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DAGITMA OFİSİ 
1 E BA LIYOR 

Bu Husustaki Koordinasyon Kararı Bugün Neşir 
Edilecek ve Ofis Süratle Faaliyete . Geçecektir 

Ankara, 24 (TAN) - Datıtma ofisi hakkın
atti Koordinasyon karan yann ''bugün,, neşre
dilecek ve yeni ofis pek kısa bir zamanda faali
)'ete geçecektir. 

Ticaret Vekaletine bağlı olarak kurulacak ye. 
iti ofisin sermayesi 10 milyon liradır. Bu miktar 
~elriller Heyeti karariyle icabında a.rttınlabile
~ktir. Ofis halk ve müdafaa ihtiyaçlarını teda-

rik edip tophyaeak, bunlann satııı ve dağıtımı 
i'leriyle meuuJ olacaktır. Lüzum rördülii yer. 
lerde şubeler açacak ve ajanlar bulunduracak
tır. Ofis m lüzumlu maddelerle meşrut olacak 
ve icabında tüccarlarla elbirliii yapacaktır. Yeni 
ofisten büyük faydalar temin olunacatı umul
maktadır. 

'GONON 
MESELELERi 
kARŞISINDA 

Roma 8. Elcı,mız 
de Gel·1 J1ôr 

Hüseyin Ragıp T argu, Ankarada Temaslarda 
Bulunduktan Sonra Vazifesi Başma Dönecek 

Bulgaristan V. Papen'in 
İçin Çıkan Sofyadaki 
Rivayetler Beyanatı 

Türk Tehlikesi Öne 
Siirülerek Sef erberlil 

ilan Edilecekmiş f 

"Türkiye, Harp lste
rııiyor ve T arafsızhğmı 

Koruyacaktır .. 
o 

lngilizlere Göre, Berlin, . Sefir, Türkiye · Alma nya 
Bulgarları Bize Karıı Münasebatının Günden 
Teıvike Çahııyormuı! (Güne lvileıtiğini Söyledi 
Londra, 24 (A.A.) - Times ga 

zetesi, Bulgar Kralı Borıs'in Ber J 
lin ziyareti hakkında diyor ki: 

"Bu ziyaret Alman ricalinin, 
müşterek gayretleri kuvvetlendır 
mek maksadiyle tabilerıni davet 
ettikleri görüşmeler serisine da
hil bulunmaktadır. 

Bulgarıstan esaslı toprak mü • 
kifatı elde etmiş bulunuyor. Bu 
memleket Alman~ayı meşum yol 
da bir kerre daha hızla takibet -
miştir. Bu mükafatın karşıh~ını 
İngiltere ve Amerikaya harp ilan 
etmek suretiyle ödedi. Bununla 
beraber, bu gerçek bir ödeme ola 
rak telakki edilemez. Bulgaris • 
tandan daha fazla fedakarlıklar 
istenmiştir. Depolan boşaltılmış 
ve Alman fabrikalarında çalış • 
mak üzere Bulgar işçileri gönde· 
rilmiştir Fakat bu yükler Alman 
yanın Nazi taarruzuna kurban 

Garünflle göre, Alman,.a. orta 
llU'kta bir taarruza geçmek üzere
li!lir. Bu taarruzun Suriyeye karşı 
~cağı haber veriliyor. Alınan
"'3. adalardan va Kıbrıs Qzerinden 
&ıriyeye inmek \asavvurundadır. 
Bu haberlere Türklyenln isminin 
lcaıiştırılınasma gelince, bunun se- · 
bebfn! anlamak güç değildir. G&. 
!:en l!lene Balkanlarda harekete 
ceçmed(!D evvel olduğu gibi, bu 
di!fa da Almanya orta şarka taar
l'Oza başlamadan evvel Türki,.enin 
alacatı vazıyeti kat't surette bil· 
llle1ı: ibtiyacmdadır. Von Papen'in 
lierllne çağmlm.ış olmasının sebep 
ler.inden biri de bu olabWr. 

Rauf Orbay 
Londrada 

Bu def• -faki Bertin ziyareti hayli alaka tophyan Bulgar Kralı 
Borls, bundan ev\·el ecnebi me111teketlere yaptığı seyahatlerden 

birinde Kraliçe ile beraber Sofya, 24 (A.A.} - D. N. B. 

olan bütün komşulanna da yük - Sofyadan Berline hareket eden 
letilmişti. Bununla beraber Bul-

Gf"ı Sonu: Sa: 2: Sil: S 
Von Papen 

-o-

Tim es Bu Münasebetle 
Bir Makale Neıretti 

Ortaşarkta'Y eai Bir Liyih ı 
Mihverin 

Büyük elçi Von Papen. Sofyadan 
aynluıadan önce Bulgar gazete • 
cilerinı kabul ederek Bulganstan 
hakkında en iyi h1slerle mütehas 
sis olduğunu s0ylemiş ve aitim ka 
lan suikasttan sonra Bulgaristan
dan birçok tebrik telgrafları aldı 
ğını hatırlatmıştır. 

M. 7~kerlga SERTB~ 
;-... Kral Borls niçin Bertine 
~tir 'N OD11D Jta ..,..UtiaQa 
l'Jiıkiye ile ne alilası olabillr! 
Lfu':' Orta Şarkta yakında miihim 
._..eler vubbulacağı hakkın -
~ haberlerden çıkan miııa ne-

Öğrendiğimize göre, Roma bu
yük elçimiz Hüseyin Ragıp Tar
ıu, önümüzdeki gtinlerde mezu. 
nen memleketimize ıelecekıır. 
Büyük elçi, burada kısa bir müd 
det kalacak ve Ankarada hüku -
met erkim ile temaıılarda bulun
duktan sonra tekrar vazüesi ba • 
şına dönecektir. 

Rauf Orbay Londrada 

Yeni Hedefi 
L.ondra, Suriyenin 

Taarruza Uğrayacağı 
Kanaatindedir 

- Bulgar Krah Borls ile Al • 

81barı büyük elçisi Von Papen'in 
erllıı seyahati münasebetiyle 

liirkiye etrafında çıkanlan şa -
~ ne mina vermek lizım • 

Londia, 24 (A.A.) - Türkiye - - -
Hüseyin Ragıp Tarıu nin yeni Londra büyük elçisi .Ra- "Mihverin Pl&nı, tngiliz 

uf Orbay, dün öğleden sonra bu. 
raya gelmi.ştir. . tmparat orluijunu 

İki ilç gUndenberl muhtelif kay 
baklarcfaii gelen ve biribirini ta. 
lnaınlıyan bu haberler üzerine 
berkesin aorduğu ve cevabını a· 

Dr. Göbbels Londra, 24 c!.A.> _ Türkiye • Ortaıarkta Boğmaktır .. 
• • nin yeni Londra büyük elçisı Ra· Londra, 24 (A.A.) - Askeri du 

Dıyor ki • uf Orbay'ın İngiliz hükümet mer rumda? bahseden bu sa.bahki ga 
• kezine gelmesi münasebetiyle, zetelerın razılanna bakım olan 

Times gazetesinin diplomatik mu kanaat mıhve~in orta şar~a ta. -
barriri, yazısının bir kısmında arruz edeceğı me~kezındedır. 
yeni büyük elçinin hayatı bak • Bu taarruzun Yunanıstandan ve 

tadığı sualler bunlardır. "P 1 Ş 
Bütün bu suallerin cevabı Al- aro amız u: Neye 

"1anyanın orta şarkta bir taamı.. L ' 1 Ol Ol 
ıa geçmek üzere :bulunduğu hak- Ma Ursa SUn 

ktlr Sonu; Sa: 2. Sü: 7 a~alardenizinden Kıbrısa ve Su • 
nyeye karşı yapılması muhtemel 
dir. Daily Telegraph başmakale. 
sinde şöyle diyor: ~haberlerle hü.lisa edile· Zafere Ulaşılmalıdır .. 

İngiliz k~Y?laklııruıa 'öre Al • Berlin, 24 (A.A.) _ M. Göb _ Mısırda Mebus 
tbanya Surı~eye ~ş bır taarru~ bels, N asyonal Sosyalist partisi Sel!imi Bacladı 
~,geçmek uzere:cıır. Rodosta, on Berlin bölgesi birlikleri idareci 3' :r 
bj1 adalarda, Girıtte ve Yunan sa ve şefleri önünde dün bir nutuk Kahire, 24 (A.A.) - Mısır parll-
bı.l~,:ıl·ıkndlae atamamylardalanberi tyapılBan iradetmiştir. Nazır evvela askeri :,:n~o !~~=~;.:ı:;eı:ak~~n~ç~::ı~ 
-u- r nmış ır u · i · · - d · ~v taarru ba 1 d 1 • B 1 ve sıyas vazıyetı goz en geçır - mebus seçimi yacdmaktadır. 2114 me-

za Ş a~~ ~ e~e ~ • miş ve şöyle demiştir: bustan 103 ü Vett pı;rtlslnden olmak 
1az:tstanm ~e Turkı~enın vazı~e- 1941-1942 kış olaganüstü şld- üzere ııo u mu!':.alf'fetslz ıeçilmltlr. 
~ d~ yemden t.etkik mecb!-1" • detli geçmiştir. Almanyanın düş Ve umumi kanaat Veft hQkOmetlnln 
)eti ?asıl olmuştur. Bulgarıstan çok büyük bir ço~nıutu satladıJı 
fiındiye kadar Alınanyaya asker ~ Sonu: Sa: 2: Sü: 7 merkezindedir, 

Yeni Tefrikalarımız: __ .. __ , 

Ölümden Beter 
YAZAN : MAHMUT YESARi 

:!.._rnıemiş, Balkanlarda kazandığı 
'""'Praklara karşılık hiçbir hizmet 
~ fedakarlıkta bulunmamıştır. 
"'rt:a Şarkta yapılacak askeri ha
~tta Bulgaristandan istüade 
ectilebilir. Bu istifade şekli üzerin 
de konuşmak üzere Kral Boris 
Serline çağırılmış olabilir. Lon • 
~a gazetelerine göre, Almanya 
~~kaç defa Bulgaristandan as -
'Cl' istemiş, fakat Bulgar hük.u-
~~ şimdiye kadar bu arzuyu ye "ÖlDmden Beter,. Mahmut v ... rrnın ga:ıetemlı: l;ln yaı:· 
:'4'le dıtlf er. aon eaırl dl r. BUtUn bu devrin hayatını aUrUkleyl. 
lı getinniye yanaşmamıştır. el bir llaanla anlatan bu raman, bir mUddettenbırl ter· 
t,.~arlar, bu defa kralın Alman cUrne e1erlerden bafka okuyacak bir flY bulamıyan O• 

~Yikine karşı duramıyacağın • 1<uyucularımıaf. tekrar mlllf bir ronıanın sevkine kavut· 

"Mihverin Libya cephesinde 
harekete geçmesi belki biraz te -

C!if!" Sonu; Sa: 2; Sü: 3 

SA·RK CEPHESi 
Sovyetlere Göre : 

Rus Kıtaları 
Briansk 

V <1roı larında -
Almanlara Göre : 

Cenupta Rus 
Hücumları 
Püskürtüldü b"1 dolayı endişededirler. Harbin tur11caktır. 

1 1~langıcındanberi Kralların .Ber Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet 
~ ziyaretleri dalına o devletin tebliği: 23 martta cephede önem-
'~ya lehine bir hareketi ile z A F E ~ '• li hiçbir değışiklik olmamıştır. 
lleticelenıniştir. Bu defa da Bul· ~ 22 martta 26 düşman tayyaresi 
lar kralının bazı müsaadelerde tahri ed'lm" · B ' 11 

bbuıunmak uze" re Berline gı·tı;.r.ine Alınanya G~en Harpte Nasıl Mag"lup Oldu? P ı ıştır. ız tayyare 
66 -~ kaybettik. 23 martta Moskova cı 

Ülonedilebilir. varında 3 düşman tayyaresi düşü· IJmanyanın orta prta karşı Yazan: CHURCHILL Çeviren: ILHAM1 SAFA rülmüştür. 
~~p~cağı tahmin edilen taarruz Unaıu. a., ... 1r1u> j 'ı Alman resmi tebliği 
:-ıtkında da fU malUınat veril - ikinci dOnya harbinin OçDncD yflı lçlnd•ylz. Bu harp na- Bertin, 24 (A.A.) _ Resmi teb 
~tedir: • I ve ne saman bitecek? Bu sualin c•vabı nı, geçen har• 
""Almanya Sovyet cephesinde bin tılktyelerı n ı okuyarak tahmin etmek de oUt dellldlr. liğ: Kerç yanmadasında ve Do -
~bahar taarruzuna ancak hazi • ÇOnıcU ıe;ın harp dı D;OnoO yfhna a .. lı yukarı bugUnkU netz kesiminde daha hafif bü • 
l'ln.a doğru başlıyacaktır. Alınan hart-1 hatırlatan prtlar !;inde glrmtftl. o vakit de Al· cumlar püskürtülmüştür. Donet z 
lllleteleri bu tarihten evvel kar manya her tarafta muzafferdi. O vakit de mUtteflkler deki düşman hücumları daha kuv 
\re ~ebbUıU ellerine alamamrtların. BISyle oldulu hal· vetli olarak desteklenmiştir. Do. 
~-?'ağmur mevsiminin geçmedi- mınya na•I maillOp oldu? itte bu ıualln cevabını ğu cephesinin ~~ka kesimlerin-
~<.lli, bu sebeple askeri ~ ~ ınln b1tt1Dnıcu batveklll Churehlll veriyor. BuıDn de hücum ve müdafaa savaşlann 
tapılamıyacağını söyl~m t · ı§\n bundan daha meraklı bir yuı olamaz, eanırfs. Bir da başka muvaffakıyetler elde 

\l tnüddet zarfında Alın iki p11ne\kadar TAtı ıUtunlarında 'lkuyacakıfnıs. edilmiJtir. 

