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Türkiye Cümhuriyeti Hükümetinin en kuvvetli vasıflarından biri açık 
samiırun1 ve halkla beraber olmal~tır. Hükümet hiçbir zaman hald~ 
kati gizlemek istememiş, ortaUkta karanlığın hükiim sürmesine razı 
olmamaışUr. Bugün iaşe meselesinde de, ortada dönen dedikoduları 
çıkarılan şayialan, havayı zehirliyen iiskoslan ortadan kaldtrmak i~ 
çin aydu~lığa, ber:akl!ğa ve vuzuha ~htiyaç vardır. Önümüzdeki ay
larda maışet darlrgı artacak rrudn·? Bunu açrkça millete anlatmak ıa
zımdlr. Yeni vergiler koymak zorunda mıyiz? Bunu halka olduğu gibi 
ve bütün sebepleriyle bildirmeliyiz, 

X AZAN: M. ZEKERiYA SERTEL 

S.inir harbinin en büyük si- j 
lahı dedikodu ve fiskos, bu 1 ıa 

silahın da en büyük düşmanı a. 
çıklık, aydm1ık ve berraklıktır, 

Mikrop karanlıkta ürer. Güne
şin girdiği yerde mikrop yaşaya. 
maz. Hakikatin güneşiyle aydın
lanan yerde fiskos ve dediko<!u 
yaşayamaz. Memlekette bir sinir 
harbi yapmak istiyen düşmanlar 
daima ortalığın karanlığından isti 
fade ederek ortaya bir takım sa
;rialar, rivayetler atar, fiskos ve 
dedikodu silahmdan istifade e. 
derler. 

Son zamanlarda memleketin 
iaşe durumu hakkında bir takım 
dedikodular işidiyor, fiskos ga
zetesinin hayli revaçta olduğunu 
görüyoruz. Bunun sebebi sadece 
halkın kafi derecede aydınlan • 
mam.ış olmasındadır. Bunda 
derece derece hükumetin, rnat
buatm ve halkın kusuru olmu~ 
tur. Alman ya ile Versaydan daha 

ağır bir sulhe taraftar olan 
Lord Vansittart 

İngilterede 
Münakaşa 
Edilen Mesele 

Bütün dünyayı saran VE' hu
dutlarımıza kadar dayanan mu
azzam bir harp içindeyiz. Haı-be 
girmiş değiliz, fakat üç senedir 
harp içinde imiş gibi seferber 
bir haldeyiz. Muharip veya bita
raf bütün memleketlerde tesirini 
gösteren harp vazi_J:_eti ,şüphesiz 
bizim de iktisadi: lhayatımızda 
sarsıntılara sebep olmuştur. Bü
tün dünyada olduğu gib]. biıde 
de pahalılık. ve iaşe darlığı baş
göstermiştir. 

Fakat biz, bir ayıp işlemiş gi- Zafer 
bi, bu maişet darlığmı ve onu in-

Kazamldıktan 
Sonra Almanya 
Silahsızlandıralacak 

taç eden sebepleri halka izah et
mekten çekinmekte adeta ısrar 
ve inat ediyoruz. 

-*-Ekmeğin vesikaya bağlanaca
ğını bildiğimiz halde, vesika u-
sulünün tatbikine başlandığı gü- Fakat lktisaden 
rıe kadar, bunun sebeplerini hal-
ka i:ıah etmedikten maada, ve- Fazla Takyidata 
.,ilkaya takaddüm eden günlerde TAb• T t I k 
fırınıara hücum eden halkuı te- a 1 u u mıyaca 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

,Şarap imalinin Serbest 
1 Bırakılması Şiddetli 
1 itirazlara Uğradı 1 
! : 
~ = 1 Mebuslar, Şarabın Ancak Bir ihraç Maddesi Olarak istihsali i 
İ Lüzumunda İsrar Ettiler - inhisarlar Vekili "Eğer içkilerin ~ 
i Büsbütün Men'i lsteniy•rsa Bu Ayrı r;r Mevzudur 11 Dedi \ 

Ankara, 22 (TAN) - Bugün 1 
toplanan Büyük Millet M~lisi, 1 ~~~~~~~!!!~~~~~~~~~~~~~~~:'!!!!!!!~ 
ru.~namesinde _bulunan maddeleri j Çern;ov 
muzakere etmış ve bu arada ma
adin nizamnamesinin encümence 
değiştirilmek istenilen bir mad
desini tabedildikten sonra umu
mi heyete sevki hakkındaki Re. 
fik İncenin teklifini kahul ede -
rek ispirto ile ispirtolu ıçkilere 
dair kanun layihasınnı müzakere • 
sine geçmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz layihanın hazır. 
lanması sebeplerini izah ettikten 
sonra söz alan Sadi Konuk ka
nunda şarabın taammümü için 
bazı hükümler bulunduğunu, hal 
buki fazla içilmesi yüzünden şa. 
rabın tahribatının da dığer çok 
alkollü ickilerle müsavi bulun -
duğunu söylemiştir. 

Nevzad Ayas ise bu kanuna 
başka bir cepheden hücum etmiş
tir. Nevzad Ayaş hükümetin ver 
diği istatistiklere dayanarak rakı 
istihsalinin 6 milyon 600 kiisur 
biıı olmasına rağmen ~mdi yal 
ruz 6 milyon 500 küsur ~ne, şa
rap istihsalinin 3 milyondan 10 
milyona yükselmiş olduğunu be
lirterek demiştir ki: 
"- Demek ki şarap istihsali

nin artmasiyle rakı istihlaki azal 
mamış bulunmaktadır. Müteh.as
sıs arkadaşlarımız şarabın mazar 
ratmı rakıdan az bulmaktadır
lar. Binaenaleyh şarabın memle 
ket dahfündeki satısını inhisar 
altına almak ve bunu· ancak bir 
ihraç maddesi olarak istıhsal et
mek lazımdır. Şarapçılığımız1 
dünya şarapçılrğı seviyesine çı
karmak ve yabancı pazarlarda 

il:1Jt" Devanu Sa. 2. Sü. 1 

Krİvorrof!...O 

Harkof cephesinde Rus taanuzlarını ve Alınan mukabil taar· 
ruzunun isUkaınetini gösterir harita 

SOVYET TEBLiGi 

Kerç'te Rus 
Kıtaları · 

.Haıa Dayanıyor 

'·ALMAf4·.TEBLiGi 

Taa .. ruza 
300Tümenle 
Bşlanacak . _,.._ 

laşıı:ı:ı gider_mek . i~n bu usulün Ankara, 22 (Radyo Gazetesi) - ' 
henuz tetkık ed~ılmekte oldugu- Müttefikler zaferden eınin görün 
n~ beyhude telaşa mahal olma. mektedirler. İngilterede, harpten 
dıg,nı yaz.dık. ~. sonraki Almanyanrn durumunun 

Harkof Ovasında 
Şiddetli Tank 

Muharebesi Bşlamıştır 

da 70 80 Macar Tümeni 
Cepheye Ge1di 1 italya 

Ağır Davranıyor Şeker fıyatlarının. artmıyac.ı:gı ne olacağı şimdiden görüşülmeğe 
h~kkında. ha~a .. temınat verdıgı- başlamıştır. Ortaya iki fikir atıl
mızden yırmı dort saat sonra şe. maktadır. Birinci fikre göre, harp 
kerin 50 kuruştan 115 kuruşa felaketinde Alman devlet adam
:yi.ıkseldiğini ila.o ~tt~~- lariyle birlikte Alman milletinin 

Memlekette komur buhranı de mesuliyeti vardır. Binaena -
olma.<!1.ğı _hak~ında ha~a .. teı::ııı~~t leyh Almanya ile Versaydan da
'7erdıgımız gunler, komursuzluk ha ağır bir sulh yapılmalıdır. Bu 
yüzünden fabrikalarımız ve mü- fikrin en büyük mürevvici Lord 
nakale vasıtalarımız sıkıntıya Vansttard'dır. 
düşmüş bulunuyordu. ı·k. · fik ·· AI l't· 

Daha bir kac gün evvel ekmek ıncı re gore . m~n po ı ı-
t ".. dir'ldig"i zaman kasından Alınan mılletı mesul 

bayını Yb~rıyka cıng .. 
1 devam ede tutulamıyacağı için adalete daya-

unun ır a un - b' lh t . d.l l"d. 
ceğini ilan ettik. Halbuki bunun nan ır su anzrm e ı me 1 ır. 
yeni mahsul çıkıncıya kadar de- Emniyet Nazm Morrison da geçen· 
\Tam edeceğini bilmiyor muy- lcrde söyleliği bir nutukta geçen u-
duk? mumi harpten sonra Almanyanm mi-'-- * * nası ve intikamcı bir zihniyete maruz 

~ Devamı Sa. 2. Sü. 4 

}ıı 

Gümrük ve lnhisarhn Vekili 
Raif Karadenh . 

-*- ---*-
Çeteler 7 Ayda 1~ KerçteAlınan Esirler 
Bin Alman Öldürdü 169,198 i Buldu 

Moskova 22 (A A. - Bu gece 
neşredilen Sovyet tehliği: 21 ma
yısta kıtalarnnız .Harkof istika • 
metinde taarruzi harekat.ta bu
lunmuşlardır. İzyurn - Bravven
kova istikametinde kıtalarımız, 
faşist Alman kıtalarmm bir çok 
hücumlarmt püskl.i.rtmüşlercilr. 

Kerç yarım adasında muharebe 
yarım adanın dogu kısmında de
vam etmektedir. 

Berlin, 22 (A.A. - Alman or
duları komutanlığı tebliği: Kerç 
yarım adasmda çarpışmaların so 
nunu teskil eden temizleme ha
reketlerT esnasmda almım 19.ll42 
esir bundan evvel bildirilen ra
kamları tamamlamışlardır. Bun
dan başka 34 zırhlı araba, 264 

«Jif" Devamı Sa. 2. Sü. 6 
:r.- ---

Cripps 'e. Göre 
• 

r--------~~~--~-----------Y arın Saat 5 de 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESi 
Garden Yazhk Salonunda 

Ilüyük Matine: 

IBRAHiM ÖZGÜR ve Ateş Böcekleri 
VARYETE - İKl CAZ 

Tramvay deposunun önünde merminin düşerek patladığı yer 

Dün şehrimizde müessif bir j -''" ..... J .. - .... - .................. - .... , 
kaza olmtıştur. Marmarada ma - ' ' 
nevra yapan donanmamızın tec- \ l: B • ı ! 
rübe atışları sırasında uçaksavar rez 1 ya 1 
toplarından atıldığı kuvvetle muh : 
temel bulunan bir merrnı saat A. v d • i 
14.~~ .~a A~sarayda tra~vay .. de. f!! 1CJ1 n a ! 
su onundekı meydanlıga duş ~ 3 ı• 
müş, o esnada oradan geçenler - - *- . 
den ve Ortaköy - Aks!iray traın- . • I . : 
vayının içinde bulunan vatandaş 1 Bır ita ) an Demzaltı sıl 
!ardan 4 ünün ölümüne ve dordü •8.. "k B' A 'k i 
ağır olmak üzere 13 kişınin ya.. uyu ır merı an5 
ralanmasına sebebiyet verrni~tir. K •• •• •• B t d : 

Merminjn düştüğü yerde trarn- ruvazorunu a tr 1 ! 
vay arabası ve elektrik direğı -*- i 
gibi bazı maniler bulunması ir:fL Al 1 y .d : 
lakin tesir sahasını tahdit etmiş man ar enı en : 
ve. t~ribatını cıa o nisbette önle. Jl ~ilebin Torpillen-1 
mıştır. ~ : 
Yaralılar H~seki ve Cerrahpa- ! diğini Bildiriyor ı= 

şa hastahanesıne kaldırtlmıştır. 
Ayrıca 9 v11tandaşımız da müda~ Roma, 22 (A.A. - İtalyan u. 
vatı yapıldıktan sonra evlerine mumi karargahınm husnsi teb
gönderiltniştir. liği: 20 mayısta Berezilya kıyı. 

Mermi, Aksaray deposunun ö- lan açığında "Barbarik.o .. ismin
nündeki küçük meydanlığın tam deki den:.;.,ltımız cenµba doğru 
ortasına ve parke kaldırımın ü- yol alan Biı'~<:şik Amerika deni.z 
zerine düşmüş, bir kaç kaldırım teşekkülüne taarruz Ptmi~tır. 
taşını yerinden fırlatmıştır. O Denizaltı, himaye gemilerı ara
sırada kavisi dönmekte olan Or- smdan geçerek bir kaç yüz met
taköy - Aksaray tramvay araba- re mesafeden Mariland smıfın -
sının da camları kmlm1ştır. Esa- dan 32 bin tonilatoluk ve 40G 
sen yaralananlardan çoğu tram - milimetrelik 8 topla müsellah bir 
vayda bulunan yolculardandır. zırhtrya karşı torpil salvosu at-
~ Devamı S~. 2: Sü. 4 I'r-itr Devamı Sa. 2. Sü. 5 

1cffe~~«R~1 
PEK YERİNDE BİR TENKID 

Dedelerimizin kavuğu, cübbesi, çakşırı, di· 
R E f 1 K viti ile; yatıp kalkmaları, yeyip içmele. 

. ri, terbiye ve teşrifatlan ile kaba kaba alay et-
H AL 1 D mek; huyıariyle adetlerinin hep kötü tarafları· 

KARAY 
'' nı belirterek onları utandırıcı mahlılklar şek. 

linde gözönüne sermek modasma artık son ver· 
sek iyi ederiz. Millet Meclisi kürsüsünde, saym 

bir mebusun bazı yerli filmleri tenkit ederken ileri sürdüğü fi
kirler bu bakımdan çok doğrudur ve yaptığımız münasebet. 
siz1ikler "fındık kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş,. 
sözüne gerçekten uygundur. Biz o gibi eserlerle - değerli me. 
busun dediği gibi - milli varlığımıza dil uzatmış ve düşm.anla. 
rımızın bile eli varmadığını yaparak aleyhimize zararlı bir 
propaganda havası yaratmış oluyoruz. 

Hakikati halktan saklamak 
istiyenlerin kullandıkları k yanlış mantık şudur: r- Yeni T efri amız _______ ............. '-\ 

Memlekette kömür buhranı 
veya darlxk olduğunu söylemek, Hı• ND Dl.YARINDA 
harbe girmemiş olduğumuz hal-
de harp sıkıntısı çektiğimizi işaa 
etmek demektir .. Bu da sulh i- K A R ı s K A R ı s-

. çinde yaşadığtmız halde teşkilat . •• 

19 mayıs günü evvelce bildi
rildiği gibi 27 değil, 30 Alman 
uçağının tahrip cdildiğt tesbit e
dilmiştir. 20 Mayısta 65 Abnan 
uçağı tahrip edilmiştir. Biz 23 
uçak kaybettik. 

Hücumlar püskürtülüyor 
Moskova 22 (A.A. - Bu sabah 

ki Sovyet tebliğine ck~ir: 
Harkof doğusunda bir kesimde 

düşman bir karşı hücum yapmış. 
tır. Hızlı bir karş1lıkb kıtaları
mu: düşmanı püskürtmtiş ve ya. 
kından takip ederP.k bir köye gır 
mişlerdir. Almanlar 370 ölü ile 
çok sayda malzeme bırakmışlar
dır. sr:tt:;:. Devamı Sa. 2. Sü. 5 

İkinci Bir 
Cephe 

Açıncıya Kadar 

Yeni nesle bugünkü inkılabın kıymetini anlatmak için eski 
hayatımızı sadece b'tr maskaralık ve bir ahlaksızlık olarak gös· 
termek zorunda mıyız? Yalnız kötü örnekler sıralanarak ne ta. 
rih yazılabilir, ne d e bir devir canlandırılabilir! "Mukayese,, fay
dalıdır; fakat hiciv ve "mübalağa,, ancak zararlı olabilir. 
Genç nesli geçmiş zamandaki soyundan sopundan iğrendirmek 
ve utandırmak, bele dedeleriyle ninelerini her türlü ahlak bo· 
zukluklarına uğramış birer soytarı biçiminde karşısına çıkara. 
rak güldürmeğe çalışmak bir terbiye sistemi sayılamaz. Yen 
dünyada öyle yerler, koskoca adalar var ki bugünkü şerefli ah<f· 
lisinin dedeleriyle nineleri, bir kaç yüz sene önce bu ülkeler'r 
eski dünya hapishaneleriyle umumi evlerinden çıkarılıp sur. 
gün edilmiş düşkün insanlardı. O nesiller bile çıktıkları dikeni 
kabuğa dil uzatmlyorlar; dil uzatmak nerede, aksine, büyi.ik 
babhlariyle analarının atıldıkları muhite uymak, yeniden ter· 
temiz insan olmak için sarfettikleri gayretten onurlanıyorlar! işini başaramadığımızı gösterir. 

