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Millet ·Meclisinde 
Müdafaa·~ . Hizmetleri 

• f 

için 13,500,000 Liralık 
1 Yeni Tahsisat Ayrıldı 

Ankara, 1Z (A.A.) - B. M. Meclisi buı:ün Şem- vip eylemiştir. 
settin Günaltayın başkanlığında toplanarak Tür • Meclis bundan sonra askeri muhakeme usulü 
kiye • Almanya arasında ticari mübadelelere ve kanununa ek kanun layihasının ve dahiliye ıne· 
bunlara ait tediye anlaşmalannın bazı hükiimleri- murlanndan bir kısmının tahdidi sinlerine ait ka· 
nin tavzihine, Türkiye • Yunanistan kJirinı: anlaş- nunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının, ordu 
ınasmın uzatılmasına ait kanun liıyibaıarı ile viliı- subaylar heyetinin terfiine ait kanunun üçüncü 
yet idare kanununun bazı hükümlerini tadil eden maddesinin "e" fıkrasının değiştirilmelerine ait 
3451 numaralı kanunun "e" fıkrasının tefsirine ait kanun layihalarının da birinci müzakerelerini yap
ınazbatanm ikinci müzakerelerini yapmış ve tas- mıştır. (Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

Afrika Harbi 

Bingazi'ye 
Şiddetli Bir 
Akın yapıldı 

Sicilyadaki Hava 

Üsleri de Ani Bir 

Baskına Uğradı 
Kahire, 12 (A. A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri umumi kararga
hının dün neşredilen birt ebliği
re göre, İngiliz tayyareleri 10 Ma. 
vısta Sicilyadaki Catane ve Co· 
nlso hava meydanlarında yerde 
bulunan düşman tayyarelerine 
t. 'iyük hasar yapmışlardır. Öğle· 
<.en sonra yapılan hücum muvaf
fakıyetle neticelenmiş ve düsnıan 
için hır sürpriz teşkil etmiştir. 

Catane'de Messerschmitt 11 ve 
Junkers 88 tipinde tayyarelerden 
tnürekkep 3 grupa hücum edilmiş 
tir. Hasarın vüsatini tesbit etmek 
tnümkün olamamışsa da bunun 
cok büyük olduğu muhakkak sa
yılmaktadır. Sığınaklara koşan 
l,'lüşman mürettebatı mitralyöz a
teşine tuJ;ulmuştur. 

Bingaziye şiddetli akınlar 
Kahire, 12 (A. A.) - "Tebliğ": 

Jngiliz Hava Nazın 
Archibaıd Sinclair 

Yeni Avrupa 
Nizamına 

Dair Esaslar 

Alman Olmıyan Diğer 

Avrupa Devletleri 

Sınıflara Ayrılıyormuş! 

Londra, 12 (A. A.) - "Afi": 
Müstakil Fransız ajansının Al
man hududundaki muhabiri ya
zıyor: 

Hava Harpleri 

HAMBURG 
Dün Tekrar 
Bombalandı 

Son Londra Akınında 
• h Avam Kamarası 

Binası Hasara Uğradı 
Londra, 12 IA.A.) - Hava Ne

zaretinin tebliği: Bu gece bom -
bardıman tayyarelerimiz güzel 
bir havada Hamburg ve Bre -
men'deki hedeflere yeniden hü· 

1 

cum etmi~lerdir. Her iki sehir· 
dekl bahri inşaat tezgiıhlanna ve 
sınai mıntakalara pek çok yük -
sek infilak ve yanııın bombası 
atılmış ve birçok büyük yangın-
lar cıkarılmıştır. Emden ve Rot
terdam havuzları da dahil oldu· 
ğu halde, diğer bazı hedeflere de 
daha küçük mikyasta hücumlar 
yapılmştır. Dört bombardıman 
tayyaresi bu harekattan dönme
mistir. 

Sahil servisine mPnsup tayya
relerimiz bu gece Yumuiden ve 
Texel adasındaki deniz tayyare
leri üssüne hücum etmişlerdir. 
Bu harekata iştirak eden tavya
relerimiz.in hepsi üssüne dön -
müşLür. 

l ngiltere üzerinde 
Londra, 12 IA.A.) - İn~iliz 

Hava ve Dahili Emniyet Neza· 
retlerinin tebliği: 

Pazar akşamı, bir miktar düş
man tayyaresi Dorset sahiline 
yaklaşmıstır. Düsman tayyare -
lerini avcılarımız önlPmis Vf" an
cak bunlardan kücük bir kısmı 
memleket icine dalabilmiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

Hitler'in 
Muavini 

Rudolf Hess 
lngilterede 

Berlin, 

Zihin 

Hess'in Bir 

Rahatsızlığı 

Geçirdiğini Bildiriyor 

Londraya Göre 

Hess' in Tayyaresi 

lskoçya'da Düşmüş, 

Kendisi Kurtarılmıştır 

1 

RudoU Hess 

Berlin, 12 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Nasyonal - Sosyalist partisi res
men bildiriyor: 

Fü~r0r'in ıır.-im Rudo1f 
Hess - ki seneden seneye art -
makta olan bir hastalığı dolayı
siyle Führer kendisinin bir tay
yare kullanmasını kati surette 
menetmisti - son zamanlardit, 
bu yasağa rağmen l:ıir tayyare e
le ııecirmiye muvaffak olmuş -
tur. 10 Mayıs cumartesi günü 
saat 18 sularında. Hess, Au:;ıs
burg'dan tavyare ile hareket et
miş ve şimdiye kadar bu ucus· 
tan geri dönmemiştir. Bıraktığı 
bir mektup, maalesef bir zihin 
taııayyürü alametleri göstermek 
te ve. bu da Hess'in cinnet hava· 
latına kurban ııitmis olmasından 
endise ettirmektedir. 

Führer, derhal, bu ucuslardan 
haberdar olan ve Führerin yasa
l(ını bilmelerine rağmen bu u
cuşlara mani ol~~~ış ~ulunan 
veyahut icap ettıgı takdırde bu 
•ıcu<l;ırı ihbar etmemis olan 
Hess'in yaverlerinin tevkifini 
emrevlemiştir. 

Bu vaziyette. Nasyonal - Sos
yalist partisi, maalesef, kendisi
ni, Hess'in tayyaresiyle bir yere 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 6) 

Reisicümhur İsmet İnönü. evvel ki gün Hipodromu teşrif ederek a t yarışlarında huıunmuılardır. 
Resmimizde, Milli Şefi Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen ve Mü
nakaiat Vekili Cevdet Kerim İ ncedayı ile birlikte ve bu yarış lan takip ederlerden görilyoruz. 

Sovyetler 
Birliği 

Irak İle Siyasi 
Münasebetler 

Tesis Etti 
Sofyadaki Sovyet 

ile Sefiri Tayyare 

Moskovaya Gitti 
Moskova, 12 (A.A.) - Tass A

jansı bildiriyor: 
Irak hükılmeti 1940 senesi so

nunda Ankaradaki elçisi vasıta
siyle Sovyet hükılmetine Irak ile 
Sovyetler Birlığı arasında siyasi 
münasebetler kurulması için mü
teaddit müracaatlarda bulunmuş 
tu. Irak hükumeti, bu münasebet 
!erin tesisiyle birlikte, bir dek -
larasyon neşrederek Irak da dahil 
olmak üzere Arap memleketle • 
rinin istiklalıni tanıdığını ilfın et
mesi arzusunu izhar eylemişti. 

Sovyet hükumeti, Sovyetler 
Birliği ile Irak arasında siyasi mü 
nasebetler tesisi hususunda müs
bet bir hattı hareket almakla be
raber bunu, herhangi bir dekla -
rasyon neşrine bağlı tutmayı mu 
vafık görmemişti. O zaman Sov • 
yet hükümeti bu yolda bir ce • 
vap vermiş ve müzakereler ke -
silmişti. 

3 Mayıs 1941 'tarihinde, Irak 
hükümeti Ankaradaki Sovyet bil 
yük elçisi vasıtasiyle Irak ile 
Sovyetler Birliği arasında siyasi 
münasebetler kurulması teklifini 
tekrarlamış ve bunu Arap memle-

(Oevamı: Sa. 5, Sü. 4) 

ı r············· ............................. , 

iral<fa 
İNGİLİZLER 
RUTBA'YI 
İŞGAL ETTİ 

Hicaz Kralı, Irak' a 

Müzaheret Etmiyor 

İrak Kralı ikinci Faysal 

Nevyork, 12 (A. A.) - "Uni
ted Press" ai3nsının Kahiredeki 
muhabiri bildiriyor: 

Amerikada 
Mücadele 

Hoover, Harbe 
Müdahalenin 

Aleyhinde 
Eski Cümhurreisi, "En 

Büyük Yardım Harbe 

Girmemektir,, Diyor 
Nevyork, 12 (A. A.) - Birle

~ik Amerika Devletleri sabık re
isi Hoover, dün akşam nıdyoda 
bi rnutuk irat ederek ezcümle 
şöyle demiştir: 

"Amerikanın İngiltereye yapa
bileceği en büyük yardım haııı 
dışında kalmaktır. Donanmamızı 
harekete ııecirmek Avrupa har
bine girmemiz demektir. Bu harp 
tam inkişaf safhasında bulundu
ğu bir sırada Amerika henüz 
kendi müdafaasını temin edecek 
kadar bile hazırlanmamıştır. Mil
letimiz müttehit değildir. Mille· 
te karşı kongrenin bir vazifesi 
vardır ki o da şu esaslı suali re
ye koymaktır: Almanya, İtalya 
ve Japonyaya harp ilan edecek 
miyiz? 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

Almanya 
İspanya İle 
Anlaşmış 

Libyada hava faaliyeti dün çok 
büyük olmuştur. Bingaziye şid
l!etli akınlar yapılmış, burada 
J(emilere hücum edilmiş ve rıh
t•mda üç büyük yangın cıkarıl
:rnıştır. Benina'da, üç Yun)<ers-52 
ve diğer bir tayyl!re yakılmıştır. 
Berka'da, tayyare yere inme mey
danının şimali garbisindeki bina
lara tam isabetler kaydedilmiş, 
tir. Elgazalaya da bir akın yapıl
ıı:nışur. Demede. bir mikdar düş. 
:ınan tayyaresinin yerde bulundu· 
itu tayyare meydanına hücum e
dilmiş ve civardaki motörlü nak. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

Alman gazeteleri ilk defa ola· 
rak Polonya umumi valiliğinin 
hudutlarını nesretmislerdir. Bu 
hudutların dışında Almanya tara
fından ilhak edilmiş 10,5 milyon 
Polonyalı kalmaktadır. Bu yeni 
tedbir Avrupaya Almanyanın ta
hakkümüne doğru yeni bir hatve 
teşkil etmektedir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 6) 

"İngilizler lrak kıtalannı Hab. 

r: ............................................ ııii".:~iiiiiiiiill .................... ı haniye hava meydanından Bağ-
dadın 50 kilometre ııarbirıPe bu-
lunan Faluca ile Bağdadın batı 
simalinde kain Ramadi'deki mü· 

Göre 

Mayısta Cebelitarikıa 

Times' e 15 

Para Yüzünden 
Hazin Bir Aile' 
Faciası Oldu 

Paşalıda Oturan Bir Adam Karısını, Oğlunu 

ve Gelinini Öldürdü. Oğlu da Son Nefesini 

Verirken Babasını Öldürdü 
Avanos, (TAN) .:.. Yerköyle ri Paşalıda istasyon memuru o

Kayseri arasındaki Paşalı istas - lan oğlunun yanında oturmakta 
yonunda ana, baba, oğul .. ve ge- imiş. Kazancı evin masrafını da· 
linden mürekkep dört nufusluk ra dar karşıladığı için oğlu, ba • 
bir ailenin ölümü ile neticelenen basının evvelce biriktirmiş oldu
feci bir hadise olmuştur. Aile - ğu iki bin lirayı elinden almak 
nin babası, karısını ve gelinini istemiş. Oğlunun parasına göz 
öldürmüş ve ağır surette yara- diktiğini öğrenen baba, sinir buh 
ladığı oğlu da babasını öldür • ranına tutulmuş ve bu haliyle e
müştür. 1l'in huııur 've .. sükılnunu bozmıya 

Facianın şu şekilde cereyan başlamıştır. Oğl.u'. baoosı~ı.n pa- Müşteri _ y aJıu, bu ne biçim traş .. ? Durmadan dil döküyorsun .. 
ettiği t~hmin edilmektedir: .. r.a~ın~ konmak ıçın ken~ısıne ğde- Berber _ Bu biçim traşı harbin gidişatwıdan öğrendik bayım .. Evvela 

Vaktıyle memur iken tekaude !ilik ısnat etmış ve a amc~ ızı , 
11evkedilen baba, iki senedenbe· , · <Devamı: Sa. 5, Su. 2J traş edıp arkadan usturayı kullanıyoruz! 

==........= ı • 

dilimizle 

dafaa mevzilerine çekilmiye mec. 
\lur etmişlerdir. 

İrak kıtaları İngiliz kuvvetle
rinin ileri hareketini durdurmak 
irin Fırat nehrinin bentlerini a· 
7'rak Faluca ile Bağdat arasın
daki araziyi su altında bırakmış· 
lardır.,. 

* Kahire, 12 (A. A.) - "Tebliğ": 
İrakta Habbaniye ve Basrada sü. 
kiın hüküm sürmektedir. Motörlü 
kuvvetlerimiz, Rutb:ıyı işgal et
miştir. 

Irak tebliğine göre 
Bağdat, 12 (A. A.) - 13 Numa. 

ralı !rak tebliği: Bir düsman bom 
bardıman tayyaresi Rutba civa
rında bulunan ordu ve polis kuv
vetleri üzerinde ucmuş ve ):ıun
lann İngiliz kıtalan olduğunu 
zannederek alcalmış ve bir mesai 
atmıştır. Mitralyözlerimizin sid
detli atesine tutulan tayyarenin 
hasara uğramış olması muhtemel
dir. Bilahara bir mikdar zırhlı o
tomobil Rutba kalesine hücum 
etmistir. Siddetli bir muharebe· 
den sonra bu hücum tardedilmiş
tir. Düsman iki zırhlı otomobil 
kaybetmiştir. Muharebeye iki 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

Hücum Başlıyacakmış! 

Hitlerle Mussolini 

Buluşuyorlar 

Londra, 12 (A.A.) - "Times .. 
gazetesinin yazdığına göre, Ce
belitarığa yürümek üzere Gene
ral Franco'nun Bitlere verdiğ; 
tahriri müsaadenin Fransanın 
İspanyadaki Büyük Elçisi Piek 
tarafından Vichv'de Mareşal Pe· 
tain'e tebliğ edildiği söylenmek 
tedir. Bir müddet evvel imza e· 
dildiğ'i anlasılan bu vesika Ma -
reşali tazvik maksadiyle kendi 
,;ne tebliğ edilmistir. 

"Times., jitazetesinin Franst7 
hududundan aldı~ hususi maM 
mata göre, General Franco İs· 
panyadan yapılacak Alman iler 
hareketinin tarihini tayin etme· 
yi Hitlere bırakmıştır. Bu iler
hareketine bu avın on b~indPr 
sonra baslanacaih zannPdilmek· 
tedir. 3eneral Fran<!O Almanya· 

(Devamı: Sa. 5. Sü. 1 
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Yazan: ULUNAY 

Bu rehavetten kurtulmak ihti -
yacını anladığı için bir gün ken
disine yaltaklanan aslanlardan 
birinin iki kulağını tutarak şid
detle salladı. Aksi olacak hayvan 
dişisi ile cilveleşirken kulağı in-
cınmişti; fakirin sakat kulağını 
··rselemesi birdenbire aslanı fena 
halde hiddetlendirdi. Şakadan 
aptığı homurtulara benzemiyen 
iıthiş bir sesle gtimbürdedi. Tör 
ulenmiş tırnaklı penç_esiyle Cel -
aniye bir tokat savurdu. 

Fakir "çelik - çomak,, oyunun
da çomak darbesi yemiş deynek 
parçası gibi havada iki taklak at
ıktan sonra yere oturur gibi düş
u; fakirizmi'yi de, manyatizma
ı da unuttu, heJecandan dizleri
m bağlan çözüldüğü için ayağa 

bile kalkamadı; oturduğu yerde 
indi kaldı. 

