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Bulgar Milleti 
istiklalini 

Müdafaaya 
karar Vermiştir 

Bulgaristanda Nazi ve Komünist 
taraftarlarınm tahriklitına rağmen 
lliık\lmet ve cfklin umumiye salim 
ve emin bir siyasetin taraftandır. 
Bulgar milleti, milli emellerinin 
tahakkuku pahasına da olsa, vait
lcre aldanmak, macerelara sürük
lenmek ve harbe girmek niyetinde 
değildir. · 

lJl. Zekeriya SERTEL 

Bulgaristan mühim bir dönüm 
noktasındadır. 

Romanya hududunda Alınan 
tılkerleri harekete hnzır bir vazi· 
~ettedir. Bir tarafında Italya -
\'Unan harbi cereyan etmektedir. 
lıitler son nutkunda Ingiltercyi 
&alknnlarda görürse, burada da 
~a hücumdan çekinmiy~cğıni 
löy lemiştir, 

............................ 
Milli Sel Etenler 

Kralını 
Taziye Ettiler 
Cümhurreisimiz 

Bir Taziye 
Bayan 

Telgrafı 

Metaksas'a 

Gönderdi 

da 

Ankara, 1 (A. A.J - Metaksas'ın ölümü münasebetiyle, Reisi
cümhur ismet İnönü ile Elen Kralı Majeste il inci Jorj a:asında 
aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Jlajeste 11 inci Jorj 
ELENLER KRALI 

AT/NA 
Büyük De,·Jet Adamı Metaksas'ın ölümiyle dost ,.e müttefik 

kahraman Elen milletinin uğradığı acı yas. t>n derin bir teessürle 
haber aldım. Derin taziyelerimin ifadesini kabul buyurmanızı 
ve Majesteleriyle milletinin bu münasebetle duyduğu acıya bütün 
Türk milletinin iştirak etmekte olduğuna itimat buyurulmasını 
rica ederim. 

ISJJIET /NöNlJ 
(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Wilkie 
Amerikaya 
Çağrıldı 

İngilterede Halk 

Amerika Lehine 
Tezahüratta Bulundu 

Churchill Diyor ki: 

"Büyük işler Başarmıya 
Layık Olduğumuzu 

ispat Edeceğiz .. 

.. 

5 KURUŞ 
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Çocuğunuza verebileceiiniz en kıymetli hediye 
YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabllir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayatında 
izini bıraku. 

Ftv A Ti ( 6) T ,İRA nm. 

Bu vaziyet karşısında Bulgaris
tan telaş ,içindedir. Bu telaş i· 
Çlnde Bulgaristanm siyasi vazi
)'etini aydınlatan bazı tezahürlere 
lahit oluyoruz. 

Londra, l (A A.) - Willkie, A
mt>rika hariciye nazırı Hull'den 
bir telgraf almıştır Hariciye na-
7.lr! bu teJgrafında, Wilkie'den 
aynn meclısi hariciye encümenin· 
de ingiltereye yardım projesi 
hakkındaki düşüncelerini izah et
mesini rica etmektedir. Bu sebep 
le Willkie. İskocva ve İrlandaya 
yapııcağı 2.ıyaretleri iptal mecbu
riyetinde knlacak ve Amerikaya 
ctonecektir 

Af mal' bombardıman tay yarc>1erine kaMO f nailtf'rf"\'l mU <faf:ııt l'cfcc fCl'(' bekçileri 

llu tP.zahürler, Viyanadan avde
tlııi müteakıp Başvekil Filof'un 
ltuscuk'ta irat ettiği nutukla 
haşlar, Başvekil bu nutukta Bul
bristanın milli emellerini tahak
"lt ettirmek istediğini, fakat bu-
11'1 katiyen harp yolile temin ct
llıeği düşiınmediğini, ne nazizmin 
ile faşizmın ne de komünizmin 
~ulgaristanm içtimai bünyesıne 
lıygun olmadığını, ve Bulgar hü
~l:metinin sulh içinde istiklaJtni 
l'nuhaf aza ve müdafaadan ba.ska 
ır gayesi bulunmadığını soyle
ışti, 

Bulgaristan hükumetinin bari· 
siyasetini aydınlatan bu nu-

ktan sonra muhalif parti lider
rinin bir beyanname ile halkın 

t?.u ve duşüncelerini ifadeye 
ı tıklarım görüyoruz. 

W ilkie Douvr' da 
Londra, 1 (A. A.) - Willkie 

dün İngilt:arer.in cenubu şarki 
sahilır.i ziyaret etmiş ve bu mü
nasebetle nP icin Douvreı:;'e (ce-

(Sonu: Sn 5: Sü 3J 

istila Teşebbüsü 

Almanlar 35 Bin 
Tayyar~ 

Hazırlamışlar 

1talyanlara Göre 

İtalya 
imparatorluğu 

Tehlikede 
Faşist Harp Meclisi 
Graziani'nin lştirakile 

Toplandı ve Dağıldı 

Askeri Vaziyet 

AFRIKADAKI 
FRANSIZ ORDUSU 

NE YAPABiLiR? 
(Asker• muharririmiz yazıyor) 

Harpten evvel Afrika kıtasında 
Oc bO~ilk Avrupa devletinin as
kerl teslcUAtı ve orduları vardı· 

tngiltere, Fransa, İtalya; Şimdi 
lnglliz impartorluk orduları bu 
ltıtaya baştan başa hAkim olmak 
üzeredir. İtalyanın burndnkl as-

lsviçrelilere Göre 

Fransanı 

Tamamile İşgali 

ı Bekleniyor 
Bu Takdirde Laval'in 

idaresinde Bir 
Hükumet Kurul~r.AL 

Büti.m mulga ve muhalif par· 
ıderlerın n imzalarını taşıyan 
beyannamede denilıyor ki: 

Afrikadnki İngiliz miistem ll'ke &skerleri bir talimde Fakat, lngilizler ltalyanlar Musoliniyi 
Hitlere Mutaavatla 

itham Ediyorlar 

ker! \'arlıt.ndnn, son hadiselerden 
~onra, ancak bir takım dlSküntO
ler kaJm)şt.ır; bunların da ortadan 
silinip sQpürlllmesi artık bir za
mD!I meselesinden lbaretUr. Fran
saya &eline(;, Almanyaya karşı 

De Gaul Fransızları 
"Son on yed. ay içinde hi.ır ve 
stakil Avrupa m!lletlerinm ya 
ından fazlası, kah silahla, kfıh 

ır taraflı paktlarla ve kah ma
evi tazyik ile tehdit edilerek 
~ı.irriyetlerini kaybetm şlerdir. 
lllgar milletinin bi.ıyük bir ek

~riyeti harici siyasette yalnız 
bır prensibe dayanılmasını iste
'llektedir: O da askeri ittifaklara 
~ harbe girmeksizin sulh ve 
bakiki bir bitaraflıktır. Bulgar 
~atandaşlan hiç bir vait mukabi
~de vatanlarının istiklalini fe
~Ya razı değildirler. Bulgar mil· 
~!· muharip milletlerin korkunç 
~ makinesinin dişleri arasına 
~ll§mek veya askeri ittifaklar akt 
t~ek arzusunda değildir. 

"Bulgaristan komünistlerinin 
(Sonu: Sa 5; Sü 3) 

Metaksas'ın 1 
Cenaze 

Merasiminde 
Bütün Yunanistan 

Ağlamakta idi 
Atina, 1 (A.A.) - Yunanistan 

baştan başa, büyük evladı, zafer 
babası ve Yunan milli birliğini 
temin eden Metaksas'ın cenaze 
merasımini takip etmiştir. Saat 
15,30 da Kral. Veliaht Prens ve 
prensesler, başvekil, nazırlar, 

(Sonu: Sa 4; Sü 7) 

UniversiteRel<.torü 
rıp Talebesile Bir 

•. ._. .. buhal Ya tı 

Afrika Harbi Bütün 

Almış 

Tedbirlerini 

Bulunuyorlar 
müthiş b': mağlübiyete uğrama
sına ve mütareke akdine mecbur Tarablus Ankara Radyo gazetesi dün oluşuna raımen, ŞtmaU Afrikada-

akşamki neşriyatı esnasında de- Ankara Radyo Gazetesi dün ki askeri teşkilAt ve vaz.lyetlnl 

işbirliğine 

Etti 
Kendi sile 

Davet 

Limanı 

Bombalandı 

miştir ki: akşamki neşriyatı arasında şu muhafaza etmiş, hattA General 
"- Hitler'in nutku, Almanya- malumatJ vermiştir: Wey~and'ı.n 11ar!ettiğl gayreUeı 

Ankara kADYO GAZETESi 
Hn aksamk~ r.esriyatı arasında 
u mahimntı vermiştir: 

nın harbi şiddetlendirmek içın "İtalyan !mparatorluğunun yı-, sayesinde bı.; vazi.yetl ~i~ ~~t da-
yakında yeni ve şidetli bir teşeb- kılmak tehlikesine maruz kaldı· (Sonu. Sa 0>. Su 6' 
bilse girişeceği ihtimalini çoğalt- ğını İtalyanlar da saklamıyorlar \.. __________ _ 

"Almnnyn i!e Vıchy hükumeti 
'llÜrıasrbatı c·<;k gerırin bir saf· 
1ava dahıl o!n.uştur. isvicrPdeki 
'l!taraf ır.ii<-ahitler bütün Fran
:;anm ış~tll 'm pavrikabili ictinap 
~dcediyorlar Bu şartlar altında 
Vfareşa. Petain'in ne yapncagı 
nn~kla sorulmaktadır ... 

maktadır." Giornale d"ltalia gazetesi bu mü-

Libyada lngiliz 
"Amerika bahriye nazın Albay nasebetle aynen şunları yazmış

Knox da Almanların iyi bir hava tır: 
kuvveti kunnak ve ingtltereyi "- Bütün İtalyan imparator· 
mağlUp etmek için uzun uzadıya luğu İngUizlerin eline geçse bi
hava şartlarını tetkik ettiğini le. bu muvı:ıkkat olacaktır.,. T azyikı Şiddetlendi 

Kahire, l(A.A.) - Ingiliz ka- soylemiştir. Yine Albay Knox'n "Faşit ga1etesinin bu itirafı sor. 
rargahınm tehlig·i: Dün c1ece In- göre Almanlar, şimdiye kadar ol- derece mühim ve manidar adde 

I') d - ·b· I ·ı · diliyor." giliz tayyareleri Trablus limanın· ugu gı ı, ngı tere uzerıne yap· 
t k ı.u"'cumlarında hal Faşist Harp JJleclisinin ciakı doklara şidetli bir hücum- 1 ıarı m~va ı. • -

da bulunmuştur. Limanda bulu- km maneviyatını kırmak için ge- içtimaı 
lısı gu7.el bumba atmaktan vaz· 

nan gemiler ve deniz tayyareleri· geçmişler ve faaliyetlerini Ingiliz "Faşist yüksek harp meclisinin 
ne müteaddit bombalar atılmış- sanayi merkezleri üzerine U.•ksif Romada mühim bir toplantı yap
tır. Bir ticaret gemisine bomba etmişlerdir. tığı \'e Mareşal Graziani'nin, Lib
isabet etmiştir. Diğer bir gemiye Almanların tayyare imalatı da yadan Roınaya gelerek bu top
de 5 isabet olmustur. Başka bır 1 son zaman_lar.da . azalmıştır_. Al-. lantıya iştirak ettikten sonra tek-

• t rar Libyaya döndüğü haber ve-gemi de hasara uğratılmıştır. Li· manya yenı bır tıp ayyare ımalı riliyor. 
manda deniz ta'"-·areleri bir tay- için tetkikler yapmaktadır .. , l k 

.J.J "B ·· (d"' ) Lond d · JJliistem e elerrleH ~;yet yareyı tahrip etmiş ve 31 tayya· ~gun un .ra a verı- !""-~~~~~r.'/ 
· d • t t C u len bır konferans ... gorP Almım· ..... , ~--·='f1ı·=-rev1 e oasaıa ugra mış ır. en P 

rıhtımı ve deniz tayyare hangar
ları üzerine de bombalar düşmlış· 
tür. infilaklar olmuş ve bunları 
duman bulutlan takip etmiştir. 

lngüiz Tazyiki Şiddetlendi 
Kahire, ı (A. A.) - Umumi 

Karar~ahır. tC'hli~i.Trablusta Der 
nemn ~nro·nd~ düsmanla temas 
ıdame ed1IT.E-Jı:tedir Eritrede. A· 
~ordat vf' Ec.rentu mıntaka ların 
daki İtaıv3n kuvvetleri iizerınd4 
tazvikımi.ı. :sidcietlenmistir. Di 
~er cephele:-de vaziyette hic;bıı 
.:ir(!i')ıklik yoktur 

Albay Donovan 
Ankaraya Vardı 
Ankarı. 1 ıT/\t\ \1ıılwhinrı 

Jen - Amt>rika f'iimhıırreisı 
Poosevelt'ir, şah~i ını.ime<;<:i'i Al 
b;lv Donvvan. bu sabahki Pkspre:s 
\r sehrhr.ize ıteldi ve Amerika Se. 
fareth~nesi erkfıniyle Hariciye 
Veka 1eti mümessilleri tarafından 
karsıland. ve clo_ğn.ıca Amerika 
"'~farethanrsıne Jtitti. 

.. 

Irak Kabinesi 
istifa Etti 

Londra 1 (A A.) - "B B C., 
9ağdatrarı bilcirildi~ine göre, 1 
akt<t. Reş•t Ali kabinrsi parliı 

mentoda tesadüf ettiği muhale 
ret VliZl.İnOE>rı frtifava mecbur ol 
muStur. Y t.•r,i hükumetin tesek 
<Ülüne kad11r r.azırlar mevkilerı 
•i :n•Jiıı:ıf ,,~ c-dP<'ı:>kl",.ffir 

SIRASI GELDIKCE: 

'·!transn tanıamerı işgal edildi
ı U\kdirde. Almanların. Laval'ın 

-iaresindt> vE:r.; bir hükumet ku
~c:ık lan mUİ1Rkknkt1r. Bu t ak· 
ı:rde Man·sai Petain belki Sim · 
i 1\frıkava eEceccl:tir Bu itibar· 
a bu ak.,.,.... ("!,,,..,,.Al \Vov"'nnd 

fSnnlJ' c;;~ 5· Sii 7} 

ÜÇ A.HBAP Züğürtler 
(Bu gazının nakll ve tercüme hakkı serbesttir) 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

U• • çil de e11eri böğründe, gözleri y('rde düşüniip dn
rurlarmı$. 

- Şu halimiz ne olarak. Bir kazanç Y'lluna bakalım. 
- Ar yılı değil, kir yılı. 
- JJari bir iş bulmak için se;'\•ıthate c;ıkRhm. Koskocaman 

diinvada elbette bize de kısmet çıkar. 
~İkisi seyahatten ürker, kalır. Üçündisii kamış değnek. bos 

torba yola çıkar. Geriye kalan iki ahbap bir gün. hes ı?iın bir 
ay, on ay derken bakarlar ki, hu vol cıkrııaz yol. Ziiğürtlüğe 
bir ('81'f' bulamazlarsa m4toyu ('eket'ekler. 

- Eh ne yapalım, ürkekliğin sırası degil. biz de kader. kısmrt 
,·ollarına c;ıkalım . 

Derler, yola dii:r.elirler. Dağ tep«' dere düz; gün gtte. yaz 
güz ('alataban yürürler. Güzel bir arazidt>n ge('erlerken bir ağaç 
dibinde dinlenirler. Biri ötf'kine ~orar. 

- Ne düsünü;'\·orsun ahbap? 
- Şu gü:r.el ara:r.lyi gördüm de aklıma geldi. İki sflrii ko· 

vunum. dtirt sürü k~im oha da bu mer'alarrfa otlatsam. Siitiinıi 
·atsam, ;\"ağını satsam. yününü, postunu, kuzusumı, mar~ asını 
satsam. 

- İyi bir fikir. 
- Ya sen ne dfi$Ünüyorsun? 
- Ben de diyordum ki, benim de hir ıtiirü babaç kurdum 

olsa .•• 
- Kurt mu? Kurdu ne yapacaksın? 
- Senin kedlerine. koyunlanna sald.ınttağım! 
- Vay! Ahbaplıtın bu mu? 
- Ne yapayım, sen keçi, koyun istlyorstm, ben de kurt. 
- Buna vicdansızlık derler! Alb"'y Donavan'ın Pazartesi 

~ ............ """- --~· ..ı. • .,.,_, "ÜDÜ HarJciye Vekilimiz Şükrü 
:r ... 'it\ m~ -· 11 

• u '
11 

• ~ , Sara~o~lu tarafından kabul edil· 
- Asıl seninkine derler. O kadar sürülerden bana bir tane 

verd.iD mi? '\ 
~öriişQ'8r. (Yazısı 5 incidef mesi kuvvetle muhtemeldir. İngiltere 'Başvekili Churchill küçük bir bzm defterini imzaby~ (Sonu: Sa 5; Sü IJ 



Yazan: Alfred. Fabre • Luce Çeviren: Ulunay 

Menfi 
Tabelôlar ile 
Dolan Vilôyetler 

Bütün Bordeaux_ bütün Gironde 
eyaleti menfi tabelalarla doldurul
muıtu: ''Benzin yok... Gazete 
yok... Et yok ... " Hatti tamamen 
boı olan bazı camckinlarda oöylc 
bir llvha vardı: ''Hiçbir ocy yok ... " 
Buna ratmcn açlar, dükkincılann 
ellerine, ayaklarma kapanıyorlar, 

ne olursa olsun, ne vakit olursa 
olsun, ne fiata olursa olsun kabule 
hazır olduklarını ıöyliyorlardı 15 
1::ün içinde "arz ve talep" ka.ideıi ta
mamen rolünü dciiştirmişti. 

44-
Yeis içinde rivayetler dônüyor: 
- ispanya hududu geçırme

yormuş! 
- Hendaye yarın işgal edile

cekmiş!. 
La Fontain'in hikayesinde ol

duğu gibi Hitler tavşanı yetiş
meden altın kabuklu kaplumbağa 
menzile erişecek mi? 

* * Harabe manzarası: 

O--nündeki parmaklık kalktı
ğı zaman muhacir ônı.inde 

bir harabe manzarası göruyor. 
A rabas:yle girdiği İrun şehrinde 
daha beş ay evvel ispanyayı tah
rip eden müthiş harbin izlerini 
gorüyor. 

Bardaklardan boşanırcasına ya
ğan yağmurun altında şehır ma
temli bir yüz gibi gamlı. 

Her taraf dolmuş: yanmış zey
tinyağı kokuları içinde bir tanda 
elim bir haber daha öğreniliyor: 

Amerika için bütün yerler tu
tulmuş bir kaç ay beklemeJ< ıa
zım. 

Ispanya ( Cebelitarık)ı isteyor
muş. 

Fakat bütün bu notları kay
deden sevimli muharrir vaktiyle 
neler yazmıştı? Düştüğü hatanın 
agırlığını ancak yolda takdir et
miş oluyor. 

Lisbonne'a doğru yoluna de
vam edeceğine (Pirene) imtida
dınca yürüyor ve Port-Bou'de 
hududu geçiyor. 

Sanki böylelikle bir kapıdan 
çıkıp başka bir kapıdan içeri gi
rerek c!ı<arıda olan biteni anla
tan bir daveUiye benLiyoıdu. 

* * 
ıll enfi Tabeltilar: 

mekten ümidinizi kesmek icap e
dıyordu. 

Büyük salonda dekor 1900 de
kinin eşi. Vükela meclisine me
mur olan Ybarnegaray'Ja İspan
ya Sefirı L.equerica başbaşa ye
mek yiyorlar. Bir başka masada 
Jean Prouvost .. Bu ihtiyar deli
kıin!ı Hrofını birçok gazeteci al
mış olduğu halde İngiltereye a
tıp tutuyor. 

Beri tarafta daha garip bir 
manzara var: 

İki samımi düşman birbirle
rinden ayrılmadan evvel bir ve
da ziyafeti vermeyi düşünmüş
ler. Biri Fransayı terketmek ü
zere olan kıı saçlı bir diplomat; 
dif(eri de brp taraftan zümresi
ni tasfiye ettiği esnada diplomatı 
da bir sdarete tayin eden Hari
ciye Nazırı Bodouin. 

* * Eski Ve Yeni Harpler: 

Fena siyasetile Fransayı düş
manın istilasına uğratan 

diplomat konuştuğu zaman eda
sınde tde!onla görüşüyormuş gi
bi memleketten bir ayrılık sezi
liyor. 

