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5 KURUŞ 

,. Başvekil -=--·--
A. Donavan'ı 

Kabul Etti 
Albay:, Dün Gece Filistine Hareket Etti 

Albay Donavan Ankara istasyonunda istikbal edildiği sırada 

GÜNLÜK 

Mrl. 'Petain 
Kati Karar 
Arifesinde 
Ya lngiltereye Harp 

ilan Edecek, Yahu+ 

Afrikaya Geçecek 

Yeni Parti Birinci 
Şekle Taraftar 

Vichy, Üslerin ve 
• 

Do.nanmanın Terkine 1 

Muhalefet Ediyor 1 

A!lkara Radyo Gazetesi dün 
akşamki neşrıyatına Fransanın 
bu~ünkiı v:uiyetini tahlil ederek 
basl::ımış ve dPmiştir ki: 

1 

SiY ASi HALK GAZE1'ESI 

Maarif Vekillifinin Ortaokullara tavıiye ettiıP 
TÜRKÇE - GRAMER MÜFP.EDATINA GÖRE 

ORTAOKULDA TÜRKÇE 
Gramer dersleri, okuma kitaplarmdalri kelime, cümle ve fikirler , 

şair ve ediplerin hayatı. l ve il incı 11n•flana ;kinci tabılan ti.dil, 
tashih ve illvelerle çıktı. Her kitap ZS k11ruı1tur. 

İNKILAP KİTABEVİ - İSTA.NBUL 

Günün En 
Mühim Meselesi 

I :
j Ankara, 3 ( A.A.) - Ba~ve- ! 

kil Doktor Refik Saydam bu- 1 
gün saat 11 de Başvekalette ,. 
Amerika Büyükelçisi ile bir-
likte Albay Donavaıı'ı kab~l 
etmişlerdir. 

"Öy!e anlıısllryor ki Almanya, 1 
İngiltereye karşı girişeceği aske
ri t~.arruza V:.chy'ye karşı açtığı 1 

siy;\Sl ta&r-:uzla başlamıştır. Bu ı 
taarruz, do,'trL·dan doğruya baş-! 
Jamamış. Pn.·isteki bazı Fransız
lar vasıtPs•vıe yapılmıştır ki, bun 1 
lar Alman 1.:ar;ıftan olan Fransız
lardır. Taarruzun hedefi, İngilte
ye karş. Vichy'nin işbirliğini te
mir. etmektir 

Ingiliz mütehassısları çölde tahrip edilen bir llalyan otomobili üze rınde bomba ve mermilerin te:sir derecelerini muayene t>diyor 

Fransa 
Almanya Parıate Mareşal Petain'e 
muhalif yeni bir parti kurdurmuş
tuı. Bu partinin başında Laval var
dır. Bu partı iktidar mevkiine ge
li1 &e Fraıısa Almanya hesabına ça
lışan ve hattı belki de Almanya i 
ber&ber hareket eden bir memleket 
olacaku~ Bı: ı:uretle Almanya, Ma
r .. ,aı P~tain vasıtasiylc yapamadı
ğu.ı Lavııl hükfımeti .ile yapmıya 
mııvaffak olı1<.aktır. 

bl. Zekeriya SERTEL 

Fransanın vaziyeti, günün en 
mühin). meselesi halini al

hııştır. AyJardanberi muhtelif en
trikalarla Vichy hükumetini e-
line almaya çalışan Almanyanın 
bihayet şiddet ve tazyik yoluna 
Saptığı görülüyor. 

Hitler Noel bayramında Mare
'$al Petain'e, kısa ve kat'i bir no
ta göndermiş ve bunda son tek
liflerini kat'i şekilde tasrih et
bı.iştir. Bu tekliflerin ne olduğu 
henüz kat'iyetle belli değildir. 
lt'akat salfilıiyettar mahfillerin 
~anaatine göre, Hitler Tunus sa
'lillerinden ibazı deniz ve hava 
~lcri ve FransYz donanmasının 
ır kısmını istemiştir. 

Mareşal Petain, iki üç gün ev
\tel Amiral Darlan'ı Paric;e gön
<icrmiştir. Bir rivayete göre de 
.\ıniral Mareşal Petain'in Hitlere 
cevabını hamildir. 

Bu arada dikkate şayan 'bazı 
~adiseler cereyan etmiştir ki, 
ll\lnlan gözden kaçırmamak la
%dır. 
t .. Mareşal Petain. zaman ile bü-
1.Uı Fransanın ve Fransız impara-
torluklarının sempatisini kazan
ltı.ış ve bütün Fransayı, kendi et
l'tfnıda birleştirmeye muvaffak 
l)'lll~tur. Geçen gün Cezairde 
btı.ıunan General Weygand'da bü
~l_!ıı Fransızları ve imparatorluğu 
-ll'lareşal Petain etrafında milli 
~.ir !birlik yapmaya davet etmiş-
ır. Binaenaleyh Mareşal Petain 

ltuvvetlidir ve şüphe yok ki onun 
b~receği karara bütün Fransa ve 

lltün imparatorluk iltihak ede
CeJttir . 
. Almanya bunu sezdiği için Pa

l-iste Mareşal Petain'e muhalif 
~eni bir parti kurdurmuştur. Bu 
bartinin başında Laval vardır. 
~e öteden beri Nazi ve Almanya 
'baraftarı olan ve bugün Pariste 
\> lllunan diğer Fransız muharrir 

1 e. ınünevverleri de bu partiye 
tltıhak etmişlerdir. Bu partinin 
te~kilinden maksat. Mareşal Pc
h.~·tn'in yerine Vichy'de yeni bir 
t'1ıltumet kurmaktır. Bu parti ik-
1dar mevkiine gelirse. Fransa 
~ltnanya hesabına çalısan . hatta 
n ~lki de Almanya ilP birlikte 
<' areket eden bir memleket ola
i~tır. Cünkü nartinin ı:rnves i. 
beni Avrupada Almanya ile bera-

er çalışmaktır. Bu suretle Al
~anya Mareşal Petain vasıtasilc 
leaPaınadığını Laval hükü~ti i

Yapmaya nıuvaffı~{tr~l!c.~J.i:,tır . ı 
(Sonu: Sa~ 

* 
Ankara, 3 ( A.A.) - Albay 

Donavan Amerika Büyükelçi
si ile birlikte bugün Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu ile 
Umumi Katip Numan Mcne
mencioğlu'nu ziyaret etnıi~tir. 

Donavan gitti 

Ankara, 3 (TA."\T :Muhabi
rinden) - Roosevelt'in şahsi 
mümessili Albay Donavan, 
buradaki temaslarını tamam- • 
lamış ve bu akşam Toros ! 
ekspresile ve Suriye yolile ! 
Filistine harnket etmiştir. 1 

l\lümessil, temaslarından İ 
memnuniyet verici intibalar- 1 
la Ankaradan ayrılmakta ol-

1
• 

: duğunu ifade etmiştir. 1 ......................................... --. •. : 

"Haziranda yapılan Fransız -
Alman mütarekesindenberi vazi
yet ~ok .-ıeği.şmiştir. Almanya bu 
mLitarek0 yi imzalarken İngilte
re:vE> yarac:ı~ı hava taarruzu ile 
harbi kazanacağını zannetmiş, 
Fransanm her tarafını işgal et
memiş donanmasına el koyma
mıştı Almanya, hava harplerin
df>n umdu~u neticeyi alamamış
tır. Bund:m b.'lşka, Amerikanın 
InF,iltereye vardımı da kuvvet 
m1ıvazenP.sini İngiltere lehine ce
virmiş ve 1t31yanın vaziyeti Ak· 
de."lizde bosluk bırakmıştır. 

Laval'in oynadığı rol 
"İ~-te bu sebepledir ki, Alman

ya. Fra11~;..nrn yardımını lüzumlu 
saymaktndn Bitler - Petain mü
lakatında Pct:ıin, Almanya ile iş-

(Sonu: Sa 5; Sü 3) 

Yardım Proiesi Tokyo Hollanda 
Mebusanda Hindistanını 
Konuşuluyor Tehdit Ediyor 

İngiltereye Yeniden 
100 Bombardıman 

Tayyaresi Gönderildi 
Londra, 3 (A. A.) - «Reuterıı: 

ııDaily Telegraph» gazetesinin 
Nevyork muhabirinin bildirdiği
ne göre, Havacılık Deniz Tica
reti Odasının Reisi Albay J ouett, 
dün akşam söylediği nutukta ye
niden 100 ağır bombardıman 
tayyaresinin hiçbir arrzaya uğra-

(Sonu: Sa 5; Sü 2) 

Meğer Bu Memleket 

Yeni Nizama Zorla 

Sokulacakmış 1 
Ankara Radyo Gazetesi, dün 

akşamki neşriyatı arasında şu 
mahimat1 vermiştir: 

•Japonya, Yeni Nizama gir
mek için vaki teklifine karşı 
Felemenk Hindistanı tarafından 
yapılan protestoyu reddetmiştir. 
Hariciye nazır muavininin ağ-

(Sonu: Sa 5: Sü 4) 

Eritre Hezimeti 

.. 

İngilizler 
Barentu'yu 
işgal Etti 

Şehir Meclisi Toplandı 
Vali, İçtima Devresini Bir Nutukla Açarak 

Yeni Yıl Bütçesi Hakkında izahat Verdi 

Şehir l\ıleelisjnin dünkü toplantısında Vali nutkunu söyliyor. 
(Yazısı ikinci sahifcmizdc<lir) 

ı sonıı .. ' -.u ti 

Yeni Tefrikamız 

POLONYANIN 
'asına Gelenler 

Polon:ranın uğradığı tel.iket
ıeri bizzat gören bir mii!o!ahidin 
harp vukuatı itibariyle {e\. ka
lade meraklı ve heyecanlı olan 
hatıralarını öbür gündeıı itibn· 
ren bu başlık altında ne~ .. c baş· 
lıyoruz. 

Perşembe Günü 

TAN 1 da Okuyunuz 

Almanlarm itirafı 

İngiltereyi 
istila Kolay 
Olmıyacak 

IASE MUSTESARLIGI 
İaşe İşleri 
Kurulacak Teşkilat 
Kati Şeklini Aldı 

• • 
lçın Yeni 

Ankar~, 3 (TAN Muhabirin-, vecek ve levazım işleri servislc
~et?-) - Iaşe te~kilatı kat:i ş~k- rine ayrılacaktır. Bunlardan baş
lını almıştır. Tıcaret Vekaletın- ka iaşe müsteşarlığında bir işbir· 
de bir iaşe müsteşarlığı kurula- li,ği heyeti bulunacaktır. Heyette 
eaktır. ~~~t~~a~lı,ğa ~ir ~aşe ~- ziraat, iktisatı münakalat, tica
mum mu~:ır~u~~ ~le b~ fıat mu- ret ve milli müdafaa vekaletlen· 
rakabe mudurlugu baglı olacak- nin birPr .. .,lô'-ıi•J1"ttı:: .. ,....;~ .,.,r.ıo:sil· 
tır1. _dü 

1 
.. ~ .. _ ler1 bulunactıktır. Bu heyetin 

aşe umum mu r ugunun 1 
akl. t f · 1 iht· 1 .. ;tışare ış erınde mutaleaıarından 

n ıya . o ıs er ve ıyaç ar un· •'f<>rfp ~rf;1,,.,..0~t· 
vanlı üç şubesi bulunacaktır Yeni t kil. ır faal" 
;\T;:ıklivat cııhpo;jyıin dPniz karR . . , e_Ş atın tyete geç-
ve demiryollan için birer servisi mesı ıçın ıcabeden son haztrııklar 
olacaktır. Ofisler şubesinin Tı- taı:n~~anm~k üzer~ır'.. Tahmin 
caret işleri, petrol ve hububat edıldıgıne gore, ~enı musteşarJık 
<;Crvisleri bulunacalCtır. 15 şubata kadar ışc bas!amış ola-

İhtiyaçlar şubesi, yiyecek, gi- caktır. 
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Şehir ec isi 
fçti larına 
Dün Başl dı 

Yazan: Alfred Fabre • Luce - Çeviren: Ulunay 

lhtikardan 

İki Dükka 
Kapatddı 

Yeni Belediy~ Büt~esi 

6,869.470 Lira işgal 
Altındaki 
Paris 

Pııriı, galôbh: her tilrlU :zevklerine 
ilet ola .. fet:an kadma, yahut Na
zil~tirml' tc~·rübclcri yapılan bir 
Jiboratuvars dönmüştü. Aşina 
:simler altı:ıda bir çok gazeteler 
ç:kıyoc Zaff'r Takının altındaki 
?.1'"'hul Aıı'ker'in kandilini ecnebi 
aıkerleri yal:ıyor, Napoleon'un me
zarım yirıe onlar bekliyordu. Kon
kr,rt Moeanıru Hitlcr dcğiştirmi,ti. 
Fr:ınaa, artık har.ita üzerinde yek
pare b!r '\'Ücut değildi, içinde bir 
taı.,m glı:intilcr, çıkıntılar bulunan 
acayis; bir illkc haline gelmişti. 

-46-
Fran.sanın hezimeti: 

. Bundan daha kötü dediğiniz 
ne olabilir ki? .. 

- Senelerce süren bitirici, kı
sır bir mücadele... Bugün 1916 
sulhüne herkes taraftar bulunu
yor. Bu sulh bize Rhenanie'yi 
vermiyor, fakat, Avusturyayı ol
du~ gibi muhafaza ediyordu. 
1916 suU1ü 1918 in muzaffer sul
hi.ıne elbette müreccahtı. ~u 
ayni muhakeme niçin yine mute
ber olma.sır.? 

- Fakat bu seferki beyaz sulh 
değil, hezimet! 

- Nenin ht-zimeti? 
-Frans:mm ... 
- Hayır Fransanın değil, bu 

hazırlanma:lan harbe giren, ya
landan vatanperver görünen ta!
rafuruş ve hafü düşünceli bir kı
sım Fransa.'lln hezimetidir. 

- Evet. Fakat bu da tam Al
manyanın zaferi deği... Bir kısım 
Almanyanm ki... 

- Bir kısım Almanyanın ki 
bu zaferle büsbütün değişecek. 
Zaten Rctl'ıondes'de geçen harp
teki hezimetini hatırlatan abide:. 
nin üstünc~i yazılan sildikten 
sonra kendisini madunluktan 
kurtarmış oldu. 

- Tebrik ederim! Bu ÜD"aler 
sizin rrenciliğinizi gösterir. 

* * 1 htiyarlıycın Fransa: 

- o·• yle değil mi ya? Ynlnız 
benim değil herşeyin 

ı?en~leşmesi lazımdır. Çocuksuz
luktan Fransn ihtiyarladı ... Köh
ue fikirleri geveliyen mütekait 
ihtiyarlara döndü. Yarın Bor
deaux'yu terkedeceğiz. Alman or 
dusu zafer türklileri söyliy<'rek 
buraya da girecek ... Bununla da 
alay edecek ince fikirliler bulu
nacak mı? Zannetmem. Fakat. 
mademki ı?enç Fransayı yeniden 
kurmak istiyoruz. Ona evvela 
şarkı söylemeyi öğretmeliyiz!.. 

-Harabrler önünde şarkı söy
lemeyi mi'! 

- Evet. İtiraf ederim ki, bu 
işin en sonunda başlamaktır. Fa
k13t, biz felaket ve bela beklemi
~·orı.:.z. Silkinmek ve kalkınmak 
btiyoruz Bu kadar sukut. inhi
tat ve iflastan sonra hastalık ta
belllmızn biraz yükseliş kaydede
bıliriz. 

- Alhh versin. Azizim. Ben 
llrtık ihtiyarladım. Sizin bir do
ğum gördü~nüz yerde ben bir 
ölüm görüyorum. Bizi biribiri
mizdcn ayıran on tane kocaman 
sene aramızdaki bu fikir tezatla
rını kıifi derecede izah eder. Ma
dem ki siz memleketin istikbali
siniz ... Elbette siz haklısınız .. 

Belki genç nazırın hakkı 
vardı. Belki yarın biz de onun 
gibi düşünecektik. Fakat bu ak
şam öyle değildi. 

Fransanın üzerine çok acı bir 
matem cokmüştü. 

* * Esir kafileleri: 

Haziranın nihayetinde kay
bolnn askerin adedi iki 

milyona baliğ olmuştu. Bu büyük 
piyangodan terhis, esir, ölü gibi 
yavaş yavaş iyi ve fena numara
lar çrkacaktı. O zaman.\ kadar 
herkes bir ümit havası tçmde ya
şıyordu. Dullnr yakında kocaları
nın avdetinden bahsediyorlnr, 
analar yakında yavrularından bir 
üsera karargahında olduğuM da
ir bir kartpostal bekliyorlardı. 

Bir k1smı da onları görm~ğe 
muvaffak olmuşlardı. Almanlar 
Hazirnr. nihayetine serbest mınta
kadar. çekildikleri zaman bera
berlerinde, sapsarı perjşau, yalın
ayak esir kafilelerini de beraber 
götürüyorlardı. 

Koylerinden geçerken esirlE'r 
isimlerini bağrıyorla:. Evlerden 
aıleler fırlıyor. Sevdiklerinin kar
şısmda bir feryat koparmak, on
lara biraz yiyecek uzatabilmek 
için o gnyet kısa zamandan isti-

fade etmek istiyorlardL Fakat 
Alman znbıtinin sert kumruıdası 
çınlıyor: 

- IJeri! Marş ... 
Kadınlar bir müddet bu f ela

ket kafilesini takip edıyorlar, 
sonra yorularak oldukları yerde 
kalıyorlar. 

Otekiler yürümekte devam 
edecekler, yahut ölecekler! 

* * Tafrafuruşluk kurbanları: 

Doktorlar Röntgen 

Filmi Topluyorlarmış 
Son günlerde ihtikar mevzuu 

üzerinde fazla maşgul olunmak
ta, ihtikar yaptıkları sabit olan
lar cezalandırılmakta, ihbar edi
len ihtikar işleri de inceden in
ceye tetkik edilmektedir. 

Şehir Meclisinin Şubat devresi 
içtimalarına dün başlanmıştır. 
Vali devreyi bir nutuk ile açmış 
ve demiştir ki: 
"- Bu~n meclise sevkedilen 

yeni yıl bütçesinde vilayet kısmı 
varidatı 5,677,908 lira. belediye 
kısmı varidatı da 6,869,470 lira 
olarak tesbit edilmiştir. Geçen 
sene varidatına nazaran vilayet 

Kırlarda öldürmeyt!n harp, 
hastanelerde de öldürür. 

Iztırap idari kırtasiyecıliğin çer
çevesi içinde çırpınıyordu. 

Son günlerde bir ront,ı?en fil
mi ihtikarı göze çarpmaktadır. 
Film satan yerlerde film bulmak 
mümkün olamamakta, doktorlar 
da hastalarına: 
"- Maalesef film bulamıyo

ruz. Ötedeberide bulabildikleri
mizi de çak yüksek fiatla alıyo
ruz, diğer malzeme de çok yük
seldi.,_ gibi bir mukaddemeden 
sonra eskiden en çok beş liraya 
yaptıkları iş için şimdi on lira
dan başlıyarak para istemekte
dirler. 

'Onh·ersite Rektörü dün Hukuk Fnkiiltesi son sınıf talebesine bir ~ay vermiştir. Bu resimde, top
lantıda bulunan talebelerden bir kısmını Rektörle bir aradn göriiyoruz. 

T l d ] ki Rektör Dün 

. kısmında 133 bin belediye kıs 

1 

mında da 356,080 lira bir nok· 
sanlık li(Örülmektedir. Bu varidat 
939 senesi tahsilatı esas tutula· 

Son muharebelerin ağır yara
larına merhametten ziyade isyan
la dolu bir nazar atfediliyor. 

