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Tekziplerden 
Öğrendiğimiz 
Hakikatler 

Hava, propaganda mahiyetinde bir 
sürü rlvayeUerle doludur. Bwıla
rın Jçlnden hakiknUe yalanı bir
bırJnden ayırdetmek güç oluyor. 
:Ankara radyosu bile çok defa bu 
rivayeUere aldanmak gnflet.i.ni 
gosteriyor. Ortaya hususi maksat
larla yalan haberler atıldığını gö
zönilnde bulundurarak her habere 
ve her rivayete ehemmiyet vernıe
mcll ve luzumsuz teHlşa düşme

melidir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Düşmanın ağzından sırrını 

öğrenmek için kullanılan 
son usul: Yalan havadis icat ede, 
l'ek, düşmanı hakikati söylemeje 
ınecbur etmek. 
Düşman memleketlerine girip 

casusluk yapmak mümkün de. 
ğil. Bugün istihbar için elde 
hlevcut v•ıtalar ise bitaraf mem. 
lekeUer sefarethaneleriyle, yine 
bu memleketlerin matbuat mü. 
!nessillerinden ibarettir. 1'.,akat, 
bunlar da bin türlü takayyüdata, 
sansür ve kontrola tabi olduğu 
için bir memlekette olup bıten
leri hakkiyle öğrenmek mümkün 
olmıyor. Mesela, Romanya, kom. 
lllmuz olduğu halde, son aylarda 
bu memlekette cereyan eden ha. 
diselerin hakiki mahiyetini öğı e. 
ııinciye kadar haftalar geçti. Gün.. 
lerce birbirine zıt, birbirini nak. 
ıeden haberler içinde bocalayıp 
durmağa mecbur olduk. 

Harp dolayısiyle bütün memle
ltetler hudutlarını birbirlerine 
kapamışlardır. Harice haber sız. 
dırmamak için her türlü ~dbir. 
leri almışlardır. Bu sebeple bu. 
tün hadiseler bir esrar perdesiyle 
örtülüdür. Bazan bir ecnebi 
ajansından veya yabancı siyasi 
tnahfellerden sızan sıska bir ışık 
ortalığı aydınlatır gibi oluyor. 
Fakat hakikati öğreninceye ka. 
dar hayli zaman kaybetmeğe 
tnecbur oluyoruz. 

Bu karanlıkları yarmak için 
~ son bulunan usul, yalan ha. 
herler icat etmektir. Alakadar 
nıemleketler bu yalan haberleri 
tekzip mcburiyetinde kalınca az 
çok hakikati öğrenmek imkinı 
hasıl oluyor. 

* * Bu hile ile son günlerde 
öğrendiğimiz hakikatlerin 

bir kısmı çok mühimdir. 
Şımdi herkes Almanyanı~ ne 

Yapacağını merak ediyor. Ortada 
birçok tahminler var. Alman. 
Yanın Mareşal Petain'i kandınp 
rransada Toulon ve Tunusta 
llizerte limanlarını üs olarak 
kıillanacağı ve Fransız donanma-
&ınm himayesinde Afrikaya asker 
&evkedeceği söyleniyor. Acaba 
Almanların böyle bir planı var 
tnı? Hakikaten Fransaya böyle 
bir teklif yapılmış mıdır? 

Vichy Hükumeti Bahriye Na. 
~ Amiral Darlan tekzip ediyor: 
uF'ransız donanması kimseye ve. 
tilmiyecektir .• 

General Veygand tekzip edi. 
Yor: •Almanya, Fransız Hüküme-
1-!._n_den Tunusta Bi7:erte limımm1 
~ıememiştir ve Tunusa Alman 
;:skerlerinin sevki bahis mevzuu 
"e~ı.ı:-
6~·• 

(Sonu: Sa 5; Sil 4' 

l FAiK SABRI DURAN 

ORTA ATLAS 
5 ICURUŞ 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
Beşinci Talt'ı Çllonııtır 

Biitiin Kitancelard11 Rnhınur 

Bütces; 

Vergilerde Yeni 
Yapılacak Tadiller 

941 Esasları 

İçin alışmalar 
______________ ... ______ __. _______ _ 

Gümrük VaridatıArtırılacak 
Veraset 
Vergisi de 
Değiştirilecek 

ı. 
Bir lngiliz destroyerinde, bir düsman hava hücumuna mukabele 

Romanyada 

Benzin 
Sarfiyatı 
Tahdidi 

Bu Karar, Almanyanrn 

Cenuba Yapacağı 

Hareketle Alakadar 

Bulgaristan da 

Bir lstima Yapıldı, 

Kabinenin 

Tasvip 

Siyaseti 

Edildi . 

Amiral Darlan 

Fransa - Almanya 
- -

A. Darlan 
Vichy'ye 
Döndü 

Mareşal Petain'in 

Bir Tebliğ 

Ankara, 8 (TAN muha
biri bildiriyor) - Maliye 
Vekaleti 1941 mali yılı büt
çesine esas olmak ve yeni va
ridat temin etmek maksadile 
bazı vergi kanunlannda ya
pılacak tadiller üzerindeki 
hazırlıklarını ilerletmektedir 

Resmi 
Neşri 

Öğrendiğime göre, ithala
tın azalması dolayısile tenez
züle uğrayan gümrük vari-

B eki eniyor datının arttınlmasi için ted-
birler alınması mevzuu ha

~ Bir Habere Göre : histir. Tadile tabi tutulm~ 
Türk Büyüğü Ali 1 istenen diğer vergi kanunları 

Şir Evani'nin Hariciye Nazırı arasında veraset ve intikal 
vergisi de vardır. Bazı Av-

Kitabı Basflrıllyor Flandin Dün rupa memleketlerinde oMu-
Akcam istifa Etti ğu gibi bu vergi kanununda-

Ankara, 8 (A.A.) - Türk o;ı " kı rusbet tezyıı e<llleceK ve 
Kurumu Genel Sekreterliğinden Paris 8 (A. A.) _ Amiral Dar-

Ankara, 8 (Radyo gazetesi bil- bildirilmiştir: bu vergi üzerinde yapılan 
diriyor) - Bükreşten hayrete Bugün, büyük Türk dil, ede - lan, dün Laval, Fransız hüküme- kaçakrılıg"' a meydan veril-
değer bir haber verilmiştir. biyat ve devlet adamlarından A- tinin Paris'teki mümessili De ~ 

Romanya lktısadi Korunma li Şir Nevai'nin doğumunun beş Brinon, Alman Hükumetinin iş. miyecek surette hükümler 
Nezareti benzin sarfiyatını tah- yüzüncü yıldönümüdür. Çağatav gal altındaki Fransada baş mü- tadil olunacaktır. 
dit etmiştir. Halbuki Romanya- dil ve edebiyatının en değerli messili büyük elçi Abetz ile görüş 
da yakın zamanlara kadar ben- varlıklarını kalemine borçlu ol- tükten sonra, Paris'teıı Vichy'ye El< mek 14, 5 Kuru c; 
zin boldu ve hatta ihracat bile duğumuz Nevayi, Heratta Hü- hareket etmiştir. Dün toplanan ekmek narhı 
yapılmakta idi. Birdenbire veri- s~!i~ Baykaranın veziri olarak "D. N. B.,, ye göre, Amiral Dar komisyonu ekmek fiyatlarına 10 
len bu tahdit kararının harici hb~uT~ekt b~a~ı~.?da .. da bulunmuş 

1 

lan dün Paris'te Laval ile ıki para zam yapmıştır. Bugünden 
1 ld y uh kk k ır ur uvugu ur. ··1~ 1- •t•b km x.: k·ı 4 .. tesirler e yapı ıgı m a a .- (Sonu: Sa S; Sti 5) mu d..llo.at yapmıştır. I ' ı aren. e. e15.n ı osu 1 ,., 

tır. Bunda, Almanyanın Cenuba ------------ fSonu: Sa 5, SU 6J kuru:s üzennden satılacaktır. 
do~u yapacağı bir taarruz ha
linde, Romanya petrollerinin 'ko 
!aylıkla bonıt>ardıman edilebile
ceği düşünüerek şimdiden stok 
vücude ~etirilmek istendiği dti
şünülebilir. 

Bul.gar kabinesinin 
içtimaı 

Sofya, 8 (A.A.) - "D.N.B.,. 
Bütün kabine azasının iştiraklıe 
dün aktedilen ,içtimada Hariciye 
Nazın Popof, Bulearistanın d1.ş 
siyasetinden ve bilhassa Bulga
ristanın komşu memleketlerle 
münasebetinden bahsetmiştir. 

(Sonu: Sa 5; Sil 5) 

Ruzvelt. Beyaz sarayda 

Uzak Şarkta 

İngilizlerle 
Amerikahlar da 
Toplanıyor 

Japon imparatoru 

Siyam ve Hindi~ini 

Delegelerile Görüştü 
Tokyo, 8 (A.A.) - İmparator 

bu sabah Siam ve Hindiçini sulh 
heyetlerini kabul etmiştir. Sianı 
Eltisi. Japon İmparatorluğunun 
2.600 züncü kuruluş senesinin 
devri münasebetiyle Japon İm· 
paratoruna bir mesaj ve kıymet· 
li taşlarla süslenmiş bir altın 
tabaka tevdi etmistir. 

Amerikanın abikaaı 
Tokyo, 8 (A.A.) - "D.N.B .. 

Domei ajansının haber aldı~m;ı 

yardım projesini imzab7• 

Yardım Proiesi 

Amerika 
Meclisinden 
Çıkıyor 

Sovyetler de Yardım 

Görecek Devletler 

Aras1nda Kalıyor 
New-York, 8 (A A.) - Reisi. 

cümhur Roosevelt tarafından A
merikan Parlamentosuna tevdi 
edilen Ingiltereye Yardım Kanu. 
nu Projesi, Meb'usan Meclisınce 
kabul edilmek üzeredir. Proje. 
nin hatta bugün kat'i olarak 
kabul edileceğı zannedılmektedir. 
Projenin müzakeresi, Meb'uaar 
Meclisinin dün akşamki toplantı
sında bu sabah 11 e talık edil· 
mişti. 

KUieli Lisesini 
Bitirenlere Dün 

Diploma Verildi 

Bu haritada Akdenizdeki lngiliz, Fransız ve ltalyan deniz iisleriyle Almanlann Fransadan 
istedikleri mevzuubahs olan Tunustaki Bizert ilssün ü &örüyorsunuz 

Yunanistan Harbi 

Kral George 
Cepheyi 

Ziyaret Etti 

GENERAL VA VELL 

BUNDAN SONRA 
NE YAPACAK? 

Bin gazi Harbi 

ltalya, Zayiat 

(Sonu: Sa 5; Sü 7) (Sonu: Sa 5: Sfi 5) 

SIRASI GELDIKCE: 

TİZ· REFT AR OLANIN ••• 
Yazan: AKA GUNDÜZ 

fi!. u kan ve ateş deryasının dışında bulunan insanlardan bi~ 
~ takımları var ki işin içinde olanlardan daha mütehassis 

imişlercesine mütalealar karıyorlar, fikirler savuruyorlar. Bilmi· 
yorlar ki her muharibin bir siyaseti, bir gizli mantıtı ve bir harp 
planı vardır. Bu da çok defa kendi mahremlerinden bile mahrem 
tutulur. Kaldı ki, ayakta pes etmiıJlerin tedehhüş saikasile ortaya 
sere srpe dağıttlklan fikirleri. planlan henimsemis olsunlar. - - -

Selanikte lngiliz 

Askeri Yoktur 
(Askeri Muharririmiz vazıvor) 

Bütiln dünyada pek ~!isait ve 
heyecanlı akisler uyandıran Blıı
gazideki İngiliz muzafferlyeUn-

Atina, 8 (A.A.) _ Majeste den sonra, askeri muharrirleri ve 
Kral İkinci Geor~e cepheyi ri • hatta askerlik meseleleri mera~ -
:varet etmiştir. Ordu Kralı fev - lılarını bile alAka ile meşgul • · 

den günün mevzuu, işte budur 
kalade bir hararet, sevk ve hP- - General Wavell bundan ıo•ı· 
vecanla k'.-.ılamıstıT. Kral, il~ ra ne yapacak? 
ratlara kadar biiyük kıtalan tef- Bunun daha açıkçası: 
tiş etmiş, Başkumandan ve bi.i - _ General wavell, şimdiye 
,vük kumandanlarla teşriki me- kadar elde ettiği parlak muvat-
ıai ederek ~mriyevmilerde liva · lfakıyetlerle iktifa ede.rek vardı~ı 
katleri zikredilen yarsubaylar!::ı yerde mi duracak? Yoksa ordu-
erlere madalvalar vermfstfr. rSonu; Sa: 4; Sil: 3J 

(Sonu: Sa: 5; Sil: 3) 

Verdiğini 
itiraf Ediyor 
Esirlerin Aras1nda 

Generaller de Var 
Kahire, 8 (A. A.) - Dün bir 

Ingiliz askeri sözcüsü, radyoda 
harekat hakltında verdigı ızan.ıt. 
ta, bütün Bingazi eyaletinın b1r. 
kaç münferit karakol tıariç, bu. 
gün Ingilizlerin elinde ol.dugwıu 
bildırmiştir. 

Ingiliz Orta Şark Ordulan U. 
mumi Karargahının hususi bir 
tebliğinde şöyle denilmektedır: 

Bingazinjn zaptı ile neticelenen 
(Sonu; Sa S; Sil '1) 

Mesela. bunlardan herhangi birisi bin bir sorluka canını Tilr
kiyeye atıp rahat bir oh çekmiştir. ilk fırsatta size bir (otobüsle 
~eyahat) biletçisi haykmşile şunları savıp döker: 

- Dolmuşa bir adam! Kalkıyor! Fiyatlarda tenzilat! Haydi 
kalluyor: Paris! Liyon! Sent Etyen! Pirene! Banelon! Madrlt! 
Gırnata! Tanca! İspanyol Fuı! Fransız Fası! Cezair! Tunus! Hay
.fi kalkıyor! TunuK! Trah1uK! ... Ravdf dnlmu.- bir adam! 

- Son durak nPttSi Çf'lf'hi' "'°"iniz. 
- İstersen iskenderiye! Dı1enen Kahire! Beyentrsen ~ftvevş! 
Bir başkası ayni tempoda ve ayni Uç buçuk atan heyenla baş

ka bir seyahat yolu l'Österir. 
- Haydi dolm°'8 bir adam! Kalkıyor! Bel~d! Ni$! Çari

brod! Sofya! Filibe! Edime! Ayvansaray! Balat! Köprü! Kon~·a! 
Erzurum! Sankamış! Van! Bağdat! Danlı! Ayakapı! Bfllbill deresi! 
Kalkıyor? Buhara! Hive? Bltlcistan!_ 

(Sonu: Sa S; Sü 1J 



2 --

Yazan: E. D. 

insanlarla 
Makineler 
Döğüıüyordu 

Birliklerde 
Staiiyer 
Talebeler 
Kırka Yakın Talebeye 

Çeviren : Y. K. lı Bulunabilecek 

l
yamlmı§t:Dn! Güne, dojmadan 
köpeklerin havlamalan ve tayya- lthalit ve ihracat birliklertnın 
relerin mutat gürültüleri ile u- umum! heyet içtimalarına devam 
yandım. Hizmetçiler heyecanla: nik~iJmlhektedirt. EB~l!~i ~~!~fk 
"S ırr..., ğ ı s .lh .. ftğ 1 di b raca ır ı6ın 16 .... a a. 16 ...... a .,, ye agı- toplantısı olmuştu, yarın da .Ma. 
nyordu. Gece entarı ile bahçeye nüaturacılar toplanacaktır. 
fırladım. Korltunç siyah kU§lar Ticaret Mektebi, fakir talebe. 
çok aşağılara merek villinnı ü- ntn birlltlerde stajyer :>larak 

------ ---- zerinde uçuşuyorlardı. Arltada- çalışması için, Birlıkler Umumi 
Civarda müthif bir infilAk oLi "· §Un da geceliği ile korka korka o- Katipliline müracaat etmişti. 
~C::~ ::~=· b~~eı~~ dasından fırladı. Hepimiz çalılar Talebe, öğleden sonra ~irlikleie 
1tik istasyonumuzu bombalad.du,. arasında saklı, tahta ve dallarla gelecek, ayda da 20 lıra maaş 
dedi. Arkadqı ajlıyarak ist1bza ortülü ufak sığmala ko ...... 1r Ça- alacaktır. T~ Birliği topla!l
ile· ''H&D81 ı.tuycınumuzu. ~ ~·- tısında bu bırlltte altı talebenın 
ell~e ne ıeçerse villA, dıe1ttep, ~~l~ ~ riıtubetll bir çukur dör- sajyer olarak çalışmasına karar 
kadın. çocuk hepsini bombardı· dumuzu mrla aldı. Korkudan ve verilmiştir. 
man ettiklerini bilmiyor muau- sabah ayazından titriyor, sessiz Manifatura, kljıt ve mukavva, 
nuz? .. Bunun üzerine herkes ıe- ir heyecan içind ~ , irim ize ya- çay ve kahve. demir ve madent 
çenlerde olmua vakaları anlatm.ı- Plf&l'U sıkıntılı bır vaziyette du- eşya, deri, çuval birliklerinde de 
ya başladı. nıyorduk. Hademeler titriyen beşer talebe çalı~ınldılı takdirde _,_ dud•k•an ile dualar fJnldıyorlar- ~ırka yakın fakır ~leben~n tah-

dı Niha t 
ırr...ı. • ikl . sil hayatı temin edılecektır. 

. ye so6 """' ttem enme 
kadar işledi, ayaklanın bıçim.siz 
vaziyete tahammül edemedı, dı- Üniversitede: 
f8r1 çıktım. Tam bu sıradd ci
varda müthif bir infilak oldu. 

Bu cehennemin içinde kalına- Hızla geriye fırladım. Hademe
ja tahammül edemiyen terden biri: 

Onuncu Yllclönümü 
Hazırhğı Yapiliyor 

TAN 

GÜNÜN RESiMLERi 

Unlversite Beldirf.intln dilu talebeye verdiji son çay ziyafeti 

Varp>valılar, benuz Almanlar ta- "Elektrik istasyonumuzu bom-
nfmdan igal eclilmem1f JegBne bahyodar., diye fısıldadı. Arka- lstanbul Universitesinin 10 un- Kuleli Askeri Lisesinde dün yapılan merasimden bir intib• 
701daıı, Lüblin'e püyorlardı. dap alhyarak istihza ile: "Hangi cu yıl dönümünün merasimle 
DÜ§llWl tayyareleri, zavallılan ı.tasyonumuzu,, dedi. "Ellerlne kutlula~ı kararlaştınlmıitır. 
mutbif bir bomba ve J&Yhm ate- ne ıeçerse, villi, mektep, kadın, ~;:': ~red~P~ !~:!1'~ 

yatmuru De brp1amıflardı. çocuk hepsini bombardıman et- le Unıversitenin on senelik me
Kaçanların büfiik bir taamı, he- tiklerini bilmtyonnusunuz?,. iki saisini tebarüz ettirecek bir ki
pcana kapılarak, peripn bir hal- kadın bana, pçenlerde olmUf bir tap ta tertip edilmektedir. 
ele geriye dojru huıeum etmlf- vak' ayı anlatmala ba1ladı1•r: MUZELERDEN ISTIF ADE -
ti. "Bulundutumuz yerin cinrm- Universite talebesinin mil7.eler. 

VaqovaJ& dönmele muvaffak da bdmlar topratı k•zmakla den daha esaslı şekilde istifade 
olanlardan biri, bu k.çJfD' ta&l- megu1dü. Oralara hücum eden edebilmeleri için müzelerde tele. 

anla rr-~~-ı-..1 ... ·----1- beye mahsus çalışma odalan te. 