No: 71 

Diyerek sahneye çıktı. 
Tarha avurduna şişler sapladı. 

Delikanlı: 

. - Müsaade ederseniz ayni şe
yı ben de yapayım! Dedi ve der
nal_ masanın üstünden aldığı şiş
lcrı avurtJanna soktu. Ahali ıslık 
çalmaya başladılar; delikanlı: 

- Efendiler! Dedi Fakirizm 
denilen bu hünerler, palavradan 
ibarettir. Içinizden hanginiz is • 
terse ayni marifetleri yapabilir. 
Mesele nefse itimattan ibarettir. 

"Sal" da kıyamet kopuyordu· 
bir kısmı delikanlıyı alkışlıyor' 
bir kısmı Fakire küfrediyordu. ' 

Tarha tercümanın kendini mü
dafaa edemediğini anlayınca sö
ze karıştı. Bir münakaşa başladı. 
Bu patırdının içinde ahali: 

- Paramızı geri ver! Dolandı· 
rıcı! hırsız .... diye bağırışıyor. 

O da: 

Canbazhanenin memurları fa
irin müthiş bir tehlikeye uğra
ıgını zannederek ellerinde sivri 
emirlerle koşuştular. Celmani - Ben sizi zorla davet etme-

elile gelmemelerini işaret etti. Sı diın ya. Gelmeseydiniz! diye ce
vışmak için, yelesini kabartarak vap veriyordu. 
dolaşan aslanın kapının önünden Sahnedeki incili , boncuklu u-
çekilmesini bekliyordu. şaklar kaçtılar. Nihayet ön kol -

Aslan örselenmiş kulağını ye - tuklarda oturanlardan biri aya
rine getirmek istiyormuş gibi sil- ğa kalktı; ahaliyi biraz teskin e

indi, eli ayağı sapır sapır titri - debildi. 
yen biçare adama doğru yavaş Sıra herkesin fikrindekini bil-
avaş sokuldu, uzun uzun kokla- miye gelmişti. Fakir ahalinin a
ıktan sonra art ayağını kaldıra- rasında dolaşıyordu. Gürültüde 
ak köpeklerin dıvar kenarların- paralarını peşin alan yardaklar 
a yaptıkları ameliyeyi fakirin bırakıp savuştukları için ahaliden 

uzerinde tatbik etti. Celmani'nin rastgelene: 
ıvırcık saçlarından, kara saka - - Bir şey düşününüz! Diyor. 
ından akan bu kokulu şellaleyi Sonra soruyordu: 
eyircilcr katıla katıla gülerek _ Uzakta bulunan oğlunuzu 
eyrettiler. düşündünüz! 

Aslan Fakirin parmaklarından _ Hayır! 
ağan yıldırımlan, gözlerinden 
şan ateşleri bu müteaffin ma- - O halde işinizde terfi edip 
i' ıle söndürmüş oluyordu! etmiyeceğinizi düşündünüz! 
Vahşi hayvan kendisiyle boy - Hayır ... 

·1çüşmiye cesaret eden b}l acayip - Anladım. Bir hastanız var. 
dama böyle mecburi bir duş al- Onu düşündünüz! 
ırdıktan sonra kafesin diğer ta- - Hayır! .. Hayır! 
·afına geçti. Celmô.ni bu fırsatı - O halde söyleyin bakalım. 
açırmadı; bakir ormanlarda ya~ Ne düşünüyorsunuz? 
u:a .:~tulm~ş bir Ora:ıg,:utang - Bu budalalıkları görmek 

ceviklıgıyle dort ayak. >:'ruyerek için verdiğim parayı başka yer _ 
apıya saldırdı, kcndını dışarıya 1 den nasıl çıkaracağım? Onu dü _ 
ttı. şünüyorum' 
Seyircilerin içinde bayılanlar B .. t- ti· t k hk hal la ·· 

ardı. Fakat hepsi heyecandan ı u un ya ro a a ar gu 
Cleğil gülmeden bayılmışlardı! ' !erek bağırıyordu: 

* F akirler bu suretle senelerce 
keselerini doldurmakta de 

vam ettiler. Bir gün en fazla oku 
an bir gazetede bir makale serisi 
azmıya başladı: "Fakirler, palav 
acılar, dalavereciler ve şüreka -
ı,. başlığiylc yazılan bu makale

leri Pol Höze isminde bir adam 
azıyordu. 
O ana kadar bu gibi hunerlcr

de bir fevkaladelik bulanlar şim
di kendilerini aldatılmış gibi gör

ekten fena halde sinirleniyor -
lardı. 

Pol Höze fakirlerin yalnız kaz
növ gibi, Rodini gibi birer hok -
kabazdan ibaret olduklarını iddia 
etmiyor, onları ayni zamanda 
hokkabazların en adileri dereke -
sine indiriyordu. 

Evvela saplanan şişlerden bah
setti. Bunlar esaslı Azaya dokun
mamak şartiyle vücudün her ta
rafına saplanabilirdi, üzeri çivili 
bir masaya uzanmak en basit bir 
şeydid. Vücudün ağırlığı her çi -
viye taksim edildiği cihetle on -
ların vücudü delmelerinin ihti
mali yoktu. Fakirler itiraz ettiler, 
bu makalelere cevap verdiler. 

Birkaç gün sonra Pol Höze, bul 
var tiyatrolarından birinde bir 
"tecrübeli konferans" verdi. Bu 
konferansta kendi avurduna kol -
larına şişler sapladıktan sonra a
haliden istiyenleri sahneye çıkart 
tı ve bu tecrübeleri onların üze
rinde de tatbik etti. Kendisi çi
vili döşeğe uzandığı gibi başka -
larına da bunun zararb bir şey 
olmadığını isbat etti. 

Fakirizm dolandırıcılığı birden
bire ifltts etmişti. 

Avuç dolusu para kazanıp yi
ne öyle saymadan sarfetmiye alı
san Fakirlerin, müsamereleri bom 
boş kalıyordu. 

Bunların içinde en çok zarar 
gören Tarha oluyordu. Iki oto
mobili de satmıya mecbur kal -
mıştı; her taraftan alacaklı hesap 
ları yağıyordu. Buna rağmen mas 
rafını kısamıyor elinde avucunda 
ne varsa satıp savup israfa da -
yanmıya çalışıyordu. 

Artık kenar mahallelerde ken
di hesabına tuttuğu tiyatrolarda 
oynuyor; fakat "sal,. lar ekseriya 
bos kalıyordu. Ayda bir defa ver
digi müsamerelerden birinde a
hali tarafından pek fena muame
leye maruz kaldı. ilk numara için 
yaptığı marifetleri istiyenlerin 
gelip kontrol edebileceğini söyle
diği zaman localardan birinden 
genç bir adam kalktı: 

- Kabul ederseniz ben gele -
c:eğ m' 

- Paraları geriye!... Paraları 
geriye! ... Paraları geriye!... 

Müsamere güç bela bitirildi. 
Tarhanın tabuttan çıkarıldığı za
man etrafa dağıttığı muskaları 
herkes açıyor, yahut konfeti gibi 
biribirlerine atarak eğleniyorlar
dı • 

(Arkası var) 

Hava Şehitleri 

için ihtifal 

15 Mayısta Fatihte 

Merasim Yapılacak 
Perşembe günü saat 14 te Fa-

tih parkında Tayyare Şehitleri 
ihtilali yapılacaktır. İhtifalde Tü_ 
men muzikası, piyade taburu, po
lis taburu, Kız Muallim mektebi, 
Cümhuriyet kız lisesi, İstanbul 
kız lisesi, DarÜşŞafaka, Hayriye, 
İstanbul, İstiklal, Pcrtevniyal ve 
Vefa erkek liseleri talebesi bir 
~eçit resmi yapacaklardır. Saat 
14 ten 15 e kadar da bütün hava 
faaliyeti tatil. edilecektir. 

Merasime İstanbul merkez ko
mutanının iş:ı;-eti ile baslanacak 
ve ihtifalde bulunanlar, Hava 
Sehitlerini ve biitün şehitleri se
lamlıyacaklardır. Bunu müteaikp 
bir borazan tarafından verilecek 
"Ti"işareti üzerine kıtalar okullar 
ve subavlar selam vaziyeti alacak
lar, siviller şapkalarını cıkaracak
lardır. Bu esmıda Fatih parkmda. 
Beyazıt ve Galata kulelerinde. 
resmi daire ve müesselerde ve 
limanda mevcut ı?emilerdeJsi bav-
1"ak1ar yavas vavaş yarıya kadar 
indirileceklerdir. 

Bütün gemi ve fabrikalar. dü
düklerini calacaklardır. Herkes 
bütün nakliye vasıtaları bir daki
ka durac9klardır. Bir dakika bit
tikten sonra bavraklar yerlerine 
cd -ileceklerdir. Bunu ~üteakip 
tayyare abidesi önünde ordu na
mına bir hava subavı tarafından 
bir hitabe söylenecektir. Hitabe
yi Türk Hava Kurumu, Sehir 
meclisi ve yüksek okullar adına 
verilecek nutuklar takip erlecek
tir. Nutuklar bitince müzika ma
tem havası calacaktır Sonra bir 
man.'?a asker manevra fise2'i ile 
havaya üç defa ateş edecektir. 

O ~ün kolordu. belediye, narti 
ve Hava Kurumu namına Fatih 
Tayyare abidesine çelenkler ko
nulacaktır 

TAN 13 • ' - 1941 

Tıbbi M üstalızarlarl19 Mayıs 
Kanununda Bayramının 

Bu Kursa 

Talebe 
Bugün de 

Alınacak 

Tadilat yapılı or Programı 
g Taksim, Kadıköyünde 

Cezası 

Yazan: Naci Sadullah 

Afişler ve Filmler Vasıtasiyle Uluorta Toplantılar Yapılacak 
U-- ç dört giin cn·cl iki mii 

nevvcr gencin ha~ 11 tın . 
feci bir nihayet 'eren 'e diğ 
mfısuın bir vatnndası ölüm tch 
likesine maruz bırakan şu mnh1• 
\·e meş'um taksinin Harbiye knl 
dınınlnnna saçtıgı kanlar heniiı 
kurumadı. 

Yardım Sevenler Cemiyeti i
dare heyeti bu.'?Ün sabahlevin bir 
toplantı yapacaktır. Toolantıda 
cemivete aza olan kadınlara ve
rilecek hüvivet ve taahhüt cüz
danları isi ı?Örlisiilecektir. Cemi
vet. a1.alara verilmek üzere iki 
nevi cüzdan haur1amıs bulunmak 
tadır. Bunhırdan birisi hRmilleri
nin cemivete mensuo olduklarını 
hildirecek fotoi!raflı vesikadır 
Diğeri de, azarım yıllık t.:ıahhii
datını ı?Österir bevannamedir. 

Cemiyet. bu cüzdan ve bevan
nam~lerin tevziine derhal başlı
vacak ve verilecek naralarla co
cuk kamolarının or.'?anizasvonu
nu ikmal edecektir. 

Gönüllü hasta bakıcı kurc:l;ırı
na vazı1mak istivPnlı>rdPn Üni
versite mezunu evli konınlRrın d::ı 
rniir;ıcatları kabul P.dilmistir. 
Diğer taraftan askeri hastaha· 

nelerde vaoılmakLı olan ıtöniiJlü 
hasta bakıcı kursları cemivetin 
acacağı kurslara muvazi olarak 
devam edecektir. 

Diin saat 14,30 da Gümüssuvu 
hastahanesinde dördüncii qörı i;llii 
hasta bakıcı kursu acılmıstır. Ku .. 
sa evli ve bekar olmak ii7ere 2? 
k;ıdın ic:tirak etmistir. İlk df!r!" 
c:aat 16.30 a karlar siirmiic:tiir 
Kurc:a devam Prlenler hf"r ı?Ün sa 
at 14 ten 16.30 a bda1" n·nari 
ve ameli ders ı?Öreceklerdir. Bun. 
larcian •isti veni ere sabah tarı aksa
ma kadar hastahanede calısmak 
müsaadesi verilecPk ve bu miid
det esnasında doktorların vi7ite-
1erinden de istifııd<> ettiriJrrıı>leri 
temin edilecektir Bu kurs Tı>m
muzun :n inci PersembP vihıii 
c;ona erecektir. Kursbı muvaffak 
'll::ın1ara merasimle dip1oma veri
ıerPktir. 

Dünden itibaren baslamıs olan 
Giimüssuvu dördüncü ı?frnüllü 
hasta bakrcı kursuna hu hAfta i
"inde de talebe kaydedilebÜecek. 
tir. 

Milli Şefin lmzah 

Fotografları 
Ankara, 12 (A. A.) - Rize, İ

nebolu ve Gerze vilayet ve kaza 
merkezlerinden nldı~mız telı?raf_ 
!ar Milli Sef İsmet İnönü'nün 
imzaları ile hediye etmiş oldukla
p fotografilerin sevgi ve S3vgı 
tezahüratı arasında Parti ve 
Halkevlerinde şeref mevkiine ko
nulduğunu bildirmektedir. 

Reklam Y apılmasma Meydan Verilmiyecek 
Ankara, 12 (TAN) - Hüku

met, ispençiyari ve tıbbi müstnh. 
zarlar kanununun bazı mııddeleri. 
nin tadili ve bu kanuna bazı hü
kümler ilavesi hakkındaki kanun 
liıvihasını Meclise göndermistir. 
Bu layiha, merkez hıfzıssıhha 
müessesesinin inkişafı ile serom 
ve aşı istihzaratı memleket ihti
yaçlarına yetecek mertebeye var
mıs olduğundan ve elde edilen 
serom ve aşılar muafivet itiba
riyle aranılan mükemmeliveti ha. 
iz bulunmuş olduğundan haricten 
,gelen bu ,gibi tedavi ve vikaye 
vasıtaları hakkındaki kontrolü 
daha ziyade kuvvetlendirmek i
cin veni hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

Hariciye Memurları J 

Her vasıtadan istıfade ederek 
bir takım afişler ve filmler vas1-
tasiyle lüzumsuz ve hatta hazan 
zararlı rckl8mlar yaoılmasmın u
m~mi sıhhat ve halk iktisadivatı 
bakımından doğru olmıyacağı dii-
sünülmi.istiir. Bu itibarla cfrkin 
olan bu hale bir nihavet vermek 
icin gazetelerden baska afiş sine. 
ma ve radvo ile reklam vanılma 
sekli için layihaya ayrıca bazı hü
kümler konulmuştur. 

Lavihada tahlil neticesinde saf 
ve fonnülüne muvafık olmıvan 
müstahznrları imal edenler hnk· 
kında daha şiddetli ceza müeyyi
deleri tatbik olunması ileri sü
rülmektedir. 

Mağşuş Veya 

Arasında Nakil ve Yuğrulmuş Afyonlar 

Tayinler Satın Abnacak 
Ankara. 12 (TAN) - 13 Tem- Ankara, 12 (Radyo Gazetesi)-

muz 1941 de tekaütlükleri icra e.

1 

Toprak Mahsulleri ofisi bugüne 
dilecek olan Berlin Büyük Elciliğı kadar satın almıyarak sahiplcri
miisteşarı Nurettin Ferah Alkent.

1 

ne iade etmiş olduğu mağşuş veya 
Halep baskonsolosu Selim Fev- vuğurulmuş afyonları bir defaya 
zi Önen ve Halep muavin konso- mahsus olmak üzere satın almıya 
Josu Bekir Sıtkı Tedis'ten inhilal 
eden memuriyetlere mezkur ta· 
rihte işe baslamak üzere yeni ~
vinler yapılmrstır. Bunlardan 
Berlin müsteşarh~ına merkezden 
Kemal Neiat Kavur. Halen kon
ı:;olosluğuna merkezden Reşat Or
han, Halep Kançılarlığma mer
kezden Riistü Ozan tayin edil
miştir. 

Paris Büyük Elçiliği başkatibi 
Fatin Rüştü Zorlu merkeze nak
lolunarak yerine merkezden Ce
mil Vafi, münhal bulunan Va
sington Büyük Elciliği ücüncii 
katipliğine merkezden Zübevir 
Akcr ve evrak memurluğuna mcr 
kezden Şadan Erm;ın, Köstcnce 
konsolosluğu muavin konsoloslu
ğuna merkezden Arif Ortac de
receleriyle nakil ve tayin edil
miştir. 