Bunu yazmak, ilan etmek, düş
mana zaafımızı ve aczimizi ha
ber vermektir. Bu ise bir nevi 

YAZAN· 

Fraııçis de Croisset 

ÇEVtlmN: 

U L UNA Y 
vatan hiyanetidir. 

Egv er bu mantık doğru olsaydı, Bugitnkü harbin eıı mühim ve en mer akh mesele1e•·inden 
h ·1- tl · h irisiui te.skil ·eden Hindistanr tanımak ister misiniz? 

Şimdiye kadar en acı akııı.a erı w•ı ·11 t' h b Muharrir, U indh:t andH muhtelif mezhep ve itikatlann teba-
bütün çıplakligı e mı (l lDe a er Cebelitarık'a Amerikan 
vermekten çekiruniyeı:ı . İngiliz r liz ettiği yerlerde aylarca kalarak bu şehi,ıerdeki i<;ti.. 
Başvekilini vatan hamı olarak mai, ahJiki od ·ıc adet ve manzara1an te'lhit e·tmi~tir Askeri Çıkarıldı 
kurşuna dizmek ıazımdı. ı Gerek bu nıüşııhedelerini, ger ek bütün Hindiştanm r uhunu Londra 22 (A.A.) _ Vichy'den 

k t ı sembolfae eden, muharrir, umumi intibalarını kendine lın b. h b ·· · · d 5 Degw il İngiltere gibi dem o ra 1ı a an ır a ere gore ıçın e 
t 1 

ı has olan ince iislfıbiyle ve canlı görüşiyle taı·ü ve tasvir b k b 1 b' A ·k 
memleketlerde Almanya ve ta • in as er u unan ır merı an 
ya gibi diktatö~lükle idare. edil~? 1 etmektedir. nakliye gemisi çarşamba günü 
totaliter memleketlerde bile, hu- 1 Aslı Pg;~~r~~~clgu~.l~~i~~~~ ;:~~~~:ı;~~ n~!:~ill:dnd:u ok~~;~~ 1 Cebelitarık'a gelmiştir. Geminin 
kumet milletten hakikati gizle - ı önünde iki muhribin refakatinde 

1 1 
caksınız. \ r • b' t . . b 1 akt 

miyor. Hi.tler geçen kış çeki en ır ayyare gemısı u unm a 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 7. ----------- -----·- .... ---- .. -.. -------' idi. 

Sovyetlere En İyi 
Yardım Almanyayı 

Bombalamaktır 
Londra 22 (A.A.) - M. Cripps, 

Avam Kamarasında cerey:ın eden 
müzakerelerin sonunda irat et
tiği bir nutukta harp kabinesi 
azasınm bugünkü durumun cid
diyetini takdir ettiklerini söyle. 
miştir. Nazır, Almanyaya yapılan 
hava bombardımanlarından bah
sederken demiştir ki: 

ftJif' Devanu Sa. 2. Sil. 3 

Hatta bizim, yalnız bize mahsus eşsiz iğrençlikler sandığc· 
mız, o şekilde yazıp çizdiğimiz saray entrikaları, yeniçerı is. 
yanlan, kardeş katliamları, idamlar, cellatlar, bütün bu kanl 
saytalar Avrupa tarihiyle kıyas edilince filtirelenmiş su kadat 
hafifler. Mesela, İngiltere - lskoçya tarihini dikkatli okuyanlaı 
bilirler ki bir VIIl. Henri, bir Marie Tudor, bir Elisabeth devri 
kraliçelerin boyunlarını satırla uçurmak, kardeğ oğullarını boğ· 
durmak, kızkard~şlerini fahişe diye kestirmek ve yüzlerce na. 
muslu devlet adamlarım ölüme yollamak gibı dramlarla, vah· 
şiliklerle doludur. Ecdadımız büyük, cevherli adamlardı. Uza· 
ğa gitmiyelim: O maskara eserler oynarurken perde veya sah
neye sahici dedelerimizin canlısını değil, mezar taşını çıkarsak 
vekar ve heybetinden ödümüz kopar. Mezar taşına kadar kendi 
heybetini veren, Allahın karşısına bile heybetini kaybetmerlen 
çıkan babalarımıza saygı! 

• 

l 

• 



2 TAN -----------

1 O'LümDEN BETER l lKibrit 
Stokları 

On iv ersitede 
Dersler Kesiliyor No. ·13 

- B rbirlerine benzeyenler, birle
!\ rler. Ama, yuz. huy, v\icut değıl .. 

Manolaki cfendı. Ali Nafizı artık 
çık açık hcidiık yerıne koyuyordu; 

bır şey ıoylemek ıstedım. Çclebı, la
kırdısını kesmedi: 

Bırakınız rnon beY .. O, anladı. 

Yazan: MAHMUT YESılRI 

Söz ebesi inanmıştı; kolluklarını 

okşıya okşıya dıizelt!yor, sönük gez 
bebeklerinde ölü ışıklar pır pır yanıp 
sonüyordu: 

- E, o kadar Osmanlıca biliyoru~. 
Ali Nafiz, sıkıntıdan ve ic;tiği iki 

konyağın verliği ıevşeklikten e5n~-

miye başlamıştı. Ben. Ali Nafizın, 

Üc Sene 
Kadar 

Yetecek 
Kibrit Var 

R; ·krıc; !!'llnrl,.rıbni baZT oerakrrde
rilerde kihrit oıılunmı>maktarlır Kih İmtihanlar Haziran Sonunda Bitecek 
rlt ~irkrtinılen aldl0 nm7 mn1\ımatcı Bugün saat ı:~ elen itibaren Ünivcr- 1 kadar nmumt tarıh: 24 ve 2~ d• v•ni v• 
"Öre, İ,;tanbulun bir ayl!k kihrit ih- 't · b" . .. . yakın kurun; 26 dan 2 9a kadır ilk kurun ~l enın utıin Fakultelerınde derslerr sertifika:arı 'l>erilertk: 30 hariranda rr• 
tiyacı ;ıvrl::ı 'iOO <andık yani 2,5 mil - "0!1 verilecektir miıclofauı yaprlaca!ctır Ama ben, daha çik .ınlatmak h;tiyo

rum. 
Alı Nafız. çorbacının zeki~ına du

dak ısırmıştı. Nende de ustune dıiş
m ye, pek mecal ri:almamıstı. 

"ikbal buyurmadığı., kokulu liköıl-:r. 
den, her baş salladıkça bir tane dol
duruyordum. 

''On kutudur. İktısat Faki11tesl talebesinin eleme Bu suretle Üniversitede imtihanlar 
Avın on <ek1zi ile ~·irıni biri arcı - imtihanlarına 26 MavTı: Salı günü, Haziran sonund;ı bitmiş olacakttr. 

sırıda ve 4 ı;!iirıcle b!ivilPre 17.5 sanlrk Hukuk Faki!ltesi talebesinin eleme- Profesörler basılmı" ders kltııolarını 
V<ıni RRO bin lmtu kibrit dalhtılrnı~- !erine de 27 l\Tayı Cars:ımba günü forma halinde t..ılebeve vermeltte, ta
h~. Bu 'mikt~r nor:nald~n fa?.ladır. I baslanacaktır, 29 Mayr.; Cuma günli lebe ~rupları da not çıkarmnktadır -
Sır ket her l!tln şehırdekı 32 toptancı Hukuk ve 30 ~fayıs C'umartesi gunı 1 lar. Kiltüph~neler tı~ \•akte kadar 
lıayie ~unlük istihli'ik miktarTndarı İktısat Fakültesini.. elemeleri bite_ ııc;tk bulunduru1nıakt:ıdır. 

Manolakı efendi, telgrafı gÖgsıiıı.: 
bastırdı; ''Julyet., ten elgra! almış brr 
asri '·Romeo" gibi sıiı:üldiı, gevşedı, 

erıdi: 
- Prenses Nerkisten! 

IV 
PRENSES NERKlS 

Maniliki efendi, telgrafı cebine 
koyduktan sonra, kolluklarını ok~a
mış, ikımızin de koluna girmişti: 

- Prenses Nerkıs geliyor! 
Bana baktı: 
- Vazıyet enteressanl 
Katibe döndü: 
- Vaziyet mühim 1 
Artık tepem atmı~tı: 
- O kadarını deiıl, daha fazla'Jmı 

bildir. 
Çorbacı, birden sıçradı: 
- Vraiment! 
İhtiyarın şaşkınlığı da sinirlerime 

dokunmu§tu: 
- Elbette yal O mektepte, benden 

fazla okumuş .. İdadi diploması var .. 
Manoliki efendi kollarını kolları

mız arasından çekti, Ali Nafize güler 
yuzle elini uzattı: 

- Pardon, Monşer! Hiç de söyle
mediniz! 

Ali Nafiz, pathyacaktı ama, patla. 
madı, kendini tuttu, gülümsedi: 

- Estağfurullah efendim. Bendeni
ze hiç de sormadınız kil 

Katip, taşı gediğine koymuştu. Çor
bacı. esnaf adamdı, kolay darılıp ko. 
lay barışıyordu: 

- All Nafiz bey, aramızda hiç hir 
mesele yok ... 

Tekrar kollarımıza girmişti: 
- Barıştık ... 
Kihkih ihtiyar gülüşiyle içinden ka

tılıyordu: 

- Ziitten dargın deiildik. 
Esnaflıkta, sesini, tavır larmı öyle 

çabuk akord etmiye alışmıştı ki hiç 
kekelemlyordu: 

- Bizim köşkte konu!ialım. Vaziyet 
çok mühim!. Çünkü Prenses, ikin.:i 
katı istiyor. 

Heyecan, onu ihtiyarlatmış gibiydi; 
tutuk adımlarla yürüyor, tükezeliynr
du: 

- Ne kadındır, bilmezsiniz, beyler! 
Ne enerjik kadındır, prenses Nerk!s! 
Sızler de, benim gibi tapacaksınız. 

Köşkte, bize nefis likörlerinden ik. 
ram etti; hovarla idi: 

- Bunları dost.lar. arkadaşlar için 
aldık, sakladık. Dost, arkadaş 1;1kın
ca karşımıza, biz de çıkarıyoruz. 

Katip, arada bir bana gciz kırpıyir, 

kıs kıs gıilüyordu: 

Manoliki Çelebirıin heyecanı ytJvaş 

yavaş söndü: 
- Vaziyet mühimi İkinci katta, 

müşterıler var. 
Ali Nafizle bakışt·k. 
Otelci, devam etti: 
- Onları çık.ırmak lazım. 
İkimizin de ayn ayn ellerimize 

sarılıyordu: 
Dostluğunuzu göstereceksiniz. 

Yani, bana yardım edeceksiniz. 
Ali Nafü:, esnememek için, kendini 

güç tutuyordu: 
- Vazifemiz .. Ne yapılacağmı söy

leyin o kadar .• 
İhtiyar, bütün bilgilerini toplamış 

düşünuyor gibiydi: 
- Prenses. ıelmeden ikinci katı dii 

zeltmek lazım. Otel şeklinde yatmaz. 
Tamamiyle enteriyör .. 

Kolluklarını okşuyordu: 
- Eısyalan deiişUrmek, buradan 

eşya, hali götürüp döşemek lazım. Va
kit yok önümüzde. 

"Halı,. sôziı üzerine yine AH Ka
fi.ı;le bakıştık. 

Manolaki efendirıin dünyaları gcirc.. 
cek hali yoktu: 

- En çok bir hafta. on gün mıi
saademiz vaı·. Biz bir haftanın içinde 
mutlaka hazırlanmış olmalıyız. 

Katip, başını sıılladt; 

- Lazım .. 
Otelci, hesaplı iş adamlarındandı. 

Bazı iş adamları başları sıkışınca 

·•vaad,, ederlerdi. Manolaki Çelebi, 
"müsaadenizle", "vaad., etmiyordu; 
yalnız, bunu hissettiriyordu: 

( Devamı var} 

İcranın Kapalı Olacağı 
Günler 

Mall yılın hitamına mebni lstanbul icra 
muha&ebuinde maynın 30 ncu. haııranın 
birinci ve ıkincı eUnleri tahsil1ı ve tcı:lıye 
yapılmıyaraktır. 

L:tlf•tl•I 
BUG'ONK'Ü PROGRAM 

7,30 Proı:rm 
7,33 Mur.ık (Pi.) 
1,45 Haberler 
a,oo MUıık (Pi.) 

13,50 Proııram 
13..33 Şarkılar 
ı J,4 S Haberler 
14,00 Bando 
14,30 At ~OtUları 
18,00 ProKram 
13,33 Şarkılar 

l ı8.03 Dans Orkestras 
18,45 Çocuk klubü 
19,55 Türküler 
20, l 5 Radyo ıueteııi 
20,45 Kısa fa&ıl 
21,00 Konu ma 
21,15 lsıekler 
21.45 Konut.na 
22.00 Orkuıra 
22,JO Haberler 
22,45 Kaııanı1. 

fnl::ı k.ihı:it vP•·mektı>dir. Buna. r~ğ- cektir .. Grup halinde ayrtlan profe -
men kıbrıt bulunmaTPvstnın. kıbrıt - ı:örler. on gün ic;inde eleme kağ'ıtiarı
leri kısmen perakencledlerin sakla - nm okunmasmı tamamltyacaklar ve 
masından. kt<:men de halkın istihlak- sözlü imtihanlara girE'cekleri ilan e
t~~- fazla kibrit almaı:ı.ndan ile;i. gel- decekl~rdir. l O Haziran Çarşamba 
dıgı sanılmaktııdrr. Şırk~t b_ayıl~re, 

1 
günü Iktısat Fı•külte~inin 3 üncü ve 

lootancılara ev\·elce verd1klen mık - 4 üncü smıflarmın, 15 Haziranda drı 
tard? kibrit vermesini bildirmiştir. tktısat ı ve 2 nin yı;ıztlı imtihanları 
o\ynı zamanda halkın sıkTntıya düş - 7apflaca!dır. SözlU imtihanlar 16 Ha
ınemesi için dt> bazT tedbirler almIJi- ;ı;iranda yapılacnktrr Hukuk Fakülte
lır. Bu arada hfıyileriıı tevziat yapıp c;i ı inci ve 3 iincü. smıflarmm sözlü 
vapmadığmı kontrol i('in. tevziat lis- ırntihanları ı 7 Haziranda İktısat bi
t~i de yaptırt!maktadır. rinci sıntfırun sözlüleri io Haziranda 