~Sonu:~ ._ ... ...., ..... ---- ------·---- .... ...--- m- Soma: Sa: ı: sa: t 

inhisarlar Vekôleti, Çay ve Kahvenin Bir 
inhisar Maddesi Olarak Satılması 

Hakkında Bir K nun Profesi Hazırladı 

.,Büyük elçi, Bertin~ gitmekte 
olduğunu, Führer tarafından ka. 
bUl edileceiini. svikas\ ten sonra 
sol Jı:ulağındaki zarın möteessır 
olduğunu söylem.iş, -şunlati lllve 

Çekilmiş Kahvenin Yeni Fiyatı 687 Kuruştur et~! memurıan şerirıeri çok 

Ankara, 24 <TAN) - Ça) \ e,bu iki madde memleketin her ta- çabuk Y~~l.~mıştır: Muhakeme 
kahvenin bir inhisar maddesı .)la rafında aynı fiyatla saulacaktır. yakında gorülecektır . ., 
rak satılması hakkında giımruk Bu husustakı inhısar vergılerı, Büyük elçi, Türk - Alman müna
ve inhisarlar vekaleti bir kanun Vekıller Heyetince tesbit ve ta • ıebetlı;rinin bilbass~ ekonomik alanda 
projesi hazırlamaktadır. yin olunacaktır. İnhisarlar umum her ıun dahır ıyıle5ecelin.l bildirmiŞ-

Proje esaslarına göre, hariç - müdiırlüğü, muayyen inhisar kap Ur. D.~miryollarmm tam~rınden sonra 
ten ithal edilecek çay ve kahve- ları ıçınde sattıracağı çay ve kah bu ~unase~etler daha zıyade lı:uvvet-
nin perakende fiyatları gümrük- veyı, lüzum gördüğü mıntakalar lenebilecektır. . 
ler idaresince tesbit edilecek ve da muvakkaten açık olarak sattı· M. Von Papen ıunlan ıllve etmlı-

rabilecektir. tir: ============ "Türkiye harp istememektedir ve 
Memleketimizde yetişen yerli tarafıızhhn korıi'yacaktır.,, 

Denizlerde 
Muharebe 
Genişliyor 

Almanlar, Atlantikte 
13 Gemi Batırd ı 

Akdenizde de Bir Çok 
Harp Gemisinin 

Batıraldığı iddia Ediliyor 
Berlın, 24 (A.A.) - Alman baş 

komutanlığı, Alman denizaltıla -
rmın Atlantikte ve Amerıka kı
yılarında aralarında 7 buyuk pet 
rol gemısı bulunan 13 duşman tı· 
caret gemısini batırdık arını bil· 
dirmektedır. ı ı.ooo tonılato tuta 
ruıda buyuk bır petrol gemısı o 
kadar vahım hasara uğramıştır 
ki, buna kaybolmuş nazariyle ba 
kılabilir. 

Bundan başka Alman hava \tuv 
vetleri İtalyan deniz ve hava kuv 
vetleriyle ışbirliği yaparak Malta 
istikametinde yol alan bir düş -
man denız kafilesinı yok etmiştir. 
Taarruz esnasında Alman tayya • 
releri kendi başlarına 18.000 to
nılito tutarında 3 duşman tıcaret 
gemisi batırmışlar ve dığer 3 düş 
man ticaret gemisiyle bir kruva. 
zöriı ve bir muhribi hasara uğrat 
mışlardır. 

ltalyanlara göre 
Roma, 24 (A.A.) - ''Teblii., Ak

denizde hava ve deniz aavaılıı.rı ea
naamda ı kruvazör, tipi tasrih edile
mi1en diler bir birlik ve 10 hin ton
luk bir ticaret ıemiıl muhakkak ;)}a
rak baunlmıttır. S kruvazör. 1 tor
pido muhribi ve S ticaret semlsl ha
Ar& ufrat1lmqtır. 

tllf: Sonu; Sa: 2 : Sü: e 

çayları, ışletmek ve satmak işiyle Biyiik elçi, ceçenhrde Türkiye 
devlet ziraat ışletmeleri meşgul Cümhurr~ıi tımıot ·tnönü ~ Tiir~
olabilecektir. Aynca inhisarlar nln Berlindeld büyük elçiıl B. Gerede 
idaresinin bu İ§i hakkiyle başa - ile ıörü•tüfihtü aö)"leınlıtlr. 
rabilmesi için teşkilatı genişlete- Bliyiilt elçi Von Papen siyaıf maiıı-

yette olan baş~ .sQt,Ula<a cevap v .. -...-.... Sonu; Sa: 2: sa~ ~ _,.. 
~& memletfr. 

I GiinM U----~ 
Son Mocla Kelimelerden Biri : 

REF 1 K 
HALiD 
KARAY' 

Bugünlerde yine bir soğuk dalgası geçiriyor
muşuz ... "Dalga" kelimesinin dilimizde ve 

hayatımızda aldığı öneme dikkat ettiniz mi? Me. 
seli "Ankara radyosunun kısa dalgası lstanbulda 
dinlenemıyor"; "Tayyareler dalgaıa, halinde Mal
ta adasına bir günde beş akın yapllllJ"; "Cenup 
Amerikasında şiddetli sıcak daiga5ı bük'üm sür

mektedir"; "Şark cephesinde düşmanın bırbiri arkasından dal. 
galar halinde ilerliyen kıtalan yok edilmiş" gibi, gerçek dalga 
ile ilişiği olmıyan bir sürü dalgalı cümleler! Bunlara bir tane de 
ben ekhyeceğim: "Şu sırada Iran bir propaganda dalgasına uğ
ratılmıştır .. " Zira propagandalar dahi dalgalaştmlmıştır; arka 
arkaya memleket kıyılarına çarpmakta, gümbürtüsü baş şişir
mektedir! 

Radyonun icadiyle yayılmıya başlayan "dalga" kelimesini 
.kincı dünya harbı büsbütlin dil pelesengı yaptı; met~roloji de 
sıcak ve soğuk dalgalariyle bu işe zaten yardım etmışti. Artık 
ıçinde Çefit çeşit manalarda "Dalga" sözü bulunmayan gazete 
sayısı yok ... Bu dalga ya hava boşluğunda, göıe görünmez, fakat 
kulağa giren bir şeydir; ya gökte uçak şeklindedir; ya yerde or. 
du halindedir; yahut arzın aşırı soğukluğuna, sıcaklığına ışaret

tir. Eskıden iki türlü "Dalga" bilirdik: Birıncısı basbayağı su dal· 
gası... İkincisi afyon yutanlarla esrar çekenlerın geçırdikleri ha. 
ıet! Bu, son manadan alarak bir de dalgınlığı. dikkatsızlığı goste
ren "Dalga geçiyorsun" tabirini çıkarmışız. isim değıl de mutar 
ve fiil olarak bayrak için "Dalgalanmak" mastarı da kullanılırdı; 
sonralan bir kısım kadınlann salıntılı yürüyüşüne de ''Dalgalı" 
sıfatı verildi. Amma tek başına "Dalga" kelimesi yalnız suyun 
vtikselen haşan kısmını anlatırdı. 

Şimdi ayn ayn mlnaya gelen "Dalga" larla dolu şöyle bir 
etimle kurmak elimizdedir: "ŞiddeUi bır soğuk dalgası büküm 
sürdüğu bugünlerde radyOda orta dalgayı ~tım, dalgalar balm
de gelip bir şehri bombalayan veya yıne dalgalar halınde birıbır. 
teriyle çatışan uçak ve ordu t.eşekkülleri, bele dalgalar arasında, 
göz açıp kapayıncaya kadar kaybolan koca koca gemiler hakkın
dll aldığım korkunç haberler beni bir düfiince dalgasma kaptırdı, 
haıi kendime gelemedim!., 
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Bir ç,ocuk ve 
Bir Adam Yancb 

11 Anıt • Kabir,, Jiiri 
Heyeti Şehrimizde 

Otomobil 
Lastikleri 

r-- DiKKAT: ........ , 

1
. UN HALiT ASINI 'ı 

DEGiRMENLER No. 52 Yazan: İRFAN BEHCET -<>-

Nazmi buna söylerken yüreğinde 
biriken zehirli havayı bosaltmak isti
yormuş gibi derin bir nefes aldı, son
ra FAhireye: 

- Bilmem .. , 
- Burada bir eksik var. Demek is-

tiyorsun ... Öyle değil mi? Yni yine 
Cemileden bahsetmek: için bahane .. 

Arnavutköy, Çubuklu 
Yangmlarr Tahkikatı ·Mimar ve Mühendislerimiz Dün Akademide 

Dağıtma İşine Yarın 
Baslamyor 

faşe müdilrlfi~ emrine verilmiş o
lan otomobil 1.'l~fiklerinln tevzi liste. 
leri hazrlanmıştır. Bı- lMelere göref 
dağrtmA ı~ıne yarından itibaren başla
nacaktır. 

1 Bir a!ı:!ut~!:1halkı bir 
nevi ekmek yedi, Her fırınTn hali· 
tası birdi, Fakat bir ay var ki, bir" - Yalnız şunu b1 bili dedi. Bundan 

sonra bir daha gelirse ıokak kapısını 
bile açmam. Ayaklarıma kapansa su
ratını tekmelerim. Benim artık Cemi
le adlı kızım yoktur! Bitti; her şey 
bitti, 

Kocasının birdenbire parlıyacağm -
dan korktu. Bu kadar uzun sükQtlar 
ona bir fırtma haber veren durgun 
bir hava tesiri yapmıştı. 

Dün gece sabııha karşı Arnavutkö- 'I .-
yünde bır yangm olmuş, yangm ikı ..ıüri Heyeti Azasiyle Tanıstllar 
evi ve bir klşlyJ yaktiktan sonra 
söndürülebilmiştir. 

fırının ekmeıil diğerine uymuyor. 
Biri san, ofrl esmer, bir baıkuı 
daha beyaz: ekmek çıkariyor. Ni
ye böyle oluyor? işten anhyanlar: 
"- Bazı fırınlar halita yapmı• 

yorlar, yahut da halitada bullday 
unu niabetlnl azaltıyor. buğday u
nunu el altınHan satıyorlar. Bazl 
fırınlar da fıalftalarını iyi yıpıyor 

Cemilenin tekrar birdenbire hepsini 
bırakıp gitmesi evin içinde atır, sı
kıntılı bir hava yaratmıştı, Sanki kan 
koca arasında artık konuşulacak bir 
şey kalmamış gibiydi. İkisi de birbir
leriyle uğrşıp yorulanlann nefes al
mak için dinlenişlerine benzlyen he
lecanlı bir sükilt içinde idiler. 

- Yarulryorısunl Dedi. Ben hiç bir 
zaman Cemilenin sözünli açmak için 
bir bahane icat etmedim. Sen .'be. 
n.im Cemile adlı kıznn yoktur!,, dedi
ğindenberi verdiğin karara bir bü
küm gibi itaat ettim. 

Nazmi yavaş sesle: 
- Fahire! Dedi, böyl~ düşündüğün 

içfn sana öfkelenmiyorum. 

BoyacıköyUnde. Ke&kekci sokağın
da 14 numaralı evde oturan komis
yoncu Şükrll, hssta ve kimsesiz oldu
ğu için odasında mangal yakmt$hr. 
Kl5milrlln crkardfğı karbon di ok~ltle 
zehirlenen ve bfr arahk ayağa kalkan 
Şükrü mangalın üzerine düşmUştür. 
Devrilen manı;taldan oda alevlenmiş, 
baygın bir halde bttlunan Şükrü de 
evle beraber yıınmı!'trr. Bundan son
ra yangın bitişik eve sirayet etmiş 
ve o evi de kAmllen yaktıktan sonra 
itfaiye tıı .. :ıfından söndürfllıııüştür. 

Vilhetlere sı:llnderi1ecek 11\stlklere 
ait füteler dahi tamamlanmı~tır. O· 
tomobil veva lllm"k acente~i hnlunan 
merke7.1erde teniat bu acenteler ta
rafmdan vapılacr.ktrr Acente bulun. 
mTysn yerlerde f~e her vil!lvet lA~tik
lerl te~ellilm ve teV?i kin birer mute· 
met tı:ıvln edPcPktlr Vilftvetler namına 
ıtönilerilerek l~~tikler ııc•Pnte veva mu 
temı>tlere te~l!m olunarak kontrol al
tmila dağıtılacaktır 

( ve halka iyi ekmek satıyorlar., di
yorlar. 

Cemile, Fahire için bir üvey kızdan 
ziyade bir arkadaştı. Nazın.inin ihtarla 
rma rağmen ona tahakküm etrneği is
tememiş, onunla arasında bir (üveJ 
ana) duvarı yükseltmemişti. Bir çok 
defa ehemmiyetsiz §eyler için kav
galar etmişler fakat yine barışm.ııı

lardı. 
Simdi artık evde hlç bir hayat gü. 

riiltüsü işidilmiyecek, onun yerine i
natçı bir sükilt devam edecekti. 

Cemile gittikten sonra karı koca 
hayatı bir saat intlzamiyle işliyordu. 

Her sabah esnaf evce lüzumu olan 
yiyeceklerlnl getiriyordu. Genç kadın 
mutbak meselesini mümkün olduğu 

kadar basit bir llek!e sokmuştu. Vak
tiyle Fadikle beraber yapt1kları gibi 
itinalı yemekler ha:nrlamryor, kolay 
yemeklerle iktifa edlyordu. 

Nazmi vaktiyle sevdiği yemeklerin 
yapılmasmı isterdi. Simdi o da bu
nun için afzmı açmıyor önllne ne ge. 
tlrilse yiyordu. 

Yemekten sonra ikisi 'de odasına gi
riyorlar. Nazmi masasının baıma ge
çiyor, Fahire de eline bir kitap alarak 
Himba ziyasına yakrn bir koltuğa yer
Jeşyor ve gözlerini kitaba dikerek sa
atlerce diisünüyordu. 

- Ne düşünüyorsun Fahire? 
Kocasmın bu suali onu birdenbire 

daldığı düşünceden uyandırdı. 
- Ben mi? Hiç bir ıey.,. 
- Demindenberi dikkat ettim. E-

lindeki kitabın yaprağını çevirme
din. 

- Kitaptaki b!r fikir beni dü~ün
meğe •evketti. 

Nazmi güldiit 
- Simdi sana ô fntrln ne olduiu

ntı soracak olsam bahsederim ki cevap 
vereım~yeceksin. •• 

Nazmin1n bıı doğra 'lı:eıfJne Fahire 
de güld!l 

- Haklısın! Dedi Evde o 'lı:adıt 
derin bir sükilt var ki insan bu süklllı 
• ç nde okumaktan ziyade düıünmeii 
tercih ecllyor, 

- Ne söylüyorsun? 
Nazmi bir suç işlemiş gibi başını 

eğdi; ve ağır ağır: 
- Kıza kartı çok sert davrandım 1 

Dedi. 
Fahire, buna ne cevap vereceğini 

bilmiyordu. Kocasmm onu terslemek 
için bir kurnazlık ettifiini zannedi -
yordu. Oturduiu koltukta yan döne. 
rek gözlerini Nazminin gözlerine dik 
ti; rözlüklerinln arka~"ndaki nazarlar 
ona nemli gibi göründü: 

- Ahmet! Buntı sen mi ıöylüyor
sun? 
Nazmı içini çekti, 
- Hata ettim. Bunu şimdi anlıyo

rum. Bir genç kıza h:ıyatm basit ih
tiyaçlarını temin etmek onu m~sut et
mefe kSfidir sanırım. Öyle değilmiş., 
Tabiat, her şeyden kuvvetli.. Benim 
bu hareketim topraktan f~kırmak ts
tiyen bir nebatı kurutmak istemeğc 
benziyor.. Asıl büyük hatayı tekraı 
eve döndüğü zaman yaptım... Seninle 
azun uzadıya münalı:ııısa edeceğime o
nu eve I9tndırmak için hiç bir ııey ol
mamıı &'ibi davrnnmalı: lazımdı . 

- Ahmet! Bunu anladığın haİde c 
zaman neden böyle davrandın? 

- Bilir miyim? Çok okumak, ken
dimi çok ilme vermek bende bir hoca 
huştlneti yapıyor. Herkese lüzumsuz 
sert muamele edlyorurn. Seni de çok 
defa bunun için krrdrm. 