--------o--------
Başmuallimlerin Makam 

Ücretleri 
Ankara, 12 (TAN) - İlk mek_ 

tep baş muallimlerine idari hiz
metlerine mukabil on liradan yir
mi liraya kadar verilmekte olan 
ücret. bu mikdarın yarısına indi
rilmektedir. 

karar vermiştir. 
Elinde mağşuş veya vuğurul

muş afyon bulunanlar İstanbul 
ve Afyonkarahisarda 10 Haziran 
akşamına kadar Toprak mahsul
leri ofisine miiracaat etmek mec
buriyetindedirler. Bu tarihten 
sonra yapılacak müracaatlar ka
bul edilmivecektir. 

Diin Trenle Anadoluya 
Gidenler 

Kendi arzulariyle İstarıbulu 
terketmck icin beyanname veren
!erden ikinci tren kafilesi dün 
c:aat 12.30 da Anadoluya hareket 
etmiştir. 

Bu trenle 664 kisinin aitmesi 
mukal"rer olduğu halde 107 kisi 
;·tmistir. 

----<>----
Çarşambada Veda 

Müsameresi 
Carsamba. <TAN) - İlk okul 

besinci sınıf talebesi imtihanların 
sona ermesi dolavısivle hir cay 
ziyafeti vermic:lerdir. Mektep 
mezunları bu zivafeti bir veda 
müsameresi ile zenginlestirmiş
lel"dir. 

M•!!,!Jjml 
Harbe Girersek Bu Bir 
istiklal Harbi Olacaktır 

A )manya niçin harp ettiğini açıkça eöyledi. 
Versay muahedesiyle kolonilerinden 

mahrum edilen Almanya, ikinci cihan harbini 
hazırlarken bu müstemlekeleri alacaiım ve bu
nunla iktifa etmiyeceğini bildirdi. Biiyük bir Al
man İmparatorluğu arkasında koştuğunu, bütün 
Avrupadaki milletlerin Alman nüfuzu, siyasi ve 
iktısadi tahakkümü altında Alman hegemonya
sına 1abi olacağını, Afrika kıtasında da Avrupa
nın, yani Alman İmparatorluğunun istismar ede

. ceii pazarlar olacağını açıkça söyledi. Doktor 
Funk son neşrettiği iktısadi programda yeni ni
zamın, Almanya hesabına bütiin Avrupanın zi
raile~tirileceğini, sana:yi ınıntakalannın Alman
ya tarafından tayin edileceğini, biitün Avrupa -
nın iktısaden Almanyaya tabi müstemlekeler o
lacağını bildirdi. 

İngiltere niçin harp ettiğini söylemedi. Yalnız 
mevc•ıdiyetini kurtarmak için harp ettiği11i söy
lemekle iktifa etti. Bu ise, mütecavi:r. bir Alman 
cmper,yaliz!ni karşısında, Static bir emperyaliz
min yapacağı gayet tabii bir iştir. Fakat diinya
nın miistakhel şekli hakkında salahi~·ettarlar ta
rafından ortaya konmuş bir plan yoktur. Öyle 
dahi olsa, bugiinkii harp, ne doktor Funk'un pla
nı, ne de İngilterede utopist'lerin ileri siirecek -
leri planlarla halledilecek değildir. Harbin neti
cesi. henüz daha konuşulması erken bir mevzu· 
dur. Fakat ortada mevcut olan realite, bugün 
emperyalist devletlerin içinde bulunduklan 
harptir. Bu harbin karşısıncla ,·eya içinde: A vru
padoki biitiin devletler Alınanyanın askeri haki
miyeti altına girdikten sonra, bizim vaziyetimi
zin ne olacağıdır. 

H enüz mutlak surette harbe gireceğimizi 
bilmiyoruz. Çünkü bizim harbe girmemiz, 

mutlak surette bir tecavüze veya hazmi giiç tek· 
liflere maruz kalmamı7.a bağlıdır. Bizim icin te· 
cavüzi bir harp mevzuu bahis dc~ildir. Bu iki 

Yazan: Sabiha SERTEL 
emperyalizmin hiç birinin de aleti değiliz. Gerek 
Atatürk, gerek İnönü devletin siyasi, içtimai, ik
tısadi programlarını yaptıklan zaman, Tiirkiye -
nin anti - emperyalist bir de~·let olduğunu, lıiç 
kimseden bir kanş toprak htemediği gibi, kim
seye bir karış toprak vermek niyetinde olmadı
ğını tebarüz ettirdiler. Bu, böyle olduktan sonra 
bizim gireceğimiz harp, bir müstemleke olu~a 
karşı açacağımız bir istiklal mücadelesidir. 

• 
Z amanımızda iiç ne,·i harp vardır: 

1 - Emperyalist devletler arasındaki 
harpler. 

2 - Milli kurtuluş kavgaları. (J\tiistcmlckelc
rin, yartm müstemlekelerin emperyalist devlet • 
lere karşı açtıklan harpler, isyanlar.) 

3 - Proleter ih{i)allcrine karşı, et"P"ryıı!ist 
devletlerin muhalif harpleri. 
Eğer bugiin harbe girersek hizim hürbimiz, hir 

milli kurtuluş harbidir. l 914 de girdiğimiz harp 
bir emperyalist harbi idi. Alman emperyalizmi 
ile beraber, dünyanın taksiminde kendimize his
seler almak emeliyle harbe girmiştik. Harbin 
sonunda ıniistemleke veya yanın mii temlekc 
olmak tehlikesi karşısında açtığımız harp bir mil
li kurtuluş harbi. bir istiklal harbi idi. Bugiin 
eğer harbe gireceksek, bu, ikinci bir istiklla har
bi olacaktır. Bunun içindir ki, harbin sonunda 
dünyanın mukadderatını da ne doktor Funk'un 
planı, ne Almanyanın askeri muvaffokıyetleri, 
ne de İngiltercdeki utopist'lerin ileri sürecekleri 
planlar halletmiyecektir. Diinvanın mukaddera
tını esaret aİtına giren milletlerin bu milli kur
tuluş, kavgalan tayin edecektir. Yegane meşru 
harp de, esarete karşı koyan dahilt kavgalarla, 
imparatorluklann istila harplerine karşı koyan 
hu milli kurtuluş harpleridir. Eğer icap ederse 
biz hu mücadeleyi ikinci defa tekrardan çekin· 
miycceğiz. ___ ._._..... ___ ~..._..._ ..... ·- -·-------._.. ............ .,) 

19 Mayıs Gençlik Bayramı 
pro,gramı vilayet tarafından ha
zırlanmış ve alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. Bu sene Gençlik ,.e 
Spor Bayramı sabahleyin Tak
simde, öğleden sonra da Fencr
bahçe stadvomunda tesit edile
cektir. l\lerasime resmi ve husui 
bütı.in }iseler, kız enstitüleri. mu 
allim mektepleri ve orta okulla
rın sporcu talebesi iştirak edecek. 
tir. 

Taksimdeki merasim 
Taksimde Cümlıuriyet abidesi 

meydanında yapılacak merasim 
su şekilde olacaktır: Saat 9,50 de 
başta Vali ve İstanbul komutanı 
olduğu halde· Üniversite rektö
rü, Parti idare heyeti reisi, maa· 
rif ve beden terbiyesi müdürleri 
Taksimde toplanan 4540 sporcu
:,ru selamlıyacnklardır. Bunu mü
teakip abideye celenkler konacak 
ve bandonun iştiraki ile bütün 
sporcular istiklal marşı söyliye
ceklerdir. 

Bu esnada tören yerindeki di· 
reğe bayrak çeki~ecektir. B:ıvrak 
cekme merasimini müteakip Vali 
ve Belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar 
bayram münasebetiyle bir hita
bede bulunacaktır. Validen sonra 
Üniversite adına bir ,genç ihtisas
larını anlatacak, orta tedrisat o
kulları adına söylenecek bir hi
tabeyi müteakip ,geçit resmine 
başlanacaktır 

Geçitresmi 
Resmi ,geçitte bulunacak kadın 

öğretmenler koyu renkli jüpki
lot, beyaz bluz ve kısa ökçeli a· 
vakkabı, erkek öğretmenler de 
kısa kollu gömlek, beyaz uzun 
pantalon ve lastik ayakkabı giye
ceklerdir. Geçit resminden sonra 
sporcu talabe "Dağ başını duman 
al'llış,. marşını söyliyerek ve a
na caddeyi takiben muayyen yer
lere gideceklerdir. 

Fenerbahçedeki merasim 
Fenerbahce stadyomunda saat 

16 da yapılacak spar müsabakala
rı programı da şöyle olacaktır: 

Stadyomda mektepler arasında 
atletiz.m ve :Cutbol müsabakaları 
yapılacaktır. 
Müsabakahır yapılmadan ÖIJ.ce 

sparcular müzika ile birlikte Is
tiklal marşı söyliyeceklcr ve bu 
esnada izciler tarafından direğe 
bayrak cckilecf'ktir. Bunu mütea
kip bütün talebe genelik marsını 
sövliyeccktir. Marştan sonra bir 
hitabe sövlenecek ve gecit resmi 
vapılacaktır. Gecit resmi bittik
ten sonra kız liselerinin 80 metre 
diiz kosu. el topu müsabakaları, 
erkek liselerinin yiiz, iki yüz. 
dört yüz. sekiz vüz, bin bcs yüz 
metrelik koşuları ile Balkan bay
rak kosusu yapılacaktır. Sonra 
disk, gülle ve cirit atmalar. tek a
dun ,yüksek ve sırıkla atlamala
ra başlanacaktır. 

Müsabakalardan sonra mükafat 
tevzii merasimi yapılacaktır. 

ADLİYEDE: 

Bir idam Kararı 

Nakzedildi 

Vakıa, o faciaya sebebiyet ''e . 
ren şoförün nğır bir cezaya uğ 
ratılmnsı için, knmmun ''esbal 
müşecldooc" den n~ dığı birçol 
noktalar \•ardır. Ve hiç şiiphc l o) 
ki, kanunun o mücrime vcreco.:ğ 
cc'ı:a, o sebeplerle miitcnnsip n 
ğırlıkta olacaktır. J<"akat hunr 
rağmen, adaletin o miicrimin su 
ratına '\uracağı ı:;:ımar, müteam 
mit bir katile biçilen ceza kalla 
şiddetli olamı:'.\·ncaktır: Çiinkii lıi 
o facianm failini, bir kaza kahra· 
manı sayınıyn mecburuz . 

Ve gerek o facianın ge"'ek ben 
zerlerinin mahiyet itibariyle ka 
za sn~ alması, orta l <>rilc "kast ciir 
mü'' hulunmaınıısmdan ibnretti1". 
Hukuki bak1mclan konulan bir 
tcshisin bundan ileri~ e gideme . 
mcsi ele çok tabiidir. Viikın , şahit 
olduğumuz hiitiin kazalarda ka -
hahat faillere ait değildir. Hatta 
hilı'lkis, cadclc ortalarında adeta 
esrarkeşler kadar dalgın dolasan 
birçok vatanda lar, herhangi bir 
kazayı önlel cbilccek olan dikka
tin miinhasırnn kendilerinden 
bn knları tarafınclnn gü tcrilme -
sini istiyor gibidirler. Ve onların 
dikkatsizlikleri yiiziinden vuku -
bulan kazaların failleri hakkımla 
merhametli davranmak da ınii -
snhitlore diişcn bir vicdan ''azi -
Ccsidir. 

Fakat. mesela Hnrhivc facia -
sında olduğu gibi, alabildiğine 
uyanık bulunması Hızım gelen 
basını ispirtol in dmnanlamıs, ve 
giinii değilken ııil n•myn çıkardığı 
çift numaralı arabasının zabıta 
tarafından güriilınesi korkusi~ le 
kırılasıca ayaihnın bütün kuvve -
tiyle gaza basını • ve onu dnr 
cncldelcrde bir tayyare siirnti ·
le uçurarak tıpkı kudurmuş bir 
boğaya benzetmiş bulunan şo -
för, bir koza failinin görebilece
ği asgari miisamnhal a bile lüyık 
değildir. 

Ve bilakis o, hiç sebep yokken 
adam mcHiren azılı bir katil mu
amelesi görmiye fuzla!Si~ le mtts -
tchak ohnıı sayılır: ÇiinkU onun 
ve onun gibileriıı ikide birde ce
miyete derin acısını tnttırdıklan 
kanlı facialar, birer kaza değil, 
birer cinayettir. 

Bunun içindir ki, gayri ihtiya
d: 

"-- Acaba, diyorum, onlan, 
kendi ellerinden, bizim çektiği -
nıiz kadar ağır cezalara çarptır -
mnk ınümldin değil nıiıiir?,, 

Cüııkii artık, o kahil Cncinlann 
falllerinc biçtiğimiz azami cezayı 
bile nz bulmamak elimizden gel-
miyor! . 
Vukuhulmasının hila istisna 

hiitiin saikleri, failleri tarafın -
dan adeta cani,)' ane bir itina ·la 
hazırlanan o kanlı facialara: ''Ka
:ı:a!,, adını 'cnncktc de,·nm eder
sek, vatandaşlann ikide birclc 
kazaya uğramalarına değil, kazn
dnı1 kurtuluşlarına şasanz: Çiin • 
kii sarhoş bir ofürün, 100 kilo -
metre siiratle yaya kaldırımında 
bekliycn vatanda ın üzerine ge -
tirdiği öliim, önünden kaçınılabi
lecek bir kaza değildir. 

11ELEDİYEDE 

inşası ihale 

Yollar 

Edilen 

Bir müddet evvel Eyübün Pi
rinççi köyünde bir cinayet olmuş. 
Resul adında bir genç nyni köy 
sakinlerinden Hiiseyini tabanca i
le öldürmüş ve birinci -a~ır ceza 
mahkemesinde idama mahkum e
dilmişti. Teymiz mahkemesi ta
rafından karar mahkumun lehi-
ne bozulmuştur. Belediye ,gerek husust idnre 

Dün Resulün duruşmasına ye- ı?erekse kendi bi.ıtçesinden ayrı
niden baŞlanmıştır. Mahkeme lan 580,000 liralık tahsisatla ye
nakz kararına uyduktan sonrn sciz niden yapılacak yolların bir liste
alan müddeiumumi muavini Zi- sini hazırlamıştır. Bu listeye göre 
ya Yaz~an, Resul hakkıhdaki i- inşası yeni ihale edilen yollar 
dam kararının ağır hapse tahvi- unlarclır: 
lini istemistir. Mahkeme karar i· Topkapı - Maltepe - Halkal 
cin 28 Mayıs saat 14 e talik edil- makadam şosesi, Hı.irriyeti ebedi. 
mistir. ye - Kfıgıthane mııkadam şosesi 

Bir Kadın l\lahki'ım Oldu - Ayazağa - Kfıgıthnne Alibey kö
Sultanahmette oturan Rahime, yü yolu. 
tramvaydan atladığı için kendi. .Bu yolların ikmalinden sonr 
sine müdahale eden Alemdıır po- yol inşaat pro.'?ramına dnhıl dige 
lis merkezi mürettebatından 31 yolların ihalcl~ri yapılacaktır. 
numaralı polis Tevfiğe hakaret Kullanılnus Kaııaklar -- Vak 
etmiş, elinde bulunan simidi me- olan şikayetler uzerine ~azoz i 
murların yüzüne fırlatmış ve ce- malıithanelerinde vapılan bir a. 
ketinin düğmelerini koparmıştır raştırma sonunda kullanılmış ve 

Dün adliyeye verilen Rahime tekrar kullanılmak üzere çuval 
asliye sekizinci ceza mahkemesin- hırn konulmuş pek çok şişe ka· 
de yapılan duruşma sonunda 1 pa~ı bulunmuştur. Bunlar ve kul 
ay hapse ve 30 lira ağır para ce- lanılmış kapaklarla kapntılmı 
znsı ödPmive mahkum edilmistir '!3.Zoz şic:esi imha ed l mic:tir. 