Kibrit şirketinin elinde memleketin oaşltyacaktrr. 
en az altı aylık ihtiyactnı karşılrya - Edebiyat Fakültesi de sertifika im
cak mamül kibrit ve en az üç sene tihanları günlerini şöyle tesbit etmiş
idare edecek iptidai madde stoku var tir: 
drr. Son zamanlarda İsvicreden mii -
him miktarda klorat dö p<>tas. Alman 
yadan mukavva ve kağıt. Finlanda -
elan cöplük odun temin edilmistir. 
Bize temin edildiğine göre. memleke
tin kibrit istihlaki iki misli artsa bi
le, bunu mamtıl kibrtler ve iptidai 
maddelerle iki sene karsılamak müm 
kündlir ve bu itibarla bir kibrit dar
lığı bahis mevıuu değildk, 

~~~~-*~----

Üç Ayhkların Verilmesine 
Başlanıyor 

.Maaşlarını Malıni.idürlüklerinden 
nlmakta olan f':nekli, dul ve yetim -
terin üç ayltkl:ırmm verilmesine 3 
Haziran Çarş:ımba giinünden itibaren 
başlanacaktrr. Aylıklarını Emlük ve 
Eytam Bankasmdan alanlara Hazira
om birinde mııaşlaTı verilecektir. 

i"KOÇÜK HABERLER ( 
·-----1~81MIM••ArNl~UMle•• .............. ._ _______ ! 
* PEYNCR FiYATLAR! Yal(lı ve 

yassı~ epynirlcrin fiyatı.ur ilin cdilıni iti. 
Peynır tacırlcrı dün aıubtehf peynir numu· 
nelerini ia c mu<lucliliiınc &etırmıbıer<lir. 
Bu numuneler tahlilhı ticariye liburatuvarı
na i?ondcTilmi)tir. Alınac .. ıc rapora ı:orc 
peynirler markalarına nazaran fiyatlndırılr.ır~ 
olca kur. * DENlZ STGORTALARI - Deniz yo. 
liyle ııctirilecek akreditinı malların deniz h•rp 
~ı~ortalarrnın yapılması bir aralık durmu1tu 
Verilen emir uzerınc bu i?İbı •iııorıaların 
vaptırılmuı alikalıalra bildirllmi,ıir. 

+ BAKKALI.AR/\ PEYNİR VP.Rl1.JYO~ 
Halka daı'!ıtıl•cıık beyaz peynırlerın b.ılık3f. 
lara verilmesin~ '>••lanmıştrr. Balck•ilar bu 
peynır!erı tury•f Te pjrinçle birlikte halka 
tevzi edtct'k~Jrdir .. * BU:LEDEIYE Bt11'ÇELE1U - Bele· 
dıyo he<ap iıleri mildilTfl belediye ve vill· 
yet büt~clcri hakkında Veklletc i;:ahat \ler
mek Uıcrc Ankaray• eltmiştir. 

FELSEFE BOLUMU - l Haziranda 
yabanct dil metin imtihanlarr; 30 ha~lnıı 
sair g;ünll ter mildafauı, 15, 16 ve 17 ha· 
zir anda P.ikoloJi; 18, 19. 20 huiranda 
ıoıyoloji ve ıhlik: 22, 23, 24 de umumi fel
zdc \C mantık; 25 ve 26 haı;randa da fel· 
aefe tarihi sertifikası imtihanları yapu•1~nk· 
tır. 

EDEBiYAT BOLUMU - 1 Hatiran•la 
yabancı dil: 3 ah,iranda tto7 müdal.luı; S, 
6 haziranda eski TUrk edebiyatı: 1 O. ı ı de 
Tilrk dili tarihi: 16 da Arap . Fars filoloji· 
leri; 23, 24 de yeni TUtk edebiyat1; 19, 
30 ~a umum! lcnı-üıtik, 

TARIH BOLUMU - 10, 11, 12 haziran
da orta kurun; 16 haılrandan 23 h• 'irnn~ 

Gümüş Çeyrekleri 
Al+~n Diye Satmışlar 
Gümüş çeyrekleri <ı!ttnla galvani

ze ederek altın diye stiren 5 kişi ya-
kalanmıştır. 

Bunlardan Abdullah, gümüşhancli 
Sükrü isminde birine beheri 18 lira
dan 7 çeyrek. Hasan Cemale 20 şer 
liradan 3 çeyrek, Mehmet de Gülbeye 
20 liraya bir çeyrek. Ke\•ork isminde 
biri de Yahyava 20 liradan bir çey
rek satm1$t1r. 

Suçlular bugün mahkemeye veri-
leceklerdır. 

Bereketli Yağmurlar 
Antalya, 22 (A.A.) - Vilayetimiz 

kazalarının hepsine çiftçinin yüzünü 
güldı.iı'en faydalı yağmurlar yağmıştır 

* Sivas, 22 (A A.) - Vilayetimizin 
her tarafına bereketn yağmurlar yağ 
maktadir. Çiftı,:i1erimiz sevine içinde
dir. 

Orta okul ve liselerde 
1941 - 42 ders vılT orta tedrisat 

miles!'eselerinde 26 Mavıs Salı akşamı 
ciersler kesilecektir. Öl!retmenler bu 
tarihe kadar proıı;ramlarını tamam -
lryacaklar ve son mü7.akerelerini ya
oacaklardır. Mııarif Mıirliirliiifü ortıı 
ı·e lise bitirme imtihrnlarında mü
meyyiz olarak bulunarnklarm listele
rini tesbit etm1ş, alakalılara bildir -
miştir. Maarif Vekilli/!inin tebligatına 
!!'.öre, 30 MayTs Cumartesi günü devlet 
ortaokul ve lise bitirme· lmtihanlan
na girecekler iian edilecek, a:vni gün
de bütün okullarda Mrtcmenler too -
lantısı yapılacaktır. 1 Haziran Pa
·rnrteRi günü d~ ortaokul ve liselerin 
t inci ve 2 ine; sımflıırının not kar
neleri verilecek. lise bitirmelerine 
ba$lanaeaktır. 

Maarif Müdürlüğü , imtihan komis
yonların! teşkil ederken. öğretmeni 
a7. olan okullarda ayni öğretmenleri 
muhtelif komisyonlarıı vermekte ve 
talebesi pek c;ok olan okullarda da bir 
dersin sözlü imtihanT için iki komis
von teskil etmektedir. 

Mensucat KuDonları 
Pazartesi Dağılacak 

Yerli Mallardan pamuklu mensucat 
alınmak üzere hazırlanan fişler Pa -
7.artesi günü tevzi edilecektir. Tevzi 
için altmış kişilik bir ekip çalışacak
tır. Verilen fişl~rle Yerli Mallar Pa
ıarları şubelerinden ve bayiliklerden 
pamuklu altnaca~tır. Bunun için şeh
rin muhtelif semtlerinde mevcut 
Yerli Mallar Pazarlarından maada 
krrk bayilik kurulacaktır. 

-----:;ı 

Hariciye Vekaleti Umumi 
Katibi Geldi 

Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
Numan Menemencioğlu dün şehrimize 
gelmiştir. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın otuz ilç liradan ve 

bir gram külçe 460 kuruştan satıl -
1nıştır. 

1 G'C' G'LE.M H•BE.ALER 1 Cripps'e Göre 
l:7fff'" Baştarafı ı ıncide 

"Bu akınlar Almanyanın sana
yi gayreti ve Alınan milletinin 
maneviyatı üzerinde yıkrcr bir 
tesir yapmakla kalmamakta, ı.ıy~ 
ni zamanda Rus cephesinde bü -

Dünkü Kaza 
ır;tr Bastarafı ı :ncid e ~ Baştarafı 1 incide 

Kazayı müteakip, vali doktor Y etı tank muhm·ebesi 

Dünkü Mecliste 
ı yük hava kuvvetlerini bat1 cep-

I:..?? Baştarafı 1 incide 
dıger şaraplarla rekabet etmesini 
ıemin etmek lazımdır.,, 

Söz alan doktor Osman Sevki 
Uludag da şunları söylemiştir: 
"Düşük derecede olduğu için 

sarabın taammümü bu kanunda 
~er bulmaktadır. Halbuki, Al -
manya, İtalya ve Fransada alko
likler cok fazladır. Ve bu mcmle 
ketlerde de şarap belli ba~lı iç
kidir. Hatta, bira için bile Bis
mcırk şöyle diyor: "Bira buda -
!alık ve tembellik doğurur ... Şim 
di biz votka imaline de basladık. 
Bır Rus ickisi olan votka icin ba
kınız Tolstoy ne diyor: ''Votka. 
Rus halkını mahveden şeytan -
dır.,, İçkinin serti de hafüı de ha
~ atı ayni şekilde mahveder. Bi
naenaleyh şarabın satışını serbest 
bmıkmamak lazımdır. Kaldı ki, 
biz üzi.imün yah;ıız usaresinden 
istifade etmekteyiz. Halbuki. duy 
duğuma göre üzümün çekirdeğin
den istihsal edilen bir yağ. tay
yare makinelerinde kullanılmak
ta imiş. Biz de bu madde için ha
rıcc pek çok paralar veriyoruz. 
Dıger taraftan ispirto sanayiımız, 
çok geri kalmıştır. Şunu anlama
lıyız ki, alkol makine içındir. 
Makinist icin değil.,, 

Ali Suha ~da, şarabın serbestçe :;a. 
tılmasına giddetle hücum etmiş ve de
m ştir ki: 
"- Şarap Frarsanın milli ic;kisidir. 

Alkolizm bu memlekette §arap yüzün 
den artmıştır. Şarabın alkol dereces· 
aı ve daha ucuz olduğu için sabah, öğ 
le ve akşam içilebilir. Bunun mls:ıl. 
lerınl de her tarafta açılan şaraphan:
lc>r yiıziınden 5 _ 10 senelenberi mcnı. 
leketımizde gormekteyiz. Halbuki ra· 
kı böyle değildir. Mezeye vesaireye dt 
ıhtiyacı vardır. Ve her z;man ıçilmez 
Soylendığine göre, şaral:im tamimi ra. 
kı satı§ını azaltacakmış, Halbukı. tec 
rube bunun böyle olmadığını göst.:r
m!ş bulunuyor.,, 
Kasım Dılekı meseleyi tamıımen ik. 

tısali cepheden tetkik etmiş, bilhassa 
petrolü olmıyan memleketlerde ispi;. 

nun ktısacii ehemmiyetinden bah>ct 
m11 petrolıi olmıyan memlekell.!r·n 
mayi mahruk usulüne baş vurdukJ."ırı. 
nı anlatmı~. bizde mütenevvi madn'!. 
Jerrlcn spirto istihsaljnin k~bil old·J· 
tunu hatta esaslı c;alı!!malara ba~l ·m. 
d ğı kdirde ispirtonun memleket mi 
• n hır hraç maddesi haline gelebil-: 

ceğini tebarüz ettirmiştir. 1 
hesine çevirmektedir, ki fikrimiz 

Türkan Öz !;iÖylc demıştir: 
"Ben, bu yeni kanun layihaı;iyle su. ce Sovyet mukavemetine. Avru-

kutu hayale uğradım. İnhisarlar ıd3.r~ pa kıtasına ihtimamlı bir hücum 
sinin içki yapış ve satışını kolaylaş hazırlanmcıya kad ar - •ki niyeti
tırması değil, zorlaştırması icap eder. miz odur - yapabileceğimizden 
di. Eski zamlar daha yükseltilmeliydi , iyi maddi yardım da budur .. , 
Maalesef böyle olmadı. Yine anlryo. Rusyaya yardım siyasetinin es1sını 
rum ki. İnhisarlar idaresi ısrar ede anlatan Crip~-; sunları ilave etmiştir. 
cek ve kanun kabul edilecektir. Hal- "Rus ordulartnın, Alman orduları
bukl şimliye kadar konu~muş olan ar. nı ve Alman hava kuvvetlerinin en 
kadaşların sözlerinden anla~ılıyor ki . büyük kısmını tutmakta ve bizi hü
bu kanuna karşı bir isyan duyul- cumdan ve bir istila teııebbüsünden 
maktadır. Kanunun bilhassa sıhhat en- kurtarmaktn olduğu neticesine var -
ı.:ümeninden geçmeden kabul edilmt> dık. Bu kahraman Ruı: gayretinin de-
mesini dilerim . ., . 1 · · t . kl d b. k • z· G h E .

1
• . k' vam lc;m. opr.ı arımız an ır ıs 

ıya ev er .. tı. 1 • ıç 1 ~evzuu nıını tehlikeye koysa bile, ne yapsak 
bahsolunca kendısının daima soz ald• d Ç" kü . t b' t B'. "] 
ğmı, ve doktorlann da kendisıne il:i- ı az. ır. un . ou gayre ı~z~ . u~u t 
ı. k tt'kl · · b k 1 Brıtanyadakı mukavemetımızın ha -.. a e ı erını, u anunun yapı ması . . . 
Şarab i ek ·c;ı' 

1 
p t' de >·atı ktsınmı korumakfadıı·. Bızım ve 

ı çm ı n se, ne ar ı, ne . . 1 k 
Devlet programımızın buna uymadı~ı Bırleşık Amerıkanm ma zeme ba ı_-
m. Milli Şefin de bu mesele üzerınde ınmdan yar~ınıhırımtz gerc;ekt~n bır 
durduğunu, şarap ihracı pol iti kasma J:ardım teşkıl el.ecel-:. ~eı'.ecede önem
dönmemiz icap ettiğınJ, eskiden 60 _ 70 Jı, kahraman ın~ltt_efıkımızle olnn ar
milyon litre şarap çıkardığımııı. kadaşlığınıı:r.a hadım olmas.ı baktı:nm 
harpten ve sıkıntılardan kurtulmJrıı dan ise he«aba katdııcak bır şeydır,.. 
zın az alkol alışımızdan ileri g.:?ldi !viüzakere M Cripps'in bu nutkun
ğini şarabı Qa bira gıbı serbest bı.. dan ~nnrıı kao;ınmtstır. 
rakacak olursak hQlimızin çok fena o _ --
lacaiını, b.zdeki saraplartn c;ok yük 
sek dereceli olduğunu, yaln11: ihraç 
maddesi olarak şarabın İnhisarlar i
daresi tarafından ele alınması li7ım 
geldıiini soylemi!i. kolonya1'ırın ço~ 
pahalı olduğunu, bir devletin ancak 
milletiyle ya!öiıyabileceğ,ni. İııhısarlar 
idaresınin ayni zamanda milletin sıh 
batinı düşünmesı lazım geldığini ve 
şarap imalinın hususi ellere bırakıl 
mamasını öne sürmüştür. 
Mebusların bu beyanatından sol"ra 

kürsüye gelen Raif Karadeniz şıı i:m. 
batı verdi: 
"- Bugün mevcut bir kan.unu ye. 

ni ihtiyaçlara göre tamamhyan bır 
kanunla Meclise geldik. Meclisin muh 
telif encümenleri kanunu işledi. Bu 
kanun noksan mevzuatı ikmal etmekle 
beraber hariç memleketlere satış yıp. 
mak ic;in memleket dahilinde fabrik;; 
l:urulmasını, ispirto ve bu mey:ınci3 
ş'.lrabın inkişafını temin edecek .!Sa-> 

!arı havidir. Arkadaşlar, şarap istih 
lakinin artacağından be.hisle aleyh~~:. 
de bulundular Arkadaşlarıma soyl· 
yeyım ki, Tıirkıyede 1 milyar kılo ya~ 
uzum yetışir bunun yarısı kuru•lıır 
~,.vkedilir. Yarısı da şurada bura'h 
telef olur. Ancak pek az bir kısmı ile 
şarp yapılır. H"lbukı vatanınıııııı her 
tarafı bağnlrğa müsaittir B:ığcılı~ı 
inkişaf ettırmek Türk iktısadiyatı ba 
kımından elzemdiı Kom5ularımııcfa 

istihsal ve ihraç elilen şarap 200 m:ı 
yon kilo oldugu hald,• bizımki 10 
milyon kıloyu geçmez. Umumi ha~pte 
Türkiyede şıarap istihsali 80 mi!l'Q"l 
litre idi. Şurasına dikkat edilecek o 
lunursa, halen şarap imali zaten ser
besttir. tdare amirlerinden mü!'aadc 
almak gibi kayıtlardan kurtulununcJ 
şarap imalinin artacağına şüphe etmi. 
yoruz. Şarabı me:nlekette değil, hariç. 
te sarfetmek ıayesini gütınekteyiz. Ve 
bu makltltla da ihraç edilecek şa· 
raplara yüzde 3 prim verilecektir. Ar. 
kadaşlar, "Şarapçılığı biikUmet yap. 
sın,, dediler. Buna imkan olmadığını 
anladığımız için şarap imalini serbest 