Ku leli L is esini 
Bitirenlere Dün 

Diploma V erildi 

Lüks Maiaza 
iti Hal 
Edilemiyor 
Ticaret Vek&letinden 
Bir Karar Bekleniyor 

9 - ! - 941 

GiiNiiN / ~- __ _ 

~MESELESi 
lıkence Haline 
Gelen Konfor 

l' azan: Naci Sadullali 

Bilmem ıu "Konfor" dan ar 
Fiatlan Murakabe Komisyonu, ler çektiğimizi hiç diifibı-

phrimızin birkaç maruf mağaza. dünüz mü? 
sını •Lüks Mağaza• olarak kabul Bir istatistik yapılına, sörBJe
etmiştir. Masraflan dığer mağa. cektir ki, vakitsiz ölen vatandq
zalara nisbetle yüzde 30 nisbetin- lann çoğunu ' Konforzetle,, ler 
de yüksek olan mağazalar da teşkil etmektedir. 
Lüka mağaza addedilmektedir. Bozuk kııldınmlar, en ltlb oto
~e~ Komısyon ~rafın.im ve. .mobillerl birer işkence YDSltasl 
rilen bır kararda Lüks .~d~edilen haline sokmadı mı? 
mağazalarda Y~ yunlu v~ i- Ankara radyosunun pnpamı, 
pekli malların yüzc:lt: 5.0 kirla radyonun bir zevk vasıtası olarak 
satılması .kabul edı1mi.şti. Son kul'--·•---· inıkA b -L4. '--- .. L:~L- di kabul UUIUllUllUDa an ır-111 
~ara gore, UIUI ye mı? 

edil~n bü~ maj~ her Otobüsler. taşıdıklanndan faz• 
nevı etya yüzde 50 kirla satıia- Ja insan çiğnemiyorlar mı? 
cütır. . Tramvaylar, hergün yavaş ya-

Fıatlan Murak~be Kom\S)'onu ıvaş öldürdükleri insanlan ahesk 
bası arasında, Lüks mağaza ka. aheste ahrete taşıyan birer ''Na· 
ran hususunda ihtilif vardır. Ba- kil vasıtası haline girmedi mi? 
~. lzalar, Lüka majazalar~ b~- Sıkışık ~manlanmızda lnllaiı
yük mağazalar olmadıtını, bililkıs ıırııza uzun uzun düdük çalan te
bu majazalann ~riyetle ucuz \lefoıı. tıpkı ıelip aeçenlere na
.ıfYa sat~~ etmiflerdir. nik çeken şım&nk mahalle çoeak 
Azadan biri de Lüks mağazaya lan gibi bizi alaya almıyor ma? 
misal olarak Galatada bir tek 
dükklnı ıösterıniftir. Bu dükkil- Frijidere güvenip, az hayat 7e
nın masrafı az olmakla beraber, ı111ek mi yedik? Elektriie ıflve
içinde 7 liraya boyunbajı, 3 bu. ınlp az karanlıkta mı kaldık? Ka
çuk liraya çorap satıldığtDı, bu IJorifere inanıp, az ~lvi mi kes
mallarm yüksek Gümrük ttsmi tik? Tayyareye binelim derken, 
tediye edildikten sonra han.;ten ıaz tren mi kaçırdık? Trene W. 
getirilen Lüks mallar oldu~u inip te, menzili ,maksudu şaşıran
ileri sürmüştür lar, ve hiç niyetleri olmadıiı hal-

Ticaret veklİetinln Lüks ma. de "tahtalı köy" e aidenler as 
ğazalar hakkmda yeni bir karar mı? 
vermesi beklenmektedir. Medeniyetin, temb lllla, ~ 

Piyasada: .... 
l ir Kooperafff için 

Tahkikat Atıldı 

yük ıtlrate, taze sıdaya, bol ı.. 
lh•ta, ~ kolaylı_ia, ve rahat -... 
ke kavuşmak il• m icat ettiti ba 

tını bana ttL ADI~ -u-~.. zavallılan ya1hm aıe- sis edilecektir Bilhassa Tarih ve 

'Vurtalardan çektiiimiz neıiir g.. 
vet._ .Nedir bu Konforda çek
tiiimiz? Daha doğnuu, nedir h• 
Konforun bizim elimiw.. c• 
tikleri? tadın ve çocukların paramparça fi altına ,ımıar. Bir çok ifçiler Coğrafya Fakültesi t.ılebesinfn Kuleli As~e~ Lisesini m~- tercüman o~uştur. Buna lldncl Mmtaka ticaret müdürlülü, 

ohnUf cmetleri büyük bir tesir bulunduJdan yerde öldüriildü; eski eserlerden istifade edebilme- vaff~yetle ~ı~n talebeye dun sınıf ~ebesmden bir genç cevap dokumacılar kooperatifi hakkm-
bıı'aJmııttl. O ıae,ecanıa anlatıyor dflederl yakında dunn bir ara- leri temin olunacaktır. m~r~ımle m~ifatları tevzı edil. ve.~tlr. Nu~an ~nra da tahkikatafbaşlamıştır. Koope- otobtlsleri sarhop, otc.ohft.e 

u· "Hiç unut.ımm! uaktan onu banm altına k()ftUlar O zaman ıniştırı Merasımde lstanbul Ko- mükafat tevzii işine geçılmiş, ratifin hissedarlarından bazılan leri seneme çevirdik: Birisi, ,.. 
· ____ , .. ;_ ı.ı .. iP'---' · . REKTORUN SON ÇAYI - mutanı, Askeri Liseler Miifettişi, mektebi birincilikle bitiren ta1e. .. - - ı partrmana, iteld 

bir çocuk balonu _....._,._ ~ --.-.,, .. dJri bıralnnak istemı- Dün, Rektör Cemil Bilse! tarafın. Askeri Mektep Müdürleri ve ta. beye altm, ildncillkle bitiren +.ale. mınta~a ~icaı:et mud~rlu~e da- uau taımp a 
halbuki .... Saçları ile telsraf te~- yen tayyarelerden biri alçaldı. dan Fakültelere pek iyi derecede lebe velileri bulunmuşlardır. beye gümüf saat ve üçüncülükle v~t edı~ ~a~elen alınmıştır. =~~· :a'd~:'.ı':P b:1'.i.:e ı: 

e talnlmıt bir kadın bafl idil (Devamı var) yazılan birinci sınıf talebelerine . bitiren talebeye de bir dolma ka. Tıc~ mu<ff:irl.uğü bu . ifadeleri 
Bu bdm çoculwıu bmttaııiyeJe çay verilmiı ve talebenin dilek- Merasıı;ne, Konfera~ Salonun- lem verilmiştir. Bundan başka klfı jforınemıstı_r. Tahkıkata de- ;;1~ ~~~e17:1~~~ &91ıarmq aotürüJOıdU. Blrdenıblte leri üzerinde durularak kendile. da hep bır ağızdan soylenen Is. Edebiyat ve Lisan birincllerine vam edilmektedir. ' "5lerin ahenbizliii brşmm1a 
battaniyenin bot oldUiUJıU gör- Al Şır Nevarnln rine dileklerinin yerine getirilece tlklll Marfiyl~ ~~nmıftır .. Bu. de aynca mükafatlar verilmtştir BİR İHTİKAR tsf-Fiyatlan uydulu isyanı ifade etmiyor 
du. Kaçanlann müthif cla1im al-

500 
••nc1 y fd•• •• .. ~ ~ylenmiştir ... Bu suretle .~. ~~f.~ehi:~~~fpb?ı~şt~rr_1 Merasim ~u tekilde bittikte~ li~dürakHürriabe büt·~subid~urdlande in' Şdieş- 'flU? Yazın frijidere efendisinin 

tında muh•kak ezi1mit olan çocu- U ı Olllllllll törun çayları dun aona erm.i§tir. sonra davetliler yarının kuman- e ye 11 
.... ı ~ 5 

• papuçl~nnı yerleştiren feraıııedl 
uamak mAnalızdı. Mütealuben yeni mezunlardan dan1ariy1e birlikte, evvelee~. sabun fhtikln yapan uç bakkalı bayaıılarmm u mı? 

Bir pn. aobtta bulmıdlltum Yana IUt 17 de Un~• Cahıt, ate§ll bir nutuk aC>>:llve~ek l~an b~ede izaz ve ikram ~ ~~~~ULARA İPTİDAİ Ve medeniyetin diler Y91tata-
ada dan bir hücumduı ton Konferana Salonunda Buyük Dolmabahl!e Stadı mezun arkadaşlarının hislerme mışlerdir. k Ti t .. nm kullanmakta ayni •aeeede 

111' yap - Türk Şairi Ali Şlr Neval'mn 'S MADDE - Mınta a care mu- meharet gösteren vatanü_tlaıımm 
ra, eve dönüyo~um. Birden~ire 500 üncü yıl dönümü mi.ınasebe. I I dürlüjü, sabun fabrikalarma k~ yok mu? 
pg sesi ifitildi. Bu huausl ıp- tiyle bir ihtifal yapılacaktır. nıaatı lerDror Mahalle 1 Mümessil l Hikmet Münif yevi maddeler tevzi etmektedır. Bu'"'- Konfor'un bu hail-.... 
ıetlerin en korkuncu idi; ahali- Bu akşam saat 20,30 da da Fabrikalarııı istihaal kabiliyetleri ıııııda

5

byan duyuşummı, Te bir 
e gaz hiıc:wnunu haber veriyor- F.rn nönü Halkevinde bır ihtilal Dolmabah~e yapılmakta o- T kft..A.&. K lk k Beraet Effl milli sanayi birlijlnden sorul- hava gazı so1'nq şrlhi parla~ 
u Korkudan yaptıklarını bilmi- yapılacaktır lan İnönü atadyomu i~in şimdiye eı UTI a GCG muştur. mm en taze sebebi, hemen her W8 
n in.'i811lar sokaklarda heyecan- ı . kadar 47 bin lira sarfedil.ııı~tir. Dahillye Veklletl, Mahalle mü- Afrodit davası safahatım ya. ı• B clell • • bir kaç vatandaşın bapm yaba 

18 Ş\lra)A buraya toprak "gaz zmırde Değirmenderecle Sta~yo~un ~oprak ve ahşap mea messilliklerinin halk için faydalı zarken Müddeiumumt Hikmet ıra e ertnl havapzı facialandar. 
ar. Gaz" diye batnyorlatdı. Zelzele Oldu b~ıf!n:!dı ~:~ı!:~~a J: olup olmadığını tetkik ettirmiş Onat'ı tahkir edici cümleler kul- T sbit E..1-- Fo ··ı Tepebaşında patlayan 1Mml, l-

em olmadıtuıdan eve gitme- Izmir 8 (TAN) _ Deli ay .. sonra demir in'88t ~ya- ve bu tefkilitın halka klf~ dere. landıjı iddiasiyle aleyhinde dava e uwn rftlll ki ocaiı söndürdü. Tophane ... 
acele etıım; orada a1hmın derede i.- . .. M rm.rı:.dd tli calctır. cede faydalı olmadığı netıcesme açılan Cümhuriyet gazetesi Neş. •-L 8 (TAN) ••:ın Ko vanm zehirl-ıp, uyblarma dal-..... ., sanıye suren ~ t! varmıştır . t M"d" .. Hikm t M .. if Ul AJUL&ra, - au • ç~· 

anlış olduğu anlafI]mııtı. Her bır zelz.eleden bırkaç binanın du. YEŞILAY TOPLANTISI ·. nya u uru e un - nınma Kanunu mer'iyete konul. mış masum vatandaşlara bir ... 
lde birisi ahalinin heyecanını varları çatl811Uf, bir dam çök. y il emi ti d .. Emin" ·· Bu te~~t sırasında m~a- gen, evvelce 7 ay hapis cezaıına d ju kirada bulunmıyan ha göz açtırmayan havalan •~ 

us buyütmeğe çalıpyordu. muş ve ikı ev harap 9lmUftur Halk~i seii!Wt U::,plan~ sıran . koy muhtarlarına. . aıt 0 !- mahkfım edilmişti. Temyiz Mah. g:yri za:ullerle in§Batı bu tll miydi? Cağaloğlunu ani d8'" 
nlarda azle • ması ıcap eden Yol Vergısı tahsı. kemesinin nakız kararı üzerine '"dd tte ikmal edil man hflcumuna uframış gafil bir 

~u~!!~unun g bütı:; Adliye Vekili Yarın yapDU4Ur. Tonplantıda profesör lltı ikramiyelerinin, mahalle mü. tekrar görülen dava dün G mcı mu ı:ıill~ S?nra yri meı:un:: mahalleye çeviren tellt, bom1Ma 
Tefti•lerde Bulunacak Fahrettinini anla~·-cemiyetin me- messlllerine de verildiği anlafıl- Asliye Ceza Mahke~esinde bera. yrm~ '-a- bedgoe~:rı:n nasıl tesbit pbi patlayan havagazı botusun-

eyecanını geçirmiştL Y sais 111o1&wuı ve ıayelerini mıftır Bilhassa mümessillerin tle ti 1 · t· .u&• d ka bi 1 .u• 
Evde beni fena bir haber Bir müddettenberi şehrimizde izah ettikten sonra yeni azanın fazla ikramiye almak gayretiyle e ne ce enmış ır. edilecelini gösteren kararrumıe an baş r şey m Y • 

bekli ordu Oturduğum talebe bulunan Adliye Vekili Fethi Ok. ant ~eme mer~ ta~ıl~mü- birçok yanlıflıklara sebep olduk- projesi hazalanmı§tır. Bu proje. Evvelld gün, yemeiini 111tmak 
rd y b~mda bir hastahane a yar, yann Adliyeyi Ye Tevkiflıa. teakiben de Eminonü evi lan da tesbit edilmiftlr. dalı yeni bir te§killt kurulma11 ye göre, bu bedeller gayri safi üzere mutfajma giren talisk va-

)'11 u~ d b"t" talebeler :ir neyi t.eftıı edecektir. Vekil, salı "österit kolu tarafından verilen Vekllet, mahalle mümessillik. için bir JAyiha hazırlamakt.idır irat üzerinden hesap olunacak.. tandaşı diri diri yaba fada11 
a6.n an u ~...a ketm günü Ankaraya döna.ektir. temsil seyredilmlftir. Jerinin kaldınlması ve halka fay- • tır yine bavapzı doturmadı mı? 

kaç saat içinde yı.uvu ter e- " · Acaba birer itkenee lJeti ...,. 
idi. Nereye gideceklim? Ro- . , tine soktatumuz bütün konfor 

maDJ&Y• dönmek artık tmkinsız- Maaısaz Bıralulan ( J sil caiJuı ~mit olacaktll' • ., vasıtalan gibi, bavqamu ..... .... ~.:re=:::.. oı:.::; -Kar 1 o e r n n D n o ek o e roa Talebe ~ =-~br._z~Unde bllanıpmma 
bir izdiham içinde ezilip boğul- ihtiyat Zabitleri ~ - Ben, insafsıs meslekda'1anm 
lbaktan veya tren ve istasyonlan " u uda, vatan vazifesini ''B en 1abaneı dlller mektebi fibl, bütün bunlann hepslndea 

e UÇUfU yaparak takip eden ıörmekte buluna bil' ihtl lsthuulen askere ıldeıı memur- ziyetimldn, bu müşkülita uzun releri zayıf çocuklar için okul, talebelerhadeaim. Devlet , belediyeyi mesut tutamıyaeaiım. 
tayyarelerin bombalan altında yat zabitiyim. Vazifeye davet o- lara mut veremiyeccilnl bil- saman katlanm•m•:u meydan bqtıklı bir havadis vardı. iliz, bize,· ileride muallimlik etme- Ve diyeceiim ki: 
almekteme Vaqovmda kalmajı lundutumm stlnlerde mensup dlrdl. Bbe de, lllUI için, as- bırakılmadan dibeltilmesini la- bundan bir kaç ay evvel, Jaept. mb karpbtı olarak· ay.ta otuz "- BBttbı ba hmursmlakla· 
tercih ederdim. Sokakta tek bu bulandutwa mtieueleı 3887 kere •'•nmadaa evvel çahftlil • temek en tabii haklumadır!u mm tatlı ümitlere dtlftlıea bu lira vermektedir. Ve biz de, bu mı. büttbı bu facialanıı hepsbı-

ınıs mflelıe1e7e bq vurmama * * ha adisi -'-- 'T ilt"-'- yardim sa7esinde t.hsılimize den kurtulmamızın bir tek care-
otomobil veya araba yoktu. Ba- numaralı kanun mucibince v ' 3w.v an., 1 

1UU11 • devam imkAnmı bulabilmekte - ıi vardır: Vatandaslarımmn bDi 
vu11arımı tutarak pfkın şaşkm ZonıuJdü • Ereili kömürleri tavsiye ohmdu. Rad110#Üln Bir Temenni nnda bir defa daha okumuştuk. ,n. istisna hepsinin blru daha ted-
ı.tıyor, ne yapacağımı duıünu- itl•tmeaine devıed1lmittL Zoa- Halbuki bira& enel de ,... •ıuyo ibaleyenler ıirmek: Biç fiipbe yok ki, Maarifin, böa Fakat pbaen kendim, melde- birli ve biraz daha dlkatli olma-

um. ıuldak - Eretll komürleri iş- dıtam pbi bizim akere .... ,,,._ tedirler Jd hemen btltün 7eleri sayd çocuklar için hu· be cirditimdeüerl, hiç bir ay, iL. * * letmeai ise, vatanı vulleleri· daa evvel mensubu bulunduju- diin;ya radyolarmda, ve lbüa ıusl mektepler açmayı karar- bu paraJI zaman1nda alamaclmı. -=-----------
.Jliitlılf Bir lnllUlc De kotanbb ıubaJlan 1·12·1140 mm müessese, Etlhmk tara- muhtelif saatleriDde, miW ınaq.. lattırması bir çok vatanda!lara Kendileriyle sörilfttliüm arka- Poliste: 

tarlhbıden itibara memuriyeti· fmdaa AtlD ••mm•pu. Buuwı lar t•••nmaktadır. Balbuki bi· büyük bir sevinç duyurmUf- daflar da bu tediye ıntizaımah· 
ne kabul etnıif, ellttimbe debi- içhMlir ki, tfmdi tasfiye halinde- sim radyomuz, tendi milli maq tur: Çünkü bünyeleri, mevcut tından mtif&ekidirler. Meseli 
ıer taahhütDame vermqti. dir. Yini mevcut delildir. Bil- 1anmm plmadıktaD başka, bi- mekteplerbı miır tahsil pl'tla- Kbunaevvel mHt•m, cncak 

"' 

