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Bu Hareketi Onlemek i M • 1 1 "' ş f ~ 
Emri Verildi 1 ) ) e · ~ 

: Londra, 15 (A.A.) - Hariciye 5 
Nazırı Eden, bugün Avam Ka- i 
marasında yaptığı beyanatta Su- Yunan Nazırı Arg·ıropulos 5 riyede Alman tayyarelerine kar-
~ı İngilterenin harekete gecmek 

Fransa 

te olduğunu bildirmiştir. Eden, ile ı·rak Harb·ıye Veziri 
demiştir ki: 

Dün §Chrimiıde yapılan ihtifalde söz alan hatiplerden iist teğmen Adil Kartal ve Meliha Avni 1 "Ingiliz hükumetinin elde et- b ı Ett•ı 
Sözen ordu ,.e Hava Kurumu namına nutuk söylerlerken (Yazısı Beşinci sayfamızdadır) tiği mufassal malılmat Suriye NaCİ Şevkefİ Ka U . 1 _er 

makamatının Alman tayyarele 

Almanya ile 
Şümullü Bir 
Anlaşma 
Yapıyor 

Alman • Fransız 
Anlaşmasının 

Neticeleri 
Anlaşmanın te.terrüatı henüz ifşa 
edılmemlştir. Fakat bu anlaşma
da Almanların en bilyük hedefi, 

denizd nsmun y munı 

temın etmek olduğunda fiÜphe 
Yoktur, Böyle olunca aa, ortaya 
Fransanm Afrika İmparatorluğu 
ve Suriycnin vaziyetlerini alaka -
dar eden yeni meseleler çıkaca -
ğını kabul etm~k lfız.nndır. 

Samsundan Ankaraya 

Bayrak K.oşusu 
Dün Ba ladı 

rine Irak'a uçmak üzere Suriye Ankara 15 (A.A.) _ Reisicümhur hmet lnönü, 
tayyare meydanlarından merha- d 5 45 y 
le olarak istifade etmelerine mü bugün Çankaya'daki köşklerin e saat 1 , te, unan 
saade eylediklerini göstermek - Devlet Nazırı Ekselans Argiropulos'u, Yunan büyük 
tedir. Binaenaleyh büyük Britan elçıs' i Ekselans Rafael ile birlikte, ve saat 16_ ,30 da 
ya hükumeti Suriye tayyare mey 
danlarında bu Alman tayyarele - İrak Harbiye Veziri Ekselans Naci Şevket'i, Irak el
rine karşı harekette bulunulması risi Ekselans Kamil Göylani ile birlikte, kabul buyur-
için tam salahiyet vermiştir. ~ 
Fransız hükumeti, bu vaziyetin muşlardır. 
mesuliyetinden kendini kurtara - Bu mülakatlarda, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
maz. Almanların emirleri üzerine 
Fransa hükumetinin bu uçuşlara hazır bulunmuştur. 

Fransız Topraklarının 

işgal Bir Kısmmdan 

Kıtaatı Çekilecek 

G. de Gaulle 
müsaade etmek suretiyle v. a tı ı ,,/ 

1.:eı j 1iijiJI ······-··· ..... .-.p ..... · · d ·-;.- Amira1 Darlam Fransız 
Samsun. 15 (TAN) - Ebedir1arak devam edecektir. Samsun ça ~~gayir_dir._ Ve Fransız bu~ü Yekller Heyetinde iM etaın 

Sef Atatürk'ün Türk yurdunu bölgesi atletleri bayrağı yarın sa- metının gırışmış olduğu taahhüt- 1 • Q · f" ı• Qf k 
kurtarmak üze;e Samsuna ayak bah saat 9.30 d~ ~masyalılara, lerle telif götürmez.,, 1 Ankara, 15 fA. A.) - İcra Ve- D . I<. 1 uıs ıng 1 ara 
bastığının yıldöniimü münasebe· Amasyalılar aynı ı;(un saat 20.40 Işçi mebus Cockf şu suali sor- killeri HevPii bucıiin B"'svekalet- J J/ o , ' • 
tiyle beden terbiyesi genel di- da Çorumlulara, Çorumlular 18 muştur: te Basvekil nr Refik Savdam'ın • Tavsif Ediyor 
rektörlüğü tarafından tertip edi- Mayıs saat 5 te Çankırılılara, on- "Vichy hüki'ımeti Mille>Her Ce- riyaseHıoıde haftalık top1.antısını 
len büyük bayrak koşusuna bu. lar da ayni J{Ün saat 14.30 da An- miyetinden çekilmiş olduğundan yapmıştır. 

1J1. Zekeriya SERTE'L gün saat 16 da başlanmıştır. karalılara teslim edeceklerdir. Suriye üzerindeki mandasının da __ _., Müzakereler 
Muvaffakıyetle 

Paris, 15 (A.A.) - "D.N.B.,~ 
Vichy siyasi mahfilleri, Hitler 
ile Amiral Darlan arasında Ber
chtes_gaden'de yapılan ve dört 
saat süren görüşmenin birinci 
derecede ehemmivetini kavdet -
mektedirler. Tebarüz ettirildiği -

V ichy hükumeti ile Alman
ya arasında aylardanberi 

cereyan eden müzakereler niha
Yct Mareşal Petain ve hükıimeti 
tarafından Alman taleplerinin 
kabuliyle neticelenmiştir. 

Bu müzakere ekonomik, siyasi 
\re askeri olmak üzere üç safha
dan geçmiştir. Almanlar evvela 
Vichy hükumeti ile, A vrupada 
Yeni nizamın kuruluşunda işbir
liği yapmıya teşebbüs etmişler • 
dır. Bu hususta cereyan eden 
tnıizakereler süratle neticelen • 
rniş, Mareşal Petain ekonomik 
sahada yeni Avrupa nizamı için
de Berlinle beraber çalışmayı 
kabulde...tereddüt etmemiştir. Bu 
anlaşmanın tatbikatından olmak 
Üzere Fransız sanayii Alman sa
nayiinin bir mütemmimi olarak 
çalışmıya başlamış, Fransa bü -
yük bir sanayi memleketi olmak 
ıddiasından vazgeçerek ziraat 
memleketi olmayı kabttl etmiş · 
tir. 

Bu iktısadi anlaşmayı siyasi 
rniizakereler takip etmiştir. Bu 
rniizakereler derhal çetin safha -
hır arzetmıye başlamıştır. Vichy 
hukümeti, siyaseten Almanyay<ı 
teslim olmayı istiyen Lavali ara 
sından atmış, yerine Amiral Dar
lanı getirmıye mecbur olmuştur. 
Amiral Darlan iktidar mevkiine 
geldiği günden itibaren, Lava) 
dışarda kalmak şartiyle, Alman· 
yayı memnun etmek için elinden 
!!el ni yapmıştır. Bu sayede mü -
zakcreler müsait bir hava içinde 
devam etmiş, fakat l\Iareşal Pe -
tain'i Alman taleplerıni kabule 
Kandırmak kolay olmamıştır. Bu 
yuzden müzakereler günden gü
ne uzamış, ve nihayet Akdenı2 
ıarbi bac;layınca bir de askeri 
rnahiyct almıştır. 

Anlaşmanın teferri.iatı henüz 
·rsa edilmemiştır. Fakat bu an
a°Şmada Almanların en büyük he 

defi Akdcnizde Fransanın yardı
ınım temin etmek olduğunda 
şüphe yoktur. Böyle olunca da 
ortaya Fransanın Afrika I~pa -
ratorluğu ve Suriyenin v~zıyet • 
!erini alakadar eden yenı me~e
lcler çıkacağını kabul etmek la -
::tundır. 

Bayrak, vapurların demirli bu. Bayrak 19 Mayıs Pazartesi p;ünü nihaye~ bulmuş olması lazım gel Sovyet Sefiri Amerika 
lunduğu yerden iskeleye bir he- sat· ıı de 19 Mayıs stadyomuna mez mı?,, . . . Hariciye Nazıriyle GörÜ§tÜ 
yet tarafından ı;(etirilmiş ve Sam- gelecektir. ~den cevaben demıştır kı:. . Vaşington, 15 (A.A.l _ Sov _ 
sun valisine verilmiştir. Vali. bay . Bu suale cevap vermek ıçın tl B" r ·. b .. .. k 

1 
· · tT 

rağı bir numaralı atlete teslim Samsun - Ankara _arası tay4ınk~- evvelden haberdar edilmek iste - Yk~ d~.r hır ~g~ uyu e ;:;s~l .;n~ı:s 
etmiş ve koşu bu suretle başla- dilen güzergah üzerınden 48 ı- rim. Maamafih; Cockf'in ynptığı ı tu~. arıcbı_ye n~zl!rkı t u ı e ır 
mıştır. lometredir. Bu mesafede 242 at· ı telmih hiç şüphesiz kıyrnetlidir. ı saa sureu ır mu a a yapmış -

Kosu gece gündüz fasılasız o- let koşacaktır. __ (Devamı: Sa. 5, Sü. 5) tır. 

AFRiKA CEPHESİ 

Almanlar 
Taarruza 
Hazırlandı · 

Negüs'ün Habeşistana 

Avdeti İtalyada 

Asabiyetle Karşılandı Suriyedeki hava üslerinin mühim terinden biri olan Ileyrut tayyare ftleydanmdaki hangann göriiniiı1ii 

Telegrafo, "Bu Bizim 

için En Büyük 

Hakarettir .. Diyor 

Kısa Vadeli Yeni 1 R. Hess'in 
1 asarruf ·Bonosu ilk Sözleri 

Londra. 15 (A. A.) - Londr:ıda 
söylendiğine JZÖre. Libyadaki va
ziyet, gecen yaz İtalvanların Mı
sır hududunu gecmelerinden ev
velki vazivete müsabih bulun-

Çıkarılacak 
maktadır. Düsman. kenoi hudut- Hasılat, Müdafaa Hizmetlerine 
]arı dahilindedir ve Mısıra hii- Ait 
cum niyeti ile bir kuvvet tanzim f J k T f k 
etmek üzere bulunmı:ıkbı~ır. Bu Fevka ade Tahsisata Karşı 1 utu aca tır 
kuvvet. miitemadiven kesifler va- , 
nan hı:ıfiC kııvvetler tarafınrlpn Ankara, 15 (TAN) _Tasarruf 1 müdafaa hazırhklarının istilzam 
setredilmektE>clir. İmoarı:ıtor1uk bonoları ihraç edilmesi hakkın- ettiği parayı normal varidat ile 
kuvvetleri ise. hafif kuvvetleri ile daki kanun layihası Meclis umu- temin etmek imkansız bir hale 
düsm:ım sıkı surette nezareti al- mi heyetine sevkedilmiştir. Bu gelmiştir. Bu suretle harp iktı • 
tındA bulundurm;ıkta ve düsma- hususta bütçe encümeni mazb:ı- sadı rejimine girmiş bütün dev· 
nın ağ1r kuvvetleri harekMa ·isti. tasında ezcümle şöyle denilmek- let maliyelerince tatbik edih;ıck. 
rııktan evvel. fıNııt düştükçe tedir: te olan ve emisyonlara mehm:ı-
düsmanı hırpa l "l'Ylaktadır. "Bütün diinyaya ya:vılma teh· emken mani olması dolavısi:vle. 

• likesinde bulunan harbin, henüz fiyat tereffülerini önlemekte fay 
Kahire, 15 (A. A.) - Askeri harp harici kalan milletlerin ik- dası bulunan tasarruf bonoları 

mahfillerde söylendiğine göre, tısadi ve mali vaziyetleri üze • usuliinün memleketimizde dE' 
Pazartesi giink:ü Alm::ın ileri ha- rlnıfe yaptığı tesirler gittikce a- tatbikı bir taraftan bankalara 

(Devamı: Sa. 5, Sü. J) 1 ~trlasnıaktadır. Hassaten milli fOP.''amı: Sa. 5. Sü. :u 

• 

"Hava Hücumları 

Alm~nları Nevmidiye 

Düşürmüştür 11 
Londra, 15 (A.A.) - Rudolf 

Hess, indiği mıntakadaki çift
çilerle konuşurken Almanyada 
katlanılan mahrumiyetleri kay -
detmiş ve Ingiliz hava kuvvetle
rinin bombardımanları yüzünden 
Alınan milletinin büyük bir nev
midi ve telaş içinde bulunduğunu 
söylemiştir. Anlaşıldığına göre 
Hess, Dük Hamilton'a çok mühim 
bir mesajı hamil bulunduğunu ve 
Dük Hamilton'u, Marki Douglas 
of Clydesdale bulunduğu zaman
dan iyi tanıdığını ve Iskoçyaya 

(Devanu: Sa. 5, Sü. 2; 

N t • 1 • e ne göre. bunun neticeleri çok e ICe enırs cesaret vericidir. Bahis mevzuu 
edilen mevzular bir miktar mu-
ayyen meseleye inhisar etmis ol-

Fransa D .. d k · ı makla beraber, Alman - Fran-
U n y a a 1 

51Z müzakerelerinin vardı~ı pra-

Büyük Devlet Mevkiini 

Mu haf aza Edecektir 
Vichy, 15 (A. A.) - "Ofi": 

Maresal Petain bu akşam radyoda 
aşağıdaki deklarasyonu yapm1ş
t)r: 

"Fransızlar; 
Amiral Darlan'ın Almanvada 

geçenlerde Hitler'le ı?örüştüğünü 
öğrendiniz. Bu mülakatı esas i
tibariyle tasvip etmiştim. Bu ye

tik tedbirler. Avrupada tesisine 
Framanın tam hükümranlık ve 
istikliılivle istirak edeceği yeni 
bir nizamın kurulmasını istihdaf 

(Devamı: Sa. 5, Sü • .J) 

Dünkü ve 
Bugünkü 
IRAK 

ni görüşme bize istikbalin volu- r .. · .. -····· yazan: ... -, 
nu avdınlatmak ve Alman hükü. • • 
metiyle girişilen müzakerelere i Hamza Osman Erkan i 
devam etmek imkanını vermek- : •••••••••••• ._. .... ·--·· ........ ..._. ...... : 
tedir. İyi malumat almadığı i~in 
endiseve düsen efkarı umumı:ve 
icin a~tık buırün şanslarımızı tart 
mak. tehlikeleri ölcmek ve ha
reketlerimizi muhakeme etmek 
mevzuu bahsolamaz. Siz Fransız. 
]ar kin buı?Ün mevzuu bahsolan 
sev milli seref ve m i'li mıenfaı:ıt 
vÔlunda beni. gizli fikirler bPsle
meksizin takin etmektir. Eeer 
C'erevan etmekte olan mÜ7ekere. 
!eri efkan umumivenin sıkı in7.İ· 
batı icinile neticelenilirebilecek o
lursak, Fransa ma(!lubivetini ik
tiham enebilecek ve diinvAd~ki 
hüviik Avrupa ve müstemleke 
devleti mevkiini muhafaza eyliye
bil"'cPktir. 

İşte aziz dostlarım. bugün siz
lere söyliyeceğim bundan ibaret
tir . ., 

Singapura Yeni Kıtaat 
Geldi 

Singapur, 15 (A. A.) - Res· 
men bildirildi~ine göre. Carşam
ba günü İngiltereden Sin-zapura 
büvük kıtaat ı?elmiştir. Bunlar. 
fnııiliz deniz. hava ve kara tak
v(ye kıtalarıdır. 

Aryon mebusu flamnı O..:n,an 
Erkan, l\Ullet Meclisinin kış ta. 
tilinden istifade ederek mebus
lanmızdan müteşekkil bir grup· 
la birlikte İrakı hususi surette zi · 
yaret etmiş, ve bu seyahate ait 
notlarını ırazetemize v~i.;tir. 
Cenup komsumuzun hu~ün1<ii va
ziyeti hakkında bir fikir edinmek 
için hu notluı okumanı7f fRv.;i
~·e ederiz. İlk yazı üçüncü sav~ 
famızdadır • 



J'azan: ULUNAY 

!ş adamı şaşırdı. Sağlam bir 
cam yoktu. Duvarlardan akan 
kirli sular parkelerin üzerinde 
gölcükler yapmıştı. Rezelerinden 
çıkan pancur/ar birer tarafa sar
kıyordu ... 

Kiracılardan biri sordu: 
- Birinci kata çıkmıya değer 

mi? 
Iş adamı: 
- Tuhaf şey! Diyordu. Bana 

büsbütün aksini söylemişlerdi! 
Reyhan Efendi birinci kata çı 

kan merdivenin camlı kapısını da 
açtı; ayni tebessümle tekrar etti: 

- Buyurunuz! 
Sofanın halini gördükten sonra 

artık odaları gezmiye lüzum yok
tu. Reyhan, kiracılar üzerinde ta 
mamen ınenfi bir tesir yapması 
içın odaları açıyor ve gayet tabii 
bir tavırla söylüyordu: 

- Şurada bir büyük oda var. 
Yanından ufak bir odaya geçilir. 
Her iki oda için ayrı bir banyo 
dairesi vardır. 

Hepsini banyo odasına soktuk
tan sonra kırık camlı pencereden 
uzanarak aşağıya seslendi: 

- Andelip! Ana musluğu a -
çınız! 