bırakıyoruz. Fakat, bu, şarabı kayrtsrz 
olarak herkesin yapması demek de.;il 
dir. Şarap imali teknik ve sıhhi kon
trole tabidir, Biz daima hafif içki, 
\erin aıtır içkilerden daha az zararlı 
olduğunu zannetmekte, rakı yerine şa· 
rap sarfedilmesini ınuvaftk bulmakta
yız. Şayet arkadaşlarım çarabı ve i;;. 
kileri büsbütün menetmek istiyorb.rsa 
o ayn bir kanun mevzuudur. Pahulı 
kolonya meselesine de müsaade eder· 
senlz bütçe müzakereleri sırastnda t"
mas edelim ..... 

Raif Karadnizin bu beyanatından 
sonra, Reis, Mecliste ekııeriyetin ol· 
madığını bildirmiş ve Pazartesi top. 
[anmak iızere celseye nihayet veril· 
miştir. 

Lutfi Kırdar ve Orfi İdare Ko. Moskova, 22 (A.A.) _ Reuter a-
mutanı Korgeneral Sabit Noyon jnnsıntn bir muhabiri bildiriyor: Na
Cerrahpaşa ve Haseki hastaha - ıiler Harkof cephesindeki gayet bü
nelerine giderek yaralı vatandaş- yük tank kaytplarmdao dolayı söy -
larımızı ziyaret etmiş ve hatırla- lendlğiııe göre, mukabil taarruz ta -
rınx sormuşlardır. blyelerini değiştirınişlerdlr. Çarşamba 

Ölenler ve yaralılar günü toplu haide tanklar mukabil 
. . . taarruz için kullanılmaımş on beş 

. Ol.enler şu~lardır: ~ - Pertevnıyal tank ,·eya t:ıyynre ile desteklenen pi
lı~e~ı t~lebesınden 29a numaralt Ham 1 yade kuvvetleri tarafından taarruz -
dı Ulku, 2 - 13 yaşlar~nda Muzar - j lar yapılmıştır. Yalnı". bir tek kesim
fer, 3 - 50 yaşlarında Rustem, (Has- de bi.iyük bir h:nk muharebesi yapıl
taneye kaldırıldıktan biraz sonra öl- 11 kt dT 
lnü~tür.) 4 .~ 49 yaşında Bek.~r ~.ızı 

1 

~u:la:tn yarnnadadan tardedildik
~~fınaz. (Dun gece hastanede olmuş- leri hakkında Göbbels'in üç dört defa 
tur.) \'Ukubulan iddi<.larm2 rağmen, Kere; 

Yaralılar da ~unlardrr: in doğu nihayetinde elun şiddetli bir 
Tahir kızı 60 yaşmd:ı Şevket, .rvteh- mukavemet gösteriyorlar. Nazilerin 

met oğlu 42 yışlnda Ziyaeitin, Meh- Kaliııin cephesinin birçok kesimle -
met oğlu 47 y,ışında Mehmet Ali, Hii rinde piyade kuvveti:vle ve tanklarla 
&eyin oğlu 40 yaşında Hüseyin, Nazif taarruza geçtiklerı h:ıber verilmek -
oğlu 17 yaşında Mustafa. Mahmut oğ- ledir. Almanlar, az çok ilerlemiye 
lu 24 yaşında Mazhar, tramvay bilet- Cnuvaffak olduktan sonra neticede ilk 
çisi 1044 numarah Hakkı, Dimitri kı- mevzilerine pü~kürtülmüşlerdir. Bu 
7.1 12 yaşında Teodora, Pandeli kızı hiıcun"1ıır büvUk nlçildP Piirünmüyor. 
10 yaşında Ratika, tramvay pl5ntonu Çetecileritı faaliyeti 
54 yaşında Mehmet, Tayyip oğlu 18 
yaşmda Halim, Ali oğlu 51 yaşında 
Lütei, İsnı~ıil oğlu 9 yaşında Kenan. 
İsmail oğlu 16 yaşmdrı Nazif, • 

Haber aldığımıza göre, ölenlerin 
t'enazesi hükürr.et tardmdan kaldırı
lacağı ~ibi. ağn· ve hafif yarattlann 
tedavileıi de nükCımet tarafından yap 
trrılacak ve bunlardan muhtaç olıın
lann ailelerine yardtmda bulunula -
caktrr. 

-~~~-*:~~---

inqilterede Münaka· 
şa Edilen Mesele 

t-m=- Bastarafı l ınrııie 
kaldığını söylemi~ti. Lordlar Kam:ı. 
rasında bu yolda yapılan müzakere
lerde Lord Vonsttart adalet bahsinde 
Morrisonla beraber olduğunu söyle 
miştir. 

Bu münakasalara bükUmet namtna 
cevap veren Lord Graborne bu husu,
taki hi..kümet politikasının Atlanti~ 
beyannamesinde iıah edilmiş olduğu
nu söylemiş ve demiştir ki: 

"Filhakika adalet prensibi uiiruuda 
mücadele ettiiimiz prensiplerden b iri 
dir ve biz adal eti yalnız Almanya için 
değil fakat camiamu:da bulunanlar dıı 
dahil olmak iizere bütün zulüm gören 
milletler için istiyoruz. Ve hatta hoııu 
nuza gidecek derecede olmak üzere 
nasyonal sosyalist şefleri hakkınd;ı da 
adaletin tatbikini istiyoruz.,, 

Bütün bunlardan, harp sonunda Al 
manyanın tamamen silaltsızlandınla
cağı, fakat ikttsaden fazla takyid.tta 
tabi tutulmıyacağı manası çıkarılmak. 
tadır. 

Moskova, 22 (A.A.) - Tass ajansı 
hilciiriyor: Son ved a:v içinde Rus çe
teleri isl!Rl altmdo bulunan Ukrayırn 
nın muhtelif bölgelerinde 12 bin Al -
nıan öldürmiisln 27 treni voldan çı
kaıını~lar. 126 tank ve 7Trhlı otomo
hlli tnhrip ve 23 kararııaha ~ahip ol
muşlar. 42· rnülıimmat dc:posiyle 11" 
köprüyü havaya at:ııışl:ırdtr. Harko' 
bölıte5iııde de Rus taarrurn başlryıılı 
cete faaliyeti &rtını~hr. Bütiın Uk -
rayna köylüleri bu ilkbııhara "çetr 
harbinin ilkbaharı., adınl vermişler -
dir. 

- - ---::;: ... · -----
Brezilya Açığında 

s'YiiT Baştaratı 1 mcıdı 

mıştır. Baş tarafından ikı tor-
pil isabeti alan muharebe gemı 
si çok kısa b ir müddet zarfmda 
batmığtır. Korunma gemiler 
fıic bir hareket yapmamışlardff 
Amerikalılar bir J aporı 

kruvazörünü batırdı 
L ondra 22 (A.A. - Bırleşik 

Milletlere ait u çak lar Kak o ti~ 
pind e bir J apon kruvazörünü 
batırmışlardır. Aynca 6,000 to
nilatoluk iki yük gemisi de tor-
pillenmiştir. $. ....... 

Alman deJıizaltıları 2.1 
gemi daha batırdı 

Bı:ırlin, 22 (A..A,) - Alman ordu -
lıın baı;komutnnlığı tebliği: Alman 
deniz:ıltıları, yc~nlden Amerika sula· 
rmda düsman deniz, malzeme mıkli-

Okullar Spor 
Müsabakaları _,.,_ 
Bugün Fenerbahçe 
~tad ında Yapılacak 
Istanbul okulları 1941 - 1942 ders 

yılı spor müsaba:rnlar! kapanış töreni 
htı.ııün Fenerbahı:e ~tadında yapıla
rrıktır. Törene saat 15 de başlanacak, 
mnrslardan sonra geçit resmi yapıla
rak ve bunu erkek okullarm uzun at
l:ıma, yiik!'ek afüıma. g!llle ve disk 
1tma ve krz okulları•ı uzun iıtlama, 

trıp atmıı ve bayrak müsabakaları ta
kip edecektir. 

Sııat 17.20 de Hrıydarpaşa ve Iştk 
liseleri futbol maçı bn$1ıyacak ve 
sonra erkek o'kullartn Balkan bay
rıı k yarışları yapılac:ılrlrr. Son olarak 
da derece alanlarıı miıktifat dağıtrla
caktrr. 

----·~·-

Futbol Birinciliklerône 
Başlanıyor 

Ankara. 22 (A.A.) - Tilrkiye fut
bol birinciliği milsabakalıırma yarın 

başlanacak, Pazar ve Pazartesi gün -
leri devam edilecektir, 

31 bölge arasmdr. yapılan gruplar 
arası müsabakr.larmda birinciliği ka
zanan Trsi:>zon lise spor yurdu ile An
kara birincisi Harp Okulu Gücil, İs
tanbul birincisi Beşiktaş ve İzmir bi
ı·incisi Göztepe takımhırının murah -
hasları buqiln saat 18 de futbol fede
rasyonunda toplanarak kuralarını 
çekmişlerdir. Bu c;ekilişte 1 numara 
Trabzona, 2 nnmara Ankaraya, 3 nu
mara İstanbula, 4 numara da İzmire 
düşmüştür. Bur.dan dolayı yarın saat 
16 da Trabzonla Ankı:.ra. saat 18 de 
İstanbul ile İzmir karşılaşacaklardır. 
Pazar günü saat 14 de Trabzonla İs
tanbul, saat 16 da Ankara ile İzmir 
karşılaşacaklardır. Pa?artesi günü sa
at 16 da Ankara ile htanbul, saat 18 
de İzmir ile Trabzon karştlaşacaklar
dır. 

-~--

Muzir Hayvanlarla 
Mücadele 

Ankara, 22 (A.A.) - Öğrenildlği
ne göre, Ziraat Vekaleti tarafından 
1941 yılı içinde muzir hayvanlar ve 
hastalıklarla yapllan mücadele neti -
cesinde 60,000 yaban domuzu öldü
rülmüş, 3800 hektar arazi fareden ta
mamen temizlermiş, 81.000 hektar a
razide de kesafeti azaltılmıştır. 

Bundan ba$ka 2 milyon 200 küsur 
bin kilo çekirge telef edilmiş, 2 mil
yon 400 küsur bin kilo ~üne imha o
lunmuş. 200 bin küsur hektar saha
da da gevenler yakılmış, 108 bin 
hektar pamuk tarlaları zararh böcek
lere karşt ilaçlanmıştır. 

Ziraat Vekaletinre yine bu çevre 
içinde 2,603.687 ağac; muhtelif haşe
reye ve hastalık lanı 1' a1·şı ilaçlanmış 

ve 1,238 hektar bağdı> da mücadele
de bulunulmuştur. 

«:.1ff' Baştarafı 1 incide 
top ve bir zırhlı tren de yeni ga
nimetler arasındadır Yukarıda 
geçen bu rakamlar, ~O mayıs ta
rihli askeri teb.liğch~ bildirilen 
esir sayısını 169,198 e yükseltmi~ 
bulunmaktadır. Av:nc::ı bu hare
ket esnasında 13\~., top ve 28~ 
tank alınmıştır. 

Sivastopol liman çevresinde 
bomba tayyarelerimiz bir düş -
man ticaret gembinı tutuştur -
muşlardır. 

Harkof çarpışma~mdn düşman 
karşılık taarruzlaı ı çı>k ağır zayi 
atla püskürtüldükten sonra mu • 
harebe insiyativi tekrar Alman
ların eline geçmiştir. 
İlmen gölünün cenup doius 

düşman neticesiz taarruzlarma deva:n 
etmiştir. Laponyada A iman kıtal an 
ileri hareketleri s•usında toprak k.ı 
zançlarr temin etmi!>lerdir. Yapılan 
iki çarpışma sonunda sarılan blr dü-;. 
man grupu yok edilmiştir. 

Ceplıeye yığılan kuvvetler 
Ankara. 22 (Radyo gazetesi) - Al

manların cepheye yaptıkl rr yığınak 
hareketi devam etınektedır. Macarlar 
da şimdiye kadar 70-8(\ tümen gön
dermişlerdir. Şark cephesine müret
tep İtalyan kuvvetlerınin pek azı he
nilı: gönderilmiştir. İtalyanlar el!n 
hıızrrlık yapm::ıktadtrlıır. Rumenler 
kı~ın haztrladıkları kuvvetlerı ~im -
diden cepheye göndermişlerdir. 

Yalnız Almar.ları~ büyük taarruz 
lc;in 300 tümen tahsis etmiş oldukları 
lrıhmin edilmektedir. Motörlü birlik
ler buna dahil değildir. Sovyetleriıı 
de 300 tümendt?n aşağı olmamak ü
zere cepheye sevkiyat yapacaklarf 
5yleniyor, Asri kuvvetlerin Moskova 

çevresinde toplanmı~ veya toplanmak 
Uzere oldugu söylenebilir. 

Almanlar Murınansk yolunu kes -
mek için buyük taarruzlara başlamış
lardır 

yatına ağlr darbeler indirmişlerdir. 
Denizaltıları, Antlller doğusunda 

Antiller üzerinde ve Meksika körfe
?:!nde topyekun 111,600 tonilato tu -
tarmda 20 düşman ticaret gemisi ba
tırmışlardır. 

Salnt Laureı1t körfezini geçen ve 
ayni isimleki nehr~ giren bseka bir 
denizaltı gemisi, ön~nıli sayıla deniz 
ve hava birlikleri tarofmdan göz al
tında bulundurulan nehirde 14 bin to
nilato tutarında üç gemi batırmtya 
muvaffak olmı:ştur. 
Düşman deniz nakliyatı, yukarıda 

bıldirilen blıtür. bu hııreketll'r sonun
da topyekun 125.600 toniHlto tutarın
da 23 gemi kaybetmi~ bulunmakta· 
dır 

23 - 5 - 942 

Zam Gören 
Muallimler 

-*-

Bir Derece Terfi Eden 
Öğretmenlerin Listesi 

M':arif MildOrlüfil 1941 yılında ıram ı:ö· 
ren . '1.lı.okul oiretmcnlerinin listuinl MaarU 
Vckıllıj!lne eöndermiıtir. Vekllet bu Jia. 
tcyi kabul etmiş ve birer derece ıram ıor•· 
cek . otreımenlcri m!ldGrliJğe bilrlirmiıur. 
Terfı eden öiretmenlerin li•tesini neıredı· 
yoruz: 

40 Liraya Tedi Edenler: 
Bıkırkoy 4 üncü okul baföfretmeni Hakkı 

Ona,. 
35 Liraya Terfi Edenler: 

Sarıyer 33 ncll okul B.ı•oıı:retmeni Sami 
Ayral. 

30 Liraya Terfi Edenler: 
Yalova Te1vlkiye öğ. MiJnevvrr Unu;. 

25 Liraya Terfi Edenler: 
Eminönü 2 ci okul of. Kadri Erdol!an. 

6 ı nci okul öf. Muazzez Akın, 6 ı nci okul 
öf. Tllrkln Yazıcı 5 inci okul llit. 
H Semi Çelen. Fatih 16 ncı okul of. 
hmet Aksan, 19 ncu olı.ııl öf. Fahrıye Un
ıan, 32 ncı okul ö~. Penbc Erar, 34 neli 
okul öf. Perihan Arel. 63 ncü okul of. Srdı· 
ka Aki!Un, 63 ncU okul öğ. Melıha Çakar, 
31 nci okul öf. Hatice Dener, 55 nci okul 
öf. Vedia Sayhan, Eyüp 23 ncU okul ög. 
Dündar Araı.ın, 36 ncı ok• 1 cif. Meıiha r.r. 
tan, 36 ncı okul öi. Gevher Gokm<n, 37 
nci okul öf. ismet Heparı, Kemerbu~u• 
okulu öf. Zebra Pekmezci, Kemerburııaz Sa· 
di Ozanıoy, Beyojiiu l nci okul oğ. r,(urvet 
O•yalım, Sacide Ataı, 5 nci okul llf. Ha ilde 
Gil\len, 43 ncQ okul öğ. Nadiye Flil•oy, 
Kifıthane 2 ncl pen•iyonlu ok. Yarhq,o . 
Turhan Kılga, Be~iktaş 52 nci ok. llf. Belkıs 
Ayhan, 39 ncu ok. öf. Fatma Atak, Sarıver 
28 nci ok. öf. Mebrure Yılmaz, 30 ncu ok. 
öğ. Tayyibe Erun, 33 neli okul llf. Leman 
Hızal, Kumköy okulu B. öğret, Zahit Bcittll• ~. 
Kadıköy 8 nci ok. öf. Ya~ar Glırcl, 16 ncı 
ok. Ferdane OzıU~. Uıklıdar 48 ncl ok. oğ. 
Nilüfer Catalc, Beykoz 34 ncü ok. öl. Berli;ı 
Çek, 40 ncı ok. oğ. Fevzi Tosun, Bnlurki'>y 
FUru~köy okulu öf. Semiha Unal, Ye ,ilkciy 
~ocukları kurtarma yurdu ıı;:. Saadet G naip, 
Silivri CeUliye ok. öğ. Hakkı Şıka, 4 rıcO 
pan•iyonlu ok. öğ. Tevfik Tunçer, Zabıde 
AT.er, Çıtalca Merkez ı nci ok. öf. Leman 
KUcc, Baklalı ok. öf. Sudcttın GUncr, 
Hıdımkoy ok. of. Fatma Bılıı:en Şile Kur