Aklıma pzel bır fikir gel-
di. Yurdumuzdan yakın 

yerde, cWıa Bükreften bildi
Polonyalı bir kadın oturu

Bu arkad•fılJ", vüüyle 
laer hanai bir milfkülltın zuhu

a kendisine mQracaat etme
,.u rica etmifti. Güçlükle evine 
kadar gittim. Bana kapı açan hiz

bayanın Varpa civarın
villAsına gittllfnl söyllyerek 

oraya gitmemi tavsiye etti. Vak
aeç olmamı• rağmen son ban

ö treni ile oraya sttmete ka
rar verdim. Ancak pce yansı 
bayanın villUma varabildim. Ar
tadapm pldiliJne candan sevi
!aeıek villAaınm V allOV&Y• naza. 
.ran çok rahat olduaunu ve biç 
korkmadad uyuyabUecetımi IÖJ
ledL Bombardımanm baflangı

berl ilk defa ICJYU
yattım ft uyudum. 
kadar rahat uyuya

lllllımdlm emindim. Heyhat, çok 

Biz askeri vadfemkla uva • tün tiılila& " ıelir bJmldan se nedense arasıra, bqka mil· nna dayanamıyacak va'liyette KiDunuaani aymm son ıttnle
mı mildetlnce, (3041) numa- hükumetin tahta mülkiJetlne letleriD mal'flannı dinletmekte- bulunan çocuk.lana miktarı az rinde alabildim. KinunUllaDİ 
ra1ı kanunun ihtiyat :ubitleri- ıeçmiftlr. Ve ellerimisdeki ta- dir. Halbuki, bizim bir çok mil· delildir. Meseli, yorucu bir ld- m• ... nı ile, hlll alabilmlt deli· 
ne babtettiil baktau naibtefit o- ahhütnamelerle de sabittir ki. 0 il maqlarmm var. Meaell, Bin- man denladen halta dönen sa- lim, bu ,.az.ten bir ha71l borca 
larak rütbe mupnuzı Milli l\lii- mileBHHJle birlikte •isler de pdııiıı ıukut ettiii stiJı, bir ce- 1if bünyeli çocutum, uzun mfld cirmek mecbuıl,etlade bldıta
dafaa Vekiletinden, farkım da Etib&Dk memuri7etine ıeçmifb sayir marp dialemek, her Tür- det yatakta kaldı. Ve timdi ha· mı tasavvur edeniıllL Fakat 
Zoquldak • Kodu kömür işle- dir. Nitekim, aatm ahaaa 0 ke, mazhıln kahramaahk des - yatım korumak l~ln onu melde· bealm v~ bir talebenin 
rl Ttirk anonim prketlnden al- mü1111rsmtn akere alı•mnmıı tanlanm hatırlatmaz, derin, ••· oe sönderemiyorum. Ve yav- bulablleceil kndlnln ne kadar 
makta1dık. Halbuki, ba müee- bulunan memurlan da Etibank- eak sevkli bir tehauila duyul'- rumun eabil kalmaktan kurtul- maladut ohlutmau da dlttbıil-

ta çallpnaldadu. Şu halde, M· ? ı ... - ıı.........11 L-J. 
1e1e •'EtiltaDk,, a ıeçlnce, yine -1 __ 1 L.-ı..-- --L-·- b ma mı • ması Umidinl, ıazetenizde oku- adL .N......,_ ..- mea- nm 
(3041) numaralı kanun mud • um -J,_ -- uuuınuu ıra· TemelUll edelim ld, ballan bir dutumu yudılım havadisten a· da lnuumat Wmulutu lçbulir 
Wnee DIUflannuzı tamamlyle kılmNDıan hilmıeti p7am me- çok temeımllerine kulaldanm hyorum. A)'Di havadilia bil' an ki, ltactm blalttlttba mtlfklil n-
Etibuktan almama 1'llm ıo- rak deiil mWir? • tlkıyan. ve ciriilttilü içinde, evvel tabakukuna benim kadar siJettet1m. Düa *8rlrpli .-? 
U10ftlu. Sormü lltlyeram; •isim il- dqanm Ji)aelea Hlleri ıpte - •ar sabıruzhlda ıözllyen hir çok Acalıa dnı.tba .. •ettiil bu 

Bu itibarla, MllU Mtlüfu wh•mn aedlr1 Yokla hududa- mlyen Ankara rad7oau, bu dile- vatandqlar bulmadujundaa da 1uduD. mp. mn•nında PPI· 
Veklleti ile IDUf hususundaki n beklemiJe kopnak bir ıus mu limizi olawı nuarı itibara al- eminim, Bunun içindir ki, te- lamlJorT 
ıllkamm bitik. Bu keyfiyet, aayıhJor? ım/• meanimiz. Murlf Veklletbıin Ve wlta bu itfa, slrdtlltl • 
mensup bahba•uiumm hirlliin Hatırlatmak laterlm ki, bu.,._ * * blsi ıukutu hayale ulr•tmama • mtls ,..,....._ .hunm ... ""'an 
komutam tarafmdan Etibank'a rb habısbk ,U.Unden, bizler ~llil "1Culclara lfU!ldep! aıdar. Fakat eter o kararın tat- ıelmelbae meydan ballmı!ya • 
.. .._... WldlrlWi. l'akat, E- .. udutlarda, ve ailelerimi&..... • ,. , bikat sabMJna konulm•a, çok eak bir lntiw ka~ 
tibank'm .Ereilikömürleri i'1et- leketlerlnde çok m(qkdl mev· 'Tu pzeteainin Z • 2 • Ml UZ1Dl ıtlıeeebe, bilnyelerl uJlf sı da hallolunamıyaea\ kadar 
meai, Ankaradan aldıjı emre kidedlrler. Bunmı içindir ki, v.. tarihli ailahuında: 'biln· bulunan bir çok çoculdarm tah- mütldll bir 4ava 

Dört OtomobD 
Kazası Oldu 

Kadıkövde Moda c~deslnden 
geçmekte olan be§ yaştnda Ah-
met isminde bir çocuk. sürücu 
Kimilin arabasmm altında kala 
rak ve Tahtakalede oturan Lüa 
isminde bir çocuk ta Galatadıı 
Okçumusa caddesmden ~kerı 
sofor Alinin idaresindeki 2082 
numaralı otomobilin altında kalıl 
rü yanlannıışlardır. Albert is
minde bir çocuk ta SalkıınsöPt· 
• ~kerı eoför Ahmedln • 
tomobllinin altında kalmq ve ya 
ralanmıstır Ahmet cocutu etı 
nememek icin manevra yaparken 
bir köfteci dükklnma carpmqtır 

Nuri ismindeki bir eoförün i
daresindeki 4157 numanlı kam
von Bahçekapıda Hamidiye cad
demnclen ~11ctm Yervantın dük 
kimnın vitrinine ~mıştır. Vit
rinin biltttn camlan kın1m1ct1r. 
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rika üslerini iki safhada, iki ka
de~ede elde etmeye gayret ede
cektır. Birinci kıtdemede, kendi 

Bizim Mekteb- i - Sultani Merhametlu efendim. 
Ileride aramızda tesisini 

ümit ettiğimiz dostluğa güvene
rek i~bu istirhamnameyi bikipa
yinize takdim ediyoruz. Vaziyet 
~undan ibarettir: 

• • 
llnyanın 

istediği mahiyette bir hiikiımet 
kuracak ve onunla bir ~ok va
itlerle dolu cazip bir sulh akte
decek ye şimdilik sadece iktisa· 
di bir işbirliği yapmakla iktifa 
ve esirlerin bir mikdarını daha 
Fransaya iade ederek, beş on 
bin ton patates daha göndere
rek, Fransa hakkındaki niyetle
rinin çok halis olduğu hakkında 

Bir Batında Kimleri Ailemiz efradı çok kalabalık ol
duğu için oturduğumuz dar eve 

' A 
ıyası 

~anzarası 
- Viclıy murunması henüz çö • 

~lemenuştir. Almanyanın Frıu
laye, karşı alncnğı vazıyet, Bingc:
liden sonra İngıllz kuvvetlerln.n 
lı.areket istikametine bağlıdır. 
2 - Trablusgarbı ele geçırmen!rı 
~ edeceği bütün faydalara 
l'ağınen, Bnlknnlnrda pek yakındi 
\>ukuu muhtemel bir Alman taı:ır
l"uzunun bu meselenin hallin:ic 
büyük bir rol oynıyacağı muhak
kaktır. 

CHY MUAMMASI 

Vichy muaınmn~ı henüz çö· 
zülmemistir. Inanmak la· 

gelirse, bir kaç giin evvel, 
anyaııın tcklıtlcrı kabul e-
ediği takdirde, Fransaya 

merhamet siyasetinden 
~eceğini söyliyen llerlin 

yosu, lisanını değiştirerek, 
ihı. şunları söylemiştir; 

-Fransadaki hadiseler dahili 
elelerdir. Laval'in idare 

vkiine gelmek istemesi işine 
ya .kat'iyyen müdahale 

tın.emektedir. Laval'in Alman· 
m kuklası olarak hareket et

·~· ve Almanyanın Fransadan 
onanmasını ve üslerini istedi
. de yalandır.,, 
Londra rad~ osu ise, bunlann 
ş taftan ibaret olduğunu, ha

. atte La,·al'i Almanyanın tab 
· ettiğini ve Laval'in dahiliye 
zın sıfatile ,.e geniş salahi · 

etle Vichy kabinesine girmekle 
illa etmediğini fakat hüküme
Parise nakletmek istediğini 

"ylemckte • ve kat'i safhasına 
• ·solan ,·aziyetin bir kaç gü
e kadar aydınlanacağını ilave 
tmektedir. 

Pariste yeni teşkı1 edilen nazi 
rtisinin müessislerinden Fon
oy de radyoda verdiği bir 
tukta; Almanyanın Frans,a· 

an donanmasını ye üslerini is· 
medii,rini, ancak Fransanınt 

eni nizama girip, Avrupanm 
üstakbel siyasi ve iktisadi ni
amında Almanya ile işbirliği 
apmasıru istediğini söylemiş-

Zannediyoruz ki, Almanyanın 
ransaya karşı alacağı vaziyet, 
üyük mikyaı:ıta, Bingaziden 
nra İngiliz kuvvetlerinin hare
et istikametine bağlıdır. Eğer 
u kuvvetler, Trabluı:ıgarbi de 
aptetmek mnksadile ileri hare
etlcrine devam edecek olursa 

ya, l\1are al Petain'e rağ· 
en Fnnsanm cenup sahillerini 
al edece~ burada ve İspan

·amn cenubwıda tesis edeceği 
va ve deniz üslerinden İngi· 

· deniz kuvvetlerine ve nakli· 
e gemilerine karşı taarruza 
aşlıyacaktır. Aksi takdirde, ya
. Ingiliz kuvvetleri Binga-ıide.n 
aha ileri gitmemek temayülü
ü gösterdikleri takdirde, Fran-

m donan.masıru ve ~imali Af-

bir kanaat uyandırdıktan sonra 
hullılü muslihane siyaseti ile 
Fransız kuvvetlerini ve üslerini 
elde etmeye çalışacaktır. 

LİBYA ZAFERi: 

I• ngiliz kuvvetletinin, iki ay 
gibi çok kısa bir zaman i

çinde 800 kilometrelik bir me
safeyi kat ve bir çok müstahkem 
kaleleri zaptederek, 14 İtalyan 
tümenini ya esir yahut iınha ve 
sayısız harp malzemesi i~inanı 
eyliyerek iki gün evvel Bingazi 
~·i zaptetmeleri, hakikaten İngi· 
liz hava, deniz ,.e kara kuvvet
lerinin her 1 ' 1mndan faikiyeti
ni gi.btermektdir. 

Bu hadisenin, Alınan taleple
rine karşı bir karar vermek mec 
buriyetinde olan Mareşal Petain 
ve General Weygand iizerinde 
tesir yapmış e>lması muhtemel
dir. 

Fakat asıl mühim olan mese
le, İngiliz kuv\·etlerinin Trab· 
lusgarbe doğru ilerleyip, Gene
ral Wcygand ordusu ile doğru
dan doğruya irtibat tesis etmek 
ve şimali Afrikadaki İtalyan or
duc:unu tamamile temizlemek. 
Sicilyada yerleşen Alman hava 
kun·etlerinin tehdidini ortadan 
kaldırarak cenubi İtalyaya karşı 
müessir hava ve deniz taarruz
larıııda bulunmak ve bu suret le 
~arki Akdenizle garbi Akdeniz 
arasında bugün az çok gliçleşen 
seyrü seferi tamamile emin bir 
hale getirmek maksadile Trab
hısgarb:in zaptını istihdaf eden 
bir harekete geçip geçmiyecek· 
le.ri meselesidir .•• 

Mektep bahsi, -teşbihte ha
ta olmaz- av, kumar ve 

yrlan hikayesi gibi. bir ilçıldı 
mı kolay kolay sona ermiyor. 
(Üç ne~_il - Üç hayat) serisindeki 
fasıl munasebetile geçen hafta-
danberi çoğumuz bir araya gel
dik mi çocukluğumuzu anıyor, 
tahsil çağımızı konuşup eski za
manı yad ede ede ruhumuzda 
geçici bir yenileşme buluyor; fa
kat tekrar kendimire gelince ne 
kadar eskidiğimizi daha yakın
dan, daha derinden anlıyarak 
ak saçlı başlarımızı önümüze e
ğiyor, "hey gidi günler hey!,, 
diyoruz. 

"Hey gidi günler hey!,, Bu 
söz, muhakkak surette halden 
şikayeti ve maziye tahassürü i
fade etmez; bir daha geri dö 
nemiyecek olanın hatırasına 
"Kel ölür sırma saçlı olur, köı 
ölür badem gözlü,, fehvasınca 
bir rikkat sadakası gibi ihsan e
dilir. Bana şimdi bir peri veya 
bir sihirbaz: "İster misin seni 
kırk sene küçültüp yine mektep 
sırasına döndüreyim!,, dese şüp
hesiz ki bir dakika duraksama· 
dan reddederim. Arabi muallimi 
meşhur Naim beyin tekrar abus 
çehresile karşılaşnuya, yahut 
matematik hocamıa: müteveffa 
Labo'nun l\iünkir-Nekir sorgu
larile ecel terleri dökmeye hiç 
te hevesli değilim. Emin olunuz 
ki Bekirağa zindanında kendimi 
mektep yatakhanesinden daha 
az esir addetmiş, divanı harbin 
suallerine karşı da, hesap der
sinden çok daha metanetli ce
vaplar vermiştim. Ruhlarında 
tam ve sağ!am bir hürriyet aş.
kile doğanların, hürriyeti aman 
vermez, nefes aldırmaz bir cen
dereye sokan eski mektep haya
tından zevk almalarına imkan 
voktur. Trablusgarbi ele geçirmenin 

temin edeceği bütün faydalara 'Pl14lfl!llJrM 
rağmen, Balkanlarda pek yakın r~~~ 
d:ı vukuu muhtemel bir Alman 1 -
taarruzunun, bu meselenin hal
linde büyük bir rol oynıyacağı 
muhakkaktır. 

Ronıanyadan son gelen ve 
petrol sarfiyatının tahdit edil
diğini bildiren bir haber, bu ba
kımdan çok şayanı dikkattir. 
Roınanyada istihsal edilen ben
zinin R.omanyanın ihtiyaçlarına 
kafi gdmiyeceği düşiiniilemez. 
Diğer cihetten, nakil vasıtaları· 
nın kifayetsizliği dolayısile iıı
tihsal edilen bütün benzinin 1-
talyaya ve Almanyaya gönderi
lemedifri malumdur. Bu takdir
de bu tahdidat, ancak Almnnya-
nın Balkanlarda yapacağı bir 
askeri hareketle izah edilebilir. 

Bunun içindir ki General 
Wawel'in ordusunun mühim 
bir kısmmı. Balkanlarda başlı· 
yacak gibi görünen bir taarruzu 
önlemek maksadile, harekete 
miibeyya bir surette serbest bu· 
lundurmak istemesi de müm
kündür. 

M.ANTEN 

Size şimdi (bizim mektebi 
sultani) den bahsedece

ğim; yani benim neslimin yetiş
tiği o zamanki Galatasaray lise
sinden... Fakat, bu sefer bina
dan, tedris heyetinden ve tahsil 
sisteminden değil sadece talebe-
den, talebenin de matbuat, ede
biyat ve irfan alemimizde meş
hur olanlarından... Aman alla
hım, meğerse zamanımın mek
tebi sultani'si bir meşahir fol
luğu, (meşhur adamlar ansiklo
pedisi) nin bir "hara,, sı, yani 
sanat koşusuna cins damızlık ye 
tiştiren modeı:n bir Haymana o
vası imiş! Her hangi bir edebi
yat antolojisini açınız; muhak
kak benim neslimin (mektebi 
sultani) sinden sekiz, on talebe
ile burun buruna gelirsiniz. Hat
ta bu zahmete de pek lüzum 
yok; işte gündelik gazeteler· ö
nümüzde... İşte baş makaleler, 
baş fıkralar (şimdi bu çeşit bir 
yazı nevi de zuhur etti); iç fılkra 
lar, makaleler, tenkitler, musa
habeler; siyasi, ilmi, tarihi, içti
mai etüdler ... Bir çoğu Abdül
hamit devrinin son günlerinde 
ve sayei maarifvayei hazreti pa
diŞahide Galatasaray lisesinde 
tahsil çağını geçiren talebeye a
ittir. Hususile yeni edebiyat ta

EKER YEMEKTEN GELİR Mi? rihimiz: 
Siz olmasaydınız, öksüz ka-

lırdı eş'anm 

Yetiştirdi? 
-YAZAN:--·~---
R ef ik H alid 

lim Nüzhet, Sermed Muhtar. 
Bütün bunlar bir kaç ya~ 

farkla bir mektebin ve bir nes 
lin, bir dam altında ve bir arad 
yetiştirdiği eski mektebi sult· 
-1 +!t1ıO'""P~iA;.,.. 

Y UKarıoa say<ııgım ısun ooıluğuna nazaran görülü
yor ki biz kumkuma. hevenk, 
cıva bardağı, karınca yuvası, di
zi, ocak, güm es, sürü, alay, ta
bur halinde imişiz; bir kap ve 
bir demet içinde çokluk, bere
ket. çeşit, hareket üade ediyor
n:ıuşuz; başka devirlere ve ne-
sillere nisbetle bir istisna imi
şiz! Boy boy, cins cins, renk 
renk, acı tatlı, ham ve olgun. 
zevkine, meşrebine göre seç seç 
al! 

Hatip mi istersiniz? Var! 
Sembolist, vatanperver, veya a
şık şair mi? Var! Gazeteci mi? 
Alasından! Siyasi muharrir mi? 
Mükemmel! Hikayeci, roman
cı, mizahçı mı, Beğen beğendi
ğini! Tiyatro tenkidi, eski za
man masalı, psikoloji dersi ve 
sosyoloji makalesi mi? Halisin
den! Frenk lisan ve adetleri mü 
tehassısı mı? Su katılmamışı! 
Mebus mu? Bulunur! Sefir mi? 
Mevcut! Sürgün mü? İki tane! 
Maktül mü? Bir adet! Katil mi? 
Yok, hamdolsun! Mağdur mu? 
Kalmadı, çok şükür! 

Filvaki bunların bir kısmı işe 
erken başladı, çabuk tüketti; 
kimi geç girdi, kolay açıldı; ba
zısının ömrü vefa etmedi, bazı-
sına yaşadığı kısa müddet kafi 
geldi; bir mikdan da otuz şu 
kadar senedir matbuata temel 
attı, Nuh, dedi, peygamber de
medi, yazıcılık mesleğinden şaş
madı. Kendi hayatıma bakıyo
rum: Yirmi sen~i çocukluk ve 
talebelik ... yani hiç! İki senesi 
memurluk .... azap! Yirmi bir se 
nesi menfa... ömür sayılmaz! 
Meğerse ben ne kadar az yaşa
mışım.. geriye kala kala dokuz 
yıl kalıyor; meşhur mezar taşı 
hikayesinde olduğu gibi yalnız 
hür ve mesut yıllar sayılırsa an
cak dokuz yaş ömür sürmüşüm 
demektir. 

Tevekkeli değil, hala, vücu
dfun, kafam ve ruhum biraz ço
cuksu, taze kalmamış! 

(Arasöz - "Tevekkeli., ve "Te
vekkeli değil,, sözlerinden .-.onı a 
gelen fiil, bu sözlerin tasdik, t.e -
yit, sebep ifade eden birer zarf e
dan mevkiinde bulunmalarına rağ 
men, lisanın hikmetinden sual o
lunmaz, menfi şekilde kulla ı.ılır. 
fakat müsbet mfınasını ifade e
der: "Tevekkeli adamcağız ba~ıM 
alıp kaçmamış! Tevekkeli değil 
har savup harman savurma -
mış!,, misallerinde ve yuka .. ,dald 

cümlemde olduğu gibi.,. Grami!ı 
vaoacakların dikkatini C'PlteriM 

Sışmı bana sorabı1ırsınız ;
Saydığın isimlerin sahip 

lerini, henüz çocuk sayıldıkla· 
rı sırada, mektepten t~or, ha
tırlıyor musun? 

- Evet! 
ittihat ve Terakki komita-

sının Bahce kapı fırını önün
de tabanca ile arkasından vur
durup öldürttüğü değerli genç 
gazeteci, Ahmet Samim. mekte
be girdiğim zaman yüksek sınıf
ta idi. Bir gün küçüklerin bah
çesine geldi. hepimizle şakalaş
tı, güldü, güldtirdü, gitti. Va
kitsiz söndürülen bu zekaden 
bende kalan mektep hatırası o 
kadarcıktır; insana "yaşamak 
hakkındır., dedirten saf. mesut. 
sıhhatte, ahlaklı bir cehre .. (Fec 
riatn de ve gazetecilikte. son
radan arkadaş olmuştuk; Mer-

siyesini yazmak ta bana düş
müştü. 