Bunu söylerken Nazminin sesi titri
yordu. Münis bir sada ile sordu: 

- Öyle deiil mi Fahire? Kimbilir 
sen de beni mhakkımda ne dü9ünü
yorsun? 

(Arkaa nr) 

RMtfi•I 
BUG()NKC PROGRAM 

18.55 KonulJJlla 
19. 1 O Şarkı !ar 
t o ' n f.{ b.-r1fl'r 
19.45 Veeluler 
a.50 TUrkOler 

Bir çocuk yandı 
Evvelki gece Cubtıkluya iki kJiomet 

re mesafede Tal!p Gtıcerin mandıra
sında bir yangın cıkmış. yangın 13 
yaşındaki çoban AlAettlnle 80 koyu
nun yanmasına sebebiyet vermiştir. 
Yan~. 12 7aşında Mehmet ite 13 

yaşmda AlAettln ismindeki iki kOcOk 
çobanın yakhfı ate"ten çıkmıştır. 

Yanıı;m c;ıkmcn Mehmet kacm?Ş, fa
kat AlAettfn koyunlım kurtarmak !cin 
çalışırken kapının alev elması y{lzün
den dışarı cıkamamış ve alevler içer
sinde yanmıştı-. 

Sanatkar Erna Sack 
Diin Ak$am Gitti 
Knılay m@nfıı:ıtlnP ~ehrlmizde ve 

Ankarada birer konser \-eren Berlln 
operasİ baş mugıınn!yesl Erna Sack 
dUn sabah Ankaradan şehrhplze gel
miştir, Artist, istasyonda Kızılay er
kAnt tarafından karşılanmış ve giln
düz şehrimizde gezintiler yapmıştır. 

SanatkAr d{ln akşam saat 21 de 
trenle Sofyaya hareket etmiştir. Ken. 
disi şehrimizden ayıılırken memleke
timizde g!SrdUltü iyi kabulden çok 
mütehassis oldtt~nu bildirmiştir. 

Fındık lhracatçılanna 
Kolaylık 

Ankara, 24 (TAN) - Ticaret Vekll
letl, ambalAj c;tkmtısm! önlemek mak. 
sadlyle fındık lhracatmm cuval nl
zamlarmda bazT kolaylıklar yapmıştır. 

Bu hususta ahnan karar, c:uval a
ğırlıkları hakkındaki hükümler mu
vakkaten aranmıyacakhr. Özürı;ü:ı i~ 
ftndıklıır 70 l·iloluk çuvallar halinde 
de sevkolunabllecı>ktir. 

· n~1<umactlar Yeni Bir 

Hazırladildan proje milkifata lbtk göriiten iki Tiirk sanatkarı 
Profesör Emin Onat sağda Doçent Orhan Arda 

solda 

Anıt - kabir projelerini tetkike me
mur jüri heyeti dün Ankaradan ~eh
rimize gelmiştir. 

Güzel aanatler akademisi müdürü 
Burhan Toprak, jllri heyeti azasını a
kademiye davet etmiş ve bu münase
betle akademide bir toplantı yapzl
m~tır. 
Toplantıda jüri heyetinden başka 

akademi profesörleri lle Anıt - kabir 
için jüri heyetine proje gönderen ve 
bu projeleri nıükll.fata veya takdire IS
yık görülenler de bulunmuşlardır. 

Bu toplantı mtinasebetiyle beynel
milel sanıı.tkirlarla Türk mimarları ta
nı~mtşlardrr. 

Projesi mük!fata llyık görülenler
den Yüksek Mühendis mektebi mima
ri ııubesi profesörlerinden Emin Onat 
ile doçent Orhan Arda toplantıda Türk 
mimarlanntn duruma hakkında iza
hat vermiştir. 

Toplantmm sonunda jüri heyeti ve 
tanınmış beynelmilel samıtkS.rlardan 
şehrimizde bulunanlar akademide in
celemeler yapmışlar ve bu tetkikle
rinden çok memnun o1muııtar~ır 

Eserleri mükafata layık 
görülenler 

tarafından muallim olarak yetiştiril 
mek üzere İsviçreye gönderilmiş. Zü
rihte tahsılini tamamlamıştır. Mem
leketimize döndükten sonra Mlihendis 
mektebinin profesörler kadrosuna a
hnmrştır. Kendisi yedi senedenber:i 
Mühendis mektebinin mimari şubesin. 
de profesördür ve Kadıköyünde otur
maktadır. 

Pr. Emin Onat, memleketimizde ve 
şehrimizde bir çok vi!Ularla evlerin 
proje ve plinlarmı hazırladığı gibi 
Maarif Vekaletine ait bazı müesse
selerin inşası için açılan mtisabakalan 
da kazanmıştır. 

Orhan Arda, ayni mektepte doçent
tir otuz yaşlannda bir genç oh.n Ar
da, Mühendis mektebinin mimari şu
besini muvaffakıyetle bitirenler ara
smdadrr. 

Orhan Arda da şehrlmzlde tanınmış 
bazı kimselere ait bina ve villabrın 
planlarmı yapmış. mesleğinde teın.s
yüz etmiştir. 

Projenin esasları 
Emin Onat ile Orhan Arda tarafın

dan teklif edilen ve mükafata layık gö 
rülen projenin esasları şudur: 

Atatürk lahdinin bulunduğu 1eref 
holü orta kısma alınmıştır. Seref ho
lünün etrafı Atatürkün hatıralarım 
"aklıyacak olan müzelerle sarılmıştır. 
Müzeler de bir terasla, Atatürkün bü
yük eseri Ankara ile bağlanacak bir 
"ekilde genişletilm!ştfr. 

Rnvahane Ku~uvor 
Dokumacilar kooperatifi ııeksen bin 

lira sarfivle Etmevdantnda eski Bo
Yl'lhsne arsasrnda moderr bir boyaha-
ne kurmıva karar vermişlerdir. Koo- i 
oeratif o~takh!'I işllyecekleri iplikle- • 
rin hı>r paketinden elli kuruşu bu işe 1 
ayıracaklardır. Bu paradan başka ken ,. 
dilerlne müessesrleri tarafından veril· 
mekte ofan primden de yi!zdf! ikisini 
boyahane masrafı için vereceklerdir. 5 
B~vahane son ı:istem malzeme ile iş- ı 
letilecek ve bıırada her nevi pamuk 
iplikleri klmvevf vaı:ıta ile boyandık-

1 
tan sonra dokumacılara verilecektir. 
Kooperatifin bu tesebbüsünü aHika· 
ınar ı;ok miisait karşrlamrşlar ve der
hal seksen bin lirayı toplamryn basla- 1 
mışlardır. Her crtak boyahanenin ka- 1 
7.ancındıın d~e_e_a_e_cektir. 1 

Paçavra ihracatı 1 
Ankara, 24 (TAN) - Merkezi İs

tanbul ve faallvet ııl'ihası bütün mem
lekete ş:ımil bu1nna!l Türkiye tiftik 
ve yapağı ihrııc::ıtt birliğinin !ştiıı:al 
mevzuu olan tiftik, yapağı, kıl ve dö
küntiilerl küçük b1:1ş hayvan derileri 
ve barsağa iH'ıveten yeniden her nevi 
paçavralarm ela bu birliğin lşti~al 
mevıuuna almma!'ı Tic&ret Vekt\letin.. 
ce kararlaştırılmıştır. 

Bu birlik mevruuna dahil maddeler, 
yalnız birlik a?.a1af1 tarafmdan ihraç 
olunabileceğinden paçavra lhracatcı
larmm birlikle teşriki mesai etmeleri 
16.ztm gelmektecUr. 

Parti Grupu Toplandı 

1 

- Peki h;ılltayı deıtlrmenler 

yapsalar da bu işi flnncılara bı
rakmasalar ve herhanql bir aut 
lstlmafe yol ııcm:-salar olmaz mı? 

- Olur. Olur ama değirmenler 
bunu yapamıyorlar. · ÇUnkO bu 
halitayı yapınak değirmenleri mu 
amele verklsl bakımından mUte• 
esslr ediyor. Unun mallyet fiya
tını yUkseltmemek için de toprak 
mahıullerl ofisi bu lıl değirmen-
lere bırakıyor. 

Keyfiyeti bir kere de Toprak 
mahsuller! offslnder. sorduk, etze 
ayni cevabi verdiler ve llAve et• 
tiler: 

- Eğer halltpyı değirmenlerde 
biz yaparsak iki defa muamele 
vergisi vermek va:dyetlnde kalırız. 
Bu sebeple unların fırınlarda Mır
man edllmesl zaruridir. 

Görülüyor ki, halkın yiyeceği 
firıncının merhametine bırakılmak 
tadır. Mevzuatımfa zamanın icap· 
larna göre de~lştlrmek vaziyetin· 
deyiz. Sul istimallere meydan 
vermemek için icap eden tedbir
leri almalıyız. fırınoının. halkin 
ylyeceill ile oynıyabllmeslnl ISnle
mell, icap elferse bu ikinci mua· 
mele vergisin' kaldırmalı, yahut 
da mOnhaaTran toprak mahıulle
rl ofisini bu halitayı yapmak için 
lklnel bir muamele vergisi ver
mekten lıllına etmeliyiz. Hattı 
·eöer bu ikinci muamele vergisi· 
nl kıldırmak lmklnını bulamaz
sak- o vergiyi vermeye kıtlan

malr, fakat fırıncıya halkın zara
rtna bir halita yaptırmamalı, da· 
ha doilrusu onun halkın ylyeceöln 
den bir kıımını el altından aatmı· 
sına meydan vermemeliyiz. 

Allkadar makamlann bu tıt 
kırtaat muamelel.,ro meydan bı
rakmadan c1erhal halletmeılnl te-
menni ediyoruz. 

Altın Satışları 
Nazmi bıı s!ikt\tu etelemek fstefen 

bir tavırla ısrar etti. 
- Neden bu evde bu lraıtar ııUkOt 

var Fahire? 
Genç kadm ııata1adı. 

1.10 Prorram 
7.U MOrilt (Pl) 
7.45 Haberler 
ı.oo MOdk (PL) 
8,l.5 Evin ıaatl 

ı z 30 Proırram 
12.S3 Fatıl 
12 •s H•borler 
ıs .oo Faul 
18 00 Proıraın 
11.oa Dan• orhttruı 
18.45 Zlraat Takvimi 

211 ıs l>1dvo ıaretul 
20.45 Mart 
ıı.oo Konuıma 
21 .15 Şarkılar 
21,45 Bando 
22.30 Haberler 
22 4S Kaı>anıı 

Bu suretle fındıklarnnn, yalnız jüt 
çuvalariyle değil, jiit cuval ölçil"Une 
uymıyan, fakat ~erek memlekette. ge_ 
rek hariçte y:ıpılar~k yurda sokulan 
her nevi kendir çuvallarlyle de sevk 
olunabilecektir. 

Anlt - kabir jüri heyetinin kendisine 
verilen 47 projeden üçünii mükafata 
ve beşini takdire lliyık buldu~nu dün 
kü sayımızda yazmıştık. l\llükaf::ıta 
layık görülen üç projeden ikisinin sa
hibi yabancı m!11etlere mensu9tur. 25 
ı;ıra numaralı eserin sahipleri ise Pro
fesör Emin Onat ve Orhan Arda a
dında iki Türk gencidir. 

Pr. Emin Onat, eski M-:ıliye Neza
reti mümeyyizlerinden Halidin oğ
ludur. 1908 doğumludur. Mühendis 
mektebinde okuduktan sonra mektep 

Binanın önünde 15 bin kisinin top
lanacağı büyük meydan, Türk abide
lerinde olduğu gibi. bir avlu şeklin
de tanzim edilmi,tir. 

Binanın her cephesi her taraftan 
ayni mimari tesirini verecek bir üs
lllptadır . 

(Devamı 4 OneUde) 

Ankara 24 (A.A.) -C. H P . Meclis 
grupu umumi heyeti bugün 24 - 3 -
1942 Reiı vekili Seyhan mebusu Hilmi 
Uran'm reisliğinde toplandı. Ruzna
mede müzakere edilecek bir madde ol
madığı için geçen toplantıya alt zabıt 
hüHiıaıu okunduktan sonra celseye ni
hayet verildi. 

Altın satışları durmuştur. Fakat !L 
tıctlardan ucuz fiyatla altın almak IS• 
teyenler yok değlldir. Bir gram külçt 
altm 450 kuruştur, 

l G'C'- G'-L~M H•BERLER 1 

Japonlar Dün 1 Eml&k ve Eytam 

Ortaşarkta Mihverin 
Yeni Hedefi 

Salomon Ad. na Bankasının 
Asker Çıkardı Yllhk Toplantısı 

.. o 

Şimdiye Kadar 183 
Japon Gemisi Battı 
Vaşington 24 (A.A.) - Resmen ha

ber verildiğine göre, bir Japon mtıh
rlbine taarruz edilmiş ve mtıhtemeJ 
olarak batmlmııtır. Bir Birleşik A
merika denizaltı ıemlsi S Japon ıe
misint batımı~. diğer ikisini hasara 
uğramıııtır. 

Bahriye Nazırlıiı haberler servisi 
Avustralya ve Am~ikan kuvvetleri 
tarafından Uzak Şark harbinin ba
şındanberi batırılan veya hasara uğ
ratılan Japon gemileri yelctlnunun 183 
olduğunu bildirmektedir. Batan ..-eya 
battıiı tahmin edilen harp gemileri 
35 tanedir. 

Salomon adalarında 
Tokyo 24 (AA.) - Bir Japon de

niz üssünden Domeıi ajanıma bildirili
yor: Japon silahendazlan birlikleri 
diın sabah Salomon adasında Karola 
Harbour'a çıkmışlardır. (Salomon a
dalan Yeni Ginenin doiusundadrr.) 

-ı>-

Banka 
Lira Kar 

546 Bin 
Etti 

Ankara, 24 (A.A.) - Memleketimi
zin kuvvetli itf::ıar mnes!:eselerlnden 
biri olan EmlAk ve Eytam bankas1 
dUn, banka lokalinde, senelik umumi 
toplantısını yapmıştır. Son beş altı 
sene zarfında va2iyetinl gittikçe kuv
vetlendirml;:ı ohrı bu mües~ese, umu
mt harbin inşaat bakımından doğur
dutu mOşkfıllere rağmen bu ıene mu· 
amelAtmı da 546 bin liralık bir kArla 
kapamıştır, Bıınk3nın 20 milyon lira 
olan ıermayeslnden 11 milyon lirası 

ödenmiş olduğu, ve takip ettiği mak
sadın bina sahibi olacak derecede 
servete malik olmıyanlara blthas~a 
ehven şartlarla yardımdan ibaret bu
lunduğU gaz l:rıOne almrrsa bu kArm 
ehemmlyetl bir derece daha artar. 