Kumandadan birkaç saniye 
sonra bütün patlak borulardan 
sular fışkırmıya başladı. Ziyaret
çiler bu vakitsiz duştan kurtul -
mak içın nereye kaçacaklarını 
bilmiyorlardı. Hepsi ıslık sıçanı
na dönmüşlerdı. lş adamı bağırı
yordu: 

- Kapatınız! Kapatınız ... 
Reyhan tekrar pencereden u • 

zandı, bağırdı: 
- Andelip! Yetişir oldu artık. 

Kapatınız. 
Fıskiyeler birdenbire kesildi -

ler. 
Daire müdiirü: 
- Efendim! dedi geçen kış çok 

şiddetli bir soğuk olmuştu. Bütün 
borular patlamış. Ben de farkın
d<~ değildim. 

Kiracılar, köşkün başka taraf
larına bakmıya lüzum görmedi -
ler. Merdivenleri dörder dörder 
inerek kendilerıni bahçeye attı
lar. Arkalarından kapıları kapı -
yarak inen Reyhan soruyordu: 

- Ikincı katı görmek istemez 
misiniz? Oyle bir manzarası var 
dır ki... 

Otomobiline binerken iş adamı: 
- Nasıl olmuş ta burası böyle 

harap olmuş? Halbuki bana ma
dam böyle söylemedi. 

Reyhan içini çekti: 
- Hepsi bıraktılar, gittiler ... 

Hepimiz peri.şan olduk. insan ma 
lının başında bulunmazsa böyle 
olur. Ne zamandanberi burada -
yız. Ben, çocukların dadısı, aşçı, 
şoför, bir kere akıllarıııa gelip te 
bunlar ne yiyip, ne içiyorlar? Di
~·e sorduklan yok. Köşkün kira
ya verilef;eğinc dair sizden mek
tup aldığım zaman çok sevindik. 
Belki kiracılar bizi kullanırlar, 
midemiz bir sıcak çorba görür. 
Cebimize de biraz harçlık girer 
dedik. 

- Hakkınız var. Fakat köşk 
bu halde olursa nasıl kiraya ve
rilebilir? Büyük masrafa, tamire 
ihtiyaç var. 

- Oyle mi dersiniz? 
- Tabii değilmi ya? Bütün ka 

ğıtlar değişmeli, boya yapılmalı. 
Camlar, çerçeveler yeniden takıl 
malı. 

- Damlar, su boruları ... 
- Dediğim gibi... Bu halde bu 

rasını kimse tutmaz. 
Reyhan feylcsofane bir tavırla 

başını salladı: 
- Hakkınız var Mösyö! dedi. 

Bizde bir atalar sözü vardır: 
"Bakılırsa bağ olur, bakılmaz

sa dağ olur!,, 

* * 
R eyhan ziyaretçileri sela -

metleyip mutbağa girdiği 
zaman hepsi gülüyorlardı. Aşçı 
Mehmet: 

- llAhi Reyhan Efendi! Bu su 
meselesini nasıl da akıl ettin? Di
yor. Şoför Hasan Ali de ilive e
diyordu: 

- Hatleri varsa bir daha gez
miye gelsinler bakalım. Bu sefer 
havuza daldınnz. 

Reyhan Andelibe: 
- Aşkolsun! Diyordu. Benim 

kumandayı tam zamanında yeri -
ne getirdin. Biraz gecikseydin 
banyo odasından çıkacaklardı!. 
Köşkün kiraya verilmesi teh -

likesi, aralarındaki münafereti, 
dedikoduları kaldırmıştı. Şimdi 
hepsi ayni gayeye doğru yürü -
yorlnrdı. 

Andelip bu muvakkat itfüıftan 
istifade ederek aşçıya: 

- Mehmet usta! Dedi. Kapının 
önünde biraz kuru odun var. Şu
nu kır da bir çay içelim. 

Bir cemile yapmak istiyen şo· 
för Hasan Ali: 

- Ben de ocağı tutuşturayım' 
Dedi. 

Andclip odun ateşinden simsi· 
yah kesilen çaydanı ~olaJ?tan 51·. 
kardı. Kirli masanın uzerıne bırı 

•• • • • Unıversıteh 

Kızların Cephe 
Gerisi Hizmeti 

TAN 

Dün de İki 
Muhtekir 
Tevkif Edildi 

16-5-1~Ml 

-~ .................. 
Ebedıyen Y aşamanuı 

No: 74 
--

Tıbbiyeliler Hasta Ayrıca ikt' Muhtekir Çaresi~i Bulan 
diğerine benzemiyen dört tant
bardak koydu, ortaya bir de ka· 
şık attı. 

Bakıcı Yetiştirecekler de Adliyeye Verildi Bir Doktor 
}'azan: Naci SaduUalı 

Büyük mutbah sobası, çatlak 
yerlerinden dum:ınlar, alevler sa· 
çarak üstiine konulan çinko kap
taki suyu kaynatmıy:ı çalışıyor -
du. 

Bu dört kişi odun dumaniyle 
gözleri yaşararak sohbete başla
dılar. 

Balıkpnzarmda sabun ve y:ığ 
ticareti ile iştigal eden Kosti A
nndoluya fahiş fiyatla sabun gön. 
dermek sucu ile yakalanmış ve 
adliyeye verilmistir. Dün asliye 
ikinci ceza mahkemesinde du
ruşması yapılan Kostinin· tevki
fine karar verilmiştir. 

Alacak bahsinden hariç olarak 
anlatacak bir şeyleri yoktu. Ne 
zaman mevzu değiştirmek icap 
ederse Reyhan efendi belki yuz 
defa anlattığı Balkan hnr~"'İ hi -
kayelerini tekrar eder; Andelip 
de bu vakaları dinlediği zaman 
arada: 

Üniversite Tıp fakültesi dekan
lığı fakültede mevcut 140 kız ta
lebenin gönüllü hastabakıcılık 
kurslarında çalışmaları için fan. 
liyete geçmiştir. Kz talebe 
dün sabah dekanın riyasetinde 
bir toplantı yapmışlar ve yapıla. 
cak işler ve cephe gerisi faaliye
ti hakkında mühjm kararlar ver
mişlerdir. Dekan, bilhassa kız ta
lebeden Anadoluya gitmek n-.:
buriyetinde oldukları halde şeh
rimizde kalarak gönüllü hasta 
bakıcı kurslarına devam etmeyi 
kabul edenlere teşekkür etmistir. 
Diğer talebenin gösterdiği yurt
severlik karsısında da gurur duy
duğunu bildirmiştir. 

Şehir Meclisi birinci reis ve- ruJmu~ ,.e bu e-;nada merasime iş. 
kili Necip Serdengeçti'nin cena· tirak eden herkes cenaze araba
zesi dün sabah sant 11,30 da Be- sının öniinde bir ihtiram vakfosi 
yo~lu Ziikur hastahanesinden yapmı~tır. 

23 kuruşa satılması lazım gelen 
hurda demirin kilosunu 40 kuru
şa satan demir tüccarı Taha da 
ayni mahkeme tarafından tevkif 
edilmiştir. Her iki mahkeme de 
şahitlerin celbi için başka bir ~ü
ne bırakılmıştır. kaldırılmı:itır. Ccnaze;\'e yirmi Bu sırada Şehir Ban.dosu ma

kndar cclenk g(inderilmi tir. Ta- tem havası çalmıştır. Bundan son 
butu. Vali ile Şehir medisi azası, 
iktisadi kurum ve müesseseler r~. ~.e~nze .. yaya olarak Be~:azıta 
mensupları, merhumun bir ('Ok ı?oturulmu!? ve cena:r.e namazı Be
tanıdıklarınm bindiği yiizden faz· yazıt camiinde kılındıktan sonra 
la otomobil takip etmiştir. Saat otomobillerle Bakırkö;rüne gidil-
12,10 da cenaze arabası, beledi-ı miş ve cenaze aile mezarlığına 
yenin iiniinde 5 dakika durdu. defnedilmiştir. 

Fiyatları mürakabe bürosunun 
kontrol memurları Edip Karaknş 
isminde birinin mn~nzasında cür
mü meşhut yapmışlardır. Mağaza 
sahibi 60 kuruşa satılması lazım 
gelen bir basmayı 90 kuruşa sat.. 
mıya teşebbüs etmiştir. Kontrol 
memurları hadiseye müdahale e
derken, mağaza sahibi, kontrol 
memurlarından birinin cebine 120 
lira koymuştur. Gerek ihtikar ve 
ıcerekse rüşvet hadisesi hakkında 
zabıt tutulmuş. Edip Karakaş ad
liyeye tevdi edilmiştir. 

- Maşallah sana ... iyi cesaret 
doğrusu... Aşkolsun Reyhan e -
fendi... 

Gibi cümlelerle ona peyrevlik 
ederdi. 

Geç vakite kadar kaldılar. Aş
çı Mehmede Reyhanın sesi bir 
ninni gibi geldiği için başının 
şeklini değiştirmcmiye çalışarak 
ufalan gözlerini müphem bir nok 
taya dikiyor, için için şekerleme 
yapıyordu. 

Hazırlanan gönüllü hasta bakı_ 
cı kurslan programına göre Tıp 
fakültesinin kız talebesi üç gru
pa ayrılacak, son sınıfta olanlar 
yalnız beş saat. üçüncü ve dördün 
cü sınıf talebesi 20 saat, diğer sı
nıflarda olanlar da 25 saat ders 
gördükten sonra Yardım Seven
ler Cemiyetine kayıtlı kadınlara 
hasta bakıcılık dersleri verecek
lerdir. Her fakülteli talebe en az 
dört kadını yetiştirecektir. Kurs
lar Cerrahpaşa ve Haseki hasta
hanelerinde yapılacaktır. 

19 Mayıs Bayramı 
Reyhan birdenbire saatine bak 

tı. 

Hazırlıkları Bitti Beyo~lunun maruf bir terzisi 
de, yerli kumaşları İngiliz kuma
sı diye müşteriye satarken yaka
lanmıştır. - Haydi Andelip! Dedi inekle

ri sağmıya git ... Ortalık kararmış! 
Andelip, büyük bulaşık yalağı

nın yanında duran feneri yaktı, 
omuzundaki yünlü atkıyı başına 
örttü. 

Nemli bir sonbahar rüzgarı 
camları kırbaçlıyor; mutbağın ö
nündeki ıhlamurun dallarını köş
ldin saçağına çarpıyordu. Kapıyı 
açtı, merdivenin basamaklarını 
indi. Mutbaktan ahırlara kadar 
giden yolda takunyalarla burtm
la burkula ilerledi. 

Dıvarın öbür tarafında ihtiyar 
Madam Bomonun bahçesinden 
bir baykuş öttü. 

Andelip, eski bir itiyatla bu 
kuşun ötüşünde bir uğursuzluk 
denemişti. Birdenbire hatırına 
geldi: Prensesin (kanser) ıztırap
lan içinde kıvrandığı zamanlar -
ela da bu meş'um hayvan köşkün 
damına konarak kahkahalar sa . 
vurmuştu. Damat beyle küçük 
hanımın ayrıldıkları gün de yi -
ne baykuşun vakitsiz :konserini 
dinlemişlerdi. Küçük hanımla ba
bası - adres bırakmadan - kaçtık
ları gün de yine bu uğursuz kuş 
ötmüştü, 

(Arkası var) 

Milli Şefin lmzah 

Fotografları 
Ankara, 15 (A.A.) - Bugün 

aldığımız haberler Milli Şef İs -
met İnönü'nün hediye etmis ol
dukları fotografların Afyon. Bay 
burt, Yenice, Beypazi.rı ve Şi
randa Parti ve Halkevlerinde şe
ref mevkilerine merasimle ko
nulduğunu ve bu miinnsebetle 
yapılan toplantılarda Milli Şefe 
karşı en içten sevgi ve ba~lılık 
duy.ı;?uları izhar edildiği bildiril
mektedir. 

POLİSTE: 

Bir Sabıkab, Bir 
Genci Öldürdü 

Evvelki gece Galatada sabıka
lılardan Portakal Salih, hiç ta
nımadığı Kadri adında bir ,gen
ce harfendazlık yapmıs. bu yiiz
den aralarında çıkan kav~a so -
nunda Portakal Salih. Kadriyi 
bıçakla yaralamış ve öldürmüş -
tür. 

Maktul Kadri. Galat.ada Ziraat 
Bankası arkasında Rasimin lo -
kantasında garsonluk yapmakta
dır. Kadri evvelki ı!ece ~cç va
kit işini bitirmiş, Toohanedeki 
evine gitmek üzere yola cıkmış
tır. Kadri Necatibev caddl'sinden 
gec;<'rken saf! taraftaki iskembeci 
dükkSnı önünde Salihle karşı -
lnsmıştır. Salih. gence sarkıntı -
hk etmis. bundan muğber olan 
~enç, Salihin üzerine yürümiiş. 
ve onu tokatlamıya başlamıştır. 

İlk kurs Tıp fakültesinin son sı
nıfındaki 23 kız talebeye mahsus 
olarak ve 20 Mayısta açılacaktır. 
Beş saat hasta bakıcılık dersi gö
recek kızlar 25 Mayısta gönüllü 
hasta bakıcı diploması alacaklar
dır. Fakültenin dördüncü ve ü
çüncü sınıf talebesi de 26 Mayıs
ta kurslara başlıyacaklardır. Kurs 
6 Haziranda ikmal edilecektir. 7 
Hazirandan itibaren de üçüncii 
kurs faaliyete geçecektir. 
Tıp fakültesi kız talebesi Cer

rahpaşa ve Haseki hastahanesin
deki stajlrından sonra Yardım 
Sevenler Cemiyetine kayıtlı ka
d.mların yetiştirilmesine çalıısa
caklardır. 

""" 
Sipahi ocağına kayıtlı kadınlar 

dün ocak merkezinde bir toplantı 
yapmışlardır. Beyoğlu Halkevi 
reisi Ekrem Tur'un da hazır bu
lunduğu bu toplantıda Yardım 
Sevenler Cemiyetine azami mü
zaheretin ,gösterilmesi ıçin müra
caatte bulunulmasına karar ve. 
rilmiştir. Ayrıca bir komite teş
kil edilmiş ve bu komitenin Be
yoğlu Halkevindeki Yardım Se
venler Cemiyetine müzaheret ko
misyoniyle teşriki mesai etmesi 
kararlaştırılmıştır. Komite Bayan 
Fikriye Zekai Cankadreş. Mela
hat Aksel, Nimet Akgün, Beraat 
!\'Iadr.ı, İffet. Sadak, Ano Vadiç
ten müteşekkildir. 

M acar gazeteleri, başlıkla
nna birer istifham koya

rak yazdıklan makalelerde, Hır
,·a tlann, Hınatistan tacını Jtal
yan Kralına teklif edeceklerini 
yazıyorlarmış. Eğer bu rivayet 

' doğru ise, Htrvatlann 1914-18 
harbinden sonra senelerce ve 

19 Mayıs Spor ve Genelik bay
ramı için vilayet tarafından neş
redilen talimatname alakadarla
ra tebliğ edilmiştir. Talimatna
meye göre. bayram kazalarda ve 
nahiyelerde kutlama komisyon
ları tarafından tanzim olunacak 
pro~rama ~öre, okul talebesi, 
mükellefler. soorcular. Halkcv
leri mümessilleri tarafından te
zahüratla kutlanacaktır. Mükel
lefler ve sporcu1ar ü~ kısım hır 
linde geçit resmi yapacaklardır. 
Bunlardan bir kısmı haki elbise 
(?ivecek, bir kısmı soor kıvafe -
tiyle merasime i~tir;k edecek. 
bir kısmı da klüplerin ihtivari 
sporcu a7.alarından mütesekkil 
grup halinde merasim s.teçişinde 
ver alacaktır. 