Onlar tarihi bir kaza ve kadere 
değil, kararsızlığa ve tafrofuruş· 
luğa kurban edilmişlerdir. 
O~arsız . J?esud olmamağa ye
mınler edilıyor, fakat daha şimdi
den bu yemini tutamamaktan 
mütevellit bir korku hissedili
yor! F.ransanın nısıf ahalisi evi
ni ocağını terkedip yollara düş
tüğü için milyonlarla kayip sivil
ler de vardı. Ne telefon, ne tel
graf ne de posta işliyordu. Kimin 
kimden haberi olabilirdi ki? .• 

* * 
I şgal altındaki Paris: 
----------~il 

Paris bu yaz galibin her tür
, lü zevklerine alet olan 

fettan kadına, yahut Nazileştir
me tecrübeleri yapılan acayip 
bir lfıboratuvara dönmüştü. 
Aşina isimler altında birçok 

meçhul gazeteler çıkıyor. Zaf cr 
takmm altındaki meçhul uikerın 
kandilini ecnebi askerleıi yakı
yorlar .. Napolyonun mezannı yi· 
ne onlar bekliyorlardı. Konkord 
meydanını Hitler değiştirmişti. 
Fransa artık harita üzerinde 
r~kpare bir vücut değildi, 
ıçınde , birtakım girintiler 
çıkıntılar bulunan acayip 
bir ülke haline gelmişti. Ve 
bu yılankavi hatlar içinde en doğ· 
ru hat artık bir noktadan diğer 
noktaya giden en kısa yol değildi. 

(Devnıuı "ar) 

Belediyede: 

Havagazı Kazaları 

İle Vali Meşgul 
Son 20 gün içinde vukun gelen 

ve 3 kişinin ölümii, 6 kişinin ze
hirlenmesine sebep olan havaga
zı kazalarile Vali Lutfi Kırdar 
bizzat meşgul olmnktahr. Dün 
alakadar daire müdürleri ve mü
hendislerden izahat almış, bu ka
bil kazaların önüne geçilmek i
çin alınması lazım gelen tedbir
lerin hiç bir surette geciktirilme
mesini emretır..iştir. . 

Yapılan tetkikler, piyasadaki 
rontgen filmi buhranına doktor
ların sebep oldukunu, çünkü pi
yasaya film ~elir gelmez doktor
ların külliyetli mikdarda alarak 
sakadıklarını meydana çıkarmış
tır. 

Bu hususta mil<:ldeiumumilijte 
de bir kaç şikayet vaki olmuştur. 
Keyfiyet fiatları mürakabe ko
misyonuna bildirilmiştir. Komis
von bu işi tetkike başlamak üze
redir. 

ihtikar yapan iki 
dükkan kapatıldı 

Sirkecide Hamidiye caddesin
de 48 numaralı dükkanda fotog
raf malzemesi satan Saim Başa
ran dükkanında bir hayli ront
{!en filmi mevcut oldu~u halde is
teyenlere yok, cevabı verdiğin
den yakalanmış, Adliyeye veril
miştir. Dün Asliye ikinci cezada 
yapılan duruşması sonunda 50 li
ra para cezası ödemesine ve dük
kanın 7 gün kapatılmasına ka
rar verilmiştir. * Kapalı çarşıda manifatura
cılık yapan Zafiri de metresi 125 
kuruşa satılması lazım gelen te
lanın metresini 140 kuruşa sat
tı~ın<ian ayni mahkeme tarafın
dan 25 irn para cezasına mah
kum edilmiştir. Ayrıca dükkanı 
7 gün müddetle kapatılacaktır. 

Et ihtikarı işi 

Mıntaka Ticaret müdürlüğü, 
dün et ihtikarı işini tetkike de
vam etmiş, toptan et satan tüc
carlarla görüşmüştür. Toptancı 
kasaplar, hayvan borsasındaki 
satışların yüksek olduğunu, ken
dilerinin bu satışlara göre satış 
yaptıklarını bildirmişlerdir.Bu iş 
perşembe ~ünü bir defa daha tet
kik edilecekitr. 

Fiatlan mürakabe komisyonu 
da dün değirmencilerin fiatları 
arttırmak hususundaki dilekleri
ni tetkik etmiştir. Fakat henüz 
bu hususta ibir karar vermemiş
tir. 

ra"}Vay ar ?. e Hukukçulara 
Bılet Usulune Çay Verdi 

B l 
Üniversite rektörü dün de hu-

a Ş an l l} O r kuk fakültes~ ~on sınıf t~lcb~i-
nc çay vermıştır. Çayı muteakıp 

----------'--- rektör, talebe ile basbihal yapa
cağını söylemiş ve demiştir ki: 

Birincilerde 1 O, ikincilerde 7 Kuruş Almacak 

Seyahat Edilecek, Aktarma Biletler l~in 

Birinci Mevkilerde 7, ikincilerde 5 Kuruşa 
Şehrimizde ve Trakyada tet

kikler yapmakta olan Nafia Ve
kili Ali Fuat Cebesoy evvelki 
gün Ankaraya avdet etmiştir. 
Nafia Vekaleti mlisteşan Hüsnü 
Kartel şehrimizdeki tetkiklerine 
devam etmektedir. Müsteşar. 
tramvay idaresinin hazırladığı 
tek bilet ve aktarma bileti ra
oorunu tetkik etmiştir. Tek bilet 
icin birinci mevki arabalarda 7, 
ikinci mevki arabalarda 5 kuruş 
ve aktarma biletler için de birin
ci mevkide 10, ikinci mevkide 7 
kuru~ ücret muvaf1k bulunmak
tadır. 

Müsteşar, pro,icyi kabul etmiş
tir. Nafia Vekili de bu esası ka
bul etmis olduğundan yeni tari
fenin tatbiki takarrür etmiştir. 
:\füsteşar, bugün Ankaraya av
det edecek ve giderken proje
vi de götürecektir. 

Tramvay idaresi yeni tarife 
ı>Sasına ı?"Öre. bilet tabına başla-

Adliyede: 

Cinayeti Gizliyenler 

Tevkif Edildi 
Altı sene evvel kardeşleri Ze

kinin, metresi Nadideyi öldürüp 
evin içinde gömdüğünü bildilO
leri halde polise haber vermedik 
leri içi:;: yakalanan İhsan ile Tay
yar dün sorgu hakimliğince tev
kif edilmişlerdir. 

mıştır. Projenin bu hafta içinde 
tasdik edilerek şehrimize gönde
rilmesi beklenmektedir. 

Bandaj geliyor 
Tramvay arabalarının bandaj 

noksanlığı yüzünden seferden 
kaldırılması tehlikesi ortadan 
kalkmıştır. Çünkü Romanyaya 
sipariş edilen 800 bandaj bir aya 
kadar şehrimize ı?elecektir. Ban
dajlar _gelir gelmez elyevm sefer 
den kaldırılmış olan 40 tramvay 
arabası bandajları yenilenerek 
sefere konulacak. seferden kaldı-
rılmak üzere olan 15 araba da 
seferlerine devam imkanını ka-
ıanmış olacaktır. Bu suretle, ile
ride hem şehirde işleyen arnba-
lar fazlalaşarak bugünkü izdiha
mın önüne geçilecek. hem de 
tramvaylann _günün muayyen sa
atinde islettirilmemesi gibi bir 
tedbire lüzwn kalmamış olacak
tır. 

Müteferrik: 

Sanayi Birliği 

Kongresi Bugün 
Milli Sanayi birliği umumi he

yeti bugün saat 14 te Ticaret 
Odası salonunda toplanacaktır. 
Birlik idare heyeti, harbin milli 
sanayi üzerindeki tesirleri hak
kında bir rapor hazırlamıstır. 

"Sevgili meslekdaşlartn).ın ara
sında bulunmaktan büyük bir se
vinç duyuyorum. Hukuk fakülte
si dört senelik rejimine başladığı 
yıldan itibaren ikinci devre me
zunlarını vermektedir. Fakülte
nin dört seneye çıkarlımasında
ki faydaları ve bu kararın isa
betini her vakit yaptı~ımız tet
kiklerle bir kere daha görüyo
ruz.,, 

Rektör mesleki bahisler üze
rinde durduktan sonra talebele
rin dileklerini sormuştur. Talebe 
bir spor teşkilatı üzerinde dur
muşlar ve Tıp fakültesine veri
len çayda konuşulan dertleri tek
rar ederek rektöre teşekkiir et
mişlerdir. Çaylara pazar ~ününe 
kadar devam edilecektir. 

Pazar günü rektör, üniversite
ye pek iyi derecede ~elen tale
belere çay verecek ve o günkü 
toplantıda Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel de bulunacaktır. 

FAKİR TALEBEYE ELBİSE
Okullardaki fakir çocukları hi
maye cemiyeti 6 bin talebenin 
giydirilmesi ve gıdalandurılma
sı için yeni gelirler temin etmiş
tfr. Bu yeni gelir ile yerli kumaş
lar alınarak fakir talebeye elbise 
diktirilecek tir. 

Hayvanları Himaye 
Cemiyetinde 

Vali Lutfi Kırdar hayvanları 
himaye cemiyetini ziyaret etmiş; 
cemiyetin faaliyeti hakkında iza
hat almıştır. Vali, cemiyetin hay
van hastahanesinde tetkikat yap
mıştır. 

Valinin ziyareti esnasında ay
lık umumi içtimaını yapmış olan 
cemiyet azalarına, cemiyetin bir 
aylık faaliyeti bildirilmiş. bir ay 
zarfında 40 hayvanın tedavi edil
diği, 874 hayvanın beslendiği, 
hayvan isteyenlere 6 köpek ve
rildiği ve 248 hayvanın fenni bir 
surette öldürüldüğü anlaşılmıı;
tır. 

1 
rak ayni zamanda 940 senesi al· 
tı aylık tahsilatının verdiği ka· 
naatler de li(Öz önüne alınarak l tahmin olunmuştur. 

Cihan vaziyetinin iyiye do.ğru 
inkişaf etmemesine rağmen. tah· 
silatımız mühim tezayütler kay
detmekte, bütçe tahminlerimiz 
de doğru çıkmaktadır. 
Bulunduğumuz ahval ve şerait 

altında bu tzayüt pek te az e
hemmiyetli değildir. 

Vilayet masraf bütçesine ge
lince; havayici zaruriye fiatların· 
da zaruri olarak husule gelen 
mahsüs tereffüün neticesi olarak 
bütçe masraflarını attırmak mec· 
buriyetinde kaldık, diğer kısım· 
larda mümkün olduğu kadar ta
c;arrufa riavet edilmiştir. 

Vali. nutkunu azaya mesaile· 
rinde muvaffakıyet dileyerek bi
tirdikten sonra meclis mesaisine 
başlam1s. Saravburnu civarınc;la· 
ki çamlıi!ın Poligon yapılmak Ü· 
~ere beden terbiyesi J!enel direk
törlü i?üne verilmesine dair ohn 
teklif tetkik edilmek üzere ;ı.it 
'llduğu encümene havale edil· 
mistir. 

Tatil devresinde vefat eden 
ıfoktor Refik Münirin hatırasına 
l-türmeten bir dakika sükut edil· 
iikten sonra meclisin salı ve cu
ma giinleri too1anması kararlaş· 
•.ırılarak dünkü içtimaa nihayet 
verildi. Meclis ikinci toplantısını 
"uma !!Ünü vRnı:ır:ıktır. 

Poliste: 

Bir Çocuğu 

Tramvay Çiğnedi 
Vatman İbrahim Eryüksel ta· 

rafından idare olunan 506 numa
ralı tramvay Ortaköyden geçer
ken Yeni postahane hamalların
dan Muharrem Evlek'in oğlu 5 
yaşında Aydın Evlek'e çarpmış, 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralamıştır. Aydın, sıhhi imdat 
otomobili ile Şisli çocuk hasta
hanesine kaldırılmış, fakat bir 
kaç saat sonra ölmüştür. Vatman 
yakalanın~. tahkikata başlan· 
mıştır. 

KÖMÜRDEN ZEHİRLENEN
LER - Nişantaşında Ziya Kılıç 
apartımanında kapıcı Naliz Ya
man dün sabah odasında ölü o· 
larak bulunmuştur. Cesedi mua
vene eden doktor. Nafizin kömür 
den zehirlenerek öldüğünü tcsblt 
etmiştir. 

Kazalarda en mühim sebebin 
hava gazı borularının eskimiş bu
lunması oldugu tesbit edilmiştir. 
Bunların yenilenmesi imkanı ha
sıl oluncaya kadar herhangi bir 
yerde herhangi bir sebeple ba
ca açmak zarureti hasıl olursa, 
havagazı, elektrik ve su idarele-

ri haberdar edilecektir. Baca a
çılması han~i idareyi alakadar e
diyorsa o daire bir fen memuru 
göndererek baca açma ve kapa
ma ameliyesine nezaret edecek
tir. 

İhsan, müddeiumumilikte ver
diği ifadede, kardeşi Zekinin Na
dideyi öldürdüğünden şüphelen
diğini ve gidp Kasımpaşa karn
kolunda komiser Envere haber 
verdiğini, komiserin bahçenin 
her tarafını kazdırarak cesedi a
rattığını, fakat bulamadığını söy 
lem iştir. 

İhsanın bu iddiasının doğru o
lup olmadığı tahkik edilmekte
dir. 

KIZILA YDAN İSTEKLER -
Kızılayın Beyazıt nahiyesi kon
gresi yapılmış ve azalarin dilek
lerinin tesbitine başlanm1ştır. Di 
lekler meyanında bütün sinema
ların ay başlarında Kızılay günü 
yapılması, doktorların reçetelere 
ve rontgen filmlerine şefkat pu
lu yapıştırması. Veznecilerde
ki cemiyet merkez ?inasında 50 
yataklı bir Kızılay hastahanesi 
tesisi istenmiştir. Bu dilekler u
mumi merkeze bildirilecektir. 

Talebelere hayvan sevgisi aşı
lamak üzere mekteplere 600 risa
le gönderilmesi kararlaştırılmış
tır. 

* Üsküdarda Merkez otelin· 
ıie misafir Kandıralı 22 yaşında 
Serife Nural ıle 16 yaşında Emi• 
ne Yıldız. mangal kömüründen 
whirlenmisler, hastahaneye knl· 
dırılmıc;lardır. 

Kızlarağasının Zevki 

Dün, şimdiki tabir ile benim Jcne
- rasyonunıdan eski bir dosta rast 

geldim. Dedi ki: 
- Eski nekrelcrdcn bahseden ,·azı

larını okudum. Fıkrnlar güzel. Fakat 
Borazan Te\•fikin kızlar ağasiylc olan 
vakasını bilir misin? 

- Aman anlat! 
"- Kızlarağn:.ı Tcvfikin nckreliğini 

işitmiş. Bir gün Yıldız sarayındaki oda
sına çağırtmış: 

- Senin için giizel taklit yapı)·or der
ler doğru mu? 

- Biraz elimden daha dOb"'l'Usn dilim
den ıelir elendim. 

- Bana da bir taklit yap. 

- Kocakarı taklidi yapayım mı efen-
dim 

- Olmaz, olınn7.. Hazinedar usta~ ı 
kızdınrız. 

- Çerkcs taklidi yapsam .. : 

- Sakallı ;\fehmet Paşayı unuttun 
mu? Öfkelendirmeğe gelmez. 

- Anadolu taklidi yapayım. 

- Başmabeynci Hacı Ali Pa1aya, Be· 
şiktaş muhaitzma, ibriktarbaşıya doku
nur. 

- Arap taklidi yapsam .• : 
- Olmaz. Arap İzzet Paşa küpll"I'e 

biner. 

- Arnavut? 
- BaştUf ekçi Tn1ıir Paşayı çileden 

cı\<arırız, 

- O halde siz CmJ"ediniz efendim. Ne 
yapayım? 

Kızlarağnsı düşünür, taşmır. 
- Bana bir ınasa taklidi yap. der. 
Tevfik hemen kalkar. Eller:ni y<"re 

d<'ğdirerck eğilir, durur. Kızlarağası 
kahkahalarla gülerek: 

- Aman ne güzel masa taklidi yaptı! 
Hay Allah layikiııi versin. Tıpkı masa. 

Arkadan: 
- Bana bir de pire taklidi yap! 

Zavallı Tevfik iri göbeğiyle yerden 
kannpeye, kannpeden koltu{:a, koltuk
tan yere zıplmnağa başlar ve her zıp
layış10da: 

Kızlnrnğas1 hem giilmeden yerlere 
yatar, hem de: 

- Nasıl da benzetti? Nasıl da hen
zetti! Aman artık yeter I Gillmeden 
hasta olacağım! diye barbar ba~rır. 

Pire taklidi biter, Tevfik nefes nefese 
bir koltuğa yığılır, tabii zahmetini kat 
kat ödeyen hediyeyi cebine koyup kız
larağasını eteklerken: 

- Efendim, der. Sakın bu oire takli· 
dini kimseye söylemeyin. 

- Neden? 
- Buradakilerin hepsi işgilli, sonra 

sizden pirclcnirler! 
Tc\'fik hamı bunu nnlattıktaıı sonra: 

Ne yapayım? dedi. Böyle bir kurnaz
lık bulma~am arap beni hex gordıiı";rü 
yerde zıp zıp zıplatacak! 

* * Kokulu duvara llazik gel! 

Boraz~n Tevfik cs~i tarzda~i knhvn· 
lerı çok severdı. Ekscrıy:ı yazın 

büyü~ bahçeli kahvelerde kocaman çı
narlardan süziilen rilzgıirJan teneffüs 
ederek saatlerce otururdu. Pciltemalh 
çırakların nıaşalannı şıkırdatarak: 

- Ağanı buyrun! Feryadiylc mUştc· 
riyi da\'et etmeleri. 

- Nargile. Bir! İki/ Isfahan. Nrsfı
cihan! diye oldukları yerden ocağa sipa· 
riş vermeleri pek hoşuna giderdi. 

Yaz günü Mahmudpnşa mahkemesine 
işi düşmü~. Bir iki saat beklemek ica
betmiş. Cami avlısındaki kahvede bir 
yer seçerek oturmuş. Çırak gelmiş. 

- Bana ufak fincanla bir sckcrli 
kahve! 

Çırak ocağa dofru dönmilı: 
- Kokulu duvar dibindeki şişmana 

nazik rel! 
Tevfik eh'afına bakınmış. Seçtiti yer 

caminin halll duvarının yam. Şişman da 
kendisi. Ya\'a ca kalkını~, kahveyi içme
den çıkmış, gitmiş. 

* * 

Düse mi, sebadü mü? 

Tevfikin ~u fıkrası da hoştur. 

Sayılı nekrelerden kanbur Na·ıif tav
lada pul asmıştı. O zaman Ada iskele
sindeki kahvede zengin bir koyun tüc
carının yüksl'k para~ına tavla oynadı~ı
nı 1'evfik haber alır, Nazifi bulur. Bir 
ohhnptan da bir san lira borç alarak 
kahveye giderler. Av gelinceye kadar 
iki arkada~ bir ta\'la getirterek oyuama
ğa başlarlar. Çok geçmez celep kahve
den girer. Nazifle 'Ievriki scvrcttiktım 
sonra sorar: 

- Oynarsınız nesine? 
- Bir paket sigarasma ..• 
- Ben de sandım parasıııa. 
Kanbur Nazif: 
- Biz parasına da oynarız! der. Beş 

oyun bir liraya kesişilir. N'azif birden· 
bire ürkütmemek için hasmıncı dört 
oyun kazandırır. Dört oyun da kendit.ı 
alır. Son oyunda pul toplarken tüccar
da dört, Nazifte iki pul kalır. Koyun 
tüccarı zarları sallar, bir sebadii at~r. 
hemen: 

- Yaşa/ B<"mori düssc! der. Pnrayı 
alır. Nozif atılan zann düsse olmayıp 
sebndU olduğunu iddia eder. Muhatabı 
ısrar eder. Kavga a7.ar. Nihayet Arna
vut belinden bir kama çıkararak. 

- Kim benim düsseye derse ıtebtıdil~ 
deşerim vallah barsaklarını •.• 

Nazif Tevfike döner: 
- Söylesene Tevfik! Düsse mi? Sebap 

dU mü? 
Tevfik derhal cevap verir: 
- Ağanın hakkı var. Düsse~·di bira

der! 

ULUNAY. 

DENİZ KAZALARI - Deniz 
yollarının Ülev vapuru evvelki 
gün sulam kapılarak köprüde 
Şirketi Hayriyenin 55 numaralı 
vapuruna bindirmiştir. Mühim 
bir zarar olmamıştır. 