Bir Ölüm - Haydarpaşa lisesi Sirkeci ltıhtınundn Tftdilat -
riyaziye muallimi Necip Nadir 

1 

Sirkeci rıhtımında. vaour volcu
Cumarlesi ,günü imtihanları bi- lnrının sandala binmeden dogru
tirdikten sonra evine ~itmiş ve dnn doğruya karaya çıkabilmeleri 
içeri ızirer girmez kalp sektesin- · maksadiyle halen mevcut rıhtıma 
den düşüp ölmüştür. 35 seneden- amudi bir rıhtım inşası icin Li
beri memleket irfanına calışan manlar umum müd.ırlü_ğü tara
bu kıvmetli muallimin ani ölümü fından vaoılan tetkik::ıt b itmi • 
hi.ittin maadf mensuplarını yeis tir. ldnre bu i c::i simdilik üç tane 
içinde bırakmıştır. dubn ile hail dccektir. 

' 
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Siyasi 
anzarası 

1 - Son günlerde İngliz ve Al
man hava kuvvetleri Almanya ve 
İngiltere üzerinde çok şiddetli ha
va hücumlarında bulunmakta ve 
tuyler ürpertici zayiat ve tahriba
ta sebep olmaktadır. Almanlar, 
bilhassa Amerikııdan gelen harp 
malzemE'sınin çıktığı limanlarda 
mıies~ir tahribat yapmıya muvaf
fak olmuştur. Londrada henüz i
simleri bildirilmiyen birçok mü -
him şahsiyetler ölmüştür. 

2 - General Franko, Alman kuv
vetlerinin Cebelitanğa yürümek 
uzere İspanyadan geçmelerine mü
saade etmiştir. 
3 - Mn;ır cephesindeki muvakkat 
sUkCıt, Almanyanm büyük hazır -
lıklar yaptığım gösterir. Süveyşle 

Cebelitarığa karşı ayni zamanda 
harekete geçeceği tahmin edile
bilir. 

Hava Harpler!~ 

S on günlerde Ingiliz ve Al
man hava kuvvetleri, Al

ınanya ve lngiJtere üzerinde çok 
şiddetli hava hücumlarında bu
hınmakta ve tüyler örpertici ~a
:viat ve tahribata sebep olmakta
dırlar. 

Mösyö Hitler. son nutkunda, 
Berlin üzerine atalacak her bom
baya mukabil Londra iizcrine 
)'iiz bomba atılacağım söyle • 
nıişti. Cumartesi gecesi Lon -
draya karşı yapılan müthiş ha
,.a taarruzu, insanca pek çok 
jelefata ve büyük maddi hasar
lara sebep olmuştur. Avam ve 
Lordlar Kamaralarının binala -
rı, Britiş l\lüzeüm ve diğer 
ıııiihim binalar bunların ara • 
sındadar. Heniiz isimleri bildi -
rilmiyen birçok mühim şahsi -
:retlerin bu taarruzların kur -
hanlan arasında bulunduğu da 
ingiliz kaynaklan tarafmdan 
haber verilmektedir • 

Cumartesi akşamı yapılan bu 
lllisli göriilmemiş boınbardı • 
ınandan bahseden Londra rad
:\:osu, Alman tayyare.Jcrinin tcv 
lıt ettikleri alev cehennemi 
sayesinde, Ingiliz tayyareleri • 
l'lin diişman tayyarelerini gör • 
ıtıelerinin mümkün olduğunu 
söylemiştir. 

Ingilizlerin 300 tayyarelik 
hiiyük bir filo ile Berline yap -
tıklan taarruzun, büyük hasar
lara sebebiyet verdiğini Alman 
kaynaklan teslim etmektedir • 
lcr. 

Amerikadan Groenland ve iz • 
landa yolu ile gelmelerini te -
min etmek - ki birkaç zaman • 
danberi bu yol ile lngiltereye 
günde beş altı tayyare gelmek
tedir. Diğeri de gece bombar • 
dımanlanna karşı yeni tipte lıü 
cuın tayyareleri kullanmak ol
duğunu söylemektcrurler. 

lngiltcre hava nezareti a . 
limleri ve mütehassısları,' ge
ce karanlığında düşman tayya
relerini göremiycn ve kendi 
m?törlerinden başka bir ses işit 
ınıyen avcı tayyarelerine göz 
ve kulak temin etmek için a
raştırmalara sevketmişti. 

Cumartesi gecesi Londra ü • 
zerinde 33 Alman tayyaresi -
nin diişiirülmesi, bu araştırma • 
lann muvaffakıyetle neticelen -
diği zannını hasıl etmektedir. 

JngiJtere üzerinde, kanunu -
sanidcn mayısa kadar sade 50 
tayyare düşüriildüğü halde yal
nız mayıs içinde on gün zarfın
da 130 tayyarenin düşürülme
si, İngilizlere büyük ümitler 
vermektedil'. 

İspanyada: 

1- ngiliz kaynak1anndan ıre • 
len haberlere göre- Gene -

ral Franko, Mösyö IIitlerin is
panyaya yiyecek maddeleri ver 
mek hakkındaki teminatı üze
rine, Ahnan kuvvetlerinin Ce -
belitarıka yürümelerine müsaa
de etmiş ve bu karar, Fransa
nın Madrit sefiri tarafından 
Mareşal Petain'e tebliğ edilmİ:i· 
tir. Almanya Fransamn • Al -
sas Loren hariç olmak üzere -
mülki tamamlığını garanti et -
mesine mukabil Fransız demir
yollanndan istifade etmeyi ve 
Suriyeyi üs olarak kullanmayı 
istemiştir. Amiral Darlanın mu
vafakat ettiği bu teklife, müta
reke ahkamına sadık kalmak 
azminde olan Mareşal Petain 
muvafakat etmemiştir. 

Yine Londradan gelen haber
lere göre; ekonomik harp na
zırı Dalton, bir şubatla 16 ni
san arasında ispanyaya 110,000 
ton hububat gönderildiğini ve 
ayrıca 250,000 tonluk bir parti 
için de miisaade verildiğini be
yan etmiştir. 

ispanyanın içinde bulunduğu 
foci vaziyete rağmen • zamam 
gelince Almanya ile işbirliği ya
pacağı muhakkak gibidir. 

Iaşe sıkantısı gittikçe çoğalan 
Fransamn vaziyetinde ise hala 
bir vuzuhsuzluk ve tereddü • 
dün devam ettiği sezilmekte -
dir. Mareşal Petain'in, Amiral 
Darlan'ın teşvik ve tazyikine 
rağmen, Amerikanın, az dahi 
olsa, bugünkü vaziyette çok 
kıymetli olan yardımmdan mab 
rum kalmıya ve memleketi ye
niden harp sahnesi yapmıya ra
zı olamadığı hissedilmektedir. 

Afrikada: 
lngiliz matbuata ve efkan u- -------

l'llurniyesi son günlerde tayya- M ısır harp cephesinde e • 
re hücumlariyle fazla meşgul peyce zamandanberi mü 
olmakta ve Almanlarm bilhassa him askeri hareketler vukubul
Aıncrikadan gelen harp malze- mamaktadar. Bu nisbi muvak -
lltesinin çıktağı limanlarda mii· kat sükuta rağmen Almanyanın 
essir tahribat yapmıya muvaf- Mısara karşı esasla taarruza geç
fak old~larını tasdik etmek • mek için büyük kuvvetler top-
tedirler. ladığı ve lıazarlıklar yaptığı, bu 

Mütehassıslar, hava taarruz- jş bittikten sonra hem Süveyş 
Ianna karşı daha büyük bir mu hem de Cebelifarık istikametin
\·affakıyetle karşı koymanın de ayni zamanda harekete ge • 
iiki suretle mümkün olacağını; çerek bir şaşartma hareketi ile 
hunlardan birinin, tayyarelerin (Sonu 5 inci sayfada) 

((•J30[;UUiiB 
~- - -

NE REYE GiTME Lİ ? 
Sayın okuyucularunızdan Sü

leyman adlı ,.e akıllı olduğunu 
sizin de şüphesiz tasdik edeceği. 
niz bir zat gazeteye mektup gön
dermiş... İstanbulda bir işi gücü 
olmadığından burada kalabalık 
etmemek içi.n başka bir yere git
nıek istiyormuş. Fakat şimdiye 
kadar buradan hiç çıkmamış ha
lis bir İstanbullu olduğundan ne
:reye gideceğini kendisi kestire
tnemiş. bunu gazeteden soruyor .. 

Bence, bu sayın okuyucumuzun 
\•e onun gibi, bu sene biraz uzak
larda hava tebdiline gitmek isti
Yenlerin tercih edecekleri yer si· 
rıirlerinin haline göredir. 

Her gün radyoda dinledikleri 
Yahut gazetelerde okudukları a · 
fans haberlerinden sinirleri faz
laca gerilmiş buhmu:vorsa, dağ
lık bir iklim seçmelidir. Fakat 
Pek de yüksek değil, nihayet bin 
.metre yüksekliğine kadar ... Böyle 
bir iklim yaz mevsiminde cok 
güneş almakla beraber pek sıcak 
olınaz. İştihayı a<:ar, vücut daha 
İyi beslenir. sinirler de orada sa
kinleşir. Böyle iklimde rüzgar, 
fırtına az olur. 

Ancak bu zamanda bazılarının 
lfni lcr· ere-inlik devrini de ae-

çirmiş, uyuşukluk haline gelmiş 
bulunuyor. Öyle olunca, az yük
sek dağhk iklim , fayda ver.mcz. 
Sinirleri biraz tenbih edecek, 
kuvvetlendirecek iklim Jizım o
lur. Bunu bin metreden daha yük 
sek dağlık yerler temin eder. Şu 
.kadar ki, bin metrelen yüksek ve 
barınılacak yerler pek de çok o
lamıyacağından, denize yakın fa
kat deniz kenarında değil de bi
raz içeride bir iklim bulmalıdır. 
Deniz kenarı olunca sinirleri büs
bütün ayaklandırırlar, denize ya· 
kın fakat biraz içerde olan yerler, 
aksine, sinirleri kuvvetlendirerek 
sakinleştirir. 

Şükürler olsun pek geniş olan 
yurdumuzun bu söylediğim şart· 
larda yerlerinin hepsini burada 
saymak ve onlardan birinin. inti
habını sayın okuyucumuzun re
yine bırakmak mümkün olamadı. 
ğından, ben onun yerinde olsay· 
dını, doğruca Kastamonuya gider 
ve orada hem sinirlerinin haline 
uyacak, hem de keyfine gelecek 
yeri tahkik ederdim .• 

Gergin sinirleri sakinleştirecek 
bir şey de iklimin güzel olması
dır. Kastamonu tarafanda güz.el 
iklimler de nek çoktur. -

TAN 
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Harp Dünya Ticaretine 
Ne Tesirler Yaptı ? 

Geçen harbin hususiyeti, 
teşekkül eden cepheler

de anudane bir surette mevzii 
muharebelerin devam etmesiy
di. Cephenin muayyen yerlerde 
teşekkülü. harbi muay:ven mın
takalara inhisar ettirmişti. Bu 
yüzden, harpten evvelki normal 
ticaret yolları yerine daha başka 
ticaret yollan kaim olmuş, bu 

' yollar harbin devam ettiği müd
det zarfında mevcudiyetini mu
hafaza etmişti. 

İkinci dünya harbinde. mo
törlü vasıtaların genis mikyas. 
ta harp sahasında kullanılması. 
mevzii muharebelerin uzun müd 
det devam etmesine mani ol
mus, teessüs eden bir cephe kı
sa bir zamanda tcısfiyeye uğra
mıştır. 

Bunun neticesi olarak. harbin 
sahası genişlemiş, hiç ümit e
dilmiyecek yerlerde cepheler 
teessüs etmiştir. Pek tabii bir 
şekilde buna muvazi olarak, ti
caret yollan da sık sık de_ğişmi
ye mahkum olmuştur. 

Ticaret yollannm harp saha
sına dahil olması, veyahut ol
mak ihtimali beynelmilel satış
lardaki usul ve teamüllerin de
ğişmesine sebebiyet vermiştir. 

* * B ugün, Avrupalı bir fabrı1ta-
tör malını satacağı za

man akreditif istemektedir. Ya. 
ni malın beleli, fabrikatörün bu
lunduğu sehirdeki bir bankaya 
yatırılacak, fabrikatör veyahut 
herhanp;i bir satış müessesesi, 
bu paravı bankadan alacak, son
ra malın satılmasına razı ola
cak, mal yola çıktıktan sonra 
vapur batarsa, bundan dolayı 

satış müessesesi hiç bir mesuli
yet kabul etmiyecektir. Bu u
sul harbin ilk ~ünlerinde tat
bik edilm\ye başlanmıştı. Maa
rnafih ilk zamanlarda mal, "va· 
purda teslim şartiyle" verilmek 
teydi. Fakat hava hücumları 
karşısmda, limanlar, rıhtımlar 

en tehlikeli bir yer olduğu için, 
teslim şartlan daha cetin bir 
mevzu olmustur. Şimdi fabri
katör akreditifle peşin parayı 
aldıktan sonra, malını "vaı?on
da teslim" şartiyle vermekte
dir. Vagondan maksat, malı fab 
rikanın yanı başındaki vagonda 
teslim etmektir. 

Son ticari tekliflerde, malı 
depoda teslim edenler de var
dır. 

2000 Şişe ve 

20.000 Can 

1. ngilterede dolaşmakta olan 
bir muhbirin not defte

rinden: 
"Bu gireceğimiz odada 20,000 

yaralının hayatını kurtaracak 
2.000 şişe vardır. 2.000 şişe ki 
bunların mevcudiyetleri sayesin 
de 20,000 can yaşıyacaktır. 

"Girdiğimiz ufak odanın içine 
tepesine kadar pembe bir mayi 
doldurulmuş gazoz şişeleri istif 
edilmişti. Yanımda bana bu iza
hatı veren zat meşhur Bakteri
olog yüzbaşı Witby idi. Bu adam 
1938 senesinde keşfettiği MB. 
693 ismindeki ilaç sayesinde 
binlerce kişinin hayatını kurtar
mıştı. 

"Bugün yüzbaşı Witby bütün 
Britanya ordusuna lazım olan 
kanı temin etm~k vazifesini ü
zerine almıştır. Kurduğu muaz. 
zam müessesede bu kanı elde et.. 
mekte ve tetkik ederek muhte. 
lif sınıflara ayırmaktadır. Onun
la birlikte 100.000 inden fazla 
kadın, erkek bir gönüllü kütle
si çalışmaktadır. Bunların yaş
lan 18-80 arasındadır. Bunlar 
memleketin dört bir bucağından 
sırf bu maksatla gelmişlerdir. 
Bu -azaların hepsi isim ve kanla
rının nevi sırasiyle tasnif edil
mislerdir. Her birine kan Ter
rnek sırası üç ayda bir gelir. 

"Fakat buradaki gönüllü aza. 
lann vazifeleri sadece bir değiL 
dir. Bu büyük müessesede. kanı 
t3hlil etme, şişeleri hazırlama 
ve sipariş alma, muhavere vesa. 
ir bir çok şubeler vardır ki her 
birinde yüzlerce kişi çalışır. 

"Gece gündüz durmadan calı
şan bu gönüllü alayı burada 
adeta boğaz tokluğuna calışır· 
lar ve memleketleri u~runda 
yaptıkları bu vazifede aldıkları 
ücret son-derec.ELcüz'idir.u. 

===================================================·-=--- raher, şu noktaya müdahale et. 
mislerdir: Harp, beynelmileJ ticaret üzerinde ne gibi tesirler yapı

yor? Bir taraftan pike tayyareleri şehirlere bombalara
tarken, bir ticarethane bir müşterisine hangi şartlarla 
bir teklif mektubu yazıyor? Her hafta binlerce tonilato 
hacminde vapurlar battığı halde, mal satmak için, fabri
katörler ve tacirler biribirlerile nasıl müzakereler yapı
yorlar? Bütün bu tehlikelere rağmen, ikinci dünya har
binin içinde, ticari manzaranın en karakteristik şekil-

Acaba, bu malı satın alan 
bir memleket, normal zamanlar 
da da, bu malı ayni nisbette 
istihlak ediyor muydu? 

Kontrol makamlarının tahkik 
ettiği nokta burasıdır. Bunun 
için, her memleketin ihtiyaçla
rı tesbit edilmistir. Bu ihtiyaç
tan fazla mal alm1ya müsaade 
edilmemektedir. Bütün bu sı
kı tahdidata rağmen Almanyaya 
mal satanlar olursa bunun icin, 
kara listeler hazırlanmaktadır. 
Ablokaya rağmen Almanyava 
mal satan bir tacir, derhal İn
,ırilizlerin kara listesine girmek
tedir. Kara listeye' p;iren bir 
tacirin İngiliz nüfuzu altındaki 
memleketlerde, beynelmilel sa
hada ticaret yapmasına imkan 
yoktur. 

lerini aşağıdaki yazıda tesbit ediyoruz. 