Bu sene ilk defa olarak beden 
tcrmiyesi mükellefleri de spor 
vt:! genelik bayramına iştirak c
decekltrinden, bunlar için de 
hususi bir talimatname hazırlan
mıstır. Beden terbiyesi mükel -
lefleri haki üniforma crivN:ek ve 
saat 9 da kolbııs1 Sıraselviler 
caddesinde Taksim nahive mü -
dürlüğü binasının önünde bulu
nacak ve kol Firuzağaya doğru 
t.oplanmıs bulunacaktJr. Bölge 
Direktörlüğünce yanılacak tefti
si müteakıp, bunlar Taksim mev
danında ver alacaklardır. Kadın 
mükellefler. öğretmenleri bas -
lannda olduğu halde saat 8 45 
de bölge birı:ısma J?elmis bulu -
nacaklardır. Bölge binasında so· 

Dava Bu 
muydu? 

senelerce güttükleri istiklal da- y 
~::;:n~::;k;~~ ikibetine ai · ı ;~~;h~za;~~~~·ı 

1 914-18 harbinden sonra t ••••• •••••·-·---
A vusturyadan koparılan, le çalışmıya başladı. Halkın bu 

Sırbistana peşkeş çekilen Hır - meclise itimadı yoktu. Evvela 
vatlar, kültiirü ,.c istiklal şuuru Hın·at ekalliyetleri bu ınebus
kuvvetli bir camia olarak o ları ve rejimi protesto ettiler. 
günden bugüne kadar istiklalle- Hırvat meselesi Yugoslavya -
rini elde etmek için uğraştılar. nın en mühim meselesiydi. Sto
Sırbistanda emperyalist gaye • yadinovitdı hükiimeh büyük 
lcr takip eden muhafazakar hü· Sırp birliğini meydana getirmek 
ki'ımetlcr, llın·atlara ekalliyet istiyor, kararlarını cebren Hır · 
haklanndan fazlasını ,·enniye 
ra1.ı olmu~·or, bu ileri milleti, ,·atlara kabul ettirmiye çalışı -

yordu. Roma ve Berlinin tavsisanayii ve kiiltürü kendisinden yesiyle memleketini yavaş ya -yüksek olmasına rağmen idaresi 
altında tutmak istiyordu. Ma· vaş faşistle~tirerek faşist dikta

törasını kurdu. Hll'vatlar bu diktchek hiir yaşamak istiyen kii-
tatörlük altında daha büyük taz çük bir milletin bu istiklal da · 

vasını omuzlarına alarak, bütün yiklere ınaruz kaldılar. 
halkın iştirakiyle bu kurtuluş * * 
davasının öniine ~()ti. 

S toyadinovitch 1935 te ik-
Hasmına karsı zavıf ve celim- tidara geldiği zaman, Yu· 

siz bir adam olan Salih davak goslavyada demokratik bir reji-

A lmanya ile Italya ara-;ın
da yapılan A vrupanın 

taksiminde Dalmaçya ltalyan · 
lurın hissesine düşiiyordu. Hır
vatlar da Reich'c bağlı bir dev
let olacaklardı. Fa~izmin bu is· 
tilacı hücumu kar~ısında Ma -
tchek, Alınanlara temayülii ol
makla beraber, Hırvatistanın is
tiklalini temin için Sırplarla bir
leşmeyi, faşizme karşı müşterek 
cephe yapmayı tercih etti. 

yiyeccgını anlayınca, bıcağını ınin hiikiinı si.ircceğini, matbu . 
cekmiş ve birbiri i.izerine gencin at, içtima ve fikir hürriyetinin 
kasıklarına saplamıya başlamış- yer bıılacağını söylemişti. Bu va-
tır. Birkaç dakika sonra vaka ade ~ii,•enen Hırvatlar tekrar is-
mahalline yetişen polisler katilin tiklal mücadelelerine kuvvet ver 
kaçtığını ve Kadrinin de yerde diler. Fakat Stoyadinovitch, ken 
kanlar içinde yattıkını görmüş-ı disinden evvel mevcut olan dik· 
ler. derhal Beyol!lu hastanesine tatöryal rejime hiç dokunmadı, 
kaldırmşlardr Fakat t?enç has - . esas teşkilat kanununda Hırvat
tane kapısında ölmüştür. 1 lan istediği değişiklikleri yap-

Zabıta gece sabaha kadar yap- madı, Yeftiç (eski Baş,-ckil) za
tıı!ı araştırma sonunda katili bı- manında intihap edilen medis-
çağı ile beraber yakalamış ve \.. ..... _~-=7===~==---~--~ 
adliyeye teslim etmiştir . 

• 

I 939 da Setkovitch Hırvat -
larla bir anlaşma yaptı. Bu an· 
laşma llın atlara Yugoslav esas 
teşkilatında büyük haklar ta -
nıyor, Ilırvati.stanı adeta ınüs • 

~~--

yunduktao sonra saat 9,15 de 
kolbaşı bölge binası önünde ol
mak üzere toplanacaklar ve 
bundan sonra Taksim meydanın
da bulunacaklardır. 

O gün öğleden sonra saat 
15,30 da Beşiktaş ve lstanbul
spor, Vefa ve Beyoğluspor klüp
leri arasında iki futbol maçı ter-

PİYASADA: 

Yeni Et Narhı Dümt 

Tesbit Edildi 
tip edilecektir. 'r.\tı~ ...._" - Fiyatları Mürakabe .Komisyo -

Bütün Halkevleri genelik bay nu, dünkü toplantısında et li
ramı münasebetiyle ı;tündiiz ve yatlarını yeniden tekkik etmiş -
gece toplantılar ve şenlikler ter- tir. Kıvırcık etinin 65 kuruşa, 
tip edl..'ceklerdir. Bakırköy Hal- karaman etinin de 60 kuruşa sa
kevi saat 14,30 da Barutgücü sa- tılmasına karar verilmiştir. Ku· 
hasındaki Atatürk büstüne çe - zu fiyatları hakkınaa tetkikata 
lenk koyacaklardır. Beden ter - devam edilmektedir. 
bivesi mükelleflr.ri jimnastik ha- Diinkii İhracat - Dün muh-
reketleri yapacaktır. telif memleketlere 200 bin lirn-

Beşiktnş Halkevi Şeref stadın- !ık ihracat yapılmıştır. En ziya
da ~erasim yapacak:. ,;ece Hal- de Slovakyaya 125 bin liralık de
kcvınde konser ve musamere ve- ri ~önderilmistir. 
rilecektir. Beykoz Halkevi atle- Memurluk imtihnnları - Dün 
tizm. ~.oks r.?Österiş. gii:eş ve fut-ı Toprak Mahsulleri Ofisinde me
bol musabakaları tertıp edecek- mur imtiha~larına başlanmıştır. 
tir. Bu ayın yirmi ikisinde de, Ti-
Beyoğlu Halkevinin kapalı spor! caret Ofisine .Rirecekler için im

salonunda ise kadınlar tarafın- tihan yapılacaktır. 
dan müzikli jimnastik hareket - Yeni Borsa Dairesi - Kambi
leri f.!Östcrilccek. kılıç - kalkan vo Borsası için, dördüncii Vakıf 
oyunları, ritmik hareketler ve hanının alt katında bir daire ay
milli oyunlar yapılacaktır. Emi- rılmaktadır. Ay başında Kambi
nönü Halkevinde de eskrim ve vo dairesi Zahire Borsasından 
plastik danslar yapılacak, mü - bu yeni d~ireye taşınacaktır. ' 
kafatlı müsabakalar tertip edi - -o----
1ecektir. Diğer Halkevlerinde de ADLİYEDE: 
muhtelif spor hareketleri ve mü 
samere1er yapılarak genelik ve Kızı Alamayınca 
Soor Bayramı tesit edilecektir. 

Evini Ateşlemiş 
Fatihte oturan Fatih adında 

bir genç bundan bir müddet ev.: 
""\ vcl komşusu Alinin kızı Melaha

te lışık olmuş ve kızı babasın -
dan istemiştir. Fakat red cevabı 

takil bir de\'lct haline getiriyor- alınca. bir akşam kardesi Meh -
du. Svetkovitch "bitaraflık,, si· met A~i ile ~eraber MeUıhatin 
yasetiyle mihvere temayül eder· 1 oturdugu evın kaolamalan ara: 
ken, dahilde bir Hırvat mesele· sına J,!a~lı . bezler koymuş ve evı 
si çıkarmak istemiyordu. ııtPc:~;mıs~ı: .. 

Matchek, Sırbistan istiklalinin D~n bırıncı ağır ceza mahke-
cn tehlikeli giinlerinde, hükı'.i _ mesınde duru~alan yapılan 
metle iş beraberliği yapmış, Hır c;u~lularda~ Fatı? . . . 
vatistanın istiklalini en büyük 

1 
- B~nım.w~lının kızı ılk=~= 

düşman olan ltalyan ve Alman ~n.mek ısteda~ım vnlandır .. 
.. ·· k • · •iıcn ~ızmı bana zorla ve ımam 

te~.at't.uhz_ıtındenh kurktarmat ıçın nikfıhı ile vermek istedi. KabıJl 
mu e ı cep eye uvve ver · t ed·w· . .. .. b suretlr 

· t' s s· · 'ht'IT d " m ıızımı ~orunce. u mış ı. on ımovıç ı ı a ın c t . , _..ı· • tik alma'· · · . •mc ,asnı L'u ıo ın am ,.. 
de Matchek bu vaz1yetını mu · . t ..ı. d . t· 
h f t · •s ı>c1ı.. emıs ır. 

a aza e tı. Muh:ıkcme sahitlerin celbi i-
lf lf "İn başka bir ~üne bırakılmrştı;:. 

K ral Aleksandrı öldiirtiiıı, • 
Hırvat istiklalini Ital:rn · 

nin yardımiyle kazanımya °Ça · 
lı~an, hu dna~·etten sonra ltal· 
yada bannan Pavlovich, Sırbis· 
tanın inhilaliy le memleketine 
döndiiğii zaman Hırvatistanın 
müstakil olacağını ilan etıııiştı. 
Hırvatlar, hakiki bir istık~lc 
kavu~mak ateşiyle yanıyorlardı. 
Fakat son gi.inlerde Hırvatista·ı 
!1ı~ d~ştüğii mlişkiil \~~ziy.et,. l!iı 
ıstıklal manzarası degıl, ıstıluc. 
büyiik kuvvetlerin elinde ımuı
kcn bir de,·let manzarası arze . 
diyordu. Şimdi Dalmaçya sahil·ı 
lerinin Jtalyaya ilhakı mevzuu 
bahsolurken, Hırvatistana bir 
ltalyan kralının getirilmesi, ve 
bu tcklıfin llır\'at hiikuıneti ta. 
rafından yapılması, insana yal· 
nız )la<'8r gazetelerinin makale 
başlıklarına koydukları istifha · 
ını hatırlatmıyor, ayni zaman · 
da "dava bu muydu?,, sualini 
sorduruyor. 

Kiiçi.ik devletler ve milletler 
büyiik milletlerin diinya taksi · 
ıni miicadelcsinde istiklallerini 
ancak bir kral tacı paha'.'öına ka · 
zanırlar. Hakiki istiklil, halk 
kiitlel<'rinin kendi eli \'C kanıyla 
kazanılan, i~tiklfıldir. 

----' 

Maarif Vekilinin 

Tetkikleri 
Maarif Vekili Hsan Ali Yücel 

dün belediyeye gitmiş, V3li ile ha 
zı Maarif isleri etrafında görüş
müştür. Vekil istimlak müdürlü. 
ğünde de meşgul olmus ve ilk o
kul binaları için yapılan istim
lakleri ve inşa edilen okulları 
mahallinde tetkik etmiştir. - - --o----

İzmitte Bir Sergi 
İzmit, (TAN) - Sehrimiz Ak

"am Kız sanat okulu, Yeni Turan 
okulunda senelik sergi ac;mıstır. 
Serginin küşat resmini Vali Ziya 
Tekeli yapmıştır. Aksam kız sa
nat o1culunun sergisi halk tarn
fından biiviik bir alaka ile karşı
lanmıstır. Sergi h 0 r min binler
ce vatandaş gezmektedir. 

İzmitte Bir Mahkiımiyet 
İzmit, (TAN) Şehrımizde 

postahane civarında kolacılık yap 
makta olan Hatice isminde bir 
kadın, iandarmaya hakaret su
"Undnn ci.irmü meşhut mahkeme
si tarnfındnn 7 ay hapse ve 35 
lira para cezasına mahkum edil
miştir 

Kıymetli doktor Ziya Gün 
ı.-irmi clört saat içinde, hii· 

tiin ömriince gösterdiği meşhur 
hcsnbiliğine muhte em bir mnnn 
katan mii.J<emmel bir cömertli
ğin kuhramam oldu: 

Zaman zaman kendi nefsinden 
bile c irgedi~i büy~ik servetinin 
olancıı mahsulünii, Üniversite ku. 
cağından yetişecek gençlerin yar. 
dunına hasretti. Ve ciimlenıiz an. 
ladık ki, hisset içinde geçtiğini 
sandığımız o uzun ''C mahrıımi· 
yet dolu öıniir, hu bü;\·ük ''e unu. 
tulmaz feragatin fcdnkarane ha· 
zırlığından iharetmis. Ve Ziya 
Giin, o biiyük servetinj, ömrüniin 
son yıllarına kndar, en temiz ga· 
ye uğruna harcamak zevkini tat
mak mnksadiyle iktisat etnıi . 

Şimdi onun nzami tasarruf i· 
çindc geçirdiği yıllar zarfında 
katlandığı mahrumiyetlerin ma. 
sunı sefasını, Üniversite sıralnn
nrn en fakir. ve en miistalt tale
besi siirecekler. O çocukların 
yarın kendisine karşı duyacakla. 
rı samimi minnet ve şiikran, dok· 
tor Ziya Giin için, bir ömriin 
bütün mahrumiyetlerini unuttu
rabilecek kıymette bir mükafat 
de~il midir? 

Doktor Ziya Giin, bi-r doktor Sl

fatiyle <ilmemcn.in çaresini bula. 
mazdı. Fakat doktor Ziya Gün, 
bir insan sıfatiyle, ebediyyen ra· 
şamanın çaresini bulmuş buıu. 
nuyor. Bir fani olan doktor Ziya 
Gün, en layik ellere verdiği he
diye sayesinde senelerin ı?etirebi. 
leceği nisyan karanlığından per
vası kalmamı bir bahtiyardır. 
Ve o artık, kendi yardımından 
müstefit olacak her memleket ço
r.ıı!iı.mun kalbinde ,.e hnyırhah
lığın kadrini miidrik bulunan her 
vatandasın viirci?inde. daima. tıp. 
kı ismi gibi "Giin" "Ziya" sı ka
dar temiz bir hatıradır. 

O, ~·apt1ğı hareketle. sade '()'. 
niversitc rrençlerine verimli bir 
hediye <lej!il, memleket zenginle. 
rinc de miif'ssir bir ibret dersi 
venniştir: Ve bu ders de. o hcdi· 
veden daha nz kı:vmetli dej!ildir. 

Burada, "Ziva Giin" Ü şükran
la anmak vazifesini yerine geti
l'irke.n. unutmuvoruz ki. l>lz bu 
hareketin bize bıttırdıi;ndnn da. 
ha büviik bir ze\•ki an.cak. hDtün 
memleket rrenclrrinin. tal1sillerini 
tnnıamlıyabilınck için. zenırin ha
mivetiııc muhtaç olmıyacakları 
<riin ~11vnrna17;. 

l\IUTEFERRlK: 

Adana-Ankara Hava 
Seferleri Başladı 
Ankara ile Adana arasında 

tayyare sef crleri dün sabahtan i
tibren başlamıştır 

Dün sabah saat 8.30 da ilk tay 
vare Adanadan Ankaraya hare
ket etmistir. Ankaradan da pa -
zardan baska her gün 15.~0 da 
bir tayyare Adanaya gitmekte -
dir. 

Hiiki'ımetten Aln<'nğı Olan -
lar - Hükumete nakliye vasıta
sı satanlann. paralarının Hazi -
rnna kadar ödenmesi için alaka
dar makamlara emir ve>lmfştfr. 

Biikreş Elcimiz - Bir müd -
dettC'nberi mezunen memlcke>ti
mizde bulunmakta olan Bükreş 
Elcimiz FTamdullah Suphi Tan -
rıöver dün akşam Romanyaya 
gitmiştir. 

Sinemalarda Dezenfcksiyon -
Belediyeye sine>malarda bit ve 
tahtakurusu bulunduğu ihbar 
c.>d ilmiştir. 

Bunun iizerine Belediye sine
maların her av iki defa dezen -
fekteye tabi iutulmasını karar
ı astırrpıştır. 

Sosyeteşilep, Deniz 
Yollarına Geçiyor 
Sosyete Şilebin Devlet Deniz 

vallan 1dare>sine bağlanması ta 
karrür etmistir. Sosyete Şilep 
umumi heyeti bu ayın 30 und, 
fevkalıide bir toolantı yaparaF 
Denizvallarınn iltihak kararı V~· 
recekÜr. Bu suretle 7100 tonlulı 
bakır. 6.280 tonluk demir vr 
5.500 tonlıık krom şilepleri D~ 
nizvollfırı İrlar<'sinin emrine ge 
cecektir. Bugün Sosvete Silcb 
idare edPn me>murlnrm hemer 
lıenc:i de Denizyollarına geçecek· 
lerdir. 

~------------~ 

A ğ a o ğ 1 u Ahmcdin 
Öliimünün Yıldöniimü 
Kıymetli muharrir ve> müte

fckkirlerimizden. Ağao~lu Ah -
medin ölümtiniin vıldonümü 111ü 
nasebc tivle 19 \J :ıv c; nn· ,rtc i 
günü saat 11 d" ır· + ıı · ·u·ı "\i -
santaşmdaki evinde l:ı ' r ~•mh:-:tı 
yapılacak ve hatırası e.:'lll:-cuktır. 
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ITurna ile An 

Dünyanın 

Siyasi 
Manzarası 

1 - Almanyanm Kızıl denizi teh
like mmtakası ilan etmesi, Ame
rikan gemilerine bu yolu da ka
pamak gayesini istihdaf etmekte
dir. Şimdi bu deniz yolunu kul
lanabilmesi için Amreikanm Al
manya ile çarpışmayı göze alma
sı !Azım gelecektir. 
2 - Vichy'nin kabul ettiği bildi
rilen Alman talepleri bala ifşa e
dilmemiştir. Garbi Akdenizde Al
manlar, Fransız; Şimali ve Garbl 
Afrika müstemlekelerini daha faz
la kontrol altına almayı istemek
te, Fransız ticaret filosundan isti
:!ade etmektedir. 