Ahmet Haşim de yaşlıcalar

dandı. Yaşıtlarile daima atışma, 
çekişme, somurtkanlık halinde 
idi; arzusu üzerine defterine 
yazdığım bir deniz tasvirini be
ğenmiş, elimi sıkmıştı. Fakat 
onunla ne mektepte uyuşabildik 
ne hayatımızın ötesinde... Ah
met Haşimin yüzü titizliğin, mi
zaç ve sıhhat bozukluğunun, 
huysuzluğun aynası idi. Zaten 
edebiyatımızda iki çehre vardı 
ki, yüreklerindeki infial tahri
batını bir rontken fotoğrafı gi
bi aksettiriııdi; onlar vesikalı 
gönül hastalariydi: Haşim ve 
Süleyman Nazif! 

Balkan harbinde: 

Türküm ve düşmanım san: 
kalsam da bir kişi. 

Ve: 
Kabrinde müsterih uyu , ey 

namdar Atam, 
Evladının bugünkü adı sa

de intikam! 

Şiilerini yaratan Emin Bü
lent, bu şiirlerin vereceği tesi
re taban tabana zrt, yüzüne faz-
la bakılsa kızaran, melek huylu 
dinç bir sporcuydu. Abdülhak 
Şinasi ise spora düşmandı; yük· 
sek sınıf talebesi olmasına rağ
men teneffüs zamanlarını bi· 
zim bahçede ve senelerce benim· 
le yanyana, top gürültüsünden 
uzak geçirirdi. Onunla ve Mü· 
fit Ratip ile ayrılmaz dost kal
dığımız icin unutulmaz .hatıra· 
larımız çoktur; bir müsahabe 
çerçevesine sığmaz. 

Emin Lami, mükemmel bir 
gazeteci olmak istidadını alkol· 
de boğmuştu. 

Adı üstünde, şeker hastalığı. Bir taraftan böbrekler gayYete 
nda bulunan şeker nisbetinin gelir, kandaki fazla suyu çı.karır
bii dereceden fazla olması de· lar. Bir taraftan da pankreas gud· 
ek. İnsan ne kadar çok şeker desi fazla işlemeye başlayarak şe· 

Masadakmca bunlar ve hak- _ ... _ 

rse, şeker hastalığına tutul- kerin fazlasmı dağıtır. · 
ak ihtimali de o kadar çok ol- Şeker, birdenbire pek çok de· ı 
ğu diişünülür ••. Zaten pek eski ği.~ d~ Y_avaş yavaş, fakat vücu-
kimler de -çok alkol içenlerin dun ıhtiyacından, sarfedebilece-
line alkolism denildiği gibi- ğinden fazla :venilirse?.. • 
k şeker yiyenlerin haline siik· O zaman karaciğer, kendisine 
m adını takını lar ve çok şeker fazla gelen şekerden bir kısmını 

emek insanı şeker hastalığına kabul ederek saklar, bir kısmı
·tiirür, demişlerdi. Görüniişte da onun sarfedecek olan adalele-
k mantıklı bir fikir. rin arasında -ihtiyat akçesi gibi· 1 
Fakat hayat i leri her '\'akit birikir. Normal vücutta, kanın 

izim mantığımızla yüriimez. terkibindeki ~eker nisbti artmaz. 
ir kere de hayat ilminin tecrü- Yenilen seker, kara c~erle a· 

] · • k 1 ~ dalelerin saklıvabilecekleri mik-
e ermı sorma azım. · . . 
İnsan birden pek çok ~eker ye- darı da ~eç~rse, 0 ,·akıt şek~r hu· 

"ği vakit \iicudii sağhk halinde takını kım~a ~nıaı~elelerı~.den 
e şekerin hepsi kann karı sır g~çer.~k t~: ~:alın~ g~rer. ~ucut 
anşamıyan mikdar pek az ka- hır gun, ~ · ç gun şekersız ka· 

ır .. Oradan karaciğere gidecek lırsa yag tek~ar .0 .muameleler· 
, kat k ·~ h · · k 1 1 et den, fakat aksıne ıstıkamette, ge-' n nracıger epsım a >U • k l 

P k 1 k 
~ çerek şe er o ur, adaleler şeker-

nez. e azını a ara • en <:Oı:{U· • ı d 
k d h k O 

.. ~ ·ı sız kalmaz, ıayat evam eder. 
ıu nn a ıra ır. nun ıçın ı • D k k" .·· t 1 k 1 · k d k · b · t eme ı, '\ucu norma a . 
:ın an a şe er nıs etı ar ar. d k h' den ·ah t 
> k f 1 • ı ·· d" ı ça. ır u yavaş yavaş 
~ n~ n oıursn e •er \'UC~ı un cok seker ~-emekten insana şeker 
cındekı suvu çl'ker, knn çogalır. ~ • ~ . 
lamarlardaki tansiyon da artar, h~stalıgı gelmez~. Pek. şok tat_h 
Ulcak JJCk kısa bir zaman icin.. 1 y_ıy~n .. çokça yaglı pılav ye~ış 

V
.. d t b". h l' d · b'' "1b1 sı"=ın~nlar. Seker hastalı~-ucu iUnuz a ıı ın e, oy· "' • !< •• 

c islere karsı ~ıüdafan ız kalmaz. nın yolu ba~kadır. 

kın rahmetine vakitsiz kavuşan
lar yer almasaydı, öksüz değil
se de hayli yoksul. zürriyeti kıt 
ve epeyce boş bir manzara arze
derdi. 

"Kimlerdir bunlar, bu anka 
kuşları bakalım!,, diyorsunuz. 
Size yırm.iye yakın isim sayabi· 
leceğimi söylersem ne buyura
caksınız? Bir mektebin ve bir 
neslin yetiştirdiği yirmiye yakın 
c;öhret ve imza! Hakikaten çok. 
hakikaten hereketli, hatta belki 
de hakikaten fazla ... Ne olmuş
tu da bövle olmuştu? Eşref sa· 
ate rastgelerek yediğimiz meş
hur pil:iva Minerve ilahesi sihir
li parma~ını mı sokmuş, Gül
ba ba okumus üflemiş, Ebüssüud 
efendinin hayır duası mı geç
mişti? Bunu bilemem; bildiğim 
şudur: 

Ahmet Samim, Ahmet Haşim, 
Emin Bülent, Emin Lami, 
Abdülhak Şinasi. Abidin Da
ver, Ercüment Ekrem, Ham
dullah Sunlıi, Tahsin Nahit. 
İzzet Melih. P rofesör mer· 
hum İzzet, Müfit Katip, Nec· 
mettin Sada~ Refi Cevat , Re
fik Halid, Ruşen Eşref, Se· 

Aı.ııuuı .uaveı", oıyeou.ırıııı kı 

yine bu idi. şimdikinin 
kalınlaşmamışı iyi bir çocuktu. 
Yine elinde askerliğe dair kitap
lar. bilhassa "Almanach du 
Drapeau,,; önünde haritalar; ce
binde dün:va ordularının hazeri 
ve seferi kuvvetlerini gösteren 
istatistikler... "Asker olacağım 
ben!,, türküsünü çağırmazdı a
ma, çağırır gibi bir hali vardı. 
\sker olmadı. lakin taş çıkardı. 

1 bir türlü sığışamadık. Fakaralık 
yakamıza çöktii. O kadar ki ba
bamızdan kalan tek çizme)'e bir i· 
kincisini ılfıvc etmek mümkün o
lamadı. Artık her odada yinn.i 
ki~i yatmağa mecbur idik. Buna 
bir çare bulmak için bitişik kom· 
şuınuz madam (:\laryan) uı kah· 
yasına müracaat ettik. Kendfaiue 
biraz da lJrıh~i~ uçlandık. Dii~ü:ı
diı ta~ındı: 

Yaşı küçük olmamakla bera
ber Ercüment Ekrem mektebe 
geç girdi; o gelirken ben gidi
yordum. Hem ben, babamın pek 
saydığı babasının daha evvelden 
iltifatına mazhardıın, ahbap ço
cuklarıydık, nihayet ar~daş ol
duk. 

Bana öyle geliyor ki Hamdul
lah Suphiyi hiç bir zaman kara 
saçlı, talebe ve çocuksu görme
dlın. Daima mürşit, .. apôtrl'!,, e-
dalı idi; insana, sun'i de olsa ter
biyeli, ahlaklı görünmek mecbu
riyetini yüklerdi. İyi tanışma
mız Fecriati'den bir çekişme ile 
başlar. 

Tahsin Nahit, şairliğini uzun 
saçları ve tomar tomar şiir def
terleri ile bir bayrak gibi taşı
maktan zevk alırdı; bir sınıfta, 
bir sırada, yanyana bile bulun
muştuk; aklı derse yatmazdı; bo 
yuna gözlerini tavana diker, il
ham bekler; sonra kaleme sarı
lır, ka_ğıda mevzun sözler di
zerdi. O kadar zararsız bir ço
cuktu ki şiire bile pek zarar ver
meden dünyadan elini, eteğini 
çekivermişti. 

İzzet Melih te yukarı sınıf
larda idi; bu yukan sınıflığını 
da aşağı smıflardakilere epeyce 
hissettirirdi. Fakat gayet dürüst. 
korekt bir talebe idi; korektliği
ne bir zırh gibi bürünmüştü; 
öyle de kaldı. 

Sonradan profesör olan İzzet 
ile bir aralık sınıf yoldaşlığı et-
tik, gazete çıkardık, hem de bu 
gazetenin adı (Küçük mavi) idi. 
Neden acaba? Gyp'ten bir ro
man ismine tutularak... Tom
bul, bodur, yumuk, sokulgan 
ve geveze idi; birden serpildi. 
ciddileşti, ilim adamı oldu; ö-
ı :! _.. ;; ... ~ı ..... ı,,...,..._;.,.._...;.,.,.ın .... ,.., hı•!"l\.r ... 1 • 

Nt:~ııı.:Luu .:>aua.r., tıp.ıu ı.smi 
gibi ancak bir harf mik

dan ya değişmiş. ya değişme
miştir. O zaman da az ve özlü 
konuşurdu, temkinliydi. heye
cansızdı, laübaliliği sevmezdi, 
vazüesini bilirdi; yani şimdiki 
~ibiydi. 

Refi Cevat Ulunay ile herkes
ten daha önce, (Şemsül MaarüJ 
de buluşmuştuk, kırk şu kadar 
senelik muarefe... Bizi birbiri
mize dost eden vesile ikimizde 
de başlıyan operet merakıdır. O 
zamanlar, Fransız ve İtalyan 
kumpanyaları Beyoğlunda kla
sik operetler oynarlardı; bir 

- Deniz aşırı yerde siyalıi 
l\lebrük ağanın koı:ıkoca bir kona• 
ğı ur. Gidin oturun! Dedi. 

"Olur mu? Olur.,, Dedik, size 
müracaat ettik. Reddettiniz. Ma
halle ihtiyarlarına müracaat et
tiniz. Onlar da bir ~~Y yapamadı
lar, uzatııııyalım ne olduysa oldu. 
Konağı zaptettik. 

Biz fakir adamlarız. Sizin gibi 
eski devirlerden çırak çıkarılmış 

zengin bi.r zatın altm yaldızlı dö· 
şemelerini, kıymetli ağaçlardan 
~ apıJmış ınobiJyelerini .:;örünce 
akhnuz baı;ımızdan gitti. Şimdi 

nedamet ettiğimiz bir çok uygun.A 
suzluklar oldu. Sizi bWibütün 
konaktan atmak için sığındığınız 
odanın üstünde sabahlara kadar 
ho.ra teptik. Mahsus havaa:nzlcri
ni açık bırakıp sizi boğmağa bile 
teşebbüs ettik. Bunları nedamet• 
le tekrar ediyoruz ..• 

Tabii bu vaziyette kalamazdı. 
nız, konağı bize lıırakıp çıkıp 

git.tiniz. Bütün konaktaki eşya 
badem, ha~em bizim oldu. Daha 
dogrw,u bizım oldu zannettik. 
Hemen boru gibi dar evimizden 
iki yiiz bin kişi getirip konuğa 

yereştirdik. Mesele bununla kal
madı. ( Pa~acı Bayram aia) dan 
zaptettiğimiz eve biti~ik olan (Le· 
onidasJ ın bahçesine de ~ö:1 attık. 
Keşke atmaz olaydık. Ondan son
ra işler tersıne cöndü. He.r taraf
tan başımıza bela )ağıyor. Hangi 
davaya girsek kaybediyoruz. Şinı 
di ı:ıizin konağı da boşaltıp gitme
ğe mecburuz. Koğulınağa alı~tk 
olduğumuz ıçin buna ehemmiyet 
vermiyoruz. Bizi düşiindüren nok 
ta kapı dı~arı edilirken size ~a
dık kalan maiyetinizin süpürge• 
lere basıp, saplannı çekip bızi pa.
taklamalan ilıtimalidir. 

Bundan ~ok korkuyoruz. Zira 
dayak yiye yiye sırtımız pestile 
döndü. Artık day:ınanuyacağız. 

Merhamet celbetmek için nere• 
ye müracaat etsek: 

- Biz karışmayız. Ev sahibine 
yalvarın! diyorlar. 

Isterıo;eniz gitmiyeliın. Kalalım 
size giizel operalar ı:ıöyle.ri.z. Hok· 
kabazlıklaı yapanı, sizi eğlendi· 
rırız. Aman ağam biz ettik siz 
etmeyin. O incir diktiğimiz ocağı. 
nıza düştük. Sizin gibi medeni 
ve merhametli adamlar bizim gibi 
cahillerin kusuruna bakmazlar. 
Bwidan sonra tö'\·beler tövbesi! •• 
Bir defa sürçen atın başı kesil· 

semt çocuğu olduğumuzdan Şeh mez. 
zadebaşındaki Unkaparu köprü- Merhamet. Merhamet. .Merha-
sü tarikiyle karşıya beraber gi- met!. 
der, beraber dönerdik. Sonrala- Var iken dilde muhabbet 
n da gurbet temaşalanna bera· im.taya ne hacet! 
ber gittik, beraber döndiik! Takvimci 

Ruşen Eşref (Harf tertibine 
az buçuk riayet ettiğimden is-
mi sona düştü, pardon!) Bizden Ziraat Mühendisleri 
küçüktü; onu küçüklerin bahçe-
sinde toz toprak içinde, kan tere Kongresi Toplandı 
boğulmuş, boğuşurken, şöyle Ankara, 8 lTAN) - Bugün 
belli belirsiz görür gibi oluyo- Halkevinde, Türk Yüksek Ziraat 
rum. Kendisile ancak umumi Mühendısleri Birliği Umumi Kon. 
harin son yılında tanıştık. Yir- gresı saat 15,30 da toplanmıştır. 
mi senedenberi rastgelemedi- Ziraat Vekili Muhlis Erkıncn, 
ğim için eski coşkun ve halkçı bu münasebetle Ziraat Miilıcn. 
ruhundan bir şey kaybedip et- dislerine köy işlerinde düşell va. 
mediğini bilemiyorum. Selim 2'ıfeler etrafında geniş izahat ver. 
Nüzhet hem ruhunu hem ka· miştir Bundan sonra idare heyeti 
lıbını muhafaza etrniŞ temiz bir raporu okunmuş ve yenicle.l idare 
mütefekkir... heyeti seçilmiştir. Burada di. 

Acaip üadeli, fakat faydalı lekler_ ve d~e~~ül~r y~~-· idare 
yazılarını okumaktan usanmadı· heyetıne bılduilmış, b~yükl\'?re 
~ım Sermed Muhtarı mektep birer tazim telgrafı çekılmesıne 
\en pek a7. hatırlarun. Dah..t karar verilerek kongreye nihayet 
sonraları, Fenerbahçe gezintile· verilmiştir. 
rinde, ikimiz de (araba sevdası) =============== 
geçirirken, bana kendisini ta
nıtmıştı; yanında zenci bir ne-
... _.: : ı .... \..n-~'hn-

Hızını l• 1ekt.ebı sultanı) ... 
Fakat bu "bizim,, dedi

gım (Mektebi sultani), şimdi 
gördüğünüz Galatasaray lisesi, 
ayni dam altı değildi; onun 

yerinde idi ama, bir gün tutuş.
muş, yanıvermiş, sadece kuru 
duvarları kalmıştı . Eski edip
lerden olsaydım. yangına tel· 
mihen müsahabemi şöyle bir 
cümle ile bitirirdim: 

"Bu kadar ateşin zekiinın 
nevhenev serare fesanı irfon 
oldukları bir mecnwaı uref a 
için to'nıci lebil>i suz:iıı ol
mak1 vaes~ra mukuder idi!,, 
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Mühim 
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SPOR: .. 
Lig Maçlarına 
Bugün de 

Eşyası Gelecek Devam Ediliyor 
HiiJJeuin Avni 1 yağlı tohumlar ve bilhassa su- Lig fikstürünün son maçları 

lktisa,_d_i _H_a_fı_ta __ J 
ve ihracat iyi Gidiyor - Y akmda 
Miktarda İthalat 

TAN 

Eğlenceli ve şen bir mevzuu 

Ayrıca: Renkli MIKI MAIJS ve FOX dünya havadisleri 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzil~tlı matine 

Geçen haftaya nisbetle pi.\ sam ve mısır bulunmaktadır. Su. bugün Fenerbahçe Stadyomunda 
yasada büyük bir fark sam en _ziyade Isviçreden ~teniL ve Şeref Sahasında yapılacakttr. 

yoktur. lthalat, geçen hafta oL f mektedır. Harpten evvelki nor. Tehir edilen maçlar da Şubat 
ouğu gibi pıyass.yı memnun ede. mal senelerde Isviçre .(irmalarının nihayetine kadar. _bıt1;1"ildı:c&en 
cek derecede idi. B.r, iki gun bu derecede susam ve tiftik al. sonra 15 Martta Mıllı Kume rı:ır: -•••••••••••••••••••••••"' 
sonra pıy:..saya yeniden mallar dıkları vaki değ ldi. Tütik müş-ı nuvasına başlanacaktır. Milli I • " 
gediği ıAman vaziyet büsbütün t~rileri arasına Bulgaristan da K~eye .~U:_se~e Istanbuld~~ yaı- 1 1 oegışt-cektir. Yeni mallar ara- gırnüştir. Bu da ilk defa görü- nız uç kl':lbun. ıştırak edecegı hak. , Albert Prejean - Ginette Leclerc 1 
;.ı~~~~~:ıu::~~d~ani~l~~a:J: le~çb~ı~::~~~i~I VAZİYET ~b~!auk~lır ~ğk~t~~~iğ~~'isa gö~:: MVEe en TbilyükRFranosız yılpdızlaroının iL~tira:ıilTeçevird.iE. 'kleNri 
ra 1 dd ·.. p· d d dd 1 . unun as yo ur. cı arın ı_ ıasına gore, uç, dort ıyasa a gı a ma e erı M'lr K" ye girecek Istanbu. 
aylık manifatur'.1 ihtıyacımızı te- fiatlanndaki durgu~luk lun ~ö~t t~~mdan üçü malCım-
m~n ~tmek k<ı:bıl olacaktır. Bu, devam etmektedır. Durgunluk dur Dörduncülüğü almak için .. 
ıyı ~:1' haberdır. Fakat çok mal en ziyade p1rinç, kuru fasulye, ki n takımların da actedl ü ıu: 1 (HAYAT GU~ELDIR) . . . Filmini alkışlıyor. 
geldıgi zaman, meşhur arz ve ta. lsade yağ ticaretinde görülmekte. çe şe . ç 1 Parisln gecelerini ve sokaklarru tasvır eden büyük Fransız fılrru 
lep kaıdes~ mu~.bince, .fiatlar dü.ıldir .. Bunun da sebebi şudur; ~:~:;:I:~or,r!~bu~s~o~:1~~~~ f3u salı akşamı s UtVJ ER s·nemasında Doroth~y~::ıour'un 
şecek mı?ır? Bıze, ~u ızahatı ve: Bı~ ay evve~ ~ıatları Murakabe hafta Vefa 