falh ok. a&. MuMafa TUzun, Çatalca latıran 
ca ok. l!ğ. Fatmı Bileen Şile 15 ncı ııan i· 
yontu ok. öf. Müveddet Akça, Teke ok. ör{. 
LQt!iye Noyan, Yalova Çınarcık ok. oj;. 
Nafize Acar. _____ ,* ____ _ 

Ekmek Çeşnisi 
Bugünden itibaren ekmeklerin yüz

de kırk arpa, yuzde on mısır ve yuz• 
de elli buğday unundan mamül bir 
un halitaslyle hazırlar ması korarlaş
trrılmTştır. 

GLÜTEN EKMEGi - Şeker hflS
talarına verilmek üzerP. yapılması ka· 
t•arlaşan glüten ekmeği nümuneleri 
muvafık görlilmüştür. Bu ekmekler, 
ekmek karnesiyle yü7 yirmi beşer 
gram olarak bazı eczahanelerde satı
lacaktJr. 

Filistine (;itmek Üzere 
Türkiy~ Jen Geçecek 

Yahudiler 
Ankara. 22 (TAN) - Romanya V'C 

:vracaristandan gelen 8i0 Yahudi ço
"uğunun transit olarak yurdumuzdan 
"e~c:rc:k Fili"tine gitmelf'rlne !1Jn ve
rilmesi için İngiltere tara.ftndan \'Aki 
rılan istimzaca deniz tıırlldyle gitmek 
~nrtlyle muvafakat edilmiştir. 

Fiskosa Karşı En ia· 
sirli SilCih A ydınhktır 

l:ii3 Baştarafı 1 ıncide 
ıstırabı bütün acılığı ve açıkhgı 
ile Rayştak kürsüsünden an
latmadı mı? Propaganda Nazırı 
Goebbels ve Goering mtitemadi
yen milleti ,bugün katlandıkl;m 
yoksulluk ve fedakarlıktan daha 
ağırlarına katlanmıya davet et. 
miyor mu? Bütün memleketler 
iaşe darlığını halka u..ah etmi· 
yorlar mı? 

Türkiye Cümhuri~et hüküme. 
tinin de en kuvvetli vasıfların. 
dan bıri açık, samimi ve halkla 
beraber olmaktır. Hükt"tmet hiç 
bir zaman hakikati gizlemek is· 
tememiş, ortalıkta karanlığm hü. 
küm surmesıne razı olmarnı~tır 
Bugün ıaşe meselesınde de, or· 
lada dönen dedikoduları, ~ıkarı. 
lan şayıaları, havayı zehirliyer 
fiskosları ortadan kaldırmak içır 
aydınlığa, berraklığa ve vuzuh 
ihtiyaç vardır .. 

Önümüzdeki aylarda mai e1 
darlığı artacak mıdır? Bunu a
çıkça millete anlatmak lazımdır. 
Yeni vergiler koymak zorundfi 
mıyız? Bunun halka izahı gerek. 
tir. Ekmek tayınnu bir miktaı 
daha kısacak mıyız? Bunu halk;; 
olduğu gibi ve bütün sebepleriy· 
le bildirmeliyiz. 

Sözün kısası düşmanın çalış • 
masına imkan veren karanlrJı 
aydınlatmak ve fiskosun önünE 
geçmek için hakikati olduğu gi· 
bi söylemekten ve göstermekten 
çekinmemeliyiz. 
Mayası fedakarlıkla yoğurul • 

muş olan bu halk, harp şartla· 
rından doğan bu belalara da kat. 
lanmağa ve daha bir çok feda· 
karlıklara göğüs germeğe hazır. 
dır. Hükt'.imetin güvenmesi ve 
halkın hükfunete emniyet ede. 
bilmesi için iki tarafın da birbi· 
rine açılması ve hakikati söyle. 
mesi lazımdır. Sinir harbine kar· 
şı kullanılacak en kuvvetli silah 
aydınlıktır. 

~-~~~11-----_.. 

Meksika tıe Mihver 
Miinasebetleri Son Safhada 

Meksika, 22 (A.A.) - Resmen ha· 
ber vcrlldığinc göre, Almanya Mek· 
;;ıka notasını kabul etmek istcmemiş
tır. Hükümet so:r.cUsü bugilnku Cumı 
~iiniı toplanacak olan kongre cncü • 
ıııeninin sulh veya harp kararı vere
CPgını söylcmi~tir 
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chy polifikasrnm on locaların. 
da bir koltuk işgal elti. Mareşal 

Petain, Führer'in kuvvetli arzul.ı.rı 
karşısında boyun eimıye ve yükı,.Jrı 

"Fransa hiıkum~ti şefliği., vazifes.nt, 
Fransada Almanların tam itimadım 
kazanmış olan tek adama vermiye 
mecbur oldu. Kumanda mevkiinde 
Piyer Lava! olunca, Vichy ricali, Al. 
manlarla mesai iştirakınde güc;lük 
çıkarmıyıa muktedir olamı.vacaklar. 
dır. Lava!, Almanya tarafından iste. 
nilen tam itaatin kefili sayılır, Mıi. 
tarekedenberi Fransada birbirini ta. 
kip eden ve en esaslısı bu tayin o 
lan hadiselerden tenevvür ed~rek 
biraz geçmiıe dönmek faydadan hali 
değildir. 

IHlh fukalarının hareketlerlni teskin 
~ .. ~.1 yapılıyordu. Bôyle olmakla be 1 
r .. ber Berlln kendisıne muhabbeti o· ı 
lan Laval'in bu gibi manevralar çe. 
V't'mesine tahammul edemiyordu, 
Mareşal Pilsudsky'nin cenaze mera.. 
almindc Lava! ile Goering buluştular. 
Varşovada "Otel Dorop'' un bir o 
dasında hususi bir görüşme oldu ve 
Fransa • Sovyet muahedesi defnedil. 
dl. Mareşal Goerın, Laval'e Fransa 
ıle Sovyetler arasında bir muahede 
mevcut oldukça Fransa ile Almanya 
arasında hiç hır yaklaşma meselesi 
bahis mevzuu olamıyacağını söyle. 
mişt1, 

Bizde Atletizm Edebiyatta 
Erkek Ses 

Adrea denıttlrmek (2!1l kuruftur 

ı =IIIcllJ~I 
Harkof Muharebesi 

Yazan: M. ANTEN 
H arkofun cenubu şarktslnde Al-

manların yaptıkları mukabil 
taarruzun mahiyet, şümul ve ehem
mıyeti hakkında askeri mütehassıs -
tar heni.iz bır hüküm verememekte
dırler. Hnrkofun şımal ve cenubun -
dan ba~lıyarak oldukça derınlere nü
fuz eden General Timoçenko ordula
rının sol cenabını ve arkasını tehdit 
eden mahiyette görülen bu mukabil 
taarruzun, Harkofa karşı yapılan Kı
ztlordu taarruzunu hafifletmek için 
yapılan bir hareket mi, yoksa Al -
manların Kafkasya istikametinde ya
pacakları büy{.ık taarruzun başlangı -
er mı olduğunu kestirmek henüz mlim 
kun değildir. Müttefik askeri mahfil
ler inde hl'ıkim olan kanaate göre, bu 
bôlgedckl çtkmtılar Ruslar için ol -
duğu kadar Almanlar için de ayni 
derecede tehlikeli gorülmektedir Bir 
Alman askeri sözcüsü, Timoçenk~ ta
arruzunun şidd~tli olduğunu itiraf et
mekle beraber, Rusl&nn teşebbUsü 
ellerine almak için yaptıkları gay -
retlerin Alman taarruzunu mnhsus bir 
derecede gecıktirmiyeceğlni ve Alman 
yuksek kumandanltğm\ plAnlarından 
vaz. geçirmiyeceğini söylemiştir. 

Lava! 1934 te Hariciye nezaretine 
geldiği zaman Roma ve Berline a. 
damlar gönderdi. O zaman Mussoli. 
ni, Habeşistana taarruz için son a>lan 
hazırlıklarını yapıyordu, Bu hedefte 
Fransa tarafından muavenet edilmiş 
olmak imkanını kucaklamaktan pek 
memnun oldu. 

Almanyada, Hitler, 1934 hacaM:ı
trndan çıkan ir•zaları dağrtmıya da. 
ha muvaffak olamamıştı, Nazi safla. 
rında ve hücum kıtnlarında hümmalı 
bir sinirlilek goriınüyordu . Alman 
ordusu General Von Schlercher'Jn 
katlıni d&l.:ıa unutamamıştı, Hıtlcr 
ümitsiz bir surette b ir siyasi mu11af. 
fakiyet istiyordu.. Laval'in Berline 
murahhas olarak gönderdiği sağ ce. 
nah mebuslardan Jean Goy'ü büytik 
bir memnuniyetle kabul edildi. t~te 
Führer'in en büyük arzusu oı'.111 
''Fransa ile Almanya arasında tam 
anlaşma,, siyasetine müncer ola..-ak 
Von Ribbentrop ziyareti Goy'ün 
Berlinde bulunduğu müddet zarfında 
kararlaşttnlmıştır. 

1934 senesi İkinciteşrininde Joa 
chim Von Ribbentrop yanında. bır 
Almanya - Fransa yaklaşması mitte. 
hassısı ola11 Otto Abetz'le Parise 
geldi. Ribbentrop Birincikinunun i 
kisinde hariciye nezaretine kabul e
di~~~ ve Piyer Laval ile rörüştü. 
Mulakat tamamiyle mahrem bir tarz. 
da oldu. La~al, misafirini selamet. 
!ediği zaman Sarre'm akıbeti taayyiın 
etmişti. Fransız hariciye nazırı, ~ib. 
bentrop'a, Rhenani eyaletinde yapı. 
lacak (rey .i- im) m Führer içın 
bir muvaffakıyet teskil edecei ni 
vaadetmi§ti. 

5arre'hlar, Almanları sevme~:lc 
beraber memleketin onların 

kollarının arasına düşmesine pek de 
taraftar bulunmuyorlardı. Ahali lfJ35 
İkincikanununda "rey" meselesinin 
on sene geriye atılması hakkında bir 

P. Laval'in 
Harpten Önce 
Siyasi Sahada 
Oynadığı 

Roller 
Laval daha 1934 de Berlinc 
elini uzattı, bu harl·kctı Sarrc· 
'm Almanyaya gc!;nıc iııı: yol 
açtığı gibi, Hitlerin \'er :l) 
muahedesinin be~inci madde-i
ni çizerek mecburi .askcrlii':ı 
bir emrivaki haline gctirmco;i. 
ne yol a~tı, müteaddit siyası 
itilaflar akdederek Almanva 
\'C Ital) anın isini kola\ laslırdı 
ve niha;yet iıuo he.ı:fmctindc 
Lebrön ile ::uarc~al Pet.aiıı'in 
mücadeleye devam etmek iize· 
re Cezairc geçmelerine ınfıni 
olmu~tur. 

seyahat ediyordu. Taraftarları onı 
"sulh hııcısı,, dıyorlaıdı. Fakat ~eya· 
hatlerinın her birisı Fransanm siya. 
sı vazıyelını bira.ı: daha zayıflatıyor 
du. Fransız efkarı onu zevahirı kur
tarmıya mecbur ettıci zaman Stresa 
konferansmı kurdu. •·Uyanan,, bır 
Almanya tehlıkesinin karşıs1:1da 

Fransa ile tngilterenin İtalya mua· 
venetıne ıhtiyaçları vardı, Strcsa 
toplantısı yeniden bir kaç kağıt par. 
çası imzalamak için bir sebep oldu. 
Netice: Mılleller Meclisi, Almanya· 
nın silahlanmasını takbih etti . O 
kadar. .. 

beyanname vermiye karar verdi. Ha Laval, bundan sonra bir de Sov-
riciye nezareti mülakatında Lavııl yetlerle mütekabil müzaheret mua· 
Ribbentrop'a Mılletler Cemiyeti mu' hedesı imzalamak üzere Avrupayı 
rahhasları onunde bu meseleye rhlr baiitan baışa geçtı. Zevah r itıbarıyle 
hiç bir beyanname okumıyacağını onu iki Faşist diktatOrun kollarının 
vaadetmışti. arasına atan bu siyasi teşebbüs oııu .1 

Fransa hukümetinin başında kend:.. kanaatıııe muhalifti. Fakat Fram;::ı 
sine muti bir ilet bulunduğundan nrn dahıli politikası öyle mecburıyet 
dolayı memnun olan H tler, soııu ler tahmil ediyordu ki, Lava! buna 
harbe miıncer olacak styasetindc eğllm iye mecbur gibi göründü, 
sağlam ~dımlarla yurümiye başladı, Fransa - Sovyet muahedesi, gıt 

Lava! e relince, Almany·l lehine tikçe endışeli bır şekil alan sol cı:. 

Franaaya avdetinde Lava!, komii 
nistlerin her tarafta mevki kazan.. 
makta olduklarını gördü. Hemen mu· 
ahedenin tasdikine manı olmak !çın 
bir takım mamalar c;:kardı, Bu tasdik 
muamelesinin uzaması için bütün 
teşrii kırtasıycci!iğin kuklalarını oy 
nalan ipler çekiliyordu. Nihayet harp 
ilan edi ldiği zaman Fransa, Sovyet 
müttefikinin miızaheretinden mah 
rum bulunuyordu, 

* * L. aval'in harpten evvelki hareket-
leri mılletler arası bir hudut. 

ta kalmamıştır. Onu bir çok zaman· 
danberi düşündüren bir hülyanın ha. 
kikat şekline gelmesini istiyordu: 
Fa.şist bir Fransa yaratmak ve 0 

Fransanın diktatörü olmak, Bu &a 
yeye varmak için müfrit sağ cenaha 
Ateş saliphlerın §efi olan kolonı:I 
"de la Roque'' a döndü. 1935 senesi 
ikinci teşrininde bir akşam büriin 
geceyi samimi tarartarlariyle geçirdi. 
Kat'i bir hareketin leh ve aleyhinde 
mıizakere edıldı. Kolonel, bir an ev
vel bu hareketin yapılmasını i~ti· 
yordu, Fakat Loval masasının ıizl'
rinde bulunan Fransanın dort tara 
fından gelen raporları okuyordu, 
Yavaş yavaş solların birleşmeleri 
maddileşiyordu; "C. G. T,, bir grev 
ilan edebilirdi; halk cephesi müca
deleyi kabul edecekti. Ordu, yalnız 
zabitlerden ibaret değildi. Laval is· 
ter istemez hükumet darbesi emnni 
vermekten vaz geçmiye mecbur ol. 
du. 

Bır kaç ay sonra basında bulun 
duğu hükumet dıişhi. Führer ve Du. 
çe ile münasebetleri yolunda olmak
la beraber Laval, siyasi meydandan 
çekıldi. Fakat 1940 Haziranındaki da. 
hili ayrılıklarda en biıylik rolü o oy 
namışhr. 

En nazik zamanda Cümhur reisi 
"Löbrün" ün ve hükumetin müc;ı. 
deleyc devam etmek iızere Cezaire 
gitmesine mani olan odur. Binanın 
temelini eşelemek suretiyle yıkuıhyı 
tacil etti. 

Nihayet büyük projesini kuvveden 
fiıle çıkarıyordu: Üçüncü cümhuriye. 
ti yıkmak ve Fransayı Almanya ile 
İtalyaya ram etmek. 

Laval sahnenin onüne geldi. Bunu 
Almanya istiyor. $ahsi hırslarını tes 
kin için hiç bir şeyden kac;ınmıyan 
bu adamın siyasi hayatı tetkik edi. 
lırse, Fransa için bir Gauleiter ara· 
yan Hitlerin niçin "Laval" j seçtiği 
pek güzel anlaşılır. 

Almanların Kerç bölgesinde hare -
kAtm sona erdiğini söylerrıelerine mu
kabil, Sovyct tebliğleri mukavemetin 
de\·am ettıgini bildirmektedirler. Lon 
dra radyosu; .N'ıızi Şeflerinin, kış es -
nasında blıyuk &ıktntılar çeken Alman 
ordusunun ve nıilletinin maneviyatını 
yükseltmek maksadiyle Kerç harbini 
büyük bir Alman zaferi olarak çok 
mubalagalı bir surette: ilan ettikleri
nı söylemiş ve şu tafsill'ıtı vermiştir: 
13 tarıhli Alman resmi tebllğinde, 
Rus ordusunun bozguna uğretıldtğı ve 
40,000 esir alındığı, l4 Mayıs tebli -