Kızıldenizde: 

A lmanya Kızıldenizin de 
tehlikeli mıntaka olduğu

nu ilan etti ve şimdiden sonra 
gemilere Süveyş kanalı ile Aka
be körCezine kadar olan. sahaya 
sokulmamalarını, aksi takdirde 
torpil, tayyare veya denizaltı ile 
batırılacaklarını ihtar etti. 

Kızıldeniz son günlerde Ame
rikadan Mısıra gelecek yardım 
i~in en mühim yol olmuştu. A
merika bu denizi serbest deniz 
olarak kabul etmis ve Amerikan 
gemilerinin bu deniz yolu ile 
doğrudan doğruya Mısıra kadar 
c~ya nakledehileceklerini ilan 
etmişti. Filhakika bu yol en t~h
likesiz yoldu. Ve Amerikan ge. 
mileri tehJikeli mıntakaya gir_ 
meden İngilizlere şimali Afri
kada miihimmat vesaire getire
bileceklerdi. 

Almanyanın bu denizi de teh
likeli ınmtaka ilan etmesi, Ame.. 
rikan gemilerine bu yolu da ka· 
pamak gayesini istihdaf etmek
tedir. Şimdi bu deniz yolunu kul 
!anabilmesi ı~ın Amerikanın 
Almanya ile çarpışmayı göze al. 
nıası lazım gelecektir. Çünkü 
Almanya, bu denize girecek A
merikan gemilerinden birini ha· 
tırdığı takdirde, Almanya ile 
Amerika arasmda bir ihtilaf 
nıenuu çıkmış olacaktır. 

Bu tedbir karşısmda Amerika 
ne yapacaktır? Bu tehlikeye 
:rağmen gemilerini Kızddenize 
gönderecek midir? 

Görülüyor ki, Amerika fiilen 
harbe girmedikçe İngiltereye 
kendi vasıtalariyle kafi derecede 
yardıma muvaffak oJamıyacak, 
'\'e İngiltereye gönderdiği mal
zemenin denizin dibine indiril
mesine tamamen mani olamıya· 
caktır. 

Fransa - Almanya 

Vichy'nin kabul ettiği bildi.. 
rilcn Alman talepleri ha· 

la ifşa edilmemiştir. Fakat AL 
rnanlar Vichy'ye sözde bazı ta. 
'·izlerde bulunmuşlardır. Bu ta. 

NE KADAR 
Bunu da soran, sayın okuyucu

larınıızdan Bayan Nezihe... He
nüz on sekiz yaşında olduğunu 
hdber veren bu bayan okuyucu -
muz, uykuyu pek severmiş. Gün
de on iki saat uyumak bile pek 
hoşuna gidermiş. Fakat - anne • 
ler, her nedense, çocuklannın her 
haline itiraz etmeyi kendilerine 
bir vazife saydıklarından - Ba -
yan Nezihe'nin sayın annesi de: 

- l{IZlm, bu kadar çok uyur
san sonra mankafa olursun! 

Di:rormuş. Genç okuyucumuz, 
bu söz doğru mudur, diye soru
yor ... 

Çok uykudan insana manka. -
faEt ~eliı> gelnıiye~eğini kesın 
olarak söylemek bu zanıanda pek 
güçtür .. Vaktiyle • Sosyalistlerin 
koydukları kaideye uyarak • he
kimler de, insana günde sekiz sa
at uyku kafi, fazlası zar~r~, 
derlerdi: Fakat eski sosyalısthk 
adını ve şeklini değiştirdiğinden 
beri, hekimlikte de sekiz saat uy· 
kunun modası arlık geçmiştir. 

Şimdiki halde, uyku nazariye
sine göre, u~·ku ta eski ecdadımı
zın kısın - kendilerini ısıtmıya 
care biilamadıklarmdan - bir ta
rafta hiiziilerck uyumıya mecbur 
kalmalarının hala devam eden bir 
neticesidir. Yani medeniyet in -
sanlan halfı biisbiitün uyandım -

i' ·et ilcrledikce 

vizlerin kıymeti nedir ve Al
manya mukabilinde ne elde et
mektedir? 

Meşgul ve ~ayri mesır.ul Fran
sa arasındaki mania biraz kal· 
dırılacaktır. Böy]ece, bazı sı
kıntılar tahfif l'dilehilir ve Fran 
sız fabrikalarında imalatı felce 
ui?ratan ba·11 mahzurlar izale e
dilebilir. Lakin hunun dii!'er bir 
manası daha vardır: Hal~n Al
man harp rrı~kinası irin cahş
makta olan F,.ansız fabrikaları 
hu taviz yiiziinden daha büyük 
bir suhuletle cahsacaktır. 

Gayri nıPsırnl ve mes~tl mın
takaların hirin~Pn dii?-crine kart 
po~tal gönderilehilPrek, ve aile
Ierıne mensun hir kimsenin ce
naze merasimine ve:va akroha
dan bi,. hastarı.ın vantna ı:rittikJe. 
rini ishat f'dehiJenler hududu 
geçebileeeklerdir. 

Fransanın Alınan ise-al ordu
larının mAs,.aClarrna karsılık o
larak verdiği nara l'Ünde 400 
milyon franktan 300 milvon 
franıra indirilmistir. 300 mil~on 
frank dalıi fahis hir r<>'kamdı,. 
ve Almanların hu tenzilata mn
\·aiakat etmis olmalarının ve{J'a
ııe sehebi son zamanla,.da bir 
cok Alman frrkasının F,.ansa
dan sarki Avrupaya nakledil
miş olmasıdır. 

Dünkü. Ve 
Bugünkü 
BAGDAT 

Yazan: ·-·---------

Hamza Osman Erkan 
(Af yonkarahisar 1'1 ebusu) 

Cih~n harbinin başında İs- ğüm Halebin hükumet konağı, 
vıçrede tahsilde iken aö- Babiil - Faraç ve şehir haricin

nüllü olarak muharebeye işti;ak deki bahçelerı ve daha bir çok 
için memlekete gelmiş ve teşkila- yerleri ve büyük ağabeyimin 
tı mahsusanın kahraman "Os- Halep valiliği zamanında yaptrr
mal}cık" taburiyle Süleyman As- mış olduğu mebani ve yollar ha
kerı merhumun maiyetinde Bas- la hatırımdadır. İşte Halepten 
rayı istirdada giderken Bağdat- p;eçtiğimiz zaman bu hatıralar 
tan ,geçmiştim. zihnimden, bu manzaralar göziL 
~azinin bir medeniyet mamu- mün önünden geçti. 

İrakın en büyiik kabilelerinden biri olan Şammar aşiretinin çölde
ki çadırında (Bu aşiretin reisi olon Şeh Humeydi halen Bağdatta 

ikamet etmektedir) 

C engiz Ban tarihin kay . 
dettiği en yüksek asker 

dahilerdendir. Kendisine ve kcn 
disinden bu zamana gelinciyl' 
kadar da asker adedi mil:ron 
varan bir orduyu satranç ta§ı gi· 
bi idare etmek her kuınandan:ı 
nasip olmuş bir mazhariyet de . 
ğildir. Büyük imparator bu tle 
hayı yedi yüz elli sene ev-vel gös· 
termişti. 

1 Bii~·ük bir zaferden sonra ter. 
ı tip ettirdiği av eğlencesinde 
kendiısinc bir avcının terbiye et· 
tiğ"i an ile havada turnalarİ avla 
dığ-ını haber ,·erirler. 

Hanlar hanı bu kadar ufak hiı 
ha~·\·anın buna muvaffak olaca· 
ğına inanmaz avcıyı huzurunıı 
getirtir. 

- Sen koca turnalan bir ufal 
an ile a''lıyormuşsun öyle mi? 

- Evet. (Han) mı! 
- Emrediyorum. Bir diri tur 

na tutsunlar. Yann sahrada ht 
tecrübeyi gözümün önünde ya 
pacaksın. 

- Ferman buyurursunuz. 
Ertesi gün Cengiz Han bütiir 

maiyetiyle sahraya çıkar. Han'n 
avcılan bir turna getirirler ,., 
koyu verirler. Avcı hemen cebir 
den bir boğum kamış ı;ıkanr, ka· 
ınışın ağzını açar. içinden çıknn 
anyı, turnam arkasından koyu. 
verir. Arı kuşa yetişerek başına 
konar ve iğnesiyle hayvanın göz
lerini çıkararak yere diişiirür. 

Ondan sonra geri döner, sahi
binin eline konar. 

Bu tavizlere mukabil. Alman
ya ne elde etmek niyetindedir. 
Fransız hududunda hulunan bir 
muhabir, ~·ıık1nda Fransız ka
binesincle ı\ı>i!isiklik olabi]Pce
ğini bildirmektedir. Söylendiği
ne göre, Laval ya kahineye ~ire
cek veya Vichy ile Alınanlar a
rasında irtihat memunı vazifesi
ni görecektir. Ru takdirde, De 
Brinon yerine Vichy hükumeti

r~sı olmakla müftehir Bağdadı, 1rak hududuna kadar koca bir 
Dıcle ve Fıratı ilk defa olarak o ,gece ve bir gün imtidat eden bu 
vakit görmüş ve tanımıştım. Bir "transit" yolculuğu esnasında bü
daha görmeyi de çoktanberi arzu tün arkadaşlara bir rahatsızlık a
ediyordum. Meclisin kış tatilin- rız oldu. Nihayet İrak toprağının 
den bilistüade bir iki mebus ar- ilk istasyonu olan "Tel-Koçek" e 
k.adaşın İraka gideceğini işitir i- vardık. Orada tatlı ve munis bir 1 Son İrak seyahatine istirak eden mebuslanmız 
şıtmez, bu fırsattan istifade et- hava bizi karşıladı: tika müzesinde. (O~tada gözlüklü zat, İrak 

Bağdat 
müzeler umum 

Avcının bu mm·affakıyetini 
,:!örenler herifin ufak bir an~, bu 
kadar mükemme·l surette terbi
ye edebilmek hususundaki malın 
retine ha\·ran kalırlar. 

me~ hatırıma geldi ve bu seya- Me~).eket sıcak, halk sıcak. müdürü Sati Beydir) 
hatın asıl mürettibi eski ve aziz Mevsım Şubat ayı olmasına rağ
ahpabım İstanbul mebusu Ziya men hava o kadar hafif, o kadar 
Karamürsel ve Eskişehir mebusu yumuşak ki yüzünüzü, ellerinizi 
~-~~ndis İzzet Arukanlan gö- okşıyan ve sıkan bir kardeş eli. 
ruştum. Birlikte gitmiye karar Daha ilk temasta İrak memurla
verdik. Benden sonra da muhte- rının nezaket ve ciddiyeti, polis
rem Erzurum mebusu General lerin vakurane duruşları derhal 
Pertev Demirhan ve son dakika. göze çarpıyodu. Hudut Gümrük 
da da, aziz dostum Bingöl mebu- müdürü ile şimdi İrakta çöl po
su Necmettin Sahir bize iltihak lisliği vazifesini yapan meşhur 
ettiler. Bu seyahatin mürettiple- (Şammar) (1) aşireti reisi Acı! 
rine ve tatbikatını fiilep izhar ve ~erhumun biraderi olduğunu söy 
temin edenlere karşı ne derece lıyen bir Şeh bize: "İrak toprak
minnettar olduğumu tarif ede- !arına hoş geldiniz" diyerek beya
mem. ru hoş amedi ettiler ve birer birer 

nin Paris sefiri olacaktır. 

Lakin şahsi neticelerden c;ok 
daha geniş sair neticeler ''ardır. 
Vichy, Hindi • Çini'nin mihvere 
olan mütavaatının kendi lehin. 
kaydedilmesini talep edebilir. 
Almanya, Suriyede daha fazla 
haklar aramaktadır; buradan, 
Alman kuvvetleri ve tayyareleri 
İrakı ve Filistini tehdit edebilir. 
Maamafih, böyle bir tehdidin 
müessir olabilmesi için büyük 
Alman kuv,·etlerinin Suriyede 
bulunması lazımdır. Halbuki 
Fransız makamlarının teşriki 

mesaisi olmaksızın büyiik kuv
vetlerin Suriyeye gelmesi kolay 
olmaz. 

Garbi Akdenizde, Almanlar 
Fransız şimali ve garbi Afrika 
müstemlekelel'ini daha fazla kon 
trol altına almayı istemektedir
ler. Bahusus ki ajanslar Birle
şilt Amerikanın bu mm.takalarla 
ticaret anlaşmalan akdetmek ü. 
midinde olduğunu bildirmekte
dirler. 

3 Şubat 1941 Pazartesi sabahı ellerimizi sıktılar. Trenimiz bir 
Haydarpaşadan Toros ekspresiyle saat sonra kalkarak seraplar için
BaMada müteveccihen hareket de uzanan cölün nihayetsizlikle
ettik. rine daldı. Şimdi tamamen cöl or-

Tren Ankaradan sonra tama- tasında süratle Musu!a doğru gi
men doldu. Bundan dolayı Anka- diyoruz. 
radan binen Necmettin Sahir ar- Çöl deyince harkesin gözleri 
kadaşımız güç halle yatak bula. önünde bin bir esrar saçan hüL 
bildi. Öteki yolcuların çoğu (tica- yalar uçmıya başlar. Seraplariy. 
ret - transit) işleri için Basraya le, nihayetsiz ufuklarivle, ateşin 
giden tüccar ve komisyoncular, bir aksi ziya altında Göllerin kav
Adana taraflarına doğru giden bir 1 ruk topraklarında uzayan devele. 
iki memur, İsviçreden gelip İrak I rin gölgeleriyle, çöl başlı başına 
yolu ile Holanda Hindistanına bir alemdir. Bir defa cazibesine 
giden bir kadınla iki erkekten i- tutulanlar ölüm tehlikelerini gö
baret üç Holandalı vesaire.. ze aldırarak hep yine gitmek is-

Trende her şey rahat, yemek i- terler. 
yi ve bil, hizmet kusursuz, arka- Gece saat yediye doğru Musu-
daşlar neşeli. la vardık. Gayet güzel Türkçe * * konuşan Musul Belediye reisi, 

Nihayet, Fransız deniz kuv
vetleri meselesi vardır. Takdiri 
mucip bir harekettir ki Vichy 
hükumeti, Fransız donanması· Katarımız Suriye hududuna 
nın İngiltereye karşı kullanıl- "Meydanı Ekbez" e gelin-

konsolosumuz. polis müdürü ve 
saire istasyonda bizi bekliyorlar

masmı mükerreren reddetmiş- ce Türk toprağına veda ettik. Da. 
tir. Lakin Almanlar Fransız ti· hil olduğumuz memleketin tama. 
caret filosundan istifade etmiye men bir yabancı memleketi oldu
b~1'}1amışlardır , ,e şimdilik bu · ğunu bir türlü gönlümüz kabul 
büyük karla iktifa edebilirler. etmek istemiyordu. Fakat va,gon 

restoranı birdenbire dolduran bir 
JJl. ANTEN sürü Suriye Ermeni memurları-

UYUMALI? 
gece hayatı uzadığından belki -ne 
kadar uzak olduğunu tahmin e -
demediğimiz bir zamanda - in -
sanlar yirmi dört saati hiç uyu -
madan geçirebileceklerdir. 

O zamana kadar şu kadar saat 
uyumalı, diye kestirip atmak, uy
ku nazariyesine göre, fazla cesa
ret olur. llerrkes, ta eski ecdadın
dan kendisine kadar gelen1 ihti -
~acına göre az veya çok uyur. Ih
tıyacı kalmayınca da uyanır. Az 
uyumaktan zarar geldiğini söyle 
mek fence ınümkiin olmadığı gi
bi, çok uyuyarak mankafa olmı
yanlar da çoktur. Herkesin uyku 
ihtiyacını vücudünün kendisi bi
lir. 

Zaten, oku:vucumuzun sayın an 
nesinin buyurduğu gihi, bir genç 
kıza ou iki saat uyuduğunu söy· 
lemek doğru olmaz. Genç kız on 
iki sa3:t yatağında kalıyorsa, allı 
saat hır tarafının üzerinde altı 
saat de öteki tarafının üz~rinde 
uyuyor demektir. Topu topu altı 
saat uyumaya da annelerin bile 
itiraz etmiye hakları olamaz ... 

Yalnız, sayın okuyucumuza tav 
siye ederim: Kaç saat isterse uy
kudan kalkınca bütün vücudüne 
ılıkça su dökünıneli, sonra biitün 
vücudünü sertçe bir havlu ile u
vuşturmalı. O zaman çok uyku
dan mankafa olmaktan korku kal 
maz 

nın lüzumundan fazla mütecessis 
ve Iaübali tavır ve hareketleri 
hakikati gözümüzün önünde te
cessüm ettiriyordu. 