Şirketi Havrivenin 53 numara
lı vapuru Üsküdara giderken yol 
culardan 19 yaşında Hüsniye E
rel denize· düşmüş, fakat derhal 
kurtarılmıştır. * Tophane açıklarından ~ec· 
mekte olan Lutfühüda motörü li
man idaresinin 11 numaralı ro
morkörüne carpmış ve arka ta
rafını oarçalamıstır. 

PODRA SAHTEKARLitI -
Bir podra müessesesi dün zabı
taya müracaat e>derek podra ve 
•.uvalet levazımatı üzerine iş ya· 
ııan büyük ve maruf bir firmn 
.,ın kendi oodralnrmı taklit etti 
ıfini iddia etmic:tir. Zabıta bahse 
~ilen yerde vantıl!ı ı:ıramada kiil 
'ive>tli mikdnrna taklit podra bu1 
"Tlustur. Ancak bu podrnlarır 
':ıklit deeil. sahtPliiifoi iddia edf'n 
"T1Üessesf'nin hakiki malı olduj:tıı 
:rıdia edilmis. bu iddiavı valan
'nvan bir fark. bir emare de gö
-ülememistir. Zabıta tı:ıhkikat ıı 
~evam etmektedir. ffakiki mal i
'e taklit oldukları iddia edilen· 
'"'r. BeledivP kimvahanesine gön· 
~erilmislerdir. 

Çarşambada l\lemur 
Evleri 

Çarşamba. (TAN) - K11c:aba
'lUZda !<ızılay tarafındnn 16 me
mur evi yapılmava bac;lanmıstır. 
Birinci pavyon bitmek üzeredir. 
İnşaat hararetle devam ediyor. 

Q 
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c Milli Korunma Kanununa Göre 1 

Hükumet, bu nevi kauçuk ayak
kabı sanayilni himaye etmeme
lidir. 

Hasılı küçük ayakkabıcılar 
zaman zaman aralarında topla
narak, yahuJi kendilerini ziyare
te gelen gazetecilere, büyük en
düstrilerden şikayet etmektey
diler. Hakikat halde. işleri de 
gün geçtikçe azalıyordu. Niha
yet bir araya gelerek, koopera
tif kurmak suretile büyük en
düstriye karşı mukavemet et
mek imkanlarını aramışlardı. 

800 

~~~-·· ua a• aa -::-rr-:::::.wa.~ Sanayi Sahasında 
Neler Yapıldı, Ne 
Neticeler Alındı? 

,nya 
vasi 
an r 

n 

Si 
1 
'lıınya, Viı·by'yi tekrar tazyi
aıta:r •. ştır. Mareşal Petain'in 
'ti ıı:~rar, yalnız Fransanm 
dcrau üzerinde deiil, Al-

.... İngifü harbi ve bütün dün
" llluk.ııcld~~atı üzerinde müessir 

dcrcu:dl' miıhim ve ıaümullü-

~ada Vaziyet 
~tonsa meselesi, beynelmi
. lel siyaset uleminde, bi
plfını işgal etmekte dc\'nm 

or. 
4Irnan talepleri karşısında 
~al Petaiıt'in \'ereceği ka
"Clkkmda, muhtelif kaynak
n muhtelif haberler gcl-

S(i edir. 
~lendiğine göre, Vichy'de 

IJti temayül birbirlcrile çar
~ or. Sabili: Fıansız ayan re
~llneny ile rnebusan reisi 
ot, Mareşal Petain'e, Al
talcplerine karşı mukave

h ~~i~nleri ~ikrcdpmeyen fa
tıvıyetlerı malum olan di
Şahıslnr da teslimiyet tav-
~ etmektedirler. 
4' habere göre, Mareşal Pe
tanınmile sadık kalacağı 
teke ahkômının haricinde 

bir yeni teklifi kabul etmi-
~ktir. Diğer bir rivayete gö

' Gencral Huntziger, Ami
barlan, Laval ve Boudoin'
,tnürekkep bir direktuvar 
~l edcektir. 

son gelen haberler şunlar
llitıer, Fransa meselesi 

da çok mühim bir karar 
~.ek üzeredir. 
,"llirol Darlnn, yanında Ln-
111duğu halde Vichy'ye dön

' Ur. Bundan başka Darlan, 
tndyosunda ''erdiği bir nu

kla, :Fransız donanmasının 
''Ilı Fransız imparatorluf.'ll· 
tııüdnfaası için kullanılaca

~ söylemiştir. 
ttain'in ''ereceği karar, yal-
1"'tansanın mukadderatı Ü· 
~de detil, Alman - ingiliz 
hınin ve bütün dünyanın mu 
eratı iizerinde müessir ola

~ kadar mühim \'e şümulHi-

~~- kadar rnesuliyetli, tarihi 
'lilrar vermek vazivetinde 
Mareşal Petnin'in ~ne ka· 

llğır bir ~·ük nhtnda ezildi
tasdik etmek hakşinaslık 

~~tcşnl, Frnnsız milletine i
t etmeksizin, Frnnsız do· 
asım ve üslerini kendi e· 

"-imanlara teslim edemez .. 

Bunu yaptığı takdirde, bugüne 
kadar Bitlerin mutadı olmayan 
bir sabır ''e tahamülle muamele 
etmeye; mecbur olduğu ve hiz
metkar gibi kullanmaya cesa
ret edemediği Fransa da, Roman 
ya vaziyetine dü ·miiş olacak
tır. Bu teslimiyet, Almanyanın 
galibiyet ihtimalini çoğaltacak· 
tır ve galip gelen Almanya kar
şısında, miistakil bir Fransanın 
yaşnmıyacnğı aşika'rdır. 

Talep Reddedilirse 
·~-----------------"'-----

F
akat Mareşal, Almanların 

taleplerini tamnmile red· 
dettiği takdirde, Fransnnın iş
gal edilmeyen kısımlarının da 
i gali \'e aç kalması tehlikesini, 
ayni zamanda Almanyadaki İ· 
ki milyon Fransız esirinin akı· 
betini de dü ünmektedir. 

Ancak Mareşal Petain, yine 
pekaJfı idrak eder ki, Almanya
nın istediği i birliği, Fransız is
tihsalatını Almanyanın ihtiyaç
larına göre tanzim ehııektir. 
Bundan dolayı, Fransa Alman· 
ya ile tam işbirliği yapsa dahi 
F:ı;nnsanın iktisadi vaziyeti d ü
zelmiyecektir. 

Bundan ba ka bu i birliği, 
Fransaya karı:ı İngiliz ve Ame
rika ablokasınm şiddetlenmesi
ne ve gıda madd• leri bakımın· 
dan İngiltere ve Amerikanın 
Fransnya yardımdan ,·az geçme· 
lerine sebep olacaktır. 

Yine Mareşal Petain pek a
la takdir eder ki, bu esaslar da
Jıilinde ~lmnnya ile i~birliği 
yapmak, Ingiltereye ilanı har· 
betmeye müsa,·idir. Bu takdir· 
de Fransanın bütün şehirleri ve 
limanları İngiliz bombardımanı 
tehlikesine maruz kalacaktır. 

Bütün bu sebeplerden dola
yıdır ki l\lnre al Petain. bitaraf· 
hk vnziyetini bugüne kadar mu· 
hafaza etmek için her şeyi yap
mı ·tır ve hala da yapmak iste
mektedir •. 

Mare .. al Petain Alman tazyi
kine knrşı bu mukavemetinde 
bUsbütün yalnız \'C zayıf da de
ğildir. 

İngiltere ve Amerika ontin 
arkasındadır. 

~crikanın sureti mahsusada 
Büyük elçi sıfatile Vichy'ye 
gönderdiği Amiral Leah y'nin, 
dün iaşe nazın Achard, bugün 
de hariciye nazırı Flandin ile 
göri.işmesi ~ayanı dikkattir. 

l\lareşal'in elinde bunlardan 
çok daha kuvvetli bir atü var· 
dır ki bu, bizzat Fransanın ken
di kuvvetidir. 

Zannediyoruz ki Mareşal Pe
tnin'in. Bitlere, tazyikte daha 
ileri gittiği ve mütareke mad
delerinden her hangi birine ri· 
ayet etmediği takdirde kendisi
nin derhal Afrikaya geçeceğini 
ve oradan, İngilizlerle beraber 
mukavemeti idare edeceğini 
bildirmesi, bu tazyiki durudra
cak en kuvvetli ve müessir bir 
•...ı..ila ....ı .. ,..aktıT. 

Jıl. ANTEN 

B unda? evvelki yazımızda, 
.Mılli Korunma kanunu

nun. ticarete ait hükümlerinin 
ne suretle tatbik edildiğini, ha
yatta ne gibi mukavemetlere 
maruz ka~~ığını izaha çalışmış
tık. Bu gun de Milli Korunma 
Kanununa ~öre. sanayi alemin
d~ neler yapıldığını, vakılara 
gore anlatacağız. 

A Harp başladığı zaman, itha
lat m~llarının azalacağı, bu yüı 
den pıyasada yeni hir buhran 
çıkacağı belli idi. Nitekim bu 
buhran, harbin ilk haftalarında 
bile hissedilmişti. 

B_u hadiseler karşısında Baş
vekıl Refik Saydam. fabrikatör
lere, zirai bütün istihsal mües
seselerine fazla istihsal yapıl
n;~sını işaret etmişlerdi. Harbin 
vueude getirdiği buhranlara mu 
kavemet etmek için pratik ca
re de bu olabilirdi. Nitekim Mil
li. Ko:.uı:ma Kanununun sanayie 
aıt hükümleri de fazla istihsal 
i~tiyaçlarından ileri gelmektey
dı. Kanundaki hükümler şu su
retle hülasa edilebilir: 

Fabrikaların tesisatmı ge
nişletmek, maden ocaklarında 
iş mükellefiyetini, mesai saatle
rini arttırmak, metruk fabrika
ları işletmek, fabrikalara ham 
madde temin etmek. 

Acaba kanundaki bu hüküm
lerde hangisinin tatbik edilme
sine imkan hasıl olmuştur. Han
gileri tatbik edilememiştir. Bun 
lan, sebeplerile birlikte aşağıya 
yazıvoruz: 

* * Milli Korunma kanununda 

ı•••••--• .. ••••• .. •••••t••••••••N••••••••-•aaaaaa•a ... •aaıeaa .. a .. aaaa 

iv azan: Hüseyin Avni 1 .. _ ...... .......__ .... _...... . ................................. : 

Buhranın bidayetindenberi tam randımnnla (ahşan Sümerbank 
Fabrikalar1J1dan birinin dahili gorünü~ü .• 

misal gösterebiliriz. Sıirttekı un 
fabrikası ile, Yai.vaçtaki deri 
fabrikası .. Bu iki misal. kanun
daki bu hükmün tatbik edildi
ğini ifadeye kafıdiT. Esasen 
memleketimizde metruk fahri
kalar adedi de pek çok ıieğildi. 

Harpten evvel, Istanbul şeh
rinde hususi ellere ait tezgah
lar vardı ki, bunlar iş yapmıyor
lardı. Milli sanayi birliği tara
fından yapılan hesaplar<> göre, 
bu tarzda 1000 tezgahtan ancak 
bes yüzü çalışrnakt,ay:lı. Fakat 
h:lrpten sonra bıınlar pamuklu 
bez istihsaline baı::lam1slnrdır. 
Çünkü ithalat mafümnın azalışı 
yüzünden, piyasa ta1eplerı yerlı 
fabrikalara teveccüh etmisti. 

* * 

ister ve daha ziyade himayeye 
muhtaç olduklarını ileri sürer
lerdi. 
Şimdi fabrikatörlerin istekle

ri mahiyet itibarile değişmiştir. 
Simdi istenilen ham maddedir. 
Harp yüzünden normal ticaret 
yollarının kapanması ithalat 
mallarının azalışına sebebiyet 
verdiği için, yerli fabrikatörler, 
tamamile iç pazara haklın ol
muşlardır. 

ki hükümlerden biri, 
mevcut fabrikaların tesisatını 
genişletmeyi istihdaf ediyordu. 
Maalesef buna pek te imkan ha
sıl olamamıştır. Çünkü harp 
başladığı zaman büyük sanayi 
memleketleri olan muharip 
memleketler. demir, demir mal-
zeme, :fabrika tesisatını dış M illi Korunma Kanununa 
memeketlere ihraç etmemekte göre, iş şartlan da, har-

Artık ortada kendilerini teh
dit eden bir rekabet kalmamı.ş
Denizli köylerindeki el te~ab
bütün talepler yerli fabrikalara 
inhisar etmektedir. Bu yüzden, 
tır. Yukarda da yazdığımu 2ibi, 
larından, Kayseri kombinasına 
kadar, irili, ufaklı bütün fabri· 
kalar seferber bir vaziyettedir. 
Buldukları ham madde nisbe
tinde calışmaktadırlar. 

* * idi, Bu vaziyet karşısında be$ bin icap ettirdiği vaziyete ııtöre 
senelik endüstri planlarının tat- değiştirilmiştir. Nitekim iş ka· 
biki de kabil olamam.ıştır. Bu nununda buna da1r tadilat ol- F abrika ve imala.ııanelerin 
itibarla, harbin en büyük zara· muştur. harpten evvelkine nisbet-
n, büyük sanayiin inkiş:ıfına Harpten evvel iş kanun~ hü- le ne dereceye kadar hzla ça
mani olması ile tezahüi etmiş- kümlerine göre, iş yerlerindeki lı:ştığını ifade etmek için, Çarşı
tir. mesai saati, haftada 48 saatti. kapıda küçük ayakkabı imalat

Bu, böyle olmakla beraber, Bu müddetten fazla çalışmak is- hanelerindeki müşahedelerimi
evvelce kurulan büyü.le sanayi teyen fabrikalac,..Jktis&t müdür zi buraya naklediyoruz: 

Şimdi vaziyet böyle değil
dir. Çarşıkapıdaki bu sokakta 
kiralık dükkan kalmamıştır. Ek 
seriyetle devlet taahhütlerine 
girişen bu kücük a\-rıkkab1 ima
lathaneleri, kısa za~anda büyü
müşlerdir, işçilerinin mikdarı 
artm1stır. Aynca yanı başında
ki diikkanları tutarak. buraları
nı da atölye haline getirmiııler-
di~ . 

Yukarda yazdı_i?ımız ı?ibi. bu
~ün 1çin tek bir şikayetleri kal
mıştır: O da ham madde ... 

Harpten evvel ham deri dı
şardan gelirdi. Yerli derilerin 
ekserisi de deri sanaviin;n ihti
vacına uvırnn değildi ır:ılum 
şartlar yüziinden dısardan da 
ham rleri gelemediği için, orta
da deri buhranı vardır. 

Milli Korunma kanunu hü
kümlerine ı?Öre deri samıviine 
ham deri temin etmek kabil o
lamamıstır. 

Sanayi erbabına temin edilen 
ham madrlPler. pamuk inliği 
yün iplii?i ııibi ham mafl"! ... ler 
dir Bunlar Sümerbank üır~fın 
dan fabrikaların ihtivaçlarına 
göre tevzi Nlilm,..ktedir. 

* * Kanundaki hükümlerden biri 
de, sanayi erbabına istih

sal vasıtaları temin etmekti. Bu 
gibi vasıtaları da ancak küçük 
•anayie vermek kabil olabil
miştir. İktisat Vekaleti köylere 
tevzi edilmek üzere 52 bin çık
rık makinesi imal ettirmektedir. 
Köyde de el sanayiini tekrar ih
ya etmek, bu suretle istihsali 
arttırmak çareleri aranılmakta
dır. Halbuki harpten evvel köy
de sanayi kurmak fikri yalnız 
köycüleri alakadar eden bir 
mevzu idi. HattA ziraat ensti
tüleri profesörleri, köyden şeh
re olan iktisadi hicretin önüne 
geçmek için köyde el sanayiine 
ehemmiyet verilmesini arzu e
derlerdi. 

Acaba, hayat pahalıhjtında 
fabrikaların alakası neydi? İh
tikar hadiselerinde fabrikaların 
da bir rolü oldu mu? Bu suale 
cevap vermek güçtür. Çünkü 
şimdiye kadar hiç bir fabrika
nın ihtikar yaptığı tahkik edil
memiştir. İhtikar hadiseleri u
mumiyet itibarile ticari sahada 
takip edilmiştir. Halbuki fab
rikaların mamul fiatlannı kon
trol etmek için harpten evvel 
de bir ltanun hazırlanmıştı. 

$imdiye kadar bu kanuna 
tevfikan civi ve oksijen imalat
hanelerinin vaziyeti tetkik e
dilmiştir. Kumaş, deri sanayii
nin maliyet ve satış fiatlan he
nüz tetkik edilmemistir. Halbu· 
ki ihtikarla mücadele etmek i
çin, mağaza vitrinlerindeki fiat
lardan ziyade, istihsal müesse
selerindeki maliyet fiatlarınn da 
bakmak lazımdı. 

* * 

tam randımanla çalışmıştır. Sü- lüğünUn müsaadesini almaya Harpten evvel, bu küçük a
merbank fabrikalarının gece ve mecburdu. Kanunda son yapılan yak.kabı imalathanelerinin bu
gündüz çalışarak, istihsalatını tadilat neticesinde, bu mecburi- lundu~u sokak tenha bir sokak
harpten evvelkine nisbetle art- yet ortadan kadınlmı:ştır. Fazla tı. Bu sokaktaki dükkanların bir 
tırdıklan bir hakikattir. Yalnız istihsal politikasına istinaden kısmı da kapalıydı. Üzerinde 
K f b ik l 

· tl · N etice olarak, Milli Korun-
ayseri fabrikası senede 21 mH- a r a ar ış saa erıni kendi "kiralıktır,, 18.vhaları görülü-

yon metre bez dokumaktadır. ihtiyaçlarına göre tanzim etmek yordu. ma kanunu münasebetile 

H lb k
. h t d" ı harbin sanayi üzerindeki tesir-

a u ı arpt.cm evvel, fabrika- e ır er. O zaman ayakka'bıcılann şi-
b 

lerini şu suretle bir daha hüla-
nın azı te~ahlan bazan çalış- Kanu11daki hükümlerden bi- kayetleri şu meseleler etrafın- sa edebiliriz: 
mazdı. ri de, fabrikalara ham madde da toplanırdı: ı _ Harp, zaruri olarak bü-

~eker Hast~hğı B ulacı r mı ?. Milli Korunma .kanununa ~ö- tevzii meselesiydi. Esasen bu- 1 - Sümerbank, piyasa için yük endüstrinin daha ziyade bü-
~ re, Zonguldak kömür havzasın- günkü şartlar içinde fabrikatör- ayakkabı yapıyor, elimizdeki yümesi· .e mani olmuştur. 

İ~tatistikler epey~e önemli ol - da iş mükellefiyetinin müsbet leri müşkül mevkide bırakan tezgahlarla bu müesseseye kar- 2 _ Mevcut büyük endüstri 
. o'J..-ııyucularımızdan, Na· 

~1Ye imza eden bayan şeker 
qğl üzerine bir çok sualler 
tır. Gercekten N ndide dere
tlıeraklı ·olduğu anin ılan bu 
b· muzun sorduğu sualleri 
b~ günde yazmaya bu öğüt
ll'alolnn yer yetişmiycce

b~ suallerle cevaplnrını bi-
b lte:r yazacağım .. Şeker hns
~ l>ek yayılmıs olduğundan, 
~ 'll2uuca sürse de, bu bahis 
Okuyucularının da haylice 

~"erir zaıınederim ... 
~~~ hastalığının bulaşık ola· 
"''• pek te uzak olmayan bir 
da, düşünülmüştü. Buna 
h_azı ailelerde karı koca eş

ıq~rlikte şeker hastalığına 
~a lnrı olmuştu. Hatta, şe
,. tnlığından giden bir erke
n' 34 yaşında dul kalmış, bir 
ı;a kadın da ayni hastalığa 
i~~ş, yeniden kocaya \'nr
il 1nci kocası da şeker hnstn