1 
enerek en Her.de 

BUGÜNKU PROGRA:\1 

9.00 Program 
9.03 Haberla-
9.18 :Marslar 
9.45 Yemek lis-

ı 
tesi 

12,30 Program 
12,33 İncesaz 

1 12.50 ~aberler 
13,05 Incesaz 
13 25 Orkestra 

l 18:00 Pr:g:ram 
18.03 Orkestra 

18,50 tncesaz 
19.30 Haberler 
19.45 Şarkılar 
20,15 Kabare ınil• 

ziği 
20.30 Koro f 

serleri 
2045 Solo 
21.10 Konuşma 
21.30 Temsil 
22.30 Haberler 
22.50 Dans müz~ 
23.25 Kapanış 

ı----------------~ Müessif Bir irtihal 

re~ manıf~tu~a tacırı, bu sualı Komısy~n~, pırınç, kur~ fasulye, namzet me~kiine geçmiştir. 
1 

....... ._ __ •••••••••••••- ••••••••ı., ASK FIRTINASI ce\iapsız ıra nuştır. Her halde sade yag fıatlarını tesbıt ederek B .. nk.. ı hemmi. 
Fıatl_arı Murakabe Komı~yo~u, bu Ticaret Vekaletine göndermişti.! yeurı:~i Ş~rcla~t:r~~n~~k~ Fener- SON GÜNLER 1 - lııııı. I """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 ~ ,,# 
sualin cevabını fıatları ındırmek Ticaret Vekaleti henüz bu liste. b h v f K dk .. ··ndeki r ,. DRAM KISMINDA -s . f 1 b'l kt· . . '. a çe . e a ve a ı oyu • 1 uıe ıy evere ı ece ır. yı tasdik etmemıştır. Bu mad. 1 t b 1 S"l · e 0 un ALMDAR MfLL Gündüz saat 15,30 da 

Son haf~~ın it~ala~ ~şyası pek deler üzerinde iş yapan tacirler, ı! a~ u spor. u eymanıy y · ı ve . Aksam saat 20.30 da r•oBu;·· EKadıkRöyA~I 

Şehrimizin ve .Mersinin maruf 
tüccarlarından Karamancızade 
Bay Mehmedin hemşıresi ve sa 
bık Malatya mektupçusu Ba) 
Muhittin Gürbazın ref i.kası Ba· 
yan Zekiye bir ameliyat n~tice 
sinde vefat etmiştir. Cenazesı bU· 
günkü pazar günü sabah saat ~.rı 
birde Taksimdeki Fransız Pastör 
hastahanesjnden kaldırılarak Ga· 
lata Mehmet Ali Paşa iskelesin· 
den motbrle Haydarpaşaya ve o· 
radan 15,15 treniyle Kayseriye 
nakledilecektir. Mevla rahmet 

!11.utenevvı~_ır.. Bır fıkır v_ermek j fiatların şimdiye kadar ilan edil. r;e~~rbah e Stadında ilk maç, 'ı Tilı.-k san'atinin son hankası EMİLİ AGALOTTİ 
ıçm, ~n ~uhım. maddelerı yazı- memes~den dolayı şikayet et- Be 0 ~ lus 0J1a Altın tuğ arasında. K KOMEDİ KISI\'.IUIDA 
for;z. d K~·~evı mad~eler__, saç 1 mektedırler. dJ. gPui'ntaj üzerinde tesiri az Gündüz saat 15,30 da 1 

1 ev .ak. ;z:.:ır ıçı, traş ı~agt, her Ticaret Vekaletinin tesbit ede- olan bu oyundan sonra IstanbuL A r:ıkşam saat 20.ao da Sinemasında 
ne_vı ugı ar, teneke, nışadır ve ceği fiatlar, pıyasanın meçhulü spor ile Süleymaniye karşıla-.a- J KİRALIK ODALAR .. 
saıre l . . . h b t aıl ~ I• BALALAYKA• Basra yolundan da otomobil o C1tugu ı_çm, ıçt ır a~ırl ydenğilı. md. 1 caklardır. Istanbulspor görünüş. H 1................................................ 1111 
lA t··· b' ' . · ge .rmege mu emayı e ır. te bugu··nkü rakibinden üstündür ____ _:_ __ ..=::....:=:....=.=------...:......-------=====-: as ıgı, ır miktar çay gelmıştır. Hatta Anadoludan yapılan sipa . . k h .. .. · • 1' 
Yunanistandan da kimyevi mad. rışlere bile menfi cevap veril: Fakat h~r ikfı ta ın;ıı e~~l mus. v BEYAZ PERDENiN EN GÜZEL KADINI : 

eyliye. 

deler, ham eşya ithalatı devam kt d. takar bır or~ .~ ma anna ..- R 
etmektedir. me e ~· . . bakılırsa bugunku. oy~nun me. I H E D y L A M A R 

Tuna ve Balkan yollarından . Peynır tıcaretı de bu tarzda rakla takip edilmesı ıcap eder. E 
ithalat azalmaktadır. Buna en hır durgunluk geçirmekteydi. Fi. Istanbulspor, bugün galip gelmek 
büyük sebep Tuna yolunun sey.ci atı~ Mu:akabe Kom.syonunun için elinden geleı;ıi ~apacaktı~. c 
sefere müsait bir halde olmama- pey~r. fıat!arıJ?:ı . artıracağı ~a Çünkü bu galibıyetın . s~ort.~ 1 

buzl dah k ıd . . . tacırlerı pıyasaya mal vermedik- meye girmek hulyalarının kısmen 

Sinema Dünyasının en Büyük Artisti : 

s p E N c E R T R A c y sıdır. Bilhassa Tuna ağızlarmda be~ydı: ~unu umıt eden peyr;ıır ehemmiyeti yanında Milli Ku. [ 

ar a ço o ugu ıçın va. ı · ·b· T aky d d · al A • l • d.. ·· ef 1 . imk. ' l\.I en gı ı r a an a yenı m tahakkukuna amil o acagı uşu. •• 
pur s er crıne an yo.i:{tur. u a getirmiyorlardı Neticede Ko- "l kt' G uz EL d 
amafih .. Macar~tan ve Isviçreden misyon fiatları 'artırdığı için pey- nuG~:ülü~~r ki, büyük takımlar 1 B u K a d 1 n B e n ı· m ı· r p~k mu_tenevvı mallar ge~ekte- nir ticareti bu durgunluktan kur. arasında her zamanki rekabeti bu I ni görmek fırsatının son 
~· Bıl~assa çorap ~abr~aıru:ı tulmuştur. sene doğuramamış olan Lig maç. günleridir. 
bıle, I~vıçre~e~ makıne ıgne~ı, Demir fıçı ve teneke buhra- ları, dördüncülük için duyulan ~·- 1 

Bir de1a değil, 10 defa bile görmekle doyamıyacağıD.lZr bir ~eserde 

yedek al~t gıbı eşyayı tedarik nından dolayı zeytin yağı tica. heyecanı son oyunlarına kadar : ,. "'•••••••••••••••••••• 
etmektedirler. reti azdır. Zeytin yağı tacirleri muhafaza etmiştir. i Bu g u·· n . -----'-----------==========::::::-ı 
~~MH~~~~ ~~~~hl~~af~d G ın· hl-ı··k s -·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~-~~~---~ l stanbul Ticaret Odasının mektedir. ene ıre or u : r.. 11 • 
. . kayıtlarına _göre, bir haf. Giyecek eşyasına gelince: A. Koşusu i FevkalAde olarak ıo dan ~I T A K S 1 M 

ta ıçın~e Istanbul ıın;anı~d~n ya- yakkabı fiatlarındaki yükseliş Her sene TopkaJ?ıda !.a~_ılmak. i itibaren devamlı matineler. 
pılan. ihracatın yekunu .. ikı .. mıL henüz durmamıştır. Fiatları Mu. ta olan Genel Direkt.or~ük K~r !,._ .. - .... - .. --·-·-- Sinemasında 
yon lir~d~ ~az~dır. D~u .cu- rakabe Bürosu, bu meseleyi ev. Koşusu. Bu sabah ~ı_şlıde tek~ 
martesı gunu, . ihr~ca~. ıtıbarıyle vela ayakkabıcılardatı dlnlomiştir rarlanacaktır. Koşu ıkı kategorı pı•••••••••••• 
pek ?urgun b~ g.undu. Ancak Ayakkabıcılar derinin pahalı ol. üzer~.d~. olacak ve Tram~ay De. , s u G O N 1 
1? b~n _lıralık bır ~~cat Y~_pıla. duğunu iddia etmışlerdir. Maa- posu onunden ba~lıyacakvır. SAKARYA ı 
~ılmıştır. H:ılbu.kı diğer g~e.r mafih bu iddia dayanlış değildi. . ~U:inci kate~orı atle~leri 7,000, d~ 
ihracat vı:satı ?.larak .20~ bın li. Geçen sene kilosu 30 kuruşa olan ikıncı ~.ate~on atletlerı de ·1,000 
radan aşagı duşmenuştı. Hafta- yerli deriler bu sene 90 kuruşa metre u:.zerınde yanşacaklardır. ı 
nın ihracat yekununu kabartan satılmaktad~. Pek tabü olarak En çok atletle yarışı bitiren te
maddelerin ba:~da tüt~ bulun. bu pahalılığın, ayakkabı fiatla- şekkül Genel Dire~törlük Kupa. 
maktadır. Tutun en ~yade Al. rına aksetmesi lazımdı. Deri sını alacaktır. Musnbakaya sa
many~ya, pek az -~~rda da fabrikatörleri de dışarrdan ham at 10 da başlanacaktır. 
Macarıstan~ sev~ed~ı~~U:: AL deri getirildig~i takdirde fiatlarm E · .... H lk · rl · manyaya gonderilen tutunu kıy. • . . ?. •• mınonu a evm en. 

t. .1 lir larak ucuzlıyacagını ılerı surmuşler. Yeni çalışma yılının başlaması me ı yarım mı yon a o d · B günk. •· t lt d h 
tahmin edilebilir ır. u u ~r ar a 1!1. a aın münasebetiyle aşağıda tesbit edi-

Senenin en güzel ve eğlenceli filmi 

Hollyvod .. . 
Hollyvod .. . 

Fransızca sözlü 
istanbulda i L K o E F A ola

rak gösterilmektedir, Bas 
Rollerde : 

Görülmemiş bir muvaffak ıyeUe gösterilrilekte olan 

GÖRÜNMEYEN 
ADAMIN AVDETi 
Büyük dehşeb korku ve esrar filmini görenler ve 

işitenler cidden ~dY rette kalmışlardır. 
GQrUnmiyen canavar, zabıta kuvvetinden,.. Ve 
mitralyözlerden korknııy arak adeti onlarla ..lıt.v 
ediyor ... Mademki gör.inmez blı- canavardır, liı: 
de BUGÜN gidiniz, göl'ü nüz ve korkun9 iki eaat 
geçiriniz. Bugün saat l l de tenzilatlı matine. 

I 
Ikinci derecede gelen ihraç ~~~· Basra fo~yl;l:leb~lır. :e: len tarihlerde şubelerin umumi 

maddelerinden biri de tiftik ve e ı:: ~~çe;~ ~ b on .k~m erkı toplantılan yapılarak bir yıllık 
yapağıdır. Bu maddelere karşı ge lıdş ığu. . . ad ~ mf 1b .kr 

1
Pe çalışmalar hakknda malUnıat ve-

h taraft t l . le a.rd in 1 az o u ıçın, erı a rı a arı., er an a ıp r v ır. • ih . ka t · rilecek ve yeni prograntları ha-giliz Ticaret Birliği tarafından ~ın tı~ac~na .u.aye etmemış. .. .. A 

40 bin balya yapağı alınacağın. tır. . !kıncı se_bep te ayakkabı zırla~cak~ır. Bu
1 

tun a7,aların şu
dan evvelce bahsetmiştik. Alman sarfıyatınm çogalmasıdır, ekseri belerme aıt top antı gun ve saa
firmaları ise bir milyon 200 bin ay~ab_ıc.ıların_ ~~~~et taahhtit- tinde hazır bulun.malan rica olu

JAMES GAGNEY 
EVLYN DAW 

ve Hollywod'un en güzel kızları 
ve en mükemmel CazL İlaveter.· 

, · SARAY SiNEMASIND~ 
Her yerde bahsedilen filn\ ... Ağl.at.rcasına güldüren film.,, Bütün bir hııyat olan film... Gençliğin &örmesı 

lazım gelen bir film 
liralık tütik, 50 bin liralık keçi lenne gırışmesı yuzunden ayak- nur. 
kılı, 30 bin liralık kitre alacak. kabı imalatı da artmıştır. Hasrlı Dil ve Edebiyat 11-2-941 salı, 
]ardır. Bundan başka Isviçre ve zincir gibi birbirine bağlı olan Güzel San'atler 13-2~941 Perşem 
Macaristandan da tütik talepleri bu hadiseleri tetkik etmek te be Temsil 15-2-941 Cumartesi 
devam etmektedir. uzun bir zamana tevakkuf etmek. S~or 27-2-941 Perşembe Sosyaİ 

.. H~~tanına·· ihrd .. ac~t dlistesinddekii. tledird. b~et~kimb allfilcadtartk?kairet. yardın 17-2-941 Pazarte~i, Halk 
çuncu ve or uncu erece e a- er e u un un arı e ı e • . 
ian maddeler şunlardır: Fındık, mek suretiyle zaman geçirmekte-

1 
d~~s~anelen 20-2-941 Perşembe, 

portakal, taze ve tuzlu balıklar, dirler. Kutuphane ve Yayın 10-2-941 Pa-

"Nejad derdini bana söyle!., demek için için
de büyük bir arzu uyandığı halde onun, kendisi
sine cebrederek müstehzi bir tavır takınması ve 
müstehzi sözler söylemesi kolumu kanadunı kır
n-.ıştı. 

Evet, Nejadın bir derdi, gizli bir üzüntüsü 
vardı ve bu, intikam planının haricinde kalan bir 
dertti. Fakat ne idi? İşte Şermin bunu anlamak 
ıstiyordu. 

Genç kadın henüz bu muammayı halletme
ğe muv<tffak olamadan hizmetçi Mitatın geldiğini 
haber verince derhal aşağıya, yemek salon\Lila in
di. 

Evvela şundan bundan konuştular. Şermin 
beş sene evvel gördüğü Giresunla bugünkü şehir 
arasındaki faı·ktan bahsetti. O sustuğu zaman Mi
tat sordu; 

- Şimdi bana, mektupla söyliyemiyeceğin 
kadar mühim olan ve seni buraya kadar süruk
liyen meseleyı anlat bakalım. 

Şermin sükunetle cevap verdi: 
- "Denizci,, ve 'Kurdoğlu,, şirketlerine ait 

işler hakkında konuşmağa geldim. 
Mitat hayretle gülerek genç kadına baktı: 

- Muhtar Beyın kızı ne vakittenberi bir iş 
adamı oldu? 

- Alay etme Mitat, ben çok ciddi ~onuşuyo
rum. 

Öyle mi? Pek ili bsn de öyleyse ciddi bir 
tavır takınayım. 

- Bugi.ıne kadar babamın işleriyle alakadar 
olmamıştım. Amma bugün artık bir küçük kız 
degiıim, her şeyi idrak eedbiliyorum. Bilhassa ba
bamın Lsminın dillerde çalkalanmasına ve bunca 
senelik "Denizci,, firmasının mahvolmasına ta
hammül edemem. Karşımızda bugün müthış bjr 
rakıbin tehdidi var. İşte ben buna karşı koymamızı 
ıstıyorum. 

- Kurdoğlunun bize karşı cephe almasından 
mı bahsediyorsun? 

Şermin başiyle tasdik ettikten sonra masanın 
üzerınden Mıtata doğru eğildi ve başkalarına işit
tirmemek icin kısık bir sesle: 

- Mit~t, Kurdoğlunun bizi yerlere sermesine 
ne yapıp yapıp mani olmalıyız. Dedi. 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkano 

- Onun galip geleceğini tasavvur bile ede
mem Sermin. Samimi olarak söylüyorum ki Kur
doğluriun daha uzun zam.an bu çılgın yolda yürü; 
yebileceğini zannetmiyorum. Bizim aleyhimızde 
kazandıkları muvaffakıyetler onları maddeten 
fecı surette sarstı ve nerede ise son nefeslerini ver
meğe mahkumdurlar. 

- Her halde bizim bu ölüm yarşına iştirak 
etmememiz lazımdır. · 

- Muvaffak olabilmek için onların fevıkall
de büyük bir sermaye vazetmeleri icap eder. 

- Belki de bunu koyarlar. 
Şerminin telaşla söylediği son sözler Mitatın 

nazarı dikkatini celbetti. 
- Evet ellerinde çok paralan var ve bizi mah

vetmek için vahşicesine çalışıyorlar. 
- Belki de bizi korkutmak istiyorlar? Belki 

de biz mukavemet edersek yılıp kaçarlar'! Onlara 
kat'iyyen za.fımızı göstermemeliyiz: 

Kendisini tutmasaydı bu "onlara,, kelimesini 
sadec~ "ona" diye telaffuz edecekti. O dakikadan 
itibaren sözlerini daha ölçü ile söylemeğe gayret 
etti. 

- Şuna emin ol ki biz onları mağlftp etmek 
için hiç bir fedakarlıktan kaçmıyacağız; ancak bu 
rekubeti, ölümümüz pahasına da idame etmek gü
lünç olur. 

- İşte ben bu noktayı çok düşündüm ve ba
bamın yardımına koşmağa karar verdim. Benim 
şahsi servetimi son habbesine kadar sarfetmenize 
müsaade ediyorum, onu sizin emrinize tahsis e
deceğim. Terazin.in "Denizci,. gözü mutlaka a&ır 
basmalıdır. 

HAVA Y Geceleri 
Şayanı hayret bir revü film' 1 

Seanslar: 11 (TenzllAtlı) 1 -
2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

IE:LVIE:DA GilE:Nlcç;LülK 
GOODBDE Mr. CHIPS 

zartesi, günleri saat 17 de Mi..iııe 
ve tarih 1 7-2-941 Pazartesi saat 
15 te. 

Fransızca sözlü şaheseri her seansta vAsi salonunu doldurup. boşaltmak'.adır. 
Dünya ve harp haberleri. Bugün saat 10,30 da tenzilatlı matinP~ 

İlAveten SON FOX JURNAt. 

.. .! ................................ . 

TEFRiKA No. 51 

Bu sözleri söylerken heyecandan titriyordu. 
Mitat gülüm.sıyerek ona baktı: 

- Alicenap kızım benim! Fakat baban hiç 
bir zaman senin şahsi servetinı böyle bir tehlike
ye maruz bırakmağa razı olmıyacaktır. 

- Bunu biliyorum ve bunun için sana, ba
bama bir şey söylememekliğini rica ediyorum. Bu
nu konuşmak için Giresuna geldim. Babamın bir 
şeyden haberi olmadığı gibi benim seyahatimi de 
bilmiyor. Eğer benim servetimi ziyan etmek kor
kusiyle kendinizi Kurdoğlunun pençeleri arası
na teslim eder ve "Denizci,, müessesesinin mah
vına gidersen seni ömrümün sonuna kadar affet
miyeceğimi ve her şeyden seni mes'ul tutacağımı 
şimdiden söylüyorum. 

Mitat hayretten hayrete düşüyordu. 
- Bu işler seni niçin bu derece alakadar e

diyor Şermin? 
Genç kadın sükun bulmak ve yemeğe devam 

etmek için büyük bir kuvvet sarfetti: 
- Babamın serveti nasıl olsa bir gün benim 

olmıyacak mı Mitat? Şımdiden kendi menfaatimi 
müdafaa etmek istiyorum. 

- Buna memnun oldum Şermin. Senin iş
lerle hiç alakadar olmadığını zannediyordum. 