ğlnde duşmanm takip edlldigi, 15 Ma
yısta Rusların mukn'\iemctinin sona 
erdiği, 15 de dü~mnnın anudane mu
kavemetinin kırıldığt; 18 de düşman 

kuvvetlerlnin yavaş yavaş imha edil
mek üzere bulunduğu; 19 da mağlUp 
duşmanm takip edildiği; 20 de Rus-
1 rm Kerç civartnda hala mukavemet 
ettikleri bildirılmiştir. Bu birbirini 
nakzedcn tebliğlere: rağmen Kerç mu 
harebesinin Alınanların le.hinde neti -
celendıgi muhakkaktır. Fakat Ka! -
kasyaya doğru yapılacak taarruzda 
Kerç'in büyuk bir ehemmiyeti yok -
tur. Rusların Harkofa karşı yııptıkla
rt taarruz Alriıanlarrn bu mevkii us 
olarak kullanarak genis ölçudc Kaf
kasyaya doğru ) apmayı tasarladıkları 
taarruz planını ktrmıştır. 

olan bu hareket inden öbür Avrupalı __ 
diktatörlerle anlaşmıya hazırlanıyor-' ------------------------------

d~ . . 1935 İ~i~cı~anununda Romaya ,-•••••-••••••••••••••••••••••.,. 
İngilizlere Göre gıttı. Kend!sını ıstasyonda selamet .,. 

liyen ecnebi sefirlere: "Fransa 1. Bugün s u·. M E R 
İngılb: mahfıllcri, birkaç gı.in c\•vel talya münasebetlerinde yeni bir c!c.-ı.

Goering'in, Almanlarm biitiın kış bu- re açılmakta olduğuna kat'i bir ka I 
Sinemasında 

yuk ısttraplar çektıklerinl ve nihai naatim var ... demıst i . 
znferc kavusmak için daha büyük ıs- İtalyanlar Fran;ı;, nazmnıı evvt'l5. 
tıraplara tahammiıl etmeleri liızım soğuk bir istikbal yaptılar.Ne nüına. 
geldigini bıldiren nutku hakkında tef- yiş. ne bayrak .. Fakat Fransız sefare 
s rlerde bulun.makta ve bundan Al - tinde verilen büyük bir kabul reı:;. 
manyanın iç vazıyctirıin gittikçe bo - minde Mussolini ıle Laval bir odaya 
zulmakta oldugu neticesini çıkarmak- kapa.?dılar. j 
tadrrlar. Bu ~slrlcre gore: Aldığı sa- MulAkat yarım saat sürdü, derhal 
r ıh malılmat Uzerine mütalaa yürü - havada bir değişıklik oldu Mus ·oli· 
ten ve yaşamayı seven Goering'in ni Fransız ııefirine: .. Lava

0

l Faşizmi 

Biitiin Şehir Halkını · görmeğ'e ko~tııran emsaJsi:r. 

TEHLİKELİ MEHTAP 
S3hescrinı görünüz. Baş Rolde: 

Filadelfiya Filarmonik Orkestrasının iştirakile 

ANTO N WOOLBRUCK 
ozlerindekl giz~i mfın&yı sezmek için anlıyan tek Fransız devlet adamı 
atırların arasını okumak icap etmek- dır!., dedi. 1 Bugiin saat 1 dr. tenzilatlı matine. 

tedır. Bu yapıldığı takdirde, bizzat On ay sonra .1935 ~lri~clleşrinin 1 "ı•••••••••••••••••••••••••••••• 
Goering'in harbin neticesi hakkında de İtalya Habe~ıstan~ ı.stıl.a ediyordu.! ~ 
uphcll, rnutereddit ve endişeli oldu- Bu sırada Hıtler ıkıncı bir darbe -·•••••••••••••••••••••••••••• 

gu ve mukavemetin de bir haddi bu- vurmıya hazırlanıyordu. Lava! ııe ,,- -· 
lunluğunu kabul ettiği hissolunur. Fransanın kendine ne derece ho:i ı;-<:>· A~kclan İlham ... Kıskançhkdan Ateş ... Güzellikten 
Gocring nutkunun bir yerinde de- rünmek istediklerini anlıyarak Al. ~ E mıştir ki: "Ecnebi propagandasını manyada mecburi askerliii tesis el. ~ zamet... ' srardan Heyecan Alan ..• 
dlnlemeylniz.. Onlar yalan söylüyor- mek istedi. Rıbbentrop bir çok dda VARYETE YILDIZLARI 
lar.,. Bu sözler, hakikat! öğrenmek Lavalden Fransanın buna itiraz el 
ı tıyen Almnn mılletlnin, ölUml.i göze miyecefine dair teminat almı~tı 
alarakı ecnebi radyolarını dinledi- Sarre rey -i· am'ından iki ay so~r~ 
ğini göstermektedir. ~itler Versailles muahedesinin be§İn. 

Goering'in nulkundn: Mazisi olmı- cı maddesini çizdi. Mecburi askerlık 
yan bir insnnm Alman milletinın mu- bir "emrivaki,. oldu. ' nın 

Bu Güzel Sporun Yükselmesi ve Genişlemesi 
için Cazip ve Alaka Uyandırıcı Organizasyon 

Ve Müsabakalar Tertip Etmelidir 
Mevsimi reçip, lJlüsabakada 

resmi maçları r yazan • -, 
bittiği için, artık iut. } • titizlik: 
holün deoi.kodusu FÜRUZAN TEKiL j Geçenlerde mü-
dinmiş ve zihinleri _ sabakalardan 
kurcalamaz olmuştur. birinde eski bevn,.1-
Sımdi yeni bir sporun ilk hareket.. milel koşucumuz Mehmet Ali ile bir

leri başlıyor; başka bir mevzu ı;!in likte uzun atlamayı seyredıyorduk. 
geçtikçe genişliyen muhitini meşgul e- Atletlerden birI, arkadaşına: "Dur, 
diyor: AUetizm, bir kere daha atlıyayrm, geliyorum,., 

Bizda hakiki bir atletizm kalkın· d ıye seslendi ve hemen atlıyarak sı-
rasını savdı, 

ması 1938 senesinde görülmiye başla· 
mıştır. O vekte kadar amatör ferle. Yanımdaki eski rekordmen de he. 
rasyon relslerı ile yıne amatör ajan- men bu vakaya dikkat nazanmı çek<.i. 
larm vakit bulabilip de meşgul olduk· Umumiyetle sporda, hususiyle atıe. 
lan bu spor, futbol maçlarından ev. tizmde, fazla heyecan iyi değildir: 
velki derme çatma bir kaç koşu ya. zararlıdır. Krnd·ne hakim olan at.. 
pılmasından ibaret kalıyor denilebilir let muhakkak ki cevh .. rinl d ha ıyı 
d.i. Senede bir kere, o da hususi bir gösterir. Bununla beraber ntletin ya. 

pacağı işin üzerinde soğuk kanlı bir 
organizasyon olarak yapılan "İstanb..ıl 
Atletızm byramı,, biıtilıı sene müsab.:ı· titizi kle durmasr lllzımdır. Owens son 
ka düşiınmeden idman yapan atletlcı·c atlay şında dünya şampiyonu çıkmış 
pek fazla bir heyecan \'erir fakat bu tır. Bir atlet kendini ıyke tophyama 

· dığı takdirde hiç bir zaman sıkı bir 
işi bilm.yen, cörmiye alışmamış olan müsabakanın hakkınlan gelemez 
halkımız ancak olup bıttikten so::ıra, Atletlerimizi çalıştıranların dikkat 
gazetelerde fıyat cetveli gıbi binnd nazarla rını bu noktaya çekmek iste 
ve ikıncının isımlerıni okurdu. Kıy-

:e:~~e:~t~~n~~~~:sızfı~ti~t:ii;es~ı~:ı~J: ~~;· F~~=:bı~1:a!
1

~e~~~~~~;~~~;k ş~~ 
dar değil_ 

:inn da istifade edemezdık; ellerıne 
verilen uç dört genci çalıştırıp du 11 akemlik meselesi: 
rurlardı, 

İşte dört sene evvel. monitör ola. 
rak işe başhyan Nailı Moran büti.ın 
mesuliyeti iızerine alarak, saliihiy::tle
lerinin dışına çıkarak, ajanın. fede
rasyon reisinin ve antrenörün işlerini 
hep birden yaptı ve bununla da kal 
mıyarak hevesli aradı, buldu, hulô.sa 
bir atletizm muhıti vücude getirdi. 

Bununla beraber bu kalkınma neti
cesi keyfiyet itibariyle ancak blr kaç 
iyi atlet yetişmiştir. Üst tarafı henü~ 
işlenmemiş istidatlardır. Bu bir kaç 
ıyi atletimizin de beynelmilel temas 
imkansızlığı karşısında, rakip bula· 
ımyarak ıılerilemcmİ§ olmalanru ıı:a. 
bii görebiliriz. 

Bunlara sırası gelmiııken işaret e.. 
diyorum. Asıl üzerinde durmak :ste
diğim mevzu baııkadır. 

Caz ip organizasyonlar: 
Atletizm sporu kurtuldu denile-

cek kadar bir varlık haline gel. 
mekle beraber, hal~ cazip gösterilmiye 
muhtaçtır. Bunun için de her ııeyden 
önce organizasyonlar üzerlnde durmak 
gerektir. 

Seyirciyi bıkhrmryacak ıiekilC!e te~
tıp edılecek müı;abakalar hakikaten 
çok alaka toplamaktadır. Ayrıca kuv 
vet itibariyle birbirine yakın atletlerl 
bir arada müsabaka yaptırmak da el. 
ıemdr. Aksı takdirde seyircileri uyu. 
turuz. Açık konu mak lazım gelirse 
bu seneki müsabakalar pek tatsız baş' 
ladı, diyebiliriz. Adeta eski halimizı 
hahrladık. Üstelik yarı5ların hafta a. 
rasına alınması gıbi garip bir şekil 
bır tarafı.an ıstihfafla karşılanırken, 
bir taraftan da bır çok atletlerin iş.. 
leri olducu jçın iştirak edememesini 
intaç etti. 

Şimdiye kadar çok yazıp çizdik. 
Halledllmediği için yine ısrarla 

bu meseleden bahsedC'ceğlz. Çünkü 
bugünkü vaziyet bozuktur, ve halli 
elzemdir. Bugün resmi atletizm hakem. 
lerimiz ancak bir kaç kisidcn ibarettir 

Bir müsabakanın iyi idare edilmesi 
için, resmi hakemler elinde bulunma. 
:>1. lazımdır. Atletizm federasyonu ge 
çenlerde bir ilan neşrederek, bundan 
böyle, yalnız federasyonca hakem li. 
sansı verileceği için. şimdilik hiç bir 
vesikanın muteber olmadığını bildir. 
ml~ti. 

Bu ilerye dofru atımıı; bir adım ol 
makla beraber, işı halletmiye kafi de. 
ğildlr. İlk iş olarak geçen sene kurs 
gören hakem namzetlerini imtihandan 
geçirip ellerine lisans vermek icap e.. 
der. Bundan sonra her sene, futbolde 
olduğu gibi, bir hakem kursu açmak 
lazımdır. Artık lisanssız hakemlerin i. 
daresinde, lisanssız atletlere müsabaka 
vaptrrmıya bir son vermeliyiz. 
Rekor: 

Rôk~r-meselesi hakemlik mesele
sının hallefülmemesi üzerine or. 

taya çıkan bir iitir. 
Geçenlerde hafta arası ya•ılan an.. 

trenman §eklindeki müsabakalarda kı· 
rılan bir çok yeni rekoru ajanlık res.. 
men ılan etti. Billyoruıı: ki bır reko. 
nın muteber olması ic;in ·bir takım 
şartlar lazımdır. Şeref stadının pistı 
bölgenin resmi mühendisi tarafından 
ölçülmüş ve raporu verilmiş mid 'r? 
Bunu bilmiyoruz. Fakat bıldığimiz 
kronometrelerin !kisinin iki atlet ta 
rafından tutulduğudur. Bu ş~kilde bır 
rekorun sayılmasına imkan yoktur. 
İki sene evvel meşhur diskçi Sıl1as'ın 
yaptığı Balkan rekoru. hakemlerden 
yalnız ikısi tarafından resmen tamn.. 

I...~ Devamı. Sa. 4. Su. 1 , ..................................... , 
1 ZATİ SUNGUR Programının Son Günleri 

~ Sineması ve 
1,iyatrosunda 

f- : ~ ı:ı B~~;r:t~:yay• 
bırakan 

İllüziyonizma, İspiritizma Üstadı 

"ZA Ti SUNGUR 
kndderatınt elinde tutmasının kimse- * * 
de şüphe ve endişe uyandrrmaması Bu andan itibaren Laval, Fransa. Esrarlı Hünerlerine devam ediyor. Bir iki güne kadar Prog-
li\1.ım geldiği, çünkü bunun Allahın nın üzerine bir anlaşma mu.ı En büyük zaferidir. d bır lütfu olduği.l ve kış esnas!nda pek hede, beyanat, proje yağmur~ yağ· DİKKAT: Şaheserler Şaheseri Renkli MİKİ'n!n Ziyafetine ram eğişeceğinden bu Programı görmeyenler pişman olurla 

LALE 

guçlUkle tutulan cephenin, cephe ar- dırmıya başladı. Fransa bir kağıt sa.. buyurunuz. Telefon: 43595 Bugün saat 1 de tenzilatlı matine Bugün ve Yann snat 13 de .Matine. Telefon: 49369 

~mm~~~~~~mdanbir~!f~an~a~g~Mı~ailt~ıfn:d~a~k~a~l~d~ı~.~L~a:v:a~l,~b~o~y~u~n~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~!~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ı harabe haline gelmf'sinden dolayı, - : • 
geri alınamadtğı hakkmdaki sözleri, Tefrika N O. 36 I' ngılı• mahfile-'-'- bilba~sa dikkatini Et flmd " nan harabe halindeki siperler bura-

.. uıuu ra a, .. ıetropole otelinin bil- ! !arda yirmi beş milyon insanın çar-
çekmektedir, ...:....a.a.. rolar1nda da bir kaynafma baş goster- z • F -= R ••••Y•e•z•a•n•: lV. Cluu:chilL p!ştığmı ve bunlardan on iki milyo-- mfct' K l (~';, :/:zB~veJ<.ili) •••• 

H T 1 
,, ı. apı ar çarpıyor ve koridor - Çe • ı · S ifc nunun, insanlıgın en mu-thic: milca -

ava aarruz ar !arda k ü ·1ı · l · · vır.en: .ı- a a , " • n aya g ru u erı ı~iti!iyordu. delesl sonunda kanlarmı akttmı~ ol-
Alman endustri mmtakalarına kar- Herkes kalemini, kağıdını bırakarak duklarmı hatırlatıyor. 

ı başltyan ve gittikçe ısiddetlenen bir burosunu terkcdıyordu, Bi.ıtUn bağlar elimize geçecek olan bütun bunlardı. ıs:ur mılletin alk~ar!m i§itıyorum.. rnüttefiklerini tuttu, biıtün harekat Merhametli unutuş. perdelerini ge-
hızln devam edeceği anlaşılan İngiliz kopmuştu, 52 aydanberi insanların sırtına ısU - ı:;ahalartnda zafer eklllleri topladı, riyor, malOller topallıynrak uzaklası-
hava taarruzlarının da Nazi lieilerini Gürültü büyüyor, bir fırtma gibi, raplı bir ağırlık yilldenmistl ve bir- Bir Yıkılışın Sebebi fethedilen topr;.klarda, düşmanlarına yarlar, ııevibniş olanların hatırası on-
cıddi bır surette endi~elendirdiği his- fakat ufkun her tarafından gelen bir den bütün bu ağırlık her yerde ve Geçen büyük muharebe için kati kendi zayiatının iki mislini yiıklete - !ar için ağtryanlarm hafızasında bir 
cdılmektedır. Kolkisc Beobahter ga- fırtına gibi buyı.iyordu. Sokak insan ayni zamanda yere artlmı§h. iste o bir hl.iki.im ,·ermek bugunkü nesle rek dövüştil. sis içine saklanıyor. 