Umum! heyet, bilAnço, kAr ve za
rar hesaplartnr ittifakla tasvip ederek 
idare meclislnt ibra etmiş ve senelik 
temettOden 344 bin liraşmm tevziine, 
55 bin lirasının ihtiyat ve muhtemel 
zarar karşıbğr 46 bir llresmm fevka· 
lAde ihtiyat olarak tefrikine karar 
vermiştir. 

Yeni Gine'ye hava akını 
Melbum 24 (A.A.) - )apon tay

yareleri bu sabaJı. birbirini takip eden 
&ıga halinde, Port Moresby'yi bom
balamrşlardır. 

· S. Cripps G. Wavell 
ile de Görüştü 

FllipinleriJ.e vaziyet 
Vaşington 24 (A.A.} - Harbiye Ne 

zaretinln bir tebllftnde kaydedilditine 
göre, 54 Japon ağır bomba tayyaresi 
Bataan yarım adasında Correi\dor
daki Amerikan mevzilerine taarruz et
miştir. Hasarat hafiftir. 3 Japon bom
ba tayyaresi düşiirülmüştfir. 

Dlfer cihetten, Amerikan topçulan 
Bataan yarım adasındaki Japon mev
zilerini şiddetle bombardıman etmlt
lerdir. Japonlar ağır kayıplara uğra
trlmıştır . 

Birmanyada muharebeler 
Yeni Delhi 24 (A.A.) - Çunkinı 

umumi karargahının tebliği, puartesl 
gunü muharebelerin Birmanyada Tan. 
gunun 48 kilometre cenubunda Piyu 
nehri kıyılarında şiddetle devam et
mekte olduğunu bildirmekte ve Çin 
kuvvetlerinin ımıağı geçmek istiyen 
1aponlan püskürttüklerini i15.ve et -
aektedir. 

Yeni Delht, 24 (A.A.) - Slr Staf· 
ford Crlpps, dUn uroumt valilik icra 
meclisi toplantısında bulunmu$tur. 
General Wavell öğleden "onra Sir 
Stafford ile gl5ı1.lsınüştür. MumaJleyh 
bu ııabah Madras, Bombay ve Ben
gale valilerinin ziyaretlerini kabul et
miiİir, 

Sir Stafford Cripps, tekliflerini bir 
veya iki siyasi partinin kabul etme
mesi takdl:rinde ne olacağı hakkında 
gazetecileri~ kendisi.ne sorduğu bir su
ale şu cevabı vertniştir: 

"Bu bahis mevzuu olan partilerin 
ehemmiyetine bağlıdır. Tekliflerimi
zin yüzde yüz kabul edileceğini dilsil
nürsem, fazla eyimst>rlik göstermlş o.. 
turum. BütQn eyaletler baııveki!lerf 
ve eski başvekiller!, benimle buluş
mıya davet edaeceklerdir. Fakat bir 
masa etrafmda umum! bir konfer:ıns 

lt1if' B~ştarafı 1 incide 

hir edilebilir. İngiliz donanm3s1 
ve hava kuvvetleri Rodos'a şid
detli bir taarruz yapmışlardır. 
Yunanistanda ve adalardaki Al -
man üsleri etrafında İngiliz hava 
kuvvetlerinin gösterdiği dikkat 
bu bölgede büyük düşman kuv -
vetlerinin tahşit edildiğine dela
let etmektedir. 

Su sırada mihver doğu Akdeni"Zde 
bir hareket yapmak ister. K1bruı ele 
geçirilecek olursa İngiliz filosu zor 
bir durumda kalacaktır. Bundan baş
ka Kıbrrstan Mısıra taarruz edilebllir. 
Fakat bugün için başlıca mihver he
definin Suriye olması çok muhtemel
dir. Çünkü Suriye İran petrollerine 
giden yol üstündedir. 
Ortaşark muharebelerinde ortaya 

konan menfaatler çok büyüktür. Fakat 
müttefik kuvvetlerin iaşe veı ikmal 
işleri iyi gittiği takdirde, bu kuvvet
ler muharebelerin neticelerini güvenle 
bekliyebilir,., 

Daily Mail mihver pllnınm, Orta
şarkta blrleısecek bir kıskaç hareketiy. 
le İngiliz İmparatorluğunu boğmak 
gayesini takip ettiğini yazıyor. 

Bir taraftan Mısır, S11riye ve Kaf
kal!lya, diğer taraftan Hindlstana hii
cum edilmeııi ihtimali vardır. Doğuda 
Hitler taarruzunun Japonların Siblr
yaya yapacaktan taarruzla ayni za. 
mana getirilmesi de mümkündür. Mih
verin 1942 prola!:ı "hep veya hiç., dir. 

lngiltereye Gelen Kanadalı 
Yeni Kuvvetler 

Doğu Kanadada bir limandan: 24 
(A.A.) - Kanadadan yola çıkan yeni 
asker ve tayyarecilerin Büyük Brıtan 
yaya vardıkları bildirilmektedir. Bu 
kuvvetler bilhassa havacılardan mii -
rekkepttr. 

yapalacağtrn söylememiz doğru ol-
maz.,, 

Müslüman heyeti reisi 
Cinna'nın sözleri 

Yeni Delhl 24 (A.A.) - Müslüman 
cemiyeti reisi Cinna, Stafford Cripps
in ziyareti münasebetiyle demiştir ki: 

"Sir Stafford'un beraberinde getir
diği teklifler hakkında hükmümüzü 
vermek için beklememiz lizımdrr. Güç 
lüklerl halletmeğe matuf bir proje her 
ne mahiyette olursa olsun eğer müs
lüman menfaatlerine zararlı olursa tat 
blk mevkiine konulduğu takdirde her 
türlü neticelere göğüs germeğe ha
zırız. Hind veya Britanya idaresi ta
rafmdan yapılacak olan her türlü ent
rikaya öliinclye kadar mukavemet e
deceğiz,,. 

S RK CEPHESi 
«:"fr Bııştarafı 1 incide 

Bul9aristan için Çn
karllan Rivayetler 
~ Bastıırafı 1 incide 

garlar, Rusyava karsı kendi ka -
p11arında vapılan harpte Alman 

Sivastopolan ceınubundaki sularda, 
savaşacaklarr beş bin tonluk bir va
puru torpille batırmışlardır. Uı;aklar 
bir Kafkas limanında bir denizaltıyı 
tahrip etmişlerdir. Baııka iki denizal- yaya iltihak etmemiı:;Jer<frr. Bul-
trya da bomb~lar is~h .. t etmist"r 'ı:raristan doliuda is~al edilen too-

Briansk tehdit altında rakJarda oolis vazifesi görmek 

Londra 24 (A.A.) - Bugü:ı Lond
raya gelen haberlere ıöre Moskovanm 
325 kilometre batr cenubunda önemli 
bir demiryolu kavuııak noktaı;ı olan 
Briansk bu kesimdeki Rus kil.!li kuv
vetlerinin doğrudan doğruya tehdidi 
altındadll'. Daha bir müddtt evvel 
çeteler bu kesimde büyük bir faaliyet 
göstermişlerdi r. Fakat şimdi Mos
kovadan alman telgraflarda Sovyet 
külli kuvvetlerinin bu şehir varoşla
rının etrafında hareket yaptıkları bil
dirilmekte-dir. Burada cerey11.n eden 
9avaşlara dair henüz tafsilat .1lmma
mış ise de Moskova hııberleri Cuma 
günü Sut"ovka'yr zaptenen Sovyet kuv 
vetlerinin Alman muvasala hattma 
karşı önemli bir muvaffakıyet kazan
dığını haber veriyor İngiliz Hurricane 
tayyareleri ve Ruslar tarafınd::ın ida
re edilen Amerikan av tayyareleri Har 
kov kesiminden zaferler kazanmış
lardır, 
Moskovanın iddia ettiğine göre son 

10 gün zarfında Katinin bölgesinde 
12,000 Alman öldilrülmüş . bir çok düş
man tayyaresi tahrip edilm)ş ve ö
nemli miktarda malzeme parçıılanm1ş 
veya ganimet olarak alınmıştır. 

Kalinin ceplıesinde 
,Moskov 24 (A.A.) - Sovyet tebliği 
ekinde Leningradda, Kalinin'de ve 
merkez kesiminde şiddetli savaşlar ol. 
duğu haber verilmektedir. Lenlngrad 
cephesinde iki gün devam eden bir 
muharebede Rus kıtalan llk Alman 
blokhavz'mı bazı mitralyöz yuvala
rııu ve daha başka müstahkem nokta 
)arı zaptetmişlerdir Almanlar 800 kişi 
telefat vermişlerdir, 

"* Ankara, 24 (Radyo gazetesi) 
Şark cephesinde Sovyet taarruzları, 
her gün artan bir şiddetle devam e
diyor. Bu arada Donetz'de yapılan 
taarruzlar birinci derecede ehemmi • 
yetli görünüyor. 

Sovyetler tarafından çevrildiği bil
dirilen 16 mcı Alman ordusunun bir 
takım zayiat pahasına imha edilmek
ten kurtulduğu anlaşıhyor, 

Amerika Yunanistana 
Yardıma Başlıyor 

Nevyork, 24 cA A.) - İsveç ban
dıralı Sicilia vapuru Yunanistana un, 
tıbbi ecza ve \'1tamin götürmek üz~ 
r e Çarşamba günü b~reket edecektir. 
Geminin seyril seferi için muharip 
devletlerden miisaade alınmıştır. 

iizere dahi kıtalarını Almanya -
nın emrine vermemi~tir. 
Rundıın dolavı Krı>l Borls. Alman

vı:ıya, verilen :ovnn.:f lldf'memiş kusur
lu hlr Arlnm .E!ibl gitmı>lrtedlr. 

Alman1Rr. Bull!:ır!stnnm dn!!u cep
h~inrl<'ki hı:ı.rhe dnl'rııdan doi!ruva iş
rnk Ptme"i icin ı!'lrar edivorlar. Nasıl 
ki, evvelce Brati~l:wadıı da Slovak or
nmmnun 1edaldirlılt" hi~ce!'lini kabul 
otmesl İCİn ı!rrar evlP.mfşlerdi. 
Runnım başlc;ı Rerlinin Bull!arlsta

nı Tlirkiyeve karqı teşvike çalısttğm1 
l!Ö!:teren bazı bf'lirtller d~ vnrdrr. Bı.tl 
ıuıri~:m ıı karşı bir Tilrk tehdidi hak
kTndaSofvada ıı;tilünr şnvialar dönmek 
tedir. Bu, gercekten. Bıılgnrlar tara
fmdan memleketlPrinin Rusyaya kar. 
sı pm;if harelt"etlerinl mazur gö<ler
mek icin yaptlnn snfca bir tesebbü~ 
nlnbillr. Bu ~ayi:;ılarrıı bıo~ka bir tef
"irinl de imk~nsı7. ııilnetmemelidlr: 
Cenup Rusyası kıd"r Tilrkiye de Al
man ihtiraslarının ve Alman strate
ii~inin yolu füı:edn~e bıılıınmakfad1r 

Bulgar knhinesinin 12 saat 
süre.n toplantısı 

Ankara. 24 <R~ rlyo G azetes i) 
Rul~nr Kralı Bo .. isin Almanvaya ~t
mek ii?.ere Berline h areketini müte
akip Bulgar kahin<>sl 12 saat siiren 
bir toplantı ynr.mt~tır . Bul!iin Btılıı-ar 
rıı dvosu mutat sa.-ıt haricinne ne5rl
vatta bulunarak hlr ço'k askeri marş
lar cıılmıs, Bul;t r orc'luc:unun harpte 
sıösterdiği yararlıklardan b"hsetmiş ve 
bu ar.-ıda gecen harpte 19 uncu Bul 
gar ordu~unun Rusya harb nde ka
l.andığı muvaffakıyeti övmüştur. 

Londra radyosu, Bulı:ı rlst n h ak• 
kTnilıı yaptı~ı neşri:-.·ntta demh:Ur ki: 

"Kral Boris bir Tilrk. tehlikesini i
leri sürerek sefeThPrl!k ilAn edecek ve 
kuvvetlerini Rusvaya sevkedecektir. 

Bulgaristanm Ti.\rldyeden korkma
sına hiç bir sebep yoktur. Tilrkiye 
harp dışında kalmrya karar vermiş bir 
memlekettir. Ayrıca Bulgaristanla dn 
bir saldırmazlık deklfıraı;yonu imzala· 
mışttr. TUrkiye sözünde duran bir 
memlekettir ve bu sözünü tutmxyaca
ğmı gösteren hiç bir delil yoktur. Bü
tün bunlar uydurulmus birer manev
radan başka bir şey değildir. 

Matsuoka'nın Yeni Vazifesi 
Vaşington, 24 (A.A.) - Eski Japon 

hnriciye nazırı Matsuoka'ntn Vatlkana 
gideceği haber veriliyor. 

Dr. Göbbels Diyor ki Denizlerde Muha
rebe Genişliyor 

(tJfj' Baştarafı 1 incide 

Sirte körfezinde bir kruvazörle iki 
torpido muhribine isabetler olmuştur. 
Bir denizaltımız burada diğer bir düş
man birliğini torpillemiştir. 

Victoria vapuru batırıldı 
Nevyork, 24 (A.A.) - · Ingiliz bava 

kuvvetleri, Trablus açrklarmda 13.098 
tonilatoluk İtalyan Victoria vapuru
na tam torpil ve bomba isabetleri kay 
detmişlerdir. Vapur, muhakkak suret
te batmr!ltrr. 

(t7tr Baştarafı 1 incide 

manları kış mevsiminde, Alman 
askeri kudretini kıracak bir Amil 
bulduklarım sanarak ona son ta• 
lihlerini bağladılar. Düşman bir 
liğinin hedefleri çok uzaklara u.. 
laşmağı gözetiyordu. Fakat bü " 
tün ümitleri tam bir çaresizlikle 
suya düştü.,, 

Nazır. Japonların muvaffaklyetlerl'" 
ni ve Alman cephesine karşı yapılatl 
teşebbüslerin akametin! kaydettikt.eJI 
sonra şunları illi.ve etmiştir: 

Alexander'ill nutku 
Londra 24 (A.A.) - Amirallik da

iresi birinci lordu M Alexander "harp 
gemileri haftası., münasebetiyle rad
yod;ı söylediği bir nutukta d<'m tir ki: 
"Karşılamamız gereken ağ tehli

keyi kticümsemenıellyiz . Bu ağır teh
likeye karşr koymak için gemi ve yi
ne ıremilere lhtiyacnnrz vardır. Siz
lerden gemiler i~n saymadan para 
vermenizi istiyorum. 
Ağır kayıplara uğradık, fakat bu 

kavıplar kaynaklanm1zla mukayese 
edilirse müvazenesiz değildir Pek 
çok yeni gemilerimiz hizmete girdi ve 
yedekte de bir çok yeni gemilerimiz 
vardır.,, 

M. Alexsander, Atlantik muharebe
sinin hiç bir zaman sükO.n devresi kay 
detmediğini söylemiş ve İng 1lz bah
riyesinin bUtUn hlicumlara cesaretle 
karşı koyarak kayıpları bafinettiğini 

ilave etmiştir. 

