
uJ'eıer ıçın hüJAsa ve el kitabı : 

Hatemf Senih Sarp 

MANTIK 
Tanesi 30 Kuruı 

FI LOZOFI 
Tanesi 25 Kunıı 

AHMET HALiT KiTABEVİ 

1 - Lavat iktidan ele alm11tır. Bu 
Cleiitildiiin, timdi Fransa ile Al
manya asannda siyasi bir iıbirliii 
:yapmayı icap ettirecektir. 

2 - İnıilizJer, iıgal altındaki 
Pranıa ile garbi Avrupa ve biJhaa
•• Alaw17a üzerinde hava hücum
larını ıılı:laıtırıp arttumıılardır. 

3 - Amerikan tayyareleri, dot
rudan doiruya Japon adalanna kar 'I taarruza seçmişlerdir. Ba hava 
taarrmunun, Japonyamn bütün :11-

keri plinlarını alt üat edebilecek 
bir kıymet ve ehemmiyeti vardır. 

M. Zekeriya SERTEL 

PAZARTESTİ 
20 NİSAN 1942 

Telllftlft TAN. llT. TelefOlll 14110. 14111, 14111 
T A N I! Y 1. lanbut Anltel'll Ced No. 1ot 

5 KURU $ 
• YEDİNCİ YIL 2395 

Amerika G. Kurmay 
Başkanı Diyor ki: 

11 lngiltereye Dalgalar 
Halinde Amerikan Askeri 

Ye Hava Kuvvetleri 
Gelecektir .. 

1 

Siyamdan llerliyen 
iki Japon Ordusu 

Hududu Geçti 1 
Çuııklng, 19 f A. A.) - Bugün

kü Çin tebliği: Sittang vadisi bo
yunca, Mandalıy'a karşı Japon 
~ri ha~ine mukavemet eden 
Çin ~le~ evvelden tespit 
edilmiş plin mucibince Ota'dan 
çekilınişlerdir. 
El~ Man~alay §imendüer hattı 

üzeıijıde Tougoonun 80 kHomet
re şimalindedir. 

1:tfr Devamı Sa. 2 Sü. 7 

HALİDE EDlB'in Şaheıeri 

C. H. P. :tık sanat mtikifatmı kazana 

SİNEKLİ BAKKA L 
Altmcı balımı çıktı. Ciltli 150 

Ahmet Haltt Kitabevi 

1 Mrl. Petain 
Değişikliği 
İzah Etti 

İngilterede yeni kurulan motörlil birliklerden hin 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

H iikfunetin iaşe işlerinde aldığı kararlara :yal. 
ruz harfi harfine uymakla kalmamalıyız; 

bunlara karşı koymak istiyenlere ve hileli mul
lere baş vuranlara doğru yolu da göstermeliyiz; 
hele yanlış ve kötü niyetlere filet olmaktan §ic:L 
detle çekinmeliyiz. Hem hususi menfaatimız, hem 
de umumunk1 böyle yapmamızı icap ettirir. Ge

çenlerde Avrupadan gelen bir dostumdan dinledim: Yabancı 
üç talebe, sokakta giderlerken bakmışlar ki bir bakkal came
kinmda "Bugiın adam başına bir yumurta verilir,, dıye bir 
ilan asılı .•. Girmişler, yumurtalan - ne kart, ne adres, ne hn· 
za - kolayca almışlar. Bıraz daha yürümüşler; kaqllarma 
ikinci bir bakkal dukkam ve yine o ilin çıkmış.... Buradan da 
ceplerine birer yumurta daha atmışlar. Uçüncü dükkana gir
mekten ve yumurtalan i.ıçi.i:ılemekten de geri kalmamışlar. 
Pansiyona dendükleri zaman ahçı kadına dokuz yumurtaa uza
tarak: "Madam, demişler, bize bol bir omlet yapınız da doya do
ya yiyelim!,, 

Kadın hemen mutfağa koşmuş ve istediklerini yapmış mı? 
Ne gezer! Herkese bir tek yumurta verilirken üçer taneyi nasıl 
elde ettiklerini sormU§; safça anlatmışlar: "Doğru yapmamı§Sl
nız, demiş, hakkınız bir yumurtadır. Size §imdi üç yumurtalı bır 
omlet hazırlıyacağım. Geri kalan altı yumurtayı da buz dolabın.. 
da saldıyacağım ve dağıtma günü gelince sırasile onları da pi§i
receğım!,. 

İşte dürüst hareket buna derler! Yumurta mı tavuktan çı
kar, tavuk mu yumurtadan? Bunu bilemem. Fakat hikayedeki 
yumurtadan fil kadar biıyük bir şey ,koca bir ahlak dersi ~ktılı· 
na kalıbımı basarım. Geçen gün, yanıma ekmeğimi alarak gittiğim 
bir lokantada kart sormadan onüme bir iri dilim ekınek koydular. 
Aldırmadım. yedim. Yukarıda anlattığım yumurta hikayesini 
dinledikten sonra, şimdi. o günkü hareketimden bir utanma duy
maktayım. Hiç olmazsa lokanta ekmeğini geri çevirıp cebimde.. 
kı hakkım olan ekmeği yemek suretile ve etrafımdakilere Gan· 
di usulü sakin, fakat tesirli bir "yolsuzluğa isyan,, örneği vere
mediğime, iyi bir vatandaş olduğumu gösteremediğime hal& 
üzülüyorum. 
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•" •utıarır Bu Mableslnde, Yeni İntlpra Ba§lıyan Bir Dergi Mttnaae'betile Tllrk Ktll-
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bderini Tahlil Eylemekte ve Nihayet Bu Jlecmuanm Takip Etmeli IMPi Gelen 
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Okuy c:ul r 
Karı Karı 

Yann Aqam 
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