ı:etc inın yazdığı 5u satırlnr ııayant denilen mahluktan yapllmf~, müte- anda herkesin hissettiği bu idi. düıımez. Alni~n milleti, hezimetini Çok faik halk kiltlelerl, hudutsuz 
d kkat gorünmektedır: harrik bir kütle halindeydı. Bayrak- Karım yantnıa geldı ve bu zafer düşman propagandasının sebep oldu- membalar, sonsuz :fcdakl'ırlıklarla de-

Orada yeni bir gençlik var ki, hak
larını istiyor ve ebedi nehir, sanki 
butün bu tarih bir hülyadan ba:;ka 
bir şey değilmiş gibi harp sahalarını 
bile örterek akıyor. 

"Alman milleti, hava bombardıman lar sanki buyü ile ortaya atılmıştı. saatinde Britaııya mukn,·emetirıln ru- ğu manevi bozguna atfetmek gibi bir niz nblokası tam elli ay boşuna iş 
!arından çok ıstfrap çekmektedir. Mü Kadın ve erkek dalgalarını bir: kasn-- hu olan Başvekilime tebriklerimizi satlıtlikte bulunanlara inanmamalı- gordu. Küçilk milletler çiğnendi, bü
dafaa tayyarelerimizi şark cephesine ga gibi rıhtı:mlardan bulvarlara yayı- sunmrya karar verdik. Fnkat tam a- dır. Eger bu propaganda bir netice yük bir devlet küçük parçalara ayrtl
gdndermek mecburiyetinde oldu~u- ıarak Kralı alkl§lamtya gidiyordu. rabamtza binmi~tik ki, yirmi kişi a- verdiyseı bunun sebebi· Alman kalb- dı ve bu müthiş elden silahı alıncıya 
tnuz için istikbalde çekilecek ıstırap- Çanm son sesi çınlarken, harp do- rabaya takıldı. Onlarm yırtıcı sevin" !erinde bir aksi bulunması ve daha kadar yirmı mılyona y~kın insan ka-
lar daha büyük olacaldrr. Fakat Al- " ba~l gı t t 1 ~, h 1 · t döktü laYlsiyle seyrüseferi son derece tah- sesleri arasında Vhite Hall'e ilerliye- ,, an C a rnevcu o an ., .. p e erı u- n nı • . 
man milleti buna mukavemet ede- dit edilmis olan Londra artık coşmuş- bildık. Biz; ikfmir bu yolu harp ülti- yandtrabilmiş olması yuziındendir. Ve Evet Almıınlar .. Tarihe karşı artık 
c ktır.,, tu. Ne olursa olsun, artık muhakkak- matomu verildiği gün de aksi istika- böylece adet 'l:e vasıta olarak faik bir bu kadarı yeter ' 

Bizzat GoerinJ'in Abnanya üzerin· tı ki, 0 ılın kimse çalışmıyaeaktı. E- dlişmana karşı dort sene süren bir * * 
de bir tek dü~an tayyaresinin uça- metten geçroı§tik. Yine bu kadar ka- abloka ve harp Abnan milletinin ha· 

-r•Rı d vet halkı bağll'yan zincirler kopuyor• labalık var .. · ve bu k"dar bu'yUk bir 
mıyacağmt söyle.dili .;.. ... er en. epey- ıu .. t U 1i d du. Büyük zaruretler, disiplinin, deh ~evkle tezahü"rlerde bulunuvordu. Bu ya ıye ni teme n en ytkmrş, mllyon-
ce uzak bulund .. ıh·-uz ve Inıilizl•- " " l · · d ürük "'6....... ;etiru yalntz milletimize ait değıl, bil- öyle bir şevk1i ki, bıJnu tasvire keli- arca ınsanm vıc anını ısyana s -
rin gece ve gündüz: devam edecek bu t" b"yük' bir k · 1.x.. f lemi~ti. 
sıstemll hava taaITUz:lariyle Alman un u ısım ınsanU&n şere meler muktedir değildır. O kadar im-

a~ki.,le mecburi bir da,·aya ba01ı bu- Uh la · h ı bl t ı harp endüstrisini bilyük mikyasta fel- " • an r geçıren, er §ey veren, r nsanlrk tar h'nde, kuvvet sahasm-
lunduğu bütün ba>ılar cu birkar "an · t dd"t tın d mI k d l cc uğratacakları ve Alman halkının 6 " ,.. " sanıyc ere u e e en, me c e - a A m:ın 'olkanının indifaı tle mu-

mancviyatınt ve mukavemet kudreti- sesiyle çözülmek üzereydi. Une ve istikbaline itimadrnt asla kay- kayc c edilebilecek blı hfıdı c yok-
nı hıç olmazsa znyıflatücakları hak - 52 aylık bir i§kcnceden sonra cm- betmiyen ve kurtuluş s atinde kendi- tur. Dort cnı:• Alm ny. arzın beş kt
]undaki kanantlerinin yersiz olmndısı niyet, hürriyet, sulh, yuva ve sev- sini idare edcnlerın j led,ikleri hata- tasında. den zlcrde 'c havai. rd mey 
anla tımaktadır dlklcrimizln <X:ak bo~ına donüşu .• i~tc lnrn karşı müs.mahakfır olan bu ce- d::ın okudu. A•man orduları sarsılan 

Bütün Fnnsa ve Flandres cephesı 
Uzerine perde tekrar iniyor. Denize 
kadar uzanan ve daha dün Fransanm 
gUler yilzlü tarlalarını telikll eden ~a
ha, tabiatın ve zamanın teselli eden 
eli ve banşsever gayretin hızlı eseri 
ıle tazeleniyor Har beler kaldınlıyor; 
ytkılan acaçların ıyerinc yenileri di -
k liyor. Yalnız mezarlar, yıkı' lıbidc
ler ve mabetler, otcdc bende rastla-

Kurtulduk mu? Yoksa bu, ml'ınasız 
ve zalim bir tarihin bir !asltndan 
başka bir §ey değıl midir? Gollerin 
ve Cermenlerin knrnnlık hesaplarını 
dilzetmek ir;ln bP.şka biı· nesli daha 
reda etmek icap edecek midir? Ço
cuklarrmız tahliye edilen topraklarda 
kanlarını akıtmıya ve can vermiye 
mahkılm olacaklar mı? 

Yoksa, yine hnrbln ateşleri içinden, 
artık üc; bUyük muhasım arasında, 
emnlyet ve bar!~ halindt dehalarının 
birle tlrilmesinl vr. A' rupa satvetinin 
rr.niden tcslc:lnl temin edecek bir uz-
1 ma doğacak mı? 1930 

-SON-

~azan: ULUNAY 

gun cır ıazetede "Ses cinsiyetine 
ait bl.r yazı okudum. Makale. 

nln girişi bliyuk vatan sever şair Na 
mık Kemal'in gl.izel bir medhiyesiyle 
başlıyor. Her medhiyede biraz muba-
15.ğa vardır; bu mlibalağayı şair co~ 
kunluğu gibi telakki etmeli. Bu iti. 
barla yazı sahibinin de: 

Atılur blmesl ok 1:ibi elinde durmaz 
hac bır flır cfcr valf·•· ııtabın lmll 

Diyen Nef'i gibi, tasvirde biraz 
müballiğasına hukmediyorum. Zira 
muharrırin, Namık Kemali Tanzirna 
tın değil kendisinden öncekı ve son.. 
raki edebiyat çağlarının en yiğit yüu 
tıddetınesi şüphe yok ki, buyük vat n 
şairinin hatırasına karşı yaptığı şahsi 
bir ihtiramıdır. Yalnız onun her mı!l" 
raında Türk şiirinin erkek sesinin ı;ıiı 
lediğini iddia etmeyi pek anlıyama 
dım. Çükü henüz edebiyatta "eriı:ek 
sesi,, namiyle bir edebi sanat bilmi. 
rorum. 

Acaba bu erkek sesı ne ola ki? 
Makale okunursa bu erkek sesi e

debıyat.ı cedidede butun rcculi ha~ 
metını kaybetmış, cılız bır barem a· 
ğası sesı oluvermış. Açıkça sôylenıne
;nekle beraber, Fıkretın bazı 6ilrleri· 
nln bu ahengln dışında olduğu inn c. 
dıliyor. Bu suretle bir şairin eserleri 
derecelerine göre bırçok sınıflara ay 
rılabılıyor. Mesela "sis, bomba,, cıbı 
&iirleri "erkek sesı", "Gayyayı vucut. 
kocaman saate., gıbı bır kısmı "hiıl,,Jsa 
ı;esi", "Karilerime, Nesrin, Balıkçılar• 
gıbiled de "dı&ı sesi,, olmak uzcre uçe 
ayrılabilecek. Şiırin zevk ne gore bun
lann aralarmda fasıl sınıflar da icat 
edilebilir ... 

Ondan sonra artık Cenaplar, Faık 
Alıler, Sıyreller, Halit Ziyalar, Meh
met Rauflar, Hüseyin Suadlar edebi.. 
yatta 'tlltacaklan mevkie gore biren 
kisve sahibi olurlarsa aralarında: 
"Abıl ! Canım 6.bü !,, diye konulimaktan 
balika yapacak 5eyleri kalmaz, 

Ben şuphesiz ki, Namık Kemalin 
blr vatan §airi olduğuna iman ediyo
rum. Fakat edebiyatımızda herkesın 
kolay kolay dehasına kail değılim. 
Mesela en güzel şıirlerinden biri oL 
duğunda çok kişi::ıin mutabık kald:ı;;ı 
"Vaveyla" nın başlangıcını ezber bıl· 
diilm halde manasını .ayıp eğil ya 
ıınlıyamaım: 

Fcminln rene! aks edip unlnc, 
Yeni •tmıı cllle mlıll olmu1-
Jn'ıtafi:vlc bak ne al olmuı 
Scrv ı!mln ıcfllı c:crdcnlnc, 

Anlamıya çalısalım: 
"Ağzının rengı tenine z.ksetmı$ ve 

bu stiretle yeni açmış gule bcnzemis. 
Gümi.ı§ servi güzelliğinde olan nesne 
gerdenine in'ıtaf edince bak, ne kadal: 
al olmuııl .. ., 

Çevirelim: 
"Glimıiş gıbi olan servi, sefalı ger. 

dcnine ia'ıtaf ile (gerdanı olacak) al 
olmuş!,, 

Bunlar ne crkekW; ne dl~dir; no 
edebıyattır; ne de §ıirdır •. Laftır! O 
kadar. Bir Rasin'de, bir Korney'de, bir 
Şeksror'de, bir Hügo'da bir Lam.:ır

tin'de, bir Şatobriyyan'ch böyle h şv
lara, za 'f .ı- te'lif'lere tesadüf ed.1· 
mcz. 

Tanzimat, siyaseten Türkiye ta· 
rlhinin en zayıf bir devresidir 

Gulhane hattı ile biz res~en Os
manlılrğı kabul ederek Avrupa tcfc:v. 
vukuna boyun eı?miş olduk. 

B• inhitat inşamrzda, lisanımızda 
ve edebiyatmıızda da görüldü. 

Divan edebiyatının Tıirklesmiı ti. 
birlerini Tanzimat :ıekilden çıkararak 
ağdalı bir lisan sınırına soktu. Mesc· 
la frenklerİt\ teşrifatta "Grand Ecu· 
yer,, dedikleri "Emir ..f. Abur,, ter
kibini biz Turkleştircrek "İmraho:-,, 
yapmı~tık. Tanzimat hemen bunu 
"İstabl ·ı- amire müdiri., ı;ekline bok. 
tu. 

Bugün Tanzimat §airlcri, ancak d • 
van edebiyatı kisvesine bürünmekle 
hazmedilebllirlcr. Yoksa o eserlere 
cinsiyet isnat etmek onlann kıymet. 
!erine bir GeY ilive etmek demek de
ğildir! 

:MEVLOD 
Sabık Kütahya Polis Müdürü 

Mehmet Fuat Goloğlu ruhuna 
ithaf .?ı~.nmak ~z~re yarınki pa
zar gunu saat ikide Beyoğlu A. 
ğacamiinde mevludu şerif okut
turulacaktır. 

Merhumu sevenlerin gelmeleri 
rica olunur. 

TOPLANTILAR: 

Alemdar Gençlik Khıbllndcn: Klübllmll n 
&encllk kon&rcai aı mayıs 1142 pazar Ptııı 
sut 11 de Parti Emln6nQ kaza Galonunda 
akdcdilccclttlr. 

)lürebbiye Aranıyor 

İyi referanslı, fransızca konuflan 

çok tecrübeli mürebbiye aranıyor. 

Kalamı§, Kıılamtı; istasyonu, tram· 

vay caddesi No. 68 de mUracaat. 

KAYIP: İzmir Karataş ortaokulun
dan 034 - 935 ders ytllna ait 336 sa
yılı şahadetnamemi kaybettım yeni
sini alacağrmdan eskisinin hükmu 
yoktur. 160 numaralı Abdullah ofjlu 
Mustafa, • 

KAYIP: Kadik5y iac:e memurlu -
ğundan Mayıs ve Haziran ayların 

it ağır işçi ekmek karnemi koıybet
tim. Yenisıni nlacağrmdan cskı i 
hükmü yoktur, Kad 1<8y rıhtım cad. 
deal 68 numarada Arif DoOan Baltaç.ı 
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1 mış olduğu için, sayılmamıştr. Biraz 
da bu gibı ciddi işlerden ilham al. 
malıyız. 
B.ıyuk bir kalkınma sonunda hakiki 

bır varlık haline gelen atletizmde, i;i 
!eri düzeltmemizin ve nizami şeklide 
hareket etmemizin zamanı çoktan gf'L 

ıruııtir. Atletizm öyle hassas bir spor
dur ki, ölc;ulerini bile herkese kullan 
dırmaılar. 

~\dmira Ayın Sonunda 
Geliyor 

Evvelce 28 Mayısta, sonra da dört 
Haziranda hududa varacağım bildiı·. 
dıgimiz Viyananın takviyeli Adnıira 

takımı, Ankaradan aldığımız son bir 
habere göre hareketini tehır edeme
ınişt'r. 

Admira şehrimize 29 Mayısta gel 
mıı; olacak vı: 30 Mayısta ilk maçını 
yapacaktır. 

Subaylara mahsus 

TELEMETRE 
KRONOGRAF 

No. 

SINGER 
KONTÖR 
~ 

No. 63/B 

SiNGER. 
KONTÖR 

1 ASKERLiK iŞLERi İ 18 ayar altından, 160 lira T E K İ B R E L 1 
No. 64 

ÇİFT İBRELI 
55 lira 

___________________ , 
18 ayar altından, fantazi 200 lira 25 lira 

Bcyoflıı Ycrlı Askerlik Şubesinden: Yd. 
Dz. Tfm. 328 doğumlu. Salihlıli Rahmi c~lu 
Enver Tangör (940/6001) ve \'d. Top. 
A ğm Muıtpfa oğlu lbrahım Tütmen (55698) 
nın açelc subeye mJracaatları ilin olunur. 

\ıı Taşradan sipariş vakuunda posta masrafı olarak iki lira 
saat bedelile beraber peşinen gönderilmelidir. SİN GER 

+ 
B.akırkliy A•kerlik Subesinden: Emekli 

denu: makınc teğmeni lIUseyın Avni l'arın 
( !l95) Mayıs 94Z nihaycıin-: kadar şube
mıtc murncaat etmedifi takdirde hakkında 
1076 sayılı kanun ahklmına aore mu.mele 
Yaııılac.ğı ilin olunur. 

,•Yazlığa Gidenlere~ ',----• Bu Akşamdan İtibaren 
a:~~~y~1:ıtu~1if ı M . A K S i M ' de 

* Beyoflu Y<rli As. ~ubcsinden: Ataftda 
adlan yazılı Yd. Subayalrın acele ıubcyc 
m""racaatalrı ilin olunur. 

Mu. Atim. Süleyman oalu Mehmet Mu· 
nffer (44837). Hava. Attm. Jshak oflu Is. 
Saim Goktn (22730), Dmy, Atfın. Riza oğlu 
Semih (2423Q), Lv. Attın. Mehmet oflu Os-

an Nuri (17879 ), Harp. Sn. i3nb. O~man 
o u Osmı'1 Fevzi (43·331 ), Harp Sn. Tfm. 
Mustafa oflu Emin Zeki (32319), l)ı. Gv. 
Y b. Yahya <>ı'!lu Mehmet Kemalettin ( 1134 ), 
Dr. Gv. Yzb. Ali o~lu Mustafa Sadettin 
<1095), Dı. Civ. Yıb. Saim oflu Ahmet 
Necmettin (lntı, Dz. Civ. Yzb. Bcslan cflu 
Harun (950), Dı. Gv. Yzb. Mustafa oflu 
l met Hayrettin (1368), Dz. Gv. Yıb. 
M hmet Derviş oflu Ahmet Selim ( l OZ 7 ), 
07.. G'I'. Yıb. Mu&ıala oğlu Alı l!U•eyin 
n Gv. Yzb. Cemil ollu llus. Hüsnü, 