Suriye hududunda uzun süren 
gümrük ve pasaport kontrol mu
ameleleri dolayısiyle trenimiz bir 
kaç saat teehhürle geceleyin Ha
lebe vardı ve geçti. 

Cihan Harbinde asker olarak 
Halepten geçerken Süleyman As
keri merhumun karargah zabita
niyle birlikteyim. Bir kısmımız 
Baron otelinde, diğer bir kısmı
mız da Amerikan ve Almanya o
tellerinde kalmıstık. 

O vakit çocuk göziyle gördü-

Bir Gazetecinin Kendi 
Macerası R obert Bunelle lngilterede 

çalışmakta olan Ameri -
kalı bir gazetecidir. Haftanın al
tı günü gece gündüz durmadan 
çalışan Robert yalnız haftada 
bir gece izinlidir. Fakat tesadüf 
ona geçen gün aldığı izinde bile 
rahat vermemiştir. Derhal gaze
tesine gönderdiği bir telgrafta 
Rober o gece başından geçen -
leri şöyle anlatmaktadır:. 

"Göring'in tayyareleri bu ge
ce Londranın en büyük apartı -
manlarını ihtiva eden semtine 
bir akın yaptılar ve beni gece 
yarısı yataktan fırlattılar. 

Bizim mahalleye üç bomba 
düştü. Biri benim yatak oda -
sının karşısına tesadüf eden 
evlere isabet etti. Ikincisi bizim 
[\inanın antresine düştü ve bu
rasını harap etti. Uçüncüsü de 
köşebaşındaki polis kulübesin -
de yangın çıkardı. Bir petrol 

dı. 

Musafaha ettik, ,görüştük. bele. 
diye reisi bizi alıkoymak istedi, 
fak-.ıt programımızda Musulu, zi
yareti avdete bıraktığımızdan ya
rım saatlik bir tevakkuftan sonra 
yolumuza devam ettik. Rahat bir 
uykudan sonra 6 Şubat Perşembe 
günü sabahı. eski bir medeniye
tin asarını taşıyan Ba!Zdada mu
vasalat ettik. Yani İstanbuldan 
hareketimizin dördüncü sabahı 

* * . 
Seyahatimiz tamamen hususi 

olmakla beraber, İrak'a 
grup halinde gelen ilk Türk me
busıarı olduğumuz için bizi istik
bal etmek üzere İrak Millet Mec. 
lisi reis wkili Emin Zeki Paşa
nın riyaseti tahtında İrak mebusu 
ve müteberanından bir çok zevat. 
sefirimiz Bay Cevat Hüsnü, Bağ
dat mutasarrıfı Halit Elzahavi 
Paşa, ticaret mümessilimiz, meş-

Yazan: 
kuyusunda iştial olmuş kadar 
kuvvetle çıkan alevler ben bu 
telgrafı yollarken hala çıkmakta 
devam ediyorlar. 

Bu gece yazihaneden çıkınca 
vesait bulamadığım için yarım 
kilometre yol yürümüş cam kı -
rıklariyle örtülmüş diğer yarım 
kilometrelik yolu da nasılsa bul 
duğum bir otomobille katetmiş
tim. Etrafımıza bombalar düşı.i
yor, binalar yıkılıyordu. Benim 
perişan bir halde eve geldiğimi 
gören apartıman kapıcısı: 

- Bu akşam sizin başınıza gel 
miyen kalmamış, bir bizim apar 
tımana bir isabet eksik .. Eğer o 

hur İraklı Kahraman (Acemi Pa-ı nın kumandanlığı zamanındaki 
şa) (2) istasyona gelmiştiler. Bi- himmetleriyle açılmış olan ana 
ze beyanı hoş amedi edilip, her sokaklar ve caddeler Irak hüku
birimiz sefirimiz tarafından ken- meti tarafından temdit ve tevsi 
tiilerine takdim edildikten sonra, edilerek asfalt döşenmiştir. Bağ
otomobillerle güzel Diclenin sahi- dadın ve İrakta gördüğümüz baş
lindeki "Maud" oteline gidip yer. lıca şehirlerin caddeleri umumi
leştik. Bir az istirahat edip öğle yet itibariyle asfalt döşelidir. 
yemeğini otelde yedikten sonra Bağdatta hiç değişmemiş olan 
lazım gelen ziyaretleri yaptık. yerlerden birisi de eski kapalı 
Yollarda, her tarafta Bağdat hal- carşıdır. Vaktiyle gördüğüm gibi 
kı bıze bakıyor, bizi selamlıyor- duruyor. 
du. Bu ilk günde, İrak muharebe
lerinde şehit düşen kahraman 
Mehmetçiklerin mezarlığı ile 
Kut - ül - Emmare önünde yet
miş beş yaşında şehit düşen aşair 
kumandanı Mehmet Fazıl Paşa
nın kabrini heyecan ve hürmetle 
sel.imlıyarak ziyaret ettik. Bağ_ 
dadın da sokaklarını, meydanla
rını, bahçelerini gördük. 

Şimdiki ismi tliarun-el-Reşit) 
olan eski lHalil Paşa) caddesi a. 
deta geçilemiyecek kadar kala
balık. O derecedeki mürur ve u
buru temin etmek için kasklı 
temiz giyinmiş Iraklı polisler mü 
navebe ile arabaları ve yaya gi
denleri durdurup diğerlerine yol 
vermiye mecbur oluyorlar. Tak
si ve hususi otomobil o kadar bol 
ki, adeta herkesin bir hususi o
tomobili var. Şehir dahilinde ve 
civara, Hindistandan ve İngilte
reden getirilmiş küçük tipte oto
büsler işlemektedir. (Harun-el-Re 
şit) ismi beni eski hayallere ve 
tatrl rüyalara daldırmıştı.. Bin
bir gece hikayeleri, Sitti Zübey
de, Helagu, Muradı Rabi, Fuzuli, 
İmam Gazali ve daha neler ve 
kimler hatırıma gelmedi. Oturdu.. 
ğumuz otelin balkonundan aşa. 
ğıya doğru bakarak mazinin ve 
Zübeydenin binbir hatırasiyle do
lu olan Dicleye dalmıştım. Bir 
anda bütün Abbasilerin hayatı 
gözümün önünden ~eçti: Bağdat 
baslı başına bir tarih. 
Şimdi bir rüyadan diğer bir rü

yaya geçivordum. Yirmi altı sene 
evvel gördüğüm Bağdat ile şim
diki Bağdat. Ne kadar değişmiş 
ve büyümüş. Bununla beraber e
sas caddeler ve yollar bizim za
manımızdan kalmrş olanlardır. 
Meşrutiyetin ilk senelerinde !Na
zım Paşa) mn vilayeti ve bi1aha
re de büyük harpte Enver Paşa 
merhumun amcası (Halil Paş:ı) 

da olursa artık tamam olacak, 
Diye bana takıldı. 

"Ortalık durulur gibi olmuş -
tu; yatmıya gittim. Onü yıkılmış 
olan antrede tekrar gördüğüm 
zaman yüzü gözü sargı içindey
di. 

Bomba bizim binaya isabet et
tiği zaman tam uykuya dalmak 
üzereydim. Kulakların zarını pat 
latan bir vızıltı ile uyandık. Da
ha neye uğradığımızı anlamıya 
vakit kalmadan müthiş bir infi
lak oldu. Camlar, duvarlar yı~ı
lıyordu. 

Bir an için binanın yıkılacağın 
dan korktum, hatta bir aralık; 

Mithat Paşa asarından olan 
Belediye dairesi aynen 

muhafaza edilmiş, keza (Mithat 
Paşa) asarından olan askeri kış
la. hükıimet konağı, sanayi mek
tebi şimdiki ihtiyaca göre tevsi 
ve tadil edilmiş ... Sanayi mektebi, 
simdi, İrak Millet Meclisi binası 
haline ifrağ edilmiştir. Bağdadın 
nüfusu 450,000 i bulmuştur. 
Bağdadın ortasından membaım 
Türkiyeden alan Dicle geçiyor. 
(Dicle) nehrinin Ba_ğdattaki her 
iki sahili, ~zel binalar, bahceli 
villalarla dolmuş .. Hurma. porta
kal, limon ve turunç bahçeleri 
baska bir güzellik veriyor. 

İki sahili vaktiyle birbirine bağ 
lıyan dubalı köprü yerine şimdi 
son sistem modern bir demir köp. 
rü. Bağdadın yeni tesis edilen 
mahalle1eri. şirin evleri ve villa
ları şimdi yıkılmış olan eski "A
zamiye" kapısının dışındaki hali 
arazi ve bahçeliklerde insa edil
mistir. Burası bizim Ankaradaki 
,gibi Bağdadın "Yenisehiri'' dir. 
Bağdat ahalisi islam. h1ristiyan. 
musevi. S{ildani ve saireden mü
rekkeptir. İslamlar. sii. si.inni oln
rak ikiye ayrılmş, şiiler (Kazımi
ye) c>ihetinde bulunuyorlar. 

(/kinci yazıyı yarmki 
nüshamızda bulacaksmız.) 

(1) Şammar aşireti, Irakm en bü
y-ik kabilelerinden biridir, Reisleri 
olan Şeyh Humeydi ve • Un maiye
tinde Harbi Umumide ordumuza mü
him hizmetler ifa etmişlerdir. Şevh 
Humeydi şimdi Bağdatta ikamet et
mektedir. 

(2) Acemi Sa'duni Paşa, Harbi U
muminin bidayetinden sonuna kadar 
ordumuzun sadık bir muavini olarak 
çalışmış ve maiyetindeki süvariler]<;? 
çok mühim hizmetler ifa etmiştir. 

eğer bu bina yıkılacaksa, yerim
den kıpırdamıyayım, altımdaki 

. yumuşak döşek vurulmama ma 
ni olabilir? Diye düşündüğümü 
bile hatırlıyorum. 

. üzerime bir elbise geçirir ge
ç~rmez derhal dışarı fırladım. ko 
rıdor duman içindeydi. Aşağıda 
antre cam kırıkları ve dıv:ır cn
kaziyle dolu idi. Itfaiye yangını 
söndürmiye çalışıyordu. 

Yaralılal'l sedyelerle otomo -
billere taşıyorlardı. Düşman kuş 
ları hala başımızın üzerinde do
laşıyorlardı. Bizleri hepimizi sı
ğınağa yolladılar. 
Yarım saat sonra ·da ıafak 

söktü ve tayyareler gitti. Dışarı 
çıkınca herkes olanları görmek 
için gözlerini dört açtı. Onümiiz 
deki manzara pek de iştiha aça
cak bir şey değildi. 

Ben derhal sokağa fırladım ve 
yarım saat arandıktan sonra bu 
telefon(! buldum ve işte size i
zinli gecemi nasıl geçirdi31mi 
anlatıyorum.,, 

Cengiz· Han irade eder: 
- Şu arıyı, öldiirüniiz. Sahi

binin de elini kesiniz! 
Avcının bu mahaTetine karşı 

han'ın büvük ihsanda buluna • 
cağım üm.it eden maiyet böyle 
şiddetli bir ceza iradesini i~itin· 
ce hayrette kalırlar. 

Cengiz Han bütün Emirlerin 
erkanın taaccüplerini gidermek 
için oğlu Oktay'a: 

- Oğlum! Der. Bana, bu ,·er· 
diğim hüküm seni ye bütün mai· 
yetimi hayrete düşürdü ıibi gc· 
liyor. 

Oktay'm sükUtu üzerine Cen· 
giz bu hareketinin sebebini her
kese işittirecek bir eda ile şö~ le 
anlatır: 

- Kendinden büyüğüne miis· 
tevli olanın ceusı ölümdür. Kii· 
çüğii büyüği.in üzerine hamle ve 
hücuma t<.>~'·ik edenin cezası da 
eli kesilmektir! 

Tarihçi 

Nafia TeşkilCit 

Kanununda 

Degişiklikler 
Ankara. 15 (TAN) - Nafia 

Vekaleti teskilat kanununun ba
zı maddelerini de,i!iştircn bir ka· 
nun layihası hazırlamıştır. Lnvi. 
ha esaslarına göre, mülıza nafia 
fen mektebi mezunları derecesin
de malumata sahip olduklarına 
rhıir bu mektepten 4 / 121936 ta
rihinrJPn evvel chlivetname al -
mış olanlarlcı avni mektf'be mu~ 
::ıdeleti tasrlik edilmiş bulunan 
f>cnebi mektenlerindPn vine ay
ni tarihte mezıın bulunanlar ve 
viiksek mühenıiis mektebine bal! 
1ı iken ilıza edilen ressam ve 
topogr::ıf mPktPhfrrlPn mezun o
lanlar Nafia Te .. kilat kanunu -
nun muvakkat birinci maddesin
de yazılı kavıtlar dairesinde kur 
sa devam e<lPrek imtihanda mu
vaffak olduklan takdirde. tek -
nik okulu mezunu haklarından 
istifade Pdecek ve bunlar mü· 
hendis ünvanım alacaklardır. 
Kanunıın diilf'r bir maddesine 

rröre. vükspk mühf'nrlis mektc -
hini bitirmivcrPk vaktiyle kon
diiktör ünvanivle tasdikname al 
mıs ol:rn lar hn kursı:ı devam et 
rnPmek sartivlf' arılacak imti· 
h::ınl;ırna rrıuvaff,-,1{ o1nuklar 
takdirrJP ''İn" tPknik okulu me
zunu sayılacaktır. 

* 
Ankara, 15 (TAN) -= Nafü 

Vekaleti mecburi hizmet kanu · 
nuna ek bir kanun layihası ha· 
zırlnmıştır. Bu layihaya ~öre 
tazminat ödemive mecbur olan· 
lardan Vekaletçe istihdamları 
kabul edilenlerin tazminat borç· 
ları hizmete devamları müddetir 
ce aranmıvacak VP bu miirlrle1 
zarfında müri.iru 7aman dn ce· 
revan etmivecektir. Hizmet mii 
dctleri devlet hesabına olup d~ 
tahc:il ve stai müddr-tlerini ik 
misline cıkaranlar ta?mirıat brıl"'t 
larından heri olacaklardrr. Rt 
müddeti doldurmadan evvel vn 
7.ife]erinden avrılanlar vcvn kN 
di kusurlarivle cık arı lan lar h '7 

met müddetleri ne olur!';a olc:ı•ı 
tazminatlarını tam olarak öde 
mive mecbur tutulacaklardır 
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1 Bir Ölü Soyucu 
Mahkum Oldu 

(~,_l_,k_ıı_·sa_d_i _R __ a_ft_a_) ti\ ·JS \J(•J 
ihracat Bakımından Zengin Bir Hafta J suG1lNKtı PRoGttAM 

• 

Yüzbaşı Con Simi (John Smith)ı 
al Birinci Jack'ın bir sene evvel 
ndilerine bir ferman verdigi Lon
a ve Pilimut kumpanyaları tara -
elan gönderilen kolonlarla beraber 

07 de Vlrjina'ya geldiği vakit he-
z yirmi yedi yaşında idi. Fakat ha .. 
kate benzemyien savaşlı ve mace
lı maz.isi ile övünebilirdi. John 
ıth ilk olmak itibariyle, uzun müd 

t "eski mülk., Vieux Domlnion a
ı taşıyacak olan Amerikada en 

ki İnigliz kolonisinin başlangıcın-
mühim bir rol oynadı. Daima ol
ğu gibi, ha1, maziden yakasını kur
rmakta gUçlrlk çekti. Sarayları ve 
hirlerf daha müsbet olmakla bera
r yeni devirde de halA maceralar 
ğı devam ediyordu, Altın aramak 
ya Asyaya bir geçit bulmak z!hin
"ıni kurcalamakta devam ediyordu. 
olonlar hiılyalardan şifa bulup da, 
rtçilik ve sanat gibi pratik, daha 
niyetli, hem de daha verimli, bir 

c kati olarak, girişinciye kadar ko
ni tesi~ etmek teşebbüslerinden me
l olanlar için gayet çetin birkaç 
ne geçti. 
İşte bu yıllardadır ki, yüzbaşı Con 
mis (John Smith), bu i~in müşe\'

k, müşavir ve delili oldu. Muhacir
re çalışmak lüzumunu gösterdi, on
ra ağaçları devirmeyi ve kulübe 
apmayı öğretti. 