'lııı. ttıtulmuştu ... 
tıı1\tı1 iizcrine, şeker hastalığı· 
tı lllrnu bir adamın çama
~ .. ~1 yıkayan bir kadının da 
. ltıa hiç bir suretle eş olma· 
~ateker hastnlığma tutuldu

h ~ter alınınca merak blisbü· 
q~ ltlıştı. 
ı bitn~rakla, hekimlerden bazı 
tıt, th~nraftan istatistikler tut
~ t ır taraftan şeker hastalı
~~lııtıt\ılmus olanların :şekerli 

i ~ııdn .mikroplar nramayn, 
~ c o şekerli idrnrlnrı ke

~~~ tahut köpeklere şırınga 
~ b an anlarda da şeker hns-

astl ctmiyc kalkışmı~lardı. 

t B" h k. neticeler verdiğin~ İktısat Ve· mesele de ıbudur. Harpten ev- şı rekabet edemiyoruz. Halbuki tam randımanla ralışrnıştır. 
muı: u. ır e ım 770 şekerli has kili Hüsnü Çak1r, gazetelere vel fabrikatörler müşteri bula- bizim de yaşamaldı~ımız için, 3 - Mal buhr;nı oldu:ı:.u irin . 
ta arasında 9 tanesini ayni aile verdiği bir beya:ıatta izah et- madıklarından, dışarıdan ,.,elen Sümerbank1n pı"y' asadan çekil- "' " arasında bulunca d"W l · d h "' kürük sanayi de piyasada ar1-ıger en a a mektedir. Bu itibarla. bu iş uıü- mallara rekabet edemediklerin- mesi lazımdır. " " geniş istatisti~ler ya1*ılar. Bun- kell~fiyeti usulünün taU:iı<.inde- den şikayet ederlerdi. Zaman 2 - Kauruk fabrikaları, altı lan boşluğu doldurmaya imkan 
l
ardan birı· 5159 ek h t 1 " bulmuş, bu sayede nenişlemiş-

. er as a ann- ki faydalar hakkfıılda !azla söz zaman muhtelif sanayi şubeleri- kauçuk, üstü keten ayakkabılar ,.. 
dan 56 tanesini ayni aile arasında söylemeye lüzum gör.:ıüyoruz. ne mensup kimseler, İktisat ve- yapıyor. Bu pek ucuz ayakka- tir4 - Sanayi müesseseleri arzu 
bu~du. MetrUk fabrikalar hakkında kaletine müracaat ederek güm- bılar yüzünden esnaf tezgahla- edildiai gibi kontrol edilmemiş-

Istatistiklerin genişliği onlara ki hükme gelince, buna da iki rük tarifelerinin artiınlmasını rını kapatmaya mecbur oluyor. " bakanların gözlerini de çokça aç- --------------------------------------------------------tı_·r_. -----------------
tırmakla beraber, hepsinin bir- -
den yfü:de nisbeti aranılınca bu- 7 Kişilik Aile Sığınakları: 
la ık olacağı farzedilen şeker has 
t~lıkları ancak yüzde bir nisbe- Beş aylık devamlı bombar-
tınde bulundu. d d Lo dr ıman an sonra, n a-

~astalığın~n bulaşık ol~bileceğini bu hayata iyice 
Bu kadarcık n;;bct te ,.kcr ~ ı.ıar şimdi arbk 

ısbata yetışmez, Ötekı taraftan, • alışmışlardır. 
ekere tutulmuş hastaların şeker-! e..ı Son zamanlar-l~ idrnrlarında _mi~roplar __ arayan, ı da Stoke Newin- yazan: Sevim SERTEL 

) nhut onlıırı kedılere, kopeklere hton gibi bazı ma- larmı kilitleyip giderler. Birçok
lan buraya radyolarını ve hatta 
çay takımlarını bile getirmiş
tir. 

Londra gazeteleri, halka yan
larında daima birer düdük ta
şımalarını tavsiye etmektedir. 
Eğer bir binanın enkazı altında 
hapis kalınırsa, tahliye ekipleri
ne yerinizi bildirmek hususunda 
düdük işe yarıyabilir. 

!rıııg? edcnl~den de, knnaat ge- hallerde husus1 aile sığınaklan 
tırtebılecck hır haber çıkmadı.. belırmiştir. Büyük binaların 

Onun i1;in, şeker hastalığının al tındaki genı~ umumi sığınak
bula ık olabileceği dü üncesi ~im lar kompartimanlara ayrılmtş-
cli hlishiitiin ka)·holmu tur ... Şu tır. Kedilerin Sığınakları: 
halele. hir ailcclı· karı koca bir- Bunlar 3 metre uzunluğunda 
likte şeker hastalığına tutulmu!? o ve ı metre genişliğinde küçük 
lurlarsn huna tesadiif eseri de- odalardır, içler.nde kanapeler 
demelidir, ayni dert üzerine dert- vardır ve herbiri bir aileye 
leşerek daha tatlı gec;inmeye bir mahsustur. 
c;ebep sayılınalıdır. Sokak ortalanndak.ı bazı u-

Fakat, knrı koca arasında bu- mumi sığınaklar da böyle böl
laşık olan o, adı bile kötli hasta- melere aynlmışlardır. Her aile 
hk bulunursa, o zaman iş değişir. kendi kompartimanının anahta-
0 bula · ık hastalık ~eker hastalı- rıru yanında taşır. Buraya evjn
ğını yapar. Bu halde de bula an den en lüzumlu eşyasını getirip 
şeker hastalığı değil, öteki has- yerleştirenler, gece yarısı bura
talıktır. Ancak bu da dirliksizliğe ya iltica ettikleri zaman ken
sebep olamaz, çünkü karı koca dilcrini adeta evde farzcdebilir
arasında tcda\'İ olunur... ler. Ertesi sabah çıkarken oda-o 

Londrada kediler bile kendi
lerine göre bir sığınak bul-

• 

maktadırlar. Tipsy, 
bir itfaiye grupu
nun sevip beslediğı 
bir kedidir. Alarm· 
ların her çalışında 

~ Ti"sy hemen yav· 
ru:ariyle berc'b-~r köşedeki bü-
yük masanın altına koşar. Bu
nu, sade bombalardan değil, fa
kat, koşan itfaiyecilerin tekme
lerinden de kurtulmak için ya
par. 

Altınlara gömülen ameleler 

D ir gece büyük bir .düşman 
U bombardımanı esnasında 

bir bomba, bir ban
kada bir kasanın ü
zerine isabet eder 
ve içindeki altın ve 
banknotların hep
sini sokağa fırlatır. 

Vak'anın vukuundanberi enkaz 
arasmda çalışmakta olan amele 
ancak, sabah olup <ta giineş çı~ 

kınca büyük bir servete gömü
lü olarak çalıştıklarını farkeder
ler. Zira, nereye baksalar al
ım vardır. 

Tele Takılan Şapka: 

Bugünlerde Londra sokak ve 
sığınaklarında birçok hoş 

hikayeler duyul
maktadır. 

Bir gün Londra
dan dört saat me

.safede oturan genç 
- bir bayan şehre 

inmek üzere tren istasyonuna 
giderken bir dükkanın camında 
çok güzel bir şapka görür. Dö
nüşte bunu muhakkak almağa 
karar verir. 

Ertesi sabah Londradan dönen 
genç kadın, şapkacı dükkanının 
bulunduğu mahalle gelince bu 
dükkanın geceki bombardıman· 
da tuzlabuz olduğunu görür. Et
rafına biraz dikkalte bakınca 

bir gün evvel üzerinde gözünün 
kaldığı şapkanın karşıdaki ~lek
trik diııeğinin üzerinde salla~ 
makta olduğunu farkeder. 

" Münkir .. den 
"N k. e ır 11 e 

lnsa~lar n~ ncny~p I?ahlrıklar· 
dır. Refık Halıd bır esermiı 

tenkidi mi.inakaşasında muarnı 
na "l\luasır"ı olduğunu söylemi~ 
\·e bu tariz muhatabında halı 
onulnmıyan bir yara açmıştı 
Ben de ' '1\lüntekim"e ''Ge.nç ar 
kadaşımıı;' ' dedim diye aifolun 
maz bir giinah işlemi~ oluyorum 

- Vny! Sen bana genç diyor 
sun ha. Bununla ne demek isti 
yorsun bakayım?.. Haydi teca 
hülden ı;clıuc. ··Gençleri boy sı· 
rası dizdiğın cehalet sınıfına bel 
ki aklınca beni de karı~t.nıınk 
i:.tedın!" dil or. 

Peki, ne diyelim? Yaşlı diyo 
ruz, kıı.ıyorlar, genç dıyortu kı 
zı~ orlur. 

lieıı .\lüntekime yalnız genı 
aenıedım, ı:.ıninı daıma 'Kültür 
ı~, ınunsıf" gıbı sıfatlarla yadeı 
tını. F.ıkal rua:ılesd görüyotun 
kı hnkkıııda ınunsif sıfatını kul 
t ndığıında biiyük hata etmişim 
Zi_~a Miinteki11ı de bazıları gibı 
munakaşanın ılmi snfhada kal· 
ınasınclan rahatsız oluyor. Yahuı 
· · t;ıkııuız ' a giren bu bahhtc bir 
hırını nakzeaen fikirler karşısın 
da kalınca telkine tabi olarak mü 
ııakaşayı şah:.i~·at vadisine dok 
mek ı:.tiyor. Bu merhaleden son· 
ra munakaşanın alncnğı ~ekil be· 
llJDl CC\":lp \'erıncğC tencuüi Ct• 

nııyeceğim bir şekıldir. 
Çünl..u me:.clc artık: 

Karşıkı taıfe dız z z! 
Bizim taife hu u u! 

Latifcsıne dönecek. 
Geçen gün Scr\'eti Fünun cdc

biyntıııın en kuvvetli müdafile
rinden bir zat ile görüştüm. 

- Biz! dedi fikrctle, Cennbla 
Halid Ziya ile, l\lenemenli Tahir~ 
le, Namık Kemnlzade Ali Ekrem
le bir araya geldiğimiz zaman 
hiçbir \'akit yeni bir edebiyat te
sisi için şirket akteder gibi yapa· 
cağımız edebi fanliyetin hususi 
hatlarını çizerek, tcsbit ederek 
çalışmadık. Eserler yazdık. 1\lua
rızlarınıızla münakaşa ettik. 
(Edebiyatı Cedide) kendi kendine 
ortaya !jıktı. 

Ben yeni edebiyatm münkiri 
değilim olmadığımı fena telkine 
tabi olarak her ne pnhasm.ı olur
:.a olsun bana hücum etmek isti
yen l\lüntekim de bilir. Fakat 
kendisi bu münakaşayı bu "azap 
bahanesi" yapmak için aklisclinı· 
den gayri menbalardan aldığı 
telkinle tam bir "Nekir'' rolü oy
nuyor. Yalnız elinde toı>Uzu ek· 
sik. Benim itiraz ettiğim noktn
lar e\'\'ela füan bahsidir. Sonra 
yeni edebiyat kisvesine hiirün· 
dürülerek ortaya atılan saçnıalnr
dır. Yoksa yeniliğin bugünkü 
bir Fikretine kar~ı körükörünc 
itiraz edecek kadar geri düşün· 
celi bir adam değilim. 

Muallim Naci mektebinin kar· 
şısına dikilen o zamanın "Yeni" 
leri Nacinin odasındaki sedirden 
evindeki konfordan bahsetmedi~ 
ler - lnşaallah darısı başlarına
" Senin geçmiş günlerin bir ciha
na bedeldir" gibi ya\'elerle fikir
lerini müdafaa etmediler ve ba
hu:.us iğrenç \'e müstekreh mak· 
satJarla iftiralar kusmadılar, sü· 
pürgeyi yazıJarınn bulaynrak et· 
rafa sa~madılar. Eser yazdılar 

tenkitler yaptılar ve bu tenkit· 
terde kendi arkadaşlarının bile 
hatalarını ilim ı;er~cvesindcn ka· 
tiyyen taşırmıyarnk şerhettiler 
Ben ilmi mübahase~i böyle anin· 
rım. 

Edebiyatı "Sekter"liğe alet et· 
mek doğru olamaz. Bu bahsiıı 
böyle nahoş bir vadiye dökulc 
ceğini bilseydim Fikret !isanıylc 

O boş lakırdıları dinledim d e 
bir müddet 

Sonunda boynumu büktüm d~· 
dim ki: "Oyle, evet!" 

Der \'e bundan sonra yapnca· 
ğım gibi hiç ce,·ap vermezdim. 

Takvimci 

Bursa l\lerinos Fabrikasınııı 
Yıldönürnü 

Bursa, 3 (A. A.) - Merinos 
Fabrıkasının açılışının 3 üncu 
yıldönumli bugün on binlerce 
Bursalının iştırakiyle kutlanmış
tır. Merasimde Bursanın bütün 
ileri gelenlen de bulunmuş ve 
Bursa .Meb'uslarından Sadi Ko
nuk bir nutuk söylemiştir. .,. 

İzmir Vilayet Bütçesi 
Izmir, 3 (TAN) - Vilayet Büt

çesi 207 bin lıra açıkla bugün 
toplanan Umumi Meclise verildı 

Tütün Satıştan 
Izmır, 3 (TAN) - Tütün sa 

tışı 32 milyon kiloyu aşmıştır 
Satılmıyan tüti.ın pek azdır. 

Mersinliyi Su Bastı 
Izmir, 3 (TAN) - Arap deresı 

taşmış, Bomovadaki Mersinli,,: 
su basmıştır. 

Sularla mahsur evlenien hal 
jandarma kurtarmıştır~ 
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( ~in~~a Dünvasında) Askeri Vaziye 
(Başı 1 incıdcJ 

• r ıs 

TAN 

Soor: ~------, JAl\IES CAGNEY 
Hollywood'un en eğlendirici 

en sevimli artisti. 

1 

1 .. reT i 
ç 

r·yet 
t ist;kametleıe '31..fru kayded len seri - • • 

ilerlemeler l:ur:ıdakl harekAtı idare e- O Z Ç 1 

Hollywood ••• 
Hollywood 

8,00 Progrhm 
8,03 Haber!tı 
8,18 Müzik <Pi.) 

1 

8,45 Y eı:,ckFstesi 

n En iyi . a ıdır 

Meşhur Musikişinas Paul Witman da Beyaz 

Perdeye intisap Etti - Sabır Mükafatını 

Yine Joan Grawford Kazandı 

den İngı!u: ku.nandanlarının yüksek 1 · 
mezıJ etler:r.i israt ettiği gibi, bunlann Kız mekteplcrı arasında mun-
kat'i neticeler elde etmek m::.ksadiyle tazaman yapıln:~kta ~ıa.'.1 ~oley
pek azimkarane hır surette harekete bol maçlarrna dun Emınonu Hal
gcı,tiıı:lerin: de tbstermektedir. Şarki l«!vi salonunda devam edilmistir. 
Afrilrnda pek müsait askeri istinat İlk oyun Boğaziçi ile Sisli Tc
noku. 'arına mark c.lan 1talyanlarnı iki rakki ltalnmları arasında cereyan 
haftalık ~lsun b.r mukavemet göstere- etmiş ve Boğaziçi oyunu kolay 
memde~ı, ıtalv;:ır: ordusunda ve bil- bir şekilde 15-8 ve 15-7 olmak 
hassa yuk:ıek kı.:mandınlık kadrosunda ·· ik" tt k st 
halı~ı bira'" z ,.c hatta anarşinin hü- uzBere_ .ı .se eN.l~fzanmEı ı;. S 1 
kum "iÜrıtuğ:ınü ıosterir. ogazıçı - ı Au ~r. ~me~, o -

Inpiliz .ı:uın .. ııdanlığınm tatbik et- maz. Handan, Lamıa. Rebuı ı ın 
me'o.te olduğu h .. rekat plinı, gayet ge- ve Şişli Terakki - Selma Tur
n:ş m"iksath:ı lsııhdaf etmektedir. Kas- 'kan, Emel, Sıdıka, Ref'an, Nec
ı;aJa'flan ':>aşlıyaı:ı"k Eritre'nin ıçlerine lil'dan mürekkep idi. 
doı;r~ yayılan fngiliz taarruz okunun İkinci maç Cüm'huriyet ile 
hedeıı. $·ırki Afrika sahillerinde en Kandilli arasında oynanmıştır. 
mu~ıT __ İt~lvnn mt:rkai ve en. kuvvetli Çok heyacanlı geçen bir mactan 
denız usstı olan Massaua lımanıdır ·· h · ·ı · 16 4 
Burası Mussol ı.inin iktid r makı.tmın~ son:a. O~m t~rdıyet7ılk5 ksetı .1 
E:cl!şiı.den çok :.aman e.vvel, bundan ve ıkıncı se ı e 1 - azanmış-
takritıen altmış ~ene evvel, İtalyanla- tlr. 
• ın :-!;ne e:eçm;ş ve Şarki Afrikadaki Cümhuriyet - Nihal, Sama
fralv:ın idaresirıin merkezi olmuıttur. hat, Kaniye, Hyrünisa, Bidar, 
Mas~ııua'nnı s:ıkutu, Habeşlstandaki Belkıs'dan ve KandiUi - Saime, 
İtalyanların m~neviyntı ıçin müthiş bir Halide Vildan Meserret Sel
daroe o1lacak•ır. ÇtinkU Erltre, Şarki ma Süheyla'da~ mürekkep 'idi. 
Afrk.. taly01n bölgeleri içinde, İtal- ' ---------
Y~r""nn en ;tfy.1dc merbutiyetine gü
vcnd:kleri bölgedir. Bundan maada 
M .:ıs11aua'nı"' i-ı.:ı.li, lııg"liz donanması 
i;ın de büyük bir kıymeti vardır. Çiir 
l>ü, hu limanın itgali sayesinde Hnbe
şista11ı yapJan İngil.iz sevkiyatı bir 
hayli kolaylaıtmıe olacaktır. 

Kira Bedellerini Tesbit İçin 
Ankara, 3 (A.A.) - Milli !ko

runma kanununun 30 uncu mad
desine istinaden kira beddelerini 
tesbit etmek üzere teşekkül e
den komisyon bugün ilk toplantı
sını yapmıştır. ------

J\gorda: l!'uv11ffakıyeti ve ltalyanla
rm Keren gibi uzak yerlere kadar ta
kibi, !ngilizleriıı pek yakında Asma'
ra'ya d? hücu.n~ cdeceklerinl göster-
mektcdır. İng•!ı:der, bir dağ üzerinde Tazminat Davası 
bulur.;..n ve mühim bir askeri mevki o- 'Bski Şark Demiryolları Şirketi 
lan Asmara'dan Massaua iızerine ine- meMur ve m:stahdemleri tarafın 
cekl:·ine şüphe yc.ktur. Agordat'ın Ce- . , 
n.ubur.da kiiir. Rı.rcntu'da İtalyan rica- dan açılan tazminat davasına dı.in 
t b b Asliye İkinci ticaret mahkeme-
ı, ır . 02

1
iunluk. şeklinde devam et-

mekt( dır .. t;ılvronlarm, ellerindeki mo- sinde devam edilmiştir. Mahke-

Fransızca Sözlü 
,?ilminde b:UQr sesli E V L Y N 
i) A \V ile ZEVKLE ... NES'E ile 

seyı t-decekıiniz. 
Hollywood'un en gu:ı:el kızları! 
En Mu3Zrı:ıı Cazı En Ncş'eli 

Filmi. 

İstanbuJda İlk Defa 
Bu PerşC"mbe Matınelerden 

itibaren 

SAKAR 
Sinemasında 

~-_-:] _____ , 1 

:················································· 
: TEPEBA51 DRAM KISMINDA i . . 
i AJrqam saat 20 30 da ••• . ' 
i EMfL1A GALOTTİ i 
: ................................................ : 

fiu Cuma matinelerde 

i 
SlNEl\IASINDA 

MÜ İR U E i Konse i 
BU AKŞAM FRANSIZ Tiyatrosunda 

Biletler gişede satılmaktadır. Tel: 41819 -11 

,?Zml--------------·-------~ Şekspiri en kudretli bir şekilde yaşatan 

LESLIE HOWARD 
BETrE DAVİES - OLİVİA DE HAVİLAND 

ile sinema aleminin. en büyük şahesirini yarattı. töı lü vasıtdları ve topçu ağırlıklarını me, memurlara tazminat ve
tcrke:~ed~:ı k .. nulaınıyacakları söy- rilmesi icap ettiğine karar ver-
lenchı_lı_r. miş, bu tazminatın mikdannı tes- de gÖreceQİnİz 

ln~ılız_ tcı.arru2unun ik"nci istikameti, bit için işi ehli vukufa havale et-
Persembe akşamı LAL 

G~.1"'; at 1.stınat r.oktasmdan başlıyarak miştir Ehli vukuf şirketin faali- FRANSIZCA 

l 2,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12.50 Haberkr 
13,05 incesa..: • 
13,20 Müz,k (Pi.) 

18,00 Proram 
lL,03 Dans Jı'Iü

ziği 

E FA T 
Bay ve Bayan Haim Israfil 

d yaşındaki kızı 

VlDA 1SRAF1LOF 
kısa bır hastalıktan sonra ' 
etmiş olduğundan cenaze ~e ~n 
siminin 4 Şubat 1941 bu .. ·lı 
Sah günü saat 12,30 da J3U İti 
Hendek Keneset Izrael Sifl Su 
ğunda icra olunacağı teess ı 
ılfın olunur! 

Istanbul - 3 Şubat 1 
Işbu füı.n, hususi dave 

yerine kaimdir. 
Cenaze levazımatı F. MosJc e l 

Kalyoncukuluk,75-Telefon: 41 ız 

~ ÖLÜM 
muhım bır ıdare merk · l G · , . . ezı o an on- yette bulunduğu sıralarda mc-
dar a mütevcccıhtır. İtalyan Somalisi- . . . . o G E c EN ı· N u·· YA s 1 I b l 

ın ışa a ın e · · • • · h b" · B K t ti' M •• 
B01ıita Granville çif llikteki evinin kapısı ö11imde 

Hollywood'un en genç artist- Rooney ve Judy Garland ile bir
lerinden biri olan Bonita likte çevirmıştir. 

n .. kadar bı;,Jıyan ve . k" f h 
1
. d I murlara verdığı ıkramıyc ve taz- , Times gazetesinin stan ll 

buluııan üçti!lcu taarruz istika f . mınatı ve şırket nızamnamesının a ırı . ons an n 8• 
hedefi ise, Mo,•ad:cio limanıdı;ıe ının buna ait olan 82 inci maddesini Edebiyat aleminin en canlı bir hayatı nin validesi Bayan Julia Ma' de 
. Bu üç turru1 istikametleri, Habe- göz önünde tutarak mikdarı tes- A ı· t k d t• • l k · l'd' vefat etmiştir. .. 

Şısta ' alık b' r ıs u re ının en par a mısa ı ır. Cenaze merası'mi. bu111ıl1 n 
nı_n pay tarıtt Addis _ Abeba etra- bit edecek ve m emeye ır ra- E>-: 

fınd:ıkı İtııiyan mukavemetini hemen por verecektir. ••••••••••••••••• t._ı•mm•••111I• Şubat) saat 15 te Şişlideki ~e a Granville, köy hayatını, açık say- * * 
f yeleri çok sevmektedir. Onun •. ,, 
kendi namına Kaliforniya'da hu- Sabır Mukafatı çok ıaşe >teyııaklarından tamamiyle ifil.•••••••••••- ıs· tanbul llalkına Mu"ı'de r. l!!!l!l':!!ı:llmıazmmmm::ıı•lllZlm .. icra edilecektir Arkadaşım' 
susi bir çiftliği vardır. Kendisinin 
en büyük zevkı stüdyodan kurtu
labildiği zamanlarda bu tenha 
çiftliğe gelip burada tabiatla 

hemen. tecr:t edecek ve müdaflleri bir ------ _ Ortodoks Mezarlığı KiliseS.~·ıı 
m.ahrum edecektir. İtalyan kuvvetlen', llT ' • , Mavrudi'ye bu acı kayıptarı de 

Bu sene ikinci defa olmak rıcat ede ede anı-.ık Addis _ Abeba et- Yarın Matinelerden itibaren İstanbul'un 2 biiy:ik rincmasmda birden layı taziyetlerimizi sunanz. , 
iızere Joan Crowford, rafıncla toplanıı.;aklardır. Fakat bu 

cıSabırıı mükafatı kazanmıştır. ~oplanmdalhareketini yapıncıya kadar, A z A K ve T u R A 
B d l b" f'l l k em er u a:"nm yarısından ziyndesinl 
f t mğ af n r~ ır .. 1 .md yapı 1r ek ı 'lc;ıybetmi:ıı olacı:.klar, hem de dtirt ta-

HALKEVl..ERINDE: 
başbaşa vermektir. 

Onun çiftlikte yapmaktan en 
hoşlandığı şey, güneş altında u
zun yürüyüşlere çıkmaktır. Ken
disini bu resimde gayet basit bir 
basma entariyle çiftliğin kapısı 
önünde bir yürüyüş dönüşü poz 
alırken görüyoruz. Bu yürüyüş
lerden ne kadar zevk aldığı ne
şeli tebessümünden de anlaşılı

obo ra Jl arın onnlun e .. en. ço tı.ftıı:ı ateş ; ltı.'la alınarak Habeş va
sa .ır gost~ren, o an uzmıyen tıınpe-verlerinin bile hücumuna muka
artıste venlmektedir. vemet ~dem:ye ek bir vaziyete düşe-

Bu madalyeyi Bette Davis'in ceklerdır. İtalyanların Habeşistandalcl 
kazanması ihtimali kuvvetliydi. '"ar.yetleri hııkiJ:aten nevmidanedir. ı 
Fakat, hakemlik eden fotoğraf- -
çılar onun bir parça kapristçi , .. j 
olduğunda ittifak ettiler. 1 TAN Gazetesi 

Joan Crowford'un hediyesi bü-
yük bir ziyafette hakemler tara-
fından kendisine verildi. ,. "" 

Bu üzerinde Joan Crowford'un an 
ismi kazılı olan halis gümüşten 

