICA FOKS. DÜ YA HA Zenci halayık - (Gözleri dönerek) Ayo, 
amanın, tövbeler tövbesi, söyleyin ateşçi
ye, dursun, ben inecek, gitmez! 

Bir hanım - (Yumruğunu halayığın ağ
zına tıkayarak) sus, bağırma, alemi telaşa 
veriyorsun! Kırarım kemiklerini senin! 

Yaşlı Bay - (Otomobil Florya yolunda 
giderken, ayrılanlardan bahisle) bunlar da 
amma uy4şuk, sünepe şeyler !ha! Eğlence
nin tam civcivli zamanında evlerine kapa
nıp tavuk gibi uykuya varacaklar! (Flor
yada yine koşuşma, oynaşma, dans, banyo, 
sabah kahvaltısı) gelece~ pazar Bursaya 
gidelim. Efendim, yolsuzluk yüzünden şu 
İstanbuldan tam bir istifade mümkün de
ğil ki... 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine. 

csc~~ıı:Bı::ır:ıcır::::ımcı:cırı2!m: .. 11::1:1:r!:m:::::zı ... •.r=:ı~:=:ı~::z:ı:::zc::i:::.s:ll!!'ll'l!arm:lmlıılit;~ 

Hep birden - Baksanıza ayol, adeta u
çuyoruz, gözlerimiz karardı, içimiz bir şey
ler oluyor. 
Hanımne - Canımız sana em~t~ Al

lahım! 

- Komşunuz kimdir? 
- Hiç kimse ... Mitat, rahat edebilmem için o-

rasını da tuttu. 
Genç adamın gözlerinde bir şüphe ve ateş ıpar

ladı, söndü.Sakin görünmeğe çalışan adımlarla 
:ilediyerek aralık kapıyı açtL 

- Demek burası boş. 
_-Evet .... 

Nakleden: Muazzez Tahsin Bcrkan<ı - O halde, nasıl olsa kirası verilmiş olan bu 
odaya ben yerleşirim. Söyliyeyim de çantamı yu-
karıya çıkarsınlar. - Biliyorum. Onun yüzüne, gözlerine bak -

Şermm. heleC'anını teskin etmek için gülüm- mnk kfıfı ... Onun yalanı herkesi sizin aleyhinizde 
"Pdi. harekete mecbur etti. 

- Nasıl isterseniz. - Belki de ben yalan söylüyordum. Bu ihti-
Hakikatte onunla bu kadar yakın olmaktan mali niçin diişünmiıyorsunuz? 

korkuyordu. İstanbuldn da birbirlerinden uzak de- Şermin scbırsız ve sinirli bir haı ekP.tle kocası-
ğillerdi amma hiç olmazsa aralarında bir tuvalet nın yuzur.c baktı. 
odası vardı ve kocası oraya hiç bir zaman ayak 1 - Nejat, niçin bana suçlu olmadığınızı söyle-
basmazdı. mek istemıyorsunuz? Bunun teyit edilmesine ihti-

Nejat karısının zihninden geçenleri anlıyor- yacım olduğundan değil; fakat, sizin bana karşı bL 
muş gibi, onu başka sözlerle meşgul etmeğe çalışı- le ihtiyatkar bir tavır takınmanızın sebebini anla-
yordu. madığımdnn bu noktada ısrar ediyorum. 

- Masanın üzerindeki bu kağıtlar nedir? Nejat birdenbire doğruldu, elindeki sigarayı 
Yoksa fabrikanın işleriyle cidden ve yakından mı söndürerek karısının karşısına geçti. 
meşgul oluyorsunuz? - Niçin mi? Bunun sebebini oğrcnmek mi isti 

- Hayır, bunlar fabrikaya ait işler değil; si- yorsunuz? 
zin o mahut meseleye ait dosyanrı. - Evet. 

Nejadın dudaklarında acı bir tebessüm do- Genç adamın yüzü heyecanla sarardı. 
laştı. - Çünkü, sizin hiç bir delile istinat etmeksi-

-Bütün evrakı okuduktan sonra hala benim zin benim suçsuz olduguma emin olmanız bana bü.. 
masum olduğuma kani misiniz? yük bir rahatlık, bir teselli vcriypr da ondan ... 

Şermin ayağa kalktı, kağıtların durduğuma- Kocasının b itirafı ve bu:nları söylerken yü-
saya yaklaşarak elini dosyanın üzerine koydu. zünde titriyen h ec n gen~adınt birdenbire sars-

- Evet, bu kanaatim her zamandan daha sağ- tı ve gayri ihtiyari bir tavırla yaklaşıp ellerini o
Iamdır. Çünkü, bütün ithamın ve davanın sadece nun omuzlarına koydu. 
o menhus Nu.:i~in .. s~zl~rine is~in_?t ettiğini görü- . ~ Nejat. bu kadar tatlı bir his midir bu? Be
yoru~. Port!oyunuzu sır~~t ~?und~n .e~el kay- nım sıze emniyet edişim sizi bu derece memnun 
betmişd?kldutgundu.zu ken1dıksmlmıe soyleakmıştm~z; bo, bu- mu ediyor? Öyle ise inan ba~n Nejat; seni sevdi-
nu tas ı e sey ı mese e a yac ve sız eraet ğim kadar sana itimadım var Bu k t" -
edecektiniz . · anaa ım eger 

· senın bes sene sızlıyan yaranı sarabilirse kendimi 
- Onun doğru söylemediğini nereden biliyor- dünyanın en mes'ut kadını adedeceğim. 

sunuz?. Kendisini kavbederek kocasına "sen .. dıvor. 