Birkaç arkadaşının da yardırniy

. o zaman cenup denizi denilen 
kın) Pasifik Okyanusunun mahut 

olunu bulmak ümidiyle olacak, ne
irlerl indi, çıktı, dolaştı. durdu. Bu 
rada yerlilerin dostlufunu kazandı. 

lrçok kilc;ük ayna ve kıymetsiz o
ncaklarla, çerçilerle onlardan bui

ay aldı. Seyahatlerinin birinde, yer
lerin taarruzuna uğradı, puslasly
' kuçlik hediyeleriyle şaklabanlık
rla. şef Powahatan'm gayet genç 
ızı Pacahontas'm teveccühiınü ka-
ndı. Kendi rivayetine göre, öldü -

"ilme günü gelmls. fakat küçük pren-

AMERiKA 
ı 

(Baş tarafı 1 incide) 

V ichy hükumeti, mütareke 
hükümlerinin Fransız müs 

temlekelerine temas etmemesin
den istifade ederek General 
Weygandı şimali Afrikaya ve Ge 
neral Dents'i Suriyeye göndere -

doğuşlarını ıördü. İşaret etıniye de- rek buralarda yeni mukavemet 
ğerl vardır ki. 0 zamana kadar A - nüveleri hazırlamıya teşebbüs et
merikada kurulan kolonilerin, on al- miştir. 

Evvelki gece Bakırköy mezar
lığında bir ölü soyucusu yaka -
lanmıştır. İsmi Ahmet olan bu 
adam, Baruthane müdürünün 
bundan 15 gün evvel ölen refi
kasına ait mezarı açmıs ve ölü -
nün altın dişlerini sökmüştür. 
Ahmet. mezarlıklar kontrol me
muru Hüseyin tarafından hırsız
lık üzerinde vakalanmıştır. Dün 
adliyeye verilen Ahmet. ücüncü 
suh ceza mahkemesinde sucunu 
itiraf etmiş ve hadiseyi şöyle an
latmıştır: 

tmc1 asrın başm<ia Pereida, Meksl- Şimali Afrikada, yani Fas, Ce
kada İspanyolların, 1562 - 1564 de zayir ve Tunusta General Wey
Floridada, 1608 de Kanadada Fran - gand'ın emrinde 300,000 kişilik 
sızlarm, 1618 den itibaren yeni Ams- bir kuvvet bulunduğu tahmin "- Karım ölü yıkavıcısıdtr. 
terdam'da Holandalıların kurdukları edilmektedir. Fransız Generali Müdürün hanımını yıkarken ağ
kolonilerln hiçbirinde temsili hükQ- bir senedenberi bu kuvvetleri zındaki altın dişleri görmüs. ak
met yoktu. Temsili müesseselerin Si- .organize etmiş, noksanlarını ve sam bana haber verdi. Düsün -
mali Amerikaya, İngiltere tarafından teçhizatını tamamlamış, şimali düm, bu kadar altının toprak al
yapılmrş bir hediye olduitunu söyle_ Afrika müstemlekelerini herhan- tında kalmasına ve hiç kimsenin 
mek do2ru ve yerinde olur. gi bir tecavüze karşı müdafaa bir işine yaramamasına gönlüm 

Virjininin 4000 nüfustan ibaret o- edebilecek hale getirmiştir. Gene- razı olmadı. Mezarı açıp, onları 
lan ahalisi ayrı on müesseseye, yani ral Weygand, Amiral Darlan'la sökmeyi kararlaştırdım. O gün
kasabaya "Bouroughs,. . ayrılmıştı. Alman sefiri Abets arasında mü- denberi her gece mezarlığa gi -
Bunlar, temsili hükümete sahip ol - zakerelerin ılerlediği bir sırada dip bekcinin bulunmadığı bir za
mayr şiddetle arzu ettiler. Londra Vichy'ye giderek Mareşal Petain- manı gözetliyordum. Nihavet ev
kumpanyası bu arruyu tatmin ıçın le görüşmüş, ve avdetinde Afri - velki gece aradığım fırsatı elde 
hiçbir müşkı.l1tıt göstermedi. I'Ier ka- kayı herhangi bir istila hareke - ettim ve kadının dislerini tam 
saba {Bourg), bir mümessil "Burju- tine karşı müdafaa edeceğini bil- sökmiye başlamıştım ki, yakayı 
\"a şehirli., intihap etti. Bu suretle dirmiştir. ele verdim.,, 
Virjini için küçük, luıkiki bir avam Fransız donanmasının mühim Mahkeme, suçlunun bir ay 
lrnmarası teşekkül etmiş oldu. Jlu bir kısmı da şimali Afrikadadır. müddetle hapsine karar vermiş 
meclis ilk toplantısını, 30 Temmuz Fransız müstemlekelerinin Akde- ve derhal tevkif etmiştir. 
1619 da r.uma gürıli (Ceymishvn nizde Bizerta ve Mars-elkebir gi- ::.-============= 
(Jamistawn) küçük kilisesinin ila - bi mühim ve müstahkem deniz 
hiciler mahfelinde yaptı. Azalardan üsleri mevcuttur. Şimali Afrika
birinin adı Cefennn {Jelferson) idi: daki hava kuvvetlerine gelince, 
yüz elli sene sonra istikl31 beyan - mütareke imzalandığı zaman bu
namesini kaleme alacak olan adamın rada 700 kadar tayyare vardı. 
büyük babası. Zannedilmemelidir ki, Bunların birkaç yüzü en son 
\'irjini "hemşeriler meclisi., demok- model bombardıman tayyareleri 
ratik bir meclistir, ondan yirmi ı::ene idi. Tunusta, Cezayirde, Fasta 
sonra toplanan Masseşüset meclisi de son sistem mükemmel hava üsle
demokratik değildi. Bunlar daha tl- ri mevcuttur. 
yade eşraf meclisidir. Londra kum- Elinde deniz, hava ve kara 
panyasmm ilga!'iyle 1624 de kralın kuvvetleri bulunan General Wey 
bir vilayeti olan Virj!ni ergeç Ame- gand Vichy'nin kararını kabul e
rikadaki bütün İngiliz kolon.ilerinin decek midir? Yoksa o da Afrika 
kopye ettikleri bir model oldu. İn- da Alman istilasına karşı isyan 
giltere ihtilfılinden sonra oraya ilti- bayrağını açacak mıdır?? Vichy 
ca eden Kavaliye'ler (Cavalier) (3) hükumetinin Alman taleplerini 
1649 dan itibaren oranın idaresine kabulünden doğan birinci mesele 
sarahaten Aristokratik bir seciye bile budur. 
verdiler. Fakat Beykm (Bac\•n) is-
yanı 1676 da eski hürriyet ruhunun 
devamım teyit t>tti. 

* * 

kalmamıştır. Dahilde de Fransız 
otoritesine karsı büyük bir hoş -
nutsuzluk vardır. 

Bu şartlar içinde General 
Dents'in Vichy kararına muhale
fet ederek münferiden muka -
vemete kalkması güçtür. Yalnız 
Suriyeden gelenler Fransız Ge
neralinin Suriyeyi Almanyaya 
kat'iyyen teslim etmiyeceğini, i -
cap ederse tek başına harbi göze 
alacağını söylemektedirler . 

Suriyenin Mısıra yapılacak bir 
taarruz bakımından pek büyük 
bir ehemmiyeti vardır. Adalar -
dan nakil tayyareleri ile buraya 
nakledilecek Alman kuvvetleri, 
hiçbir mukavemet görmeden Su
riyeyi işgal edebilirse, Irak ve 
Filistini derhal tehdit edebile -
cek müsait bir vaziyet kazanabi
lirler. Bir taraftan Sollumdan 
Mısıra girerken, diğer taraftan 
Suriyedcn Filistin tarikiyle Sü -

Geçirdik ve Üç Milyon Lirahk İhracat 

Yaptık, lthalCitımız İse Önümüzdeki 

Haftalarda Daha Ziyade İnkişaf Edecektir 

Bu hafta ihracat bakımı!'ld-:m 
zengin bir haftaydı. ihra

cat aşağı yukarı Romanya. ve Tu
na yolu vastsiyle merkezi Avru
pa memleketlerine inhisar ettiği 
halde, yine ihracat yekunlarnda 
bir azalış yoktur. Hatta hafta i
cinde bir milyon liralık bile ih. 
racat olmuştu. İthalatın da ihra
cata muvazi bir sekilde inkişaf 
etmesi pek yakındır. 

Son günlerde. Cekvadan, İsveç 
ten, Almanyadan mal satmak icin 
teklifler artmaktadır. Bu tl>klif
lerin mahivetleri ve şartları hak
kında, malumat vermek de doğ
ru de_ğildir. Olabilir ki. bu tek
liflerden bir tanesi. tahakkuk et
miyebifü. Teklifi yapan satıcı ile 
alıcı arasında bir itilaf hasıl o1a
ID3Z. 

Bütün bu ihtimaller karsısın
da, teklifler üzerinde tevakkuf et. 
mevi doğru bulmuyoruz. Maa
mafih, umumiyet itibarivle bu 
tekliflerden su neticeyi elde et
mek mümkündür. Almanvadan. 
Cekvsıdan. İsvecten vaki olan 
teklifler arasında pek müsait o
lanları da vardır. Bunların kinde 
piya"Samızın ihtiyaçlarıını temin 
edecek maddeler de bulunmakt;ı
dır. Bir misal olarak çiviyi gös
+,,,rebiliriz. 

İhracat: 

Hafta içinde muhtelif mem
leketlere satılan malların 

kıymeti 3 milyon liraya yaklaş. 
maktadır. En ziyade satılan mal
ların başında deri, tütün, kuru 
meyvalar, kuru sebzeler, yağlı to. 
humlar bulunmaktadır. 

ekseriyetle mümkün olamazdı 
Normal zamanlarda bile, tütün 
tacirleri arasında satıs isleri or
ganize edilmis değildi. Nitekim 
Ankarada toplanan tütün kongre
sinde. tütün tacirleri arasında bir 
birlik teşkili düşünülmüştü. 

Bu günkü yazımızcfa. diğer 
maddelerden de bahsedeceğimiz 
icin. tütün mevzuu üzerinde lü
zumundan fazla tevakkuf etmiş 
oluyoruz. Haftanın en mühim ih
raç maddeleri arasında deri de 
bulunmaktadır. İhraç etti~imiz 
deriler, kücük bacak havvan de
rileridir. Yani kuzu. oğlak deri
leri ... Bunların da en mühim miis 
terisi, Almanya, Çekya. Slovak
va, İsvec, Finlanda ve Romanva
dır. Haroten sonra bu nevi de
rilere rağbet artmtstır. Sebebi de 
sudur: Harp bir cok maddelerin 
kıymetini arttırdığı gibi. derinirı 
sarfiyat sahasını genisletmistir. 
Bu ,llibi derilerden, pilot ve so
för ceketleri yapılmaktadır. Bu
günkü harpte. pilot ve soförle-
rin mikd;ırı pek fazla olduğu icin 
deri ceketlere olı:ın ihtivacın e
hemmivetini takdir etmek gi.iç 
değildir. 

Kuru sebre1ere ,l?elince. simdi
ve kadar ihracına müsaade edi
len kuru sebzeler, nohut. ve ku
ru bakladır. Her iki madde de. 
Almanya ve İtalva tarafından sa
tın alınmaktadır. Mevsim itibn. 
riyle kuru sebzelerin bundan son
ra sarfiyatı azalmıstır. Bu vazi
vet karsısında kuru fasulve. mer. 
cimek gibi maddelerin de ihracın. 
da mahzur görmivenler coktur 
Fakat. bu fikir daha ziyade hu
bubat tacirlerinin fikridir. Bı1 

ıneseleyi tetkik. etmek Ticaret 
Vekaletine ait bir mevzudur. Bu 
sahada bir hüküm verecek mev
kide değiliz. 

8,00 Program 18.30 Meydan 
8.03 Haberler faslı 

8.18 Müzik (Pl.) 19.30 Haberler 
8.45 Ev kadını 19.45 Ziraat tak ... vimi 

19 .50 Şarkılar 
12.30 Saat ayarı 20.15 Radyo ga 
12.33 Şarkılar zetesi 
12.50 Haberler 20.45 Temsil 
13.05 Şarkılar 21,30 Konuşma 
13.20 Müzik (Pi.) 21.45 Orkestra 

* 
22,30 Haberler 
22.45 Orkestra 

18.00 Program 23.00 Caz (Pl.) 
18.03 Müzik 23,30 Kapanış 

Damga Resminden Muaf 
Tutulan Arzuhallar 

Ankara, 15 (TAN) - Adliye 
Vekaleti, fiili hizmeti ifa veya 
talim maksadiyle silah altına a· 
lınan erler tarafından açılan da
valarla yapılan takip talebine 
müteallik arzuhallerin damga 
resminden muaf tutulması hak-
kında müddciumumiliklere bir 
tamim göndermiştir. 

Askerlik. isleri 

Beyoğlu Yerli Askerlik 
Şubesinden: 

1 - 312 cahil 332 dahil te -
\'elliitlii acemi isliim erat sevkc
dilecektir. 

2 - Toplanma günii 22 Ma
yıs 941 perşembe günüdür. 

3 - istenilenler daha en•el 
gelerek elbiselerini alabilirler. 

4 - Vaktinde gelmiyenlerin 
askerlik kanununun 93 ıncı mad 
desi mucibince ceza göreceği 
ilan edilir. (7203) 

* Sarıyer Askerlik Şubeıl"den: Mm
tııkamız halkından olan 312 - 332 
yerli ve yabancı acemi ihtiyat erle
rin doğum cüzdanları ve varsa askert 
vesikalariyle birlikte 18 Mayıs 941 
Larihinde ~ubeye b~hemehal müra
caat etmeleri. 

in ta\'assutu ile kurtulmuş, beş, 
ıtı sene sonra Pacahontas İngiliz 
olonlarından bir gence, Con Rolfa 
John Rolf) vardı ve kocası onu Lon 
raya getirdi, orada büyük rağ'bet 

ördil, fakat kızcağız memlekeU ya
ırı;tadı ve vatan hasretinden 22 ya
nda öldil. 

Yeni İnJ(iltereyl teşkil edecek ve 
Amerika İngiliz kolonileri tarihinde 
o kadar yer alacak ve orada o kadar 
büyük rol oynıyacak olan mUessese
lerin asıl meruıei, din muhacirlerinin 
(Pelerins) 21 İlkk3nun 1620 de Pi
limuta çıkmalarıdır. Yeni Dünyaya 
kendi itikatlarına RÖre, ibadet etmek 
için gelen Puriten'lerin (Sofu = Pu
ritans) (4) elinde ne bir ferman, ne 
de bir irade vardı. Fakat geldikleri 
Meyflaver (Meyflower) geml!'inden 
çıkmadan, müşterek hayatlarmm 
prensiplerinin yazılı olduğu mukave
leyi {Pacte = Conveneut) imza etti
ler. Plimut puriten kolonisi 71 sene 
devam etti. Bu koloninin politika 
noktasından ehemmiyeti azsa da, din 
ve ahlak noktasından Yeni fngilt<?re 
üzerinde mühim tesirlor yapmıc:trr. 

S uriyeye gelince: Mütareke 
imza edildiği zaman Suri

yede 120,000 kişilik bir Fransız 
kuvveti mevcuttu. Mütarekey1 
müteakip bu kuvvetlerin mühim 
bir kısmı terhis edildi. Bir kıs -
mı Mısıra kaçarak Ingilizlere il
tihak etti. Geride kalan kuvve -
tin 50 ile 60 bin arasında bulun
duğu tahmin edilmektedir. Bey
rut ve Şam limanlarında beş de
nizaltı gemisi, iki torpido ve bir 
iki küçük gemiden mürekkep u
fak bir deniz kuvveti mevcuttur. 
Mütareke esnasında Suriyedeki 
hava kuvveti 500 tayyareden mü 
rekkepti. Fakat ltalyan komis -
yonunun eHne geçer korkusiyle 
bu tayyareler Hindiçiniye kaçırıl
mıştı. General Dents'in kuman -
dası altında bulunan bu kuvvetin, 
bugün Fransa ile hiçbir irtibatı 

veyşe inmiye teşebbüs edebilir -
ler. Onun için General Dents'in 
Suriyedeki vaziyeti, General 
Weygand'ın şimali Afrikadaki va· 
ziyetinden de mühimdir. 

Tütün, ekseriyet itibarivle Al
manyaya sevkedilmistir. Alman
ların bu sene memleketimizden 
18 milyon kilo tütün aldığından 
bahsedilmektedir. Fakat, zürra, 
.fiyatlardan memnun değildir. Al
manyanın burada aldığı tütünleri. 
işgal ve nüfuzu altındaki diğer 
memleketlere tevzi edilmektedir. 
Halbuki. Çekya, Polonya. Slovak
ya, Avusturya gibi memleketler, 
evvelce doğrudan doğruya mem
leketimizden tütün almaktaydı. 
Bu yüzden, tütün pivasası. muh. 
telif alıcılar karşısında bulundu
ğu için. rekabet kanunları vüzün
den fiyatların artmasına da im
kan hasıl olabilirdi. Fakat bu da 

Kuru meyvaların ihracatı de
vam etmektedir. Fındık en ziya. ,•••• 17 

Simit de bir cephane patlamasında 
aralandı. 1614 de o zaman Şimıtlf 

irjlni denilen sahilleri gezdi ve o
alara Yeni İngiltere adını veı'di. Er
esi yıl bir koloni kurmak için yeni
en oraya dönerken bir Fransız harp 
emlsl tarafından yakalandı. Birçok 
aceralnrdan sonra memleketine gitti. 
Püriltenlerin (1), (Sofu) ve muha-

'rlerin (Pelerins) (2), hayli muvaf
akıyetlerinl - ki, binnetice bu onun 
ayalinin tahakkuku idi - görecek 
adar yaşadı. 1631 de memleketinde 
ldü. 