Görülüyor ki. hava hücumla
rının tesiri altında. satıcılar, mü 
temadiyen riski alıcıların üzeri
ne yükletmektedirler. Her hal-
de, malı fabrikanın deoosunda 
teslim etmek. teslim sart1arının 
en son hudududur. Bundan da
ha ağır bir teslim şartı ne ola
bilir? Demek oluyor ki. hava 
hücumları, ticari satışları bu 
hale kadar getirmiştir. 

* * 
Harp, ticaret yollarını oka-

dar değiştirmiştir ki, bir 
mal, rnenşeinden satış yerine 
gidinceye kadar aşağı yukarı 
devri alem seyahati y:ıpmak
tadır. Mesela: Bir Amerikan 
otomobili, Türkiyeye gelmek 
için, Atlantik denizini ı?eçecek. 
Ümit burnunu dolaşacak, Bas
ra körfezine gidecek, oradan, 
Bağdada, dar hatla nakloluna
cak, sonra geniş hatta aktarma 
olacak, nihayet Türkiye toprak
larına geçecek... Halbuki harp· 
ten evvel bir otomobil Amerika
dan buraya bu kadar dolam. 
baclı yollardan gelseydi, bu 
müddet zarfmda otomobil mo
delleri bile değişebilirdi. 

fraktaki askeri: hadiseler yü
zünden, şimdi, bir Amerikan o
tomobilinin daha dolambaclı bir 
yol katederek, memleketimize 
gelmesi lazımdır. Alakadar bir 
tacir, aylarca evvel Amerikaya 
sipariş ettiği otomobilini Bas-
radan buraya getirmek için, t
randan gecirmevi düsünmekte
dir. Yani Basradan bir İran li
manına nakletmek, oradan İran 
yolları vasıtasiyle Tebrize ,ge
tirmek, sonra Tebriz - Trabzon 

Yazan: 

Cardita'mn Macerası 

"Cardita" ~ir Konvoy hi-
mayesınde Atlantiği 

,Reçmekte olan İn
,Riliz yijk vapurla
rından bir tane
siydi. Ansızın cı
kan bir fırtına bu 
küçük ~eminin di

,ğer lerinden ayrılınasrna sebep 
olmuştu. 

Hani, sürüden ayrılan kuzuyu 
kurt kapar, derler, işte o hesap
tan Cardita yalnız başına kal
dıi{ından yarım saat sonra bir 
düşman denizaltısıyla karşılaş
mıştır. 

Gemi kaptanı Bruce birden
bire çok yakında denizaltının 
priskopunu ~örmüş, üç dakika 
sonra da hücuma uğramışlardı. 
Fakat gemi harekette olduğu 
icin şarapneller geriye düşüyor, 
isabet etmiyordu. 

Bunun üzerine denizaltı dalı
yor ve az sonra ,geminin cok u
zağında meydana çıkıyor. Deni
zaltının bir torpito atmak için 
hazırlandığı belliydi. Denizaltı 
bulunduğu yerden yavaş yavaş 
onlara yaklaşıyordu. 

"Cardita" ya torpito isabet 
etmedi. Fakat denizaltı kati de
recede yakına geldiği bir sırada 
ıteminin toplan ona üç defa ateş 
ettiler. 

yolu vasıtasiyle mala kavuş
mak ... 

* * * * 
Müşkülat, yalnız yolların Almanyanın nüfuzu altın-

uzunluğundan ibaret de- daki memleketlere ge-
ğildir. Muharip memleketler, lince, bundan uzun uzadıva bah· 
birbirlerine karsı müthis bir ab. setmiye lüzum ~örmüyoruz. 
loka siyaseti kullanmaktadırlar. Çünkü hergün ajans ve radyo 
Bir malın İnp;iliz nüfuzu altın- haberleri, bui!day memleketi o
daki bir memleketten bitaraf lan Romanyada bile yiyecek 
bir memlekete geçmesi için, u- buhranı oldu_ğunu haber veri
zun boylu tahkikat yapılmakta- yor. Her gün Almanya isızali al
dır. Ya, bu mal Almanyaya sa- tındaki memleketlere dair bu 
tılırsa? ... Malı alacak olan tile- cesit haberleri duvuvoruz ... Bu 
car, bu malın Almanyaya satıl- itibarla bu memleketlerden tek. 
mıyacajtına. o memleket dahi- rar bahsetmeyi faydalı bulmu
linde sarfedilece,i?ine dair, kon- yoruz. 
torl makamlarına bin bir sekil-:----,---·---------
de taahhütlerde bulunmaktadır., YENI NEŞRIYAT· 
Kontrol makamları da çoktur. • 
Bunlar da bir mala sevk müsaa- { İslam Ans·kı d. · 
desi vermeden evvel. kendile. . 1 ope ısı 
rinden daha üstün olan makam- Üçüncü Fasikülü 
lardan emir almıva mecburdur- Maarif Vekilliğince n~redilmekte 
lar. Acaba. kon trol makamları- olan İslam Ansiklopedisinin üçiincil 
nın bu kadar 'müsküloesent ol- fasikülü çıkmışt:cr. Türk Kiiltür ale
masındaki sebep nedir? Gecen mini pek yakından alAkadar eden 
harbin icyüzüne dair bir cok mevzular üzerinde de~erll Alimleri
vesikalar, hatıralar, ifsaat or- mizi.n hüyilk bir me~ai mahsuıu olan 
tava cıktığı zaman, cok garip bu araştırtl}alarmı tertip stras.iyle 
mevzulara tesadüf edilmisti. kaydediyoruz: 
Holanda tacirleri. İnrrilizlerden Ahmet I, Ahmet II, Kara Ahmet 
pamuk satın alı:trak Almanvaya Paşa, Bonneval Ahmet Paşa, Ah
satmıslardı. Holandamn İn~il- met B. Haı;an Paşa (M. Cavit Bay
tereden istediği kadar pamuk sun), Ahmet III (Em:er Ziya Karal), 
alması beynelmilel mev7.uata Ahmet Hikmet. Ahmet Vefik Paşa 
muhalif dPl!'ildi. Böyle olduğu- ( Ah"llet Hamdi Tanpınar). Ahmet 
na EFÖre, Holandava satılan pa- Mithat, Ahmet Rasim (Sabri Eı:at Si
muklara mildahale etmek icap yavuşıdl), Şair Ahmet Paşa, Ahmet 
etmezdi. Böyle bir müdahale Yesev!, Ahmedt (M. Fuat Köprüm), 
devletler arası hukukuna da mu- Gedik Ahmet Paşa (Miikrimin Ha
gavirdir. 1i1 Yınanc). Ahsa, Akd('nİ, Akhisar 

İkinci dünya harbinde İnı?İ- (Besim Darkot), Akund (Zeki Veli
liz kontrol makamları, bevn~l- di Tagon) ve Akc:e, Akıncı (İsmail 
milel hukuka riayet etmekle be- Hakkı Uzunçar~ılı). 

rettebatı bundan sonra hiç bir 
arızasız yollarına devam ettiler. 
Muhakkak ki denizaltı gemisini 
fena halde sindirmişler ve tek 
başlarına yollarına devamla 
menzillerine varmışlardır. 

* 
Hasta Bakıcı Prenses 

kendisiyle görüsmek isti yen bir 
gazeteciye perenses, hastahane
de di,i?er hasta bakıcılarla birlik
te yemekhanede tahta iskemle
ler üzerinde ır.ıvet müte\•azi bir 
yemek yerken bulmuşlardır. 

Bu gazetecinin söylediğine 
göre, prenses bes senedenberi 
hasret kaldı~ı memleketine pek 
y,akında dönmek ümidindedir. 

Bir plana göre, kendisi Habe. 
şistana A vustralYalı bir askeri 
doktorun kuma~dasında hare
ket edecek ohı.n kızılhaç ekibi 
ile gidecektir. 

Londra hastahanesinin bu mü 
tevazi hasta bakıcısı: 

"- Bir gün gelip de yine 
memleketime döneceğimeden 
hiç ümidimi kesmemiştim. Bu-

Londranm muteber hastaha- rada hasta bakıcılık okuduğum 
nelerinden birinde en çok vakitler hep memleketimin ih

sevilen hasta bakıcı siyah saclı, tiyaclarını düşünüyor, bu Öğ· 
siyah ı?Özlü esmer bir genç kız- rendiklerimi kendi vatandasları
dır. Henüz 22 yaşında olan bu ma tatbik Q;lecei?im [!Ünün a
ge?\ç kız, cocuklartn, ihtiyarhı.- teşiyle yanıyordum. İste benim 
rın, orta vaslılarm, k~dınların de arzum artık bir hakikat ol
ve erkeklerin ayrı ayn dostu- m;ık üzeredir.,, 
dur. Onu hem tatlı dili, hem Demiştir. 
de güler yüzü için severler. ,------------

Bombardımanlarda yaralanan 1 Kaymakamlar Arasında 
halka, yaralı askerlere sonsuz 1 
sındaki prensesin arkasında Yeni Nakil ve Tayinler 

bir muhabbetle bakan bu 22 ya
imparator bir baba, bes sene
den beri devam eden bir menfa 
hayatı vardır. Onun kalbindeki 
yarayı da, yaralarını sard1ğı İn
,giliz askerlerinin dövüştüğü ay
ni düşman açmıştır. 

Daha 22 yasında müstait bir 
hasta bakıcı olarak temavi.iz e
den bu genç kız. Habesistan 
imparatoru Haile Selasiyenin 
kızı perenses Tsahi'dir. 

Habeş kraliçesinin küçükten
beri hasta bakıcılığa hevesi ve 
istidadı vardı. 

Ankara, 12 (TAN) - Kayma
kamlar arasında yapılan tayin ve 
nakil listesi yüksek tasdike ik
tiran etmiştir. 

f ngilterede bulunduğu bu son 
bes sene zarfında da bu mesleği 

Tesadüfen bunlardan birisi 
denizaltıya isabet etti. Birden
bire denizaltının daldığını gör
düler ve bu a:ı:gın gemiyi bir 

,daha ıı:örmediler .• Cardita ve mü- ... 

Anadoluhisarı nahiyesi müdü
rü Arü Ova Meriç kaymakamlı· 
ğına, Sökeden Rüstü Öner. Kadir
liye, Kadirliden Kadri Özkazanc 
Sökeye, Dörtyoldan $evket Te
ker Merzifona. Merzifondan Ham 
di Kiper Dörtvola, Sevhandan 
Suphi Amotav Safranboluya. Saf 
ı:anboludan Sadi Celal Seyhana) 
Cicek dağından Fuat Armo Ba
yındıra, Ti;:pboludan Mithat Nu. 
ral Ciçek dağına, Elbistandan 
:Şaki Kılıc Hayreboluy-a, Havre
boludan Kamüran Tuğman Tartahsil etmiştir. 

Son hadisele,r dolayısiyle susa, İznik~n Fahri Ünal Ayan-. . . 

3 

~ı!NJN~ 
Büzürcmihr'in 

Sözleri 

I• ranın en büyük hükümdarla
rından Nı."tsirevan'ın veziri 

Biizürcmihr, hüviik bir hakim ol
mak üzere de tanınmıstır. Bir 
~n kendisine bazı sualler sor
muşlar. Hakimin bin hes ~-üz se
ne evvel verdi/!i cevapları tarih 
hir hakikat mecellesi gibi kayde
diyor. 

Sual ve cevaplar şunlardır: 
- İnsan ne istf"melidir li on

da kendisine faydalı menfaatler 
pulunsun? 

- S<'n·ct ,.e sıhhat. 
- İsimi,den emin olmak ıcın 

onu nasıl bir adama havale ede· 
Hm? 

- İşini. kendini hilen adama 
haYııle et. 

- İnsan kimden emin olmalı
dır? 

- Hasetsiz dosttan. 
- Halk indinde -doğru da ol. 

sa- fena göriinen ~Y nedir? 
- Kendini methetmek. 
- Büyüklüğe hakkiyle ldm la-

viktir? 
- İyiyi fenadan farkederek i

o;i ehline bırakan. 
- Kimden ~ekinmeli? 
- MüdahaneddPn ,.e sonradan 

r.engin olmm; f'safilden. 
- Cömert kimdir? 
- Birine bir :r;ey verdiği vakit 

neşelenen adamdır. 
- Miiriivveti heba eden şey 

nedir? 
- Büyiiklerde hasislik. din

darlarda riya, kadınlarda kabalık, 
erkeklerde ynlan sövlf'mek. 

-Dilnyada en hPtbaht adam 
kimdir? 

- Kihirli fakir. 
- Akil kimdir? 
- r'ok bilin az söyliyen: 
- Akile pismanlık nereden ge-

lir? 
- Rir iste a<'elı> etmekten. 
- Hamiyeti izale eden ~ey ne-

dir? 
- 'J'ııma'? 
- İlimdP nf .. t ne<lir'?' 
- İstemivPnlere, layik olmı-

v:lnlara Ye anlamıyanlara hoca· 
hk etmek. 

- İnsanın '·iirn.tüne manen 
?aran olan sey nedir? 

- H::ıks1:r. ye"re tevbih etf1mek. 
37::ıT işitmek, fakre müpt.e'la ol· 
mak. 

- Di.inyada en büyUk fernkct 
nedir? 

- Namerde muhtaç olmak! 

Takvimci 

PIYASADA 

Kuzu Etine de 

Narh Konulacak 

Fiyatları mürakabe komisyonu 
dünkü toplantısında kuzu etle
rine de fiyat konmasına karar 
vermiştir. Komisvon Perşembe 
günü kuzu etlerinin fiyatlarını 
tesbıt edecektir. 

l\la] Saklıyanlar - Son gün
lerde Anadoludan gelen bazı ta
cirler manifatura ve tuhafiye eş
v,-ısı satın almak hususunda müş
külata tesadüf etmektedirler. Ma. 
gaza sahipleri mallarının olmadı
ğını iddia ederek. Anadolu tacir
lerine mal vermemektedir. Fi
vatları mürakabe bürosu kontrol 
memurları bu ~bi mağazabr hak 
kında tahkikat yapmaktadırlar. 
Dün bir mağazada cürmü meşhut 
vapılmıştır. 

Mantar A~·akkabılar - Yen1 
modada, yazlık kadın iskarpinle
rjnin altı mantardan yapılmakta. 
dır. Bu moda yüzünden. m;ıntar 
fiyatları artmıştır. Fiyatları mü· 
rakabe bürosu pahalı olarak satı · 
lan bu tip ayakkabılar hakkında 
tetkikler yapmaktalır. 

Evvelce mürakabe bürosu ta
rafından tesbit edilen halk tipı 
ayakkabılar ,Ticaret Vekaleti ta
rafından kabul edildiği takdirde. 
altı mantar a •akkabı imalatı a
zalacaktır. 

Naftalin GeJi:ı.-or - Pivasad-a 
naftalin fivatları yükselmektedir 
Yakında Karabük fabrikasından 
piyasava naftalin ~etirilmesi te. 
min edileceği icin. fiyatların daha 
ziyade artmasına imkan görülme
mektedir. 

Dünkii İhracat - Dün muhte
lü memleketlere 417 bin liralık 
ihracat yapılmıştır. En ziyade Al
manyaya deri. vağlı tohumlar, 
huhubat ııönderilmistir. 

cığa, Ayancıktan Necati Özlü El 
bistana. Mack:ıdan Resat Yöcel 
Tireboluya, Nusavbinden Mazh::ı· 
Onur Mackava. Mayvar nahives 
müdürü Hakkı Genco~lu Nusav. 
bine. İstanbul vali um-avinledn· 
den Raşit Demirtas İznil!:e. Rski 
kaymakamlardan Kazım Deni 
Kırşehir kaymakamlığına tayin 
edilmjştir. 
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r ----, yükseldi. Üstlerinde bayrağımızı 

dalgalanıyor, önlerinde birer sün. 
ı?iilü nöbetçi duruyor. 