Diplomat manidar bir tebes
sümle soruyor: 

- Nasıl? Memnun musunuz? 
- ElbettP. memnunum. 1789 

dan beri boşı.:boşuna dökülen 
A!man - Fransız kanının artık 
dokülmempsini temin edecek bu 
v•ziyetten ı;ok memnunum. Hiç 
bir zaman Fransa bugünkü ka
dar makul düşünmedi. Zaten 
bundan dolayı memnun olduğum 
kadar da hayret içindeyim. 1870 i 
düşününüz. Bismark. Jules Fau
rc'dan yalnız Alsace ile üç mil
yar tazm'nat istedi. Kabul et
mPdik. Ümitsizce altı ay muka
vrmettcn rnnra üstelik hem Lor
raıne'i verd:k. hem de beş milyar 
tazm !nat vrı-dik. Bu muvaffakı
retinden doiaYt de Gambetta'ya 
bir heykel cHkc!ik ... 1911 i düşü
nünü;;: CC'ngo'da ufak bir arazi
ye mukat-n Fasta serbest bıra
kılmıştık. Mesele o derC'Ce bizim 
lrhimizde idik'. Almanyada müs
teml~'.<5t nazırı istifaya mecbur 
olmuştu. Jfalbuki, bu muahedeyi 
akteden Caillaux'yu devirdik! 

* * Hurafatın Gölgeleri: 

1938 i c'üşününüz: Daha o za-
man Hitler bizi birkaç 

lıa!tada eZPı, mahvederdi. İstih
salat :yoktu, tayyaremiz mevcut 
bile degıld!. Hitler bu sefer de 
bızim prensiplerimizi takip ede
cek bir tf'k1üte bulunmuştu. O 

---------~ - zam~n fcliiket adeta bize sürün-

H azıranın 25 inci günü milli müş öyle r,eçmişti. Birkaç hafta 
matem günü idi. Bor- sonra Fülırer yakınlarına: "Mü

deaux'ı'a biitün eczaneler kapan- zakereye g:riştii!ime hata etmi
dı, fakat Chaponfin lokantasında şim! .. c!ivNdu Halbuki biz Mü
yemPk yenebilirdi. Bu ihtimal nich müzakeresini yapanları hı
herkese göre değildi! Mesela, bi- yanetle icham "ttik. 
rısi lokantanın kapısına vuruyor _ Siz c.laha baska Münich'ler 
vuruy'lr, nihayet kapı aralanı- mi fotiyordunu2? Bu usul ebedi
yor, endişeler içinde bir çehre yen böy!c devam edebilir mi idi? 
gt;rülüyor ve müracaat eden ada- _ Ne malUm? Düşmanları
mı kapı dısan atıyor, muhacir- mız bug;in )1'Ö<;mÜŞ bulunan bazı 
!erle uğraşmaktansa biı-.;ok esnaf seylere bir cereceye kadar inanı
kiırdan vazgeçiyorlar. Eğer dük- yorlardı : Erkanı harbiyeyi, Ma
kanlan eçsslar, ufak bir erzak iino hattını bir şey zannediyor
nümunesi gösterseler, iki kişiyi \ardı. Daha bir müddet bu hura
masaya oturtsalar, içeriye yüz- (atın p,ölgolerinde yasayabil!r
lerce aç hiicınr. edecek, ne var dile .. . Farl:a• hayır Hitleri iktida
ne yok yağma edilecek. Böyle rmın 1<uvvetini tecrübeye zorla 
hiıcuma uğrayan dükkanlarda mecbur ettik. 
birçok ıhtiyatsız satıcıların alı-
cılara meram anlatmaktan ses-
leri kısılmış. Bu insan sürüsü 
ancak tabii kanunlara itaat eden 
belalar gibi hareketlerinden me
sul olmıyııcak halde bulunuyor
lar. 

Artık münakaşa edilmiyor. 
Müracaatlerine yaftalarla kilit
lerle mukabele ediliyordu. 

Bütün Bordeaux, bütün Gi
ronde eyakti menfi tabelalarla 
do.durulmustu: 

"Benzin yok... Gazete yok ... 
Et yok ... ,, Hatta tamamen boş 
olan bazı camekanlarda şöyle 
bir levha v~rdı· 

"'Hiçbir ş:-y yok!.. . ., 
Buna raf(ınen açlar dükkancı

ların ellcrıne ayaklarına kapa
nıyorlar; ne olursa olsun, ne va
kit olursa olsun, ne fiyata olur
sa olsun kabule hazır oldukları
nı söylüyorlardı. On beş gün i
çınde (arz ve talep) kaidesi ta
mamen rolünü değiştirmişti. 

* * Eski Dekor: 

H aıta güzelliğini arzederek 
kendini satmak isteyen so

kak karıl~rı bile malını müda
fa• eden bir bekçi köpeğe dön
muştü. O;ıu bile yumuşatmak 
içın >.ayıf tarafını bulmak lazım 
ı:,·ll-.•ordu. 

(Devamı var) 

4000 Kisi Namına 

istiyoruz! İstasyon 
11 Bu mektubu biz, 20 köyün 

tam 4000 nüfusu namına 
yazıyoruz. Bunun içindi~ ki, d}
Jeğimizin !ayıl< bulundugu ala
kadan mahrum kalmıyacağı ka
naatindeyiz. 

"Devlet Demi.ryollan", "Ari
fi ye,, ve "Doğan Çay,, istasyon
ları arasına. bir _yolcu sundur· 
ması yaptırdı. Uzerinde bir de 
feneri bulunan bu önü açık 
sondurmanın adı "adliye dura
ğı,, dır. 

Vaktiyle yaptığımız musırra
ne istirhamlar üzerine, yedi se
nedir, trenler bu durakta birer 
dakika tevakkuf etmekte ve yol
cu almaktadır. Bunun içindir ki, 
yolcu olacak vatan~~şlar, bine: 
cekleri trenin gelışınden haylı 
evvel adliye durağında hazır 
bulunmakta. ve uzun miiddet 
beklemektedir-

Bu yüzden: 
1 - Halk bazan saatlerce so· 

ğukta titremı-ktedir. 
2 - Gişe bulunmadığından, 

biletler trende alındığı için, A
rifiye, veya Doğan Çay gibi ya· 
kın ista•yonlara gideceklerden 
ücret tahsili çok mü~kül olmak
tadır. 

Dün de Bir 
Havagazı 
Kazası Oldu 
Şimdiye Kadar 3 

Kişi Öldü, 6 

Kişi Yaralandı 
Son 20 gün içinde üç havagazi 

borusu patlam1ş ve üç kişi olmuş, 
altı kişi de zehirlenerek hastane
lerde tedavi altına alınmıştır. 
.Kanunusaninin 12 sinde Tarla
başında Mığırdıç ve Hnromemoz 
ölmüş, Mari ve Margariti zehir
lenmişti. Evvelkı gün I ~ ,ıktaşta 
Dimitri ve Andon zehirlenmişti. 
Dün sabahleyin de Tarlabaşında 
Kalyoncularda oturan Eleni öl
müş kömürle zehirlenmiştir. Bu 
hadiseler etrafında belediye ma
kine şubesi müdürlüğü ve cum
huriyet müddeiumumiliği hare
kete geçmiştir. Bu üç hadisenin 
mesullEri aranmaktadır . .Makıne 
şubesı müdürü hadiselerle yal
nız havagazi şirketi bakımmdan 
meşgul olduğu için hiçbir tedbir 
almağa lüzum görmemektedir. 
Halbuki asıl iş boruların patla
maması için tedbir almış olduğu 
halde bu gibi müessif vakaların 
tekerrürüne hiçbir makam çare
aramamaktadır yalnz fen işleri 
müdürlüğü, bundan böyle yeraltı 
bacalarını bir tek müteahhide 
vermeği kararlaştırmıştır. Bu 
takdirde bir daha böyle bir vaka 
olursa doğrudan doğruya bu mü
teahhit mesul addedilecek ve ya
kası adlıyenin eline verilecektir. 

Çünkü her gün muhtelif vesi
lelerle açilıp kapanan yollar, kay
nak yapma ameliyeleri, kanali
zasyon işi ile altüst olan toprak, 
havagazi borularının geçtiği yer
lerde iyice srkışmadığı için yu
kardan gelen tazyik çöküntü yap
makta ve havagazi boruları çat
lamaktadır. 

inhisarlar Vekili 
Ankaraya Döndü 
Gümrük ve Inhisarlar Vekili 

Raif Karadeniz Ankaraya dön
müştür. 

inhisarlar Vekili hareketinden 
evvel muhtelif meseleler hakkın
da demiştir ki: 

"- Tetkiklerimden memnun 
olarak dönüyorum. inhisarlar i
daresi Ege tütün piyasasından 
müstahsil lehine mübayaatta bu
lunmaktadır. Marmara. Karade
niz ve şark vilayetlerinde de ayni 
şekilde mübayaat yapacaktır. 

idarenin yeni çıkardığı ve 
sigaralar çok rağbet görmüştür. 
Birinci nevi sigaralardan yapılıın 
"Şark" ve "Yeni harman" isimli 
şikayetler gözönünde tutularak 
ıslahat yapılmıştır. 

Yerli sigarakağıdı yapmak için 
iktisat vekaletile temaslarda bu
lunduk. kabında lzmit !abri1<ası 
bize sigarakağıdı imal edecektir. 

Çok alkollü içkiler yerine az 
alkollü içkiler ikamesi için yaptı
ğımız mücadele iyi neticeler ver
miştir. Alkol derecesi yüksek iç
kil~rin istihlaki azalmıştır. Buna 
mukabil az alkollü içkilerin satışı 
artmıştır. 

Yeni gümrük kanun projesi ik
mal olunmuş ve Vekiller Heyeti
ne verilmiştir. Komisyoncular 
için de bu kanunda hükümler bu
lunmaktadır. Bu suretle komis
yoncular organize edilecektir.. . 

Gümrük tarife kanunu proıesı 

tasiyle pazarlara götürememek
tedirler: Bunun için de, her yıl 
meyvalar yığın yığın çürüyüp 
gitmektedir. 

Halbuki. gazetelerde okudn
ğumuza göre "adliye" ye ?isbe
ten ehemmiyetsiz sayılabılecek 
bir çok duraklar istasyon haline 
sokulmaktadır. Bunun içindir 
ki, biz, "ı\dliye,, durağının da 
istasyon haline sokulmasını bek 
liyoruz: Bu istirhamın is'afı, 20 
köyün kalkınmasını, ve 4000 
insanın rahata, refaha kavuşma
sını üstl'lik tl' kıymetli mahsul
leri~ ziyan olmamasını temin e
decektir. İddiamızın doğruluğu, 
ufok bir tetkikle tahakkuk ede
cektir. Sayın Münakalat Vekili
miz Cevdet Kerim İnceı!ayının 
hudutsuz hüsnüniyetine karşı 
beslediğimiz emniyet bizi, hak
lılığı aşiklr bulunan bu lst~~
ham üzerinde daha fazla •oz 
söylemekten müstağni kılı· 
yor!,, 

* Belediyeden Dört Sual. 

Ch~pon fir açıktı. Fakat. müş
t~risini inbiktEn çeker .ı;ıibi sü
züyordu. Eğer yakanızda bir ro
zı't sırtınızda lngiliz biçimi bir 
e11-ıtııe yok>:ı tanınmış bir çehre 
d j!, .s~niz. yahut ;yeriniz evv7l
d n pevlenn:e~ M>e oraya gır-

3 - İstasyonsuzluk yüzün
den trene eşya konulmadığı için 
köylüler mey\•alarını tren vası· 

il Ben, Sirkecide bir gazino 
i~letmekteyim: Ve Be 
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r GÜNÜN RESiMLERi '\ 
"-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-/ Bünyesi Zayıf 

Çocuklar için 
Hususi Okul Yine Kavanoz 

Çocuğu Meselesi 

Memleketinizde sanat hayatının inkişafı birbirini takip ediyor. 
Dün de kıymetli ressamlarımız dan Ercümend Kalmik'in Fran
sada vücude getirmiş olduğu cs("r leri ımjnönü Halk.evi salonlarında 
tertip edilen sergide teşhir edilmiştir. 

Et lhtikô.rını 
1 optancı 1 üccarlar 

Y apzyorlarmzş 
Fiyatları Mürakabe Komisyonu , Yarın 
Toplanarak Et lhtikarını Tetkik Edecek 
Fiyatian mürakabe bürosu me- dilcleri halde mallan yüksek fiyat 

murları. ihtikar yapan birkaç ka- le satmakta devam etmektedir~er, 
sabı yakalamıştır, Kasaplar top· ayni zamanda bu mamulat 
tancılardan fazla fiyatla mal al- içindeki kauçuk miktarının az 
dıl<ları söylemişler, toptancılar \oluşundan dayanmamakta ve müs 
da hayvan borsası bültenlerinde teriler bu bakımdan da zarar 
ki fiyatları ıleri sürmüşlerdir, görmektedir. 

Fiyat murakabe bürosu, hay- Bize verilen ~aliı~ata göre 270 
van borsası bültenlerine yalnız kuruşa olan bır kılo ham kau
bir defaya mahsus olmak iizere çuktan _dört çift la~tık ayak~abı 
35 kuruşa et satıldığını görmüş- yapıldıgı ve be~erının malıyet 
terdir, Hatta bu fiyatın da bül- 140 kuruşa ol?ugu hald~, b_unlar 
tene son dakikada ilave edilmı§ 370 kuruş gıbı yüksek bır fıy3tla 
olmasından şüphe edilmektedtr. satıl~aktadır. .. . . 
Mürakabe bürosunun kanaatine fabrikadan yuzde 10 ıskonto ıle 
göre, et ihtikarını toptan et sa- aldıklarından lastik fiyatlarında
tan tacirler yapmakadır. ki yükseklik doğrudan doğruya 

Bu ihikar hadisesi, yarın top- fabrik~törlerdır, . •. • 
!anacak olan fiyatları mürakabe Aynı zamanda bunların ~p :Jdaı 
komisyonunda tetkik edilecek- maddelerındeki kauçuk mıktarı
tir. nın da kolaylikla parçaJanı:nıya-

Bundan başka komisyonda ma- cak ve halkın. zararını mucıp ol: 
nifatura ihtikarı hakkında da mıyacak ~ır.mıktar ç!karılması lu 
son bir hüküm verilecektir zumlu G~ru_lmektedı~. . .. 

' Antranilc ısmınde bır tacır, yuz 
Bazı lastik fabrikaları lastik 

1 

kuruşluk bir malı 540 kuruşa 
ayakkabılardaki kauçuk mikta- satarken yakalanmış, adliyeye 
rını yüzde yirmıye kadar ındir- tevcli edilıni tir. 

Teknik Tedrisat 

Teşkilat Proiesi 
Ankara, 1 (Tan muhabirınden) 

- Maarif Vekfiletinin mektep 
teşkiliıtınm kadrolarını irtiyaç 
nisbetinde genişletmek maksadile 
bir müddettenberi yapmakta ol
duğu hazırlrklar ikmal edilmek 
il.zeredir Mesleki teknik tedrısat 
dairesi teşkilat projesini hazJrla
mış ve Milli Talırn ve Terbıye 
Heyetine vermiştir. Bu proıeye 
göre, mevcut kadroya 80 lira asli 
maaşlı bir umum müdür muavin
liği, 60 lira maaşlı iki şube mü
dürlüğü, 50 lira maaşlı iki şube 
müdür muavinliği ve 30 lira nıa
aşlı bir mümeyyizlik ılave olun
maktadır. Y ilk.sek orta ve ilk ted
risat daireleriyle vekaletin diğer 
müdürlükleri de teşkiliıtlarını bu 
şekilde hazırlıyarak yakında Ta
lim ve terbiye dairesine verecek
lerdir. 
hazırlrklarına devam olurımakta
dır. Gümrüklerteşkilat kanunu 
da meclis encümenlerindedir. 

tediyeden şu dört sualin cevabı
nı istiyorum: 

1 - Sirkecideki sazlı eazino
Jar saat yirmi üçte kapatıldık
la..; halde, Beyoğlu, Yenikapı, 
Samatya, ve Kadıköyünde, bü
tün saz yerleri, niçin saat bire 
kadar açık kalıyor? 

2 - l\föessesemin tarifesi Ü· 
çüncü sınıf olduğu halde,"küşat 
resnti" "Pazar müsaadesi", "saz ' . ruhsatiyesi", kazanç, vesaır ver .. 
gilerim niçin, ve hangi kanuna 
istinaden birinci sınıf üzerinden 
alınıyor? 

3 - 8.8.940 tarihinde, Bele
diye iktısat Müdüriyetine bir 
istida verdim Ve sınıfımın, ta
rifemin yükseltilmesini istedim: 
Bu istidaya, hu kadar zamanda 
nasıl oluyor da müsbet, menfi 
bir cevap venlmlyor? 

4 - Beyoğlunda sıra kahve
ler kahveyi 7.5, 10, 15 kuruşa 
sat .. bilmektedir. Halbuki, Sir
kecide, sazlı yerler bile kahveyi 
on kuruştıın fazlaya satamamak 
tadır. Sirkeci gibi bir semtte. 
bilaistisna bütün saz yerlerinin 
üçüncü sınıfta bırakılması re
vayı hak, ve revayı mantık mı
dır?., 

* 

Şehir Meclisi 
Yarın Toplanıyor 
Şehir meclisi yarın saat 14 de 

Şubat devresi içtiınalarına başlı· 
yacaktır. Ruznamede bütçe ve 
tetkik ihesap encümeni mazbatası 
lariyle belediye zabıtası talimat
namesi vardır. 

Vali Şehir meclisinin yeni dev
resi içtimaları münasebetiyle şu 
izaratı vermiştir: 

"- Pazartesi günü şehir mec
lisine bütçeleri arzedcceğiz. Bu 
sene çok mütevazin bir bütçe 
hazırladık. Bütçenin daimi hiz
metlere ait masraf kısmı dünya 
buhranı dolayısiyle kabarmıştır. 
Bütçede tezyini mahiyette hiçbir 
iş mevcut değildir. Yalnız istim-
11ıklere devam edeceğiz. Yol pro
gramımız hazırlanan püınlara gö
re yapilacaktır. Şişlide inşasına 
karar verdiğimiz büyük hastane 
için bütçeye 455 bin lira koyduk. 
Bu para müsait zamanda derhal 
inşaata geçmek üzere bloke edile
cektir." 

Ailem Ceza Çekiyor! 

11 su anda, İzmit ceza evinde 
bulunmaktayım. On altı 

sene devll't hizmetinde fevka
lade diirüst olarak çalı•tıktan 
sonra başıma gelen feci bir ka
zanın 5eyyiesini çekmekteyim. 
Tam yedi aydır duvarları içinde 
mahpus bulunduii'um bu cezae
vinde, daha yedi ay çekilecek 
çilem var • Şu anda. benim en 
büyiik istırabımı, İstanbulda, 
Vefa caddesinde 10/1 numaralı 
evde oturan e~imin ve yavrula
rımın vazivetleri teskil etmek
tedir. Zav~llı refika;,,, ve birisi 
henüz memede olan, ortanrası 
üç, en bii~üi\"ü de beş yasında 
bulunan ÜÇ yavrum, ŞU anda, 
soi(uktan ve açlıktan ölmek teh
likesine maruzdurlar. Beledive· 
ye yaptık•arı müracaat hk bir 
faydn temin etmemiş. Çocukları 
Esirgeme Kurumunun tahsisatı 
yokmuş. Ru vaziyet karsısında. 
cezamı doldurup çıktığım gün. 
cemiyet bana dört cenaze mi 
teslim edl'rel<? Ve acaba, benim 
suçumun tt'zasına, masum in· 
sanların da ortak edilmemesini 
istersem, yeni bir suç mu işle
mis olurum? 

Sağır ve Dilsiz 

Çocuklar da 

Okutulacak 
Dün maarif müfettişleri bir 

toplantı yapmış ve bünyece zayıf 
talebe ve sakat çocuklarm oku
ması meselesı üzerinde şu karar
ları vermışlerdir: 

1 - Kör, sağır ve dilsizler için 
ilkokullar tahsıs edılecektir. 

2 - Bünyece zayıf talebe ge
niş bahçeli mekteplerde toplana
caktır. O mektepler prevaııtor
yom tesisatını havi olacaktır. ta
lebe hem okuyacak, hem tooavi 
edilecektir. 