• • a s snema n 
Büyük bir muvaffakıyetle gösterilen ve ikinci haftasına başlanan 

Gö ünmeyen ad.ımın avdeti 
Büyük dehşet, korku ve esrar filmindeki dinlenen ... Fakat gorunmiyen ... 

mek üzere binlerce kişi akın ediyor .•. 
CANAVARI 

TEFRİKA No. 58 

.:llerini onun omuzlarında tutarak başını göğsıine 
ycıklaştırıyor, ateşli bir sesle söylemekte devam e
diyordu: 

- Nejat, 5Radetle aramızda bir tek manio v:ır: 
Sen .... yaklaştığın her şeyi, hed{esi, intikam hrr~ına 
feda ettiğin için dünyadan hiç bir lezzet alamt~ or 
sun. Bu hırs, müşfik ve samimi, sade ruhlu ve sa
adete susamış Nejadı öldürerek or11.ı kindaı, abu.!:. 
yüzlü ve sinirii bir insan kılığına soimyor. 

Bir gün fırtmah bir havada beni nasıl himaye 
ettiğini, o gü::ı yüzündeki çetin maskeyi atarak ne 
kadar tatlı ve candan bir insan olduğunu hatırlı
yor musun? 

Nejat, yatvarmm sana, artı!i bana karşı bu 
müthiş rolü oynamaktan vaz;cç, samimi ve tabii 
Neajt ol! .. Hani k~rısının kendisir.c hiyanet edebı
le"cğini tasavvur edince koşa koşa ta Gircsur:a ka
dnr gelen Nejat! Hani başka biı kadını ::ıevrniyen 
Nejat! 

Ah Nejat, e~er bana karşt bu çetin mücade
leden vazgeçer\'k beni hakiki bir dost gibi kabul 
etsen, dünya1.ı h:ç bir ~ef beni korkutamazdı 
artık. 

Genç kadın bir buhran içinde kendini kaybet
miş bir halde söylüyordu. Kocası tunç bir heykel 
gibi kıpırdamadan onu dinlemişti; son sözleri üze
rine birdenbire vücudünden bir elektrik cereyanı 
geçti, kaşlarr çatıldı, eli bir anda karısının kolunu 
müthiş bir ihtiliıçla kavradı. Dişleri kilitlenmiş, 
gözleri anadan fırlamıştı: 

- Susunuz! Kadınlık kudretinizi benim üze
rimde tecrübe etmeğe kalkışmayınız ... 

İsitivor musunuz; beni 2üzelli~ınız ve sözleri-

Bugün saat 11 de tenzilatlı mntine 

nizle teshir etmek arzusuna .kapılmayınız .. Benim B 
böyle ş~ylere ka)'Şı hissi zolduğumu sıze söylemış.. 
tim .. Hunu evvclccclen size haber vermiştim .. Boş 
yere zahmet etmeyiniz. 

u 
Çılgın gioi konuşuyor, ses her kelimede boğa

zına takılıyordu. Şermin onun dehşetli bir his 
buhranı geçirmekte oldugunu anlıyarak iki adım 
geriledi, bır kolluğa oturarak ellerini yüzüne ka
pad.ı. O dakikada ne söylese kocas1nı teskine muvnf 
fak ol<.:mıyacağını biliyordu. 

Nejnda gelince, yumrukları sıkılmış, çeneleri 
kilitlenmiş, yüzü ihtilaçlar içinde ayakta duruyor, 
karısına bakıyordu. Belki de tahteşşuurundan ge
len bir arau ve ümit una Şerminin isyan edece
ğini, tt?kıar biraı; evvelki gibi oııa yakla§acağmı 
Eoyledıği ı\rm halinde korkunç bir mana vardı. Fa
kat Şermın kararını vermiş, onu siıkıinetle veya 
ba~ka bır yoldan elde etmeı<:: llıztımunu anlamıştı. 
Bu ~.ebcpien, ellerini yüzür.dEn indirdigi zaman 
sakin bir Slsle: 

- Peki I-icjat .. Bu söılerinizi U".tıtmamağa ça
i1şm.ngım ... aec!i. 

Bu ctim!cden sonra araların :ln nzun bir Slİ 
küt oldu. İkisi de koltuklarına gömülüp düşünce-
1.:-rme dcılm ~. u:-dı . Şermın gözlerini kapamış, <,;i 
nin hulyalanna kendini bırakmış, Nejat ta asabi
yetini üstüste içtiği sigaralarla teskine heves et
mişti. 

Aradan uzun saatler geçti. Eğer hizmetçi çay 
tepsisiyle içeriye girmemiş olsaydı belki sabaha ka
dar öyle kalacaklardı; fakat onun odaya getirdiği 
hayat ikisini de canlandırdı. 

- Tepsiyi bırakınız Gülsüm hanım, çayı ben 
fincanlara koyarım. · 

- Beyefendinin odasını hazırladun. Baska bir 
emriniz var mı efendim? 

c:"'ı.ıur ederim, hayır ... 
Şermin. hizmetçinin yüzündeki, alaya hayrete 

benziycn manayı görmemek için gözlerini ona kal
dırma mı~tı; çünkü kan kocanın ayn odalarda 
yatma~ının bu sade ruhlu Anadolu kızınde hayret 
VP siinhe uvandırdığına emindi. 

(Arkası Var) 

1 2 3 4 5 8 'l 

Soldan sağa: 1 - Akde> 
bir ltalyan adası 2 - EvvC 
kudret 3 - San'at - rutubet 
4 - Tavla tabiri - haya _.,,, 
nanistandadır - rivayet edeıl 

Saz - zayıf 7 - İşitmekte.o 
8 - Ters okunursa: deni 
lur 9 - Ummaktan emir • 
me. 