Başpehlivanı 
Son Güreşi 

1 Memleket Röpor+aiları 1 
\.._ ,.m____ ', _ _) Her biri 250 • 300 bin liraya çı. 

kan bu kuleler, tam 7 senelik bir 
araştırmanın, tam 7 sene verilen 
emeklerin mahsulüdür. Petrol, 
toprağın 1047 metre aşajtısında
dır. Bu derinliğe, kuturları 7 iltı 
20 santimetre olan çelik borular 
ile iniliyor. Yolda raslanan sert 
taşlar, kayalar makkaplarla deli
niyor ve bunlar hususi kaşıklar 
ile temizleniyor. 

• 
AMERiKA - Magmuni' de Kara BUGÜNKÜ PROGRAl\1 

8.00 Saat ayarı 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pl.) 
8.45 Ev kadını 

18.45 Çiftçiye mü-
zik 

İlk görünen Fransızlar olmuş- 1545 de bunların memlcketleri
tu. Seyahatleri bütün hülya ve ne iadesi lazım geldi. Oraya Ka
mac<>ra devrini dolduran. o es- nada adını veren bu adamdır. 
nada İspanyolların Cenubi A - Fransız balıkçıları Tervov'de 
merikada keşif ve fetihlerini avlanmayı bırakmadıkları halde, 
'"aptıklarını biraz evvel :gördük. Fransanın Amerikadaki koloni 
Kolomb'un doğmasından bir a- işi, Avrupa politikası icabı ola -
sır evvel bu sahillerde balık av- rak elli seneden fazla sekteve 
lıvan Divep (Diepp) denizcile - 'uğradı. Bu arada Fransız bal{k
rini, hatta Ternövün sislerin~ çıları vnhşiJerle kürk alış verişi 
dalan Normnndiyalı ve Britan- bile yapıyorlardı. 

Deniz - Petrole 
Nasıl Kavuşulugor İşte. böylece "Karadeniz" e 

kavuşuluvor. Karadeniz, parola
dır: Yani. petrol demektir. 

,,. 
12,30 Program 
12.33 Şarkılar 

(Pl.) 
12.50 Hnberlcr 
13.05 Ş.ı rkılar 
13.20 Müzik (Pl.) 

10,00 Orkestra 
19.30 Haberler 
lll.45 Ziraat tak-

vlml 
19.50 Fasıl heyeti 
20,15 Radyo ga-

zetesi 
20.45 Orkestra 
21.30 Konuşma 

* Petrol Tam Burada Bulunan 

lktısadi Bir Kıymet İktisap 

Manasiyle 

Etmiştir 

::\laymuni boğazında acılıın her 
kuyunun, bir .ı?Ünde 15 ton verim 
kabiliyeti var. Elde edilen kıy
metli mayiin terkibi şudur: 

'O 25 benzin; 
' 1<ı 30 Petrol; 

Tekirdağlı ve rakibi 
tutuşurken 

18.00 S:ınt ayarı 

18,03 Caz (Pl.) 
18.30 Çiftçinin 

saati 

Zl ,45 Müzik 
22,30 Haberler 
22 45 Caz (Pl.) 
23,30 Kapanış 

tanyalı, balıkçı gemicilerini bir Dördüncü Hanri İspanya ile 
tarafa bırakacak olursak. Fran - sulh yaptıktan ve Nant ferma -
sızlar da on altıncı asrın başında nından sonra her türli.i koloni 
o havalide görünmiye başlamış - politikasına hasım olan Sülli'nin 
lardı. <Sully) muhalefetine rağmen, 

<~ 2 Kükürt vesaire. 

Safiyet derecesi ise, 0.897! 
Bu rakamlar, ham petrol vahi

dinin en yüksek derecesine teka
bül etmektedir. 

Bugün, petrol tabakasının, ka
lınlığı, verim kabiliyeti ve Ra
man dağının ne mikdardakl saha
sını cevrelediği tesbit olunmuş.. 
tur. Tasfiye tesisatı tamamlandı
ğı takdirde, bulunan petrolü, 
memleketimize doğrudan do~ru
ya faydalı bir hale _getirilmis te
Iakki etmemiz lazım gelmekte
dir. 

Edirnede yapılan meşhur Kırk 
pinar güreşlerinin neticelendiği
ni, Türkiye baş pehlivanlı_ğının 
yine Tekirda_ğlı Hüsevin tarafın
dan kazanıldığını ve Tckirdağlı
nın üc senedenberi taşıdığı Kurt 
dereli kemerine bu son galebesiv
le ta'l'lamen sahip olmak hakkını 
kazandı/!ını diin yazmıştık. Yu
knrki resim Tekirdağlıyı son mü
sahakasını yaparken göstermek
tedir. 

Kızllay Muhtaç 
Köylüye 

AH 
Edremit eşrafından merhum 

Münir B<'yin kızı Münevver ile 
İktısadi Yürüyüş mecmuası sa -
hiplerinden arkndasımız Selim 
Cavit Yazman'ın nikahları dün 
Eminönü evlenme memurluğun-
da icra edilmiştir. Tarafevnin şa
hitliklerini Basın Birliği İstan -
bul Mıntaka reisi Hakkı Tarık 

Us ile profesör doktor Muzaffer 
Esat Gtichan yapmıslardır. Me -
sut olsunlar. 

TAN Gazetesi 

Kendilerine en cok İngiltere Amerikada, Fransız hfıki1ı1iyeti
hizmetinde Cenovalı iki gemi - ni kati bir sun'tte tesis et~evi 
ci Jan ve Sebastiyan Kaba, (Jean düşündü. Döla Roş (De la Roche) 
e>t Sebastien Cabot) ile (1497 _ Şoven (Chauin) Sast (Chac;tc) 
1498), pek az sonra (1500 _ (1598 - 1602) de birbiri ardın
lfiOl) bunların izini takip eden ca kürk tic.areti imtivazını aldı
Portekizlı Koste _ Real (Ceste lar; muvaffak olamadılar. 1603 
Rcal) takaddüm etmişti. Jan Ka- Mauts isminde biri Sen Dora'nın 
bo'nun 1497 de Labradora var - cenubunda 40° ile 46° derecf' -
clıih ve Sebastiva'nın ertesi yıl deki arz dairC'lerindeki yerlerin 
TPrnövü keşfettifüni görmü-. im~ivazını aldı. Mauts hahrive 
tuk. 1506 da Honflör'lü <Hon _ zabiti, Samucl dö Samplen (Sa
fleur) Jan Deni (Jean Denis), muel de Chamnlain) le Paris a
Sen - Loran (Saint J..aurent) vukatlarından (Marc Les Carbot) 
nehrinin rnansabını tetkik etti ve Mark le Karbo'vu beraberinde 
o hnvalinin ilk haritasını yaptl. ~ötürmüştü. Lokarvo Okyanu-
0 tarihten itibaren her sene sun öbür yakasındaki hayatını 
Normandiyalı, Brit.-ınyalı. B~sk- anlatan bir eser bırakmıştır. 
lı denizciler Morina bahğ'ı av- Şamplen hakikatte bir tüccar 
lc:?mak icin Terneve ve Breton- kumpanyasının mümessili ve bi
birniü adasına $!ittiler. liıhare Dördüncü Hanri ve On 

Maymuni boğazındaki petrol kampının motör dairesi 

Türkivenin hemen hemen her 
yerinde petrol vardır. Faht, ma
alesef su ile karışıktır: Yani gay
ri iktisadidir. Mısır Veriyor • A 

ati 

Ücüncü Lui tarafından tayin e-
Fransa krallığı garp vilayet- dilen, fakat Avrupada oturan 

leri halkının kendiliğinden olan valilerin ünvanı olmasına raft -
hu hareketini takip eden başka men. Kanadada Fransız koloni
bir şey yapamamıştır. 1524 de c;inin hakiki müessisi bu $anp -
Birinci Fransova Avrupa - Cin Jen'dir. 
volunun keşfi icin Floransalı Jan Bu Sentajlu küçük Jnntivon 
Verrozanoyu (Jean Verrozano) (Gentil Romme) büyüklüğü, bu
memur etti. Verrozano Florida- ı?Ün bilhassa tahakkukunu .aör -
vı;ı cıktı. İspanyol Pons dö Leon dükten sonra, bizi hayrete diisii
(Ponce Leon) 1513 senesi Ramo ren bir plan tasav\•ur etti. Hazi
yortusu pazar ,günü bu yerlere ne arayıcılarının hülvalnrmı bir 
vanaşmış ve kendi memleketin- tarafa bırakarak. hatta yeni 
de bu yortuya verilen çiçekli pas- Fransanın Çin ve Hindistan yo
kalya (Pascia Florida) adının ha- Ju üzerinde bir men:r.il ı?ibi te -
tırası olarak burava Florida is- Hikki edilmesini bırakarak Şanp. 
mini vermişti. Bil~hare 1521 de len (Champlain) ve saj(lnm ha -
orada bir koloni kurmıyn uğra- valı bir memleketten nac:ıl iı:ti
sırken Endiyenler tarafından fade edileceQ:ini anladı. Gfıh Pa
mağlfıp edilmiş ve ölecek suret- riste gah Kanadada büyük ta
te yaralanmıştı. Verrozano Flo- savvuru üzerinde otuz sene eay
ridadan sonra, bugün Cenubi ret sarfetti: ilk Fransız ailPlf"ri
Karolin denilen yeri dolastı: son nin yerle~mesine neı:uet. Kebe
rn da, Sen Loran ağzını, Ternö- l!i tesis Ontorio ııölüne kadar 
vii ve civar adaları tekrar ziya- Sen Lora'nın eörlünü, kendi a
ret etti. Efendisi kral namına dını ta_şıyan eöle kad:ır cenubu-
oraları tasarrufuna aldı. nun her tarafını tetkik etti. 

Yeni - Fransa ismi ondandır. Kebek (Quebece) 1608 de ku-
Üçüncü Lui seyahatte, Fransız- ruldu. AmP.rika sahilinde ilk ku
ların Yeni Dünyadaki fütuhat rulan İn~iliz kolonic:i Cevnestain 
,gayretlerini kıskançlıkla takip (Jarıaestoun) 1607 de kurulmuc:
cdcn Portekizlilerin J?adrine u_ğ- tu. İspanyolların daimi tesisatı 
rıvarak kayboldu. Fakat. onun rlaha sonradır. FransR. İspanya, 
tasavvurlarını Bereton Jak Kar- fneiltere Simali Amerikanın keş. 
tiye (Jacques Cartier) ele aldı. finde ve kolonizasyonunda hep 
l 534 de Ternövün bir ada oldu- beraber ilerliyordu. Bir bucuk a
f(unu anladı. 1536 da Sen Lora- sır kinde bu üc devletten il<isi
nı, bugün Monrealın bulundu- nin, ücüncüsünün zararına ola -
ğu yere HoşlaJ:!aya <Hochlaga) rak birtaraf olacai'rını ve $imali 
kadar çıktı; orada kışladı. ve AmPrikanın ne Fram:1z ve ne 
verlilerle münasebete girişti . de İspanyol olmavıo İneiliz ve 
l 541 de birkaç kolon (muhacir) biraz sonra da ııenis mikvasta 
cıkardı ve Vis Ruva tayin olu- Amerikan olacdını tahmin et -
nan Rober Valin idaresi altın- tirecek hiçbir ernare yoktu. 
da bunlan yerleştirdi. Fakat (Arkası var) 
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Diyarbakıra kadar gelen . bir 
insan, ilk Türk petrolünün 

fışkırdıi.{ı mıntakaya kadar git
mek arzusundan kendini alamı
yor. , 

Geçen sene ,bu zamanlar, ikti
sadi kalkınmamızda mühim bir 
iimil rolünü oynıyacak olan bu 
hadise ile, bütün Türk efkarı u
mumiyesi · meş~ul idi. Aradan, 
tam bir sene .ı?eçti. Gazj?telerimiz, 
memleket mikyasında ehemmiye
ti bulunan petrol davasına, ne
dense, avdet etmek lüzumunu 
duvmadılar. 

Ben, TAN sütunlarında hem 
bu vakıaya temas ve hem de bü
tün o havalide yapılan J?Üzel bir 
seyahatin intibalarını tesbit et
mek düşüncesiyle Diyarbakırdan 
ayrıldım. 

Şimendifer. Bismile kadar gidi. 
vor. Kasaba yeni ve muntazam. 
Halk arasında. hoş bir rivayet te 
var: Kazaya ba~Iı kövlerde ya
styan nhali..$nfü imiş, Bismildcki
ler de Hanefi. 

Buna dikkat eden nekre bir yol 
cu. kasabaya girerken: 
"- Burava, "Besmele" yi ı:e

kip J?elrneli!" 
Demiş. 
İşte, o zamandanberi. kasaba

nın adı Bismil olarak kalmış. Ri
vayet, amma güzel. 

Bismil, işlek bir yer. Divarba
kıra komşu vilayetlere ~iden mü
nakale yolunun üstünde. Geç va
kitlere kadar kahveler, bakkal
lar açık. Yollar. muntazam. Her 
taraf ağaçlık. Kşza merkezinin, 
Oi:varbakıra mesafesi 50 kilomct. 
re. Bisml'in bir de esekleri pek 
bol. Bunlar burada mühim bir i
şe yarıyorlar: Siirt memJahnla
rından tuz taşımak. 

* * Bismilden sonraki yolumuza 
otomobil ile devam ettik. 

Ekinler, diz boyu kır cicekleri 
etrafımızı kuşatıyordu. Ö~le za-

Böyle bir vitrinde teşhir olunmak Nin:ı.'nın 
öyle pek de hoşuna gidiyor sayılamazdı. Bi
lakis bundan adeta biraz da ürküyordu bile. 

Yazan : Vicki Baum 

Akşam, Skimpi ile rami oynarlarken, kendi 
kendine: 

- 60 dolar! 60 dolar!... diye söyleniyordu. 
Erik halft suratlıydı; rnaamafih Nina'yı istedi 

ğıni yapmakta serbest bırakıyordu. Nina kendi-
sınl, daha şimdiden, küçük Ford arabas~nı se~er- . . 
ken görüyor.. Gözüne bir türlü uyku girmiyor- verıyor~u. Karan~_ık bı~ .Y~tak odas_ıı;.da. dahı olsa 
du ... Karanlıkta gözleri açık uzanmış, hem yapa onun bır yalan soyledığını anlıya?ılırdı. Korku -
cağı işten ürküyor, hem de küçücük başında, ha- yordu, e':et ..... ~.or.~uları vardı. Erık, uz~k. dalgın, 
şından büyük sırça saraylar kuruyordu... fazla nazık gorunuyor, her akşam, ramı oynamak 

Gece geç vakit Erik'e: ve Brodleylerde geçen hayat, onu gitgide daha çok 
sıkıyordu. Onun için, küçücük bir araba, hava, ha

-Düşün, dedi. Artık bir daha hiç canın sıkıl- rcket, sürat ... 

mıyacak! E "k "h t '"b'" t kt Nefes alışından onun da hala uyumadığı anla- rı nı aye o ıır ya a an: 
şılıyordu. Yavaş bir sesle: _ Anlıyorsun ya .. şu "Çikolata öpücükleri,, ne 

_ Ne zaman? diye sordu. bir türlü alışamadığım için ... 
Nina elini öbür yatağa uzattı: Nina halsiz halsiz güldü ve uyudular ... 

- Eee mesela .. Ufak bir arabamız olduğu za 
man ... Akşamları gezmeğe çıkabilirdik ... 

Nina'nın eli, hfıla Erik'in yatağına doğru uzalı 
duruyordu; fakat o, bunun herhalde hiç farkında 
degildi. Nıhayct: 

- Ama ben... Hiç sıkılmıyorum ki... dedi. 

Nina yavaşça: 

- Oooh, Biliyorum, söylemene ihtiyaç yok: Sı· 
kılıyorsun. Her akşam Skimpi ve ihtiyar Filip'le 
oturup rami oynamak, senin için herhalde, öyle 
pek eğlenceli olmasa gerek. Ama, hele dur, göre
ceksin ... 

Bir dakika sustu. Bu sırada Er ik'jn eli, on un u
zanmış elim tutmuştu: 

_ Sevgili küçiık akıllı serçecil<, Lille Spruv, 
y.ılnız uç haftalık evlıyiz, sen benim için daha şim
diden korkmnğa başladın.. . 