3 - Çatalca, Silivri ve Şile ka
zalarında eğitmenlerin ders ve
receğı mektepler açtlacaktır. 

4 - Kör, sağır ve dilsizleri 
okutmak için Avrupadan tedris 
metotları getirtilecek, kabartma 
kitaplar tedarik edilecektir. 

5 - 1''akir ailelerin bünyece 
zayıf olan çocuklarının (prevan
toryom - mektep) !erde okuya
bilmesi için viJB.yet bütçesınden 
tahsisat ve zenginlerden burs 
istenecektir. 

Kararlar Maarif Vekaletine 
bıldirilecektfr. 

Okullarda Yaş Hadleri 
Maarif Veka.Ietı yabancı okul

ların talebe kayit ve kabulü ni
zamnamelerine göre hareket et
mediklerini görmüştür. Bu okul
lar bilhassa yaş hadlerinde ayrı 
ayrı kararlar vermekte ve bu o
kullardan resmi okulara yapılan 
nakillerde güçlük çekilmektedir. 
Bunu gözönünde tutan vekalet 
şu kararlan vermiş ve alakadar
lara tebliğ etmiştir: 

1 - llkokullarfn birinci sını
fına 7-9, son sınıflara 11-15 ya
şındakiler. 

2 - Ortaokulların birinci sı
nıflarına 12-14, son sınıflarına 
14-16 yaşındakiler. 

3 - Liselerin birinci sınıfları
na 15, üçüncü sınıflarına 17 -
19 yaşındakiler alınacaktır. 

4 - Herhangi bir sınıfta iki yıl 
kalan talebelerden yaşları bulun
dukları sınıflara kabul yaşını 
geçmiş olanlar, bu okullarda tah
sillerine devam edemezler. 

Poliste: 

Evvelki Gece 
Yakacıkta Bir 

Ev Soyuldu 
Yakacıkta Ayazma civarında, 

eski yolcu salonu müdürü Enver 
Elınan'ın köşkü soyulmuştur. 

Geçen perşembe gecesi ı~ik
ların maskelenmesinden istifade 
eden bir hırsız evin damına çı
karak, kiremitleri kaldırmış, da
mın tahtalarını parçalayarak eve 
girmiştir. 

Hırsız evde uyumakta olan bek 
çilerin bulunduğu odaların kapı
larını dışarıdan bir iple bağlamış, 
serbest bir surette evi soyınağa 
başlamıştır. Bir müddet sonra a
yak gürültüsünü işiterek uyanan 
bekçiler kapıyı kırmak suretile 
açmak istemişlerse de muvaffak 
olamamışlardır. Bu esnada hırsız, 
evdeki av tüfeklerini ve diğer kıy 
metli eşyayı alıp savuşmuştur. 

Çok şükür mücrimleri ceza
landıranlarımız vardır. Fakat 
hak•ız yere ceza görenleri kur
taracak olanlarımız yok mu
dur? 

Mahkum olmak, bizlerden, bu 
suallerin revaplannı beklemek 
hakkını da nezetmemiştir, sa
nının. 

Adalet. bizi mücrim sayar
ken, bu kabil suçlan mevcut 
olınıyan bir cemiyet namına ko· 
nuşmalıdır! 

* Telefon Fiyatları! 

Yazan: Naci Sadullnlı 

Ne hazindir ki, bazen acı acı 
da olsa, bir nebze gülelul· 

mek, batta gülünıseyehılııırk 
ihtiyaciyle, en derin facıaları bile 
nıcvzu edinmekten çekinıniyo
ru.z; 
Ağır meşekkatlerini . bedbinlik 

verici eziyetlerini , yürek sızlatıcı 
vakıalarını hergün bıraz dalı• 
{azlalaştırdığınıız diiayada, gül
mek imkanlarının nekndar azal
dığını , ve gülınek ihtiyacınrn n~
kadar çoğaldığını nolam:ık istı
yenler, arzularını tatınin ıçin ba· 
zen facıalardan bile istiane etti- A ., 
ğimiıi düşi.in~iinler. 

lt 
tı 

Mesela. diinkü fıkrnlarımdn, şu 
"Çocuk dıişiirnıe,, facıasını bile 
bır mizah me\"ZUU olarak kullan· d 
manıı~nııydını? 

Bunu yapmaktan nedamet ,.e 
azap du~·n11ı~ olac:ağnn ki, bugün IS 
ayni facıayı layık bulunduğu 
ciddi~·etle nıevzuubahs etmekteıı 
kendimi alaınıyorum. 

Meseleyi ortaya ııtanların sua· 
i li şudur; 

"- Kadınların çoruk düşiir• j 
melerine n1fıni oln1ak için ntler 
yapıln1alıdır? '' . 

Sorguya çekilenlerin verdiklı-rı 
cevaplar da umumiyetle 9unlar· 
dır: 
"- Ağır cezalar konulmalı .• 
"- Çocuk dü~ürcn analar asıl• 

malı ... 
"- Çocuk düşüren doktorlat 

kesilmeli! .. " 
Eğer çocuklarını düşürenler, 

yaratarnkları mah!Cıku yaşatmak 
iınkiıularına hol bol sahip bulu• 
nan ıniirrffch bayanlarsa, ve bit 
insanı doğnıadan öldiirıııck ~U' 
çunu sadece, yıpranınak, çirkin" 
!eşmek korkıısiyle işliyorlarsa, 
onların birer cani cezası görn1& 
lerine ben de taraftarını. 

Fakat, yavrularını büsbütüII 
başka cııdişelcrle feda etmek za• 
ruretini dul'aıı kadınlar \lardıt 
ki, ccınıyet onlardan değil, onlar 
cenıi:yctten da\'ncı olmak hakkına 
sahiptirler. Bu itibarle, eğer bil 
eski, bu köklü davayı adilane bir 
karara bağlamak istiyorsak, bıl 
mevzuda kimbilir kaçıncı dtf3 
açılan anketin nıalfun sorgu....,,una 
şu suali de e !emek nıecburi) c• -
tinde)Ü: 
"~ Hangi kadınlar, niçin ço· 

cuk düşürürler? 
Bu sualin cevabı içinde eöre

ceğiz ki, bazen bir tek çocuk dü· 
şürcn analar birkaç insan haya· 
tını birden kurlnrmaktadırlar. Ve 
o bir tek yavrunun feda olunma
siyle tehlikesi bertaraf edılen 
ölümlerin sebebi, ekseriyetle sı:.
hi değil, iktisadidir. .ue,cut 
yavrularına kuru ekmek bu!anıı
yan kadın, dü~iirmesine hırslan .. 
dığımız yavrusunu neyle, nasd 
yaşatacaktır? ileri düşünenlerin 
pek tabii görecekleri herhangi 
bir münasebetin naoıcşru SR) ılan 
n1ahsulünii dünyaya getirmek, 
sahibine nelere mal olacaktır? 

O, birinci çocuğun hayatını te .. 
keffül edecek, ve bu ikinci ço· 
cuğa - Sahibini cemiyet içinde 
lekeli bir vatandaş mevkline sok· 
madan - tesahiip edecek mıie:;· 
seseleıimiz var mıdır? t • 

lleniiz bütün bunlar kurulma• l 
mışken, kadınların çocuk dıi~iir• ı 
melerine şu veya bu tedbirle ma· \ 
ni olduğumuz takdirde, .ılacağı· ~ 
mız netice şudur: ~ 

Nüfusumuzda vesikalı hayan• \ 
!arın miktarı çoğalacak, ve boşa• • 
Jacak olan eczahane kavanozları• 
nm yerine, mini mini tabutlar ço .. 
ğalacak! .. 

·············································: . . 
i l\lt>nılt>kl'I 1 lnh(•rlerı : . . : .................................... - .. 

Urlada Y apdan 
Göçmen Mahallesi 
lzınir, (Tan) Urlanın yang!Il 

yerı üzerinde inşa edılmekte bU· 
lunan yüz göçmen evınden bır 
kısmı tamamlanmış ve mUhucır· 
!erden bazıları buraya yerleşti-

- . ri!mıştir. Vali oraya gıderek ınşa· 
11yoıovaya telefon getırıl- atı gözden geçirmiş, gerı kala11 

di~ zaman, İstanbıılla evlerin mşaatının surnt:endirH· 
bir muhabere 25 kuruştu. Fakat mesı içın hizumlu tedabırın ıtli
sonradan, bu mükaleme ücretı haz edilmesını emretmlştır. Göç· 
nedense birdenbire yetmis heş j men evlerinın yangın sahası lıze· 
kuru$a çıkarıldı. Halbuki, İs- rinde yapılması, Urlanın imar• 
tanbula Ya,ovadan çok uzak bakımından da faydalı olmuştur. 
bulunan •ehirlerle konusmalar 
d~ yetmis be. kuruş vermekte
dirler. Bu vaziyet karşısında 
İstdnbulun bir mahalle>ıi saya
bileceğimiz Valovada oturanla 
rın bir miikilll'me irin tam 75 
kuruş vermeleri düpedüz hak 
sızlıktır sanırız. Bunun içindir 
ki mükaleme ücretinin eski 
makul haddine indirilme•in' 
beklemktevİ2 Aksi takdird~ 
Yalovada telefon, zaruri bir 
mu!ıabere vasıtası dı-l(il, yanınp 
varılmaz bir lüksten ibarettir!,. 
varılmaz bir lüksten ibaret ka
lacaktır!" 

Zeytincilik Kursı 
Tedrisatı Bitti 

lzmir (Tanı - Bornovnda zey· 
tıncılik istasyonunda zeytın ba· 
kım fen memurları ıçın açılını~ 
olan kursta tedrisat bıtmi tir· 
Kursa 22 memur ıştırak etmıştir 
Bu memurlar , yerlerıne dondül< 
ten sonra ubat avı ı~inde muh· 
telif koyıude budama KUrs '. ar~ 
açarak . koyluye fenni zeytıncıl ~ı 
öğreteceklerdır. Budama sleri:1

•· 

köylerde açılan kurslarda vP~ik~ 
almıyanlar yapanııyacaklardır. 
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f.tarp Son 
Safhasına 
Giriyor 
lngili7J~re göre Afrika harbi ikinci 
derecededir. Asıl mühim olan, İngil
tere Adalaı~~mn istilAsı meselesidir. 
Amerika Bnhriye nazın Knox'un da 
4 60 - !llJ,. J?üne kadar harbin en 
kat1 SA.fhaya gireceği ve harbin ne
tıcesinin bütün dünyanın mukad
denıtını tayin edeceği hakkındaki 

beyanatı dikkate sayandır. 

iSTiLA TEŞEBBÜSÜ 

lngiliz mahafilinin kanaat· 
lerine göre,Afrika harekatı 

ikinci oerecede ehemmiyeti ha· 
izdir. Asıl mühim olan, İngilte· 
re adaı;:.ının istilfısı meselesidir. 
Ilitler, bu muazzam taarruz i· 
çin icap eden deniz, hava ve ka
ra kuvvetlerine ait bütün ha· 
zırlıkları tamamlamıştır. Şuba
tın ilk haftasında istila taarru• 
zn başlıyacaktır. Bu o kadar 
muazzam bir taarruz olacaktır 
ki tahribatını hütiin İngiltere 
hi~scd~cektir . İngilterenin mu· 
kadılerntı, bu taarruzun netice
sine bağlıdır. 

Amerika bahriye nazın 
Knox'un, (60-90) güne kadar 
harbin en kafi safhasına gire· 
ceği, hu harbin neticesinin bü· 
lün dünyanın mukadderatL•tı 
tayin l'dercği hakkındaki heya· 
nalı şı:ynnı dikkattir. 

Nl'vyork Times gazetesi bu 
beyanatı tefsir eden makalesin· 
de, harbin bütün dünyaya sira
yet cdı•ceği ve garp cmisferin· 
de de harp olacağı mütaleasını 
yiirmmektedir. 

Bütün Amerika kaynaklan· 
nm istilıbaratına göre, Alman 
kuvvetleri, Şubat ayı içinde mü 
sait l>ir hava bulur bulmaz, İn· 
giltcreli istilaya başlıyacaklar· 
dır. 

İn.,.ilterenin tanınmış tayyare 
nıüt~hassıslarından Stewart ge· 
çen gün verdiği bir konferans
ta, İnui\iereyi istila için Şuha· 

o d • 
tın en miisait ay ol ugunu ve 
Almanların büyük bir dikkat 
ve ihtimamla hava rasadatı 
yaptiklarmı söylemiştir. 

TAARRUZ PLANI 

Bu taarruz, şu tarzda yapı· 
lacaktır: 6000 tayyare 

ayni ~amanda muhtelif istika· 
nıetl<'rden İngiltere üzerine hü
cum edeceklerdir. Bu vaziyet, 
İngiliz l'lÜdafaasını şaşırtmak 
ve İngiHı müdafaa tayyareleri
ni rlağıfrnak gayesine matuftur. 
Bunu temin ettikten sonra bu 
tayya-relf"r .asker ih.racm~ en mü 
sait saba üzerine toplanarak bu
rasını fok miithis \"e barınıla
mzyacak bir surette bombardı
man cılereklerdir. 

Bu t•ehennemi bombardıman 
hiitiin gece ayni kuvvetle de
vam <>Hikten sonra sabahleyin 
F.afakla beraber, açtıkları bu 
köprü basına asker ihracına 
ba~ıı~ra<'aklardır. 

Almanlar askerlerini, kırk 
kırk beş mil süratinde, seri ha· 
linıle ima1 ettikleri alüminyum 
ılan küçük motörhotlar vasıta· 
sile r.nkledeceklerdir. İngiliz 
donanmasının bu nakliye mo
förlerine kar~ı yaPaeaklan ta· 
arı·uz]ara mani olmak için de, 
tnyyarcll'r seri biicum botları 
,.e denizlatılarla hilcum edecek· 
ierdır. 
Oiğer bir tahmiııe göre, Al· 

manlar asker nakli için gladya
tör ism; 'erilen tayYareleri kul
lanacaklardır. Bunlar bir tay
vare tarafından çekilen ve için
de asketler bulunan motörsüz 
layvarclcrdfr Her tayyare bun
lardan on on beş tane tahrik 
edebilmektedir. 

Hütiin be izahatı verrn Ste
warl, İngiltereııin bütün ihti· 
nıalleri gö1. önünde bulundura· 
rak taınamile hazırlanmış oldu
ğunu ve bu taarruıun İngiltere 
için hiç bir sürııriz te5kil etme· 
vecc<,.ini, hüvii.k bjT emniyet ve 
kat'i;etle söylemiştir. 

Uallmki zaman artık tama· 
mile Almanyanm aleyhine ça· 
hsnıaktad ; r. Bunttn içindir ki 
Aİmanyanm her tilrlü ihtimali 
ı:-öze alarak' İngiltereyi kalbin· 
den vuracak darheYi indirmeye 
teşebbüs etmesi kat'i bir zaru· 
ret haline gelmiştir. 
Şubat ayı içinde Almanyamn 

İngiltereye karşı, uzun bir za
mandanlıcri sistemli bir surette 
hazırladığı istila planını tatbik 
etmesine, hatta ayni zamanda 
Fransanın gayri me!?gul kıs~m
larını da işgal ederek Cebelıta
rıka kadar uzanmasına ve Ak· 
denizde İngiliz donannıasına 
karşı da h!l şiddetli bir taarruza 
geçmesine intiz8'r edilebilir. 

Almanlann son kozları ol~n 
bu taarruz. akim kaldığı t.nkdı~
de, iinümiizdeki yazda sulh m~
zakerelerine başlanarak beşen
yPtin biiyiik bir nefes alması da 
ihtimal dahilindedir. 

M.ANTEN 

Ru mütehassıs, bu taarruz 
haı~l<eti hakkında şu izahatı 
vermiştir: Almanlann bu iş i· 
~in 15.0011 tayyare kullanacak· 
lan söyleniyor; fakat bu rakam 
mübaliiğalıdır. Almanların isti·~-------------
la taarrnzunda kullanabilecek· ı 
kri CQllO tane birinci hat, 6000 YENi NEŞRIY AT! 
de ihtiyat tayyarele~i vardır. SIHHİYE MECMUASI _ Sıhhat 
Bunlardan başka; bıhas~a bu •• İçtimai Muavenet vekaleti tarafın. 
tarnız ıçın suretı hususıyede dan neşrcdHcn bu mecnıuanm 101 inci 
l·apılmış t\lan ve şimdiye kad~r sayxsı bir çok sıhhi yaıılar ve resim
biç kullanılınıyan uzun menzıl- lede çdanıştır. 
li tayyarrlerin de harekete işf!· ARKADAŞ - Bu Ço<uk Mecmua
rak edecekleri tahmin olunabı- s1nm 3 üncü sayısı seçme ç_oc~k .yazı-
lir. lan ve resimleriyle ncşredılmıştır. 

l(•l ~1 ~ r~, :JifliiB~ 
...._ 

ARADA SIRADA MÜSHiL 
Sayın okuyuculanmızdan, A. 

B. harfleriyle imza ederek ken
disini tanıtmak istemiyen bir 
zat: 

- Arada sırada müshil bir 
ilaç içmek iyi olur mu? •. 

Diye soruyor. Yakın bir zama· 
na kadar bu suale derhal, evet, 
diye cevap verilirdi. Çünkü, in· 
~al\ peklik çekmese hile, müshil 
111\ç yemeklt>rden kalan zehir
!~ barsaklardan içeri geçme· 
le'rine m3.ni olur, viicudü tenıiz· 
ler, diye zannedilirdi. Hatta ba
zılan insan her sabah banyo ya
parak cildini nasıl temizlerse, 
her sabah -müshil içerek değil· 
se de-- bir tenkiye yaparak kar
nının içerisini de temizlemesi iyi 
olur, diye tavsiye ederlerdi ... 

Halbuki yeni bilgilerimize gö· 
re, yemeklerimizden bize zehir 
gelebileceği -tabü, mahsus ze
hirlenmiş yemeklerden haşka
pek şüpheli olduğu gibi, o zehir· 
lerin barsaklarda kalsa bile ora· 
dan kanımıza geÇemiyeceği şüp· 
hesizdir. Mideye yahut barsakla
ra dokunacak yemk olursa onlar 
derhal çıkarlar . 

Yemekler hemen çıkması la
zım gelecek kadar zararlı olma· 
yıp ta, az zararlı olursa onlarda 
zehir denilebilecek maddeler bu· 
lunursa tabii halde bulunan bar· 
saklar, 'onları kana geçirmezler. 

Yediğimiz gıdaları kanımıza .. hı· 
rakacak olan barsaklanmız vucu 
diintiiziin bekcisidir. Vücudüınü
ze lüzumlu v~ zaradı olan mad
deleri, yeru«imiz yemekler ara
sından ayrct etmeyi onlar bizim 
aklımızdan daha iyi bilirler ve 
normal halde bulundukça bek
çilik vazifesini pek iyi göl'İİrler. 
Barsaklarda bir hastalık olunca, 
onların bekçiliğine az çok halel 
gelir. 

Müshil içmek te barsaklarda 
kan toplamak bu suretle vücut· 
taki kanın suyunu çekmek ve ne
ticede bıtrsaklarda adeta bir has· 
talık husule getirmek demektir. 
O zaman barsakların işi bozulur 
ve onların içinde vücude zarar 
\rerecek ınaddeler varsa o zaman 
kana karışır Demek ki, okuyu· 
cumuzun sorduğu gibi, vücudü 
temizlemek maksadiyle arada 
sırada mii•hil içmek, ondan bek
lenilen fayda yerine, vücude do
kunncak maddelerin kana karış
masına daha ziyade meydan ver· 
mek demektir ... 

Müshil ilaç ancak bir hekimin 
~öreceği lüzum üzerine ve heki
min reçetesinde göstereceği şe
kilde içilebilir. İnsanda peklik 
bulunsa bile, hekime danışma
dan müshil içmek zararlı ve teh
likeli olabilir. 

T il N 
r·~~~~~~~~~~~~~--~~~- ~~ 

~ TAKYiMDEN 
~~.. ia YAPRAK OÇHAYATI OÇ NESiL • 

Bn. "Suat Derviş" e. _____ ..) 

YARIM 
SAHNEDE 

ASIRLIK 
YANYANA 

iÇTİMAİ DEGiŞiKLIKLERi ÜÇER 
SERiSi 

sayın meslekdaşım. 