Yeni Bir Layiha 
l:?Jff' Bııştarafı 1 incide 

rek yeniden bir takım memurlar 
alınacak ve bütçesine 8 milyon 
lira ilave edilecektir. Hazırlanan 
projede cay ve kahveyi eksik ve
ya fazla fiyatla satanlar hakkın -
da cezai hükümlerde bulunmak· 
tadır 

Çekilmiş kahvenin fiyatı 
Kurukahveciler, bugünden itibaren 

bakallara çekilmiş kahve satmıya bas.. 
lıyacaklardrr. 

Ticaret Vekilll~i son zammı göz ö
nüne alarak çiğ kahvenin kavrulduk 
tan ve çekildikten sonra bırakacağı 
fira üzerinde incelemeler yapmıştır 
Vekillik firayt yüzde yirmi olarak ka
bul etmiştir. Bu hesaba göre kavrul
muş ve çekilmiş kahvenin perakende 
kilo fiyatı altı yüz seksen yedi kuruş 
olarak tesblt edilmi~tlr. Bu fiyat halis 
kahve fiyatıdır. Karışık kahve satmak 
yasakttr. Kahveyt: herhangi diğer 
bir madde ilAve edllerek hallsiyetinl 
bozacak olan vurgunculuk ve meni 
tağşisat kanunu hüki.imlerine göre ce
zalandll'rlacaktrr, 

"Şüphe yok ki, düşmıınm uğradıfı 
ağır kayıplar bu tecrübeyi &'eçireO 
memleketler maneviyatında bOyUk a• 
kisler yapmıştrr. Eğer Büyük Britan"' 
yanın dahili slyeseti fncelendlse, lm4 

paratorluğun tedrici bir buhranla maJI 
tarlp olduğu görülür.,, 

"Alman mnJeti bu harbin her nd 
bahasına olursa olsun kazanılması icap 
ettiğini anlamae ve havaların renatı 
ğmdan ileri gelen tasrt güçlükleri kar
şısında takdire şayan bir durum gÖS'.: 
termiştir. 

Bu münasebetle, Millet, kelimenht 
en geniş manasiyle olgunlaşmış bu
lunmaktadır. Gecen kış mevslınlnde!I 
erkan parola budur: 

Neye mal olursa olsun zefere ala
şılmalıdır,,. 

Roma Büvük Elçimiz 
de Geliyor 
~ Bastarafı 1 incide 

kında uzun malfunat verdikteo 
sonra diyor ki: 

"Bir Türk kaptantnın oğlu oları 
Rauf Orbay, babasmm yolunda yüril .. 
müş ve meslek hayatında parlak mu• 
va!fakryetler kazanmıştır. Orbay, İlY 
ı:ıiltereye ve Birleşik Devletlere yap' 
tığı seyahatlerle, nazart bilgilerini 
pratik tecrübeler ilave etmi:ıtir. 

Yeni bilyllk elçi cesur ve şeci bit 
wttır. Knptan olarak denizlerde gez.' 
diğl zamanlardnn kalma bir konuşmf 
serbestliği vardtr. Sultanların zulilıtl 
hareketlerinden hiç blı zaman suÇ' 
lanmamıştrr. İngilizceyi m6kemme1 
konuşur. Deniz kuvvetinin derin ma• 
nasmı müdrlktlr. tngilızlerl ve Ame' 
rikalıları ııever Uzun milddet İngiliz' 
Türk dostluğunun müdafii olmustur.ı 

Amerikanın Harp Gayretleri 
NevYork 24 A.A.) - Son istatistl!C· 

tere ııöre, Birleşik Amerika harp i•• 
tihsalinde çalıııan işçilerin sayısı, /.' 
merika sonkanunda harbe g!rdiğindel'I 
beri her ay bir milyon kadar artma!C 
tadır. 1941 yılının sonunda işçi s ' 
ynı 5,500,000 iken mart sonıınd· ı bıl 
rakam !!,:?!50,500 olacaktır. 
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1 :JIItllJ:I 
S. CripPs Muvaffak 
Olabilecek mi ? 

y~ M. ANT1m 

Martın -ve ~ sem ha:f'talarİnda 
cephelerdelrl muvakkat durgun 

ltğa mukabil styası voe diplomatik fa
tlt:Yetıer §'iörletlenmişfu_ İnıriltere 
1111.tı> kabinesi ınıısmdıın S. Cripps'in 
aındistaıu ziyareti bunlardan biridir. 

S. Cripps, Ycıit Delhide gazetecile
~pttğt beyımatta: Hirdistanm bü
d" • bir dostu '1e hfl'Y?'<ım olarak gel
rı.ıf:int fngiltere hftkOmetinin teklifle-

hakktncı-a itşaatta bulunamamakla 
~a.ber bunlarm, Hindistana muhta
• ..,,oeı 'V'e!1leceğ.i hakkmda vaadleri ye.. 
l'hı-e ~ mahıyette olduğunu ve 
hl2 ~enin hnllbden sonra hür ve 
~tistakf! Hlndlstanm İngiltere, Sovyet 

Usn. Cin ve Amerika ile işbirliği 
Yapa:ralt kendini JaPOn istilAsına karşı 
:ll'l~ffakıyette koruyabileceğini kat"i 

fr lisanla söylemiştir. 
dh-Crtp~ :ffindı tnnuı yabanc?!-'f de, il
h • 1939 Eylôlünde bir dünya seya
atı~ çıkan Crlpps .f!indistam, Çini i Japonyayı :ziyaret etmiş v~ Çang-
ay-Şek fie, eski dostu Nehru ile gö

t1lşnıftştft. Bundan sonra Sovyet Rus
Yan da giderek ba memleketin hü
kılnı.et adamlarl.>1-t:! tcma~larda bulun
tnuştu. Crlpps, Sovyet Rusya, Çin ve 
liind!stan ara!ITTida bir ittifak muahe
desı. J"BptlmaSI fikrlni de ileri sürmüş
tür. 'Fakat Sovyet Rusya ile Almanya 
arasında ademi tecavrız muahedesinin 
~~tmma!'lt o :ı:ıunan bu projenin tat 
tur. ııabasma geçmesine mani olmuş-

Chopp. bfr ~k fngı"liz devle-t adam
larının ve gazeteleritıin aksine olarak, 
Almanya De Sovyet Rusyanın samimt 
oıaraıı: anbışnmıyncaklarma ve bu 
~\lahedenfrı mnnmün pek kısa olaca.. 
rına tnandığt için Chamberlain'den 
ntmtere De S~vyet Rusya arasında 

daha dostça mOnasebetlerin tesisini 
lnendşt1r. Chamberlaln'in yerine ge
ı;en Chnrctım de bu meselede ayni 
kanaatte olduğundan Crlpps'i büyük 
elçi <:tarak Moskovaya göndermiştir. 

Alman - SOV}'E't ademi tecavüz mu
ah~ dokuz ay evvel yırtılmıştII" .. 
Bug()n Hindistrın da Çin gibi .Tapon 
etrıı>eryalizmtnln 1ııti1A tehdidi karşı
S!rıdad!r Btt ~rtlar içinde Crlpps'in 
dfinya~ en bQyM: 1lç devleti ara
lltrıcta mdtetırT!laı b~ bir işbfrlirti 
f.esıa projesfn1n tahakkukuna hiç bir 
lnant kalmarmştıs. 

S. C-ipps'ln Vazifesi : 
Crtpps mtıth>.mderln dava!lmtn mu

\ı'aftakryett bn'lttmındnn cidden ('Ok 

hayatı bir meısek>nin halli vazife!dni 
ilzerine abnış bulunuyor. Japonlar; 
Pasifikte bugüne kadar kolayca elde 
ettikleri muvaff<ıkryetleri kendi kuv
Vetlertne ve iyi hazırlanmış olmaları
na borçlu olduklan kadar yerli hal
ktn İngilizlere veHolandalılara yardmı 
~elerine ve geni~ mikyasta ha
Zfrladıltlan beşinci k<0l faaliyetlerine 
borçıUdurlar. 
~lerde 'Lont!rada beyanatta bu

hınan Cin sefiri Wellington Koo: Ja
l><>nJanrı, beyn?Jann zulilm ve istlp
datıa" altmda e'Ziler. san ırk in.-;anla
~ tetmnüdfinl.1. fl<'r! sfirerek ve ken-

lne ba insmılarm lrurtartcm süsü 
~ kolay muvaffakıyetler elde 
~ebRcıı'k!ertni ~vtemtş ve şimdl:n 
"<l<iat- Japonlar hesnbma ~lı: faydalı 
rıı;~ Tenn1ş olan bu propaıı;anda
)'a AffY?\ milletlerine kendi hürriyet 
~ İst1ltl~Derl !(in çarpışhklan kana
~tint 1'1enn~ ooretiyie karşı konabi
~ m.-..e ettnlştir. 
İşte eı ipps"!rı V87.Ht'Sl, d5rt yiiz mıı. 

~nhık Htnt mlUE'tine bu kanaati ver
'lrıl!4t, daha oo';!llsu hürriyetin voe ts
tl.kımın bizzat Jıcendtsfni temin etmek 
~ Hindistmu müttefiklerin da
~ ~ vahtm neticeler do~racak 
l'rıahbette beş...~ kol :faaliyetlerine 
~ obnaktan kurtarmak ve Japon 
t~. kıırsr Htn+ milletinin faal 
~ınıgını temtn etmektir. 

Ct1pps ba ..adfes!ni muvaffakıyetle 
~bnecek midir! Rindistana istı"k
h "'e dominyf)n haldn verilmesine nm 
tl~ltr. otan Locd EmerTrıin Mll mn.. 
ıııtan JllR'.ZlrlŞ Ytı:ıffesini muhafaza 
~ Ye Hindi~nn kra• vekilinin ge
c;~lerde, Hint m!Iletlni temsil etmı
~ 'le mndistanda İngilterenin istis
l'ı\aı- 'rctsttnlan vmiyetinde olan Ra. 
~~rı d~ erlere1t onlardan Hindis
. """1tll mil~ içtn yardnn istemesi 
~ hususta ı..a ~pheler uyandırabt
~ Fak:nt İngiit~rerıln en muhafaza-

gazetesi ohın Tlmeı:ı'in Singapnr f Ü~ sonra. neşrettıği bir maka
E!de: .. Arltk müstemlekelerinde tn
~lteorerıin eski !mtlye:ı:lannı tekrar~ 
lliıı el:rru!s1 mevam bahis olamtyaca~ 
~-lle İngflterenln• bu memleketlere 
~ yepyeni hfr siyaset takip etmesi.. 
~ zaruret h!lline ıetdiltini., yaı;ma-
111, en muhafa:mkAr İngiliz efk!n u
'iyesinin bile bu hakikati idrak 
~ğini göstermektedir. Diğer cihet
"""I, Cripps':ln şılhsfyetintn bu mesele
~ haninde mnva:ffökı:yet unsurıı 
~b da şftphesmilr Nehrunun 
~t>l>S'in ffmdi~a gel~ gün sôy
~iği şu sözle!" de, ba kanaati kuvvet
~dinnektedir: ''hısanlar yalnız hür
~~ için harbettikleri zaman zaferi 
ltııı:anabllirler Biz demokratik ve 
~s;akil bir Hindistan istiyoruz. Hür
~~'. demokrasilerin esas prensipidir. 
--aQistarı İngflter.ıc So anlaşacaktır.,. 

Sınıfta kalmanın başlıca sebepleri arasnda müfredat programı, muayyen sınıfların 
zorluğu, her sınıfta birkaç dersin güçlüğü, bazı hocaların döndürücü olması ve nihayet 

çocuklarda bazı yaşların fazla çalışmaya mani bulunması gibi sebeplerdir. 

M ektepler açılıp da ders yılı 

biraz .ilerledikten sonra oku
ma çaiında çocuiu olan her ana ba
bayı bir düşünce alır; bu, çocuklan
um o yıl sınıf geçebllip geçcmiye
ceği endişes:dir. 

Her çocuk büyüğünü yakından il
giliyen bu mevzu etrafında psikoloji 
doktoru Ziya Talat Çağd bir eser 
yazmıştır. 

"Ne için sınıfta veya ikmale kalı
yorlar? Psikolojiden gelen bir tahsil 
teoril!i., adlı bu eser geniş bir tet
kike dayanan büyük ve devamlı bir 
emeğin mahsulüdür. Ziya Talit sınıf 
kalmanın sebeplerin! beş noktada hü 
!asa ediyor: 

1 - Sınıf kalma ve ikmallerin se
bebi müfredat proğramıdır. 

2 - Muayyen sınıfların zorlukta
ndır. 

3 - Bazı dersler, daha ziya4e sıruf 
kalmağa sebep oluyorlar. 

4 - Bazı yaşlarda sınıf blmı -
yor. 

5 - Bazı hocalar daha ziyade dön 
dürücüdür. Hep onların dersinde 
dönülüyor. 

Eserde, çocuğun sınıfta kalmumın 
daha bir ,ok sebepler yüzünden ola
bileceğini kabul ve bunlar da ııöz
den geçlrilmekle beraber daimi ve 
sabit oldukları göz önünde tutıdan 
bu beş sebep üzerinde durulmuş ve 
bunlar ayn ayrı incelenmek sure -
tiyle istatistiklerin ortaya koydqğu 
hakikatlere dayanılarak hükümler ve 
rilmiştir. 

1930 yıb başından 1938 ders sene
si sonuna kadar 3 lise ve 2 orta mek 

Bizde yabancı dil öğretimi yanlış
tır. Müfredat programlarındaki bu 
yanlış hareket, içtimai hayatımızda. 
terbiye müesseselerimizde bir çok za 
rarlara sebep olmuştur. Çocuklarının 
yabancı dit öğrenmesini istiyen ba
balar, mektepledm'zin bu muvaffa
kıyetsizliği karşr.ımda, başka çare
lere baş vumıuşlard:r: 

1 - Çocuklarının terbiyesini, ya

bancı milletlere mensup mürebbiye
lere bırakmışlardır. 

2 - Bilhassa çocuklarını yabancı 
milletlerin mekteplerine göndermiş
lerdir. Eserde bundan sonra en çok 
döndüren ders hangisi olduğu tetkik 
edilmekte ve orta mektep sınıfları
nın üçünde en fazla döndürücü der
sin yabancı dil olmasın.-: mukabil, yi
ne üç sınıfta da en az döndürücü 
dersin tabii ilimler olduğu neticesi-
ne varılmaktadır. • 

Lisenin üç sınıfında en çok dön
dürücü ders fizik ikinci derecede de 
riyaziyeclir. 

Orta mekteplerde döndürücü ders 
olarak görülen yabancı d~I döndür
me kuvvetini kaybetmektedir. 

* * * M uallimler tarafrndan talebenin 
dönmesi etrafında yapılan in

celemeler de bu dönmelerin daha 
ziyade sınıf, ders ve müfredat prog
ramı ve kitap gibi tesirler altında 

olduğunu, yoksa talebenin en çok mu 
vaffak olamadığı riyaziye ve fizik 
derslerinde bu dersleri okutan bütün 
muallimler.in döndürücü bulunuğunu 

iddia etmenin doğru olamıyacağı ne
ticesine vanlmaktadır. 