Yukarıdan aşağı: 1 - :S! 
kaptan biri 2 - Bir arz 1'J 
- Ters okunursa: san'at ' 
psikoloji tabiri 4 - Bir 1'f 
5 - ilemekten müzari' - 11 
saba 6 ·- En büyük askefl 
beyi haiz 7 - Yemekten e 
anıt 8 - Bir küçük mmeı 
Yakın - bir nota. 

Evvelki bulmaca -
sağa: 1 - Ayak - yama 2 / 
kelemek 3 - Erik - Rasi 
Rif - as 5 - Efkur - iy 6 / 
- sakla 7 - İm - saha 8 / 
Alaska 9 - Eser - taif. 



Akdeniz Harbi 
-·--

~Aalta ve Giride 
Hücumlarda 

Bulunuldu 
Kahire, 15 (A.A.) - Hava ka

l'argiıhının tebliği: Tayyareleri
tniz dün Mnlta üzerinde mütead
dit düşman avcı tayyaresiyle 
bir "Yünkers 88,, tayyaresine 
rastlamışlar, dafi toplarının at
tığı mermiler tayyareye isabet 
~tmiştir. 

Ma~a, 15 (A.A.) - Bir tebliğ, 
dün gece düşman tayyareleri 
Malta üzerinde dört defa uçarak 
bomba atmışlardır. Sivil bin::ı
larla hükumet binalarında hafif 

j hasar vardr. Üç kişi ölmüş, yedi 
kişi yaralanmıştır. Devriye tay
~arelerimizden biri bir düşman 
tayyaresini hasara uğratmışlar
dır. 

Rodos tayyare meydanları 
bombalandı 

Kahire, 15 (A.A.) - "Tebliğ,, 
ltodos'a yeniden şiddetle hücum 
edilmiş ve tayyare meydanlann
da büyük yangınlar çıkarılmış-

e tır. Yunan Dahili Emniyet Ne
ıat-etinin dükün tebliğine göre, 
düşman tayyareleri Girit adası
llın ıssız sahiline neticesiz bom
balar atmışlardır. 

Kalabriye'ye inen /ngiliz 
paraşüt~üleri 

L<>ndra, 15 (A.A.) - !stihba
at Nezareti tebliği: Son zaman
arda Cenubi 1talyaya, paraşüt
' tanınmış askeri üniformayı 

labis askerler indirilmiştir. Bu 
ikerlere limanlara ait ibazı he
efleri tahrip talimatı verilmiş
i. Bu harekatın neticeleri bak
ında şimdi hiçbir deklarasyon 
apılamaz. Askerlerin bazısı üs

lerine dönmem.iştir. 

Yugoslav Nazırları 
{Başı 1 incide) 

Münakaşa edilen meseleler 
Belgrad 15 (A. A.) - "Reuter,, 
iplomatik mahfillere göre, Ber-

htesgaden'de Yugoslavya Başve
ili ve Hariciye Nazın ile müna
aşa edilen noktalar şunlardır: 
1 - Merkezi Avrupa ile Ege 

enizi arasındaki esas yolu teş
il eden ve Sclanik'e giden Mo
ava nehri yolu ile Alınan asker
rinin Yugoslavyadan geçmeleri 
~kında Almanya tarafından bir 
k defa gizlice yapılan eski ta-

·p1erin tekran, 

1 
2 - Alman kıtalarının Bulga

ıstan tariki ile geçmesi takdirin
e Yugoslav hattı hareketinin ay 
nlatılması. Bu husustaki ka -
r, Almanların tutmağa niyet -
naüderi istikamete bağlı bulun_ 

........... .ıı.tadır. Kat'i surette şu kana
t mevcuttur ki, Almanların Se

ilc'i işgali, Yugoslavyanın ar -
müstakil bir mukavemet arze-

nıiyeceği demektir. Bu düşün
' muhakkak ki, Yugoslav hü -
·metinin ve askeri makamları -

hattı hareketini tanılın eden 
lı noktayı teşkil eylemiştir. 

3 ~ Yugoslavyanın üçlü pak
girmesi hakkında Alman tale-

ı. Diplomatik mahfillerdeki dG
' ncelere göre, böyle bir iltihak, 
.ihverin son zamanlarda büyük 
lr reklamla ilan ettiği "ebedi 

t tluk,, siyasetine rağmen bü-
~ , 

Yugoslav halla nezdinde hiç 
sevilmiyen bir keyfiyet olacak

ır. 

.Ankara radyosuna göre 
Ankara, 15 (Radyo gazetesi) -
.~oslavy8: nazırlarile yapılan 
nışmelerın an'anevi dostluk 
vası içinde cereyan ettiği söy

.. ekte fakat başkaca mütalaa 
rütülmemektedir. 

Yugoslav radyosu bu mülakat 
kkında hiçbir tefsirde bulun -

ııştır. Sadece yabancı radyo
l'tn bu mevzua dair ileri sür

eri tefsirleri nakletmektedir. 
.Bulgaristanda çıkan Slovo ga
tesi de bu mülakatın, Yugos -
anın yeni nizama iltihakile 

~kalı olduğunu yazmıştır. Ko -
bia l'adyosuna göre ise Al -

nya, İtalya ile Yunanistan a-
'sında bir sulh teşebbüsü yapıl

için Yugoslav nazırlarını 
rline davet etmişlerdir. 

at ' ~evyork Taymis'ln Belgrad 
r habirine göre Berlinde Yugos-
- 1 nazırlarile Almanya arasın -
~er t hiçbir mukavele imzalanmış 
•n illdir. 
11e' Belgrad'ın intibaı 