- Şimd1 bu zannını tashih ettin ya Mitat 
Artık bugünden sonra vaziyeti ona göre muhake
me edeceğini ve ihtiyaç hissedince bil.atereddüt 
bana müracaat edip lüzumu kadar para istiyece
ğini ümit ediyorum. 

Mitat bir saniye durduktan sonra birdenbire 
sordu: 

- Bu projen hakkında Nejadın fikri nedir? 
Hıç beklemediği bir anda kocasının isminin a-

nılmasr Şennini şaşırtmıştı. Kendisini tutama
dan: 

- Nejad mı? dedikten sonra derhal aklım ba
şına topladı ve tebessüm etrneğe çalıştı: 

- O benim hususi servetimle hiç meşgul ol
maz Hatta kendi tuvaletim için bile para sarfet
tiğiı~i istemez. İlk zamanlan, annemden kalan 
parayı kullanmak istediğimi söylediğım vak.it çok 
kızdı. 

Mitat ta gülümsedi: 
- Ne ideal koca! 
Şermin asabiyetle cevap verdi: 
- O o kadar zengindir ki benim şahst paramın 

onun nazannda hiç bir ehemiyeti yoktur. Ben o
nun parasına nasıl kanşmıyorsam 9 da benimkine 
öylece karışmıyor. 

Şermin bu sözleri söylerken i?i? iç~n t~triyor 
ve muhatabının bu cevaplarını kafı gormıyerek 
Nejadm planlarını keşfetmesinden korkuyordu. 
Fakat Mitat böyle bir şüppheye düşmedi ve şim
dilik onun parasına ihtiyacı olmadığını da ila~e etti 
Genç kadın, bin müşkülatla ondan.:. anc~ cıdden 
muhtaç olursa ona müracaat edecegıne soz aldık -
tan sonra lafı değiştirdi. 

Mitat için Şerminle haşhaşa, karşı karşıya ye
mek yemek büyük bir saadetti. Onunla meşgul o
luyor, onun yemeklerini itina ile seçiyordu. 

Ayrılacakları sırada Şermin: 
- Beş sene evvet fabrikayı gezmiştim. Babam 

bir çok yeni pavyonların ilave edi:~iğini_ söyl~
mişti. Atölyeleri bana tekrar gezdir_ır mısın? dı
ye sordu. Delikanlı büyük bir tehalükle: 

- Hayhay! Yarın gelir seni alırım. Dedi. 

Ertesi gün beraberce fabrikaya gittiler. Genç 
kadın her köşeyi o kadar büyük bir alaka ile tet
kik ediyor, her makine hakkında öyle suallf.r so
ruyordu ki Mitat ona her hususta inceden ınceye 
cevap vermek mecburiyetinde kaldı. Adamcağız, 
Şerminin bilhassa kocasının vaktiyle yaşadığı yer
lerde dolaşmaktan gizli bir zevk duydu[runu, o
nnu, bir gün gelip müdür olmak ümidiy~e çalıştı
ğı atölyeleri ısimsiz bir heyecanla dolaştıgını nere
den bilsin! 

(Arkası Var) 

Soldan sağa: 1 - Usk~dardıı 
bir semt. 2 - Akideler - fasıla· 
alamet 5 - Bir hayvan - Sudıı 
3 - Eski Mısır hükümdarların· 
dan biri. 4 - Bir renk - Remı 
yüzen bir hayvan. 6 - Mensubi· 
yet, aitlik. 7 - Salatası yapılır 

buharlı bir sebze. - Fransada 
bir şehir. 8 - Ters okunursa, hC 
diye etmek - ehliyetlı kimse. 9 -
Hacım - aramaktan emir. 
Yukarıdan aşağı: 

1. - Tahrip olunmuç - çorbıı 
kabı, su kabı. 2 - Bir cins pa· 
muk - Ut çalan. 3 - Münkat, baŞ 
eğen - ters okunursa; bir meşruti 
yet devrı fırkası. 4 - Amerikadll 
uzun bir nehir. 5 - Bizı ısıtaı1 

6 - Içki suna.rı lar. 7 - Bir nots 
- koku. 8 - Şan. gına . evvelı ol· 
m.ıyan. 9 - Dört koşe - bir nota· 

Evvelki bulmaca - Soldan sağa: 
1 - Hull - Kabe. 2 - Adua - As' 
3 - Riga - Buca. 4 - Ak.sara)'• 
5 - Usta. 6 - Mi - labada": 7-" 
Re - Zühul. 8 - Ekle - Yalı. 9 _,,,. 
Teessür. 
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Darlan Yichy'de Bingazi Harbi 
HIKA YE -(Başı ı incideJ ( Ba~ı ı ıncıdeJ 

Çekirdeksiz Yürek 
(Bası 1 incide) 

sunu Trablusa doğru sürerek 
baştanba~a bütün Ş i m a l l 
Afrika sahlllerinden İtalyayı bü-

Vichy 8 (A. A.) - Amiral Dar harekat ~nasında": bır .lngifü 
lan Vichy'ye gelir gelmez devlet zırhlı teşekkülu, oııa saatte ~lı 
reisi Mareşal Petain'le uzun müd kilometreıik cebrı bır YW"U) uş 

yaparak, duşmanın son rıcat uat. tün butiln söküp atacak mı? 
-·•••

00
•• Haddi zatında pek mühim bir ta-

Yazan: Halikarnas Balıkçısı det görüşmiıştür. tını kesmek ıçın yol uzerındcıtı -·---·-------
Ateş, sinir, ve kapkara koca

man gözlerden ibaretti. 
Orman yangını alev ve dumanı 
gibı çingene çingene kokan bir 
çıngene kızı idi Yer yüzünde se
vme; ve güluşUnden başka serveti 
yoktı.ı. Bitmez tükenmez gülüşü
nün comert savurucusuydu. Şeh
re çokluk uğramadığı için, pazı
ları yumuşamamış ve yüreği koca 
bir çekirdek gibi katılaşmamıştı. 
Guneş damlaları gibi çekirdeksiz 
üzümler olur. Işığa tuttunuz mu, 
içi pürü.zsiız bir yakut gibi her ıe
ikeden masumdur. Gönlü öylece 
hür bir çocuk gönlüydü. 

* * Bir teftiş işi dolayısile, fU ya-
ban yerine gelelidenberı 

can sıkıntısından ne edeceğini bi
lemiyordu. Karşısından çingene 
kızı geçerken cebinden beş ku
ruş çıkardı. "Gobek at!,, diye em
rederek, parayı kızın ayak ucuna 
attı. Kızın her tarafı hareketsiz 
dururken, ve çıplak ayaklarının 
üzerine devrilen şalvarında bir 
kımıldanış olsun yokken, kalçala
rı beyziler çevirmeye başladı. Gö 
beğinin ıuzerine bağlanan kuşa
ğının, sanki gövdesinden ayrı, ve 
tamamen kendisine has bir can
WW ve hareketi vardı. 

Seyrettikçe, herifin gözleri fal 
taşına ve kan çanağına dönüyor
du. Ağzı bir karış a.cıldı. Fakat 
kendini topladı. Elini cebine soka
rak paralannı avuçlaya avuçlaya 
şangırdattı. O şangırtıyı duyduk
ça koltuklarını kabartıyordu. Bir 
aralık avucunu kısarak paraları 
sıktL Bir yerin tapu senedini e
linde tutan bir adamın hissettiği 
emniyetle çingene kızma bir te· 
mellük bakışı saldı. Çingene kı
zı o bakışı gördü. Tüyleri iyren
tiyle ürperdi. 

* * Bir kaç gün sonra kıza orman 
kenannda tenhada restgel

di. Cebinden bir avuç gümüş pa
ra aldı. Kıza gülümseyerek "A
vucunu aç!,, dedi. Kız "Ne is
tiyorsun?,, dedi. Herif pek yerin
de ve pek kurnaz sandığı imalı 
bir çapkınlıkla gülerek "Sen bi
lirsin!,, dedi. Çingene kızı, sanki 
orada ihiç kimse yokmuş gibi ses 
çıkarmadan dönüp ağaçların ara
sına daldı. Herif üstbaşını çalılar 
arasµıda yırtarak, aradı, taradı, 
çai{ırdL 

Ne vardı ki, boşlayamıyordu. 
Açık denizde kendini kuvvetli 
akıntılara kaptıran bir yüzgeçe 
benziyordu. Gündüz güneş ışığın
da çingenenin gülüşünü, beyaz 

dişlerinin ve kara gözlerinin 
parlayışını görüyordu. Gece ka
ranlıklarındaysa kara büklümle
rinin göklerden yüzüne sarktığı
nı sanıyordu. Onunla konuşarak 
ahbap olmaya ve ona yavaş yavaş 
yanaşmaya uğraştı. Fakat gökte 
Sı.ireyya yıldızı ile kendi arasın
daki mesafe bu çins;ıene ile ara
sındaki mesafeden kısaydı. Bu 
kız coğrafyada ve moralda hu
dutları çızılmemiş bir alemin va
tandaşı idı. Ne yapsa ona yanaşa
mıyordu. 

Madem ki çingene, dalavereyle 
faka basmıyor, para ile de ayartı
lamıyordu, başka çare kalmıyor
du. Çingeneyle evlenmeye karar 
verdi. Şehre dönerken karısının 
bır çingene olduğunu tanıdıkla
rından gizlerdi. Onu giydirir, ku
şatır ve taşra eşrafından zengin 
Hacı Fıstıkoz ağanın biricik kı
zıdır, diye uyduracatı yalanı e
.şe dosta bal gibi yuttururdu. 

* * Yamaç, kıyı, ve deniz sükut 
~indeydi. Çingene kızında 

da bir durgunluk, dalgınlık var
dı. Yanm saatten beri kıza diller 
döktü~ halde hali evlenme tek
lifini yapamamıştı. Çünkü kızın 
bakışında, o akşam. başka günler
den daha uzak ve öyle bir teklifi 
daha ziyade mennedici bir haJ 
vardı. Halbuki demindenberi 
söylediklerini bir başkasının ku
lağına fısıldamış olsaydı, o baş
kası, mutlaka, çantasından küçü
cük pudra .kutusunu ve ruj ba
tonunu çıkarır, yanaşmakta o
lan evlenme teklifine hazırlık 

Sırası Geldikçe: 

Radyo gazetesine göre mukavemetı bertaraf etm,~tır. olarak yüzünü düzeltir, için için kun - yalnız askeri değil, fakat ai
herifin parasını, malını mulkünu yasi meseleleri de - ortaya döken 
hesaplar, evlenme şartlarını zih- böyle bir sual halitasına, cef!elkall'nı 
ninde sıra sıra seferber eder, ve cevap vermek ne kolay bır işUr, ne 
kendi hayalinin gözü önünden de doirudur. İngiliz Orta Şark ordu-

ları B~kwnandanı General Wavell, 
yanın saattenberi, tepeden tırna- gayet mahir ve tecnlbeli ve hattA Af-
ğa kadar purgelin, pürdantela, rika muharebelerinde derin ihtisas 
pürsenet, pürservet ve pürsepet sahibi bir aakerdlr. Bu yüzdendir ki, 
gorürdü. Oysakı çingene kızının İngiliz harp kabinesi kendisme her 
o dalgın ve uzak hali karşısında, türlü kayıttan bade, tam bir saltıhi
söylediği ve söyliyeceği bütün yet verml§ilr. Binaenaleyh, Şimali ve 
sozler, herifin kendı gozleri ö- hatta Şark! Afrika harp sahalarında 
nünde, küçülüyor, gı.ilünç oluyor- yapılacak harekfttın hede! ve sırları
lardı. ııı ve bunlarln bundan sonraki tat'>ik 

İzmir, 8 (TAN) - Yağmur 241 Selim şahit köyleri son ya7rnur
saat devam ettikten sonra hava lardan tamamen su altınc' ı kal
açılmıştır. Seylap geniş bir mm- mıştır. Bu köylerde birçok t?vler 
takada hüküm sürmekte ise df'!, yıkılmıştır. İnsan ve hayvanca 
son gelen haberler suların kıs - zaviat voktur. Kumçayı, Akhi -
men çekildiğini bildirmektedi?'. sann Beyoba ve Sazoba köyleri
Torbalının Çaybaşı, Tirenin Ye· ni tehlikeli vaziyete düşürmüş -

Ankara 8 (Radyo gazete:.ı bil- Bıngazıden gen çekılme&e te
diriyor) _ Fransa meselesın.n şebbus eden cıuşman, bu parlak 
şımdi de mıihim tarafı Laval'a hareketın suratı karşısında gafil 
verilecek salahiyet mesksidır. avlanarak nıhayet muhasara altı. 

na alınnııştır . .ounuıı uzerınt:, pı
Çünkı.i, Mareşal Petain'in, Liıva- yade ve topçunun muzahcr.!tıyle 
lı kabıneye almağa karar verdı- hareket ecıcn ve adetçe 1aık bum. 
ği söylenmektedır. Ancak ortada nan ltal.) an zırhlı kuvvetlt.!rı, 
henuz kat'i bir şey yoktur. çemberımızden dışarı çıkab lmck 

Haber verildıgınc gorc, Birle- ıçın buyuk ga~ıeler yapmışt.ıı. 
şik Amerikanın Vıchy'deki elçısi .bU sur~u ya,lJuaıı her teııeouus, 
Amiral Leahy, Mareşal Petain'le d~mana bu.) uk zayıat verdırıl
yapt1ğı bir mwakatta Bızert l me- mek suretıyle gerı puskurtWmuş. 
selesıyle Amerikanın çok yakın- tur. ltalyan tankıarından •ltmış 
dan alakadar olduğunu bildirmiş kadarı ıahrıp edıldıkten iOnra, 
tir. Çünkü, Mareşal Petain de duşman muharebeye nıhayet ver. 
Amerikaya, Fansız .:ionanmasıyle mıştır. ltalyanJar şımdı buyük 

· ve inkisaflanru kendisinden başka 
Herif kendini toplamak içın kimse bilemez. Bizim bu mesele e~:11.-

sustu. Boğazında yumruk kadar fında ileri sureceğimiz mUtalAalarm 
katı bir dügüm toplanıyordu. Bu kıymeti, şahsl kanaatimizi ifade eden 
evlenme teklüi idi. Kadını bir- bir takım tahmin ve faraziyelerden 
denbire, ağzında bir fondan gibi ôteye geçemez, 
eritiverecek, akar suları şakkadak + 
durduruverecek, o koca evlenme Dünkü yazımızda, Bingazinin z:ıpt 
teklifi dudaklarına dogru geliyor- ve i§lallnden sonra, askeri bankf.1 
du. Onu "açıl ya susam!,. dermiş bakımından, buradaki muharebeye 

artık nihayet bulmuş nazariyle bııkı-
gibi açığa verdi. la.bileceğini kaydetmlılik. Demek is-

- Ne zaman evlenceğiz? diye tediğimiz şudur ki, Bingazi harekfl-
sordu. tının son ııekllnden sonra, burada~! 
Kız dalgın bakışını denızden İngiliz ordusu önünde halledilecek 

çekmedi. Yüzünde hayret namına hiçbir askeri mü§kül veya mesele, ar-
bir şey yoktu: tık kalmamıştır Muhasım ordu, bütün 

- Ne bileyim? dedi. istinat noktalarını elden kaçırın ı. 
Herif tıkanır gibı oldu. kuvayi külliyesinin yilzde sckserımi 
_Evlenmek istemiyor musun? kaybetmiş, manen ve maddeten telA-

dedi. Kadın bakışını yavaş yavaş f1siı güç değil, takat bütün bU•Un 
' muhal, tam bir bozguna ve acı blr 

denizden çekip h~ifin üzerine çe- yokluğa uğramıştır. Bu vaziyet bııkı-
virdi. Gözlerinde hayret uyandı. mından, İngiliz Nll ordusu, isterse, 
Yüzünde bir sadelik bir çocuk Trablusa doğru ileri hareketine de
masumiyeti vardı. "Ne tuhaf?!,, vam eder; isterse, art.ık başka bir ha
dermiş gibi omuzunu silkti: reket yapmıya ıazum görmiyerek var 

- Hayır! dedi. Ve bakışını yi- dığı yerde saplanır, durur. 
ne denize çevirdL Fakat mesele basit bir askerl hare-

Herüin gözleri fal taşı gibi a- ket meselesi delildir. A.frikadaki mu
harebe, kendi başına ayrı ve husus! 

çıldı: . l şartlara bağlı yalnız. bir Afrika mu-
- yani bu günlerde mı ev en- harebesinden de ibaret değildir; dün

mek sitemiyorsun? Yoksa !hiç mi? yanın mukadderatını yeni baıtan 
dedi. Ağır ağır soluyordu. hal ve tanzim edecek olan büyük 

Kız sanki, cevap veren kendi- dünya muharebesinin (İngiliz - ~
si değil de ta uzaktan başkası i- man çarpı~asının) bir kısmıdır ve 
miş gibi: belki katı neUce Qzerine buyuk tesir 

- Hiç! dedi. yapabilecek kudrette nazik ve olduk-* * ça mutlak esas kısımlarından bi.-idir. 

H
erifin yüzü, yıkılryormuş * 

·· file k ha Mesele, bu zaviyenin içine alına -
gibi eyribuyr yere - rak mUtalAa edilirse, sualimize v~i-

rap oldu. . lecek cevap muharebenin umumi 
Birdenbire ufuktan kocaman stratejik lhti;açlarına ve bu ihtiyaç

ve toparlak bir ağartı çıktı. Kadın ltıra sılufıkı bağlı siyaal icap ve za
!Jayağı irkildi. Ay, devasa bir a- rureUere dayanmalıdır. 
teş küre halinde önünde yanıyor- Bu bakımdan vaziyet şudur. 
du. Ufuktan ayak uçlarına kadar A!rikada ve Akdeniz havzasınde 
göz kamaştırıcı bir şiddetle par- düne kadar bir kuvvet sayılan ttaı
lıyordu. Kadın: yan askeri varlığı oı:tadan kalkmış -

- A! A! Aa! dedi. Kalkarak b.r. Fakat bunun yerıni - ~ı~en de 
il · ·· ··d·· c·· ıkl k olsa - Almanya illial etmışUr. Al • 
erıliykurul ul. omert ıikş barakulv- s an ordusu ilk de!a olarak. AkderJ

vet a ça arına, çev ac .a- iO! inmiş, bu deniı.in ortasında m·l -
nna çarpıp parç~lanıyord'!. Çı~- ~ım ve geniş bir üs olan Sicilya ada.-
gene kızı davııdil~eıı a&ır bır llPl- h\.LIUMlnda is~ göster -
sesle: miştfr: Sicilya :Boğazı Akdeniz.in en 

- Gideceğim! diye inledi. Ar- dar geçit yoludur; karşwndakl Afrl -
tık kara çingene kızının gozlerin- ka sahilleri, bilhassa Bizerta gibi bi
de bir yırtıcı kuş bakışı vardı. Bu- rlnci dereceli bir askeri üsse ve Uma~ 
run deliklerinin !kanatları artla- na malik Tunus kıyıları, buradaki 
rına kadar gerili, ışığı sanki hep ~uharebenin i~kişaf aekilleri _üze -
i~ine almak istiyordu. Pek tez bir rı_nde pek mühım rol oyn~a~ılecek 
anlılı"' · şek h zile b k bır sahadır. Bu sahaya göz dıktiği ar-

c ,..~ ~ ı urun . ~- tık hiç ııüphe götilnn.iyen Almanyn
natlan tirtır parlıyordu. Herıfın nın planlanna kaU bir darbe ile set 
yüreği parçalanıyordu. ~ı~n ar- çekmek zarureti vardır. 
dından bağırdı. Fakat yorük kız Diğer taraftan Almanya, belki hıç 
çoktan gitmişti. beklemediği İtalyan bozgunu yüzün-* * den, Akdenize asker! kuvveUer J(Ö"C· 

1 Şte ondan sonra kara çingene ~ermekle, ~tedenberi lçUnap etti~ı. 
. . • iki cepheli,. muharebeyi, ister is e

kızı herıfın kabusu, korku- mez kabul etmek ıztırarında kalmış-
su oldu. Aklının önüne dikilen tır. 'tnglliz adasına kallı bilyük bir 
meydan okuyucu bir meçhuldü. Alman taamızunun ısrarla bahis mev 
Bu korkunç şeyden kurtulmak i- zuu olduğu böyle bir anda, Alman 
çin hemen gidip çingene kızı gi- harp cephesinin maruz kaldığı bu 
bi soyu sopu belirsiz bir kıptı par "ikillk,, Jn ehemmiyeU ve bunu d!i
çası ile değil, fakat soyu sopu ve ha ziyade derinlettirmek lüzumu 
varı yoğu belirli bir kadınla va- mey.dandadır. . 
rışıp evlendiler. Dığer tara~ da Şimall A!rikada-

ç . k 1 k e na- ki Fransız milstemlekeslnin geçir -
ıngen~ ızının çıp ~ v . mekte olduğu nazik devre ve ııynl 

sırlı ay~~ a~tında, b_ır patika zamanda Bingazideld İngillı. ordu -
fışkısı gıbı ezılen baysıyetı, mu- sunda General de Gaulle'e menrup 
bitinin konforu ve saygısı orta- bazı Hür Fransız. kıtalarının da bu
sında eski halini buldu. Bir çocu- lunması ve blr yılın buna benzer :ıs· 
ğu oldu. Çocuk bir el arabasına kerl - slyasl sebepler de hesaba k:ı
yatırılınca, tepesi kukuletalı ve tılırsa, General Wavell ordusunun 
kukuletanın fiyongo uçlan kaldı- B~azi hududunda duramıyacağı, 1-
nma kadar sarkan krem rengin- len harekeilne devamla Tunus hu-
d b. d A t ' 1 ·· t t r..ıtıanna kadar - en kısa bir zamar. 

e ır .. e vus urya. ı n?rs ~. u- trı.r!ında - vannıya çalışacatı netı-
lunca ıtıbar ve haysıyetı eskısın- cesine vanlabillr Bizim ısahs! kana-
den ala gelişti. Bayanın kabul gü- aUmiz budur ' 
nü esnasında nörs çocuğu misa· ---·-------
firlere gösterirken, yanlışlıkla Yunan Harbi 

niçiftlik, Subaşı köylerind~i ev- tür. 
1 

lerin çoğu yıkılmış, halk cıvar - Salihliden gelen haberlere go
daki çadırlara alınmıştır. Tire re, bu kaza dahilinde iki köy 
sosesinde 5 köprü tamamen yı- tehlike içindedir. Kasabanın ke
kılmış, Tire - Çatal demiryolu narindan _eet"en çatallar _çayı taş
köprüsü hasara uğramış, trenler mıs ve Salihlinin Mıthatnaşa 
işliyememiştir. mahallesinin bir kısmı su altm-
Kuşadasında sularla mahsur da kalmış. iki evin duvarları yı

koyun sürüleri ve çobanlan kur- kılmısiır. mlktarlarda teslım olmaktadır. 
Afikadaki uslerin Almanynya Esırler arasında hır ordu ku. 

tarılmıştır. 