Nina hır cevap vermek istedi, fakat vazgeçti. E
rik onun yalanlarını her zaman hemen yakalayı -

Ertesi günü Nina, oynıyacağı oyunu prova edi
yordu. Akşam Erik eve gelmemişti, fakat Rivol
di'dc birlikte yemek yediler. Sonra o, paçabağları 
vitrinini tanzim için, "Merkez"e döndü. 

Nina yeni işine, bir çarşamba günü başlndı. Sır
tına, kısa, açık mavi bir elbise giydirilmişti. Dur
madan sırıtan onnltı balmumu bebekle birlikte, 
Fidelia çorapbağlarının reklfımını yapmak üzere, 
vitrine kondu. Çoraplarının nasıl olup ta böyle 
uzun zaman yırtılmayışına doğrusu kendisi de şa
şıyordu. Sabahtan öğleye kadar Erik, tam üç defa 
sokağa fırladı ve vitrind eki karısını kontrol için, 
b ir aşağı, b ir yukarı dolaştı, durd u. Nina ona an
cak gülümsiyebilmişti; tıpkı Şekspir'in bir dramın
da aktrismiş gibi. 

Öğleyin bir buçuk saatlik bir paydos yapıldı; 
Nina 16 balmumu bebeği, oldukları yerde hıra -
karak, Erik'i büfede bulmağa koştu. Karısının bu 
sabah başladığı yeni işten, ne o bahis açtı, ne d e 
Nin a .. Biraz sonra Lilian da geldi, fakat adeti ol-

1 an rı manı Batman çayı kıyılarına gel
miştik. 

Burada, Diyarbakır - İrak de
miryolunun dördüncü inŞaat mer. 
kezi var. Karşımzda ayakları 
yükselen bir şimendifer köprüsü 
uzanıyor. Fakat, henüz tamam
lanmadığı için, suyu sallar ile ge. 
ceceğiz. Dik bir yokuştan aşağıya 
indik: Sıra sıra kamyonlar ve yı. 
~ın yığın insanlar arasında idim. 
Nehrin sığ bir yerine, arkası düz. 
valnız baş güvertesi bulunan ve 
tahta bir dubaya biraz benziven 
ı?arip bir mavna yanastı. İcine, 
nöbette olan kamyon girdi. Ben 
de diğer yolcular ile beraber eş
ya denklerinin üstüne kuruldum. 

Bu mahzur, jeolojik sebepler
den ileri gelmektedir. Suların, 
toprağın yüzüne tamamen çıka
maması mevzuu bahis maküs ne
ticeyi vermektedir. Fakat, Beşiri 
mıntakasında, tabiat, sularını, bü. 
vük nehir ve caylar ile dışarıya 
atmış: bu sebeple, Maymuni bo· 
~azında bulunan "Keradeniz" 
tam manasivle iktisadi bir kıymet 
iktisap etmiştir. 

Trabzon (TAN) - Vilayetin 
vaki teşebbüsü ve işarı üzerine 

1 Kızılay umum merkezinden köy
lülere tevzi edilmek üzere Trab
zon Kızılav şubesine 300 bin kilo 

Ki'$ 

Başlık makili olar< -- 7 5() 
1 inci sayfa santimi 500 

2 " " n 300 
mısır gelmiştir. 

* * i lk Türk petrol sanasından ay. 
rıldıktan sonra Siirdin vo

lunu tuttuk. Yemyeşil bir dekor 
icinde ilerlerken, senelerce Siirt 
vilayeti defterdarlığında bulunan 
bir dostumun şu sözleri hatırı
ma geldi: 

Bu mısırlar gerek bankada ve 
~erekse kooperatifte kredisi ol- . 
mam~c;ı yii7:iinden mısır al"'mıyarı 
ve ihtiyacı olanlara iane olarak 
verilecektir. Mısırların tevzii i
cin ziraat dairesinde mevcut ka
yıtlardan ve yeniden yapılacak 
tahkikattan istifade edilecek ve 
ihtiyaçları olduğu tebeyyün e
denler tevziattan istifade ede

" " " 
.) ,, ,, " 
f1lin smıf munda •• 

100 

75 
50 

Okman, ziraat miidürü AU Rı. 
za Ergün, Maiyet memuru Hil
mi A.vtanç. merkez jandarma bö
lük komutan vekili Üsteğmen 
Hakkı Koçak ve Yomra nahiv(l 
müdUrlinden mürekkep bir heyet 
tPc:f'kkiil f'tmistir. 

ceklerdir. 
Tevziat icin Kızılay c~miveti 

rpic:i tlnldnr f\ıf Phmet fhroh;m 

Gemimizin baş .ı?Üvertesirıde 
duran beyaz entarili, beyaz sakal
lı kaptan: 
"- Yallah!" 

"- Siirtliler cok çalışkan ve 
hünerli insanlardır. Bunu. si7.e 
bir misal ile anlatayım: Sehirde 
bir cami insa ediliyordu. Sıra mi
nareye gelmisti. Bunu, ne kadar 
zamanda yaptılar, biliyor musu
nuz? tlc günde!" 

............................. 111.1:W'.l:rm~ısm·~ 

Diyerek hareket kumandasını 
verdi. 

Hamlacılar. küreklere asıldılar 
Hem üfürülen su ile. hem de a· 
kıntmın vardıını ile karsı sahile 
ulastık. Artık. Siirt vilayetinin 
hıınııtları ic-inde idik. 

Bu Akşam· SÜME s 
Sabırsızlıkla beklenen BÜBÜYÜK FRANSIZ FİLl\Iİ 

Bu sürate, parmak ısırmıştım 
doğrusu! AİT 

BÜTÜN PAR·s Şnhcscrini takdim ediyor. 
olan bu filmin baş rollcrlnı\e: 

Bir müddet sonra, İsmet Pasıı 
köoriisiinü .ırectik. Bu. kPnd i kü
rük. lB.kin adı büyük kö~rünün 
tarihçesi enteresan: Milli Sef'in 
1933 yılında yaptı~ı şark sevahati 
esnasında insa olunmus: hP1lc bu 
hatırava izafeten, ona, "İsmet 
P:ıc::ı" ismini verms. 

Yolumuzun iistüncie Zerova 
Geric:inan ve Sehcob:ın Jl'nvle.-i 
var. "Ri.-irıl'jc:i 7 ;lcincisi 130. ü
"iincüsü de 3 evlik. 

Düşüncemi yol arkadasıma söv. 
ledim. Tasdik etti ve gönlümde
ki merakı ikizlendirmek icin o
lacak: 

"- Siirde kadar 2ittikten son
ra, mutlaka Bitlis'i de _görmelisi
niz. Cünkü. orada insan elinin 
hünerine. tabiatin harikulfrle cö. 
mertfü?i de inzimam eder." 

Louis Jouvet .. C laude Dauphir - Jeanine 

Darcey Dalio ve ( Komedi Fransezden ) 

ANDRE BRUNOT 
Dedi. Paris... KONSERVATUARI .. YAŞAMAK ''c SEVMEK İÇİN 

Semilı AGLI GENÇLERİN GİTTİGl YERLERİ... 

* * 
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Askerlik isleri 1 ı İ ki saat sonrn İloh nahyesinde 
idik. 

Buradan sağa saptık. Hedefi
miz. Maymuni boğazı idi. 

Yardımcı Hemşireler Kursu K raliç • 
( l\faria Stuart ) Akşamın alaca karanlı~ı yak

lasırken dar, uzun, derin bir va
diden giriyorduk. Etrafımızda 
da~Iar kıpkırmızı: Gelihcikler, 
ı?elincikler ... 

GUmüıauyu Aıkeri Hastanesi Bat· 
tabipllğlnden: Yıırdımcı hemşireler 

kursunun dördüncü devre 1edrisntı
na 12-5-94 ı Pazartesi gonü saat i
kide başlanacağından, hastanemizde 
kayıtlı bulunan Bııyıınlnrın mezkur 
günde bulunm11la" rica olunur. 

En güzel filmi 

Nihayet, petrol sondaj kuleleri 

Çeviren: Ha • Ça No. 18 

duğu üzere, yine karşılarına oturmadı. Karı koca 
5 numaralı merdivende, birbirlerinden ayrıldılar, 
ve Nina yine vitrindeki yerini doldurdu. • 

Doğrusu, çok üzüntülü bir işti bu, ve ayni za • 
manda bir hayli sinirlendiriciydi de. Fakat iki 
gün sonra buna da alı;;tı. Bazı bazı içine, kendisi 
de hakikat()n sert sırtlı, çekik karınlı, tahta tebes· 
sümlü balınumu bir bebekmiş hissi geliyordu. 

Umumiyetle Nevyorkluların boş vakitleri olma
dığından dem vurulur. Fakat etiyle kanıyla böyle 
güzel b ir kız, bir vitrinde "arzıendam" edip te, 
dizlerinden yukarıda, çoraplarının yırtılmadığın ı 
gösteriverince, bütün bu iş güç sahipleri, birden
bire hayli boş vakitleri bulunduğunu anlarlar. 

Mağazanın şimal cephesi, sabahtan akşama ka
dar dolup dolup boşalıyordu. Adeta mahşer gibiy
di. Öyle izdiham olmuştu ki, bir polis intizamı te
min için olduğu yerde küflenmek mecburiyetinde 
kalmıştı. Bazı işsiz güçsüzler, vitrinin önünde hiç 
ayrılmadan, beş dakika, ağızları açık kalıyorlar; 
bir şeyler ümit eden, sabırsız tebessümlerle bakı· 
nıyorlardı ... Tıpkı; bir şeyler ümit eden, sabırsız 
tebessümler le bakınıyorlardı ... Tıpkı , açık saçık bir 
fıkranın eğlenceli sonunu bekler gibi. Hatta köşe
başındaki dilenci bile , " körüm !,, levhasını havaya 
kaldırarak, köpeğinin klavuzluğiyle, kend ini m a
ğazaya kadar sürükledi, ve Nina'ya şöyle ·kaça -
mak bir göz attı. Ninaya gelince; o, bütün bu yüz
Jerce çift gözün, yalnız kendisine bakt ığını tama -
miyle unutmuş gibiydi, dışarda olup bitenle kati
yen aldkadar olmuyor, ve rolünü en ıyi şekilde 
tamamlamıya çalışıyordu. 

ZARAH •. A 

Akşam üstü yorgun argın eve gitmiye hazırla -
nırken, Lilian ona: 

- 0-ho-hooh! dedi. Sen nerede, mankenlik ne-
reded! Sen dünynda manken olamazsın. 

Nina buna hiç kızmamıştı: 
- Evet, hiç zannetmiyorum. 
Erik, yine kapana kısılm ıştı, çünkü .m?ğazanın 

yaz mevsimi hazırlıkları henüz bitmemıştı. 

- İyi ama kızcağızım; bu "teşhir edilme" şansı
nın kıymetini, hfila kavrıyamıyorsun, sen!.. diye 
devam etti Lilian. 

Ninanın yorgunluktan beli ağrıyordu: 
- Ne gibi? 

- Canım, seni "temaşa eden" bütün bu kala-
balık ... Bütün bu insanlar ... Belki de saadetini ku
racak birini bulursun. 

Nina yalnız 60 doları ve küçük ford arabasını 
düşünüyordu. Fakat, kimbilir, belki de asıl saadet 
başka bir şeydi... 

- Ne saadeti? diye sordu. 
- Haspama da bak! Sende kafa, nah. 

Bayanlara mahsus giyin~e yerindeydiler ve 
yüzlerini pudralıyorlardı. !'l'ına bu süslenme işine 
öyle pek ehemmiyet vermıyor, Lilian ise, bilakıs 
büyük bir dikkat ve ciddiyetle boyanıyordu: 

- Peki, canım, ama, en nihayet tekliflerle kar -
şılaşmıyor musun? Aşk "name''leri filan! diye ıs
rar etti Lilian. 

.._ !yi ama ben evliyim! ... 

Lilian onu istihfafla süzdü: 

- Orad a be n olmalıydım. 

Lilian'ın işte bu düşüncesinde h~r şey vardı: 
Haset, kıskançlık, hınç; hatta o, sade, hoş, küçücük 
Nina'ya karşı istihfaf ve kin bile. 

Bu kötü düşünce, onu altüst ediyordu :· 
- Orada ben, ben olmalıydım! ... 

'Arkası vnr) 

B u L M A c ,. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H----1 ı-ı-ı-ı 
- --- •-- - -

~--=I 
Solclan Sağa: 1 - Esnasında 

Masallarda adı geçer 2 - Biı 
çiçek - Bır meyva 3 - Bir yarım 
ada - Ters okunursa: Kalil 4 -
Bele takılır - Hayvan ölüsü 5 -
Ayakta tutmak, vazetmek 6 -
Aç değil - l\fohirn bir lıman 7 -
Bir renk • Faraza, misal olarak 
8 - Iskambil renklerinden - Yüz 
de bulunur 9 - Bağlamak - Yüz 
kuruş 

Yukarıdnn AşoJ:rı: 1 - Kemi -
ğin içinde bulunur - Denizde bu
lunur 2 - Müslümanlarca mu -
kaddes yer - Su değil 3 - Bir 
harfi değişirse: Elekle yapılan 
şey - Ters okunursa: Tire 4 -
Ters okunursa: Afrikadadır - Biı 
renk 5 - Psikoloji tabiri 6 -
Çok - Hikaye 7 - Erkek - Lekc
lenmı . 8 K r dcnız 1 dır • A1 
maktan muznn 9 Ters oku -
nursa: Eşkıya · Müstesna. 

E VVELKi BULMACA - Sol
dan Sağa: 1 - isek - Kedi 2 -
Koro - Eğer 3 - Aden - Çi'\11 4-
Hanya - Nan 5 - Ara 6 - lki -
Sisam 7 - Solo - Dana 8 - Icat
Adin nida) 9 - Mani - Tire. 
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m.. tarafa 1 iadde) 
İspanyaya yiyecek maddele-

ıemin edeceıt hakkında Hlt
tarafmdan yapılan vait flze

Alman tayzilwıa daha uzun 
et tahammül edememı.tir. 

Bu suretle General Franco'nun 
anyaya karsı ~ristiti taah
erden kuvvet alan Amiral 
lan. Mareşal Petain'e Hltle
Fransız topraldanndan bir 

ttaıvaya terkedilmive-
hakkmdaki vaitlerini tlt-ri 
~ Suriye üslerinden ve İs· 

a ıeçecek kuvvetlerin 
demfryollarından istJfa

~e inhisar eden Almaıı 

bildtrm8f:tt. =:n= 
- Lornlne'e mukabil harp 

evwHd Fransız hudutlarına 
vir fransızca konuşan yer· 

~n arazi verileceli de söy-
ekteclir. 

t..~~'81 Petain'in her halde bu 
:-r1U1D reddedeceli. çünkfl Hlt -

- Darlan tertibt.in sarahatle 

IW y.-
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u. ... . Muhammen 
aylıjjı 

LIM Semti ve mahalleal Cadde ve aokaijı No. Cinsi 

Pckluıne Cad. 
Cami . 

Çemberlltaş Molla Fenarl, 
Sultanahmet, Akbıyık 
Samatya Sancaktar 
rettin 

Hay- inekçi 

9-13 Ev 
10 .. 
39 .. 

15 
7 
:; 

Edirnekapı Molla Aşk!. 
Sultan Selim Hatip MuslA
hattin 
Yedlkule Fatih Sultan Meh
met, 
Edirnekapı Canfeda Hatun 

Bahçekapı ( cü Vakı! hanın 

" .. " 
Merc:n İbrshim p;şa 
Daya Hatun Tığcılar 

" 
" 

Çarşr'da Zincirli han alt ka
tında 
Daya Hatun Tığcılar Yaldız
lı hım alt katında 
Çarşı'da Zincirli han Ost ka-
tmda • 
Çarşı'da Zincirli han Ust ka-

Aşrk Y•nu~ 
Çukur Bostan 

Taş Han 

2 
35 

10 

.. .. 
.. 

4 
4 

Nurettin Tekkesi 25 Canftdn Hatun 4 
mektebi 

Birinci katında 14 Oda 16 
Dördüncü katında 33 ,. 20 
DördUncü katında 20 .. 27 
Nasuhağa hanmdal, 2, 3 Odalar 8 
Yaldızlı han alt 8 Oda 5 
katında 

9 .. 4 

\ 
5 .. 3 

16 .. l ,:;o 

15 .. l 
l tında 

Tercih : Sizi aldatmıyacak en doğnı hakikat işaretidir. 
Külfet ve emek istemeden tavuk suyu ile mamfil bir 

komprime, muhtaç olduğunuz kaloriyi \'C 

huzuru temin eder. 
Büyük Bakkaliye Mağazalannda Vardır. 