~elgrad, 15 (A.A.) - "Havas,, 
lgradda ancak bu sabah gaze

lerle neşredilmiş olan resmi 
l>li~Ie Başvekil ve Hariciye na
t'tnın Almanvayı ziyaretleri ö,lt
ilmiştir. Berghof mülakatı, 

i tebliğe göre, "iki millet a
da mevcut an'anevi dostluk 

İlıniyeti içinde iki memleketi a
adar eden bazı meseleler üze-
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Siyasi Balkanlarda 
Bir Harp Cereyan 

Ediyor 

Sırası Vekilinin Beyanatı 
.. . . . <Bası 1 incide ı Hükumet Ticaret Vekaletıne 

n:ıustahsıllerımızi tatmin eden bir kararname hükümlerinin tatbiki 

Ticaret Geldikçe: 

Uslu 
f!ya~ı. ye bütün buğday m~stah vazifesini tevdi etmiştir. Vekı\lct 
s.llerırnız 5 - 5,5 kuruş fıyatla kararnamenin tatbikine mussıra- ParİS. 

Durmayan 
Çoban 

n:.allann.ı satabilmek için ıte'ldi ne bir takip flc devam edecektir. 
bolgelerınde de ofis tarafındarı H · t · h l'" l k Alı·n·ın Çep· I.'!. • davasındadır. Völkischer Beo- mübayaa merkezleri açılması arıç en ıt a at yapı aca 131• 

b~~ter gazetesine göre, İn- hakkında arkası kesilmiye.!l mü- . Ankara, 15 (Radyo gazete- (Başı ı incide) 

(Da~ı 1 incide) 

~ılız_Iere Balkanlarda yerleşmek racaatlarda ibulunu 0 1 dı Bu- ~ı) .- Müstahsil elinde bulu~.an Üzülme. Filan köyde bir 
ımkanı vermemek ve bu mak- '!ün b f' t h J r ar. · ıhtıyaçtan fazla hububata, hu - hoca vardır, e,·liyadan iistün _ 
sat1a Balkan mi1lctlerini elde ile 8 _ uB Sykuru~la;a~e~~bfta~~ kumet tarafından el konması diir Hele bir ona başvur. 
bulundurmak lazımdır. Roman- dildiğin~ göre müstah il huku hakkındaki kararname tasdike Çoban Ali hocaya ko ar, der-
ya zaten Almanyanın elindedir. . s - arzedilmiştir. Hatırlarsınıız ki dini :yanar. Hoca 
Bulgaristan ve Yugoslavyada da ku, fiyat J?akımından azami dere-· bundan evvel 5 İlkkanunda da: _ Kolay, der. Sen elham o· 
A}n:anya iktısaden ve siyasetcn cede e~nıyet altına ~l~nmış ~lu- zahire ticaretiyle u~aşmıyan kumasını bilivor musun? Ata. 
hakım vaziyettedir. Yalnız Yuna- yor. Dıger hububat ıçın de fıyat müstahsillerden de buğday satın Siirünün baş;na git, hangi keçi 
nistan İngilizlerin elindedir. İn- ayni mikyas ile tesbit edilmiştir. alınmıştı. Hükumet bu yeni ka- hastaJanırs~ karşısına diz çök 
gilizlerin Afrikada harbi bitir- 2 - Kararname, müstahsile, rarname ile stoklarını arttıra - ve bir elham okuyup lifle. Bire 
dileten sonra oradaki kuvvetleri- kendisine lazım olan tohumluk- cak ve tevzi işlerini kolaylaştıra- birdir. Kurtulur. 
ni Yunanistana naklederek Bol- tan başka hasat mevsimine ka - caktır. Bundan başka hariçten de Çoban Ali sevinçle koşa ko
kanlarda 'bir cephe vücude getir- dar her yaşta çocuklar da dahil hububat ithaline karar verilmiş şa döner. Her keçi hastalandık
n:~l:ri ~~ti:.nali Almanlan telaşa olmak üzere beher nüfus için bulunma~tadır. Bütün bunlar ça karşısına ıec;er. bir elham 0 • 
duşurmuştur. ayd 30 k'l k eklilc k memnunıyetle karşılanacak ted- koyup üfler. Sabahle,·in ka1 _ 

* * 
B öyle bir ihtimal karşısın

da Bulgaristan ve Yugos
lavyayı sağlama bağlamak ihti
yacındadır. Bunun için de belki 
Bulgaristana asker sevkedecek, 
Bulgar tayyare meydanlarını i
leri taarruzlar için birer üs ya
pacak, ve belki de Bulgaristanı 
Yunanistana asker çıkarmıya te
şebbüs elecek olan İngilizlere 
karşı bir atlama taşı olarak kul
lanacaktır. Fakat, asıl hedef İn
gilizlerin Yunanistan tarikiyle 
Balkanlara girmesini önlemek, 
yani Balkanlarda bir yangın ~ı
karılmasma meydan vermemek
tir. 

- Ne maksatla olursa olsun, 
Alma~a Bulgaristana yerleşir
se, onun lbu hareketi Balkanlnr
da bir yangın çıkarrnıya kafi d~
ğil midir? 

- Almanya Bulgaristana yer
leşirse, Bqlgaristanın komşuları
na taarruz niyeti beslemediği 
müddetçe, onun bu hareketi B::ıl
kanlarda bir yangına sebep ol -
m.az. Almanyanm Bulgaristana 
yerleşmesinden kuşkulanacak üç 
d e v l e ıt vardır: Yugoslavya, 
Yunanistan ve Türkiye. Yugı:>s
lavya hudutlarına bir tecavüz 
viıki olmadıkça Almanyaya kar
şı harbe girmez. Bu de!aki Salz
burg mülakatı esnasında Yugos
lav Nazırlarına bu hususta te -
rninat verildiği ve Yugoslavya -
nın bitaraflığını muhafaza etme
sinin temin edildiği tahmin olu
nabilir. 