"Haber" de tavzihinizl oku
dum. Evet. itiraf ederim: Yeni 
edebiyat hakkındaki sivilcPnin 
başını hen iğneledim 'l'e zannede
rim ki hiç de fena yapmadım. 
Çünkü bu mevzu üzerinde isti· 
iadeli bir münakaşa kapısı açıldı. 
Muarızlarım muhazara adabının 
bütün erkanına riayet ederek 
münakaşa eylemeleri en güzel şey 
dir! Ve bu ilnı1 habis bu vakar ile 
devam etti ve ediyor. Ben yeni 
edebiyattan bazı parçaları karika· 
türize ettiğim zaman huulımn 
(Uydurmasyon) şeyler olduğunu 
- garip değil mi? - kimse çak
madı. O kadar hakikate yaklaşnu
şmı ki bütün muarızlarım: ''Tak· 
vinıci yeni edebiyattan fena par
çalar seçmiş! " diye beni iyı ınti· 
hap edememekle itham eylediler. 

2 -
AZIZ DEVRiNDE 

SAHNI:.: 

Kapı tokmaıı:Iannın en büyük güriil• 
tiiyii te,Jdl ettiği rahat bir İs· 

tanıbuJ kenar mahallesinde, durgun bir 
kuşluk vakti havada. uzaktan uzağa, fa. 
sılalarla aks~den taze gevrek, çınlayıcı bir 
ilfıhl sesi dolaşıyor. Bir ses ki bülıiğa er
memişlerin hançerelerinden çıktzğı için ay
dınlıktır deni!"'bi!ır; içleri nağme ve nur 
dolu sabun balonları boşluğa üfleniy<>r, da
ğıhyor ve çatl.ıyor gibi... Set üstünde, aşı 
boyalı, kafesli, cuınloalı , bir tarafında kum
rular ve güvercinler için hususi bölmeler 
yapılmış bir evin -vaktile hacdan gelmiş 
olan sahibindr.n dolayı yeşile boyanmış
kapısı ardına kadar acıktır ve önü kalaba· 
lıktır; burad~ mektebe başlanma töreni 
yapılacak; Ödağacı. buhur dumanlarına 
giilsuyu kokusu da karışmış. Be:ı<aza yakın 
uçuk rengine göre damarlarında kan değil, 
süt dolaştığı samlan beş yaşında bir çelim· 
siz çocuk halacandan büSbütün sol
muş, etrafa meliıl meli'il, görmeden bak
maktadır. Basındaki mavi p~sküllü yay· 
van Aziziye fe•ine inci ile çerçevelenmiş 
kocaman altın lma~allah) takılı; sırtında 
yerli ketenden tiril tiril bir entari; bir yo
lu sarı, bir yolu m:ıvi. şekerderuniş kadar 
hatır hatır ve pırıl pırıl, vurulsa cam sesi 
çıkararak kırılrcakmış hissini veren seri 
ipekli Hama kumaşı hırka; hırkanın o
muz başına yed~ delikli mavi boncuk, ka· 
rınca boynuzu kap!um.bağa yavnısu, de
niz böceği kabuğu, şap, bir paralık sikke 
ve saireden mürekkep bir nazarlık briıl.o
ku dikilmiştır. Belinde gülkurusu zemin 
üzerine yeşil mofülerle süslü !abur şaldan 
bir kuşak. III ~incü N apoleon, yahut ta yer· 
li tabirle "didon., modasına uygun -Av· 
rupa modası Kır;m muharebesinden itiba
ren, ecnebi askerlerle memlekete girmiş· 
tir· Sarkık iş'~meli paçalı donu ıbeyaz tif. 
tik çoraplannın üzerine bağlanmıştır; a· 
yaklannda sivrı burunlan havaya kalk
mış sarı derid~n çedik papuç; boynundan 
mor kadife üstüne sarı sırma klaptan iş

lemeli ıbir cüz kesesi sarkıyor. Odanın bir 
tarafında Ü::küdar catmasından, yeni atıl
mış pufla iki mind&İ:, aralarına sedef kak· 
malı ceviz ağacından,• cilasız bir "rahle,, 
korunuŞtur, üzerinde soluk sarı renkte bir 
kağıda, taş basması bir incecik Amme 
cüzü duruyor; bunun yanında da hocafen
dinin çocuğa harfleri işaret etmesi için fil
dişinden zarif bir ' lıil31,, .. 

Hocafendi - (Ayni zamanda ma· 
ha Ue imamı, köşe başı aktarı, 

Kırkçeşıne sakaian kahyasıdır; ancak böy
le nadir günlnde ıtöreceği ikrama, hür
mete uyıgun, hem cismani, hem ruhani bir 
yapma eda takınarak ve etrafa bacı yağı 
kokulan yayarak rahlenin önüne geçer; 
çocuğa da kar~mnda diz çöktürürler; ilk 
ders başlıyor, hoca söyliyecek, yavrucak 
çetrefil dililc kelımc kelime tekrarlıyacak) 
"Ve kul rabbi zihni ilmen ve fehmen! ,,(Bu
nun minası şudur "De ki: Allahun, benim 
bilgimi ve anls.yısımı ziyade et!,,) 

Hocafendi -· (Harfi işaret ederek) E-
lif! 

Çocuk - (Ba~ka tarafa bakarak ve 
gözleri sulanarnkl Eyif! 

Bir kadın - (Yan taraftaki odada, ilk 
dersi seyreden başlan örtülü bir sürü ka· 
dının arasındadır) Rabbim zihin açıklığı 
versin yavnıma. Amcası gibi gümrükte 
katip olur, inşalı.h! 

Bir baskası - (Merakına dokundu
kundan ge.iiirerek) Daha süt kuzusu ayol! 
Hocaya tembih etmeli de sıkıştırmasın. 
Turşuculann oğlunu hatırlarsınız ya .. Be
dava turşu vermiyor diye, babasına ga
rez oldu da falakays. yatıra yatıra fazla 
okuttu, çocul«·Ağm beyin hüınmasma uğ· 
rattı. Siz sa--ığına bakmayınız, ne cehen
nemlik heriftir o! Tevekkeli adı Ciniviz !· 
mama çıkmamıs! Tabak'lann Arif'e de evı· 
ne odun taşıtırken bir sopa vurmuş, kan • 
kusturdu ... 

Ana - Zaten bizimkini mektebe ı:ıön· 
dermiyece<M.z ki... !:!abası zengin, okuyup 
ta ne yap;rak? Büyük ninesi "ölmeden 
önce başlandıil:ını p;örmezsem gözüm açık 
gider,, dedi d~ hatırını hoş etmek için ya
pıyoruz. 

Genç bir kAdın - Okuması yazması 
olmayana bu.".ldan sonra ekmek yok di· 
yorlar. 

Bir yaşlısı - Bizim efendi elifi görse 
direk sanır amma Mısır çarşısında terazi i
le altzn tartıynr. Bu da ne biçim laf? (Ya· 
nındakine) bu kız da amma dilli dilazer! 

Bir başkası - (Dışardaki "Amin,, ve 
(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

GÖSTEREN UFAK TABLOLAR 

YAZAN: Refik Halid 
HAMiT DEVRiNDE 

SAHNE: 

Kapısına boycıar. boya, siyah üzerine 
san renkte rik'a harflerle (ley-

i!, nehari, iptidai. rii•ti ve idadi) kelimele
ri, sonra sülüs hatla kocaman bir (Hurşidi 
Maarif Hamidil cümlesi yazılı bir !avha 
asılmış, büyük. ahsap, harap bir konak. 
Fakat llivhartalti "Hamidi,, kelimesi, yeni 
ilave edildiği icin kenara düşmüş, taze bo
yasından do!ayı ı!a sırıtmaktadır. Zamane 
padişahının ismine nisbet ifade ettiği için 
o kelimenin mektep ünvanına ilavesi an· 
cak irade ıılı1'rnasile kabildi ve hususi 
mektep müdürleri bunu temin maksadile 
saray kapılarını s~mdırırlardı. Eski bir 
Kazasker konaiiı olan bu bina, artık, insan 
iskanına imk~n kalmıyacak derecede ha· 
raplaştığı iç;n mektep olarak kiralanmış
tır; zira, ver~e "büı:;bütün çöksün, yıkıcı· 
ya veririz!,. diye düşünmüşlerdir. Konağa, 
malta taşları yer sarsıntısına uğramış ka
dar çatlak, yamru yumru, inişli çıkışlı, bir 
avludan girilir, ortadaki çifte merdivenin 
basamak çivileri fırlamış, aşınmış. ayakka
bılarırun kösPlı-s;J,. mütemadiyen silinmek 
ten boğazlanmış .ığır gözleri gibi loşlukta 
iri iri parlamaktadır Dershanelerde sıra, 
hoca için masa, tlı kenarda kara tahta, du· 
varlarda bazı hadleri arşın arşın uzatılmış 
(Anatoli -i- Şahane) ve (Rumeli -i- Şaha

ne) haritalan varsa da bütün hu eşya toz.. 
lu, çentik ÇÜl".tük. ~".lrtık pırtık, iğri büğrü, 
berbat bir haldedir. Pençereleri açıp temiz 
hava vermevi kimse aklına getirmediği i· 
çin çürük nefPs, tulum peyniri, idrar, ham 
portakal kolmlarının harmanı ~öz sulan· 
dırmaktaclır. Mektebin bir köşesinde, tez
gah kurmuş bır de Türkçe bilmez Arnavut 
bakkal vardı~ ki teneffüs zamanları. önün
de kaynaşan ~cuklar hep bir ağızdan hay· 
kırışırlar: "Beş emek! Beş peynir!,, ka· 
pıyı, parçalanan hasırına çuval kaplanmış 
ve dört bacağı terrnsüpsüzce başka başka 
tarafa koymuş bir iskemlede, basma hırka· 
lı, başında ,,fıant sarık. poturlu bir ihtiyar 
adam bekler; ona "bevvab., derler; sabah· 
lan evleri dol~~a~ak çocukları toplar, ö
nüne katar, çantalarını ve sefer taslannı 
de bir sırığa taka'<'. mektebe getirir: akşam
lan da götürür. Simdi müdürün odasında· 
yız: Adi koJt.ukçu isi. cilası uçmuş, mürek· 
kep lekeli .vırtık çuhasile bir kötü yazrlıa· 
ne; üzerinde, bakımsızlıktan artık dönme· 
mekte olan bir kiirei mücesseme ve etraf. 
ta yaylan fırlamL~. dokununca piyano gibi 
deriı\den madeni •esler çıkaran soluk. hu· 
rada koltuklar; sabrem şahrem ayrılmış 
tül perdeleri:ı arasından Bozdoğan kemeri· 
nin ıslak yosunlu, sular şıpırdayan duvar· 
lan seziliyor ... 

Müdür - (Karşısında oturan baba 
n.. ~ekise çekişe mektep ücreti 

pazarlığını b;tirdlkten sonra, ayakta el
pençe divan duran ('OCuğa hitaben) Öbür 
mektepte tecvit okudun muydu sen? (Ço
cuk on, on iki yaslarındadır, fakat uzt1n 
pantalonlu. yP.lekli ceketli, büyülmüş te 
küçülmüş kıyafettedir. bu kıyafet sevimli· 
liğini örterek r,na bir cüce acaipliö:i veri
yor; suale kar~ı sadP~e bas sallar) Övle ise, 
söyle bakalun "1mrcli ihfa .. hangileridir? 

Çocuk - !Ezberden, anlamadığı belli. 
su gibi oku~ı "S,f za sena cude sahsın kad 
sema kerema zit tük• düm taliben fetera!,. 

Müdür - Aferin! Arabi de bilirsin el
bette ... "hurııfi cerre11 yi say da göreyim 
seni! 

Çocuk - 1 A '"Tli sUrPttP. bir nPfe<t.P o
kur) "Ba mim ila lam fi kaf hatta rübbe 
vavikasem taikasPm htı<~ müz münz hfila 
ada lPvla kav lea'le illa la! ,. 

Müdür - Ma~allah! Seni üçüncü sı· 
nıfa kaydedelim. 

Baba -- !Dimdik. sert yakalığma ıte· 
çlrdiği takma fiyonbağı kravatın Iastiiii 
gevşedif!:indar. arkadan teneke tokası fır· 
Jamıs, önden de düğmeve ilistirilen varım 
ay bicimi konraSJ sarkmıstır) mektPbi a
linizde cimnastik de tedris olunmaktay
mıs; mah:l.um bendeniz nahifülmizactır; 
validesi hemşireniz de üstüne pek düşkün; 
kendisini bu dersten muaf kılmanızı istir· 
ham edece~im (Bu sırada. icerdeki bir o
dada musiki dersi yerine Hamidiye marşı 
öğretilen ta!Pben;n sesi akseder: "Ey veliy
yi nimeti alem St>.hinşahi cihan,, müdür ve 
baba ayağa k:.lkarlar. Sınıfına götürülen 
yeni talebe. sırava süklüm püklüm otur-

(Lıitfen sayfayı çeviriniz) 

Ş 1MD1 Ki DURUM 

SAHN.I::. 0 .. zaman kendi kendime düşün. 

Köşk biçımı yağlı boyalı evlerle be· dum. Demek biraz dişimi sıkar· 
ton apartımanların yanyana, i- s~m ~en de yeni edebiyat gönül· 

rili ufaklı, bodur veya sipsivri dizildiği, lülerı arasına katılabileceğim. Bu 
Şişli taraflannda . yarı kır bir sokak. Civar gürültü arasında: 
bostanlarla fabrikalardan yayılan fışkı ve Dam üstünde kediler 
kömür dumanı kokusuna bahçeli evlerde· Mırnav mırnav dediler 
ki kırızantemlerin rr.yihası da karışıyor; Kabilinden uydurduğum sür 
satıcı sesleri durulursa horozların uzaklı ler güme gitti. Yalnız siı çırp:nı
yakınlı öttüğü de duyulmaktadır. Havada yordunuz. Geçen gün ii~üncü 
karmakarışık euien telleri ve yine karma- muarızım Naci Sadullaba telefon 
karışık radyo na.~mcleri. .. Kabukunu yeni ederken ben yanında ıdim. J\Iaka
yarmış, yenı fırlam1" mısır püskülü ren- lesine bu ciheti koymaklıihnı 
ginde, öyle taze cilalı, yumuşak, parlak söyleyordunuz. O size kat'• cc~ap 
saçları beyaz ipek kurdeleden geniş bir fi. veremiyor galiba bu şiirlerin pek 
yango ile süslenmiş, sırtında kısacık siyah de atmasyon olduğuna o hile ina· 
saten önlük. ayağında gergin siyah çorap- namıyordu. Velhasıl şiirlerime(!) 
lar ve kunt ayakkabılar , boynunda beyaz, kimse toz kon duramadı. Nihayet 
tertemiz yaka c·liııde siyah deri serviyet, keyfiyeti bizzat tavziha mecbur 
yedisini bitir'llis bir kız çocuğu ile anası. oldunuz. Bu vesile ıle iltifatını· 
Bu ana, iskoç kumasından yeşil ve kiremi- za mazhar oldum. 
di kareli bir yün tayyör giymiştir; spor a- Şimdi münakaşa seyrini takip 
yakkabılan topulcenz. sağlam , yarı erkek- edelim. Yeni edebiyatın ilk mü· 
çedir; ceketinin yakasına, uzaktan rozeti dafii olan By Müntekim: 
andıran mini mini bir saat iliştirmiştir; - Yeni edebiyat vardır. Fakat 
bluzuna da iri harflerle san ipekten bir onu aramalı, bulmalı! dedi. 
marka işlenmistir: başı açık. saçlan file i- ikinci muarızını Bn. Sabiha 
çindedir. Yanyana. hızlı hızlı yürüyorlar; Zekeriya Sertel: 
ananın tavrında 'bana yan bakanın yaka· - Yeni edebiyat daha doğum 
sına yapışırım , Hanya'yı. Konya'yı öğre- sancılariyle kıvranıyor. Yakında 
tirim, erkel!;r, isir>i ben de görürüm,, diyen doğuracak! dedi. 
mübalağalı hır mertlik işgüzarlık göze çar· Uçüncü muarızım Naci Sadtıl· 
pıyor. İşte, camı , cercevesi sapasağlam, da- !ah: 
mı kıpkırmızı Marsilya kiremidile örtülü, _Yeni edebiyat vardır. Doğ-
yepyeni bir binıı; kapının yanında. taşa muştur, büyümüştür. dedi. 
hakkedilmi~ ciddi, ufak bir yazı: Bilmem Nihayet dördüncü muarızım 
kaçıncı ilk okul. Merdivenlerden çıkıyor-
lar ve iki tarafına bir szra kapılar açılmış Refik Halid gayet ihatalı bir yazı 
bir koridon ıtiriyorlar: Duvarlarda sıhha· ile meseleyi kesti attı: 
ti koruma tavsiyesinde bulunan renkli re- - Edebiyat ilhaınını cemıyet
simlerle dolıı kartonlar asılıdır; insan ken- ten alır. Cemiyetler değ~incc o 
disini bir hastaha!!ede sanıyor ve asitfinik da değişir! dedi. 
kokusu duymad1ğına şaşıyor; her yer te- Ala! Fakat ben daha ikna edile
miz ve sade... Havada, eskiden bildiğimiz medim. Ayni fikri müdafaa eden 
0 karakteristik mektep kokusu hiç yok. muarızlarımın hangisine inana• 
Koridorun sağ tarafında, köşede, etrafı yun? Kitapçılara gidip bu Ziim· 
kordonla çevrili l:ir estrad kurulmuş, sü- rüdanka kuşunu arayaytm mi? 
tun üstünde ı?ayet enerjik duruşlu bir Yoksa ve13dethaneleı·e baş vurup 
büst ve yan duvarda yeşil somaki rengin- -Bayan (yeni edebiyat) kurtul· 
de, san yaldv:la yazılmış (Gençliğe hitabe). du mu? diye ebe hekimlere mi 
Siyah önlüklü, sa~lan beyaz bezle sımsıkı soraymı? 
örtülü bir kadın hademe gelenleri baş öğ- Yoksa: 
retmenin oda;ına sokuyor. Bu odada deri· - Oh! Çok şükür doğmUlj, bü· 
den rahat, geni~ büro koltuklan, bir kü- yümüş, meydana çıknuş da bak 
tüphane, Amerikan biçimi klasörlü dolap, kimsenin haberi bile olmamı~! di
sade tahtadan cila\, bir masa, telefon, ya- ye sevineyim mi? 
zı makinesi vardır; masa üstündeki vazoda Fıkramın sonuna meddah te· 
ise suyu de,l(işmiş, dipdiri , bir kaç sonbahar kerlemesi dediniz. Biz de meddah 
gülü ... El sıkmalardan sonra ana bir kol- tekerlemesi namiyle bir ~ey yok
tuğa serbestçe, rahatça gömülüyor, kızı da tur. O ciimle dediğiniz gibi med· 
iskemleye ·vaktile frenk resimlerinde gö- dah tekerlemesi değil adeta deli· 
rüp te tahafımıza giden bir şekilde- kıs- . . " . . 
kıvrak, perva~ız çıkıp oturuyor ve cin ~i- saç mas~ ıd:; Ben zı.ta d~, .ııta çuş7 
b' t af vreclivor kada pına yı vaktıyle on nıa1'1 