Tekrar taşan dere sulan İz -
mir Mersinlisini ve Tor.balı ci
varını yeniden basmış, Meneme
nin Tuzcullu, Su:zıbeyli köylerin
de evlerin damlan ~kmüş, bü
tün ova köyleri halkı Tuzlaya 
nakledilmiştir. 

Halkevi Sosyal ve Yardım ko
mitesi, evleri yıkılanlara yardım 
için faaliyete geçmiştir. 

terkedilmiyeceğine dair söz ver- mandanı general, bır kolordu ku. 
miş bulunduğu soylenmektedir. mandanı general ve bırçok yuk. 

Bir tebliğ neşredilecek sek rutbeıı subay vardır. Buyuk 
Ovanın bu derece su altında 

kalması şimdiye kadar görülme
miştir. 

Parıs 8 (A. A.) - "V. N. B., mıı?tarda her c asten harp mal. 
Amiral Darlan'ın Pariste yap. zemesı de ıgtınam edıımıştır. 

tığı muzakerelere dair bugun ltalyan tebliği 
Demir:vol köprülerini tetkik e

den Devlet Demiryolu müh 0 n
disleri yolların tamam olduğn
nu bildirmiş olduklarından. ya
rın sabah İzmirden aktarmalı o
larak Nazilliye bir tren tahrik 
edilecektir. 

Vıchy'de bir tebliğ neşredılmesi Italyada bır mahal, 8 (A. A.) 
muhtemeldır. Bu mtizakerelcrin Unıumı Karargahın tebligı -
neticesi hakkında henuz musbet 5 ve 6 Şubat gunlerı Bınaaıu1in 
bir ses yoktur. Binaenaleyh Ami. cenup mıntakasında pek pddet!ı 
ral Darlan'n rıyaseti altında bır bır muharebe olmuştur. Bu mu. 
hüklımet kurwacağı hakkında harebedekı zayıatımız ağırdır. 

İzmirden hareket eden ve bi.r 
kaç günden'beri sularla mahsur 
bulunan Afyon treninin volcula
n Menemenden tahrik edilen 
Bandırma l)Ostasile kurtarılmış
lar ve her iki poı:ıtanın yolcuları 
İzm;re getirilmiştir. . Eskisehir, 8 (A.A.) - PoMuk 

çayı tekrar taşm~. sular şehrın 
mühim bir kısmını istila etmiş -
tir. Şimdiye kadar altı ev yıkıl
mıstır. Seylaba maruz bina1ar 
tahliye edilmiştir. Maddt zarar 
olmuşu da nüfusça zayiat yok
tur. 

Duşmanın insanca ve vesaıtçe 
mükerreren ileri surı.ilen farazı- ugramış olduğu zayiat ta buım. 
yelerin ne dereceye kadar doğru kinden aşağı değildır. 6 Şubat 
olduğunu anlamak için biraz bek gecesi, Italyan ve ecnebi sıvil haL 
lemek IB.zımdır. "Oeuvre,, ga- kın hayatını kurtarmak için kıta. 
zetesine güre, Laveıl noktai r•a- atımız tarafından tahliye edilmi~ 
zarını muhafaza etmektedir. Bu ?lan :Ş~ga~i, ~uşman tarafından 

Gediz nehrinin sulan iln met
re yükselmiştir. İzmir - Berga
ma şosesinin 39 uncu kilometre· 
sinde sular şosenin üstünden ak
maktadır. 

Manisa dahilinde Mahmudive, 
Veziroğlu. Karaa~açlı, Yenik0y 

d" k" 

1 

ışgal edılmıştır. 
g~te. ı_yor . ı: . r nsa i in Şarki Afrikada Keren mıntaka. 

Iş~~lıği sıy~eti F a ç sında her iki taraf tayyarelerınin 
zarurıdır. Bu sıyasete muhta~ o- 1 buyü:k faaliyetı gorülmuşiur. Ga

Y ardun Proiesi lan Almanya değil, Fransa dı~. 'la ve Sodamo'nun Sudan hudu-Tekziplerden 
Öğrendiğimiz 

Hakikatler 

(Bqı 1 incide) Parıs ile Vichy arasında bu gı- dunda devrıyeler arasında çarpış-
Kongrenin hususi muvafakati diş ~elişl~ d~a. devam ~ec: malar olmuştur.Hava mufrezcleri 

olmadan hiçbir Amerikan haıp ~i?ır? Vcihy ~1 ~aflı bır • miz, kapmlarındakı kıtaatı bom
gemisinin muhariplerden birinin rıcı siyase~ takıp edı!or. ~~nd~1: bardıman etmişlerdir. Düşman 
emrine verilmemesi bir takrirle başka entrika siyasetı_hakild milli avcı tayyareleri ile yapılan mu. 

(Başı ı indde ı tekl~f edilmişti. Bu takrir redde. inkıl8ba dn muhaliftır.,. • harebelerde üç Ingiliz tayyaresi 
Demek ki, Almanya ile Fransa dilmiştir. Bu hadise yardım hak. Flanden çekilmif alevler içinde yere diışmı.iştür. 

arasında cereyan eden müzake. b.ında~i kanl!n.. proj~sint ini .karbş.ı. Cenevre 8 (A. A.) _ "D. N. DJ üşmllan, K~ren. kHa
1
rageissa ve 

relerde ne Almanvanın Frıı'l'ls1z laşacagı hakıkı vazıye ~ın _ır B . v· h ' re • mahfi])erinden ave o uzerıne a ın ar yapmış. 
donanma ve üslerinden istifade tecrübe . olmuştur.. Tecruber.ın blİdiril~i/ine ~~. hariciye nazı- tır. 
etmesi, ne de Tunusa asker nakli muzafferıyetle netıcelenmesi A- Fl d" b _,·şam istifa etmiş-

"k · • d 1 t adam1arı n an ın u Ki\. meselesi konuşulmuştur. merı an sıya.sı ev e. • . • tir. Mareşal Petain bu istıfayı ka-* * nın ve Amerıkan efkarı umumı. . . 

S
on zamanlarda en çok do- yesinin lngiltereye yardım hu. bul etmıştır. • 

laşan rivayetlerden biri susundaki azimlerini göstermek. Londra, 8 (A. A.) - General 
de Almanların Bulgarist:ını taz. tedir. Weygand bütün şimali Fransız 
yik etmekte olduğudur. Hatta Sovyetle ve Amerika Afrikasının şefi sı!atile umumi 
bazı ecnebi ajanslan Alma!lların Washington, a (A. A.> "Hn. karargahından ~dy~a yapt~ğı 
Yugoslavyadan asker g;~ı:cre~ vas" _ Meb'usan Meclisı, De- beyanatla bu vazıyetı ızah etmış-
Bulgaristanı i~gal edecegını, dı. mokrasilere ödünç harp malzeme. til'. . 
ğer bazı yabancı ajanslar da Ro. si verilmesi kanununun tetki. General bu beyanatında, Hı~
manya hudutl~n.nda bulun~n Al- kına ve tadil tekliflerinin reye le~ ~t~yaı:lar~ yard_ım .edebil
man askerlerının Bulgarıstana konulmasına devam <!derken, mesı ıçın hıç bır vesıle ıle Tu
girdiğini işae etmişlerdir. . Cümhuriyetçi Meb'us 'l.'inckhan, m.~~·a kuyvet çı~a:.ınasına v~ 

Alman Radyosu tekzip edıyor: "Demokrasilere bu yardım ka. muh!m bır bahn us olan Bı
rc Bulgaristana hiçbir Alman as. nunundan' istifade edebilecek zerte ve Tuı:us~ k~~l~nm~s~a 
keri girmemiş, Yugoslavyaya as. devletler arasından Sovyetler müsaade edilmıyecegını bildır
ker nakli için bir teklif yapıl. Birliğinin çıkarılmasını teklif et- miştir. 
mamıştır.• miştir. Bu tadil tekıifi, 94 reye Bnular, bundan bir kaç saa~ 

+ • karşı 185 reyle reddedilmiştir. evvel Londraya gelen haberlen 

Son günlerde lngilizl~r Al- yardıma ayrılan teyit etmektedir. Bu haberler 
manların Ingiliz adalarını • en fena şa_rtlar bah~s mevzuu ~l-

istilaya hazırlandıklarmı, hatta teç hızat duğu takdırde, Amıral Darlan ın 
Şubatın ilk haftasında bir ist la Washington, 8 (A. A.) - Meb'- Fransız donanmasını batıracağı-
teşebbüsüne geçmeleri ihtimali usan Meclisi, lngiltereye yardım nı bildiriyordu. Resmi olmamak
bulunduğunu tahmin ediyor ve programına tahsis edilecek halen la beraber. ciddi esasl~ra istinat 
efkan umumiyeyi ona göre hazır. mevcut askeri ve bahri teçhizat eden bu haberlerde aynı zamanda 
lıyorlardı. miktannın bir milyar üç yfız bildirildiğine göre, Alınanlar Vi

Dün gece, Alman Radyosu bu milyon dolara inhisar ettirilmesi chy hük\ımeti üzerinde tazyikle
tahminJeri tekzip etti: ıcHitler, l hakkında bir karar ittihaz etmiş. rini arttırdıklan takdirde Gene
nutkunda ilkbahara denizaltı tir. Bu tahdidin müstakbel mu. ral Weygand ve arkadaşları Al
harbinin şiddetlenecağini haber 

1 

dafaa tahsisatını şümulü lçine manlarla münasebetlerini ke~e
verdi, istilaya teşebbüs edece- almadığı söylenmektedir. Kon. cekler ve muazzam Fransız mus
ğini söylemedi. Isti1a teşebbüsü gre, yukarıdaki karan, Amerikan temleke kuvvetıeril~. Fra.nsız do
yapılacak mıdır, bilmi&'oruz. bek.- ordusunda halen mevcut buluncın nanması yakında ~uttefikler ta-
leyiniz göreceksiniz.» teçhizattan 500 milyon dolarlığı. rafına geçeceklerdır. General Wa * * nın lngiltereye verilmesinin teklif vel tarafından Trablusgarpte ~-a-

. . . . edilmesi üzerine almıştır. Bunun 1 zanılan parlak muvaffakıyet mut-

l u harp ıçınde Sfenks gı~ı üzerine Ayan Meclisinin Haric.-i. tefiklerin maneviyatını ne kadar 

Uzak Şarkta 
(Başı l incide) 

göre, Asydaki Amerika filosu
nun Başkumandanı Uzak Şark
taki İngiliz donanmasının ıubav
larını Şanghayda bir içtimaa d~
vet etmiştir. Konferans Siam ve 
Fransız Hindiçinisi arasındaki 
ihtilPfla meşgul olaC'aktır. 

Almanya ve J apon11a 
Berlin, 8 (A.A.) - "D.N.B.,. 

Dün Alman Hariciye Nezaretin
de gazeteciler toplantısında, bir 
yabancı gazeteci, Hariciyenin 
sözcüsünden Japonyanın Uzak 
Şarkta rehberlik etmek niyetlen 
karşısında Almanyanın hattı ha
reketinin ne olduğunu sormuş
tur. Alman sözcüsü, bu mesele 
hakkında Almanyanın müsbet 
hattı hareketini bir kere daha ve 
sarih surette tebarüz ettirmiş ve 
demiştir ki: 

"Almanya, Japonyanın Uzlik 
Şarkta sulbü yeniden tesis i~in 
yaptığı bütün gayretlere. bUtüıı 
kalbi ile müzaheret etr.c ktedir. 
Çünkü, Uzak Sarkta sulh ve ni
zamı idame edebilecek bir tek 
büyük devlet vardir ve bu bü
yük devlet Japonyadır.,, 

ttlf3Et1.IJ;l9j;I 
INGILTEREDE: 

dudakların?a. e:;r~rengız ye Encümeni Reisi Bloom, muad- yükseltmiş olursa olsun, bilhassa 
bir tebessümle hadıselerı~ se~- del bir teklif ileri sürmüş ve bu Hitlerin Mussolinlye yardım et- • Londrı, 8 (A.A.) - Lord Moyne 
rini takip eden Sovye~lerın su. teklif derhal kabul edilmi'>1ir. mek üzere Afrikaya takviye kuv- MUıtemleklt NızırlıOını, Pullmen· 

d -ıt to lz11ından Lhom11 Johnlton, le -
kutu bütün di.ınyanın en ziya e veti göndermesi fiilen imkansız- koçya NaıırlıOını tıyln edllııılflerdır 
merakını tahrik eden vakıalar. Romanyada !aştıktan sonra. bu muvaffd,u- Mııcoım Mar Donıld Kınada yhk· 
dan biridir. Ara sıra bu Sfenks'i yetin Fransa ve bitaraflar üzerin- ıek komlıerl olmuıtur. 
söyletmek için kullanılan usul de (Bafl 1 incide) de yaptığı hüvük tesir aşikardır. Ölen Lord Lloyd'un yerine hUkli· 
yalan haber icadıdır. Şimdiye Bu içtima hakkında De$l"edi _ Bir /talyan haberi metl Lordlar Kımara11nda Lord 

çocuğun ters tarafını ahbaplardan 
yana tutmuştu. Tombul tombul, 
paf pof yanakları gören misafir
ler, hep bir ağızdan adet veçhile 
"A tıpkı da babası, tuh! tuh! ma

kadar Sovyetlerin. muhtelif me. len tebli~, kabine ekseriyetinin Roma, 8 (A. A.) _ "D. N. B.,,: Moyne temıll . edecektir 
(Bap 1 lncldeJ selelerdeki noktaı nazarı, ancak Hariciye Nazınnın beyanati!e Henüz teyit edilmiyen şayialara ITA~YADA: _ 

Atina. 8 (A.A.) - Atina rad - Moskovanın ~ama~ z~an bu ya. tamamen hemfikir olduğunu biJ- göre, Kahirede bulunan İngiliz e Roma, s (A.A.) _ ıtal)'MI hU· 
yosu, dün akşam askeri harekAt lan haberlerı te~~p ~çın. n~~Tet- dinnektedir. başkumandanlı~ı Suriyede bulu- kOmetı murahh&1ları ııe Alman hU· 

şallah!,, diye haykırıştılar. 
,h(şalardı.pj 

hakkında aşağıdaki tafsilitı ver- tiği tebliğlerle ogrenılmiştır. Başvekil Filof ta bir hitabede nan Fransız askeri makamlarına kOmetl murahhHları ar&11ndı otel 
miştir: * * bulunarak, resmi teıbliıde bildi- bir ültimatom vererek Beyrut Ii- kahve ve lokanta aanayline mınıuf 

"Arnavutluk cephesinde iki son günlerde Almanlar In. rildi~i veohile. hüktimetin iç si- manında bulunan Fransız donan- ltaıyan ltÇllerın Almanyıdı. lltlh · 
saat süren bir hücum esnasında, gilizlerin Sel.anine ~sker yasetini de~iştirmiyecejtjni be - masına mensup harp gemilerinin damları hakkında bir ltlllf hı1ıı 01 • 

çok b~yük İtalyan piy~_de .. k.~":- ıkarmak niyetinde olduğunu yan etmiş ve halkın ihtiyaçlan İngiliz. Akd:n!~ don~~ası e~i- Muı~İfiDA: 
vetl~r~, YunanWa:r:ın. ?ldurucu J e ettiler. Hitler bile untkunda naza~ itibara alınarak bazı ka- ne verılmesı~.ı ~~emıştır. :tJ'ltıı:ı;ıa-

TiZ-REFT AR OLAN iN 
ateşı ıle adeta biçılmıştır. İtal- .:: l b" ihti ld b h tt" nun layihalarının Sobranya M~c tomun kabulu ıcın kısa bır mud- • Kıhlre, 8 (A.A.) _ Ro0tııv•l1 
vanlar. muharebe meydanında .Ye ır m~ .e~ ay se ı. lisine tevdi edileceğini bildir - det tayin edildiği ve ret halinde i. tarıfından huıuıt mUme11ıı olaraı. 
bir çok öiü bırakarak geri püs- B~ ~ac~. gaSeze1.es~ğ e k unan miştir. se derhal askeri harekete geçile- Avrupayı g!Snderllen Albay Donavııır 

(Baıı 1 incide) 
:,.._ Son durafı söyle Çelebi! 
- Dile benden ne dilersen! Tibet! Karakurum! Portartür! 

kürt.. ..lm .. t·· B .. rln Hükumetının anı e as er çı. e.ıı.ı· b"ld" ·ı . . 1 1 U UŞ ur. unun uze e ·· d t•• · C ıır; ı ırı mıştır. Flllltlnden bugUn Kahlreye gem •ır 
·· .. h"" k lk y karılmasına musaa e et ıgını Sofya, 8 (A.A.) - "Stefanl., ·--...... =--==--------==-ı::::ı11""""=-===-======--=~ sungu ucumuna a an unan d · 

11 İt 1 h 1 yaz ı Mebusan Meclisi, sivil sderber- İstanbul E • t S d ... D' kt"" ı··"' ·· d 1 ar... a. yanları kendi at .an - Athta Ajansı cevap veriyor: lik kanununu tadil eden projeyi mnıye an ıgı ıre or ugun en 
Vlldlvostok! Groenland! Patagonya! 