Yunanistan İtalya ile meşgul
dür. Kendisine tanrruz etmiyen 
Almanyaya karşı yeni bir cephe 
açmak istemez. Almanyanın ise 
Yunanistana hücumdan ziyade 
İtalya ile anlaşmasını ve sulh 
yapmasını teklif edecej!i zanno
lunuyor. 

* * 
T ürkiycye gelince, biz her 

türlü ihtimalleri gözönün
de bulundurarak ona göre bü -
tün müdafaa tedbirlerimizi nl
'mış bulunuyoruz. Bunu Alman
yanın da bildiğine şüphe yoktur. 
Bu sebeple Türkiyenin hayati 
menfaatlerine dokunmaktan çe
kineceği muhakkak addolunabi
lir. 

- O halde İngilizler neden bu 
kadar telaş ediyorlar? 

İngilizler de haklıdırlar. 

a ı o e m ve yeme - birlerdir. ., 
lik bırak kt d B l l kmca görür ki, keri kuv. ruö-u • mtt a ır. u ıesap a Memleketimizin esasen kuv- " b 1 b · b b titretmiştir. Allah Allah, bu ne 
on çocu u ır a a ve anaya 5 ki- vetli olan gıda vaziyeti bu su- iş? Diye dursun. her iifiiriiktt> 
lo buğday istihlak etmek hakkı retle bir kat daha emniyet altı- birkaç keçi öle öle bir tek Çe-
veriliy,or ki böyle bir ailenin bir na ahnmış olmaktadır. piç kalır. zavallı Ali (Bari bu-
günde 5 kilo ekmek yemesine lktısat Vekili şehrimizde na iyi bakayım da ölmesin) di-
maddeten imkan ola.maz. ~u se- İktısat Vekili Hüsnü Çakır dün yerek otlatmıya başlar. Fakat 
heple kararname mUstahsıl hu - sabahki trenle Ankaradan tstan- elinde son kalan keçi, bir Çepiç· 
kukunu iaşe baknnından da en bula gelmiş ve pamuk ipliği tev- tir, inatçıdır, huysuzdur. Ka
geniş ölçüde teminat altına alını§ ziatı hakkında, sanayi tetkik he- yaların başına, yarların kenarı-
oluyor. yeti reisi Şevket Süreyyaya di- na tırmanıp dolaşıyor. 

rektifler vermiştir. İktısat Veki- - Aman Çepiç. etme! Ayağın 

Uzak Ş.arkta 
(Başı 1 incide) 

Yeni sef irbı itimatnameai 

li şehrimizde bulunduğu müddet kayar da düşersen, uçurumun 
zarfında pamuk iplii!i hakkında- dibinde parçalanırsın. Yavrum 
ki kararnamenin tatbikine neza- Çepiç, yapma! Kayaların altm-
ret edecektir. da kalırsın. 

İktısat Vekaleti teftiş heyeti Keçi dinler mi? Biteviye 
reı. "si Mu. stafa Nuri de pamuk ipli- sarp, tehlikeli yerlerde atlayıp 
17 t zıplıyor. Çoban Alinin unına 

Bilindiği gibi Japonyanın Va - ,..ı evzıatı ha~~ında, şimdiye ka- k ed 
. t bü·;.:a.. l ·ı· ~. A . 1 dar yapılan cıkayctlerı' tetkı'k et- ta er. Bir uçurumun tepe . 

şıng on :t ~ e çı ıgıne mıra kt d' H~tt• sinde hoplıyan son Çepiçine 
Namura tayin edilmiştir. Yeni me e ır. a ~ iplik tevziatında doğru: 
Japon büyük elçisi, Cümhurrei~ yolsuzluk oldu,gu hakkında vaki ÜI ç · ı n· h 1 
S
i R e ıt• •t· t · · t k olan bir şikayetı· de d"' d · · - en epıç. ıye aykı -

oos ve e ı ıma namesını a ren tahkike b l un eı:ı ı.tıba- rır. Uslu duracaksan dur. Yok-
?i?l ederken irat ettiği nutkunda <'ilerin ı·r~oı>c;; a~ am

1 
ış ve şıkayet- sa alimallah dize ıte1ip sana da 1 

ilcı memleket münasebetlerinin ,nı n mıstır. bir elham okur iiflr,.im ha! 

1

: 
samimi olm-asına çalışacağını ve 
bunun bir zaruret olduğunu söy- lstanbuJ Levazım Amiı'- ı 
lem iştir. Amedka Cümhurrei- f' ""· d V ·ı ' .. 
si de böyle bir faaliyeti memnu- ıgın e~ en en: Harici 1 Doktor A. Emanuelidi ı 
niyetle karşılıyacağını bildirmiş- Askerı Kıtaatı nanları Slrkecideld muayenehaneslniı 
tir. ıstimlfık! dolayı.sile ayni sırada ı 
İtimatname takdimi merasi - 10,000 adet limon, 2800 kilo •ıırerke1 Lokantası Ozerfn,. '1R k · 