D Gv. Utfm. Nuri oflu Yusuf Enver 

6.l.1·1057) Pz. Gv. Utlm. Mehmet oflu 
!usıafa (1597, Dz. Gv. Utfm. lsmail oğlu 

Ga ıp (145) D~. Mk. Bnb. T•mel oı.ı:lu Sll
lcyman Ariç (ıH7), Dr. Mk. Yzl,. M•h. 
A ı oğlu Huseyin Sabrı (1438) Dz, Mk. 
Yzb. Mu.,af• oilu Abdurrahim Tarım (3864) 
D Mk. Yıb. Mehmet oi!lu Mch. Ali Şenyliz 

• 1246), Dı. Mk. Yzb. hınail oğlu 'Mchmrı 
1 hami (3461, Dz. Mk. Yıb. Ahmet ottu 
A ı Remzi (4843), Dz. Mk. Yıb. Salih 

hı Ahmet Dalgıç ( l 790), Dz. Mk. Ul~m. 
Salıh oı'!lıı H•kkı (lb61), DT. Mk. Ut;!m. 
Melımct Oflu Yal<up (1053), Dı. Mk. Utğm. 
E n og'u Necmi (1296), Dz. Mk. T~m. 
Tahır oğlu AbdUs•ellm. (1344 ). 

Her yerden ucuz 
!stanbulda Rızapaşa yoku. 

şunda 66 No. 
A H M E T F E V Z İ'nin 

ASRI MOBİLYA 
'• Mağazasından alınız. _, 

ZAYİ - Aşağıda numara ve 
tarihleri y~zılı ve Demirköy as
keri posta 954 numarasma 2500 
liralık sığır eti vermeyi taahhüt 
eden Cemal Başarana ait dört kı. 
ta ayniyat tesellüm makbuzunu 
zayi etmiştir. Yenisi alınacağın -
dan bu ayniyat makbuzlarınm 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Tarih No. 

3/8/ 941 
10/ 8/ 941 
10/ 8/ 941 
12/8/ 941 

53447 
13006 
13007 
13010 

Aylardanberi hazırlanmakta olan 

E F E N 1 N A Ş K 1 
30 Kişilik Muazzam Revü Başlıyor. 

DİKKAT: Pek yakında MAKSİ M BAHÇESİ 
'-•Muazzam saz heyeti ve Büyük Yeniliklerle açılacaktır .• I 

BİLETÇİ ALI NACAK 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İlaremize biletçi alınacaktır: 
Kabul şeraiti: 
1 - Taınüssthha olup askerlikle alAkası bulunmzyacak, 
2 - Boyu, 1,65 den aşağt ve yaşı kırktan yukarı olmıyacak, 
3 - Okuma ve yazması olmakla beraber biraz da hesap bilecek. 
İsteklilerin Galatada Tramvay hareket dairesine müracaatlan. (5764) 

ACELE SATILIK YALI -~, 
~-------, TA N Gazetesi 

Boğnziçinde Rumelihisarmm en mutena bir yP.rinde Necip Bey bağı 1 
karşısında On bir oda ve Üç Salonu havi ve büyük bir Kayıkhaneye 

Dr. İHSAN SAMİ ~ sahip bahçeli ve havuzlu 42 numarall yalı acele satılıktır. Her gün 

BAKTERİYOLOJİ ~ içindekilere müracaat edilebilir. ' 

ilan Fiyatları 
ı-:r. 

Başlık maki·, olarak 750 
1 inci sayf u l:iantimi 500 
2 ,, ,, " 100 
3 ,, ,, ,, 150 

~------1' 

LABORATUARI 
umu.mı kan tahlildtı, trengl 

noktal oa.zarmdan (W8.!1serman 
ve Kahn teamülleri) kan k{lrey
vah sayılması. Tllo ve srtmıı 
hastalıkları teşhisi, idrar, cera
hat, balgam, kazurat ve su tah
tıld tı, filtra m.ikroskopf, h1JSU.9f 
ışılar istfhı.an, kanda üre, ,.... 
iter, Klorüt", Kollesterin mlktar
larmm tayinl, 
OJv•nyolu No. 11S. Tel: 20981 

• ·• ••. • • . . • .. ' ,~ . ' l ••• 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile müna.kit mukavelena
.mesi 2292 Numaralı 10/ 6/1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazcte ı 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.25v.C~O İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve N1S'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNAN1S'l'AN, İRAN, IRAK, FİLİSTİN 
ve MAVERAYI ERDüN'de 

Merkez ve şubeleri: 

YUGOSLA\·YA, ROMANYA, YUNANİSTAN, STJR!YE 
LÜBNAN, Filyallerı ve bütun Dı.inyada Acenta ve 

muhabır1eri vardır. 

Ilcr nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari , .e mevduat hesaplan küşadı. 
Tıcarı l~redilcr ve vesaikli krediler kuşadı. 
Tiirkiye \C Ecnebi memleketler üze.rinde keşide scnedat 
iskontosu. 
Borsa eın.irl<'ri. 
Eshıım tab,·il:it altın ve eıntaa üzerine avans. 
Senedat tah!>füıtı ve saire. 

En yüksek emnıyet şart.Larıru haiz kiralık 
Kasalar Servısi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf lıesapları açılır. 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince P.ışabahçc yeni rııkı binasında 
y ptırılncak tadilat işı kapalı zar[ usuliyle eksiltm<?yı.: konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (13.823,81) lira, % 7,5 muvakkat teminatı (1037) 
liradlr. 

3 - Eksiltme 5.6.942 Cuma günü saat 10,30 dıı. Kabataşta Levazrm 
şubesindeki Mc•rkez Alım komisyonunda yapUacaktır. 

'1 - Keşif ve şartname (70) kuruş mukabilinde her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek lstiyenlerin (10) bin liralık bu kabil inşaatı 
muvaf!akıyeUe yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale günün
den 8 giln evveline kadar Umum Müdürlük inşaat şubesinden ayrıca ek

ltmcye i~tirak vesikası almaları IAıtmdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplarını ka

n•ıni vesaıkle % 7,5 guvenme parası makbuzu veya banka tem inat mek
tubunu ve şıırt·ı:ınıeıııı~ F. fıkrasında yazılı vesaiki ıhtiva edecek olan 

p lı zarflarını eksiltme saatınden b r soat evı·eline kadar mezkur ko
yön başkanlığına makbuz mukabilinde vermelcn laznndtr Postad;ı 

vu ;ua gelecek gecıkmeler kabul olunmaz, • (5667) 

Devı·et .. Oemiryoııarı ve lirıfaniarı. işlefına ~idaresi ·ılahları 
Mu.hammt!n bc.deJı (l9041JJ ura ı:>uı Ku.ruıı; oı.w munteııı ı;rn". ıııııt

tar ve el:i'ııtta 4.3 kalem Pirinç Musluk ve teferrüau (4.6.942) Perşembe 
günü saat (15.30) oxı beş otuzda Raydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapall zar! usu tiyle satın alt nacaktır. 

Bu ile girmel! istiyenlerln (1428) Ura (64) lrnruşluk muvakkat tc· 
minat, kanunun tayiı ettiği vesikalarla teklifierlnl muhtevi zarflarını ay
ni gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon Rf-ısliğine vermeleri 
IAznndır. 

Bu lıie ait Dartnameler komisyondan parasız olaral: dağıtılmaktadır. 
(5591) 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi .Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Banka1rnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he11plarında en ız 50 
h111eıl bulun•nl•r• ıencde 4 def• çekllecek 1<ur'ı ile •şaljıdakl plln• gö• 

re lkr•mlye dağıtıl•caktır: 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 1..lra 
4 ,. 600 .. • 2,000 " 
4 • 250 "' 1,000 " 

40 .. 100 .. 4 .000 " 
100 .. 60 .. 6 000 .. 
120 •I 40 • 4,800 " 
160 • 20 • 8,200 • 

ol KKAT: Heaaplarlndakl paral•r bir ııene içinde 50 liradan ışaOı dUtml
yenlere ikramiye çıktığ• takdirde % 20 fazlaalyle verllecektlr. Kar'aJar 
ıenede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çekilecektir. 

, Husuıf bir tıaııtane için 

1 Daimi Bir Asistan Aranıyor 
,_ Müracaat yeri: Emak caddesi, üst numara 12, tc numara 2. 

1 _, 

SiNGER 
Kronometreli Saat 

No. 69 
Nabzı saymak için, doktorlara 
fevkalade lüzumludur: 50 lira 

Yeni 
Saat 

SINGER 
ile iki ibreli 

Modeli 
Kontör 

Bu yetıi model saat; hem 
saatleri gösterir, hem de 

çift ibreli kontördür. 

No. 70 

ili odern şekillerde, 18 ayal' 
altından 

380 Ll RA 
No. 71 

KROMDAN zaı·if 

155 Li R A 

SAATLERİ MAGAZASI 
İSTANBUL, EMİNÖNÜ 

CADDESİ No. 8 

___ , 

İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız 

Semti Mahalıeıl s o k a ğ ı No. c N S Aylı~ı 

Ortaköy Ortaköy Bahçe 17 Dükkan 7 Lira 
Galata Kemankeş 6 er V:ıkri h an 36 Oda 5 Lira 

" " " " " 37, 38 " 10 " 
Kasnnpaşa Camii kebir Orta 17 Kultibe 10 " 
Şişli Şişli Mecidlyeköy 9, 11 Garaj 3 Lira 80 Kt", 
Kabataş Öme:- Avni Meb'us:ın 209 Dıik. 5 " 
Galata Yeni Cami Mehmet Ali Pş, han ) 30/3 24 " 75 Kr. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin 31/5/943 günü sonuna kadar kiraya verileceklerinden 2/6/942 giinü 
saat 10 da ihalesi yapılacaktır, İsteklilerin o gün sa<.ıi 10 d1 Beyoğlu VakHlar Müdürlügü akarttt kalemine mü-
racaatları. (5736) 

Açık Arttırma ile ', __________ _ 

Fevkalade Satıı j 
942 Mayısmm 24 ncü PAZAR sa_ I 

bahı saat 10 Ja Maçkada Narmanlı 
AP. m 4 ncü katinda 4 No. lu daire
sinde mevcut ve İstanbul Üniversite
si Profesörlerinden Prof. Dr. S. 0 -
berndo!'!er'e aıt nadide ve Stil e;;ya, 
Tablo, Gümüş takımlarından bir kts
m1 açık arttırma suretiyle satılacağı , 
ilan olunur. ıs nci asırda yapılmış j 
meşe ağacından mamul tekmili oy - , 
malı Stil Rönesans Nadide yemek o
da takımı, hakiki ve garanti 'Bie
derınaier,. Birinci Ampir güzel Salon 
takımı, emsali az bulunan epok ve 
tekmili markeleri i~lenmiş zarlf sek
reter yazıhane, hakiki "Biedermaier .. ı 
güzel biblo vitdni, Kopenhakl Royal, 
Saks ve nozental biblolar, hakiki 
Gümüş çatal takonı, yemişlik ve va
zolar, halis Bakara tabaklar ve yal- ı 
dıılı su takımları, Limoj sofra taktm
ları, rerforge nadide bh' avize, iınzab 1 
Orijinal güzel tablolar, "J. Mathieu 
1688., "Bucurt Peintre du Roi 1786., • 
taraftndan imzalı renkli orijinal gra-1 
vürler, Bronz heykeller, Fildişi yel- ı 
paze ve Bastonlar, eski Capon ve Çin 
kadeh ve duvar tabı.klan, Kluazone j 
lamba, Epok Ampir saatlar, Kanton 
kaseler, kete.n üzerinde el işi emsal
siz yatak örtüleri, Albatrı hokka ta
konları, Maroken ·yazihane· 'kanap~si, 
Düve kuş tüyü yastıklar, Saka vazo 
ve tabak, ~istal Gilmtişlü tuvalet ı 
şişeleri, Tül perdelikler, Gitara ve 
Mandolin çalgıları, Çamaşrr mal;lna
sı, hayli Gümüş ve Kl'istal biblolar 
iki adet Futbol topu vesaire. TÜRKİYE iŞ BANKASI 

Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Planı 
Kesldeler 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 A~stos, 2 fkincite~rin 

tarihlerinde yapılrr. 

1942 lkr~miyeleri 
ı adet 2000 Urahk-2000.- Lira 40 adet 100 11l'alık-4000.- Lira 1 
2 • 750 • -1500,- .. !10 • 150 • -2500.- • 

3 • 500 • -1500.- • 200 • 25 • -sooo.- • 

lstanbul Aslfye Dördüncü Tica ret 
Mahkemesinden: 41/ 1 - Rızkullah 1 
Hayat tarafmdan Hasan Tanrlverdi 
aleyhine açtığı Milli Piyangoya vfıki 1 
kefaletinden dolayı alacağı olan 440 I 
liranın ödenmesini davalt taahhüt et
miıı olduğu halde ödememiş olduğun- j 
dan mezkOr meblağın 'ii 8,5 faiziyle ı 
birlikte tahsili hakkında açılan da- ı 
vadan dolayı müddeialeyhe gönderi -
len yenileme arzuhalı suretı gösteri -
len ikametgahını terkctligı ve hali -
hazır ik.ımetgahtnm belli olmadığın
dan bila tebliğ iade kllınm1ş oldugun
dan bu baptaki yenileme .. rzuh li 
yirmi gün müddetle ilanen teblig e~ 
dilmiş ve tayin edilen 15/5/942 gunu 
saat 14 de mahkemeye gelmediğinden 
davaya bnkılarak taleple verilen gı
yap kararmtn yirmi gün müddetle i
lanen tebliğine karar verilerek mu -
hakemenln icrası 17 / 6/942 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 14 de 
btrakılmışttr. Gösterilen gün ve saat
te bilasale veya bi?vekale mahkeme
de hazır bulun.madığmız takdirde da
vaya gıyabıntzda bakılıp ve bitirile
ceği usulün 142 inci maddesine tev -
fikan keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

3 • 1000 • . -3000.- • 1 
10 250 .. -2500 - • 200 • 10 • -2000.- • ,mw ............................. .,,.._,, 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 
Llitfi Dördüncü. Gazetecilil{ ve 
Neşriyat T. L. $. T&~ matbaası 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesi lstanbul Şubesinden 

Kuruı;eşme ve Kadıköy depolarmda kömür yükkme, boşaltma, eleme, 
aktarma glbı i~lerin yapılması kapalt zarfla eksiltmeye konmuştur. 

istekliler, iş günlerinde saat 15 -16 arasında şartnameyi görmek i
çin Galatada yeni yolcu salonunun üçüncü katındaki şube merkezine mü~ 
racaat edebilirler. Eksiltmeye girmek için evvelce bu işlerı iyi bir suret
te yaptığına daır vesika ibraziyle 200 lira ilk teminat parası yatırılmast 
lAzımdır. Kapalı zarflar 8 Haziran 1912 Pazartesi günü saat 16 da kabul 
edilecektir. (5728) 

lstanbul Bölge laıe Müdürlüğünden 
Kadromuzda münhal 75 - 85 lira ücretli daktiloluklar için 27/5/ 

1942 Çarşamba günü saat 10 da Dördüncü Vakıf h am ikinci katındaki 
Mülürlük binasında imtihan acılacaktır. 

Taliplerin imtihan gününden evvel Mi.ıdurlüğümüzc müracaat ede-
rek bir talepname doldurmalar! ilan olunur. (5762) 