Müfredat programlannnı haztr -
lanması bahsinde de çocukların yaş
lan üzerinde durulmakta ve progra
mın daha ziyade bunun göz önünde 
tutularak hazırlanması lüzumu ileri 
sürülmektedir: 
"BulQğdan önceki ve sonraki ders

ler, iy.ic~ taksim edilmelidir. Bulüğ
dan önceki dersler dış dünyadan bah 
setmeli; sonrakiler ise iç dilnyayı, 

kalb ve zihin alemini anlatmahdır. 
Ancak böyle hitap edildiği takdir
de insan ruhi tabiatınıı uymuş ve o 
halde muvaffak olmuş olur. Aksi 
takdirde çpcuğa yabancı şeyler gös
terilmiş. kanatlan olmıyan bir mah
lOka "uç!., denilmiş olur. 

"Bırak, bekle onun ruhi kudretleri 
daha ilerlemedi. Ve ilerlediği saba
lan da tam öğret!,, 

Bu, "Psikolojiden gelen bir tahsil 
teorisi,, nin çocuk ve genc;ler için i
leri sürdüğil bir tahsil esasıdır. 

Bundan sonra. müfredat programı 
nın teferruatı üzerinde ayrı ayrı du
rulmakta, türkçe, tarih. yabancı dil, 
coğrafya, yurt bilgisi. matematik; 
tabiat bitgi11i. resim ve müzik ders
leri birer birer incelenmektedir. E
serin metnin.in sonunda bu müşa -
hedelerin dayand•ğı istatistikler deı--
cedilmiş bulunmakttıdır. 100 Ü aşan 
bu istatistikler eserde müdafaa edi
len filcirlerin kontrolüne ve onlann 
hakikate ne dereceye kadar yakın 
olduğunu mukayeseye imkan bırak
mak balumından şayanı dikkattir. 

tebin 19082 talebesine ait malumat 1-.=i 
;::;:~h~~h,?~:Zf.~ ·~ 1 ~.9 ...... ~rı!rıjM~rırr~1,,~,..,, .. , .. ,, ..... =:e'®ffl!P 
lumat da tetkık ve mukayeseden ge- - - ·- -- - -~-~~ ~ 
çirnnıiştir. * * * I S P A Z M O S U N A L A M E T L E R 1 

M uharrir sınıfta kalmanın se-
beplerinden en mühimmi ol

duğu neticesine vardığı sınıf mese
lesini ilk olarak ele almıştır. Üç er
kek ve kız lisesinin cetvellerinin tet
kikinden alınan netice şu olmuştur: 

Erkek lisesinde 3 47, kız lisesin
de % 38 ve Gazi lisesinde % 38 
ile en çok kalınan dördüncü sınıftır. 
İkinci derecede kalınan sınıf da bi-
rinci sınıftır. Muharrir bu ilı:i smıf

Çocuk lspannoza tutulduğu vakit 
hekim yanında bulunursa onu kolay
ca teşhis eder. Fakat hekimin bulun
ması pek nadir, ancak bir teMı'lüf e
ısericlir.. Çocuia ispazmoz geldiğini 
annesi yahut çocuğa bakan kimse gö
rüp, anhyaeak, sonra da hekime ha
ber verecektir. Onun icin isparmozun 
alametlerini bilmek anneler için fay
dalıdır. 

talı:i her ikisinin de birinin orta, di- İsparmoz nöbeti pek küçük. bir ya
ğcriniı:ı lisenin başlangıç sınıfları ol- sından daha lı:iiçük çocukl:ırda birden 
ması keyfiyeti dikkate layık bulu- bire başlar. Çocuk beşiğinde rahat 
yor ve bundan da şu neticeye van- yatarken, &üt emerken, yahut oynar. 
yor: ken, hiç ses çıkarmadan birdenbire 

Her mektep, aldığı talebeyi kendi titremiye başlar ... Ancak bir yaşından 
programlarma göre seçiyor, eliyor. daha büyük çocuklarda isparmoz nö-

"Eserde deniliyor ki; tahsilden betinden önce kay, yüztinde kızarma. 
maksat malilnıat kazanmak değil, ruh haykırma ve çırpınma olur. 
kabil~yetini işlemek, tekamül ettir- lsparmoz nöbeti başlayınca çocuk 
rı:ektır. Me~~pler~e malO.m~t .. ikiı:ı-ı gözünü bir yere diker, yalnız oraya 
cı, ruhi kabihyetlerın tekimülu bı- bakar kendisine dokunulısa etrafında 
rinci dere~eded~r_. O hal~e, _ilk .okul- gürül~ü olsa iıitmez... Bu' hal c;o~u
larda ruhi kabılıyetlerı ı§lıyebılecek ğun kendini kaybetmiş olma:sı demek-
derecede malO.mat vermeli. tir 

Bunun üzerine ortayı ve daha scn- · 
ra liseyi, taş üstüne tal} kor gibi in- Hemen arka11mdan, çocuğun bcrui 
şa etmelidir. sararır, gözleri yukarıy t kayar. öylece 

Çocuklara yazık oluyor. Bir mek- kaskatı kesilir ... Yüzü hic hareketsiz 
tebe giriyorlar. Bin bir beladan, se- kalrr, başı bir tarafa ve ark<1ya doğ
ı;ilmeden sonra çıkıyor ve cliierine ru gider. Çene kemik1eri kilitlenir. 
giriyorlar. Orada başka bakımdan Kollan ve bacakları kaskatı olur. Par 
bir seçme başlıyor. Dönüyorlar_,, 

maktan bükülür... Göğüs de kaskatı 
kesildiği için ncfeıi duru r. 

Böyle kaskatı hal bir kaç saniye 
sürer. Sonra çocuk titrcmeğe başlar. 
Yüzü buruşur, dudakları titrer ve 
ikisi de dtşarıya doğru cekilir. Üst 
dudak yukarıya doğru kalkar ve dur
madan titrer. Çene keınilderinin ki
lidi açılır, çene de titrer, çocuğun 

dişler varsa onları gıcırdatır.. Çocu
ğun ağzmda biraz köpük. bazan da 
kanlı olarak, belirir, Gözler de tit-
rer ... 

Kollar da titrer, hafifçe bükülür, 
sonra açtlır... Bacaklar da öyle olur, 
fakat dııha hafifçe... Çocuk bu titre
me esnasında nefes ahı-, fakat boğa
zından gürültülü bir ses çıkararak .. . 
Çok defa, çocuk idrannı ve ötekini 
salıverir ... 

Nöbet uzun !Urerse çocuğun yüzü 
morarır, ter döker, ellerJ ve ayakları 
soğur, bazan sıcakhğm 40 dereceye 
çıktıi1 olur. 

Bir kaç saniye, en çok bir, iki da
kika sonra cocuğun titremesi geçer, 
bütün adaleleri gevşer, fakat çocuk 
bü~bütün halsiz kalır .. . Nihayet çocuk 
havkrrarak yııhut ağhyarak l'etlır ... 
İsparmoz nöbetinde çoc:uğun çokc;a 

idrar çıkarması hyırlı alil.met . sayı1ır. 
Nöbetin tekrarlamıyacaiına alil.mettir. 

tki Taraf ta Donetz Böl9esinde 
Yeni ve Müthiş Muharebeler 

için Büyük Hazırlık Yapıyorlar 

Cepheye sevkedilmek üzere hazırlanan Sovyet askerleri 

Şubat aynıda . askeri sütunlarda 1 biliyor; fakat. bunla: mahalli muvaf
Rus cephesınden bahsedilme - fakıyetlerden ıbarettır 

mesi orada bir şey cereyan etmiyor Kış, muhariplerin gayretini tahdit 
manasını ifade etmez. Her iki taraf ediyor ve sevklllceyş hıtrekitını da -
bölgelerinde ihtiyatların faaliyete gi- raltryor. 
rişmeleri oralarda geçen savaşların Ruslar, hasımlarını mütemadi taz
şiddetini gösteren delillerdir. Ruslar. yik altında bulundurmakta devam e
lrişın son haftalarından milmkiirı ol- diyorlar ve Wermecht'm (kara ordu
duğu kadar istifade ederek arazi ka- ları müdafaa kuvvetleri) geri hatla
zançlarmı arttırmak istiyorlar. rmda raa liyette bulunan kııvvetler 

Tebliğleri tetkik etmiyen adamla- t
1
ren. ~ollarmı ata~k:_ m~ala~ güç

ra lfir fikir vermek için takriben ol- eAştırıyorlar v_e buyuk bırlıklenn er
sun Alman _ Rus cephesini bir hari- kanı harblycstne karşı baıan muvaf
tada tesbit etmek gittikçe güı; görü- fak olunan hareketler yaparak düt
nüyor. Zaten Rus olsun. Alma ııolsun manın manevi kuvvetini kınyorlar. 
bu tebliğler coğrafi bakımdan mühim Almanlara gel~ce: ~·~.m şidd:tine 
dir · bize verilen ikinci derecedeki ma ve orduda yaptıgı buyuk tahrıbata 
lil~at klh bir tarafın, kah diğer ta- r~ğmen iki kötü iklime u~nk çare
rafın alıp ve;dikleri yerlere. esirle-ı sıni buluy~r~~r. Alman te~:kc;llerl bu 
re, zaptettikleri mühimmata, düşür _ b~susta buyuk gayretler go1sterml_şler dükleri tayyarelere ait bulunuyor Her dir. Son zamanla,rda kızak arla ıaşe 
iki taraf da kı::ı harbinin kendi le- teşkilatından ve gayet hafif olduğu 
hine olduğunu isbata çalışıyor. halde sıcaklıitı muhafa~11. eden callu-

Aı lar I
" .k. 

1
. 

1 
loz c;adırlardan bahscdılıyor ... 

man m e .. stı ıyet ı o masmı .f. ..y. Jf. 
istedikleri cephe bu son haftalar 
zarfında !stediklerin.,en f'1zll\ h~re

ketli oldu. Ruslar, sonbaharda Al
manlar tarafından tahldm edilen mu 
kavemet merkezini zaptetmekten vaz 
geçerek, Straia Russa, Velihie Louki. 
Rjev, gibi şehirlerle Viazma, Orel, 
Harkov gibi muhasar<1 altında bu
lunan şehirleri ele geçinneğe gayret 
ediyorlar. Göllerin bulunduğu yerler
de ve Valdai batak!ıklarında, yazın 

y aziyetin en karışık noktası mer-
kez ımntakasıd.ır. Bu karışıklı • 

ğın sebeplerini yukarıda anlattık. 
Her ne kadar Kholm şehrini ellerinde 
tutan Ruslar sevkıltceyşi bir yol olan 
LeningraC: - Vitbesk büyük hattım 
tehdit ve Smolensk üzerine sarlrnıağa 
çalışıyorlarsa da bu şarkta \Tolga ü
zerinde muharebe edilmesine mlni 
teşkil etmiyor. 

Bundan sonra muharrir, derslerin 
dönmekteki rolünü bir mevzu olarak 
ele alıyor ve istatiıtiklcre dayana- 'ı 
rak şıı neticeye varıyor : 

harekatın müsait olmam:ısmd3n dolayı 
ı•••••••• • ••••••••••••••••••••ll~lıı Ruslar kıştan istifade ederek kayak, 

Smolensk'in seksen kilometre ıar
kındaki Dorogobouj'ü zapteden, 
Joukov ordu:suna mensup alaylann 
muvaffakıyetini zikretmek icap eder. 
Fakat burada da tafsilli.t yoktur: zira 
bir şehri esaslı surette İ$gal eden 
kuvvetle bazı kuvvetlerin c;ıkmtılar 

yaparak, sonra çekilmek ıartiyle bir 
kasabanın dış mahallelerine kadar 
sokulmalarr arasında bir fark vardır. 

.. Orta mekteplerin 1, 2 ve 3 tlncü ' 
sınıflarında talebenin en ~ok dön -
mesine sebep olan ders "yabancı dil,. 
dir. 

Mahkum Olan 
Vurguncular 

'\1'uı:guneuluk ruçundan İstanbul bir 
numaralı m.illt korunma mahkemesi
ne verilen Galafada kömürcü Musta
fa 25 lira para cezasına. 35 gün dük
k~m kapatrlma:stna, Bahkpazarın
da kasap Mürteza ve şeker satmıyan 
Sultanahmette bakkal Münevveı- 5 er ı 
lira para cezasına 7 ~ gün dOkkaıı
larmm kapatılmasma mahkUm edil
miştir. 

Askere Giden Müstahdemle
re 'O cretleri Verilecek 

1 
Ank:ara, N (T_'ı.N) - İktısat Ve- 1 

killiği, maaş lram:ınuna elt kanuna bir 1 
madde ek!fyen )"l!'Di btr kanun projesi 1 
hazırlamıştır. 

Bu proje ne fkbııedl dev-let teşek
kililerinde ı;al!ş~n işçiler voe müstah
dimler, askere almmalan halinde Qc

retlerini ahnak imkAnmı elde etmiş o
laceklardrr. 

7 ve 9 Y aşlannda İki 
Hırsızın Marifeti 

Sultanahınette oturan 9 yaşında 
TurguUa 7 yasmda Hüseyin komşu. 
lan Hafizenin kapıstnm kilidini kıra
rak içeri girmişler ve b h b.inklet çal
mxşlardxr. 

Küç;ik hınmiar bisikleti ~ 
sonra Sirkecide bi6iklet.çt Mehınede 
90 kuruşa satmışlardır. 

Yakalanan htrımlar '9'e bisikletçi 
Asliye yedinci ceza mahkemesine ve
rilmiştir. Mahkeme ~ocuklan velileri
ne iade etmi~, calır.an malı satın a
lan Mehmedi de 5 gün hapse mahldlm 
e~. -

BUGU. · N "~~eıerden Mu""nhası·ran ve Yalnız , suvari, motörıu kızak aıaylariyle i
ıtıbaren çerlerilere nüfuz ed 'yorlar ve Smo-

lcnsk'in ~maline kadar geril\alar ya-ç EM B ER L ITAŞ S•ınemasında pıyorıar. Halbuki üç yüz kilometre 
şarkta Kalinin cephesinde muharebe
ler olduğu bildiriliyor. (Büyük Fedakarlıklarla Yalnız Sinemamızda) 

Bütün gönüllere saadet ve ıstırabı tattıracak, her kalbde aşkın 
en ilahi destanını yaşatacak içtimai, ahlaki gençlik filmi 

ELMACI GÜZELİ 
(TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 
BAŞ ROLDE !!Jt ~ürkçe "İsta~bul Sokakları" 

fılmınde baş rolu oynayan 
Mısınn en bü.. 

yük sanatkan AZiZE EMiR 
Kadın,· içki ve sefahat alemleri, lüks ve asri haya· 
tın iç yüzü, emsalsiz ve hayret amiz bir mevz11 
he rkesi teshir edecek prk m usikisinin en ateşli, en 
cazip şarkıları, gönül ve kalbleri mestedecek ıa. 