minde bu kabil nutuklar söylen- havuç, 10 ton patates. 8 ton ıs- '7 • ıetmıstr I 
mesi siyasi bir teamüldür. Bu - panak, 8 ton lahana, 8 ton prnsa -------------
nunla beraber, son gerginlik za- 21. -2-941 günü pazarlıkla Pınar- · h latanbul Asliye Birinci Ticaret 
manlarında söylenen bu karşılık- ısarda askeri satın alma komis- Mahkemesinden: 940/ 27 
lı nutuklar şiyasi havayı yumu- yonunda yapılacaktır. Taliplerİ'l Liverpoldan hareket ve Portsalt 
şatmıştır. kati teminatlnrile 'belli vakitte tarikilc İstanbula gelen tngillz ban-
Di~er taraftan Japonların Sov- komisvona gelmeleri. dıralı SiU Of Dündee vapurunun yol_ 

yetler Birliğile bir anlaşmaya (1960 - 1156) culuğu esnasında büyük fırtınaya uğ-
varmak için çalışmaları da dik- rnmnsı sebebiyle emtiaya arız olan 
kate şayandır. Japon Hariciye * ha"arnt ve noksana ait Mdise hak-
Nazırı bir nutkunda, Japonya _ Edirncde eski Müşiriyct bina- kında tanzim ettiği deniz raporunun 
Sovyet Rusya münasebetlerinin sında askeri satın alma komisyo- nlınmıısı meıkür vapur }taptanı A. !ı... 
· k af J nunca 24-2-941 günü satın rıh _ Fullerton tarafından arzuhal ile tn
ın işldm~, al?.°nlya letin bir ga- nacağı ilan edilen 86 ton nohııt lep edilmiş olduğundan, lıbu gemi 
ye o Ul!iwnu soy emiş ir. ek ·ıt . veya yükle alakalı ve bu i"'ten za -

sı mesınden vazgeçilmiştir " 
Be 

l" l • • i ·· l • rnrlı herkesin raporun alınması için 
T ın e ÇlBln n BOZ erı tayin edilen 24/ 2/941 pazartesi gilnu 

Berline tayin edilen yeni Ja- Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin saat 15 te mahkemede hazır bulun_ 
ppn elçisi de Almanyaya gitmek UZMAN. Gazetecilik ve Ne~rlyat I mnları lüzumu bu ilf'ın ile blldlrlltr. 

üzere Moskovadan geçerken ver- 1,_ •• T •. •L•. •s•. •T•A•N•M•a•t•ballali'•' ••llİI••••••• • '•2•R7•7•)•••• 
diği beyanatta Sovyet - Japon 
anlaşmasının lüzumundan bahset 
miştir. 

Dikkate layıktır ki, geçen· se
neye kadar Sovyet - Japon mü
nasebetlerinin inkişafı için hep 
Rusya çalışmakta jdi. Bu sene bu 
işi Japonya üzerine almış görü
nüyor. Bu suretle bu yıl roller 
deP'ismiş bulunmaktadır. 

Sovyet - Japon 
mii.naBebatı 

Tokyo, 15 (A.A.) - "Reuter,, 

SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

l\fiiessesesi Müdürlüğünden : 

1 L A N 

,---)-------------------~ Yavrunuz, Saadetin izdir ••• 

Onun g{lrbilz ve ıuhhatli yetiş1mi; tabiatin tıpkı bir yavra gi 
bi sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. 
Her anne tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğin. 
den istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ç APA MARKA 
l\Jiistahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPA1\JARKA Tarihi tesisi 1915 

~---] ............................ .. 

Cinai Miktarı Ekalltmo ıekll GDnD Saati 

Tahta: Çıralı veya 735,772 M3 Pazarlık 25/ 2/ 941 14 
. çam beyaz 

Ağaç vidası 213 pa'<et .. .. .. • 14,3( 
tp 15 850 mt>1l'e " .. • • 15 
Menteşe 80,200 adet .. .. • • 15,31 
Somunlı vida 481,056 " • • • 18 " Köprü çivı 200 K~. " .. .. • 18.3( 
Uıma demiri 1,355 " 26/ 2/941 H . 
CM 5,318 .. " .. .. 14,3( " Çatal çivi 80.000 adet .. .. • • 15 
Siklop Çemberi 4,650 Kı. .. .. .. il 18 

l - Nümune ve şartname. teri mııcibfnce yukarıda cins ve mlktuı ya
zılı (10) kalem muhtelif malzeme pazarlık suretlle eksiltmeye konmuştur, 

2 - Eksiltme hizalarında yaz.lı ııan ve saatlerde Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım kornlsyonunda yapılacaktır. 

3 - Nilmune ve şartnnmeler sözü geçen şubede görülebllir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ,gün ve saatlerde tekllf 

edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 ~Uvenme parnlarlle birlikte mezldlt ko-
misyona milracaatıan. (934) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Yatılı talebemiz Uçilncil taksitlerinin Martın birinden onuna kadar vez

nemize herhalde yatırılması. (905) 

Maksim 
Alaturka kısmında 

Pek yakında İstanbuldn göriilmemi bir ~·cnilik 

ÇIRAÔAN REVÜSÜ 
Fevkalade Dekorlar ve Kostiimler 

Bayan SAFiYE ve20 Kişilik 
Muhteşem S A Z Hcy'etile 30 Ki fük hii;\·iik llAVAY 

ADALARINDA BİR GECE REVÜSÜ 
Büyük Muvaffakıvetle devam etmektedir. 

Çünkü ilkbaharda, hatta belki 
gelecek ay içinde bnşlıyacağı ha
ber verilen büyük taarruz esna
sında Almanyanın Balkanlarda, 
bilhassa Yunanistan hududunda 
kuvvetli bir mevkide bulunma
sını istemezler. Almanyanın Bul
garistanı bir atlama taşı olarak 
kullanması, icabında Yunanista
na girebilmesi, Şarki Akdenizde 
İngilizleri rahatsız eder. Onun i
çin İngilizler de bu emrivakile
ri önlemek. Almanlann Balkan
lara ve bilhassa Bulgaristana ha
kim olmasına mfıni olmak ister
ler. İngilizlerin son günlerde 
gösterdikleri telaşın manası bu
dur. Çünkü Almanyanın Bal -
kanlarda faaliyet halinde bulun
duğuna şüphe yoktur. 