1 e r ı se ... koni vat mekun" gibi diğer bir 

~~~~--Podi -=ı :1~~~~as~a be~zed'.ği içi~ ~az· 
~ --~oowı- ~- 1 . Bakınız sıze hır mısal soyliye-

yım: 

Baş Oı,'rPtrr.en - (Genç bir adam- Ayna 
dır; yfü:ünde mesleğine ehem· Hayatında yalnız ayna satardı 

m.iyet verenlerin ve verdirmek isteyen- Birgiın aynalıçarşıda öldü 
!erin çokça hissettirilen vakarı seziliyor; Talih bu ya 
uzatılan evraka bakarak) Nüfus kağıdı , a- Tabutunu kaldıranlar !lynasız· 
şı şahadetnamesi, sıhhat raporu .. . Ala! Si- Iardı 

ze _devam saatıı;.r~. ce;velini .ve~e~ de ço- Bu benim şür (!) !erimden de· 
;ugu .sı~ına gotüre:ım. (~ı','l!klerı sınıfta ğildir. Bir mecmuaıla neşrolun· 
'Yedı cucele~'. fılmındekı gıbı ufac~ yer- muştur. Siz de itiraf edersittiz ki 
d~n yapma i•ıcemleler. onlara uygun ikışer ben elimi şakağıma koyup gün-
kışılık masalar vardır.) ı d" . .. b k d .. 

Çocuklar - (Yen; geleni görünce bir erce u~unsem u a ar mu-
ağzzdan ve mekanik olmakla beraber in- keınmel hır saçma yazamam. 
sanın yüreğin'? bir ~nadolu türkiisü gibi Be'?".m bu ş~~~s~r. (!'.le~!ıni 
hem meJaL hem muhabbet veren bir bes· gençlıge mal ettıgımı ilerı snre
teden selamlaılar) Gün avdın! Gün aydın! rek bana iftira ediyo.-unuz. Böy-

Bayan ö.i(retme>ı - (Sevimli ve güler le "Tahtında müstetir" ığneli ta· 
yüzlüdür; lta'ıve renııi etek. yine cok acık rizler yapmayınız. Ben size daima 
olmayan renkte bluz Baş öğretmen ile a- hürmet ettim. Benim genç 
na çekilip gittikten sonra) Simdi size bir nesle büyük itimadım vardır. Şi
masal daha söyllyeceğim: İpek tüylü. kı· ir diye mecmualarda yer bulan 
vılcım gözlii bir min'. mini tavsan varmış, bu saçmaiarla onlaT da henim ka
bir gece. annesi vokken yuvadan basını daT alay ederler. Siz daha ııek 
cıkarmış, ay ""~. ~.ltında parl~yan kı~lara gençsiniz. Bayatm ilkbahaTmda· 
bakmış, derf'de otusen kurbaıtalan dınle- sınız. Onünüzde u•un bir istikbal 
mis. ken~i ke:ndisine demis ki: Bari be': de var. Ortaya muhalled bir eser ko· 
çıkıp gezıneyım . 71playıp oynı".a.yun , egle- yunuz da beni filen tekzip ediniz. 
n~yı"? ... (Masa~ devam ı:~er. Bı.tınce) J1:~:1'.~ Şimdi barıstık mı? 
dı, bıraz da bılmece sovleşelım. "Yuzu ' • • 
maymuna benzer. kofası -kupkuru. ici süt Takvımcı 
dolu., nedir o bil' ıCocukların her biri bir 
şey söyler, doi!rn çıkmaz; nihavet öi!ret· HALKEVLERINDE: 
men anlatı~: fündistar. cevizi! Bir gülüş
me. bir nese ki dPi'i:me Jıitsin.) 

Yeni gelen - rYanındakine:) Dersler 
hep böyle midir" Ma•al bilmece. oyun? 

Bir ~cuk - Arasıra alfabe de oku
ruz, harfleri de yazarız ama en cok resim 
yaparız. Sen harfli makarnaları !!'ördün 
mü hiç? Yan ynDEI koyuyoruz, isimlerimi
zi yazıyoruz. Simdi bahcede öğretmen
le kocmaca da oynıv•cağız. 

Öğretmen - <Yeni ııelene) Alnur, 
(l,fıtfen sayfayı ~eviriniz) 

'" 

Sarıyer Halk evinden: Müklfatlı Kır 
koşusu (Mesafe 3 kilometre) Pazar 
ı-ünü saat 11 a~ yapılacaktır İştirak 
edeceklerin Evimize müracaatları 
Spor Şubesi, Avcılık kolunu açmıya 
karar vermistir Avcı1arunızm müra
caat1arr 

* Befi_ktat Halkevinden: Evimizde a
çılacak olan İngilizce derslerine 3 Şu
bat 1941 Pazartc:oi günü başlanacaktır. 

.._._ .. _ OClH,l(.. bl1Tnem1snı". i:(ı Almanyayı da büyük bir çık-
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( iktisadi Hafta 1 
'-·--------------------------~ 

Bu Hafta Bol 
Geldi 

Miktarda 
Neler 

ithalat Eşvası 

Sattık? 

iaşe Teşkilatı 

Kadroları Hazırlandı 
Ankara, 1 (TAN Muhabirin

den! İaşe teşkilatı kadrolarına nit 
kararnameler Başvekllete tama
men sevkedilmiş bulunmaktadır, 

llüseyin Avni işlerini geri bırakmaktadır. l\i- Vekiller Hey.eti b 1ı· ha~ta .içinde 

Bu hafta ithalat hareketleri tekım Almanlar da hatların bu toplanar~k Tı~aret Vekaletı tara
b 1 d lm derecede meşgul olmasından do fmdan gonderılen bu kararname-

ç kt 
ırbeıncılnp ani! a ge ektcydı. layı ticaret taahhütlerinı ifa cd~ leri tetkik edecektir, Verilen ma-

memışlerdlr Mesela· Türkiye _ uma a nazaran ıaşe umum mu-o an rı g tereden beklen- . ı ı · t · 
mekte olan mailarm toplu bır su- Alman · d ki: 21 .1 dürlUğüne bağlı olmak üzere 
rette emleket 1 · ya arasın a mı yon 1 h b '"d '' l'"k · m mıze gc ışı pıya- liralık tıcarct anlaşması petro ve ubu at mu ur u lcrı 
sada buyuk bır ferahlık uyandır- mucıbınce, Turkiyeye 39 ıoko- de f!lda~ olunmaktadır, Ticaret 1 
mıştır. Gelen malların başında, motif verileccktı. Halbuki şimdi- Vekaletı bu h~f~a sonund~. b~ ma- 1 
16 hın sandık teneke bulunmak- ye kadar beş tanesini teslim et- kamlara getırıl.ccek .. mudur ve 
tadır. Tcnekeleriıi çoğu bir mek ımkanı hasıl olmuştur. memurların tayınlerını yapmağa 
ye kalan kısmı da, samı)i mues- Hafta ıçınde tiftik en ziyade başlıyacaklardır, 
seselerıne tevzi ed leccktir, dığer I~ıçreye gonderilmıştir. Yalrırz 
petrol kumpanyasına aıttir. Geri bır gun içmde lsviçreye gönderi
mallar da pek çeşıtlıdir. Bir fikir len tift klerin kıymeti 124 bin 
\ermek ıçin, b rkaç tanesini yaıı- lira idi. Son hafta içinde tiftik 
yoruz: Saç levha, gramofon pla- ve yapağıya karşı talepler art-
gı- gr f ·- . b _ mıştır. 

amo on ıgnesı, traş ıçagı S.. B k .. 1· d k 
ki.rnyepvi maddeler am k . I'- umer an .. ın tuccar e ~n e i 
gı . ' P n ıp ı yapağıların yuzde seksen'nı alma 

vesaıre... . . sı da fiyatların artmasına sebebi-

Beş Yaşında Bir Çocuk 
Tramvay AltındaKaJdı 
Aydın isminde 5 yaşında bir 

çocuk dun Çarşr.kııpıda caddenın 
karşı tarafına geçerken Aksaruy
Ortaköy tramvay arabasiyle kar
şılaşmıştır. 

Çocuk geriye dönmek istemiş 
vatman da fren yapmışsa da 1 
tramvayın altında kalarak sürük-
lenmeğe başlamıştır. [ 

Yaralı çocuk Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılmıştır. Sıhhi va- , 
zıyeti tehlikelidir. 

Bu ~afta ıç nde ~omanyadan, yet vermiştir. Bu sırada lng'iliz 
~unanıstandan da ptyasan:n en ticaret birliği de, satın alacağı 
zıyade muhtaç olduğu kımyevt tiftiklerin fiyatına yüzde on ila
maddcler gelmiştir. Almanya- ve etmeğe mecbur olmuştur. Jn
dan da boya, mensucat sannyiin- gilizlerin alacağı tiftik miktarı 50 
de kullanılan kımyevi maddeler bin balye olarak tahmin edilmek
beklenmektedır. Bunlar:n itha- tedir. Dokuma ham maddeler:n
lıne rnusaade edilmiştir. Biıtun den, pamuk ihracatı da devam et
bunlardan başka, muhtelif mem- rnektedir. Geçen haftanın son 
leketlerden .~ah':'e gelmiştir. Esa- günlerinde yalnız Romanyayn ya
sen kahve uzerınc siparişler ço- rım milyon liralık pamuk gönde- manyaya 54 bin liralık portakal 
galmıştır. Ikı ay evvel sipariş e- rilm'ştir Malumdurki pamuk gönderilmiştir. 
dılen 2.5 bin çuvval kahve de tütik satışları Romanyadan ala: 
Mısır lımanlnrındnn birınde bek- cağımız petrol ve benzin ile mü· * lemektedir. badele edilmektedir. + * Uçi.ınücü, dordüncü derecede DIŞ TlCARETIMIZDE TA-

SATJLAN MALLAR: gelen ihracat maddeleri de fındık, HA VVULLER: 1 

i hracata gelince, yalnız lstan- kuzu derisi, kendir, taze balık, . . _ . 
bul ticaret odası tarafın- kepek, sünger gifö mallardır. Bu hafta ıçınde Tu~kıye :--:- !-

dan yapılan bir hesaba göre, haf- Bunlardan fmdık, Romarıya, Ma-1 talya ara.~ınd~ı . kl~rıı:ıg 
talık ihracat 2 milyon liradan caristan, Isviçreye gönderilmek- anlaşma?ının. ~uddetı bıtmıştı.7. 
fazladır. Bu yekunu kabartan tedir. Maamafıh son günlerde Maama!ih klirıng hesaplarına go
maddeler hangıleridır? Ve hangi talepler azalmıştır. re, ltalya bize karşı borçlu de
mcmlcketlere sevk cdilmiştır? Harpten sonra kuzu derisi ilı- ğildir. Bu itibarla kliring anlaş
Bu mevzu uzerınde durmağı fay- racatı pe khararetli bir devreye masının müddeti dolmadan, be
dalı buluyoruz. girmiştir. lsviçreden kuzu derile- delleri Merkez Bankasına yatırı-

Hafta içinde, ihraç edılen mal- rimize karşı talepler başlamıştır. lan malların ithaline müsaade e
larm başında tutun, tiftik bulun- Kuzu derisinden her yerde, pilot dilecektir. 
maktadır. Bunlardan tütiin Al- şoför ceketleri yapılmaktadır. 
manyaya sevk edilmiştir ki, kıy- Taze balık ihracatı, birinci de
met itibarile yarım milyon lira- recede Yunanistana, sonra Ro
yı bulmuştur. Maamafih bu maJ- manyaya, Bulgaristana yapıl.mak
lar, geçen seneden kalma mallar- tadır. 
dır. Alman fırmalan Ege mınta- Holandadan küsbeye karşı fazla 
kasından satın aldıkları tütünleri talep vardır. 
henüz ihraç etmeğe vakit bula- Haftanın ihracat hareketleri 
mamışlardır. Esasen ncrJetmek arasında, Almanyaya sevk edilen 
için vasıta yoktur. Tunanın don- 50 bin liralık halıyı da ilave et
mas1, Balkanlarda ve merkezi mek lazımdır. Yaş meyva ihraca
Avrupa hatlarında demir yolları- tına gelince, en zıyade portakal 
nın pek meşgul olması, ticaret ihraç edilmektedir. Yalnız Ro-

Macaristanla aramızdaki tica-
1 ret anlaşması müzakerelerine 

devam edilmektedir. 
Anlaşmanın hangi safhada ce

reyan ettiğine dair malumat yok-
tur. lsviçreden bir ticaret heyeti 
geleceği hakkındaki haberler de 
teeyyüt etmemiştir. Halbuki Tür
kiye - lsviçre arasında yeni bir 
ticaret anlaşmasını arzu eden it
halat tacirleri çoktur. Çünkü is
tedikleri kadar mal alamıyorlar. 

TAN 
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Münir 

Nureddin 
KONSERi 

1 Şubat Salı akşamı 
Fransız Tiyatrosunda 

Bilet satışı başlamıştır. 
t. Tel: 41819 J 

AZIZ DEVRiNDE HAMiT DEVRiNDE ŞiMDiKİ DURUM 

,._ ' I 1941 Fuar Hazırlıkiarı 
1 MARMARA' d lzmir, (Tan) - 1941 lzmir En-

i --~ a ~~~=~~l~~:r. fu:uı.u.~a:;~l:~~~;~ 
Bayanlar haftası 

Devam ediyor. 

Saltanat 
KURBANLARI 

(Mayerling) 
Mümessili JON LODGE 

şimdiden müracaatler vaki ol
maktadır. Fuardaki vakıflar pav
yonunda bazı tadilat yapılacak, 
ilaveler olacaktır. Münakalat Ve
kaleti, bu seneki fuarda yeni ye 
büyük bir pavyon yaptıracaktır .. 

1 Çavdarlı Ekmek 
1 Sıhhat Vekaletinin istediği 
yüzde 20 çavdarlı ve 32 randı
manlı ekmek nümuneleri dün ra
porlariyle birlikte vekfilete gön-
derilmiştir. 

MADAM Sıhhat Vekaleti Izrnirde tatbik 
edilen yüzde 20 çavdarlı ve yüz-

ve de 86 randımanlı formülle yapı-

ş o Fo
• • RU• • lan ekmeklerden iyi netice aldığı 

için bu formülü memleket mih.-ya
sında tatbik etmeğe karar ver-

.Mümessili miş ve buhususta hazırladığı ra-
KONSTANCE BENETT poru. Vekiller Heyetine tevdı et-

~====:r::_ı~m~işt-ır. m -., ------------- ' BING 

CROSBY 
JOAN 

e BLONDELL e 
Bütün elem ve kederlerinizi 

MISHA 
AUER 

IH.ı(,U1'KL 

9.00 Proe .. am 
9.03 Haberler 
!1.18 Marşla:-
9.45 Yemek lıstes ... 

ll.30 Procram 
12.33 Şaraılar 
12.50 Haberler 
13.05 Oyun h;;&vası 
13.25 Orkestra 

18,00 Program 

t'"Ul•"A ı\I 

18,03 Orkestra 
18.50 İncesaz 
19,30 Haberler 
19,45 lncesaz 
20.15 Müzik (Pi) 
20.30 Müzık (Pl) 
20,45 Şarkılar 
21,15 Konu&ma 
21.30 Opera 
22 30 Haberler 
22.50 Dan smuziği 
23,25 Kapanı, 

EVLENME 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi mezunlarından Nımet 
Kural ile yüksek mimar ~uhıt
tin Gi.ıven'in nıkah merasimleri 
1/ 2/ 1941 cumartesi gunu K dı
köy evlenme dairesinde yap.ılmış 
tır. 

Genç evlilere saadetler dileriz. 

!edi Büktaş 

Vefat Etti 

KÜÇÜK M E L E K 
Inhisarlar umum müdürüriyeti 

nakliyat şubesi müduni Bedi 
Buktaş, bir kalp sektesinden ve
fat etmiştir, Cenazesi bugün saat Fransızca sözlü şaheserinde unutturacaklardır. 

""BU Salı Akşamı SÜMER SinemasrndaJ 13 te Taksimde Firuzağada be
lediye Beyoğlu hastahanesinden , 

BUGÜN 
- ' kaldırılarak Edirnekapısmdaki 

s A R A y s 1 NEMASINDA ~~~~~~~~:ı~~si makberesine def-

EMİL YANİNGS'in bütün eserlerini gölgede bırakao Bedi Büktaş, esbak maliye na-
zın ve ayan reisi Rifat Mene-

ELVEDA 
GENÇLiK 

Fransızca sözlü müstesna film başlayor 

ROBERT DONAT 
ve 1940 Yıldızı G R E ER GAR SON 

Bütün bir hayat bir filmde ... 30 senelik Aşk . .: 
Hatırası silinmiyecek fevkalade bir Aşk filmi. 

İUıveten: FOKS JURNAL son dünya harp haberleri 

mencioğlunun damadı, Anadolu 
Ajansı umum müdürü Muvaffak 
Mcnemencioğlu ve hariciye umu
mi katibi Numan Menemencioğ
lunun enişteleriydi. Askerlikten 
yetişmiş, umumi harpte memle
kete mühim hizmetler etmiş ve 
daha sonra da istifa ederek inhi
sar idaresinde iktidarı, muntazam 
mesaisi vev doğruluğu ile kendi-

' , sini herkese sevdirmişti. -
~----~ Bugün saat 10.30 da tezilatlı matr~in~P;.:zw:=== 

BUGÜN s o M E R Sll;MASINDA '\ 
Barların ve içkfoin baş döndürilcü ihtirastan saikasiyle sukut eden 

bir kadmm hayatını tasvir eden 

SARIŞIN ŞEYTAN 
Emsalsiz Aşk ve ihtiras filmini görünüz. 

SEFALETTEN ... AŞKA ... ve NİHAYET ÖLÜME . .: 

Baş RoUerde: MARLENE DİETRİCH 

.. ;~;;~-;:;·;··~~~;···~7;·;~~-~-i 
Gilndilz saat 15,30 da : 
Ak~ıım saat 20 30 da ' 
EMlLtA GALOTTl 

t<OMEOI KISMINOA 
GUndUz saat 15,30 da 
A ksarrı '!laııt 20 31 dıı 

IC IRALfl< ODALAR J ······································-·--.. 

ilfı.hi seslerine kulak kabartarak) Lakırdı
yı kesin de alayı seyredin! 

(Alay, çoc:.ığun minderi bekçinin kol
larında yola düzillür. Mektep denilen yer, 
mescidin iç avlusunda, kavuklu mezar taş
larına nazır, çitlE'.nbik ağaçlarının gölı{,e
sinde, tepe camlı bır tek taş odadan iba