'hnti '1APmP1Pri· nıh ok .. ııva,, hir mihilf 

Yer bulmak için biletlerıniz.i evvel.den aldıruuz. Ve lfıtfen tanı 
seans saatlerinde teşrif ediniz . 

Bu suretle iki hasım orduları, Rus
lann cüretkar planları ve Almanla
rın müthiş mukavemetleri yüzünden 
birbirlerine girift oluyorlar. 

Bir taraf şu neticeye varmak isti
yor: Leningrad'ı kurtarmak. Rjev'i 
düşürmek, Smolensk Moskova yolu
nu açmak. ... Diğer taraf muh::ıfazıı e
debildikleri çıkıntılardan istifade et
mek için havalar güzelleşinceye ka
dar ne pahasına oluna olıun tutun
mak. 

Şimdiye kadar orduların böyle bir
birleriyle girintili, çıkıntılı olmaları 
ayni neticeyi vermezdi. Çünkü altı 
ay evvel iki üz bin Ruııun Bialistok 
da yahut Minsk'de çevrile-rek esir e
dildikleri öğreniliyordu. Bugün yıne 
bazı harp unsurları bir mukabil taar
ruz sayesinde bu miktar esir vere-

Daha cenupta. Mareşal Timoçenko
nun mmtakasındi hiç kesilmi.yen mu
hareb~l er şiddetini arttırıyor. Ruı -
lar, hiç bir zaman Harkof merkezini 
geçmeğe muvaffak olamamışlardır 
Hatta kuvvetli Alman mukabil taar-
ruzları karşıs·nda arazi terketmeğe 

bile mecbur olmuşlardır Don havza
sını düşmandan temiztiyemediler, Ta
ganrok'\ı geri alamadılar. 

Fakat bu bavalide yeni ıuüthiı mu
harebeler hazırlanıyor. Bir kere ba
har gelip çamurlar kuruyacak oluna 
tankların kesif bir surette harekete 
geçecekleri uman gelmiş olaca.lı:tır. 

Kafkasya petrolünü fethetmek için 
yapılacak büyük .,;arpışma hazırlıiı 
olmak üzere her taraftan taze kuv
vetler getiriliyor 1 , İlaveten Renkli MİKEY MA UZ - M1K1 TERZİ lstanbul sinema aleminin en büyük, en zengin programı 

~-•••••••••••••••••H•ı•••••••' İstanbulun 2 büyük sinemasının emsalsiz programı: 
----------------1--~J. Şehzadebaşı B UGÜN Gedikpaşa 

ttnWsiz bir aşkın. ~;~aem asla unutulnuyacak T U R A N Ma:;~;~;!en A Z A K 

GONULLER ALDANIR 1 ·Bahar Resmi Geçidi 
HANS SÖHNKER - LENi MARENBACH Tebessüm, neş'e :~~ t~e~~~ :ı:;a severlen reshı 
PAUL HARTMAN. KATHE DORSCH DE AN NA DUR B 1N 1 in 

(Fraruncıa sö:ı:lii büyük bir dram) Herkesi mestede.,. Çardae diyarm!?ı oynak nağmeleri ve Vıyananm 58-
SÖlmle'& ebedi &§kmı üç sene gönlünde gizli yaşatan bir bi.ki.re- hane dans!ariylf' süslenmie ve kısmen eski Avusturya paytahtmrr 

gözler kamaştırK'ı saraylarında güzeran etrni~ fflT!Salsiz süper filmi. 

nin heyecanlı sergüzeştleri BAY TEKi• N YILDIZLAR 
Yarınki Perşembe Akşamı 2 • DİYARINDA 

1 Ş A R K sinema s 1 n da Sinema merakltlarmm &abırsnlıkla beklemekte olduğı.~ büyük Amerikan 
sinema romanı herkesi hayrete düşürecek feerik bir dekor içinde can-

';•••••••••••••••••••••••••r ''9 landırtlmş bl.i)l(lk scrg(lz~tlcr ve maceralar dram· I 

l 
. 

3 

TAKViMDEN 
B iD YAPAAK 

Hazineleri 
Kurtarmak için 

Yazan; ULUNAY 
ııim ve kitap meraklılarından ve 

müzelerimizden birinin kıymetli 
müdürlerinden olan zat Anadoluda 
tanzim eylediği bir müzeden bahse
derken: 

- Bilbusa, dedi. El yazması ki
taplardan beş altı yüz tane var ki 
bugün eşlerine bir yerde rn'Slanmak 
ihtimali yoktur. Antika eserler toplı
yan biri sordu: 

- Bu eserlerin kıymetleri .zarfla
rında mı vok~a maı:ruflarmda mı? 

- Her ikisinde de... Mesel& za
manm en hünerver hattatı bütün Tür
kiyede bir tek nüshası bulunan bu kıy_ 
mettar neri yazmış; ve yine za
manın en hün~rli tezhibd~i bunu son 
derece ııa:ıatle süslem;ş. tn~an kitabı 
eline aldığı zaman telife mi, hatta mt 
tezhibe mi hayran kafacağını bilmi
yor.. . Bizde böyle ele geçmez ae ki
taplar vardı 1 

- Muhafaza edilemiyor mu? 
- Hayrr. Piyasada elrien satılan yaz 

ma kitaplar vardır. Burlarm coğun'l 
dikkılt edilir~e ~on sayfadaki tarih
leri ııllinmişrir .. 

- ??? 
- Kütünhane vakfiyelerinde bu k:i-

taı>lar tarihleriyle kayıtlıdır. Kltap 
değiştirilmiş. verine b~şkası konmuş
tur ve sattldığt zaman taribler ben
zemesir diye sil.inmiştir ... 

- f!I 
- Size hazin bir misal dah;ı: Mem

lekette tı1tün rejisi olduğu devirlerde 
Amıdolııda bir kasabada bulunuyor -
dum. Tfitün rejisi vardı ; fakat tütün 
kııc;ııkcılıın d~ vardı 'B11nlar muayyen 
hir miktar tütünü kU;ıtlara sararlar 
"" fise1r diye satarlar Her kahvenin 
böyll' bir kacak tü•ün S<'tanı bulunur 
Bir ırün kahve dükkll.nlarmı'lan birinde 
bu fü:eklerin sanldıiı kai'!·t dikkatimi 
cektl: h!r oa'-"et d .. ben aldım: ne g5-
reyim? Hatlii"nin fl'vkaliı'le güzel yazı 
le yıızılmr; divanınıfan kot'muş bir 
yaprak.. Diiier, "Pak,.tlerin de parasınr 
verip aldım . Kahvede satılanları da 
(opladım On altı yaprak kadJr oldu ... 
Bu nadide eser n:ısıl olmus da bir tü
tün kaçakçısına paket kadıt1 rğt yapı
yor? .. 

Birisi ıordu: 

- Ya bir yanır n olu· da o nadide 
kitabın tek nüshası yanarsa ... 

Herkesin rengi attı Buna kanı 
"Allah ~aklasın! .. d'ln b::ışka 
ceval') voktu . Hepimi?. büyük 
vrkkillle bu mlnevi sigortayı 
Jadık. 

- Allah sak?asınl ... 

•erecek 
t.ir te
tekrar-

''Bahriye mektebinde bütü"l !Yene ki 
tap acmıyan bir tal,.be sene sonun
da imtihana girer. Mümeyyiz kura ile 
c;eklleıı suali okur: 

"Sa:vet bir fırnnada gemi batmak 
tehlikesine ufraraa ne gibi tedbirler 
alınır?,, 

Tenbel fakat kurnaz cocuk sualin 
cevabını beceremiy«eğini anlar anla
maz mümeyyize: 

- Aman efe-ndirn, der .. Böyle kötü 
sevleri yormağa nıısd diliniz varıyor? 
Allah sak1asın. Ben böyle fellketin 
tedbirin! de kendini de düşünmedim 
bile!.. 

r1<öÇoKHAil-;;itw .. ·1 
.-. ......... -......... - ---. ........ 1 

+ BOLGE IAŞE MUOURU - htar.bul 
Bofıe iaşe mtldüril Jılümtaa Rdc dDn ~kıaın 
Ankaraya ritmııtir. Mümtu Relt vekillik ile 
temaslarda bulunacak ve şebrımlzde yiye;ek 
maddelerinin tevrl ve ıaı.rıları balclcında yeni 
drektifltr alacaktır. 

+ BELEDiYENiN MASRAF BUTCESI
Befediye mHraf bütçesi 13.5 milyon lira 1>la
rak tnblt edilmiştir. Evvelce de yazdığımız 
ribi varidat bütçe•İ 12 milyon 800 bin lira
dır. * GELEN MALLAR - Orta Avrupadan 
Kapıkale yoluyla inhisarlar idaresi için .ı,.-ara 
lclltdı l'etlrllmhtir. Hindlstanduı da pİyap
mıı için f.ula rniktarda pamuk ipliıii aelmlıur. + TRAS FiYATLARI - Berberler Ccnıl 
:rıti berberleri aınıflara ayıran bir liste Y•· 
paralı belediyeye vermltt!r, Bu listede berbu 
'"' Oç arupa ayrılmıştır. Her ırupuo traı fü; 
rultrl ı:rrı bir tarifeye tlbi ttıtuhnuı 11t~n · 
nıektedir. Bı.lediye listeyi tetkik etmektedir. 

+ MUNAKASA GAZETESi - Milnata,a 
refll.imu :redinci yılını idrak etmlıtir. ·tebrik 
ederiz. 

TEŞEKKÜR 
Babamız Mehmet Avunduğun o"'ıil

mfi münasebetiyle cenazE' merasimin
de bulunmak ç~lenk göndermek, tel
graf ve mektup le; u.zı~ ede bulunmak 
suretiyle kederlerimize iştirak eden 
-ıevata ayrı ayrı teşekküre teessilrü
müz. mani olduğundan kalbi şfikran

larrrnızın iblAE:tna muhterem gazete 
nlzln tavassutunu rlC'ı ederiz. 

Aile namma 
OzeyJr Avunduk 

isleri 
Fatih ŞubHin~en• P A• TeP;m. Mehnıct 

otlu Pevıullıh 316 Sııb•ve mliracatt. 

•••••••••••••••••••••••• 
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ı-----·--TAN Gazetesi 

~ ICin Fiyatlar• 
Kr· 

Ba.şlık maktu olarak 7511 

I inci aayf o santimi 50t, 

• • .. 
J • • • 15h ., _______ .. 



- . 
Günün Meseleleri 

Karşısında 
• 

u-~ .... 1--
ta şark meselesini hanetmi,-e ka.. 
rar vermiştir. Bunun için adalar 
dan ve Kıbrıs üzerinden Surıye
ye inmek tasavvurundadır. Bu. 
tun hazırlıklar hep bu hedefe 
gcire yapılmıştır. TaarruZUll bq. _ 
lamak üzere olduğwıu &82NtQ lıı -
gilizler de, geçen sene İllgilter• 
ye karşı hazırlanan taarruzu aka 1 
mete uğratmak jçiPl yaptıkları 
gibi, adalardaki hazırlık merkez. 
lerini bombardımana başlamıi -
lardır. Rodosa, Giride ve Yunan 
sahillerine son gı.inleroe sık 'sık 
yepılan hava taarruzlarının he -
defi budur. 

• • • BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • . KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 
• 

Bu haberlere Türlti,.etı1n i5.. 
m.ın.in karıştırı1ması.n.a ge

lince, bunun sebebini de .uıla -
ınak güç değildi&. Geçen sene Bal 
kanlarda harekete geçmeden~. 
~ olduğu gibi. bu defa de. AJ
marıya orta şarka taacrw:a ba§la
aıadan eV\'Ell Türkiyenin a.l.acağı 
vaziyeti. kafi su.rette bilmek .ihti. 
]lBC:Sndadır Von Papen'in Berli
ne çağınl.mış olmas.ınm sebepi..e -
niru:len hirıi. de bu olabilir. 

Ve Bütün Aqrtlart Derha4 Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRIPIN Yerine Baska Bir Marka Verirlerse Reddediniz. 
. •. . . . . . • • •• 1• • ... • 

Anıt • Kabir Jüri 
Heyeti Şehrimizde 

B•ş t:•rafı 2 inci •yfada 

. 
OSMANLI BANKASI 

30 NJSAN 1941 TARiHiNDEKi VAZIYET 
AKTI F PA81 F 

laterlln Ş. P. rstemft Ş, P. 
Tül'kiyenin orta şarka yapıla • 

oai: bir taarruz karşısındaki w. -
~tıi ise tereddüde lüzum gös -
ta?mıiyecek derecede sarihtir. Ge
~n yıl f°!f!zler Suriye ye lrakı 
:wgal Erttik i zaman, Türkiye na 
$1 bitaraflığını mııhafaza etm.it
ae, bu defa Alman istilasma kaı;
ğı da~ vaziyet ayıtidir. T4ıir 
~. :istiklaline doku.ııuJ.ınadlqa 
be.rpten uzak kalmak kararında.. 
dl!'. Milli Şefim.iz bu defa da İz -
mirdeki ntıtuklarmda bu .kaıan. -
mızı tekrar etmişlerdir. 

Abidenin yerleştlrilmeainde, Anka
J'aJl'a ırirerlı:en tnas meydanındarı, 
Bakanlıklar c:ihrlinden ve ~hrhı h.t
lı:aca önemli merkezlerinden ıtöcün'14-
leri de. ehemmiyet}e göz önhde -- Hl99e !191let!le>tntn ~ llltenme--
tulmuştur. ·rntıf alım lırbınt 5,000 000 

7,410.213 13 
2,205,000 
'1.819.422 ., 
l,895 S82 16 
'1,0&U95 16 
1J157 299 14 

Sermaye 
statü mucibince ayrılan ihth•at akcest 

'1 Tedavülde bulunan banknotlar 

10,000,000 
1.250,000 

339,953 
Prof. Onat'm sözleri 

Pt. Omtt, Türk mima!"lannm bep
nehnilel bfr m69ftbaltada kazandTğı mu 
nffakıyet bt'1fttlda ihtiıulannı so
ran ~~ demiııt:iT lı:i: 

Kwda ve bankabrda ~ .... ~ 
K•a vad&H naDllar ve rôporiar 
Tahııll olmı.acak aıerıeGer 
Cfttdallda ~ ~ 
Borçhı cari hesaplar 
Rehin mukabilinde aY&nslar 
Kabut 10Jfy:te bon:lular 
Gayri menkul mallar ve ınobfl7a 
M~ferrtk 

142,472 8 
!Wr.849 I3 
136,!ISO ı 

G&üldit\!nde ödenecek senetler ve 
8 Y8deli senetler 
S Ablcakb cari hesaplar 
7 Vadeli bonolar ve cart hesaplar • 
3 Kııbuller 

5 Müteferrik 
5 
8 

180,093 
21,211,030 

725,507 
242 472 
320.330 

7 

5 
2 

8 
8 

34,278,386 13 1 34,278,386 13 

Xuyuaa ı:mrvafık olduğu ıasdik ol12nur 
"Tmum Mtıhasebe Şef Muavini 

A. A, MAYER 

Türkiye Umum MtidürQ 

PH. GARELLI 

9 

4 
3 

11 
5 
5 

Fakat Türkiye ayni aameııda 
İn.giltere.ııhı müttefiılddit. &i ba.. 
kJmdan İngilizlerin Suriye ve or 
ta şarkt.an ç.ıkanlmak istenmesi 
karşısında Türkiyeoin Dası! bir 
hareket hattı takip edeceiini öğ
r.enmek Al.ma.Dya iç.in harekele 
geçmeden e.vvel bilirıınesi J.azim -
gelen meselelerden birini ~ 
edebil"ır. Bizce Berllnin 1.'ürkqe 
hakkında kullandığx ı;rriiphem li. 
samn miıınası budur 98 aria şark 
harti~ ait haber~ Tüııki -
,.eni• iımıinin kan~ 
sebebi de be olabilir. 