.. •• (~rkası var) 

John Smith, '.Anglo - Sak~on ırkı
m Yeni Dünyada o kadar sağlam 

ir surette kökle~meslni borçlu ol -
ğu o kudretli ve çalı~kan kolon

arın birincisidir. 

(1) Püriten ::::: İngilterede pesUter !arına verilen llkaptır. Bunların mu· 
klllaealne menıup kitapların hUkUm· arızları olan parllmentoculara "Yu
lerlnl harfi harfine tatbik eden gayet varlak Kafa., denirdi. 
aofu blr mezhep veya tarikat. Stuat'· (4) i ngl ite re ve iıkoçyada PreııiU · 
ların takip ve tazylkına ·u~radıkla· ter klliseıine mensup mutaauıp so · 
nndan Amerikayı hicret etmişlerdir. fulardır. Bunların, aıkı bir surett-, 

1619 senesi, esaslı ehemmiyeti haiz 
lmak ilzere, bir millet mahiyetini a
an kolonilerin zaafını teşkil edecek 
lan siyah esirliğinin ve kuvvetini 
~kil edecek olen, temsilt hükumetin 

(2) Pelerin = Seyyah. Mukaddes dini ahlaka bağlılrkları kendilerlııl 

bir yeri ziyarete gidenler. inglltere- sert ve ha,in bir taassuba ıevketmi~
den din lhtlllfından, Amerikayı hlc· ti. 1648 ihtifali bunların eseridir. 
ret edenlere bu aıfat verllml,tlr. Stuar1:lar bunları takip ve tazyık e-

(3) iııgllterede Kral Birinci Şarl dince aralarından birçokları Amerl
zaman1ndakl lhttıllde, Kral taraftar· kaya hicret ettiler. 

Thorp'un bir nazari o basiret ve anlayış nü -
unesi Mis Tekl, derhal dışarıya çıkardı. Thorp O· 

un, konuşulanları dışarıdan da dinliyebileceğinı 
itiyordu. Konuşmaya başladı: 
- Alo! Merhaba Krozbi, nasılsınız? Ben Thorp 
- Merhaba Thorp, siz nasılsınız? 
- Enfes bir gün, değil mi? 
- Ya, öyle mi? Daha farkında olmadım. 
- Yüzde kaçlar ne alemde?? 
Bugün her nasılsa istisnai olarak, yüzde kaçlar 

ara ait değil, Mösyö Krozbi'nin kanındaki şeker 
üzdelerinc aitti. Sual ahbapçaydı ve ahbapça ka
ul olundu: 
- Teşekkür ederim, son tahlilde yalnız yüzde 

beş. _ 
- Memnun oldum. O halde bir dosta küçük bir 

utufta bulunabilecek bir vaziyettesiniz, sanırım. 
- Bedava ise derhal! 
- Durun bakayım .. Ortada bir ... (Thorp mek -

tubu çıkardı, çünkü ismi yine unutmuştu) ortada 
bir. Filip meselesi var! Bu adamın yerini karımın 
yüzünden kaybettiğini öğrendim. Onun için ilti
nasta bulunmak istiyorum ... Yani ... Onu alıkoy -
manızı isterdim. Anlaşılan uzun zamandır yanı -
ızda çalışıyormuş ... onun .. karım yüz.ünden ... ko

vuldugunu düşünmek bana azap verıyor. 
Mösyö Krozbi susuyordu. Thorp cevap almak 

istiyerek: 
- Allo! dedi. 
- Allo! Evet, bir dakika. Düşünüyorum. Müte-

essirim Thorp, yapılacak hiçbir şey yoktur. Emin 
olun, bu iş, Madam Thorp'la kat'iyyen alakadar 
değil. Adı geçen adam, ıslah edilemez bir ayyaş -
tır. yaşlıdır, hülasa, artık işinin ehli değildir. 

Thorp ısrar etti: 
- Hakikaten bir şey yapılamaz mL? 
- Hayır, maalesef. 
- Peki, o halde ne yapalım! Bu adamın gön -

lünü yapmak için işte elimden gelen her şeyi yap 
tım. Akşam kulübe geliyor musunuz? 

- Zannetmem. Öyle bir kırıklığım var ki... 
Damarlarında taze bir heyecan gümbürdiyen 

'l'horp: ' . 
- llkbaharın tesiridir, dedi. Ha, dinleyın Kroz-

Yazan : V icki Baum 

bi... Size bir şey daha sormak istiyorum ... Canım, 
kolay bir şey ... 
Avukatın taşkınlığı onu sıkmıya başladığı için 

Krozbi aksi bir eda ile: 
- Buyrun! Dedi. 
- Sizde, vitrinlerin birinde genç bir kadın du-

ruyor ... Çorap veyahut ona benzer bir şey . için ... 
Onun adını, adresini bilmek isterdim... Kımden 
sorabilirim? 

Krozbi kişner gibi kıs kıs gülerek: 
- Yoksa bir çorap satıcısına mı ihtiyacınız var? 
- Evet! Aşağı yukarı, öyle! .. 
- O halde, memnuniyetle! Katibim size, iste-

diğiniz malfımatı verecektir. 
- Çok teşekkür ederim, Krozbi. Yine görüşe

lim ... Klüpte .. 
Telefonu kapadı ve hafiften bir şarkı mırılda -

narak kahvesini ıçmiye başladı. Mis Tekl içeri gir
di; hiçoir şey işitmemiş gibi davranıyordu. On 
dakika sonra telefon çaldı: Krozbinin katibiydi. 
Kuru ve merasimli bir sesle, Mösyö Thorp'un hak
kında malumat istediği genç kadın, Teksas - Hııd
son'lu 19 yaşlarında Nina Bengston olup, 6 aydır 
cam ve porselen kısmında satıcılık yaptığını bil
dirdi. 

- Çok teşekkür ederim. 
- Daima emirlerinize amadeyiz efendim. 
Thorp, Mis Tekl'in kendisine uzattığı bir tomar 

mektubu acele acele okudu, imzaladı, sonra şapka 
ve paltosunu alarak bürosundan <sıkarken: 

- AUahaısmarladık, Mis Tekl, dedi. 
- Te~ekkür ederim. 
Mis Tekl'in kı;liınelerindc saklıyamadığı ince 

bir iğne vardı. 
Canı bir defa d\lha, "Merkez" c kadar yaya git-

de İsvicreye ~önderilmektedir 
Harpten evvel İsviçrelilerin biz· 
den, bu derecede fındık aldıkları 
vaki değildi. Almanyadan da ce-

MAYlS CUMARTESi GÜNÜ 

BEYAZIDDA Vichy ve Berlin anlaşmasının 
derhal ortaya çıkaracağı ikinci 
mühim mcaele de Suriye olacak -
tır. 

viz ici talepleri başlamıştır. Hal- MARMARA sinemasının yüksek 
buki Almanlar şimdiye kadar Ro- ve havadar taraçalarında 

manyadan ceviz içlerini satın al- M A R M A R A ==========================="'- maktaydılar. Her halde Roman-

ş ;·R·K-·s·ı·· N_E_M_A_S_I_, ;;.:,~;~iz içi stoklan bitmi•"' 1 GAZ 1 N O S U 

MARTHA HAıRELL - THEO LİNGEN 
PAUL HORBİGER ve GELLİ FİNKENZELLER 

Nerelerden, hangi malların A Ç 1 l 1 Y O R J 
geleceğini yazmak tarafta. 

rı değiliz. Gelen mallardan bah
setmek lazım gelirse Romanya 
dan, Almanyadan, Macaristandan 
ithal edilen maddeler üzerindf' 
durmak icap eder. Almanvadan i. 
laç, boya, Romanyadan kimyevi 
maddeler, Macaristandan da por
selen eşya gelmistir. Yukarda yaz 
dığımız ~ibi. önümüzdeki hafta
larda ithalat daha ziyade inkişaf 

tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan ve her gün Vals
lerle şarkılarının ahengi ile salonu baştan başa doldurarak 

rağbeti umumiyeye mazhar olan 

OPERA BALOSU 
SÜPER FİLMİNİN 2 NCİ ZAFER HAFTASI 

BAŞ L 1 YOR. edecektir. 

Büzesin Avni 

Çeviren: Ha • Ça No. 21 Moda salonunda, çok kötü bir tesir bırakan Ma
dam Thorp'un, Thorp gibi "namuslu,, bir adamın 
kalbini kırabileceği, belki de acayip gözükebillr. 
Fakat insanların, tıpkı böcek gözleri gibi, birçok 
cephelerı vardır, herkes karşısındakinin ancak 
kendi~inc karşı olan yüzünü görür. 

Thorp Lüsi'yi iyi tanırdı; eskiden neydi; şimdi 
ncolmu;ıt.u; bunların hepsini pek iyi bili~ordn. 
Nihayet, işte karısı olan, o müşfik ve çekmgen 

meyi ıstiyordu. fakat şoföriı arabayla kapıda hek- genç kız• sonra ancak üç defa çocuğu d·iştiikt~n 
liyor saatin ışıklı kadranı 5.55 i gösteriyordu. A- sonra doğurmak ümidinden güçlükle v~zg~çe~ı -
rabasına binerek şoföre "Merkez"e doğru git.ıne- len o ~<'nç kadını, ve başlangıçtaki o mıı:şku) gun. 
sıni söyledi, ve ak~amın insan ve ışık dol•ı kala- !erinin o iyi arkadaşını çok iY:i hatırlıy?rdu . son
b:ılığı içınde, otomobilinden orada indi. Mağaza raları, E.'\"P .bol bol para getirmıye başlaoıktan sem. 
ı<apanıvordu. Tam vitrinin önüne geldiği :...ırada, ra lıayz:t değişmişti. Onun, çok zaman~nr kerıdi
cok san~ın bir delikanlı, krem renkli bir perdeyi, ı:iyle biraz daha fazla meşgul olması ıç~ıı yalvar
Önu, sokakta ağızları açık seyredenlere karşı rn· dığı gu11leri hatırlıyordu. O zaman Thor~: . 
rtirmek üzereydi. - Sonra, daha sonra. Daha çok vaktımız var, 

Thorp tekrar otomobiline binerken, kısııca: diye cevap vermişti. 
- .Ç'.ve, Toni! Dedi. O ise: 
Evde !ki (bassetJ deniJen - bastibacak - köpe~i - Hayat geçiyor! Biz onun zevkine varmadan 

vardı: Maks ile Morits. Gidip onlarla eğlencb!lır grçiyor .• diye sızlanıyor ve Thorp bu sözleri, si -
veyahut ta dostu Ray'li Doktor Bek'i ziyaret ede- rıiriiliktcn gelen bir haksızlık sayıyordu. Ona, 
bilirdi. Karısının ~atırasından koruyan l1er şe~·e. kiil'kler, elmaslar ve kırkıncı doğum günü için, 
dört elle sarılıyordu. Vitrindeki genç kadınu:ı ise zümrütlü bir yüzük vermişti. Halbuki o, buna se
bu hassanın, diğ \ 1eriyle nisbet kabul etmiyecck vineceğı yerde ağlamıştı! 
derecede çok olduğu gözüküyordu. _Sen hayatı, emniyet ve huzur içinde oynanan 

PawrtEsi günü Thorp, öğle üstü mağazanın ebedi bir briç partisinden ibaret sanıyorsun, de -
önünden geçtiği vakit, bir türlü vitrini bulama- miş ve o zaman bu söz onu,. şaş~rtmış ve kızdır -
dı ve dekorun değiştirilmiş olduğunu, ancak bir mıştı. Bütün bunları ancak şımdi anlamağa başlı
kaç dakika sonra nnlıyabildi. Nina Beııgston'un yordu. Fakat artık o bozulmuş izdivaçtan elinde 
durduğu yerde, şimdi, renk renk boyalarla boyan kalan şey, yalnız kötü ve karmakarışık bir ağız 
mış sayfiye eşyalc.rı seriliydi. Salı ve r,ar5amoa tadından ibaretti... 
günler Thorp, bu tesadüfü unutmağa çalıştı. _ Neye bütün bunlara takılıp kalmafı, diye tek 
Perşembe sabahı otomobiliyle bürosuna gider • rar etti. Hazır yolunun üstüne çıkmışken, onurı 

ken: yerini fazlasiyle tutabilecek birini, niçin elden 
-- Eh nihayet, ondan ne diye vazgeç~cek mi- k 1 d ? ı açırma ıy ı ..... 

şim, sanki! diye düşündü. Ta içinde, kırılan et· Mis Tekl'in göz hapsinden ancak öğle üzeıi kur
keklik "haysiyet,, ini kurtarmak için, benliğinde tulabildi ve dışarı çıkarak, bürosunu, "l\.forkez 
karısına. yaptığını aynen iade etmek arzusu yanı- mağazası,, ndan ayıran üç ev grupu önünden yaya 
yordu. Lüsi'yi bu ana kadar hemen hiç eıUatma- geçti. Bugün güneş parlamıyordu ve hava hare -
mı~tı. şimdi ise, bu küçük kaçamağın, Liisiyi km- ketsiz bir bulut perdesi örtüsü altında ağırcilydı. 
disinc tekrar yaklaştıra bileceği hakkında müp -
hem bir fikri vardı. ·Arkası var) 

Şadırvanlar - Asma çiçek bah
çeleri - Marmara ve Adalara 
harikulAde bir nezaret - 2000 

kişilik taraçalar 
FEVKALADE SERViS , _______ , 

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

±==·===
;~===·== 
-=·-··= •• 
'=- ==:== _.:l 
Soldan sağa: 1 - Hacca git

miş olan - Kuru de,ğil 2 - İcar 
bedeli - Ata takılır 3 - Ara bu
lan 4 - Koyunları güden - Bir 
5 - Akıl - Uzaklık bildirir 6 -
Akıllıda bulunan şey - İrneler 
7 - Münakale isleri 8 -
Harflerin yerleri değişirse: Bir 
kasaba - Havvan ölüsü 9 - Harf 
1erin verleri değişirse: İnatçı -
rerahat 

Yukarıdan asağı: 1 - Ters o
kun ursa: Brcai!ın kücüğü - Eman 
2 - Ticari tabir - Amerikada · 
dır 3 - Bir harfi değişirse: Uz
lastıran 4 - Ters okunursa: Gü· 
nün belli bir vakti - Ters oku -
?'!Ursa: Niyaz 5 - Ekmek vaPmı
va yarar - Ter okunursa: Bir e
dat 6 - Su rıkıntısı - Yi.ik
c;elmek 7 - Uyum:>ldan fail 
8 - Ters okunursa: Ölüm vak· 
ti - Ters okunursa: Yavmı:ık ı::ı -
'T'f'r<' ,...ı,.,.,.,,,,.C::'ı" v.,., rl.-;;.;ı "'ir 
· <ırfi eleği irr · ••m,,,kten fail. 

* Evvelki Bulmaca Soldan 
sağa: 1 - Atik - Adaş 2 - Ku
ru - Safa 3 - Amirallik 4 -
Salak - Fa 5 - İnsan 6 - Tek
Atina 7 - İp - Miken 8 - Rize
Neva !) - Erik - Alim 
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Afrika Cephesi R. Hess'in ilk Sözleri 
0111f tanlı ı i.ade) <Bat tarafı 1 incide) 

reketine mukabele eden İngiliz doğru Hamilton'un malikanesine 
kuvvetlen teşebbüsü ellerinde inmek üzere uçtugunu ve Dük'e 
~1ulund~rurarak So1!_~ mın~ bildireceği mühim haberleri ol -
~-da dus~a".' moto~lü ~-ye 1 duğunu ilave etmiştir. Hess, bu 

rn~frezelerıru tamamıvle p~kurt haberlerin lngiltere için büyük 
muş ve Tobruk etrafında d11$1113b istifadeyi haiz bulunduğunu ve 
kolları?ı hıro.alamıştır. . . Ingilizlerin şimdi Almanyada ha-

. Avn~. mahfıllerd~ ~nnedild~- kim olan istibdadı devirmesine 
~n~ne. e~re. Alm~?. ilen harek~.ı- yardım edeceğini söylemiştir. 
ın !stıhd~f ettıgı. ~aye. fn,S?ı~!z Hess, Almanyadan uçmak için ha 

de~rı~. mufrezelerınm artan ~u-. zarhklarmı büyük bir ihtimamla 
essırlı~ın~ ml!vakk~ten manı ol- yaptığını beyan etmiştir. Hamil 
~aktır. Sımah A~~ıbda _mea.klar bulunduğu harita Hess'in bu söz 
'\Tıne 8:rt~~stır. Mutemadı':en va- !erini teyit etmektedir. Hess'ın 
kan bır eun~ altında ll!eftıs .:m~- yolunu tayin için kullandığı ha -
l'asta harekat yapılması muşkul rita üzerinde çizilen dairelerin 
olmaktadır. hepsi uçuş mıkametının Duk'ün 

Maamafih askeri mahfillP;. diis mamıılnesi olduguna delalet et
ınaı:ı tarafından tatbik e?~l~ek mektedir. Hedefinin bu kadar ya 
tabıve ne olursa olsu? ~ııiliz. ~· kininde yere inmesi, Hess'in ma
Darator1uk kuvvetlennın yanı ıpd hir bir pilot olduğunu da göster
detıe hücumlar vaoarak mukabe. mektedir 
le edeceklerine kani bulunuyor- Hess. Aıman milletinin harpten 
i?H,. bıktığını da söylemiştir. 

abqiıltaıula •eni hlınkllt 

ı Kahire, 15 (A.A.) - "Teblii., 
ngiliz kıtalan Sollum ve Tob

l'Uk mıntakalannda şiddetli dev
riye hareketlerine deYam edi -
:torlar. • 
Habeş vatanperverleriyle bir -

likte harekette bulunan Cenubi 
Afrika kıtaları Ambaalagi'vi set
reden ilci mühim mevzii 12 Ma
"ısta zaptetmişlerdir. O ııün 24 
ltalyan subayı ile muhtelif rüt
bede 375 f talyan ve 32 ~rli e
sir alınmı~tır. heri hareketi de
'\Tam etmektedir. 