'.\ılebusan Meclisi bütçe komisyQ
nunda beyanatta bulunan Hari
~iye Nazırı Matsuoka, Japonya 
ıle Sovyetlcr Birliği arasındaki 
münasebetlerin salah kesbedecc
ğ.~ lh~ında ümitvar olduğunu 
soylemış ve şunları ilave etmiş
tir: "Sovyetler, Japonya ile bir 
ticaret muahedesi akdi için mü
zakerelerin yeniden başlaması 
hakkında bir teşebbüste bulun - 1 
muşlardır. Başlangıçta Sovyet 
makamları Japonyanın hüsnüni- ı 
yetinden şüphe ediyorlardı. Fa
kat Moskovadaki Japon Büyük 
Elçisiyle Mol<>tof arasındaki an
laşma derinleşmektedir. Bu an
laşma ve itimat zihniyeti Sov -
vetlerde Japonyanın hüsnüniyeti 

3480 numaralı Milli Korunma kanununun verdiği salahi 
yete istinaden piyasa icin istihsal edilen her nev'i P amuk ip
liklerinin tek elden tevziine miitedair olarak istihsal olunan 
ve İcra Vekilleri Hey'etinin 2/15108 sayılı kararnamesile 
musaddak 95 numaralı Kool'dinasyon Hey'eti kararı 15/2 
941 tarihinde mer'iycte girmiı;tir. Bu karar mucibince bu 
nev'i Pamuk ipliklerinin fabrikalarından mübayaa ve tevzii
ne müessesemiz memur edilmiştir. Tevziat alakadarlara da 
rıyrıca bildirildiği veçhile muhtaç olduğu ipliği haricten t e 
clarik eden bütün paumuklu dokuma ve emsali Fabrikalan 
na doğrudan doğruya müessemiz İstanbul Merkezince doku 
macı Kooperatifi erile el tezga hçılanna da Vilayetlere gör 
ayrıca tevziata memur edilen Ziraat, Halk ve Manisa Bağcı 

lar Bankalarile müessesemiz mağazaları tarafından yapılaca 

16/ 2/ 941 P azar günü sa;t 15 de YENİ REVÜ hey'etini• 
kuruluşu şerefine büyük ÇAY Ziyafeti. bu ziyafete kıymet1 

San'atkfır Bayan S A F İ Y E ile memleketimizin taıı,.. ..... 1 
,_ KÜME 5 A Z Hev'etler i i tirak elecek ler . _, 

Binaenaleyh, bugünl vaziyGt, 
Balkanlarda iki tnraf arasında 
cereyan eden siyasi bir !harpten 
ibarettir. 

Bu siyasi harbin askeri bir 
harbe inkılabı için lazım olan 
unsurlar henüz mevcut dcıtildir. 
Onun için bugünkü vaziyet Bal
kanların ani ve seri bir harbe 
doğru gittiğini göstermemekte-
dir. 

hakkında hasıl olan suitefehhiim ii.l••••mr 
zail oldukça daha ziyade kuvvet 
bulacaktır. ,, 

Yıldırım anlaşması Belediye Fen Isterı l\liıdilrlUğü NumerotaJ memurluju içın 55 lırn ay
lık ücretli bir memur müsabaka ile alınacaktır. 

Müsabaka 2212/ 941 Cumartesi gUnü saat 14 de Fen İşleri Mildlirlil.. 
ğünde yapılacaktır, 

Müsabaka Hendese ve harita tcrsiminden yapılacaktır. 
Askerliğini yapmış ve memurin kanununun memur olmak hakkın

daki şartları haiz olanlonn birer dilekçe ile İstanbul Belediyesi Reisli-
ğine müracaat etmeleri ntm olunur. (llll) 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden 

Mevkii 

Ayancık 
Aianya 

Keılf bedeli 
Lira Ku ruı 

1719.08 
2270.82 

Muvakkat teminat 
Lira Kuruı 

128,93 
170.31 

Keşif bedelleri ve muvakkat teminatları yukarıda ya:ulı Ayancık ' 
Alanya iskelelerinin tnmiratı nçık eksiltmeye konulmuştur. İhalclerı 28 
2/ 941 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Galata rıhtımırıd ki u 
mum müdiırlük bin::ısında toplanacak sntın alma komisyonunda yapıl 

cnktır. Şnrtnnme ve teferrilatı her giln sözü g~en komi!lyoııd r.6 ıl 
bilir. <10'i4 ) 

rinde cereyan eden bir görüşme,, 
olarak gösterilmiştir. 

N~ork, 15 (A.A.)- "Havas,, 
Amerıkan radyosunun Şanghay
dan bildirdiğine göre, dün .Şans
hay diplomatik mahfiHcrinde, 
oek yakında Sovyetler Birliği He 
Japonya arasında bir "yıldırım 
anlaşması,, vukua geleceği şayi
aları deveran etmiştir. 

İstanubul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden 

,, ............................... ı ........................... ~ 

Taksim K R İ S T A L Salonunda 
Şimdilik elde edilebilen pekaz 

malumata göre, bu görüşmenin 
ilk teşebbüsü, Berlinden değil, 
fakat Belgraddan gelmektedir. 
Yugoslav harici siyasetinin me
sul zimamdarları, harbin Balkan 
lara sirayeti takdirinde Almanya 
nın Yugoslavya hakkındaki ni
yetlerini anlamak istemişlerdir. 
Belgraddaki intibaa göre. Yugos
lav devlet adamları, Almanya -
dan, Yugoslavyanın kendi etra -
fanda patlamak tehlikesini gös
teren hadiselere seyirci olarak 
kalmasını mümkün kılacak le -
minat almış bir vaziyette dön -
mektedir. 