rettır. Çocukl:ır kC'ndi getirdikleri minder
lerde, yerde otu: .ırlar ve hep bir ağızdan 
sallana sallana ckular. Zaten, çor,ı defa 
hoca dükkandadır, ona çırağı bir Tatar oğ
lanı vekalet eder.) 

muştur; baş.nc!a sarık, fakat üstünde set• 
re pantalon, tahaf kılıklı muallim, başla
rını çevirip yeni gelene Çakışan çacukla
ra haykırır. - Ne oluyorsunuz be! Siz hiç 
adam ~örmedinız mj? Oku, sen 301 Şakir 
efendi!. 

JAMES STEWART ve MİSHA AUER il 
yavrum, bir soracağın varsa bana sor. Dur, l N 
ben sana bir şey sorayım: Sizin evde kaç :tı.A VETEN: En son Şarki Karip harp haberleri BARDİA'nın ' t t 
tane oda vnr? 1 sukutu, İngiliz hücumu, Mısırda zafer şenlikleri. a n e e 

Yeni gden - ıDuraksar; sonra gözle- Bugün saat 11 de tenzilat1ı matine. 
rini kapar, zıhnir.der. geçirerek ve parmak- ' , -••••••••• 

301 Şakir efendi - (Kıraat kitabından 
okur) "Sabai:ıır.. hayri İslamın infilaknü
ma .. ,, 

larile işaret ederek 5ayar) İki tane sokak 
üstimde, bir t;ın" o•tada, bir tane de arka- 1 DUNYANIN 8 NCİ HARİKASI --------.. , 
da, etti dört ... Ama banyo ile mutfak ta İnamlmıya..:ak derecede müthiş ve mua:z:zam sahneler arasında en nefis bir 

Muallim -- tı1an kaç kere söyledim, 
noktalı "ha,. ile noktasızını okurken tef
rik eyle diye! Noktalısı hançereden çıkar, 
nah böyle! (Gırtlıığından yırtarcasına kor
kunç sesler çıkarırken düdük öter) 

var. Onları da sayayım mı? Aş K M A c E R As ı . F E DA K A R L 1 K M Ü c A D E L E s 1 
Bir kaç çocuk - Say! Say! 
Başka çocukiar - Sayma! Sayma! (Bu H ,. N D R u· . y sırada dersin bıtt.ığ!ne işaret olarak elek- A S 1 

trilt z.ili öter) * * Baş Rollerde: TYRONE POWER - JJIYRNA LOY - GEORGE BRENT BiR AY SOKRA: 1 .. •• •• Ve on binlerce figüran 
* * 

BEŞ SENE SONRA: 

* * Çocuk- <Diz çökmüş: divitteld 
lifli bezir mürekkebine kamış kalemini ba
tırıp dılini çıkararak, yaladıkça silinen 
yumurta akilP c•lalı bir nevi parlak, renk
li kagıda $!İlç bela 1·azıyor:) "Rabbi yesir 
vela tüassir,, 

BİR SF.r>rn SONRA: 
Çocuk - (Mor frenk mürekke

bine "hattat,. ınarkalı kalem ucu ile ve 
"eseri cedid,. kağıd·na yazıyor:) "Sayei 
maarifvayei hazreti Şchinşahi a'zamide .. ,, 

rine, her bT~~~ bir~~~~~~i;a~f~~e~~~i 
1 

1: U R K Ç E S O .z L U nüshası 1 F R A N S I Z C A S Ö Z L Ü nüshası 
kartondan fişleri ayırıp yanyana ,getirerek 1 p E K Sınemasında ' M E L E K Sinemasında 
cümleler tertip ediyor:) "Ataturk seni u- ...._ 
nutmayız!,, ...... _. .. AYRICA: En son FOX dünya haberleri. Bugün saat 11 de tcnzilfitlı matine.••••••' 

Ancak, hayatının müthiş faciasını bütün ta! 
siltıtiyle te~hır etmedcrı bunu nasıl söyleyebilirdi 

Nıhayet, bin mi.ışkülatla, ancak şu snleri 
söyleyebildı: • 

- Herhalde sizin en feci bir akıbeta karşı mü
sellah elmanız lazımgelir sanıyorum. 

- Ben de buna eminim, ancak bu muammayı 
biraz olc:un hnlletmeği, bir parça vuzurla görmegi 
pek isterdım. Karşımızdaki düşmanları iyice tayin 
cdemıyorum. Maamnfih "Denizci'' nin eli ayağı 
baglı olarclt kenöısini onlara kurbanlık koyun gı
bı verece uıi zıınnediyorlarsa pek aldanırlar. f?im
dı hi.ıkumetle çok mühim bir iş hakkında müzake
redeyız. Bu teklıfimize ait fiyatları, en son santi
mıne kadar ben hazırladım ve karımın asgari. 
hadde ındırdım. O kadar ki, şayet bu işte yine ya
nımızda "Kurdoğlu" yu görürsek ve o bizden d.:ıha 
aşagı bir fiyatteklif ederse, o zaman onlnrın büs
butün gızli bır maksat, ticari olmayan bir maksat 
tnkip etmekte olduklarına inanacağım. 

- O znman'i 
- O zam n? Şayet onlar sermayelerini böy-

le batırmak hevesınde iseler biz karşı duramıya
cagız. ~ akat boy le bir şey olamaz. Buna eminim! 
Kendilerıni de bizimle beraber iflasa surüklerne
lerıne ımkan yoktur. 

Mıı mafıh, bızım işler hakkındaki üzüntüleri
miz ne olun:a ol"un bunlarla seni daha fazla meş
gul etm e hakkım yoktur. Şimdi sen bunları 
bırak da soyle bakayım, hayatın hala güllük gi.ıhis-
tanlıJ-. mı? . 

Bırdcnbire gelen bu sual, böyle asabi bir 
buhran geçirmekte olduğu sırada Şermıne fovka
. fide tesır etmıştı. O dakikaya kadar metan<:tıni 

•uhafnza etnıışkcn bır anda sinirleri gevşedi ve 
•nciinı tutamıyarak gözleri yaşla .:fol:iu. Midhat 
un bu aglum;ısını kendısine karşı duyduğu mel" 

:ım te hı mledcrek ona doğru eğildi. 
- Şcrmıncığım, senı bu derece üzecek soz

• soyledığım 1cın nffet beni; kendimi tutamıya
< du uncelerimı açığa vurdum. İşte susuyorum. 

ude ın uzerıne en ufak bir golge bıle ge
k ı t mcm Çok rıca ederim Şermin, gE'çmiş 

l r t z rıne fıkir yorarak kendini üzme! 
SL~tulur. Şermının buyük bir irade kuvveti 

.Nakleden: l\tuazzez Tahsin Berkano 

sadederek ikeııdisine hakim olmak istedigi beJli 
idi. Bir iki dakiket sonra Midhat tekrar sô.ze baş
ladı: 

- Ben şahsi hislerimi ima etmek istemlyor
dum. Şermin. Fakat mademki sualim seni bul<ndar 
müteessir r::tti, o halde :>ana, en feci anları atlat
mış olduğumu söyleyebılirim. Şimdi artık benin 
mesud olduğunu düşünerek ben de mesud olu
yorum. Saadete ben de kavuştum demektir. Bun
den ba~ka ne isteyebilirim? Hatta, bundan evvel 
göri.:ştıİğumüz zcınıan, yani senin yıl dönümü ge
cende söylemiş olduğum sözlerle senin vaziyetini 
müşkııileştırcığim için affını dilerim. Artık bun
ları di.ışünmeyerek bana karşı kin beslememeni ve 
benı kendine samimi ve muşfik bir ağabey bilme
ni rica ederim Şermin. 

Şcrmm bu sözlere itiraz için elini kaldırdı fa
kat Mıdhat bt• eli tutarak muhabbetli bir kardeş 
sevgisiyle optü. • 

- Aramızdaki münasebetin yine eskisi gibi 
olmasını istiyorum yavrum. Geçmiş günlerin ma
·ziye müessir olmamasına dik.kat edelim ve iki 
eski dost olarak kalalım. Bana itimat et ve her
hangi bir zam&nda, herhangi bir sebeple bana ih
tıyacın olursa, hiç tereddüt etmeden benı çağır, 
dakikasında suna koşacağıma emin olabilirsin, 

Genç kadın göz yaşlarını güçlükle tttmnğa 
muvoffclk oluyordu. Onun bu derece yanlış bir 
yola sapmış olmasına, bu kadar aldanmasına nasıl 
imkan ohtvordu ~ Demek Midhat onun fevk:ıltıde 
mesut clduğuna kanidi. 

za, allı adam, her sözünün, her hareketinin 
Şcrminin üzerınde ne kadar büyük bir tesir )ap
tı~mı onu ne derece heyecanlandırdığını bilmiş 
olsa! Hele son söylediği müşfilt sözler onun yara-
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sını büsbütün deşiyor, kalbine bir bıçak ~okmuş
ja!" gibi guğsünu acıtıyordu. O kadar ki, bir ara 
artık tahammül edemiyerek güngi..ır hüngtir ağla
maktan ve göz yaşları arasında ona her şeyi Jtıraf 
etmekten bile korktu. . 

Midhat onun geçirdiği buhranı görmüyordu. 
Gitmek için kalktığı zaman genç kadın onu yeme
ğe alakoyınak teklifinde bulundu amma red ce
vabı nl nca bila ihtiyar geniş bir nefesle gog::1u ıa
n-ıa t'J ı:ın dı. 

- Kocı:ına çok selfım söyle Şermin. Onu evde 
bulamadığıma cidden müteessir oldum. Inşallah 
gelecek defa Isıanbula gelışimde bir gün evvelın· 
den haber ,·erir ve akşam yemeğine gelerek onu 
da gôrunim. Enişte beyle hala teşerrüf edeme
mek büyük bır kabahat! 

-· Tt>şekkur cdeqm. Güle güle git ... 
Onu kı:.pıya kadar teşyi ettikten sonra tekrar 

salona döndü ve bu defa artık asabına hakim ola
madan göz yaşlarına bol bir cereyan verai. O ka
dar can ve yı.irekten ağlayordu ki sokak kapısı
nın anahtarla açıldığını . Nejadın içerıye gırıp el
clivenJe:riyle şcıpka.c:ını masanın üzerine fırlattığını 
farkedt>nıedi. \. alnız onun sert bir sesle: 

-- Blırndar çıkan adam Midhat değil miydi? 
Diye sormıısı üzerine top gıbi yerinden sıç

rayarak kerıdisıni toplamağa çalıştı. 
- · Evet • 
- Aldanmadığımı bilıyordum Onu benden 

daha iyi kim tanır? Neye gelmiş? 
- Bazı işler hakkında babamın fikrini almak 

üzere bu sabah İstanbula gelmiş, bizi de gönnclı: 
istedi. . 

- :M:utıaka "Kurdoğlu" işi hakkında görüş
mek için bu seyahati yapmış olacak. 

-- Fvet, bilhassa o mesele için ... 
Nejad arip bir sesle güldükten sonra cali bir 

lakaydlıkla sordu: 
- Ve gelip "bizi" ziyaret etmeğe kendisj 

mecbur bilmiş oyle mi? 
- Evet. 
- VnkHsiz bir misafirlik. 
- Akraba çocukları arasında mer:ısime ria-

yet etmek lüzumu yoktur. 
-- "Bizi'' niçin görmek isteyormuş? 
Şeımın güzlerini kaldırarak hayretle ~rdll: 
- Bu suııllerin altında nasıl bir mana gi1Je-

yorsun Nejad? . 
• - Sadece bu ziyaretin sebebini anlamak ıs-

4 ted ım 
- Evlendikten sonra bizi görmemişti. lfü 

akraba ÇOC'Uğurıun, ilk fırsatta bu zıy:ı.retı y~pıp 
ai.lcsıne yenı ~ırrr.iş olan bir damadı tebrik etmek 
istemeı:inden duha tabii bir sebep olur mu': 

Nc!jad bir şey söyleyecekmiş gibi dudaklarırıı 
kıpırdattığı haldf ağzından bir kelime çıkmadı ve 
birdenhıre Şeımının kolundan çekerek onu pen
cerenin onimc surükledi. aydınlıkta onun ç<:>nesiru 
iki parmağıyle tutarak vü.ıi.ınü tetkik etti. 

- Siz aglamışsınız: 
CSenç kadın cevap vermedi. Titreyen dudı.ık

larından bir kcJime çıkması kabil değildı. Esasen 
bu vazıyet karşısında tekrar gözleri yaşardığı 
halde, onun gıbi keskin nazarlı bır adamı nnsıl 
oldatabi lirdi? 

- Hfıla cia n~lıvorsunuz. 
Şermin onun elinden kurtulmak için çır-

pındığı halde muvaffak olamadı. 
- Niçin ağlıyorsunuz? 
- Bilmiyorum ... Hiç sebeoi yok .. Aptallık! 
Nejat ısrala tekrar sordu: 
- Ağlamanıza sebep nPdir? 
Şermin bir kac:amak volu arıyor. mnnasız ce 

vaplar veriyordu. Fokat .mun durmadan ayni su
ali tekrar etmesi üzE>rine ('iledep cıktı . 

- Sebep mi? İnsan ağlarsa herhalde pek se
vinçli ve mesut olmadığı için ağlar ... 

- Goz YdŞlarınu.a sebep olan Mithat mıdır? 

(Arkası Var) 

ı:ııııa;w:ev 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ıl 1 1 
1. 1 1 11 

Soldan sağa: 1 - Suçluyu sor
guya çeken 2 - Bir i.ıtuleme füe
ti - bır kadın ısmı 3 - Ata bıncn 
- erkek 4 - On - öncephe 5 -
Bir sorma edatı - ad 6 - Iskelet 
7 - Ters okunursa: Hakkuıda 
etrafında - Ters okunursa: 4 haf
tadır 8 - Bır uzvumuz - Ameri
kada bır nehir 9 - Hentbol'iın 
bir hccesı - bır hayvan. 

Yukarıdan aşağı: 1 - lğrenç 2 
- Bir terzı tıleti - familya 3 -
Bir isim 4 - Bır teşekkül azası
nın vermeğe mecbur olduğu para 
5 - Modern, zamanın adamı 6 
- Meşhur bir divan şaıri - an
mak 7 - Terı: okunursa bir hay
van ismi - bir nota ışarcti - ilye 
8 - Avrupadn bir yarımada -
bir sayı 9 - Cömert, kermt-.kar. 

* 
Evvelki bulmaca - Soldan sa

ğa: 1 - Haramıler 2 Uluma 3 -
Rp - ova - ah 4 - Ar - aza 5 -
Mi.ılazemet 6 - Va - an 7 - Ça
tana - ır 8 - Imece 9 - Natır, 
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Bugünkü Maçlar 
ig Dördüncüsünü 
T a,l} in edecek 

g, Dordüncülüğüne Namzet Vefa ve 

Karşllaşıyorlar f stanbulspor Bugün 
.ıı en Terbiyesi Genel Direk-ıyakındlr. Beyoğlu sporun bugün 

- tuğu tarafından Istanbul böl- Beşiıktaş karşısında elde edeceği 
lne_ dün tebliğ edilen bir emir, zayıf ihtimalli herhangi bir mu
erlikle alakası bulunan spor- vaffakıyet kendisi için ümıt ve-
iltın .klüpleri namına müsaba- ren bir sevinç olacaktır. 
Yapmalarını menetmektedir. ·ık •u 
Vakıa 1939 senesi bidayetin- Fenerbahçe stadında ı O) n 
. beri muvazzaf subayların Beykoz ile Silleyma~iye ~asu~
p takımlarında yer almaları d~dır. Kuvvet itibarıyl~ bırbırı

• eı:ıccıilmiş erlerin de klıip he- nın hemen hemen dengı olan bu 
~bıtıa maç' yapmaları garruzon iki takımın maçından sonra yapl
e~Utanının musaadesine bağ- lacak Fenerbahçe - Topk~pı kar
•l"UlUştı. şılaşması herhalde ~ aliı~a ~op-
11 Bu yeni emir ihtiyat veya mu- ~acaktır. Bu y~nı .e~ır uz.~
..,~; subay olsun, er veya tale- rıne ~e~erbahçe ~ımdilik Reb•ı-
~ ~un askeri vazife üa eden den ıstüade cde~yece~, ceza~

l.iitün sporculara şamil olduğun- nm affını bekledığı melıhten .bır
~ bugun yapılacak lig maçla- kaç sene - şayet bu memnuıyet 
r-~ takımların ne şekilde -a wnJt.rew ıuıuııl[Ul - uszeuıllıe"lt 
ıtftt&cakları merak edilmoktedır. edecektır. 

llugün en mühim maç Vefa ile Boks Müsabakaları 
ril~bulspor arasındadır. Şeref 
"'f'll<lYomunun ilk oyunu olan bu 

şma, ınilli kümeye girecek 
dördüncüsünü tayin edece

• n hayli sıkı olacak ve her 
. taraf oyunculan muhakkak 

ı eUerindeki ibütün kudretlerini 
eceklerdir. 

·, ~illi kümeye girmek Vefa için 
k bir şey olmamakla beraber 

~iye kadar muhafaza ettiği 
ı bırakmamak keyfiyeti az e-
• ·yetil değildir. lstanbulspor 
• U\1affak olursa milli kümeye 

defa girmiş olacak va belki 
an sonra da \akunını gevşet
ek için elinden geleni yapa-

tır. 
" ~açm en büyük yükü muhak

ki hakemin omuzlarına çöke
ir. Karakteri itibariyle sert 

• ıyan Vefa takımının karşısın
ı Son zamanlarda çok kuvvet
r ~ş olan Istanbulspor da ayni 
ı Ul ile oynarsa hakemin en ufak 
• ~dedilebilecek bir liıkaydiyi bile 
ı f.13termemesi ve en hafif bir mü-
• ~abada bulunmaması icabede
l:lttir. 

• lstanbl:lspor takımı son gün-
hde takımını Süleyman, Celal 

· ~ Salahaddin ile takviye etmiş 
· ~ bunların ikisini takınuna al
• Ş bulunurken Vefanın bu yeni 
ı ir üzerine dört beş oyuncu
' dan mahrum kalması bugiin

Q maçın Istanbulspor lehine yüz 
· Virmesini bekletecek fakat maç 

herhalde umulduğundan daha 
ıt bir şekil alacaktır. İstanbul

• r bu memnuiyet dolayısıyle 