Her biri ayn bir nefis sanat eseri olan 

,Bahçekapıdn Dördüncü Va
kıf hanın zemin katında 
Hopyar yeni Valde hanm iç 
kısmında. 

Çarşıda 

Balıkpazarı, Ahı Çelebi 
Babıfıll 
Tavukpazan 
Karagtimrilk 
Çarşı'da 

Katlı çeşme' 

Çarşı' da 
Uzunçarşı 

Çarşı'da Yorgancılar . 
Eyilp Baba Hay4nr 
Çarşı'da 
İbrahim paşa 

" Cibali Seferikoz 
Bahçekapı Şeyh Mehmet 
GeylAnl 
Çarşı'da Çuhanı han sağ ta
rafta 
Aksaray Babıl Hasan Aleml 
Sarayburnu Taphane camil 
arkasında 

7 Mağaza 43 

12 DükUn 20 

Sahaflar 95 .. 
Yumurtacılar 50 
Lllll Hayrettin 18-5 
KilrkçUler kapısı 64 ., 
LökUncüler 38 ,, 
Kürkçüler 26 ,, 
Demirhane Cad. 63 .. 
Hacı Hasan 15-lT MaklOp dilkktın 
Dökmeciler 39 DUkkAn 
Yorgancılar 17 ,, 
Takkeciler 39 Makhlp dükkıln 
Mustafa Efendi 11 Dükktın 
Kahvehane 3 ., 
Nasuhağa hanmda8, 12 tki baraka 

.. 6 Baraka 
Cami yanında 4 " 

14 Hidayet camii 

'.2,25 
7.50 
5 
4 
3,50 
3 
3 
3 
2,50 
2,50 
1,50 
1 
0,50 
7 
2 
1,50 

30 

14 İğneci Hasan 12 
camii mahalli 

1 Cami yeri 2,50 
Fırm ve milşte- 20 
milıltı 

KÜTAHYA AZIM ÇiNi FABRIKASI 
1 Saraçhane ~imar AyD.3 • Cami hcltılarr 20 

Ynzo, saksı, du,,.ar tabağı; Ev ,.e apıırtıman ic ve dı 
tezyhıatınn mahsus pano, ulama, ban:ro plakları, 

izolatör, ve muhtelif ~ini tipleri ... 

TOPTAN PERAKENDE 
Beyoğlu - İstiklal Caddesi Asmalı Mesçit 

:Müeyyed Sokağı No: 4/1 
Kiitahya Azım çini fabrika~ı satış yeri 

'-----------------------.. ' Kömür Havzası Zonguldak 

Sağbk Komisyonundan : • 

Eczacı ve Eczacı Kalfası 
Aranıyor 

Zonguldak kömilr havzası sağlık teşkillıtma bağlı Merkez hastane
sinin (120) lira aylık ücreUi 2 inci eczacılığı ile Kandilli hastanesinin 
( 120) ve Üzülmez, Gelik, Kilimli, Ereğli, Bartın dispanserlerinin (120) 
şer Ura Devrek dispanserinin ( 100) lira aylık ücretH eczacılıkları ve sağ
lık teşkiltıtı merkez hastanesinin ve Çaycuma Dispanserinin (60) ~nr li
ra ııylık ücretli eczacı kalfalıkları mUnhaldir. 

Talip olan cezacıların bir dilekı;e ile sıhhat sicil numarıısını olmadı
ğı t.ıkdirdc diploma tarih ve numarasını hıwi kısa tccrUmcl hal vara
kasıylı? birlikte bir kıta vesika fotog raflarını ve bonservislerini, eczacı 

kalfalarının da bir dilekçe ile tercüme! hııl varakasını ve bonservisleri
ni 20.5.941 günü akşamına kadar Zonguldakta Sağlık Komisyonu baş-
kanlığına göndermeleri. (3680) ----TİCARET OFiSİ 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Ofisimize Müsabaka ile alınacak memurların müracaat ta
rihlerinin 17 Mayıs 1941 Cumartesi gününe kadar temdit e
dildiği ve müsabaka imtihanının da 22 Mayıs 1941 Perşembe 
günü saat on beşte Sultanahmette Yüksek İktısat ve Tica-

ret mektebinde yapılacağı bildirilir. 1 

İstanbul Belediyesi ve Hususi idare emekli ve öksüzlcrinin 941 yılı 
birinci altı aylık yoklamalarının yapılmasına 12 Mayi! 941 tarihinden 
itibaren başlanacaktır. Maaş sahiplerinin doldurdukları yoklama ilmü
haberi, nüfus cüzdanı ve resmt senl:tleriyle birlikte 4 Haziran 941 tari
hine kadar Beyazıt Belediye binası dahilinde Zat İ§leri Müdürlüğü Te-
kaut Bürosuna bizzat müracaatları illin olunur. (3633) 

- Kiralık 
1 İstanbul Asliye Mahkemec;i f. 

Ev _.' kinJ:i Ticaret Dairesinden: 940/ 

.. .. 33 Mektep kapr 2,30 

Kumkapl KilrkçQ Süleyman 
ağa iskele 

mahalli 
ll-25 Arsa 35 

Aksaray Yenlka}'ı 
Edimekapı Hatice Sultan 
Fevzi paşa 

1 Cami arsım 8 
325 Hacı Muhiddin 4 

cami arsasının 
cadde kısmı. 

MQddetl icar: Teslimi tarihten 942 - senesi Mayıs sonuna kadar : 

Koca Mustafa Paşa SUnbill 
Er. öntinde 
TaşkaSflp Molla Güranl 

Seneliği 

Sebze bahçesi 31 

Mektep 49 Bostan 30 

Müddeti icar: Teslimi tarihten 943 - ~enesi T~rinlevvel sonuna kadar. 

Yukarıda yazılı mnh:ı11er ktro.ya verllmek <lz ,.. nana knnmu~rur. b
iıok1iler ihale günü olan 23 Mayıs 941 Cuma günü saat on beşe kadar 
Cembe.rlitaşta İstanbul Vakıflar BaşmüdürlQğünde Vakıf Akarlar ka-
lemine gclm<'lcrl. (3702) 

~ ... 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM SffiKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

StatQlerl ve Tfükiye Ctimhuriyeti ile mUnakit mukavelenamesl 
2292 Numaralı 10/8/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı RC>srnl Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS. MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
KIBRİS. YUNANİSTAN. İRAN. ffiAK. FİLİS. 
TİN ve MAVERA Y1 ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RO;ı...fANYA. YUNANİSTAN, SURİYE, LUBNAN 

Filyalleri ve bütün nn.-,vıda ArPnta vP Muhabirleri vardır, 
=~ 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve me,·duat hesapları küşadı. 
Tit"ari kredi1~r ve vec;aikli krediler küc;adı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tah,·ilat. altın ve emtaa üzerine avans. 
Sencdat tahsilatı ,,,. cınlre 

~~~~~ 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Şişlide Bomonti tramvay 
istasyonu Derearkası soka
ğında 29 No. altı oda, banyo. 
su, elektrik. havajlazını havi 
içi, dışı yağlıboyalı, manza-

223 - Yüngers tayyare motör 
fabrikası anonim şirketi vekili 1 

avukat !sak Sages tarafından 
Kemal Ohri, Yanko Veledi fste-

1 pan Kalaiatoğlu, Yordan Veledi 
Prodromos ve boyacı Dimitri A
ras oğlu Kosti aleyhlerine ikame 
olunan 11.450 liranın tahsili ta
lebini havi davanın ccrevan e -
den muhakemesi sırasında: 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 
ralı, etrafı acıktır. Müsait se-

' raitle kiralıktır, ,görmek icin 
· !tarşısındaki Zafer aoartıma
nı kapıcısına. pazarlık için 
Tel: 43016) No. müracaat " _, 

KAYIP: İstanbul sevrüsefer i
daresinden aldığım 2799 numa
ralı viik arabası plfıkasını kay -
bettim, yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü kalmamıştır. 

Abdullah oelu Mehmet Ersin 

KAYIP: Karadeniz Ereğlisi 
Bozhanc okulundan 929 ders· yı-
lında aldığım şahadetnamemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin kıymeti olmadığını i
lan eylerim. - K. D. Ercğlisin
dcn İbrahim Aydocan 

Müddeaaleyhlcrdcn Yanko Ve
ledi İstcpan Kalafat oğlu ile bo
yacı Dimitri Arns oğlu Kostinin 
ikametgahlarının mcçhuliyetine 
binaen ilanen yapılan tebligata 
rağmen gelmediğinden hakların
da gıyap k~rarı ittihazivle ilanen 
tebli~ine ve muhakemenin 16/ 
6/941 pazartesi günü saat 14 de 
talikine karar verilmiştir. 

Mezkur ,gün ve saatte gelme -
dikleri veya vekil ~öndermedik
leri takdirde muhakemenin ı?1 -
yaplarında devam edeceği tebli~ 
makamına kaim olmak üzere i -
lan olunur. 

İçki ve tiltUn satıcılarınm ellerindeki satış tezkerelerinin mQddeti 
31 Mayıs 941 nkşamı sona erecektir. 

satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mmtaka 1-
Ubnrlyle nşağıda gösterllen gUnlerde dUkkana ait konturatları ve eski 
tezkereleri ve iki adet fotografiariyle Kabatastaki BasmüdUrlüğümüze 
milracaat etmeleri ve 5 Haziran 941 akşamı saa~ 17 den sonra yapılacak 
kontrolda tezkerelerini ıılmıyanlar hakkmdn kanuni muamele yapılacağı 
lltın olunur. (3396) 

15 - 16 - 17 - 20 Mayıs 941 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaltı, 
Şişli ve Kasımpaşa mıntakasınd:ıkl bayiler, 

21 - 22 - 23 Mayıs 941 günleri Sirkeci ve Beyazıt mrntaknsrndakl 
bayiler, 

24 - :s - 27 Mayi! 941 günleri Aksaray, Fatih, Balat, Bakırköy 
mıntakasmdakl bAyiler, 

28 - 29 Mayıs 941 günleri Beşiktaş, Rumeli Boğaziçi ve Anadolu 
Boğaziçi bayileri. 

30 - 31 Mayıs 941 ve 2 - 3 Haziran 941 günleri Üsküdar, Kadıköy, 
Erenköy mmtakasmdaki bAyller, 

4 - 5 Haziran 941 gUnlerl Adalardaki bayiler. 

Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecili.Jt ve ~eşrıyat 

T. L. Ş. fAN Matbaası 

13 • 5 • 1941 

,-. BiR HAKiKAT ! Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine ·~ 

Pırlantalı ve elmuh aaat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir, ÇDnkl: 
Pn-lantah ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru ıllem olan s 1 N G E R saatlerinde top

lanm~tır. Bunun ıdn: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz s 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
rindeki S i N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmen iz lazımdır. 

Modayı takip ede.n her asri kadın için kıymetli taslariyle ve nefis işlemes yle hakikaten nazan dik
kati celbeden böyle bir harikullıde S 1 N G E R saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel SİNGER SAATİ HEDİYELİ TIR 

No. 82 • A 200 Elmas ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GİBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satıhr. lstanbulda ~beml.z. 

ı " yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağazaları. İstanbul FminönU. No. 8 m:ımm••••fl 
..ı • .., '· - \ • :. =a J ... . - ~·· ı • ,. ._ •• l'!.. 

... .................................. ım ...................... .. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGi . 
-1 

EN GÜZEL HEDİYE 

ÇocukAnsiklo edisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye \'ermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi hu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Anc;iklopcdisi • Çünkü: 
çocuğun mektepte 

Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

mektep dı~ında, hatta 
mektepten sonra muh-
taç olluğu en kıy-
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilir. veyahut U

nutulabilir. Fakat Ço-

Çocuk A:ts:klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona hoş cuk Ansiklopedisi, ço-

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bii-
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. T 

saatlerinde hocalık' ve 
nrkadaslık eder. 

T:AN .. NeŞ1rıya·"~ ,.:-:_~v.i;. 
, • • • •• • ~ • t. '') .. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. · l s t a n b u l : · ·· ~- ~ ·: . · · · .. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ı·e muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verüir. 

: . . . . . . . l ' ~ . • . . ... . . 1 : ~ < ,..,.... f \ • ·,. • ~· ' -· 

~~llA~A. 
\ HAYAT YARlŞISl!'I 

DİREKSİYONU DUR 

" --

ioARrnNiainıls-sAHi<AsıNoA, 
jKQAMiYEt.f. ;ttESAe ~R. 

~ 

.r T. iş Bankası ')_-----------Jı 
1 Kü~ülc Tasarruf il 

Hesapları 1941 il 
iKRAMiYE PLANI = 

Keşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aius
ı tos, 3 lkinciteşrin tarihlerinde ya
; pıhr. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık =2000.-Llra 
3 • 1000 • =3000.- .. 
2 • 750 .. =1500.- .. 
4 • 500 .. =2000.- • 
8 • 250 .. =2000. .. 

35 • 100 .. =3500- .. 
80 .. 50 • =4000.- • 

f 300 .. 20 .. =GOOO.- -. .............................................. . 
Türkiye Şeker Fabrikalan 

· Anonim Şirketi l\f emurlan 
Birliği İdare Heyetinden : 
Birli~imiz Umumi Heyetinin 

Birlik nizamnamesi hükümlerine 
'!Öre fevkalade olarak 17 1\foyıs 
1941 tarihine müsadif Cumarte
si günü saat 11 de Birliğin An -
karada Atatürk Bulvarı 347 No. 
da kiıin Türkive Şeker Fabrika
lan Anonim Sirkcti ~ierkez bi
nasında bulunan Dairei Marsv -
sasında toplanması kararla~tırıl
m1ştır. 

Birlik aza ve mümessillerinin 
mezkur gün ve saatte Umumi 
Heyet toplantısında hazır bulun
malan ilan olunur. 

Rüzname 
l - Birlik ~el'\'etlnln istimal tar~ı 

hakkında karar lttiha11, 
2 - Birlik nizamnamesinde tadi-

lat icrası, ' 
3 - İlk iki seneye alt bntçenln 

tasdiki. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve · 

Eksiltme Komisyonundan : 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi dahilinde mevcut kan

tin iki ısene muddetle kiraya verilecektir. 
l - Art.trrma 14.5.941 çarşamba günil saat 15 de İstanbul Cağaloğ

lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet MUdürlOğil binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen kira seneliği (360) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 54 liradır. 
4 - İstekliler şartnamesini çalışma günlerinde komlsyond::ı görebi

lirler. 
5 - İsteklilerin bu gibi işlerde bulunduğuna dair vesikalan ve mu

vakkat teminat makbuzu \'Cya bnnka mC>ktubu ile belli gün ve saatte ko-
mlsylruı gelmeleri. (3337) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Cinsi Markası Eb'adı Adedi Metres Beher % 15 pey 

m' akçesi 

Kalas Yeşil 4 x 25 X 400 675 27 ms 62 L. 250 L. 
Maarif Matbaası için salın alın:ıcak yukarıda evsafı yar.ılı kerestenin 

pazarlığı 14.V.1941 Çarşamba günil saat 15 de Yüksek Okullar Muhase
beciliğinde yapılacağından isteklllerın ııynl gUn ve saatte pey akçelcrlyle 
birlikte orada hazır bulunmaları UAn olunur. 

Şartnamesi Matbaadan tedarik ediiebıllr. (3706) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. 

Komisyonundan : 
Muhammen Tutarı 

Alınacak eıya flyab 

13,73 fll,90 
15,30 1560,60 

30 düzüne kodak Röntgen filim 30 X 40 S. 
102 .. .. .. . .. 35, 6 x 35.6 

1972,50 
Radyoloji EnstltUsüne almacak yukartda yazılı filmler 24/5/1941 

Cumartesi günU saat 11 de Rektörlükte açık eksiltme ile alınacaktır. İs
teklilerin 940 Ticaret Odası vesikalarlyle 147,94 lir.alık muvakkat te
minatları ile beraber RçktörlQğe selmelcri, Şartnamesi her gün sörulUr, 

.(3608). 