yor. Bonita: 
"- Benim en iyi iüıc.ım tal>i

attır ." Demektedir. 

bir sigara tabakasıdır. * * Paul '\\Titman'ın Filmi 

Meşhur Musikişinas PauJ 
Witman, şimdi beyaz per

deye intisap etmiştir. Yani bun
dan böyle kendi yazdığı parça
lnrı çalan orkestraları da kendisi 
idare edeceği gibi, bunu filmler
de yapacaktır. 

Fidan Tevziatı 
Ağaçhm::ı zamanı geldiği 

için belediye bedava fidan tevzi
ine başlamıştır. Karacaahmet 
mezarlığını güzelleştirme cemi
yetine bin .servi verilmiştir. Çam
lıca için 500 çam ve 250 çınar 
tahsis edilmiştir. Üsküdarın 1 
"Frenk tepesi,, de çam ve kavak-, 

IJaşlıl' maktu olarak 15() 

l incı sayfa 6antimı 50() 

2 n n n 30() 

4 ., ,, ,, 10() 

5 ,, ,, ,, '15 
ilim sayfasında ,, 60 

Ilk filmini Hollywood'un iki 
meşhur genç yıldızı olan Mik~y la ağaçlandırılacaktır. Sii••••••••cm••Er. • 
r Kesik cümlelerle konuşarak Nejad karısına 
yaklnşmıştı. Son kelimeleri boğazından bir inilti 
gibi çıktı .. Bir dakika karşı karşıya müthiş bir 
sükut ıçinde kalaılar. 

Birdenbire yemek zili onları uykularından 
uyandırdı. NeJad gözlerini kırpıştırarak kendisine 
geldi, Şermine dogru uzanan kolları yanlarına 
di.ıştü, boğazından haşin bir kahkaha çıktı ve kı
sık bir sesle ~u sozlerı sbyledi: Nakleclen: .Muazzez Tahsin Berkan" 

- Aman yarabbi! Az kalsın beni gafil avlı
yacnktınız! Bundnn böyle kendimı daha iy'i kollı- Nejad bir saniye şaşkın gibi sendeledikten 
) acağım. Bana hatta dünyanın bi.ıtün aşkını bah- sonra arkasını dönerek odadan çıktı. Şcrmın orndu, 
şetsenız bile irademin sarsıldığını görmyieceksiniz! kocasiyle münakaşa ve mucadele ettiği yerele bır 
Hen, azab ve ışkenceler içinde çırpınırken büyük an durarak duşündü. Zihninden bin bir düşünce 
bir yemin etmiştim, bu yeminden vazgeçmiyece- gcçiy•Jr, Herbir fikir kalbinde başka bir buhran 
ğim. Geçici zaaflar uğruna irademi hırpalamıya- yaratıyordu. Ağzından biliı ihtiyar şu sözler dö-
cağı~n. İşidiyor musunuz Şermin? küldü: • 

Genç kadın kapıya doğru yürüdü. - Artık tahammülüm kalmadı. Buradan u-
- Anlıyorum... zakl~şmnlı, kendi kendime kalnrak sükunetle mu-
Bu son gayret vücudünü harap ve bitap bı- hakeme etmeliyim. 

rakmıştı. Kocası yaklaşarak onu omuzlarından :N'ejadın kendisine reva gördüğü son hakaret 
tuttu, kendine çevirdi: onu miıthiş surette muztarip etmişti. Kalbı bir 
. . - Kadınrn büyük bir ~udret!. vardır. Bun.u başka kadın ıçin çarparken ona maddi cazıbesin
ıtıraf edıyonım; fakat benım kat 1 kararımı hıç den bahsetmek ha! Bu hakaret Şermınin kendisini 
bır kuvvet sa;smayacakt:r. Anlıyor m~unuz? 1 t~da ederek Nejadın saadetini düşünmeslıuıı \'e 

- Evet Nejad ... ~u, ilk ve son teklıfıı:n ~Jacak. bum:n için teklü yapmasının bile kıymetini alçal
: . Kolunu onun elınde.n k~ı:tarmnk ıstıyord~ tıyordu. Belki de Jale, Nejadın hafif meşreb ve 
l~kın ~ocası bırakmadı, dışlerını sıkarak ŞU sozlen hercnı olduğunu söylemekte haklı idi! 
soyledı: . _ ? , . .. . Bu düşüncelerin tesiri altında sofraya doğru 

. --: A~tnn niçın ko.r~ayım · Ktifı tecrube sahı- ilerlerken kendi kendine tekrar ediyordu: 
bı değıl mıyım? İşte sızı kollarım arasında tutu- . • .. 
yorum, gôzlerımi gözlerinize dikiyorum ve .. Hiç -; Mutlaka, °!utlak~ ı;ı:uh~t degıştırmelır~· 
oır şey hissetmiyorum. • ~.e~ek fevkalade ~.uz ıç_ bı~. surette ge~tı. ~: 

Şermın hayretle gerilerek: Jad_ sukutu, ancak şu sozlerı soylemek ıçın ıhlal 
- Nejad' dedi. Kocası ısrar ediyordu: cttı: 
- Sız erkeklerde nefret uyandıracak bir ka- - "Denizci" firması hükumetle bir taahhfıde 

jın dei!ılsıniz ve ben de bir erkeğim... ginsmek üzeredir. "Kurdoğlu" nun bu siparişi 
Genç kadın bir adım daha gerileyereıt kolunu nlınnk ıçin bütün fedakarltkları ynpacağını ve galip 

şıcidetlcı silkti ve gozleri öfke ile kıvılcım saçarak gele.ceğini şimdiden haber veriyorum. MalUmunuz 
şu cevabı verdi: • olsun! 

- Söylediğiniz, sözler iğrenç. çok iğrençtir. Şermin nevmit bir tnvırla kocasına baktı. Ar-
Ben ac;ktan, hakıki asktan bahsediyordum. En al- tık mucadele edecek kuvveti kendisinde bUldmı
cnk bir erkc>ğın bile hissedebileceği ve en adı bir yurdu. Bu dakikada bütün diınya yıkılsa, ~urtul
kadmın kabul edeceği geçici ve hayvani bir hırs- mak ve başkasını kurtarmak için küçük parmLğını 
tan degil... Ben sevgiyi ima etmek istemiştim. bile krmıldatamıyacaktı. 

(Tüccar Horn) dnnberi Henüz bir ~I ya~ılmamııı ve ondan 
daha mükemmel bir film. 
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TEFRiKA No. 46 

- Nasıl isterseniz öyle yapınız Nejad. 
Yemekten sonra, misafirler gelmiyeceklerini 

haber vererek beyanı mazeret ettiklerinden bir 
<inkıka bile aşağıda durmadan hemen odasına ç!ktı. 
Ondan sonra da bir hafta karı koca, elzem sözlcr
<len başka bir kelime teati etmeden, bir cehı.mnem 
hn~ atı ya~dılnr. Artık ikisi de sahte bir neşe gös
t~rmekten brkmışlar, kendi hislerine gömiilmliş
lerdi.. Şermin bu vaziyetin böylece dnha fazla ida
mesıne imkan olmadığını biliyor ve fevkalade ha
disele!' arefesirlde olduklarını hissediyordu. Her 
gece yatağına gircr"ken bila ihtıyar "Yarın bakalım 
ne olacak?" demekten kendini alamıyordu. Mut
laka yıı. Jalenin, ya Nejadın, yahut da kendisinin 
mecbur' bir hareket yaparak, bir sbz söyliyerek 
bu kıyameti koparacaklarından emindi. 

Yorgunluğd ve üzüntüye hamletmek isterliği 

bu acip hissi kable!vuk:.rn yenmeğe çalışıyor, ken
disini avutmatt için sokağa çıkıyor, bunları düşfin
memeğe gayrc:t ediyordu, fakat nafile! 

Nihayet be~.c>di,?ı hadise, bir gün Mithattan 
gelen bir m~ktıı J üzeritıe patlak verdi. Bu mek
tupta genç ad.arr korktııklarıt"& u.~"adıklarını hu. 
kUmetle yaf)mal, istediklCTi mühım ışi yine 
''Kurdoğlu,, nun aldığım ve hu husustaki muka. 
veleyi imza ettiğini yazdıhtan sonra rakiplerin bu 
işten zararlı çıkacaklarını düşiinmekle teselli bul. 
duğunu ilave ediyor ve mektubunu şu sözlerle 
bitiriyordu: "Sonuna kadar mücadelede devam 
edeceğiz amma istikbal bana, bu şerait altında, pek 
karnnlık görünüyor.,, 

Şermin l\.fithatın mektubunu bir sabah yata
ğında iken almı~tı. Vaziyeti bu çetin fakat hakiki 
cephesinden muhakeme etmekten garip bir teselli 
buldu v~ N'eJatla bir hafta evvelki muhavereden 
sonra vücudunu kaplıyan gevşeklik birdenbire 
zail olarak bütün irade kuvvetini yeniden iktisap 
etti. Kağıdı tekrar zarfına koyarken artık kara
rını vermiş bulunuyordu. Hemen yatağından fır
lıyarak sabahlığını giydi ve kahvaltı etmek için 
aşağıya indi. Nejad orada idi. Bir söz söylemeden 
mektubu onun önüne koydu, kocasının bu satır
ları okumasını bekledi. Genç adam kağıdı tekrar 
katlarken hafifçe gülümsedi: e 

·k 
- Ben size söylememiş mi idim? 1 ·~ıış 
Şermin hiçbir mukaddemeye lüzum ı?Örmeden ...:......;.;;;;;;;;;.==:;;.....;.._..._..il 

sadece: Soldan sağa: 1 - Doğru. ba 
- Gidip Mithatla görüşeceğim dedi ruluk, ndalet - içki. 2 - ı.J 1 

' . F . . 3 B' IrBl1~ 
N 

· d ·· in d'k ransız şaırı. - ır 
eJa gozler i karısına ı erek sert bir sesle k.. d .1 . 4 D kto_,ıı um ar aı esı. - o ı-....-

sordu: . talığı. 5 - Itnaplı değil. 6 -
- Gıresuna mı? liyi bilme hassası. 7 -Tekgıtl 
- Evet ... Orada Yeni otele inip bir iki gün ka. ermiş. 8 :_ Erkek - Ista~b 

lacağım ve Mithatla gidip gbrüşmek fırsatını bu. b~r semt. ~ - Bir millet - bit 
lacağım. kme tabın. 

N:ja~. başka bir ş~y düşünüyormuş gibi eavri- . Yu~arıd~n aşa~ı: 1-~1 
şuurı bır cevap verdı: aıt, sfıf - bır nevı kılıç. 2 

. okunursa: Teneffüs etti~ a 
- Yenı otel fabrikaya epeyce uzaktır. dünya. 3 _ Iç üzüntüsü. 

- Ziyanı yok, her sabah bir otomobille fabri. Ozür. 5 - Balta. 6 - Sine~ ~ 
kaya gider, onunla görüşürüm. seyrettiğimiz. 7 - Çıraklık·~ ~ 

Nejad birdenbire yerınden kalkarak sandalye. Aslan sari bir hastalık. h 
sıni karşıya fırlattı ve hiddetlı bir 5esle. Zemın harflerın yerleri de 

se: bir dağ sılsilesı. cı 
- Yahut ta o gelir sizi otelde bulur. Böylesi ~ 

daha kolay ve rahat! dedi. Evelki bulmaca - Soldan ~l 
Şermin bu sözlerde gizlenen manayı anlama- 1 - Churchill. 2 - Na • ~· 

mazlığa geldi: 3 - Kiremit. 4 - Asaf • • 
1 

~ da olur. Bunun ehemmiyeti yoktur. 5 - Rap. 6 - Taassup. 
7 

...,...J ~ 
na - şaki. 8 - lzmarit. 9 .,.,, 

(Arkası Var J ikame. 
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DELİ NİNE 
Yazan: Gündüz A. Kök ---··-···· 

oltuğumu tatlı çıtırtılarla lardan başka hiç bir hatıra bu
yanan sobaya doğru sür- lunmadığına eminim. Her aşı bo

yalı eve başını kaldırır kuru 
urlu k11 günlerinde, Ra- dudaklarından iniltiyle şu keli-

. okuyarak sere serpe u meler dökülür: 
tan hoş ne vardır? Ser- - Bir varmış bir yokmuş! 

~alan eli şöyle başı bo~ sal- Sonra kendini dinleyen torun-
verir, sigara dumanlarını larını görememiş olacak ki telişlı, 
vaya üfliyebilirseniz key- heyecanlı, ı:ıabırsız bir yürüyüş

keyiftir. Sizden bahtiyar le uzakJaŞır. 
lie kapınızı çalan olur ne de - Bir varmış bir yokmuş! 

sesli sokak satıcıları rahat- Acaba masalın başlangıcı mı? 
er. Yoksa bir delinin şuursuz olarak 
uma seslendim. Bir bardak yaptığı hayat felsefesi mi? 

im Sonra pecere önünde- Burnumu cama dayadım. O 
vette bıraktığım tabakayı karanlık yüzü biraz daha iyi gö

a doğruldum. Tam cama rebilmek için baktım. 
ığım esnada yayvan ve ar- Mütecaviz çocuklann taşlanna 
aile çocuktan sesleri ku- aldırmadan köşeyi döndü. Aşı 
tırmaladı. Onlar bu yağ- boyalı evi aramaya gitti. Sokok 
kolay kolay ıslanmayı gö- çocuklan hala feryat ediyorlardı. 
azlardL - Bir varmış bir yokmuş! 

taşlanacak bir cam ve pe- Yağmurun şiddetini düşünme-
takılacak biri, yahut ta so- den f·ri,;ıı n:. 

sümüklerini çeke çeke Hali ninenin arkasından koş-
oynavacak bir kuytu yer mağa hazırlanan yumurcaklar-

lllUAiarıiiır. dan birini yakaladım. Sağ elimi 
zamanda yağan yağmurun bütün hızı ile kaldırdım. Sinirle

. e hırpalayıcılığına aldır-- rim gevşedi kolum düştü, hidde
' ayaklar çıplak, çamurlu tim ~eçti. 
a birer domuz yavrusu Küçük kalpleri bir anda mesut 

oynaşırlar. ediveren vak'alardan birinin ay-
pis eilencenin bütün mu- dınL~nı, ölen yavruların sevin

iğrençliğine göz yuma- cinin eşini, bu yaramazın da göz
ne de toparlak kafalı kirli lerinde o çocuk gözlerinde fark
yumurcaklan seyre dala- etmiştim. 

ltiraf edeyim ki kızarak de- Onu bu neşeden mcihrum et-
u belki sokak çocuklarının meğe hakkım yoktu. Ve bunun i
l yerinde büyüdüğümden- ~in olacak ki deli nine vavruları-

• nın mesut çığlıklarını hatırlatan 
~a biribiri- afacanlarm haksız eziyetlerine 

hisler ve itiyatlar vardır. tahammül diyordu. 
t.JıBınız bir zavallının peşinde Çocutu bıraktım. Dikkatle ba-

Jarlfl ediyorlar; birde ba- na bakıyordu o nazarlarda korku. 
bunun tamamen zıddı- hayret, alay gibi birçok his 

evlerinin ziiiürt mut- ele~ sağma renkleri gibi birbı
an aşırdıkları ekmekle- riyle kaynaşarak tebarüz ediyor-

dilencinin torbasına dol- d .ı! 
orlar. 

~UMA tablatlan aile terbiye. y e 
gıdasızlıjı yüzünden mıd- ardım Proiesı 
emcmiş veya garipleşmiş- d 

(Başı 1 inci e) 

fU!Jllıtlırnıyormuşwn. Ellerine bir madan Atlantiği aştığını bildir-
av daha düşürmüşlerdi. miştir. Albay, beyanatı arasında 

lıklar artmıı haykırışlar şunları da söylemiştir: «Ameri
lmişti kan inşaat programına göre, 
en k~ın tepeme fırla- 1942 den itibaren senede 30 bin 
gürültülerin uğultu halini tayyare imal edilecektir. Tay

hissettim. Onu, 0 zavallı Y.a:e imala~ı hep Ingiltereye v: 
tanıyordum. n.lırse, Ingilter~, .esas~~ pek mu-

r 0 zengin bir salonda ol- hım olan kendı ımalatıyle bera
; yüzünün asll ve m&nalı i- ~r 6 ve~a. 8 .ay iyinde Mı~ver 

bembeyaz saçlarile1 gör- Devle~l.erının ımalatını fazlasıyle 
geçirmiş bir (Büyük hanım) geçebılır.» 
· verirdi. Layiha M ebusan Meclisinde 

evveli onu tannnazdıın. Ankara Radyo Gazeties Ameri-
ııı:!r.eaini arkadaflarım- rlk t--·1te ~ 1 -in· ttı. Kimisi nine, ki· anın .ulKı reye yapacagı yar-

dun meselesi hakkında dün ak
de (bir varmış bir yokmuş) şam fU haberleri vermiştir: 
çağlnrlarmış. -rardım layihası bugün (dün) 

ismin manasını, macerası- mııl>usan meclisi umumi hayetin 
tınca öğrenirsiniz. de müzakereye başlanmıştır. Bu * * metzakereler üç_ _ Jl~"l sürecektir. 

rta halli temiz ılık bir kü- Hafta sonunda liy meclisten 
çük ev düfÜllün. Aile ef- =~tlmır. F~~t! bundun kanun 

sabun kokan örtüler kadar 1 a ası ı~ın~yan .an ~eçır:e-
ve lekesizıdir. t}ç çocuk, an- si ~mdır. !-ay~a, şımdı i!.an 

de büyükanne. Baba cep- iharıcıyt; encum~ninde de muza-
çarpışırken öldü. Harpten kere edılme~tedır.,,. ... 
mesut bir aile reisi ve bir Hafta nılıagetuıe dogru 

••~tep muallimi idi Vaşington, 3 (A. A.) - "BBC": 
119,rwıuu.ou.; acısını, yavrulara Yardım layihası hakkında harici

etruemek. için çırpınırlar, ye nezareti ayan komisyonunda 
· ler. müzakereler devam etmektedir. 
ilık yuvarlak bir masa et- Başlıca hatipler, avdeti lbekleni
a yemek yenir. Yemek bi- len Willkie ile Albay Lindbergh 
anne mutbaja girer; büyük olacaktır. Muşaihitlerin tahmin
yününe, çocuklar oynamaja lerine göre, bu iki hatf:> arasında 
lar. şiddetli bir münakaşa ve tnüca

en küçük bir hidiseyle deleve intizar edilmektedir. 
ar olur, küçüklerin orun- Dahiliye Nazırına göre 

ı....ıtlli·.ir·. ill .. tülü bir safhaya gırer- Nevyark, 3 (A.A.) - Dahiliye 
y~e masala ~~ar. nazın Harold lckes, radyoda bir 
gün anne sofradaki ~n .. k~~ nutuk söyliyerek demiştir ki: 

·~--A- da tabağa ~ ortuyu "Amer'1kanın mukadderatı ay-
Afacanl~r b~.yükanneye nlmaz bir şekilde Ingilterenin 

. : Oh! e~~e yun yok. De- mukadderatına bağlıdır. Nazi 
itı masal«>ylıye_cekl tehlikesinifı dalgaları hayati hat-
~ k.uçüklenn ~erakla lanmıza gelmeden evvel onları 
gozlen ne kadar guze~ .~- durdurmayı mümkün kılabile-
kadınm nur gibi ~ yüzun- cek son şansımız ancak yardnn 
mnun bir tebeSSU:Jll parla- kanun projesidir. Bu kanun pro-
~mlesini sobaya bıraz daha . . · akt ·· d l t k 

arak .ııozlüklerini düzelt- Jesı b~ze ~k .. a r;:.uc~Jde e me • 
1\1.11.Illn öbür köşesinde masa- le,, diz çlao m~ş ırb ... e tY.ahşa-

da erakla bekli e t mak şık rınvan ırını ın ı ap 
m 1 Y n °: ettirecektir." . 

111!.-rıu baldı. Masa.ına başla Müzakereler netıcesinde van-

enblre ıök yılaln>ıı gibi 
emt bir zelzele aanıntISJ 

Sonra her şey siliniverdi. .... 

* * özlerini hastahanede açtL 
iki gündenberi bu daki 

beJdiyen doktor rahat bir 
aldı. Hastabak.ıcıyla göz 
geldiler. Fakat o kadar. 
ki ne konU§tu, ne de duy 

lacak bir sulh i.mldnını münaka-
18 eden nazır demiştir ~i: 

"Böyle bir şey, ancak, tehditle
rini yerine getiren, fakat va;dıeri
ni tutmıyan Hitlerin dediklerini 
kabul ile mümkündür. Bmaena
ley Hitlerin muzaffer olması ka· 
dar Jmlukere neticesinde varıla
cak bir sullı da bizim için Jrnr
kunç ve dehşetli bir şeydir. 
--~--

Afrikad 
o Riindenberl ihtiyar kadın Cenubi ıkl 8 

e bir çift söz söylemedi. Kanşıkl ar 

Eritre Hezimeti Mareıal Petain Sardunya 
(Başı 1 incide) u• • • a• (Başı 1 incide) 

birli~ni iı:ahuı etmiştir. Fakat, bu zerine lr MUBavva'ga doğru 
ışhırliğincen her ikisinin anladı- H Ak Londra, 3 (A.A.) - Askeri 
~ rr.an.i VC' bf.klediği netice ayrı ava ını mahfiller, Agordat'ın zaptı üze-
ayrıdır Laval da Almanyanm an rine, buraya bir demiryolu ile 
ladığ1 gibi al'Jıyor. Almanya, bu 1 1 Es"ırler"ın"ı bağlı olduğu için Musavvanın 
sf'hen1e, Laval'i kendi hedefleri- ta yan düşmesi ıazım geleceğim ıddia 
ne varmak. i~in vasıta olarak kul- etmenin, mevsimsiz olduğunu i-
lanmak jstiyor Taşıyan Bir Gemiye şaret ediyorlar. Musavva, Agor-

"Lav:ıl'i.n azliyle Almanya - dat'dan 280 kilometre mesafede:-
Fnmsa münasebatı inkıaa u~a- Bomba isabet Etti dir ve iki şehir arasındak1 mm-
mı.Ştı M:ır(sa) Petain, Laval ile taka son derece arızalıdır. BarPn-
bansmndık~·!! bu münasebat dü- Italyada bir mahal, 3 (A.A.) - tu'da miktarı doğru olarak bilin-
zelmemi'l, Mareşal de Laval'le Ordu karargahının tebliği. Garp- mıyen mühim bır Italyan kuv
bansmıya mecbur kalmıştı. Fa- ten gelen düşman tayyareleri, veti bulunmaktadır. Bu garnızon 
k"'lt. Almanv6. bununla iktifa et- Sardunya adası üzerinde uçmuı- fena bir vazıyettedir. Tarafımız
m~·.ıor, Laval'in kabineye de alın- lar, Tirso bendine bombalar ve iki dan işgal edilmiş bulunan Bıa
ma~.nı ist.yor. torpil atmışlarsa da bir gıl.n-ı te- cundi, Eritrenin içerisinde ve 

· 'Habı.:ır •·cr!ldiğine göre. bütün siri olmamıştır. Bundan başka Barentu'nun 80 kilometre cenu
bı.: mıuıovral~rı çeviren Alman- kırlarda da bir takım bombalar bundadır. Buradakı kuvvetleri
ya'lın Vı~!-v'deki mümessili A- atılmıştır. Zayiat ve telefat yok- mız bilahare yapılacak ileri 'la-
bE'tz'dir. A"E>tz daha evvelce de al 
u7 un mii:irlE't Fransada bulun- 4ur. Tayyare dafi batary arımı- reketimizin sağ cenahını himaye 
mt.cı hattiı bir aralık bu kabil ma- zın endahlan neticesinde bir düş- edecektir. 
nev .. alan y~z:inden Daladier hü- man tayyaresine isabet vaki ol- Metemma tahliye edUdi 
kiiını:-ti tar?fından hudut harici muş ve tayyare düşürulmiiştiır. Kahire, 3 (A.A.) "BBC" -
bıle ed.ilmbti. Mürettebatı esir edilmiştir. ''Spit- Italyanlar, Habeşistanda .. \1eteır.-

"Pari-; l?P.zeteleri, askerlerden tire" tipinde bir ingiliz avcı tay- rna'yı tahliye etmişlerdır. Bura
gavri unc;uı lann kabineden çe- yaresi, Viareggio yakininda dli- daki ltalyan kuvvetleri, Ingiliz 
kilmesir<le vl? Laval'in bebeme- şürülmüşür. Pilotu esir edilmiş- tayyareleri tarafından mütema-
hal kabi!leye girmesinde ısrar e- tir. diyen bombalanan Gondar yolu 
diyorlar Atm:ınlar, Petain-La- Ölen ltalyanl,ar üzerinde ricat etmektedir. Habeş 
val b!lrı~m::ısmdan sonra Laval'in Londra, 3 (A.A.) - Bahriye ordusu nezdindeki "Reuter" mu-
kab•reyP. aıııunasmı bekledikleri nezaretinin tebliği : Akdemzden habiri şunları bildirmektedir: 
halrlP um~t.kl.arı çıkmadı. Şimdi bildirildiğine göre Almanların Habeş vatanperverlerinin kendi 
Pariste bir Fa~ist partisi kurul- veya Ital.yanların tevessül ettiği memleltetlerl dahilinde ilen ha
mustur. Part:. harpten sonra da bir hareket neticesinde pek çok reketi, memnuniyet verici hir şe
Fram:ız müs•emlekelerinin Al- Italyan harp esiri ölmü~tiır. 31 kilde devam etmektedir. 