~~~::::: ;:::: tasary ile Altıntuğ arasındadır. 
illatasarayda asker oyuncu yal-

Gündüz vardır ki bunun yok
~ ndan da Altıntuğ karşısında 
~~~e duyacak kadar müteessir 
r Yacaktır. • 

SOn maç Beşiktaş ile Beyoğlu-
r arasındadır. Şimdiye kadar 

G.ğlubiyet acısı görmemiş olan 
, §iktaşın Beyoğluspor gibi gö
~l>ek bir takım karşısında tem
llıli oynaması tabiidir. Ancak bu 

im zarfında formünü hiç 
~emiş olan Beşiktaşın bu 
'rtayı da atlatacağı akla daha 

Istanbul Boks ajanlığı tarafın
dan tertip edilen boks musaba
kaları dun gece saat 20,30 da Be
yoğlu Halkevi salonunda yapıl
~tır. Neticede Şevki Heceb'e 
Sermed Sotiriye, Semıh Yanı ye, 
Şerif Beni'ye, Abdi Hasan'a sayı 
ıle galip gelmişler, Seyfi ile Cev
det ve Nusratla Nihat berabere 
.kalmışlar ve Muzaffer Basanı ve 
Hamid Seyfiyi abandone ettir
mişlerdir. 

ltalyanlara Göre 
(Başı 1 inc1dc) 

yerlerdeki kumandanlar ve idare 
amirleri çok m~kül vaziyetlere 
düçar olmuşlardır. Ayni haberle
re göre mesela Eritrede benzin 
ve gıda maddeleri son derece az 
olduğundan, halk yiyecek bul
mak 1çin memleketin içlerine git
mektedir. 

lngilizlerin deniz hakimiyeti 
yüzünden ltalyadan deniz yolu 
ile hiç bir sevkiyat yapılama
maktadır .• 

Times Jluhabirine Göre 

Londra, l (A. A.) - İtalyan 
hududundaki Times muhabiri 
şunları bilclırmektedir: İtalyan 
kabinesi azasından bir QOk nazır
ların gönüllü olarak askere git
meleri Homa diplomatik mahfil
lerinde ordu ile Faşistler arasın
da ciddi ihtilaflara, diğer taraf
fan da İtalya milletinin Yunan 
meselesinin son vaziyeti karşı
sında duyduğu acıya atfedilmek
tedir. İtalyan Genel kurmayının 
:Mussoliniye bile tehlikelerini i
zah ederek 'bu işe girişmemesini 
tavsiye eitiği üşa edilmektedir. 

Arnavutluktaki muvaffakıyet
s1zlikler tevali ettikçe bu ihtilaf 
gittikçe derinleşmiş ve İtalyan 
Generalleri, Mussoliniyi Hitlcre 
mutavaatla itham etmişlerdir. 
Bunun neticesi olnrak Italyan 
ordusunun Almanlara karşı bes
iedi~i huc;umet büs bütün mey
dana çıkmıştır. Bugün pek az İ
talyan m•,.itehassısı Almanların 
zaferine .nanmaktadır. 

AHBAP Züğürtler 
(Başı 1 incide) 

:_ Kurtjsteyene koyun mu ven1ir? 

4
.,. Şaka azıtır, iş dil kavgasına döner. O kadar ki, handiyse 
6liişece.kler. 

.ı· Meğer ağacın ark~s!nda bir~si ~armış, bu konuşmayı iyice 

.. ~~emiş. İzbandut gıbı heybetlı bır adam. Hemen karşılarına 
"Qtl)jp haykırmış: 

- Bre mendeburlaT! Bu mer'alann sahibi ben oldu~ımu 
~ediniz mi? Burada davarneyi otlatmak benim hakkım. 

il sen lrurtlannı ne cesaretle benim araz.ime sokuyorsun? 
ı. - Aman Ağam, bu bir kuruntudan ibarettir. Biribirimize 
lllO) keseden hayaller anlatıyoruz. 

Demeğe vakit kalmadan izbandut : 
tı._. - Sizi gidi hak yiyiciler sizi! Sizi gidi ziyankarlar sizi! 
~İzin de pestilini çıkaı:ayım da kurdunuzu, kuzunuzu göriinüz. 
lı Diyerek, enselerinden tutar ve kafalarını habire tokuşturur. 

.~tıunla kalmaz, bellerini kırar. Onunla da kalmaz, ciğerlerini 
'0kıneğe kalkışır. İki züğürt ahbap inliye oflı;\·a yalvarırlar. Sağ
l'tlllrına birkaç tekme daha yiyip ölümden kurtulurlar. Adam 
~iter gider. Bunlar da yolun iki kenarına yan canlı, yarı ölü bir 

ide serile kalırlar. 
ilJt· Bu sırada uzaktan bir eşekli peyda olur. Bu üç ahbaptan 
ı.k-ôııce kısmet seyahatine çıkan değil miymiş. Epice bir para 
~tınuş. Bir eşek almış. Köylerden pekm~, zeytinyağı top-
~lttış. Birer tuluma doldurup kinna satmak ıçin pazara götii
Yorrnuş. Yolun iki yanına serili iki ahbabını görünce hemen 

lllılarına koşmuş: 
- Vah, vah! Demiş. Bu haliniz ne? Zizi kimler bu hale 

lttu? Postunuzu kim ıslatıp böyle giineşe serdi? 
ikisi de nöbetle e ıhlıya oflıya baslannd:rn geçeni anlatırlar. 
Üçüncü ahbap, ikisini de ayrı ayn baştan ayağa bir süzdiik

I sonra acı acı gülümser, gülümser de belinden bıçağını çıkarıp 
~,Pekmez tulumuna batınr, bir zeytinyağ tulumuna! Tulum

, l\.l ı>ekmezler, yağlar yolun üstüne akmağa başlarken yerde-
t!'e der ki: 

- Eğer sizin ikinizde de şuncacık, ze1Te kadar akıl varsa, 
şu pekmezle yağ gibi şanl şarıl aksın! ... 

Bulgar Milleti 

lstiklaRni Müdafaya 

Karar Vermiştir 
(Başı 1 incide) 

Sovyet Rusya ile karşılıklı bir 
yardım paktı imza edilmesi le
hinde yaptıkları propaganda 
Bulgaristanı harbe sürükliycbi
lir. Sağ cenah maceraperestleri 
de ayni rolü oynamaktndırlıır. 
Bunlardan birinciler Bulgaristnnı 
Estonya, ikinciler, Romanya va
tlyetine sokmak istiyorlar, 

"Bunların hiç biri Bulgar mil
letinin hakiki arzusuna tercüman 
olmamaktadır. 

"Bulgaristana sulh içinde nur
lu bir istikbal hazırlanması, her 
şeyden evvel bizzat kendimize 
ve makul bir siyaset takip etme
mize bağlıdır.,, 
Şimdi de üçüncü bir tezahüre 

şahit oluyoruz. Bu beyannameyi 
neşreden muhalif parti liderleri, 
hükumetten bazı meselelerin 
tavzihini isteyen bir takrir hazır
lamışlardır. Bu takrirde Kral 
Boris'in Hitler'le mülakatından 
başlıyarak, son günlerin dediko
dularına kadar bütün meseleler 
bahis mevzuu olmaktadır. Takri
rin umumi hedefi, hükiımetin 
bir maceraya sürüklenmesine 
mani olacak açık bir siyasetin 
tesbit ve ilanını temindir. 

* * Görülüyor ki, Bulgaristanda 
nazi ve komünist taraftar

larının tahrikatına ra&1lnen hü
kümet ve efkarı umumiye salim 
ve emin bir siyasetin taraftarıdır. 
Bulgar milleti, milli emellerimn 
tahakkuku pahasına da olsa, 
vaitlere aldanmak, maceralara sü
ruklenmek ve harbe girmek ni
yetinde değüdir. 

Bulgar hiıkfunetinin bu tak
rirdeki suallere vereceği cevap 
vaziyeti bir derece daha aydın
latmağa · yarayacaktır, Pakat 
şimdıden anlaşılan şudur ki, Bul
garistan kendi topraklarını ya
bancı askerlere çiğnetmemek, is
tiklalini muhafaza ve müdafaa et
mek azmindedir. Bu da Balkan
ların sulhü bakımından en büyuk 
garant.c r. 

Wilkie Çağrlldı 
(Başı 1 incide J 

henncm köşesi) adının verildiğini 
anlcımıştır. 

WHllde, Fransada iş_qal edilen 
sahilden !am 20 mil mesafede bu
lunan Douver limanının şark ko
lu müntehnsında bulunduğu bir 
sırada dü;;manın bir "Dornier,, 
to.yyaresı lırr.an üzerinden uç
muştur. 

Willkie, istilaya karşr yerleş
tirHmiş elan toplan seyretmiş
tir. Bu topl::ırın nasıl i.şledi~i ken
disine gi)stf'rilıniş ve bir kaç o
büs &tılmı~tır. Kendisine bilhas
sa başvek Hn emri üzerine oraya 
konulan ve başvekile izafeten 
Winnıe adı verilen muazzam top 
,gösterilm·ştir. 

Willkie şu sözleri söylemiştir: 
"Bütün istıhkamları. askeri ve 
bahri hazırlık.lan gördüm. bu a
dayı istilaya teşebbüs eden bir 
A1manır. yerinde bulunmak iste-
mezdim -

C lıurchill'in Beyanatı 
Londra, 1 (A. A.) - Başvekil 

Churchill, dün Southampton'a 
yaptığı ziyaret esnasında bir a
:-ahk ve birdenbire halktan Bir
lcşık Amerika devletleri reisi şe
refine tezalıürat yapılmasını is
lcmıştir. Halk, bu talebe hara
retli cılkışlarla mukabele etmiş
tır: Churchill kendisine refakat 
eden Hopkins'den bahsederek 
şunlnn söyJemiştir: 

"Hopkins. demokrasinin ve 
hiırriyetin dostu olan büyük dev
lı>t adamı Roosevelt'in hususi 
mümessili ve yakın bir arkadaşı
dır. Ameı!kanın nüfuzlu kütle
lerinin İngiJtereye yardım husu
wnda p.österdiği zihniyet ve yar
Jım :ehindcki hareketin müte
madiyen aı tması bizim cesareti
mizi takviye etmiştir.,, 

Başvekil. Trablusgarp ve Ama 
vutiuk hart>katından bahsederek 
şu sözleri söylemiştir: 

"Trabhıscarp ve Yunanistan 
radisderi fta!yadaki Nazi - Fa
sist reiiminin çürümüş olduğunu 
isbat etmıştir Atina ve Kahire 
uzerinı:: muzafferane yürüyecek
leri yerde. 1'.,a~tler, rejimlerini 
ıdare edeh!lmek için Nazilerden 
yardım istemekte ve hnttfı ken
d5lerini onların idare etmesini bi
le göze &lmalctadırlar. Bütün 
bunfar b;ze. önümüzdeki uzun 
ve çetin hadiselere karşı koyabil
m,.k tçin büyük bir cesaret ver
mektedir. Bız büyük işler başar 
mava lfıyik oldul{umuzu isbat e
deceğiz. Ne zaman ve nasıl yapa
cağımızı s9ylememekle beraber, 
bu harpten muzaffer çıkaca~ımı
za eminız O püne kavuşunca İn
gil terenin uzun tarihinde en şe
refli devrey! teşkil eden bir za
manda YD!i;ı.mnkta olduğumuzu 
söylemek hskkını kazanmış ola
cağız ... Filhakika bu devir. vazi
iel<>rir h::ıkkile yapıldığı ve şe
refli :işlerin başarıldığı bir devir 
olacak tJ r., 

Universite Rektörü 
1 ıp 1 alebesile Bir 
Hasbuhal Yaptı 

Universite Rektörü Cemil Bil
sel, dün saat 17 de Tıp 1'.,nkültesi 
son sınıf talebesine bir çay ziya
feti vermiştir. Rektör kısa bir hi
tabe ile musahabeyi açmış, 7 se
ne evvel Tıp Fakültesinin son sı
nıfında 98 talebe olduğu halde 
bu sene bu miktarın 356 yn çık
t.Jğına işaret etmiş, kemiyet ba
kıınından olduğu kadar keyfiyet 
bakımından da bugünkü fakülte
nin üstünlüğünü tebarüz ettir
miştir. 
Müteakıben Rektör talebeleri 

fikirlerini açrkça söyleırleğc da
vet em iştir. 

Talebenin Dertleri 
Talebeden Rifat Günba Üniver

sitelilerin. hiçbir yerde düşilnce
lerini yazamadıklarını söylemiş 
ve: 
"- Talebelerin fikirlerini neş

redecekleri bir mecmua lazımdır. 
Üniversitede talebe yüksek mek
tep talebesi gibi değil, bir Etu
diant gibi yetiştirilmelidir. 

Fakir talebeye yardım yapıla
madığı için, birçok yaratıcı kabi
liyetler yokluk içerisinde crıyor. 
Burs usulu genişletilmelidir. 

Istılahlarda vahdet olmayışı da 
talebeyi çok müşkül mevkide bı
rakıyor. Bu da ehemmiy~tie na
zarı dikkate alınmalıdır." 

bizi "Haydi mektebe!" diye kov
maktadır. Biz de bizzarur dersi
miz olmadığı zamanlar vaktimızi 
kahvede geçiriyoruz ve bitmez 
tükenmez tavla maçlarına başlı
yoruz. 6 senedir bitmeyen reka
betler vardır! 

Kütüphanelerde yer bulmak 
için karanlıkta yola çıkıyoruz ·.•e 
hatta yer kapmak için kavga edi
yoruz. 

Rahat rahat okuyacak bir yeri
miz yok. Bu sebeple kahve köşe
lerinde çalışmayı öğrendik. Bir 
Universite birliğinden bahs~ciiJi
yor, nerededir? Biz gölgesini bile 
göremiyoruz." 

Rifat Bilge, Tıp talebesi içın 
bir hastaneye ihtiyaç olduğundan 
bahsetmiştir. 
Nıhad Bozkurd, her sene bir iki 

defa Anadoluya parasız seyahat
ler tertibini istemiş, F. K. B. sı
nıfın kaldırılmasını ve staj müd
detinin arttırılmasının lüzumlu 
görüldüğünü söylemiştir. 

Hayati Sedon, profesör ve do
çentlerin hal.kevlerinde fakirlere 
baktıklarını ve haftada bir iki 
gün de talebenin sıhhatiyle ala
kadar olmaları lazımgeldiğini ile
ri sürmüş ve: "- Hiçbirimizin 
vücudü tam bir genç vücudü de
ğildir". demiştir. 

Eskiler ve Yenller Zeki Salih Ba~ar da Bayazıt 
ve Şehzadebaşında evv~lce tek ~esud ~tasagon: . ·r, .. 
tiık meyhane varken şimdi bura- - Ihtıyadar yenılibe duş-
larda meyhane bolluğuna işnret m~dırlar. Bu ~i b.ir ;:alitedi~. 
etmiş, talebelerin bu gibi yer- j Eskiler 15 senedır bır ıl~ç fabrı
lerde vakit geçirdiğini soylemiş kası kuramadılar ve eskiler yal
ve: nız ilmi inhisarları altına aldılar 
"- Ev.-elce arkadaşlar yol u- ve hala bi~ Uro~oj~ doçenti çıka

run diye meyhanelere gitmeyor- ramndılar. demıştır. 
lardı, şimdi meyhane aynklarına Fuad Ozgen: 
gelmiştir. Meyhanelerle mü~aciele "-Ben ensüline muadil bir 
edilmeli, bu mücadele kahvelere formül buldum. Tecrübelerim iyi 
de te~il olunmalıdır." dem~ştir. netiC'e verdi; ihtiyarların uzviye-

Cahıd Kocabaş'da talebenın o- 1 tini kan reaksiyonu ile tazcliyen 
kuma~t~ başka eğlenmek gez- ı bir ilaç yaptun, kediler üzerinde
mek gı~.ı şe.~lerden zevk .a~acağrnı ki tecrübelerimin muvaffakıyetle 
ve ~ugunku şartlar dahılmde. bu j netıcelendi. Sonra ihtiycır kadın
~~an.~arın mevc:ut. ~hnndıgını ların yüzlerini buruşukluktan 
ilc:;ı suı:rek de.r.nıştır kı: . kurtaran bir pat formülüm var, 

.. --: Sura~le b~ U?iyersltelıler fakat profesörlerim benim gayre
klubu teşkıl edılmelıdır. ~aleb~ tımi kırdılar, beni teşl'ik etmek 
b?rada r~hat ~a~at _okuyab~lı?cJ~, 1 şöyle dursun, sen talebesin, ooy
dınlenebılmelı: fıkrı v~ bed~ .ih~1ı- I ıe şeylere 'karışma dediler, halbu-
yaçlannı tatmın edebılmelıdtr. ki ben alaka bekliyordum." 

Yurttan Şikayet 1 Rektör bütün bu dilek ve mü-
Cafer Yıldıran yurd talebeleri- taleaları tesbit ettirmiş, üzerle

nin karşılaştıkları müşkülleri şu rinde ısrarla duracağını vedet
sözlerle tebarüz ettirmiştir: miştir. Bu toplantılar bir hafta 

"- Sabahleyin erkenden yurd dc\·am edecektir. 

Milli Şef Elen/er 
Kralını 1 azi_qe Etti. 

Ekselans " (Başı 1 incide) 
ismet INöNO 
TÜR İYE RElSlCül\IHURU 

ANKKARA 

ltalyanlar 
Tepedeleni 

Tahliye Ettiler 
Ankara Radyo Gazetesi, dün 

akşam Yunan - İtalyan harbine 
ait şu malı"ımatı vermiştir: 
"- Arscsiııted Press'in Arna

vutluk hucluc.undak.i muhabiri
nin verdiı!i b•r habere göre İtal
yanlar 'fEpeae1en'i tahllve etmiş
lerdir. BP su1 etle Tepedelen de 
Yunanlıların eline geçmiştir. Yu
nanlılar. bu civarda yeniden bir 
cok mühim mevziler ele gçirmiş
ler ve külliyetli miktarda malze
me ij!tinam etmişlerdir. Yine 
bir habere göre de Yunan kıt'a
Jarı büyük bir İtalyan tank hü
cumunu muvaffakıyetle tardet
mişle ... dir " 

Atina 1 (A. A.) - "Tebliğ": 
Kıt'alnrımız bugün 1900 metre 
irtifaında dağlık bir mıntakada 
muvaffakıyetle neticelenen mu
harebeler yapmıştır. Düşman 
elindeki miihim bazı mevzileri 
z~ptett :ıc ve I 50 esir aldık. Cep
henin diğer bir noktasında düş
manın tanklarla yaptığı bir hü
cum daha başlangıçta kırılmış
tır • 

ltalyan Tebliği 
Roma. 1 (A. A.) - "Tebliğ": 

"Yunan cephesinde normal dev
riye ve topcu faaliyeti olmuştur. 
Düşman tecemmüleri alçakta u
(.'an tavyarel('r.miz tarafından kü 
<.-tik çapta bcmbalarla müessir 
sur<>tte boml ardıman edilmiştir. 

Ep;e sularında: torpitolar1mı
zın gece c:evelanları esnasında 
bir torpitomuz düşman muha
rebe gemileri refakatindeki gemi
lere hücum etmiştir. Asgari on 
hin tonluk bir vapura isabet va
ki '>lmuş ve derhal batmıştır. 
Düşman 17.emi!erinin şiddetli mu
kabelesine rağmen torpitolanmız 
salimen -üslerine dönmüşlerdir. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

ha ıslah t'lmlş, kuvvetlerin! ve hazır
lıklRnnı :ırtıırmı:;tır. Şematik bir çer
çeve içinde Ş'mall Afrikadakl bugün
kü askeri \'azıyet, şu kalın çizgiyi 
gösterir: BllvOk Brltanya imparaUırlu
ğtı mildııfaadan çıkarak gallp ve hA
klm bir dereceyi bulmuş; İtalyan im
paratorlıığu rr.Ostemlekelerde, lnhi
uıma uğramı:; Fransaya gelince -Mas 
temlekelerdeki mevkiini muhafaza et
miş ve yalnız ana vatanda mağlOp ol
muştur 

Fransanın bu müstesna vaziyeti o 
kadar t.hemmiyeW ve o kadar kuv
veWdır ki, Almar.ya ile yapılan üzün
tülü if'mas \'t' konu~malarda onun ye
t:Ane bıtinatf,Ahını teşkil etmektedir. 

Şlmnlt A1rfkada General Weygand
ln kumandar.lığı altında toplanan kuv 
vetler, ne kadardır? Ba:ı:ı bitaraf as
keri mu han iı ler ve müşahiUer, bun
ları yanm milyona kadar çıknrmak
t3dır. Fakat daha ziyade itimat tel
itin «>den k3yn:ıklann verdiği malO
nata bakılma, Bu Fransız ordusunun 
h:ıkikl mevcudu 300 binden faz.la ol
mak ıcap <'der. Bunlann 180 bini Tu· 
'\usta, 70 blnJ Cezalrde, 50 bini de 
rasta tahşlt edilmiştir. Ordunun tec
hizat mük·•mmeldir ve son znman
lard:ı l:ıır kat daha m!lkemmetleşürO
miştlr; bllhnıı~r zırhlı muharebe vası
t:ıları. tank \'e Uıpçu bakımından. Ma-

1\fümtaz iş arkadaşım Hiikumet Reisi Jan Metaksas'ın şah· ,rcsal Graziııni'nin mağ!QblyeUnden 
sında Yunanistanın uğradığı elim zi)-a' miinasebetiyle muhabbetle ev\·clkl finı:ı:f Afrika İtalyan ordu
dolu sözlerinizden son derece miiteheyyiç olarak zati devletini~e ~u lir boy blçü:iebilecek derecede kuv
teşekkür ederim. Bü~·iik acımıza zatı devletinizle dost ve müt- vctlldir. 
tefik asil Tiirk milletinin gösterdiği şiddetli alaka gerek beni, Ru ordunun mühim bir kısmını yer
gerek milJetimi derin bir surette miitehassis t'!tmekte ve iki memle- il kıtalar teskfl eder. Fakat buntann 
ketimizi sıkı sıkıya birleştiren dostluğun kuvvetini bir kere daha .. skcrl k:ymeaerf ve hfmıet iktldarla-
teylt eylemektedir. rı, İtalyan ordusundaki yerli kıtalarn 

Bayan llletaksas'a Taziye Telgrafı r.!Ebetle, )!11de y(lz yüksektir. 

Ankara, 1 (A. A.) - Reisiciimhur İsmet İnönü, Bayan 
taksas'a bir taziye telgrafı çekıni tir. 

Başvekilimizle Elen Başrekil{ Arasında 

Me-

Ankara, 1 (A. A.) - Mctaksas'ın ölümii münasebetivle Basve
kil Dr. Refik Saydnm'ln Yunan Başvekili Korizis, aşa~ıdaki 'tel
grafları teati etıni.,lt>rdir: 

Eksela1ls B. Korizzis 

BAŞVEKİL 

'AT/NA 
Dost ve miittefik asil Yunan milletinin acı vas haberi Ciimhu

riyet Hüki'ımetini \'e heni fevkalade miiteelli~ etti. En samimi 
\'e miiteheyyiç taziyclerimi:r.in kabuliinii \.'e Kraliyet Hükl'ımetine 
iblağını zatlalinizden rica ederim. 

Dr. Refik Saydam 

* + 
Ekselans Dr. Refik Saydam Başvekil 

ANKARA 
Biiyiik Şefinin şahsında Yunanistanın uğradığı muazzam ziya' 

miinasebetiyle gerek nhsınız, gerek Ciimhuriyet Hükumeti nam~na 
vaki muhabhetkfır sözlerden son derece milteheyyi~ olan Elf'n mil
Aetinin uğradığı son dere<-e acı yasa dost ve müttefik asil Tiirk 