"- Netice,; ndYodan öireninee 
aıe.indhıı. Beynch~l mahi~tte olan 
bu mümbakaya ittirak eden mimar
lv ara:ımda benıclmilel şöhretlerln 
de buluıımasr Tück mimarlannn oıu
vaffa'kryetlerine biT kat daha k.:ymet 
Vffmf$ buhındufıma ıs\lphe yoktur; 
Tiirlt miman.t çok J'lerlemi, ve yük
•elmittir. Bu netlee cidden ytiksek 
n tam aalthiyetti zevattan ttşekkiil 

~~~~~:.~:~ ... ~ ·~~~I(~~~ ı ..................... ~ ... "i'l'iT'""'""f'i 
OrtılUl Ardıı ile berabu en büyük iti
m Te tit!rlJkle çahşat'llk haırrladlk. 

fıİ6ımbtıl Adiye ıo uncu hukult h4-
kimliğinderı: Edvin Kamhi ~i 
Avukat .lak Mizrahl -.e Jak Mitriıni 
taTatındmı Heinrlch Sy1't aleyhine 119-
tlklım Emniyet SaQ<iı#ma yatu1iaıı 
bir Pır1an'ta G«danhk, bir Pantantif 
'-e bir~ istiXraz olunmu,, olan 
l ~ !iraarı ~,.esi suretiyle rehin
den kurtanlmast hakkındaki dnara, 
aıt muhakemede, Heınridı Sylt ika
mctgMınıda bulunmadlğından V1! bu
lundti:ğu yeri de bılen olmadığından 
hakkmdaki b6tün tebligat ilanen ya.. 
pdmış ve bu M-e ,..karda yaztlı bu
hınan ~lrlll:e.-heratm mnkCır meblAğm 
ödeı:ihreSr?ıalln:ie rchttıemı kurtulma
sına tııB!&emerni;ı:dewı •dlr olen 5-8-
Qo\2 6ırlh ve e&aa 9Qfl<Q. karv 11431 
61 No. 1u. fibım Bdnrlch SJ'lt hak-
kıtı.da ve bir ay müddetle ilAnına ve 
temyiz etmediği Ye,ll •bir vekil de 
göndeQD.edlği bkdirde b;lkktnda.lti 
hükmün kesbi kat'iyet edecefi illn o
lunu~ 

ZA".:i - Vakhkebtr nMm memm
tuğumt'an aldığım nüfus eüzdanrıtı ve 
Bı.iyükelman askerlik ~inden ter
his muaı~lesfni nıaan kaybeylediın. 

Tapdacak anıt _ kabir t.:?n eserimu 
kaW edflinııe bundan en bfiyük lfti
Jmn ~fmnsa tfipfıe Yoktm ... 

EtJerkri takdire layık 
görü/.eınler 

B9cdoetf tatcdire ıı'* ~rlilenl« a
rannda cJa -nrimar Hlmid Kemal Söy
l~'tw. Kemal Ahmet Arı:ı . Reeııi 
Akçay. Fer~dun Akozan Ye Mehmet 
Handan nrdır. 

lhmlardan H~mid Sôylemezoflu Ki{. 
zel sanR tfer akademi si ımezunlanndlı n
c!rr. Tahs!lini Studırard'da tamamla
ID1' değerli bir cençtir_ Hlten ihti
Jl'llt zabit1 olarak ntani Ta'.riferin! ifa 
etmektedİ'I'. 

Xemal Ahmet Ara da ııüzel sanatlCT' 
ııkademilİ1ıden merundıır. Şimdi Yük 
~elr mühendis mektt'binde doçenttir. An 
kanda f>Ol1s - jandamı"\ mektebi bl'ltı
W'I için açılan mii!!abakdyı lrM-anm~ 
t.ır. 

Reci Altçay, cmeİ sanatler akado
m:lai rnezumıd:ur. İnhisıırlar umum 
rn&diil"lif~ tıe1$1ı:'l!tmda çaJııım•ktııdrr. 
Bur reısm! binılfar için açıllln müııa
beldan kazanmı11tn. 

.Feridun Akozan ve Mı-hmet Han
dan da rozel sanatler akademisi me
lllmlarrndandır ve ayni ak,.demide do 
~ olanık bahınmaktadtrlar . . 

~---------Dr. Hafiz Cema• 
<'9 JfLEFtl MÖTIHA&IMU) 

Yenisini alacağtrn.dan eskisinl:ft hükmü it MICllllıtdan Mlt•h•-
kalmaıruşbr. İstanbul. DWanrolu No 104 

İamalt o~lu Ali utvt Akyol Vakfl- ı T~ 22Sml 

kebtr 132'0 doöunılu '-~••••••••11111" 

Çocuk AnsiklopeClisi 
2 Büyük Clt 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocuklann hayat 
bi1gisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükem
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak olanlar 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BiR TAKIM ALiNiZ. 

·rz(rJÇ 
P! fiRKll( 
(1NKO 

LEVHA . 

. MÜHÜR 
KLiSElfR 

ZIR A -~_ T BANKASI 
Kanlaı Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve. Ajans Adedi : 265 

r.mıt 1"e Ticari Her Nevi Banka Muametelerf 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE YERiYOR 

Demir ·ve Tahta Fabrikaları 
Tür~ Anonim Şirketinden 

Fabrikamız lmalithanes~nde Çahştınlmak Ozere 
50 Tesvi~ci, 10 Ternacı, 2 Frezeci, 2 Takımcı ve 

Sucu, 30 Demirci, 16 Marangoz Vstuı, # 
Modelci ve 10 Dökümcüye 

, Dr. lbrahim Denker '\ 
Bahklt Haı;tanes• Dahiliye Mü-j 
tehassrsı. Her gün saat 16 dan 
sonra Beyoğlu - Ağacamii, Sakı

za~acı caddesi Çöplükçeşme ~ 
kak Nn ı;:ı 'T' .. 1,.fnrı 424RR ................ 

# Dıo. lhea11 Sami _., 

1 
Öksürük Şurubu 1 

Oksürll.k ve rıetes darlığı, boğ
maca ve kızamık öksürükleri 

icin pek tesirli ilActır 

"-Herkea kullanablllr. _, 
1 

iHTiRA ILA~ 
"Kendiliğindt'n emen rotor tulum

ba,. hakkında almmı~ olan 13.3.1940 
~nlü ve 2824 s<>yıh ihtira beratl bu 

• defa mevkii fiile konmak üzere ahe
re devrü!era~ veya icar edileceğinden 
talip olanlartn Gafatadaı İktısat ha-
nmda, Robert Ferri'ye 

ilAn olunur. 

müracaatlan 

ZA YI - K8drkl\y l11şe mfidQrHlAfuı
den K'rkor, Zı>bPl, Armı'!veni \'e Pa
rls, Giileser nğ:u adlarında aldığım 
ekmek karnelerini zayı ettik. Yenile
rini ıılacağımd::ın eskisinir. hükmil yok 
tur. Kııdtköy M•.ır:-tbey sokağı No 39 
Kirkor Gülesı>r oğlu. 

Beşiktaş Sulh ic'rt1 memurluğundan: 
942/ 136 - Kirfı borcundan dolayt sa
trlması kararırir ola"' Portmanto, ko
modin ve buna mümasil eşya 31-3-942 
tarihine mmadi1 SPb günü saat 10 dan 
12 ye kadar satılacaktır. Muhammen 
kıymetlerinin % 75 bulmadrğı takdir_ 
de 4-4-942 tarihir. emüsadif Cumartesi 
günü ayni saatte ikinçi arttmnast ya
pılacak ve en cok arttrrana satılacak
tır. Talip olanların gösterilen gün ve 

1 

o:;aatte Beyoğlunda Abanoz sokağında I 
No. 18 ev ile yine Beyoğlunda Sakız 

1 ağa caddesinde No. 32 ııı;:artnnanm No, j 

1 
dairesinde hazfr bulundurulacak o
lan memuruna mür:ıcaatlan llAn olu· 
n~ 

" 

T(iRKIYE BANKASI 
Küçiik Tas:ırruf Hesaplan l 942 İkramiye Plim 

K.eşıdeler: 2 Subat. 4 Mayıa, 3 Attıms 2 tltinciteirlf 
tarilı.lerinde vepıhr 

~ 942 ikramiyeleri 

1 adet 2'0l'O llnldr-2000.- Ltn I' 
• • 1000 • -.1000.- • 
a • 150 • -l!»OO.- • 1 a • 500 • -ı5oo.- • 11· 
fi ?"il -2!\M - fi 

40 adet 100 llnbk- ..COOO.- Ura 

50 • 
&00 • 
~no 

.. 
u 
10 

Biletçi ve Vatman Ahnacak 
lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tüne~ 

işletmeleri Umum Müdürlüğür:den 
İdaremize biletçi VE- vatman alınacaktır, 
Kabul ,artları • 
1 - TamüS5ıhhn olup . askerlikle alAkası buJunmıyacak, 
2 - Boyu 1,65 den aşalı ve yaşı kırktıın yukarı olmtyııcf!'IL, 
3 - Okuma ve yazması olmakla beraber biraz da hesap bilecek, is 

teklilerin Galta1a kAin tramvay hareket dalresiQe mürc.caatıan. {3757) 

.. .y,Peniz ,.:I:e\lazım Satınalına Komisyonu İlanları 

ı.Viuhtelıf el> 'atıı • Höhler veya muaruı evsafta çelir. çubuk alınacaktır. 
Şartnamesi komlc;yonda her gün görillebilir. Elinde çPlik bulunanların 
27 Mart 942 tarihine kadar tekliller ini komisyona bildirmeleri. (1775) 

~ 

15 Adet okııi~en şi~es1 
50 Kilo aseton 

5200 
100 

15 
2 

,, Muhtelif eb'atta demir saplama maıı ııromun 
Metre dfüt köşe demir çubuk 20>:20 m/m eh':ıdmda 
Roda gıd,·anizll çelik tel halat 3 m/m kutrunda 
Adet demir saç 320 x HOO x 2 m/m 
.. demir saç. lı!>X195X2 mim. 

150 ,, Sahtiyen 
10 Kutu trok 
10 ,, kı\psü1 

200 Adet mııbıfiyon "orta boy pMnç .. 
24 Kilo demır lama 40X 4 ebadtndıı.. 

500 Gram demir perı;in çivisi 12X4 ebadında 
4 Adet akümillAt~r "varta marka,, 

50 ,. K~rbon lama "14 voltluk,. 
50 M~tre lsrnral kablo "çift kollu 8 mim kutur,, 
4 · Adet rezıstan.<1 

100 .. yUı havlumı 
Yukarda yazılı 18 kalem malzemenin 27 Mart 942 Cıuna gQntl saat 15 

te Kasunpaşada buhınar. deniz levazım satın alma komisyor.unda pazarlr-
ıbtiyacmıt'Z vardır . Birineı atnll ~e ııaat:te 46 ilA M tktnct mnf ijpjye ZA vl- 9321933 sem:slnde tl'sklldar ğı yapılacağtndan iFteklilerin belli iün ve saatte mezkıir komisyona mü-
3o 116. 40 kuru:ı ilMet vm)~kth". T1ıliplerin AdalMl•rmdaıki l'abrlka ı orta mekteblndl'n aldJlfmı tasdıkna- ncııatları ll!n olunur. (3774) 

'- mız M'Mürl7etine de-hal mftneaatları ttmmm llln aıkınıu - ti j memizayi ~ttim, yenisini alacağımdan -
-~----~----------.;;...-·--·-·-·---.. esüisinin hükmü yoktUr. , tırı•ıııı•ıı ıı•ıııı ~ıııı•ım•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•HI •tııı' 

Ömel' ~ııu. A,hmet Nuri - · • B u R o 1 
Sümer Bani< Umumi Müdürlüğünden = · · · ı D E''A· L = 

• • • •• • Bayram~ At.tiye mahkemesinden: ! · M j lncaat Bakım Şefı Muhendıs ~n ıoava olunan: .İstanbul Eminönü K~- = ':ı'azan. lktısat Doktoru GASSON ::: ~ · 1 1 l""t: cilkpazar Demn·t::ış mahallesi Muradı- 1 : 1 • :: 

M 
. R A. · _ ye soka~ı~da otura1! Mehmet Faik kı- = DtyM ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 1 

einur.u ve essa.m ranıyor zr KV:C!~1B~a~~~; ~:ıenll kö- ! iStiyorsaniz. ''İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.. ::: 
. ı -: Ba?kamızm. inş~~t ~Şıı:l).Atı ?e muhteUf ~abrilmlariln;zlll; ba.kım • yünden ~Hllseyin oğ!u ~11lil Güler ta. Satıfl 1 yeri: TAN / stanbub ! 
ışlerl ~çın yüksek mühendıs, milhenıiıs. fen memuru ve ressam gibi tec- rafından aleyhinize terk sebebiyle açı- 1 " " -
rübell inşaat elemanlarına ihtiyaç vardtr. pan bosanma d<ıv::ısmfn rıeticei muha- f• + 50 K j 

2 - fstekliler müsblt evrak?lari:vle birlikte 6 4,942 t,ar1lıine tesadfif 1 kemesinde: 'Boşımmanıza ve kil<;ük .= . ' ıya 1 uruş ; 
eden Pazartesi ııünO akşamma kadar Bankamız Umum MUdUrl!lk binasın- Sabahatin hakkı veıay!<tlnin size tev· ~ 

da in~aat şube-mne> blnat müracaat etmele-ri vevA ayni tarihte varacak diine temyizi ıtabil olmak üzere 20-2- "ıııı•ıııı•nıı•ııır•mı•ıııı•ıııı•ıııt•rııı•ıııı•ıııı•111 P 
şekflde söza· gı>çen evrakı t>O&ta Oe l{öndermel;di~l~. 941 tarihinde karar verilmiş olduğun-

Şeraltl u:rgı.ın! gör1llerek tavdf edileceklere *rabe. ol«ıınluk ve ktıı- dan tebliğ nıakamır;1 kaim' otmıık ü-
billyı:ıtle-ri .derecesinde ac;et ve!"fleeektlr, '.!012 - 3862) ~ kej'!'!yet l~ıı oJunur. 

' 

~•h•p " netn,at mödttrd. Halil &..Otfi UördüneiL 
' G.uüıdilk " aept1et 'f. L. f. TAN ,matbaam 