man istismnma terkini kabul et- sonkiuıun günü öğleden sonra Kenya cepheai.nde 
m!st!r Trablus sahillerinde Italyan esfr- Nairobi, 3 (A.A.) _ "Reuter" 

"Bu parti kurulurken, Mareşal lerini alan bir vapur, Alman ol- muhabiri bildiriyor: Kenya'nın 
Petain de bir ay önce kendisine duğu zannedilen bir düşman tay- bütün mıntakalarından Italyan
yap1 lan tı>kliflere cevap vermiş- yaresinin hücumuna ugramış, lann tard edilmesinden sonra ce
tir. Bu ımksstla da Amiral Dar- vapura isabet olmuş ve bazı ha- nubi Afrika kuvvetleri ilk defa 
lan Parisc j!önderilmiştir. Simdi sarlara uğrD.lJllŞtır. ltalyan harp olarak düşman topra~a girmiş· 
Amiral Darlım yanında Lava\ esirleri arasında, bir çoğu ölü lerdir. Rodolphe gölünün f8?'• 
ol<1~vu halde Paristedir. olmak üzere, birçok zayiat var- kındadd çölde mitralyözlerle mü-

" Amiral DHlan. Liyon radyo- dır. sellah zırhlı otomobiller ileri yü-
Sllnda t-ir nuh•k söylemiştir. A· /nglltere üzerinde rüyüşlerine devam etmektedirler. 

F
miral, bu :nutkunda bilhassa Londra, ~ 1 A.A.) _ Hava ve Habeşistanın bu mıntakası yol-
ransız donA~masından bahset- 1 · · dan mahrum bulunmaktadır. 

1n Danili Ereniyet Nezaret erının 
mi) ve 'Fr?.nsı1 donanması ya ız t.Pbliği: Zırhlı otomobillerin mitralyözleri 
Fransan:...'l mti..,afaasında kullar:ıı- Bugün i:>~ieoen evvel ve öğle- Italyanların idaresi ve kontrolu 
lncakhr., de-ıriştir. Bittabi bul söz, den biraz sonra Şark ve Cenubu altında hareket eden yerli kıtala
üzcrinde e~f'rnmiyetle duru mıya 1 • .. . d ·· nf · ra karcıı her an ateı:: p:!-'-u·· r eıe"e Şarki sahı ıerı ıızerın e mu en- ., ., wtA a 
deAer mahivE>ttE"dir. den uçan dü~mo.n tayyareleri ta- amade bir halde bulundurulmU-

Ortada iki gol var rafmd3 n bazı akınlar yapılmıştır. tadır. Eyibo muharebesine iştirak 
"Mare:,.al Petain Haziran mü- Londrada ve cıvar mıntakalarda etmiş olan piyade kıtalan bu arı· 

tarekesinın hükümlerine sadık Şar.ıd !\.,_,g!ia ve Kent eyaletlerin zalı sahrayı asker nakline mah· 
kalarak harh!ıı sonuna kadar in- de müteaddit yerelere bombalar sus üç tonluk kamyonlar içinde 
tizar et nck i!'tiyor. Fakat, anla- atıltnıstır Bazı hasar vardır. geçmişlerdir. 
ş1lı1<'r ki, bunu yapamıyacaktır. Kent .s9hilınde az miktarda ölü * 
Şimdi. iki yol vardır: vardır Di~"r yerlerde hasar az Nairobi. 3 (A.A.) - Bu aktam 

"Riris;. Almanyanın Fransız o!muştıır.~ .... _. ne redilen bir tebliğe göre, Ce-
donanmasıvle Fransız üslerini el- Londra 3 <A.A.) - Hava Ne- nubi Afriır.a kuvvetleri Habeşis
de etmesine matavaat etmek, ya- zarf>tinin teb!iği: tan h~dudunun on beş kilometre 
ni İnqılteteye karşı yapılacak İşgal 3.1t17'da bulunan Fransa- dahilinde El!'}t.mu ile Gorai'de 1-
harbe iHiraK etmektir. nın Şiır.ali Garbisindeki bedene- talyan karakollannı işgal etmiş-

"İkinrisi ise, Afrikaya geçmek. re bu sabah $afakla beraber mah tır. ftaly<Uıhrdan iki subay ile 43 
"Anc:ık birinci şıkı kabul etse dut mıktarda ~mbardıman tay- yer\; asker öl..,ürülmüş ve üç su

b:ıe, bunu vapacak vaziyette de- y.ırelerimiz tParruzda bulunmuş- bay ile 50 )erli asker esir alın-
ğild1r, evvela Fransız milleti bu- tur. Bu harekntta hiç bir tayyare mış!ır lJfü~ıran mitralyözleri, 
na taraftar oJPmaz, sonra, Fran- kaybetm~dık. tüieKleri dit;er silah ve cephane-
sayı asla terketmiyeceğine dair lerini terke mecbur olmuştur. 
Fransız millt:t,ne söz vermiştir. Tokyo • Hollanda Bu muvafCakıyetten sonra hu-
Üçüı.cüsü de. Fransız donanma- dudun <.n ıdıcmetre $imalinde ve 
sım teslim etmiyeceğine dair A- (Başı 1 incidcJ Gorai'nir. Garcinde bulunan 0-
merikaya söz vermiştir. zından bunu reddettiğini bildiren clok·ca ba~a bir İtalyan karako-

"Bu şekılde Almanya için tek Tokio, ayni ağız vasıtasiyle Fele- lu daha ıaı)tmilmiştir. 
yol vard1r: Fransayı tamamen iş- menk Hindistanının Yenı Niza- Jtalyan tebliği 
gnl t>tmek v~ Laval'in riyasetin- ma gireceğıni ve bunun için tek· Italvada bir mahal, 3 ( A.A.) _ 
de bir kabine kurmak. rar müzakereler cereyan edece- "Tebltğ": Şarki Afrikada dün 

·'Fakat Alıncır.ya, bunu yapını- ğini de ilan etmektedir.• Agordat ve Barentu mmtakala-
ya pek hazır ve taraftar değildir. Radyo Gazetesi, Japonyanın rında siddctli muharebeler ol-
Almanya ta:tyik yoluyla bunu bilhassa iktisadi kaynaklanndan -
Vichy hukfımetine yaptırmak is- dolayı Felemenk Hindistanı ile muştur. Tayyarelerimiz, hayran-
tıyor, Herhalde ıimdi siyasi me- alakadar olduğunu kaydettikten lığa şayan gayret ve fedaknrlık 
ka"liznıa Vic:t>y'de tek&süf etmiş- sonra demiştir ki: göstermekte devam etmektedir-
tlt. •Japonya, Ingilterenin meşgul ler. 
"Amerikanın fngiltereye yapa- olmasından ve Hollandanın işgal Şimali Afrikada 

cağı yardım '\iichy üzerinde mü- altında bulunmasından istüade e- Kahire, 3 (A. A.) - •Reu-
essir oluyor Esasen Amerika ile derek yeni nüfus almağa müsta1t ter• Ajansının Derne'deki Mu
VLchy arasmcia da çok iyi müna- bulunan Felemenk Hindistanın- habiri bildinyor: 
.s:ebetleı· idame edilmektedir. dan istifade etmek istemekte- Deme'den tardedilen Italyan-

VıP-er taraftıın Mareşal Petain dir.» lar, şehrin birkaç kilometre gar--
Vichy'de 1''raneız ileri gelenlerile Kurmay topl,antıaı bindeki dağlarda General Wa-
H:tiş:ıreıerde bulunuyor. Bunlar- T k 3 (A.A) _ "D N B vell'in kıt'alarma karşı muanni· 
dan bir kıs"l'lı. Mareşale mukave- 0 yo, · · · .,. dane bir mukavemet ptermek-
met tavsiye ederken diğer bir ~arbiv~ Na7lrı a.:!1era~ Tojo'nun tedirler. Bu mukavemetin. bü
kısmı ..AJmanya ile işbirliği ya- nyasf,.tmde bugun bır kurmay yük ltalyan kuvvetlerinin rlcatini 
pılmazsa Fransanın iktisaden fe- ~opl~tısı _ baş!al!'ılbr. T~plantı temin maksadiyle yapılan basit 
na mevgie düşeceğini söylemiş- iki ~n sure.:t"ktır. Celsenın açı- bir dümdar bakıyesinden ibaret 
!erdir. lışında. bf'ya~atta bulunan Gene- olmak ihtimali mevcut bulundu-

/ b• li "'l ılı ral Toıo ~unyanın ~çirmekte ğu gibi, bunun Ingiliz ileri ha-
f ır g yap rM- oldu,u vazıyrt. dola!1~ıyle ordu- reketini durdurmaya veya güç-

Harpten Sonra : 

Avrupa Milletler 
Federasyonu He 
idare Edilecek 

Londra, 3 (A.A.) - ''Pat"; 
"Daily Telegraph" gazetesi, Gear
ge Slocombe'un Hitlerin Avrupa 
sıyasetıne müteallik bir aıakal~
sinı neşretınıştir. Bu makale ez
cümle general Sikorski ıle yapil
mış olan bir mülakatı ıhtiva et
mektecıir. Polonya Başvekili, mil
letlerin siyasi ve iktisadi emni
yetleri ile saadet ve refahlarının 
ancak hür devlctlerın hükiımran
lık haklarından kısmen feragat 
etmeierı sayesınde temin edebi
leceğı kanaatini ızhar etm!ştir. 
General demiştir ki: '.Miıttefık 
ikı devlet olan Polonya ile Çe
koslovakya, şimdiden bu yola gir
mişlerdir." General, diğer dev
letlerin de Polonya ve Çekoslo
vakyanın gittikleri yola gidecek
lerini ve harpten sonra Baltık de
nizi ile Karadeniz arasında Po
lonya, Çekoslovakya, Macaristan, 
Rumanya ve ihtimal Yugoslav
ya·nın iştirakiyle büyük bir fede
rasyon vücuda getirileceğim tah
min etmektedir. Avrupa, bir kere 
Alınan tehlikesinden kurtulduk
tan sonra Sovyet Rusya ıle de 
muallak meseleler için memnu
niyete şayan bir hal sureti bulu
nabilecektir. 

Almanlann itirafı 
(Bap ı lneldeJ 

Biz Ingiliz mukavemetini kırma
nın Polonyanın, 8elçikanın ve 
Fransanın mukavemetlerini kır
maktan farklı ve Jt\iç olduğunu 
biliyonız.,, 

Muhtema luırekM aahaaı 
Cenevre, 3 (A. A.) - "Havas,,: 

"Jounıal de Geneve,, Hitlerin 
nutku hakkında şu satırları ya-
~yor: 

"Almanyanm elinde taarruzu 
büyük Britanyaya hasr ve teh
dit etmemek için epey vasıta 
mevcuttur. Bütün alametler Al
manyanın Akdeniz de ve İspan
ya sahillerini çeviren Atlas böl
ıresinde de harekette bulunmak 
istediğini J{Östermektedir. Bu sah 
nede Almanya daha az kuvvetli
dir. Zira mesaft!l9 daha büyük
tür ve deniz mühim bir engel 
teskil etmektedir., 
ALmanyanın hava kuvveti 
Loııdra, 3 (A. A.) - Almanya

nın hava kuvvetleri hakkında bi
taraf kaynaklardan gelen haber 
leri mevzuu bahis eden "Sunday 
Times,, ıazetesinin havacılık mu
habiri, neşredilen rakamlann ço
~unun hayal mahsulü oldu~ımu 
yazmakta ve maHim vakalan 
tahlil ettikten sonra şunlan söy
lemektedir: 

"Alınanyanın 40.000 tayyaresi 
bulunması muhtemeldir. Ancak 
bunlardan 18.000 den azı muha
rebe tayyareıidir ve yalnız 9.000 
ni istenildi~i anda harp hareka
tında kullanılabilir. Almanyanın 
başka mecburiyetleri olmasaydı. 
hazır bulunan tayyarelerinin 
hepsini kullanmak şartlyle, İn
ıriltereye 9:000 tayyare ile hücum 
edebilirdi. Bu 9.000 nin ise ancak 
t .500 ü bombardıman tayyaresi
dir. Hakikatte, Almanya böyle 
bir mekaat için Polonya, İtalya 
ve Romanyada bulunan tayyare
lerinl çekmek tehlikesini ıözüne 
almaya cesaret etmemektedir. 

İngiltereye karşı hücumuna 
başlamak için Almanya 6.000 
tayyare toplıyabilirse şansı var 
demektir. Almanyanın şimdiye 
kadar bir günde yaptığı harekat 
için 2.500 tayyareden fazlasını 
kullandıtı vaki olmamıştır.,, 

Romanyada 
"Bu fikir akla ıu suali ııetiri- nun h~.rp kabdıliyetbınahın tar~ttı;ıl- leştirmeye matuf hakiki ve ciddi 

yor: ması ım:umıL"' an se mış ır. bir mukavemet teşebbüsü olma- (Bap 1 incide) 
"Acabr., Fnınsa, Almanya ile Y • t H rb• sı ihtimali de vardır. edilmiştir. General, Kral Karol 

işbirli~ yaparsa bu memleketin unanlS an a 1 lngiliz hava kuvvetleri, kıta- rejimi zamanında Billuef'Jn son 
ıktısadi variyet; düzelecek mi?,, . atla kıymetli bir işbirliği yap- polis müdürü idi. 

"i:li~ ~p"ht"siz, Almanya - A!ına, 3 <A:~·> - Başkuman: maktadırlar .• Hurricane» ve «Ly. * 
Fransa işbirli~i İngiliz ablokasını 1anlıiın teblıgı: Mu~affakıyetlı sanderı tayyareleri çok beklen- Bükreı, 3 (A:A.) - "Havas'' 
tcşilit edr.cek, Amerikadan Fran- neticeler v~ı en m~vzil h~rekat meden her tarafa yetlpnekte ve Rumen ıençlıli yakında nazi 
saya yapıiacA.it yardımlar kesile- cc-reyen etmı~ır. Bır ka~ esır •al- bütün harekat sahasında durmak- gençliğine yakın bir esas üzerin-
cektir Halbuki, ne Almanya, ne dık. * sızın devriye ıezırıektedirler. in- den yeniden tefkil'tlandırılacak-
de İtaıya • Hctısaden Fransaya 1 il · ·· .. ·· · tır. 

Yugoslav· 
Macar Dostluk 

Muahedesi 
o--

Başvekil T eleki Dün 

Meclis Encümeninde 

izahat Verdi 
Budapeşte, 3 (A. A.) - Beşve

kil Teleki, Meb'usan Meclısının 
Hariciye Encumenmde Macar -
Yugoslav Dostluk Muahedesi 
hakkında ızahat vermış ve ıki 
millet arasındaki dostluiım çok 
eski oldugwıu bılhassa ip.ret et
miştir. " 

Muahedeni,n akti yalmz Ma
carıstan bakımından değil, ayni 
zamanda Avrupa bakımından da 
ehemmıyetı haizdir. Macarıstan 
bu suretle Avrupa sulhüne hiz
met etmiş ve Mihver Devletleri 
tarafından A vrupanın sulh için
de teşkilatlandınlması hususun
da sarfedilen gayretlerin ,.bengi
ne uymuıtur. 

Parlômento toplam11or 
Budapefte, 3 (A. A.) - «Ste

fani»: Parlamento, yarın top
lantılarına başlıyacaktır. Maca
ristanın Uçfizliı Misak ile, Yu
goslavya ile mlin'akit dostluk 
misakının kabulilne müteallik o
lan kanun layihası, ruznamede 
mevcut olup Kont Cşaki'nin ha
tırasına hurmeten miınakaşasız 
tasvip edilecektir. 

Günün En Mühim 
Meselesi Fransa 

(Başı 1 incide) 

Fakıtt bu teşebbüs, Marej8l 
Petain'in Fransadan kaça

rak, müstemlekelere çekilmesini 
mtaç edebilir. 
Mareşal Petain, böyle bir ihti· 

mali de göze almış olacak ki, o
nun şimdiden bu maksada RÖre 
bazı tedbirler aldığına şahit olu
yoruz. Bu cümleden olarak Mare
şal Petain. Fransız donanması i
çin j(ençler arasından bahriye ne
feri toplamaya başlamıştır. Lion 
radyosu da Fransız donanmasının 
kat'iyyen Almanyaya teslızn ol
mıyacağını, ve hanai taraftan ve 
kimin tarafından gelirse gelsin 
her tecavüze karşı Fransayı ve 
imparatorluğu müdafaa edeceği
ni söylemiştir. Şu halde Mareşal 
Petain donanmayı teslim etmiye
cektir ve Tunusta Almanlara üs 
vermiyecektir. 

Maamafih Almanyanın Vichy 
hükumetini tazyik için elinde ba
zı silahlar mevcut olduAunu da 
unutmamak lazımdır. Fransa bu· 
gün aç ve perişan vaiyettedir. 
Amerikadan beklenen yardım 
gelmemiştir. Yaşayabilmek için 
Almanyanın yardımına muhtaç
tır. Almanya isterse bütün Fran
sayı açlığa mahkum edebilir. Ya
hut daha sıkışırsa, bütün Fransa· 
vı işgal edebilir. Böyle bir taz
yik, maitlöbiyettenberi Fransayı 
kurtarmaya ve Fransa dahilinde 
yeni bir nizam kurmaya ~alışan 
Mareşal Petain'i hayli sarsabilir. 
Harbin sonuna kadar Fransayı 
açlığa ve sefalete mahkum etmek 
Mare.şal'i en ziyade mustarip e
decek hadiselerden biri olabilir. 

Fakat Mareşal h "r şeyden ev· 
vel büyük bir vatanperverdir. ve 
vatanının Almanya ile birlikte 
yürümesine kat'iyyen müteham
mil değildir. 

O halde ne olacak? 
İşte bu ~nlerde Fransa fle be

raber bütün dünyayı me$Rtıl e
den sual budur. Çünkü Fransa
nın vaziyeti gerek Akdeniz ve 
li(erek li(arptaki harbin mukadde
ratı üzerinde mühim bir rol oy· 
nıyacaktır . 

KISA HABERLER 

lNGILTEBEDE: 

Londra, 8 (A.A,) - ınolllz doktor• 
ları ile ltblrllill yapmak üzere yakın· 
da lrıgllterıye birçok Amerlk•n dok· 
torları gelecektir. Bu doktorlar, mo
dern h•rp prtları •ltında yaf'lllıların 
tedavlalnde lhtlaH uhlbl olmak lıtl· yardım yapab!lir. Fransa sulh za- Roma 3 (A.A.) - Umumt ka- giliz .~1~'a arının en yur_uyuşun- * 

"l d ld ""- b -• .. ~hın' 341 numaralı tebliıw: dte gorul~~ yavaşlamtt•- !1 !!1"1ükl~raf- Bükreı, 3 (A.A.) - "Stefan1·•• yen glSnüllillerdlr. manında ."1 mrnya an a 1.ır;• azı .... . .. ~ . d d . ıı;İ . an arazının arze ıgı & .. ç er- Londra, 3 (A.A,) - Sıhhi vaziyeti 
madde!P.ri bile şimdi ayni nisbet- Yumın C"phesın e evrıye erı- d d.. t aft d b. hafta Almanyanın yeni Bükreş sefin, endi- uyandıran mOıtemlekeler na-

kt d · · h ik. tar fı to en, ıger ar an a ır - · · KralM. hl' k r-te ıılamama .a ır. mızın ve ':!' ı . ~ n.. .. p~u da iki meydan muharebesi veren itimatnamesını ıc e e ı.a - zırı Lord Lloyd, oldukça iyi gece oe· 
"Alman - Fransız işbiriğinin k.uv.etlerını.n f~l~yetı .. Rorulmuş kıt'aların iaşe maddelerini vesa- elim etmiştir. çlrmlftlr, takat kendlıl bira• daha 

iktısa(fJ sabıtdq tek hedefi şu ola- tur. TRyya-:clerı~ız, duşman ~1: ir malzemeyi temin arzusundan zayıftır. 11 yaıı nda olan Lord Lloyd, 
caktır· 1'ıpkı. Alman, Macar an- taatmm temerkuz m~allermı ileri gelmektedir. Fakat pce kıtalarına da ağır zayiat verdiril- bundan Uç hafta ıvvel aoiuk aımıı· 
la'$1Il3sı jlibi, Fransa Almanyaya bıımbard1man t:tmişlerdır. ve gündüz sarfedil.·. e.n. g. ayre. tle; miştir. Marraua ile Kuba arasın- tır. 
lüzumlu ır.::ı~deleri yetiştiren ve be d ğ yüal• tem ld 

k nl tam hy iaşe Nazın Achard'ı ziyaret le gar o ru yuru ,.. . ın daki yo a nakliye vaaltalan ü- BINDlŞTANDA: 
Almanyaıııp ne sa annı am· etm' ı·ştır· .. Mii1.a·kat esnasında Fran ed .. ecek.hazırlıklar ikmal edılmek zerine bomba ve mitralyöz ateşj 
lıyan bir devlet. zered ı1m 

•·t..Jmanva harp münasebetiyle sramn i..lsesine ait meselelerin J;cö-. u ır. • Ue bafkaca taarruzlar yap 1§-
harlçten teımin edemediği mad- rüşJlmüş oıması muhtemeldir. Bava hücumları tır. Appolonyada a~~ ıay-
deleri civar mf'mleketlerde yetie- Am'ral bı!Ahıre Maarif Nazın Kahire 3 (,A.A.) - Hava a.. yare meydanına hucum ederek 

baıcıe birçok yuvalan ınahve Yohannisbury, 3 (A .. A.) 
&elzeleden muc~ kabilin- Müfrit ınilliyetperverlenn ekal
Olarak yalıuz o kurtulmuşt.u. Uyet grupuna mensup ~iyle 

aeldili zaman, yok olall izinli askerler arasında. ~ır arbe-

tirınek gayes.11i takip ediyor. Al- Jacqı,ıes C"bevaller'yi ziyaret et- rarı~ teblili: lqilu av v~ "Gaibbe~" tipinde ü~ ve .. O. R 
:nanya _ Fransa lşbirli~nde de mıştlı bomba tayyarelerinin faaliyetı 310" tı~e de bir dupnan tay-
A ırn:uıva ikt1,adi bakımdan ay· Gollatler aleghlne kararla dünkü pazar günü de Trablu. yareaı P etmiflerdir. 

• ·· ...1 ...-x.1 .. e so-- Fran · .. (A.A) "H Sa sarp ve bilhaua Deme ile Blnga· Avcılanmu nakliye vasıta!an-

Bombay, 8 (A.A.) - Şlmall 9arbt 
hududunda Vezlrlıtan'ın ılmallnde 
bir lnglllz mUfrınıllı hHım kabllı· 

ıerılen ... urekkep bir çıta ara11ndı 

vukubulan prpıımıda ı;etı efredın· 

dan 10 kiti 61dUrUlmUttUr, Bir Hint• 
tı yakalanmıftır. Çetenin relel ISliller 
araeındadır. yavrularmı diifündü. de çıkmıştır. Buna lngıliz aleyh-

lar•mn tath masum ıöz- dan ve Cümhuriyetperver teşld
dütündü. Ve ıöcen ev aıbi ıat namına söylenen bir ~utuk 
~ıldı altüst oldu. sebebiyet vermiştır. Eskı B~ş-• * vekil General Hert Zogun fikır-

lrndi hill o aşı boyalı evi Ierini nep-eden gazetenin camla· 
ınasal dini en kü ilkleri a- n ta lanmıştır. Halk kavgalara 

nı aayevı gu.,\""~&~ A .,.., - V•c~y, ~. . - . avas,, - ~ A-·-d-,_i -...ı .... üzerinde de- nı ve asker kitalannı da mitral-
sa Jktısa~en çok sarsılacak de- bık Vıssmıral Muselıer, Eu1eene ~ ~-- .~ r• .. - .. · ak b. ak t 
mektir.,, de Rothchi!d. Leopold Szesler, vam etmiştır. Appolonianın ~k yoz ~t~ı~e tutar ırç zayıa_ 

Vichy, 3 (A. A.) - Amiral e:kt müstem!t-ke Umumi Valile- kilom~tre d.~nubu ,:rb~~ntade ~~rdı~ışle~d~bApg~~~fuıı;:~.~ 
Darlan'ın Parise hareket ettiği rinden Richard Brunot ve Hanoi Lonta da uşmanlannın . raler .. ı - R 4°m2,~ ~e ~

11 b.u d .. t · 
buıün resmen bildirilmiştir. Tıp Fakiıltesi Profesörlerinden lan ve kamyo mıt yoz a- . pınae ır uşman a~y~-

A. Leah·~nin temasları M x Mevcr Fransız tabiiyetin- teşine tutulmuştur. Kamyonlar- resı avcılarımız tarafından dUfU• 11 a. . . . · edi · ve asker rülm~ür. 

KalkUta, 8 (A.A,) - eırtırıı; aUrı 

evvel evlndırı kaybolmuı ol•n Sub· 
hH ISon'den hlı; bir haber yoktur. 
Hlndlatan makamları ve SubhH Bo· 
•'•I• •llMI efr•dı da araftırma lar 

yapmaktadır. 
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Vaktııe Veloslpelln meydana getirilmesi fevkalAde 
bir icad telakki edilmi,tı. 
Bugün vesaiti nakliye har 1 kul l d e bir ırı• · · -
mazhar olmu,tur. 
Bu lnkiışaf tenvirat hususunda dahi varittir. 
ilk EOISON elektrik ampullarından beri kıymeti! 
ga;ı: ile doldurulmu' yeni TUNGSRAM • KRİPTON 
14mbalarının lcadlle bu vadideki inklfaf büyük bir 
terakki arzetmi!Ştir. 
Bu ampuller bembeyaz bir ziya verir ve aynı ta• 
kattaki sair 16mbalara nlsbeten çok daha aı elek• 
trik cerevanı sarfederler. 

TlJNGSRAM 
~~o (plf@JIKJ 