Bunlan işittikçe aklıma hep rahmetli Nasrettin Hoca gelir: 
Bir sabah evinin kapısı tak! ta! tak! vurulur. Vuruluş sertçe oldu
ğundan hoca ihtiyatlı davranıp karısını kapıya yollar. Kadın &e
IP.rıe ne istediiini sorar: 

- Hocanın bana bottu var, onu almaya ıeldim. 
- İyi ki ıeldin. Hoca da bu borç için Adanaya gittL 
-Alacaklı benim, ben de buradayım. Ne diye Adanaya gitti? 
- Adanaya gitti. Yollara diken tohumu ekecek. Diken bil· 

yfiyüp çalı olacak. Pamuk develeri geçerken balyalar çahlara ta
kılacak. Pamuklar dikenlere ilişecek. Onları toplayacak. Bana ıe· 
tırecek. Ben de iplik etfrecetim. Bu iplikle bez dokuyacağım. Be
si pazara götürecek. Satacak. Seni arayacak. Buluna borçunu ve
recek. 

Hiddetli alacaklı bir kahkaha atar da eler ki: 
- Aman bayanım! Hocava bir mektup yaz da üzülmesin. be

aim o kadar acelem yok. 

nın otesıne atmışlar ve bırçok • l l 1 939/1208 - Emniyet Sandıtına borçlu ölü İbrahim vari !erine nan 
• üh" • ikt rd h cıHususı maksat ar a çıkarı an bu tasvip etmiştir. .._ 

esır1 ve n:' lmım 
1
m d a a arp yalanlan kat'iyetle bir daha tek. .., __ yolile tebllt: aorahim, Tezgl.ltçılar Hüsamettinbey m hailesi ZeyrPk 

ma zemesı a ış ar ır. . • Tu··rk ıu··yu·· nu·· sokak eski 8 yeni 118 No. h bir evm tamamını birincı derecede ipotek 
malzem~i almıslarr{ır... zıp ederiz.»* * ~ ıöstererek 9-3-932, 28-11-932, 11-9-932 larihlerinde ıs7 13039 hes p 

Sel.e-ı•kte /ngllz numaraslle ıandıtunızdan aldıtı (2100) Ura borcu 17/2/ 940 tarihıne k -
un Hulisa hava, propaganda (8ql 1 lneide) dar ödemedltlnden faiz. komisyon ve masarifi ile berabeı borç (2215) 
tukeri yok mahiyetinde bir sürü ri- Nevayi'nin eserleri arasında Ura (32) kuruşa varmııtır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 

Atina 8 (A.A.) _ "Atina :ı • vayetlerle doludur. Bunların Türk dilinin fars dilinden daha hakkında icra takibi bqlaınak U7.ere tanzim olunan ıhbarr.ame borçlu"ur 
jansı,, bfldiriyor: Budape,terle içinden hakikatler.alanı birbirin- üstün oldu~nu delillerile ıöste- mukavelenamede ıösterdıli !kametıAhına gönderılmıı ise de borçlu İbr -
çıkan "Magyarsaj{., ıazetesi. E- den ayırdetmek .«uç oluyor. An. ren ve Muhakme - tül _ l(ıgat himln Nişanta11nda Sa , Yurdunda 6lduğü anla§ılınıı ve teblli yapılıı· 

t k R d b J k d f b d k"tab K manuıtır. Mezkdr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde teblıgatın ıı• 
len hükumet reisinin dört .. ng!- ara a yosu ı e ço e a u a ını taşıyan ı m urumıt • suretlle yapılmasını lmlrdir. Borçl•ı ölü İbrahim mirasçılan i~bu ilAn t:ı-
liz motörlü fırkasının Sellni~e rivayetlere aldanmak gafletini muz tarafından bu yıldönümü rihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandalımıza müracaatla murls'c
ihracını kabul etmiş olduğunu gösteriyor. Ortaya hususi mak. dolayısile Türk harfleri ile av- rinln borcunu ödemeleri veya kau'.1nen kabule şayan bir itirazları vars.ı 
iddia etmektedir. Fena niyetli satlarla yalan haberler atıldığını nen bastınlması ve bu.ıünkü di- bildirmeleri lAzundır. Mirasçılar fpotell kurtarmazlar veyahut bllflıy r> 
mahiyetleri ve hedefleri sarih göz önünde bu~undurarak her le tercümesi ve endeksleri de takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mez~r k -
olan bu yeni yalanlan bir kere habere ve her rıvayete ehemmi. katılarak ortaya konulJnilSl ka- nuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu clheller alAkadarlarca bilinip .,, 
daha ve en kati surette tekzibe yet vermemeli ve lüzumsuz te. rarlaştırılmıs ve o yolda ise bu- ~re hareket edilmek ve her birine ayn ayrı ihbarname teblığı m 
salahiyettarız. IA.sa diismemelivis. lanmıştır. lllUla kaim olmak Qzere ke;ffi7et illn olunur. (1142) 
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ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GUZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte g_üçlük ~~ker .. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz ve çoc;uğunuza bir 
Çocuk Ansıklopeclisı hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 

A Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla

mektepten sonrıı muh- 1 

taç olduğu en kıymet-
li eserdir. 1 , 

1 

Çünkü: Her hediye kırr!ıp kay
bolabilir, veyahut u
nuttı1abilir. Fakat Ço
cuk Ansiklop.ınu.1, ço
cuğun hayatI ıiıerınde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 'f 

TAN Neşriyat Evi 
lstanbul 

Adres : lstanbulda T A N Matbaası 

rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oua boş 
saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
1 lttir. /J1 ükemmel şekilde 
eclit edilmiş olarak iki cll
li birden (7) liradır. 

Talebe ve mualt!ınıere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

~şağıda yazılı mevadm paz.ir.ıkla eksiltmeleri hizalarında yazlli gün, komisyonlarda bulunmaları. Şart
alma komisyonlannda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait old•ığu komisyonlarında bulunmaları. Ş1rt
nameleri komisyonlarında görülür. 

Cinsi M lktarı Tutarı 

Lira 
Teminatı ihale gUn, saat ve mahall 

Lira 

Keçe belleme 
Kuru ot 
Toz · şeker 

Buğday öğütülmesi 
Bulgur 
Un 

4000 adet 
300 ten 
20 ,, 

815 .. 
200 " 
200 • 

20,00Q 
22,500 
7,900 

25,472 
44.000 
37,000 

* * 

3000 
3375 
1185 
3821 
6600 
5550 

A5ağıda yazılı mevadm lı:apalı zarfla eksiltmtleri hlzalarmda yazılı gün, 
saat ve ınhallerdeki askeri satın alma komisyonhrmda .ırapılacaktır. Taliple
rin lı:anuni vesikalarile teklif mektuplarmı :hal,~ saatlerinden bir saat evvel 
ait olduiu komisyona vermeleri. Şartnameleri ~cm!syonlarında görülür. 

15/ 2/941 
12 ,, " 
13 ,, ,, 
11 ,, .. 
18 ,, " 
19 " .. 

15,30 Çanakkale 
15 Çanakkale 
15 Çanakkale 
14 Tekirdağ 

11 Erzurum 
11 Erzurum 

(1912 - 970} 

+ 
42,499 giyim nal pazarlıkla 

Cinai. Miktarı Tutan Teminatı !hale gün, saat ve mahali. 

saın alınacaktır Tahınin tuta
rı 39,999 lira 60 kuruştur. Kat'i 
teminatı 6,000 liradır. Thalesi 
17 / 2/ 941 Pazartesi günü saat 
15 te lzmirde Bornovada Askeri 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şart
namesi Komisyonda görülür. Ta
liplerin belli vakitte Komisyona 
gelmeleri. (978 - 1920) 

Un. 
Sriır eti. 
Buiday. 
Kuru ot. 
Yulaf. 

Kilo Lira Lira 

240,000 
100,000 
200,000 
400,000 
400,000 

32,952 
25,000 
17,000 
20,000 
26,000 

2471.40 
1875 
1275 ) 
1500 ) 
1950 ) 

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

24/21941 10 Merzifon. 

• 
-------------------------- Beher kilosu 160 kuruştan 

(1872) (768} 1 
20,000 kilo sade yağı alınacak-
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 19/ 2/ 
941 Çarşamba günü saat 11 de 
Çanakkalede Askeri Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Hep
sinin tutan 32,000 lira, teminatı 
kat'iyesi 4,800 liradır. Isteklile
rin belli vakitte Komisyona gel
meleri. (1914 - 972) 

Cinai Miktarı Ekdltme ıekll Günü Sastl 

Tahta: Çıralı veya 7335,772 M3 Pazarlık 25/ 2/941 14 
çam beyaz 

~aç vidası 213 pa'.cet ,. " " " 14,30 
İp 15.850 mı>ıre " " " 15 
Mente~e 8.200 adet " " " " 15,30 
Somunli vida 381.056 .. " " " " 16 
Köprü çivi 200 Kg. ,. " " " 16.30 
Lama demiri 1~355 ,, • 26/ 2/941 14 
Çivi 5,318 " " " " " 14.30 
Çatal çivi 80.000 adet " " " " 15 
Siklop Çemberi 4,650 Gg. " " " " 16 

1 - Nümune ve şartname. leri mucibince yukarıda cins ve miktan ya
~Iı (10) kalem muhtelif malzeme pa.arlık suretile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme hizalarında yaz.lı gün ve saatlerde Kabataşta levazım 
ve mübayaat ~besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnameler sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklır 

edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birllh.-te mezkı1r ko-
misyona müracaatları. (934) 

~ .................................. ~ 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BAMK.ASI 
Kurulu~ Tarihh 1888. - Sermayesi: 100 ooo 000 Türk Lirası. Sube ve 

Ajanı dedi : Z65 
Zirai ve Ticari her oevı banka muameleleri. 

P ara hirikti,.Pnlf"rP ~~ ırno n,.sı ik""'"""'"' ,.,....;Tnt'. 

Ziraat Bankasında lı:ambarah • e ihbarııı tasarruf neeaplannda en a, 
)O lırası bulunanlara senede • tlefa cekilecelı lı:ur'a ile aıJatıdakı plAna go 
r-e ikram ıvl' ria ılmla caktrr · 

4 tde• ı OOf l.ıralı~ • .000 Ltr 1 00 ader 
4 • 500 • 2,000 • 1 20 • 
4 • 250 • t.OOO • 

1 
160 • 

40 .. 100 • 4,000 .. 

SO l.iralılı 'ı .000 l. tt 
40 • 4.800 
20 ,. S.200 

u/ K KAT Hesaplarındaln parı:ılar oır sen-e ic;indl' SO liradan 8$aiJ düş 
ıııyenlert ikrıımiye c;ıkuğl takdirde ~ 20 fazlasıvle veT'ilecelrtir. 

K ur'alar seoede 4 defa 1 Evl(il. 1 Birincikanun. 1 Mart ve 
1 R R'7;..._ .. +"..;ı.1,..,.;.,,ı .. ,.,,,,.;1 .. ,.,,\fll'. 

- ... 
ASANSÖR 

Belediye Nizamnamesine nygun 
TAMİR ve PLANLAR yapılır. 

RAUL FRANKO 
Galata Voyvoda Cad. 47 Tel: 41427 

~-----' SATILIK 1\ 
Çok güzel cins ve modern stilde 

yatak VE; yemek odası mobilya
ları satılıktır. Hergün saat 3 - 7 
arasında Beyoğlunda İlk Beledi
ye S. S No. Küçük Tünel Hanı-

nın 4 No. ıında görebilirler. 

........... 
HANGi RENK sızı MES'UD EDER 1 

jlPARASIZ, 
1 Bu sihrimiz yeni 

"Pudra renkleri,, 
tecrübe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra, yüzu
nüze korkunç bir makiyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu
nuzdan daha fazla yaşlı goste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile kar1ştırıl
mrştır. Sihramiz bir göz. tam ve 
kusursnz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun hu yeni 
pudra sayesinde artık makiyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası. imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Kr<'mA köoii~ü" iJe 

-

,, 
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10 KADINDA 
9 U FENA 
RENKTE BiR 
P U DRA 
KULLANIR. 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşuklukların zu
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğüyle karıştırılmış 
meşhur Tokalan pudrasmı kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, dalına kutuların 
üzerindeki Tokalan ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz
de !Utfen lstanbulda 622 N o. 
posta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servisi T . T.). vaki ola
cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak paket pudra gönrlere-
ceğiz. ----=-

~-

Sahip ve Neşriyat Müclfırü Emin UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyilt 
T. L. $. T. A N Matbaası 

9 • 2 - 941 

, .. T E P E BA ŞI ~ 

CUMHURiYET BAHÇESİ SALONU 

Kemani N ti bar 1 ek gag 
ve arkadaşlarından mürekkep saz he;yeU 

SOLİST 
Memleketim.izin sevimli ve hassas okuyucusu 

Muzaffer Güler 
Bugünden itibaren her akşam salonumuzda çok zengin programı ile 

muhterem halkın huzurundadır. 
OK UYUCULA R 
Arta ki 

BA Y A NLA R SA Z HEYET i 
Mahmure 
ŞUkran 

Adviye 
Bahriye 

Hanı:lan Piyanist Saime 
Tahaln Karakuf 
Mehmet Bigalı 

CUmbUı Dramalı Hann 
CUmbU§ Şevket 

Klarnet AH 
11 

I 
Kanun lama~ 

Emlak ve Eytam Bankasından 

• aa Yeri Kıymeti Nev'i 

1882 Eminönü, Aksaray Yalı m3h. 68.- Arsa 
Katip Kasını bostanı ı;ok. Es. 
29, yeni 39, pa.!. 210, A. 99'?. 
parsel 5 

1883 Eminönü, Aksaray Yalı miih. 58.- Arsa 
Peşkirci sokak Es. 3, Ye. 5, 
Paf. 209, ada, 827, Par. 15 

1884 Eminönü, Aksaray Yalı mah. 55.- Arsa 
Alboyacılar sokak Es. 36, Ye. 
48, Pat. 208, ada 838, Par. 31 

1887 Eminönü, Aksaray Yalı mah, 69.- Arsa 
Alboyacılar sokak Es. 72, Ye. 
86 Paf. 208, ada 838 Par. 50 

1888 Eminönü, Aksaray yalı mııh. 79.
Katip çeşmesi Es. 18 Ye, 18, 
Pat. 209, ada, 826, Par. 9 

1890 Eminönü, Aksaray Yalı .:nah. 71.
Alboyacılar sokak Es. 24, Ye. 
104, Par. 208, ada 838, Par, 59 

1892 Eminönü, Aksaray Yalı .:nah. 6S.
Alboyacılar sokak Es. 40, ~e. 
51 Paf. 208, ada 838, Par. 34 

1894 Eminönü, Aksaray mah, Albo- 70.
yacılar sokak Es. 48, Ye. 62, 
Pa.!. 208, ada 838, Par. 38 

1895 Eminönü, Aksaray Yalı mah. 56.
Yenikapı Değirmen sokak Ye. 
36, Pa.!. 209, ada 829, Par. 3. 

1896 Eminönü, Aksaray Yalı mıüı. 41.
Alboyacılar sokak Es. 46, Ye. 
60, Paf. 208, ada 838, Par. 37 

1898 Eminönü, Aksaray Yalı m:Uı. 37.
Alboyacılar sikak Es. 66, Ye. 
80, Pat 208, ada 838, Par 47 

1900 Eminönil, Aksaray Yalı mah. 96,
Alboyacılar sokak Es. 38, Ye 
52, Paf. 208, ada 838, Par. 33 

1902 Fatih, Samatya Hacıkadın m:ıh. 20.
Pulcu İnop sokak Es. Ye. 16 

.Arsa 

.Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 
1/2 H 

Arsanın 

4/8 H.Y 

Arsa 

Arsanın 

1/2 H 

Mesahuı Depo • 
zlto 

68 M2 13.60~ 

58 M2 ll.80, 

p5 :M2 ıı.--:. 

.69 Ml l3t80 
I 

'11 M.2 H.20 

66 M2 13.20 

'70 Mı 14.-

56 w 1!.20 

82 M2 tı,20 

'13 M2 'l.40 

96 M2 19.20 

39.64 M2 4.-

1928 Eminönü, Aksaray Yalı mah. 31.
Kumsal sokak Es. 98, Ye. 215 

Arsa 31 M2 6.20 

Pa!. 210, ada 840, Par. 70 
1929 Eminönü, Aksaray Yalı m.ıh. 50.

Kumsal sokak Es. 82, Ye. 229, 
Ahşap evin 25 
2/8 H. 

m 10.-

Pat. 210, ada 840, Par. 77 
1930 Eminönü, Aksaray Yalı m·üı. 66.

Alboyacılar sokak Es. 42, Ye. 
Arsa 66 ?ı42 .3.20 

56, Pat. 208, ada 838, Par. 3~ 

1931 Eminönü, Aksaray YaL m-ı.h. 68.-:
Alboyacılar sokak Es. 50, Y<!, 

Arsa 68 MJ 13.60 

64, Paf. 208, ada 838 Par. 33 
1933 Eminönü, Aksaray Yalı mah. 52.

Alboyacılar sokak Es. 74, Ye. 
Arsa 52 l\ıfJ 10.40 

88, Paf. 208, ada 838, Par. 51 
1949 Eminönü, Tillbentçi Hüsamet-217.

tin mah. Yenikapı harici sokak 
(So&ancı Raşit) Sok. Es. 25. 27 

Arsa 181 M2 43.40 

Yeni 21, 23, Paf. 143, ada 775, 
Par. 27 

1953 Eminönü, Aksaray Yalı mııh. 25.- Arsa 
Atmaca sokak Es. 161, M•ik 

25 M2 5.-

yeni 30, Pa!. 210, ada ll l8, 
Par. 31 

Yukarıda adresi ve tafsilatı yazılı gayri menkuller peşin para ve 9a
zarlıkla satılacaktır. 

İhale 27/ 2/941 perşembe günll saat ondadır. Müzayede sırasında ve
rilen bedel mukadder kıymeti ge-;tiği takdirde taliplerin teminatlaııını 
yüzde yirmi nisbetinde tezyit eylen;eleri ve mühür kullananların mühür
lerini noterden tasdik ettirmeleri lcızımdır. İsüyenlerin pey akçesi, nüfus 
tezkeresi ve üç kıt'a fotografla birı.ikte bildirilen gün ve saate kadar ı:u-
bemiz emHlk servisine ~etmeleri (854 - 928) ..--.. --- ~ 

,ı Şirketi Hayrıyeden 
Nizamname mucibince 1 Şubat 1941 de alelusul yapılan Bl ne! keşide
de imha kur'ası isabet eden hisse senetleri numaralarının Sicilli Tica
ret gazetesinin 8 Şubat 1941 tarih ve 4252 numaralı nüshasile neşre
dildiği ila11 olunur. 
~ .............................................. ... 
ı- Güzel Bir Manto Yaptırmak İsterseniz 

.. 

Veresiye ve uzun vade ile 

ARJANTE TiLKi MAGAZASINDA 

BiR KÜRK MANTO 
Yaptırınız. 

Avrupanm 1941 son Modelleri c elmi§t ir. Mahmııtpaşa 137 No. 
ARJANT E TİLKİ MaiazasL Tel: 22554 ____ .. ,., 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Eeaı Veri K ıymet> Dep ozltoıu 

2886 Mercan Fuat paşa Cad. de 7584.- 1516.80 
kAin eski erkanı harbiye bi-
nasının enkazı 

Yukarıda adresı ve tafsilAtı yazılı enkaz açık arttırma usullle ve 
peşin para ile satışa çıkarilacaktir. 

İhale 28/2/941 cuma günü sa~t 10 dadır. Müzayede sırasında ver-
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolartnı 
yüzde yirmi nisbetinde tezyit eylemeleri ve mühür kullananların mühür
lerini noterden tasdik ettirmeleri lll.z ımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tez keresi ve üç kıt'a fotografla birlikte 
bildirilen gün ve saatte şubemiz em!Ak servisine gelmeleri. (856) (935) 

i DE AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S SON 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmakt para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,. 

Satış yeri: TAN · /stanbu/ 

Fiatı 50 Kuruş. 