Afrika Harbi 
(Bap 1 incide) 

meydanına hücumlar yapmış. fa
kat ancak hafif hasarlara sebe
biyet vermiştir. Evvelki .ıece 
Bingaziye düşman tayyareleri 
hücum etmişlerdir. Bunların Al
man tayyareleri olduklan zann~
dilmektedir. Bazı evler hasara 
uğramıştır. Şarki İtalyan Afri
kasında Keren istasyonu tam 
isabetle bombardıman edilmiş ve 
Meba dağı yakınlanndn tahaş
şüt eden düşman kıtalan üzeri
ne mühim miktarda bomba atıl
mıştıl". 

1 - Büyilkderede yaptırılarak be
t.on iskele in~atı işi açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Açık eksıltme 25/2/941 salı 
aünil saat 14 de Bilyükdere Hava 
Yollan binasında toplanacak hava sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin bu işe ait keşifler
le kroki ve şartnameyi görmek üze
re her ıün Yeşilköy Hava Mıntaka 
depo Amirliğine ve münakasaya gire
ceklerin (589) liradan ibaret muvak
kat teminatlarını Bakırköy mal mü
dürlilğüne yatırmaşı ve makbuz ve 
vesikalarile birlikte mczkılr günde 
ve belli yerde toplanacak olan komis-
yona müracaaUarı. (1075) 

BiR TARiH CANLANIYOR. 
Üstad Bestekftr MUHLiS SABAHADDIN'!n §ahseri olar 

BOGAZIÇINDE BiR MEHT AB RÜ 
30 kişilik muazzam revQ bu akşamdan itibaren her aksam 

Bav an 
göreceksiniz. Memleketin kıymeUf okuyucusu 

MUALLA ve Kemani 
Ayrıca: 15 KiŞiLiK MUHTEŞEM SAZ HEYETi 
Her P A Z A R saat 16 dan 18.30 a kadar 

sahne!:"' 

.s 

Büyük Revü ve Saz Heyeti İle Büyük Matine 
FiaUarda zam yoktur. Masalannızı evvelden kapatınız TP ......................... : .......................... . 

-

--
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1 



Afrika harckitına iş1irak eden Hür Fransız kıtalanna yeni iltihak 
eden erler talim yaparken._ 

Şimatf Afn1cada fngiliz ordusile işbirliği yapan Seyyit İdris 
Elsünusi, İngilU saflanna iltihak eden Bingazili yerli Araplaruı 

kar ar~ahında ... 

HARiTAMIZ, AFRiKA KIT':. 

ASININ SiYASI TAKSiMATINI 

GOSTERMEKTEDIR. BU ARADA 

BU KIT'ADAKI ITALYAN MUS
TEMLEKE JMPA.RATORLUGU

NUN INGILIZ TAARRUZUNA 

HEDEF OLAN MAHALLERiNi 

DE GORUYORUZ. SiY AH OK. 

LAK: HUR .FRANSIZ· KUVVET· 

LERININ 
1 

TAARRUZ iSTiKA· 

METLERİNİ GÖSTERMEKTEDİR. 

MJSIR 

ŞARkiS 
UDAN 

( İ NG-. J 

Bı:Jc-JkA 
.. koHGOSU 

ANGOIA 
CPOA·> 

l\fısınla - erle yerli halktan mürekkep bir grup, İngiltere 
BüyÜk Elçisinin zevcesi Bayan Lampoon,'nun idaresi altınduki Nus.R.EfkASA Ft. 
bir sanayi müessesesinde yapılan zafer şenliklerinden çıkarken-

SUMER BANK~ 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
~ilesse!!il ı:rıilclilrlyet:lrı.clerı: 

Bankamız Pamuklu ve Yünlü Fabrikaları Mama/atının Perakende ve Toplan Satışları 
için, Mağazalarımızın Bulundukları Mahallere Göre Mıntaka Taksimatını 

Gösterir Cetvel Aşağıya Dercolun"':uştur. Alakadarların Mıntakalarındaki 

SATIŞ MINTAKASI :_ 
İstanbul, Edime, Kırklareli, Tekirdağ 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir,Çanakkale, Bolu, 
Zonguldak, Kastamonu 

I 

Ankara, Çankırı, Çorum 

İzmir, l\fanisa, Afyon, Antalya 

Aydın, Denizli, Muğla, İsparta, Burdur 

l\forsin, Seyhan, Gaziantep, !\faraş, Hatay. 

Mağazalarımıza Müracaatları Rica Olunur. 

~ATIŞ MAGAZASI n, SATIŞ MINTAKASI: 

İ ! Kayseri, Sivas, Kırşehir Yozgat. ISTANBUL TOPTAN 
DEPOSU 

ANKARA MAGAZASI 
IZMIR 
NAZİLLi 
MERSiN 

. ' 
1' 

'' 

. : 
: 

. 

Konya, Niğde. 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elaziğ, 
l\lardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Sürt, Bitlis, Van, Hakk8.ri. 

Erzurum, Kars, Erzincan • 
• 

Trabzon, Rize. G~ Coruh. 
! Gümüşhane. 
: - Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya. 

SATIŞ MAGAZASI 

KA YSERI MAGAZASI 
EREGLI '' 
DIYARBAKIR ,, 

ERZURUM 
TRABZON 
SAMSUN 

'' 
'' 
,, 

~-

.. -· 