~~~--BUR LA~~~ 
BİRADERLER 

ı•t•nbul - A nkar a - iımır 

Gayrimenkul Satış llCinı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Talruhi V arsenildn 28973 Hesap No. ıile San~1ivnu:dan aldıit (850) li

raya karıı birinci derecede ipotek edip vadeair.de borcunu vennedlğinden 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ma
tufu 40 cı maddesine göre satılm&sı icap eden Eminönünde (Gedikpaşa dva
rında) Mimar Hayrettin mahallesinin Müsellim ıohflnda eski 35 yeni 37 
kapı 218 ada 2 parael No. lu 49/50 metre murabbdı mc".bası olan ka.cir evin 
tamamı bir buçuk ay müddetle aç* arttırauya k.Jnmu~tur. 

Satq tapa ıicil bydma göre yapılmaktadır Arttırmaya girmek iıtiyen 
~425) lira pey akçeai verecektir. Milli Bankal2runızdan birinin teminat 
mektubu da lı:abul olunur. Birikmiı bütün vergilerle belediye resimleri ve 
valı:ıf icaresi ve tlviı bedeli ve telllliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 25/1/941 tarihinden itibaren tetkik et..mt-lı: istiyenlere Sandılı: 
Hukuk İşleri Servisinde açılı: bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü
zumlu malumat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttumaya gir
miş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
her şeyi öfrenmiş ad ve tellkki olunur. Birinci arttırma 24/3/941 tarihine 
müsadif Pazartesi Cafaloilunda ktin Sandığımı.ı:da ıaat 10 dan 12 ye kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi ic;in teklif edilecek bedelin ter
cihan alınması icap eden gayrimnkul mukellefiyetilc Sandık alacaıimı ta
mamen geçmiş olması ıarttır. Aksi takdirde ıon art~ıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile 8/4/941 tarihine müsadif Salı ,ünü ayni mahalde ve ayni 
aa.atte son arttırması yapılacaktır. Bu arttmnad111 gayrimenkul en çok arttı
ranm üstünde bıralı:ılacaktır. Haklan tapu ııicillcı ilt sabit olmıyan alaka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu!usile faiz ve maııa
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müa
bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lizımdır. Bu suretle haklarım bil
dinnemiı olanlarla hakları tapu aicillerile sabit olmıyanlar .atıı bedelinin 
paylapnasmdan hariç kalırlar. Daha fazla malilmat almak istiyenlerin 
40/1532 dosya No. sile Sandıtımız Hukuk İşleri Sc:rviı;i.ne müracut etmeleri 
liiıumıı ilin olunıır. 

""' . 
DİKKAT 

Emniyet Sandıi1: Sandıktan alınan Cllyrir.ıenkulü ipotek göstermek 
istiyenlere muhamminlerimizin koymuıı olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç nrmek suretile kolaylık 
göstermdktedir. (798) , 

Pırlantall TAÇ ve PLAK IGNE 
Lekesiz bir tektaş pırlanta ile muhtelif kıratta p1rlantalan ihtiva eden 

modem bir taç ve ayrıca bir adet pırlantalı ve zümrütlü PLAK İÔNE 
Şubatın 6 ıncı Pcrfembe ıünü muayyen saatte Sandal Bedesten.inde sa
tılacaktır. 