milletinin iştirakinden dolayı en derin şiikrsnlanmızın ifade~ini 
kabul buyurmanızı Kraliyet Hükumeti ve kendi namıma zatialiniz
den rica ederim. 

Majeste Krahn itimadiy1e çağın1dığım ağır vazifeyi üzerime 
ahrken size sunu temin etmek isterim ki, Jan MetaksH'a rehber 
o1muş 'olan ~riiksek prensiplerden miilhem olmaktan faril? olmı:va · 
cağım. Ve iki mcmlekf"timizi s1kı sıkı hirlt>o;tiren ~lizfilrne7 ıfosı . 
ıuğa ayni imanı hesli~·erek bütün ga}•retlerimi onun eserinin ida 
mesine hasredeceğim. 

Hariciye Vekilimizin Telgraflan 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile Yunan Başvekili ve Bari· 

ciye. ~arm ~o~zis arasmda taziye telgraOan teati edilmiştir. 
Harıcıye Vekılmuı, Bayan l\letaksas'a da bir tuiye telnafı viin
dermiştir. 

Denlzci11k bakımına gelince. haU
hazırda Kasnblanka, Oran, Blzerta ve 
r ... abes l\slıori:ıde bulunan deniz cOzO
t,::mları bakkında sarih malOmata ma
hk de~lllz. F~kat ban denizcilik mü
tehusıslarına göre, şimali Afrika li
manlarına iltica eden Fransız donan
masının umumi tonllAto hacmi, bir 
50 bin k:ıdarôır Denizcilik bakımın
füın asıl ehemmiyetli olan nokta, bu
rndakl rransız deniz üslerinin milkem 
mellyetldlr: Yalnız Blzerta Ossilniln 
kıymeti, biltün bir deniz filosunun 
kıymetine muadildir. Garbı Akdeni
zln eıı mUhlm üss!l. burasıdır. Bu üs, 
buton İn!?ilız donanmasını istiap ede
cek kadar gPnl:itir 

Gelelim hava kuvvetlerine: .M!lta
rekf'nin lmn1s~ anında Şimall Afrika
d:ıkl I'ransız hava kuvvetleri. 700 tay
•ıareden ibaretti; Bunların arasında 
st.ın siııtem bombardıman tayyarele
ri de vardır. M!ltnrekeden sonra ha
va kuvv('tlerl de çoğaltılmıştır: İki 
pek kuvvetli hava meydanı olan Ka
r11ba ile Sldl Ahmed olduğu gibi du
ruyor. 

Ru ordunun başında Wveygand'dan 
maada, Amlrııl Abrlal'da bulunmakta
dır ki. Framız ordu ve donanmasının 
en muktedir kumandanlan da bunlar
:iır. Akde:ıirde son fngillz muzaf.fe
~ıyetleri. Weygand ordu:runun askeri 
tcıvmetinl "e manevi lrudrPtinl bir 
'<at ~aha ıırttırmı•tır Ma!lilr P'nın 

c:anın bu ıon orduro. acaba .OnOn bi
rinde bir ise yarayacak mıdır? Bu 
hndiM"lerln ınki~afına bağlıdır; Yakın 
bir istikbal, bize bu sualin müsbet 
veya menn cevabını verecektir. Her 
halde muharebe henh bttmemlştlr, 

, hattA yeniden başlamak Qzeredlr; 
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Cenaze Merasimi 
(Başı 1 incide) 

Sen-Sinod azaları, askeri ve 1;iya· 
si yüksek memurlar, yabancı sC· 
faretler erkanı ve ingiliz ordula
rı murahhas heyeti kliseye gel· 
mişlerdir. Merasime Atina baş· 
piskoposu riyaset etmiştir. Bu 
merasım ynpilırken mubaliigasız 
bütün Yunanistan ağlamakta idi 
Kral, prens ve prensesler, Bayan 
Metak:;as, büyük ölünün ailesi ef
radı ve merasimde hazır bulunan
lar diz çökmiışlerdı. 
Hükiimetimizi Atina Sefiri 

Temsil Ediyor 
Atina, 1 (A.A.) - Atina ajan

sı teblig ediyor: 
Türk hükumeti, Metaksas'ın 

cenaze merasimine iştirak etmek 
üzere, hususi bir heyet gönder· 
mek arzuswrn izhar etmiştir. Fo· 
kat vaktin miısaadecizlıği dolayı· 
sıyle Türk hükumetini temsile ve 
cumlıurreisi ile hükümet namına 
çelenk vaz'ına Atinadaki Türkiye 
buyükclçisini memur etmiştir. 

Kral, vcliahd, kral ailesi erkfı· 
nı, Yunan ve Yiibancı hüktimetler 
tarafından gönderilen çelenkler
den başka çelenk kabul edilme
miştir. 

y· eni Başvekilin Nutku 
Atına, 1 (A.A.) - Yeni Başve

kil Korizıs Geı:eral Metaksas için 
Atinanın büyük kilisesinde yapı
lan dini ayinin sonunda mühim 
bır nutuk söylemiştir. Başvekıl, 
çok heyecanlı bir ifade ile, Me
taksasın 1912 den 4 Ağustos 
1936 tarihine kadar geçen müd
det zarfındaki hayatından bah
setmiş ve şunları söylemiştir: 

"Bundan üç ay evvel.. senin da
vetin uzerine bütün Yunanistan, 
büyük bir disiplin ve vatansever
lik göstererek, düşmana karşı 

müttehit bır cephe aldı. Cenabı
hakkın iradei ezeliyesiyle sarsıl
maz olarak, iman ve şecaatle . 
kalplerımiz dolu olduğu halde 
şeref yolunda yürüyoruz.. Yolu 
bize sen göstermiştin. Şef, uyu .. 
bu yol Yunanistanı zafere isal e
decektir." 

lsviçrelilere Göre 
(Başı 1 incide) 

tarafından şimali Afrikada irat 
f'dilccek nutk:ı büyük bir ehem
miyet utfcdıliyor. 

"G(.'Jleral d~ Gaulle de dün i
rat ettiği bir nutukla bütün Fran 
sızları Almanlara karşı birleş
meye ve mücadeleye davet etmiş
t1r.,. 

De Gaul'ün Heyecanlı 
Bir Hıtabesi 

Londra, l (A. A.) - Hür Fran
sız:ar, Teskilatı Şefi General de 
Gaulle, r:ıdvoda Fransız milleti
ne ve F:ansız Afrikası ordusuna 
hev<>canlı bir hitabe iradetmiş 
ve İtalyan !mparatoruğunun yı
kılmasınrln Hür Fransız kuvvet
lerinin iştirak hisselerini tebarüz 
ettirdikten sonra, şunları söyle
miştir: 

"Fransanın mukadderatı, doğ
rudan doğruya Akdenizdeki bü
yuk harbb neticsine bağlıdır. E
~er bu harp kaybedilecek olursa, 
Fransa, uzun zamanlar için istik
lali-ıi kayljedeceği gibi. İmpara
torluğa tla veda etmek mecburi
;etın:ie kalacaktır. Fakat bu harp 
kazanıldı~ı takdirde. düşmanla
rın mul:ndderatı knt'i surette te
ayvün etmıs olacaktır. Çünkü 
zafer. Avrupaya ve Fransaya 
doğru hav~lanabilmek için, Latin 
aen•zinir. malik olduğu hareket 
üslerinden ü:tifadt? etmek zaru
retin~edlr ... 

General de Gaulle, Amerika· 
daki Frarısız ordusu kumandan 
subay ve erlerine hitaben şu söz· 
leri sövlemhtir: 

"Biz, Hür Fransızlar, büyük 
bir disiplin ve teşkilat gayretı 
sayesinde bu gün gemilere, aske 
rl kıt'ıı.lara ve tayyare filolanna 
<:ıı:ıhip bu1:.ınuyoruz. Yakında bu 
kuvvetlerden bahsedildi~ini du· 
\•ac;:ıksınız Fransız Afrikasın 
daki kun,andan, subay ve er ar· 
kadaşlarırr.ı Fransanın mukadde 
ratı si!ahlarırızın yanıbasında ta 
a~ yün ederken, siz. silah elde 
fakat üm;tı::ız ve haysiveti kırıl· 
mış bir hrılde seyirci mi kain 
cakcınız ? Gelin. hep beraber ha· 
reket edchn ve harplerin en a· 
dilim -~e:-P.f ve hürriyet harbi· 
-ıi- hep birl;kt;(' kazanalım . ., 

istila Teşebbüsü 
(Başı l incide) 

yanın elinde hala 35 bin tayyare 
vardır. Fnkat bunların ancak 6 
bini birinci sınıf tayyaredir. Ya· 
ni istenildıği her zamanda ıstifa· 
de edilecek tayyare miktarı bu
dur." 

"~%ili~er, Almanyanm İngil· 
tere uzerıne yapacakları buyuk 
taarruzun kendilerı içın btiyül 
tehlike teşkil ettiğı kadar buyu 
bir fırsat olacağını sovlemt ıtıt 
dirler. Çünku Ingı.lı.zle~ muhtt 
mel Alman hücumunu karşıla
mak için bütün tedbirleri almış 
'ardır. Clinkiı böyle bir taarruz 
teşebbüsünün ır..uvaffakıvctsizli
ği Almanynyı da büyük bır çık
maza sokartıkt:r.,, 

• 



COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

CocukAnsiklopedisi 
ner çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Ciinkü Coeuk AnsiklonPdic & ... ünkü 
('OCU~un mPktPptP 

Cünkü 

mekter dı~nci.ıı hııtt~ 

mf'ktP1"fl""1 cınnt"ll ..,,,,,., 

tac o1nn~ı en kıvm,.,t 
U eserdir. 

Her hedive kınhn kil' 1 ,imkü· 

Cnt'ttk A. nc::iR-1n"'"rlic::t 
bütün dfüıva cocııkla· 
nna Vtlba!'n ve bav· 
ram hPnivP~ nl:ırı:ık 

en çok verilen eserdir. 

C"oC'uk A.Tıc::fklrml"rlio;t 

TAKSIM BELEDiYE 'GAZiNOSU 
Gazinoınuzun denize nazır tarafı çamla sarıla

rıık git7.eJ bir KIŞ BAHÇESiNE çevrilmiştir. Sabah 
kahvesi, öğle ~·emeği, ~ay, aperitiv ve akşam yemek· 
lcri için her giın sabahtan eece yansına kadar S8)1D 

mfü; tcrilcrimizc açıktır. ÇİGAN MtiZİKASINI 
d;nleyerek, kış ortasında, Boğaziçini ve etrafının 
güzelliğini se~ rt'derek vakit geçirmek için İs tan· 
bulun hiricik yeridir. 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz Bir Kunışluklann Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 

2-2-!Hl 

. . 

DENT-OL 
DİŞ MACUNUNU 

J(ufianarak dişlerinizin sağlamlığını ve gOz kemat 

lıran parlaklığını kazanınız. 

Her yerde O E N T O 1. diş macununu isteyiniz 

~~111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111!1 

~AŞKIN TEMiZi 
5 Milli, Hissi ve Aşki Roman --! Yazan: Aka Gündüz -§ Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 

bola bilir vevahut u 
nutulabi1tr Fakat Co 

CO<'ıırunnza fa vcfah ve 
bill!ili bir nrknıfacı va· 

Dantelsiz bir kuruı,lukların yerine dantelli bir kuruıluldar darp ve plya· 
saya kafi miktarda çıkarılmı, oldutundan dantelsiz bir kuru,ıuldarm 31 
Mart 941 tarihinden ıonra tedavulden kaldırılmas. kararla,tırılmıttlr Dan
telsiz bir kuruşluklar 1 Nisan 941 tarihınden itibaren artılr tedavül etmiye· 
cek ve bu tıırihtcn itibaren ancak bu sene müddetle yalnız malsandıklaril~ 
Cümhuriyet Merkez Bankası ıubeltrince ve Cümhuriyet Merkez Bankası 
, ubesi bu'ı•nmıyan yerlerde Zıraat Bankası ıubelerınce lı:abul edileb•lecektu 

Elin-!e dantelsız bir kuruşluk bulunanların bunları malsandılı:larile Cüm· 
buriyet Mcrku ve Ziraat Bankaları ıubelerine tebdıl ettirmeleri ılln olıınur 

· ~ıııııııııırıııııı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı::;ı 
cuk Ansiklopedisi co 
cu~n havatı üzerind r 
tesir vapacak ve bü 
tüıı havatınca iz btrA 
k:acak bir eserdir • 

TAN Neşriyat E-vi 
lstanbul 

Adres : lstanbulda TA N Matbaası 

zifesinf !!Öriir OM hoc: 
sa;ıtlerindr hn,.ıılık ve "9035. •12523" 

arkadaslık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 'WıiıılııllıllllıMıı•ıılıı 
ılttir. Mükemmel şekildt: Harbiyede Cümhuriyet ve Gazhane sokağında 30-32-3~36-38-1-1/1-

1/2 - 3 numaralı iki kirgir ve üç ahşap dükkan ile bir klrcir kilise ankazı 
eclit edilmİf olarak iki Cil· satılmak üzere açık artırmaya konulmuıtuı. M~.:muunun tahmin bedeli 
fi birden (7) liradır. 2675 lira ve ilk teminatı 200 lira 65 kuruştur. Şartname, Zabıt ve Muamellt 

Mıidürlüğiı Kaleminde röriilebilir. İhale 17/2/9-11 Pazartesi ıtünil saat 
Talebe ve mual~•mlere 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 

tenzilatlı (6) liraya verilir. mektuplariyle ihale rünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 
(742) 

,-------~ İstanbul İş Bankası Karşısında ~ııım ______ ....._ 

MALOL CEMAL GİŞESi 

Aydın Asliye Hukuk Hakimliğinden: Aydının İncirliova nahiye 
sınden Halil kızı Cevriye Savran tarafından kocası müddeialeyh 
İzmir Eşrefpaşa, Kadriye mahallesi Kireçli sokak 3 No: lu evde 
duvarcı ustası Abdullah oğlu Şevket aleyhine açtığı boşanma da 
vasında M . aleyh Şevkete ilanen tebligat yapıldığı halde mahke 
meye gelmediğinden gıyap karan tebli~ine k;ırar verilmiş ve mu 
hakeme 10121941 pazartesi saat 9 a talik kılınmış olduğundan mu 
maileyb Şevketin mezkur gün ve saatte Aydın Asliye Hukuk Mah· 
kemesine gelmesi veya bir vekili kanuni ~öndermesi aksi takdirde 
gıyabında muhakemeye devam olunacağını natık işbu gıyap kararı Uzun senelerdenberi Muhterem Müşterilerinin Teveccüh ve rağbetini ka

zanmıştır. Çıkan İkramiyeleri Gizli Tutar. 
tstanbul !ı Bankan brıısında MAL OL CEMAL G 1 SES ı N DEN Yeni tertip biletleri almanız 

ilanen tebliğ olunur. (718) 

zeı:ırinlıii temin etmek demektir. 

~--• Sahibi Harp Malülu CEMAL " CANTEZ --.ı11 Deniıyolları işletme Devlet 
idaresi ilanları • r TAN Gazetesi İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

·ıan Fivatları 
Harici Asker~ Kıtaatı ilanlara 

Baflık maktu olarak 150 
ı tnci sayfa aantiml 500 

A;ıağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmE'.len hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde izmitte askerJ satın alma komisyoıırnda yapılacaktır. Şartna
mesi komisyonda görlllilr. Taliplerin belli \<akıtte komisyona gelmeleri. 
Cinsı Mikdarı Tutan Teminatı İhale gün ve saati 

J • • • 800 Kilo Lira Lira 

Beyaz ı:eyn.lr 12,000 6600 "!!}5 13-2-941 15 

5 • • • 16 
4 • • • ıooj 

Sığır @ti 52,500 18, 375 1380 13-2-941 15 

ilan aagfuında,, 60 . Odun. 400,000 6600 450 11-2-941 15 
Odun. 400,000 6600 450 13-2-941 15 

(1870-736) 

---------------------------------------------~ . nııavr.-....-., 

T o R K 1 y E c o M H u R 1 y E T 1 ra~!~ ~~~ı:':.~~~=k~~.~:~:~~~ ~~= 
ZiRAAT BANKASI 

Kmulut '-'a rihl : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajana adedi : 265 
Zirai n tiuri her nevi banka muamelelerl 

Biriktirenlere 28,800 Lir,. Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bınkasındı kumbırılı "e lhbaran tasarruf rıe1ap11rında en n ıcı 

llraaa bulunanlara senede 4 defi çeklleeek kura ile apQıdakl pllnı g&r• 
ikramiye dıCıtılıcıktır. 

4 Adet 1.000 Llralılc 4.000 \.lr• 

• • 100 • ı.ooo • 
• • 110 • 1.000 

siltmesi 4/ 2/941 Sah runu saat 15 te 
Eskişehir Askeri Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktrr. Tahmin bedeli 
27,375 lira ilk teminatı 2053 lira 13 
kuruştur. Taliplerin belli vakitte Ko-
misyona. gelmeleri. {1868 - 733) 

• 
120 ton pirinç pazarlıkla satın alı

nacaktır Muhammen fıatı çuvallı 39 
kuı-..ıııtur. Şartnamesi komisyonda gö
r~litr 40 tondan aııağı olmamak üzere 
ayn ~yn bc.yilerden de alınabilir. 120 
tonun teminatı 7020, kırk tonun te
minatı 2340 liradır. Pazarlığı 3-2-941 
pauır.esi günü saat 14 te Ankara le
vazım Amirllğı satın alma komisyo
nunda y~pıiacaktır. Taliplerin muay
yen gü'"I ve saatte temlnatlarile bır
likte komisyonda bulunmalan. 

(423) (1788) 

150,000 kilo sığır eti alınacaktır. 
Pdzarlıkla eksiltmesi 8/2/941 Cumar
tesi rünü saat 11 de Çanakkalede as
keri ııatm alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 52,500 lira ilk 
teminatı 3937 lira 50 kuruştur. Talip
lerin belli vakitte komisyona relme-
leri. ( 1850) (644) 

İstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden: 
1 - Merzifon Hava Okulu için bir 

Teodolit ileti alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 6/2/ 941 per

'Şembe günü Hat 14 te Yeşilkoy Hava 
Satm Alma Komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İsteklilerin ıartnameyi ıtörmcl 
üzere berrün ve pazarlığa (irecekl~r 
c:ı3 lira muvak1nt tem natlarmı Ba-

KARADENİZ YOLU SALI POSTASI 
4 Şubat 941 Salı gunkü Karadeniz yolu postası yapılmıyacaktır. 

6 Şubat 941 Per,embe (Ünü kalkacak (Ankara) vapuru proıramına 
ıliveten gidi$te Tireboluya dbnüıte Pazara uirıyacaktır. (744) 

~ ......................... ... 
Yozgat Memleket Hastanesi Baştabipliğinden: 
1 - Ameliyathanede çahemı• ve yetiştiı ılmiı bir hastabakıcı ile Hasta· 

hane laboratuvarında çahıcak bir liborantin alınacaktır. Her ikisinin de bıı 
servislerde çahşmıı olması şarttır. Ücretleri elli,er liradır. 

2 - Hastahanemizde 40 lira ücretli aıçıbaşıhğı açıktır. Mutfakta aynca 
bir ikinci a,çı ve bir de bula,ıkçı vardrr. Taliplerin bonservis ve hüsnilba1 
kiğrtlariyle hastahanemize istida ile müracaatları ilin o1ıınur. (620) 
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-> s T. iş Bankası ~ ~1 ~= ~ =:=::-'":" 
KAYIP - Ziraat Bankası Js- = 1 • '160 • = 1&00.- • 

tanbul şubesinden aldıf{ım : 1941 Ku··çu··k • • &Ol • -=ıooo.- • 
31/1/941 tar'h ve 22731 :ıuma- $ 1 • 2&<ı • c2000- • 
rah cüzdanımı kaybettim. Yeni· :z 15 • ıoo • =3SOO -

.,,.,,,_.I.•st:b~y.-T::Jtş~ sini alacağımdan eskisinin hiık· : Tasarruf Hesapları .i: : : : :::::: · • 
mü kalmamıştır. : = 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
Statll1erf ve 'Nirlciye Cflnlhunyeti ile mflnalıit mıık8'9e1enamesl 2292 

1\umarah 10/6/1933 tırıhJı lranuı:ıla tasdik edılmııtu. 
(24/6/1933 tarıhU 243!) Numaralı Reami Guete) 

Sermayesi: 

thityat akçefli: 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
WNDRA ve ~ÇESTER de 

~ISIR. KIBlUS. k'UNANISTAN, IRAf\4 lliAK. l'Il..ISTt?1 
ve MAVERAY1 ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
(LJQOSLAVYA, ROMANYA YUNAN1S1AN, SURJYE, LUBNM 

Füyallen H buttiD Oünyadl Acenta ve Mubabırlcn varda 

Der nevi Uanka M uamelelerı yapu 
Hesabı carı ve mevduaı hesapları kuşadL 
ficarı krediler ve vesaikh kredile• kuşadL 
fiırkiye ve Ecnebı memlekelleı uzeJ"lDe keside senMat I& 

on tosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tabvillt, altın •e emtaa Ozerine avana. 

'\eoedat tabsilitı v .. c1tfre 

En yüksek emnıyet şartlanru naız ldralık 
Kasaıaı Servw vardır. 

'iyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan a(ıJu. 

lngilizce Bilen Bir 

Mütercim Aranıyor 
Türkçeden ıngilizceye süratle 

ve kolaylıkla tercüme yapabile
cek bir mütercime ihtiyacımız 
vardır. Sabahları saat 9 dan 12 
ye kadar çalışacaktır. 

Taksimde Receppaşa sokağın
da Doktor Uzunyan apartımanm
da 4 numaraya müracaat. 

SATILIK ' 
Çok rüze1 cins ve modem stilde 

yatak ve yemek odası mobilya
ları satılıktır. Hercüı:ı saat 3" - 7 
arasmda Beyoğluı:ıda İlk Beledi· 
ye S. 5 No. Küçük Tünel Hanı-

nın 4 No. sında cörebilirler. 

·~ 

KAYIP- 1930 senesinde G~ 
Osman paşa orta mekteptsl 
aldığını şehadetnameyi kaybet 
tim, Yenisini çıkaracağımdat 
eskisinin hükmü kalmamı~ 

Abdurrahman oğlu HayrettiJS 

Yeni Müşte.ri Bulmak Sanatı 
Dr. Guaon diyor kl: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
•tmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. 

Fiatı 50 Kuruı. 
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