~ , 

İngilizce Bilen Bir 

Mütercim Aranıyor 
Türkçeden ıngilizccye süratle 

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

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

Bayramiç Asliye Hukuk Ha
.ıum •• ~.uaen: 

Uava oıunan: Ist.nbul, Emi
nonu, ~uçUkpazar, JJemırıaş ma
naııest ıvıurau.ye sokagınaa tVJ.en
met .l"aık kızı .sıauca v-uıere. 
Hayramıçın 'l'ununenıı koyün

den t:~.nıı; naıu. <.iuıer taratuıuan 
aı,;uan ooşanma aavasmda on ıki 
.sene evveı evıenerek uç ay Ka
aar bır arada oturcıuktan sonra 
kocanızın evıni te;-keaerek bu a
ne kadar ayrı yaşaaıgıruzaan bL 
araya gelmtınıze ı.m.kcın kaımacı. 
gına şenacıet edılmış oıaugunaa.ı. 
gıyap kararı ver..ıerek yevmı 

mu.nakeme :l0/2/1941 per~embe 
saat ıa e talik edıldığmaen tarıhi. 
tebıiğden itıbaren beş gun zarfın
da it.raz etmedığınız surette mah
kemeye kabul olunmıyacağını.z 
:-uameleli gıyap kararı yerme 
kaım olmak uz~re ilanen teblığ 
olunur. 

Hayramiç Aslıye Hukuk Ha
kimlığ.nden: 

Dava olunan: Ayancığın Kuş
çular köyünden olup haıen lstan
bul, KuçUkpazarda 41 No. lu ha
nede Izzet oğlu Kazını Yıldırı
ma. 

Bayramiçin Ulucami mahalle
sinden eşınız Halline Yıldırını ta
rafından açılan boşanma dava
sında Halimeyi alacağım diye ni
şnlanıp bir araya geldiğiniz ve 
bir müddet bir arada kaldıktan 
sonra kaçtığınız ve sonra Halime-

' 

nin şikayeti üzerine gelerek ni
kahını yapıp bir gün kalıp yine 
kaçtığınızı ve uzun zamandan

lberi ayn yaşadığınızdan bır ara-
ya gelmenize imkan bulunmadı-

! ğına şehadet edilmiş olduğundan 
gıyap karan verilerek yevmi 
muhakeme 25/2/1941 salı saat 
10 a talik edildiğinden tarihi 
tebliğden itibaren beş gün zar
f rnda itiraz etmediğiniz surette 
mahkemeye kabul olunmıyaca
ğrnız muameleli gıyap kararı ye
rine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 

,. 
IHAI" 
HlfUl'İ 

&-~::::::a. 

SiNGE.R 
KONTROL SAATİ 

A N i T E S i R 

GELDİ. 
Fiat. 

60 LİRA 
15 Sene 

Garantilidir. 
SİNGER SAAT 
lUAGAZALARI. 

lstanbul, 
Eminönü, 8 

Baş, Diş, Nezle, Grip 

Romatizma, Soöuk 

Argınlığı 
' ve 'bütün ağrılannı derhal kese~ 

Lüzwnunda günde 3 kaşe almabiliJ:. 

--- ' .. . . .. . .. , . . ------- - -- Taklidlerinden sakınınız. 
Kadık~y . Vaklflar Direktörlüğü ilanları - J1UFAaırarJlflfJllllllf.ataJi$J1lTJ1aTJJu_.!! 

ı - Kırklareli Viliyetinın Demirköy kazasına batlı İğneada nahiyesi 
civarında vaki Kerpiçe vakıf ormanlarının lrat'i i~letmt' plim mucibince 941, 
942, 943 seneleri mukataalarmdan "214474,. ve mahalli mezk:Ur civarmda va
ki Longoz vakıf ormanlarının mevcut işletme pl~ııt mudbince 941, 942. 943 
seneleri mukataalarmdan "267088,. kental odun ayn ayrı kapalı zarf usulile 
arttırmaya konulmuştur. 

18------~Türkiye~------~, 

KIZILAY CEMİYETİ 
2 - Odunların beher kentaJine "12 .. kuruş kıymt-t t;ıhmin edilmiştir, 

UMUMİ MERKEZİNDEN: 
3 - Arttırmaları 20/2/941 Perşembe günu saat lı; de K;adıköy Vakıf

lar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Arttırmaya girecekler Kerpiçe kısmında., <'rk~cak "214474,. kental 

odun için "1930,. lira "27., kuruş ve Lonıtoz kı .. mmd3n çıkacak (267088) 
kental odun için de "2403 .. lira "80,. kuruş muv ıkhıt tc:minat vereceklerdir . 

5 - İstekliler bu arttırmaya ait şartnamel.:ı i Kadıköy Vakıflar Müdür· 

3/2/941 Pazartesi günü saat 10 da açık eksiltıne 
ile ihale olunacağını ilan etmiş olduğumuz 

1 2 1 O O O ADET YÜN KAZAGA 
lüğü ile Kırklareli Vakıflar Memurluğuna :nüra~aa:la :ılırlar. üzumu olan yünün Cemiyet tarafmdan temin edilmiş olınasııı9 

6 - Bu arttırmalara iştirak edecekler odun tirarl!'tile iştigal ettiklerin mebni yalnız imaliyesinin 7 /2/941 Cuma günü saat on dörtte 
dair Ticaret Odasından alacakları vesikaları dı~ zarflara koyacaklardır. :ıçık eksiltme ile ihalesine karar yerilmİi .old11~undan alakadar: 

7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yaLılı saatten bir saat evvelim )arın nümune ve şartname için Jstanbulda l\lımar Vedat Ca~ 
kadar Kadtköy Vakıflar Müdürlüğündeki arttı.-ma komisyonu Reisliğim desinde (Kızılay) Hanında Kızılay Deposu Direktörliiğüne nıtı· 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile göndeıi!t-ctlı. mektupların da ay- racaatları ve Mezkftr gün ve saatte bu Direktörlük Dairesind e 
nı saatte komisyon reist.iğine gelmiş olması laZJmdır. Gecikenlerin taleb' 

__ k_a_bu_ı __ ed_i_1m __ e_z_. ___ "_6_ı6_,_. ________________________________________ 1~ bulunn>al_a_r_ı_.~--------------------

ÜnİVerSİfe Rektörlüğünden: . ' ' . (. . . - . -~ - ... 
İstanbul L,eva~ım Amirliğinden · Verilen : 

Ceza Hukuku, Medeni Huku'k, Devletler Umumi Hukuku, Devletler Hu
susi Hukuku, Umumi Felsefe ve Mantık, Türk Rdel,iyatı Tarihi, Alman Fi
lolojisi, Umumi İktısat ve İktısat Teorisi, ~aliyt ve Maliye Kanunları, İk
tısat ve İktısadi Doktrinler Tarihi, Anatomi, H3yati ve Tıbbi Kimya Do
çentlikleri ac;ıktır. Namzetlerin 5 Nisan Cumarctsi &ünü yabancı dil imti
hanı ve 15 Nisanda esas imtihan yapılacaktır. Doçt-ntlik imtihan talimatı 
hükmünce tezlerin 5 Nisanda verilmiş olm::ısı lazımdır. İsteklilerin sıhhat 
raporu 5 fotoiraf nüfus teikeresi ve ilmi hüviyetini gösteren fişleri ile (Fiş
ler Tedris İşleri kaleminden istenecektir). 27 Mart 1941 tarihine kadar Rek-

. . . . 

törlüğe müracaatlarL (786) 

Harici Askeri Kıtaatı · ilanları . · 
uıı. Aşagıda yazılı mevad!n kapalı zartla e.ıcsıltmelcri hizalarında yazılı .' W 

saat ve mhallerdeki asken satın alma koıru~yonlırmda >:apılaca~tır. TalıP el 
rin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını thal~ saatlerınden bır saat ev<I 
ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameler~ lı'cmisvonlar~nda görülür. ıJ. 
Cin.>i. Miktarı Tutarı Temınau !hale gun, saat ve ma 

Kilo Lira Lira 

Ankara Dil, Tarih - Coğrafya Fakilltesi 
Direktörlüğünden: 

Un. 
Sığır eti. 
Buğday. 

Kuru ot. 
Yulaf. 

240,000 32,952 
100,000 25,000 
200,000 17 ,000 
400.000 20,000 
400,000 26,000 

24 71.40 
1875 
1275 ) 

20/2/941 16 Urfa. 
27/2/941 ıs Niğde. 

Merzifon. Fakültemiz için bir cild makinesi almacaktrr. Yeni veya müstamel ola
rak bu cins makinesi olup ta satmak istiyenlerin fakülte müdürlüğüne mü-
racaatları ilan olunur. "572,. "737,, 

-- Gayrimenkul Satış İ ICinı 
İstanbul Emniyet Sandığı l\lüdürlüğünden : 
Emine Rahilenin 22817 Hesap No. sile Sand1&ımızdan aldığı (200) lira

ya karşı birinci, 300 liraya karşı da ikinci dererede İJ.>otek edip vadesinde 
borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip iiıerine 3202 No. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine ~öre satılması icap eden Eminö
nünde (Süleyman.iye ve civarı) Hocagıyasetdn mah:ıllec:inin Mehmetpaşa yo
'kuşu sokağında eski ve yeni 11 kapı 504 ada 17 parsel No. lu 70 metre mu
rabbaı mesahası olan kagir ev.in taman:ıı bir buo:uk ay müddetle açık arttır
maya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
(262) lira pey akc;esi verecektir. Milli Bankahrımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Bir:kmiş bütün vergılerlt btlediye resimleri ve 
11artnamesi 31/1/941 tarfüinden itibaren tetkik e•mek istiyenlere Sandık 
vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçl.ıya aittir. Arttırma 
Hukuk İşleri Servisinde ac;ık bulundurulacaktır Tapu sidl kaydı ve sair lü
zumlu malumat ta şarthamede ve takip dosyasme:ı vardır. Arttırmaya gir
miş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa c;ıkanlan gwrimenkul hakkında 
her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Birinci a~· ttırma 31/3/941 tarihine 
müsadif Pazartesi Cağaloğlunda kain Sandığımızd:ı ca3t 10 dan 12 ye kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek!if Mdilecek bedelin ter
cihan alınması icap eden gayrimnkul mükellefiyetiıt Sandık alacağını ta
mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde '!<'n arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile 15/4/941 tarihine müsadif Sah günü ayni mahalde ve ayni 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmad:ı gayrimtnkul en çok arttı
ranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu skill~r:te ı;abit olmıyan alaka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huşusile faiz ve masa
rife dair iddialarını ilin tarihinden itibare:ı yirmi gür: içinde evrakı ınüs
bitelerile beraber dairemize bildirmeleri laıDTidır. ru suretle haklarını bil
dirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerfıe '!ablt olmıy.mlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mııllımat almak istiyenlerin 
39 /686 dosya No. sile Sandığımız Hukuk İşltri Servisıne müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

* * DİK KAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gıyrirr en~rnlü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olıiuğu kıyml"tİn % 40 m tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar bı.>ı ç ver:nek suretile kolaylık 
göstermektedir. (800) 

ır~ ........................................ ~~ 

1500 ) 24/2/941 10 
19SO ) 

(1872) (768) 

• 
Beher çiftine 820 kurus tahmin ed1' 

len ıso,ooo çl!t muaddel orijinal ~ 
kundura pazarlıkla eksiltmeye k011~ 
muştur. İhalesi 7-2-941 Cuma gii11

11 
saat 11 de Ankarada M. M. V. satı 
alına komisyonunda yapılacaktır. J{ll' 
ti teminatı 101,300 lira evsaf ve fi:; 
namesi 50 liraya komisyondan al ııı 
İsteklilerin kanuni vesikalarlle be 
vakitte komisyona gelmeleri. (1880)) 

(776 

• 
·aıtı Beher kutusuna tahmin edflen fi 

30 kuruş olnn iki milyon kutu ton b~~ 
lığt konservesi pazarlıkla eksiltın~ 
konmuştur. İhalesi 8-2-941 Cumıır V• 
günü saat 11 de Anknrııda M. :M. it' 
Satın alma komisyonunda yapıl.acıt,, 
tır. Kat'i teminatı 55,500 liradır; t\, 
saf ve şartnamesi 30 liraya komısyoıı .. 

·ıcıı dıın alınır. Taliplerin kanuni vcsı c' 
larile belli vakitte komisyona .ı:clnl 
ler. (1878) (774) 

• 
A~aıiıda 7azıh meva?ı~- pazarl~: 

eksiltmele-rı 13/2/941 gunu saat 15 .. 
tzmitte a!lheı i satın alma komisyoı:ııl~, 
da yapılaca1<tır Taliplerin belli valt' ti 
te ıcomisvona gl!'lmeleri. Şıırtnamel' 
komir.youd:l görülür. • tl 
Cinsi Miktarı Tutarı Terıııı:ıJ 

Sade yağı, 
Sabun 
Zeytin y:ığı. 

Kilo Lira Liri!. _____ _.-/ 

33 000 52,800 4000 
24;000 10,560 1268 
9.000 6,300 47$ 

. (1Jl74' i770\ 

• 

,.ım1111m11111111111111n111m~ ' 94 r 
..ı ... 

ikramiyeleri .m,I Devlet Denizyolları işletme 
İdaresi ilanları 

Beher kllosu 165 kuruştan kimre~ 
tahlille S4 ton s:-ıde yağı alınacaktı 

11 Pazarlıkla eksiltmesi 11/2/941 S5ıJI 
günii saat 9 da Muğlada askeri sat~ 
alma koır.isy' nuı.da yapılacaktır. }(il 
teminatı 11,400 liradır. Şartnamesi J(O" 

misyonda görül üı, Taliplerin belli v•' 
kitte komic;ycna ı;elmeleri . 

( 18&?.\ l7Afl) 

~ T. le: . Bankası .~ ad.·e' ~~~~ ı.:aıa ~;ggg:_ Ltra 
~ 3' 750 • ;:: 1500.- • 

§_ 1941 Ku·· ~u··k 4
e • 

50
<: • =2

ooo.- • ~ • 25Cı • =2000.- • 4 Şubat 941 Salı günkü Karadeniz yolu postası yapılmıyacaktır. 
E 35 • 100 • :3!i00.- • _ Şubat 941 Perşembe günü kalkacak (Ankara) vapuru programına 

• KARADENİZ YOLU SALI POSTASI 

i L A N 

1
,. İHTİRA İLANI ., 

. "'Kabili terkip boru direii,. 
Hasköyde lskele caddesınde bakkmrla almmıı olan 7 /1/936 

- T f H 1 'JO • 50 • =4000.- • - illveten gidişte Tireboluya dönüşte Pazara uğrıyacaktır. (744) 
; asarru esap ar ı il)() • 20 • =6000.- ~ " _ # 
E lk • Pi,.. 1 

Kestdeler 4 Subat. 2 Mayuı.l Aı\!Us E 1 

On bin kilo Dde yaiı açık eksilt~~ 
ile satın alır.acaktır. Tahmin bede 
14,0QO lira ı'k t~minatı 1050 · tiradı!; 
İhal~si 2" /2/941 Perşembe günü 1111•, 
16 da N;ğdedt' askeri satın alma I<~ 
misyonund:t y3p1lacaktır. Taliplerill 
belli vakıtle ko'llİsyona gelmeleri. 

(1876) (77Z) 
Kiremitçi sokağında 33 ve 35 &'iinlü ve 2052 sayılı ihtira beratı 
numaralı mahalde Turan Alçı bu d~f:ı. mevkii füle konmak üze-

re ahere devrüferai veya icar e-
Fabrikası namiyle maruf Hayim dilec~iinden talip olanlarm Ga-
Refael Kario ve Ismail Şemsettin llltada, !ktııat Hanında, Robert 
Kollektif Şirketinden blJ. kere F erri'ye mü1acaatları ilin olu-

Sicili Ticaret Gazetesinin 29 - 1 - nur. 

941 tarih ve 4243 numaralı nus- -••••••••••il"' 
hasında feshi şirket ilan ve bu 

şırkete ait bilcümle borçlan tari

hi ılandan itıbaren on beş gün 
zarfında eshabı matlubun Eminö

nündc Osman Hanında 7 numa

rada Ismail Şemsettin Talaya mü

racaat lan aksi takdirde bir guna 

h ak talebinde bulunamıyacaklan 

ilan olunur. 

~lüddeiumumiliğe Davet 
!star.bul C Müddeiumumiliğinden: 

İstanb•1lda bulu:ıduğu anlaşılan Ke~an 
Ceza Haklmi Ocır:ıan Bahri Uzun Ha
sanoğlunun mcruuriyetimize müra
caati. 

Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin 
uz M AN. Gazetecilik ve Nesrlyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

§ ramıye anı 1 tOS. 8 tkıncltesrtn tarihlerinde ,. •• § 
- T >thr. -

~111111111111111111111111111111111111111 111 1111 1 1 1 111 1 1 11 11111111111111~ 
y ~; l\I;mleket Hastanesi Baştabipliğinden: 

l _ Ameliyathanede çalışını~ ve yetiştirilmiş bir hastabakıcı ile Hasta
hane laboratuvarında çalışcak bir laborantin alınacaktır. Her ikisinin de bu 
servislerde c;ahşmıı olması şarttır. Ücretleri ellişer liradır. 

2 - Hastahanemizde 40 lira ücretli aşc;ıbaşıhğı açıktır. Mutfakta aynca 
bir ikinci a,çı ve bir de bulaşıkçı vardır. Taliplerin bonservis ve hüsnühal 
kiğrtlariyle hastahanemize istida ile müracaatları illin olunur (620) 

Tembihi Beledi 
ı - Belediye zabıtası talimatnamesinın 377 inci maddesi mucibince mü

devver şeklinde çıkarılacak ekmeklerin dah~ ha-nur h3linde fırına ~on.urken 
yekdiıierine yapıştınlmayıp her tarafı ate1e ma:u:ı ltal .. cak ve ::ııh~ı blr ıe
kilde pişirilmesini temin edecek surette tam .topar:ak bulunmaları ıcap eder. 

2 _ Bu tembihi beledi hükmüne muhalıf hare.tCette bulunanlar umuru 
belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa gere tecziye edilecekleri ala-
kadarların malümı.: olmak üzere ılan olunur. "78Z,, 

Devlet pemiryollan ve limanlan işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (1126} lira (15) kuruş olan 13 kalem muhtelif ilaç 

(17.2.1941) Pazartesi gtinü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alına
caktır. 

.Bu işe girmek istiyenlerin (84) lira (47) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıünü ı;aatine kadar kornis
yonıa müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır 
(672 

~- BİR ÇİFT GAYET BEYAZ VE NADİDE • ' 

1
1 '~"~' ~4~P~<!b< gÜ~Ü ~.~ I~ d~•~•~<~t<n;~< ~Ü~Y~< J 
' Salonunda satılacaktır.••••••••• 

• 
Beher kilosu 39 kuruştan 55 : 6~ 

ton sıgır eti pazarlıkla satın alıncJ11', 
tır Muhammen bedeli 23,400 lira 1'11~ 
ti teminatı :;:; 10 liradır. Şartnarf1~1 
komisyonda görülür. İhalesi 7/Z/9 • 
Cuma günü ~Jat 11 de Çatalcada ıı•, 
keri satın alma komisyonunda yapıl' 
cnktır ( 1848) (633) 

• 
150,000 kilo s1ğır eti a1ınacatdıl'' 

P.ızarlıkla eksiltmesi 8/2/941 Cuınıı<: 
tc:si günü saat 11 de Çanakkalede il~, 
ıteri aatm alma komisyonunda yapıl~~ 
caktır. Tahmin bedeli 52,500 lira .ı , 
teminatı 3937 lira 50 kuruştur. Ta!U', 
lertn belli vakitte komisyona gelJ11' 
lcri, ,(1850). (644), 