Londra, 15 (A. A.) - Bugün 
Avam Kamarasında Rudolf Hess'
in İnıiltereye muvasalat haberi.. 
nin neden Hess'in melekatı ak
liyesine sahip olmad1ğnı beyan 
eden Alman tebliğinden evvel 
verilmediği Churchill'den sorul
mustur. Churchill demistir ki: 

"İstihbarat nezaretinin bunu 
yapmaması belki de daha ivi ol
muştur. Çünkü, Hess'in melekatı 
akliyesine sahip olmadığı iddia
sı bizzat Almanlar tarafından bir 
birini tutmıyan izahlarla tekzip 
edilmiştir.,, 

FİLOF YENi 
BEYANATTA. 

BULUNDU 
"Bulgar BirliğiT ahakkuk 

Etmiştir, Bundan Son 

Derece Memnunuz .. 
Sofya, 15 (A.A.) - Başvekil 

Filof, mecliste beyanatta bulu -
narak Yugoslavya ve Yunanista
na karşı mihver devletlerinin 
arzularına rağmen tahmil edilmiş 
olan harpten bahsetmiş ve de -
miştir ki: 

FRANSA 
(Baş tarafı 1 incide) 

eden uzun vadeli bir siyaset i
çinde yer almaktadır. Fransız 
siyasetinin bu istikametinin is
tikbal için genis ufuklar açtığı 
ilave edilmektedir. 

Suriyedeld Hava 

Üsleri Nazilerin 
Emrinde 

KollePnde Dünkü Merasün 

Kararın mahiyeti 
(Baş tarafı 1 in~idel 

Milli Liberal mebus Morris 
Jons, Vichy hükumetinin keyfi-

Vichy, 15 ( A.A. ı - Nazırlar yetten haberdar edilmiş olup ol 
Meclisinin dünki.i ictimaınrlan madığını sormuştur. 
sonra mühim kararların tebliğ Eden demiştir ki: 
edilmesi bekleniyordu. Nazırlar "Bu husustaki vaziyetimizi Vi-
Meclisinden sonra nesredilen chy hükıimeti pek ali biliyordu 
resmi tebliğ ise biivük kararlar ve bizzat kendi taahhütleri, ve • 
bekliyenlerin ümitlerini tama - cibeleri hakkında kafi bir işa -
mivle tatmin etmemistir İttihaz 1 rettir.,, 
ed~lmis bulunan ve yakında ilan Bu hadiseden Birleşik Ameri
ı:>dılecek olan tedbirler arasında ı ka hükumetinin tamamiyle ha -
esası evvelce de haber verildiPi · berdar edilıp edilmedigi hakkın 
ı;ribi iş,J.?al masraflarının tenzili daki suale de Eden gayet tabii, 
hulunması muhtemeldir. evet!,, cevabını vermiştir. 

İki mıntaka arasındaki hudut- 30 tayyare geçmif 
ta hissedilir derecede tadilat va- K h' (AA) s l~h· 
mlacağı ve yeniden bir miktar ~ ıre, .15 . · · .. - a u 1 • ." 
li'ransız esirlerinin serbest hıra- yetlı m~hfıllerın mutaliasına go 
lcılacağı da sövlenmektedir. re. Sur!y~en geçen Alman tay-

Amiral Darlan'ın tekrar ı:ride- yarelermm sayısı 30_ kad:ardır. 
rek Von Ribbentrop ile görüşe. Tayyarelerde Alman ışaretı yok 
f'eiti tahmin ediliyor. tur. Fransız işaretlerini taşıdıkları 

Diğer taraftan Fransız . Al- sanı!maktadır. .. 

Kolleji bitiren talebe laocaları ile llir ,,,_,. 

Dün Arnavatköy Amerikan 
kız kollejinde diploma tevzii me· 
rasimi yapdnuş ve mektebin 51 
inci yıJdönümü kutluJanmıştır. 
Saat 16 da kollejde toplanan da· 
vetlilere bir çay ziyafeti veril
miş, saat 17 de İstik181 :marşı ile 
merasime başlanmıştır. 

Merasimde, muharrir ..e me-

bus Abidin Daver, mezunlara hi
tabeıı bir nutuk söylemi, ·ve mu
vaffakıyetler temenni etmiştir. 
Kollej müdürü Wript'nin llita· 
besini müteakip diplomalarm tev· 
ziine bqlanmıttır. 

Merasimde huır bulunan tale. 
be velileri evvelce hazırlanu 
büfede izaz edilmiştir. 

man müzakerPlerinin yeniden Yıne sanıl~ğına göre, bu tay
~aslamasivle alakadar olnrak Ne- yareler nakliye tayyareleri ol -
?.:aretJerde bazı de~işiklikler va- n_ıarıp .Ya~ miıtehassıslan ve 

rıılacnih hakkındaki sayialar sim- sıvıllerı himıl bulunuyordu. Hava Şelıı.tlerı·mı·z di hakikate daha yakın addedil- /nglliz tebli.ğiM göre 
m""~.tf"dir. • Kahire, 15 (A.A.) - "Tebliğ" 
Muzakereler derxırn edıyor Raşit Alinin mihver dostları nez 

Vichy, 15 (A.A.) - Salahivet- d~de .müstacel talepleri Ü~~ lçı·n Ilı .& ı·'f a ile r 
tar bir kaynaktan ö,ğrenildi~ine b~r mıktar Alman tayyaresı şım- 6,_ 
'!Öre. Başvekfilet Muavinli~i Ge- dı Irakta bulunmaktadır. Bu tay 
nel Sekreter Muavini Benoist yareler mihverin tahrikatçılarmı, Ankara, 15 (A. A.) - Bugün 
Mechin. Fransız - Alman müza- pr~pagandacılAnnı Ve mümasil yurdun her tarafında yapılan ih
kerelerine devam etmek üzere mutehassıslarıru getirmişlerdir. tifallerle Hava Şehitlerimizin ha. 
Parise hareket etmistir. Basra ve Rabbaniye mıntakala - tıralan taziz edilmiştir. 
Suriye, Mevzuubalıs OlU11or rında vaziyet sakindir. SehrimU.de Ulus meydanında 

Londra, 15 (A.A.) _ Daily Te- Loıulrada telllirler :raı>!.., ihtifale başta Büyük Mil. 

Datta cenupta harekat bütün 
Cephelerde memnuniyet verici 
bir tarzda devam ediyor. Addis
Abeba'nın cenubunda 13 Mayıs· 
ta "öller mıntakasında cereyan 
eden muharebeler neticesinde 9 
hAfif tank iitinam olunmuştur. 
Alllltlll nınıl tebliğine t1öre 

Bu hususta Avam Kamarasına 
kat'i mahiyette malumat vermek 
hususunda ilk fırsattan istifade e
dilip edilmiyeceii sualine de 
Churchill şu cevabı vermiştir: 

"Bu harbin mesut bir surette 
neticelenmesi bizim için Ege sa
hillerindeki ve Makedonyadaki 
Bulgar topraklariyle garp hudu
dumuz boyundaki Bulgar toprak 
!arının kurtulması demektir. Bu 
topraklar şimdiye kadar Yunan 
v 0 Sırp boyunduruğu altında bu 
lunuyordu. Adaletin ve hakkani
yetin mihver devletlerinin idare
si altında nihayet bu yeni Avru
pa camiası bölgesinde de muzaf 
fer olmasından dolayı btitün Bul
gar milleti bahtiyardır. Bulgar 
milleti Bulgaristan birliğini ta • 
hakkuk ettirmiş olan mihver dev 
letlerine ve bu devletlerin şef -
Jeri olan Adolf Hitler ile Benito 
Mussolini'ye ebediyen minnettar 
kalacaktır. Bulgaristan üç taraflı 
pakta iltihakiyle Avnıpada yeni 
nizamın teessüsü için imkinlan 
nisbetinde iş beraberliği yapmak 
hususundaki kat'i azmini ifade 
eylemiştir. Revizyonist bir mem -
leket olmak itibariyle Versay 
sistemine karşı mücadeleden hiç 
bir zaman hali kalmamış olan Bul 
garistan daha bidayetten itıôaren 
üçlü paktta adil ve hakkaniyetli 
bir barışın tesisi için yegine ıa 
rantiyi görmekte idi.,, 

legraph, Fransa vaziyetinden bah Londra, 15 (A.A.) - "Reuter" let Meclisi Reisi Abdülhalik Ren-
sederek diyor ki: Londranm iyi malumat alan mah da ve Başvekil Dr. Refik Saydam 

"Vichy, Darlan'.n Hitlerle yap fıllerinin mütallasına göre, Ha _ olduğu halde Vekiller, Parti müs. 
tajı anlaşma mefadmı müttefikan riciye Nazırı F.den'm bugün A takil grup reis vekili Rana Tar
tasvip etmiştir. Suriyenin bahis vam Kamarasında yaptığı beya- han, Cümhuriyet Halk partisi 
mevzuu olduğuna inanmak için nat Suriye tayyare meydanları ~enel sekreteri Fikri Tµzer ve 
bir çok sebepler vardır. Alman- nın Almanla.r tarafından kullanıl l'arti umumi idare heyeti azalan, 

ta kulesindeki bayraklar yanyı 
kadar çekilmiştir. Bu işaret üze
rine, resmi daire ve müesseseleı 
de de bayraklar yarıya çekilmiş. 
vapur ve fabrika düdükleri çaJ, 
mıya başlamıştır. Bir dakika de. 
vam eden ihtiram vakfesini müte. 
akip, ordu namına hava subayı 
tl'steimen Adil Kartal. Tlirk Ha.. 
va Kurumu namına Meliha Avni 
Sözen, Şehir meclisi namına Aho 
met Halit Ya$8l'Ofllu ve yükselı 
okullar namına da edebiyat fa
kültesi talebesinden Halit Tanye. 
li, uiz şehitlerimizin hatıralarını 
tebcil eden hitabelerde bul~ 
muşlardU'. 

Bertin, 15 (A. A.} - "Teblli": 
Simali Afrikada. T.obruk önünde 
\reniden şiddetli topçu ve keşif 
kollan f aaliveti ol.ınustur. Tob-
~ukta ve Sollum muıtakasında 
diiter iki İnı:?iliz tankı tahrip edil
hıis ve bir çok top ve esir alın
nı,~tır. 

Hafif Alman savas t::ıvvareleri 
Sollum mıntakasında İnıtiliz pi
'7ade ve mıklive kollarına mües
ııir hücumlar vanarak Afrika kı. 
batının muharebelerine iştirak 
ıetmistir. 

Akdenizde, Alman hava kuv. 
\'etleri tetekktilleri, JCijndüz ve 
'ece. iyi neticeler alarak Malta 
\>e Girit .talarmdaki askeri tesi
satı bombardıman etmiştir. Gi
rıt aclaınndaki iki tan-an mer 
~ Alman hafif tayyareleri
nıa Yaı>~ bir hücum esnasında. 
\:erde on beş düşman tayyaıeri 
tahriı> edilm1'tir. Girit iizıerinde 
"ukua ~len hava muharebeleri 
~nannda. Alman ım:ılan, yedi 
ta'- d" ·· :~ı~ • _,,are ueurm~~· 

Telegralo'muı bir makalesi 
Roma, 15 (A. A.) - İtalyan ga. 

ıetecilerinden Ansaldo, Kont Ci
ano'nun gazetesi olan Telegrafo'. 
da ya7.dı,iı bir makalede şöyle di
Yor: 

"İnailterenin Necatinin Habe
Sistana avdetini temin etmiş ol
ltıası İtalyaya karşı hakaretlerin 
en büyüiünü teşkil etmektedir. 
liabeşistanın büyük bir kısmının 
İngilizler tarafmdan ı.gal edil
ltıesi bir hakaret de~ildir. Cünkü 
bu ancak bir harp hadisesidir. Fa. 
kat Faşist İtalya, İngilterenin 
~ecaşi'yi İtalyanların beş sen~ 
hukmü altında kalan Habeşistana 
ltıedeniyete sokmak üzere ı;(etir
rnelerini öldürücü bir hakaret 
addetmektedir . Faşist İtal~a ile 
ln2iltere arasında tek bir sulh O
labilir, o da kılmçla karanıJ11eak 
811lhtür .•• 
1 tal./lflll ~llrlai Bütılld_. 

Bombay, ıs <A. A.) - Eritre 
cephesinde alınan yeni bir tbl
Yan esirleri ıcrupu, Hindistana 
Relmiftir. Bunlann arasmda 4SO 
de subay vardır. Bunlardan ikisi 
General, birisi Amiraldir. 

Cebelitank Valisi 
ı., ...... 

Elcezire, 15 (A. A.) - Askeri 
ınakamlarm emriyle Cebelitank 
halkı 12 Mayısta AllZ meskeleri 
takmıttır. Maskeler halkın mu
tat i'1erine devamına mani olma 
ınıştU'. Korunma tecrübeleri her 
Cuma J(iinü tekrarlanacaktır. 

Cebelıtank, ıs (A. A.) - Yeni 
tımumi vali Lord "Gort, dün Ce
belitank kumandanlııını deruh
te etmiş ve hükumet konağında 
Yemin eylemı.tır. ---
LondrayaYeni Bir Amerikan 

"Evet. bu malumatı verece~im. 
Fakat fırsatı intihap ederken u
mumi menfaatleri 2ozönünde tu
taca~ ... Bulgariatanı Almanya ile Churchill. Hess'in muvasalat 
haberinin bildirilmesindeki teeh
lıüre ait ilk suale avdet ederek 
-lemi$tir ki: 

anlaımıya se'Dkeden 
sebepler 

Londra, 15 (A.A. - Ingiltere 

1 
yanın, hava yolu ile veyahut baş ması meselesinde Ingili7. hüku _ mebuslar, Hava Kurumu başkanı 
ka bir suretle Alman kıtaları ih • metinin hattı hareketini bütün Şükrü Koçak, Genelkurmay, Mil
racı takdirinde Fransız garnizo • vuzuhu ile aydınlatmıştır. 1i Müdafaa Vekileti ve diiu Ve-
nunun müdahale etmiyecegi hak Bu beyanat gösteriyor ki, Al - kiletler erkin ve rüesası, Ankara 
kmda teminat talep ettiği söylen manların denizden Trablus yolu Vali ve belediye !'e'isi Tandoğan, 
mektedir. Alınan kıtalarının ih- ile hiçbir mümanaata maruz kal Milli müesseseler ve teşekküller 
racana silahlı bir mukavemette maksızın Libyaya yaptıldan yar- direktör ve mümessilleri, Hava 
bulunmak için general Dentz'e e- dımda olduğu gibi gizlice Irak'a Kurumu erkim, merkez komuta.. 
mirler verilmiş olduğunu göste - g~bilmaJ olmaları varit değil • nı, emniyet direktörü, Hava Ku-

"Herhalde bu teehhür fena ol- ile Bulgaristan arasındaki müna
mamıştır. Esasen bu teehhürün sebetlerin inkitaına kadar Sof
önüne a;eçmek de mümkün değil- yada elçi olan George. Rendel dün 
di. Cünkü her şeyden evvel pa- ga7Jetecilere çok mühim beyanat· 
raşütle inen Alman tayy:ırecisi- ta bulunarak Bulgaristarun Al -
nin hüviyetini tesbit etmek lazım- manya ile iş beraberliğine hangi 
eh. Bu hususta mühim delliller şartlar altında karar verdiğini 
vardı. Fakat haberin hayret verL anlatmıştır. 
si mahiyetipe binaen bu deliller Rendel Bulgaristanın Almanya 
~Mi ızörülmedi. Zannederim ki. ya mukavemet için hiçbir zaman 
Paz.ar günü idi, bunu haber '31- büyük bir arzu göstermediğini 
dığım vakit inanmadım. Fakat sövledikten sonra bu hattı hare
Heaa'i tanıyan Yit- cmunı. iyi Al ~ fU Ud 1ebebinl zıkreyleinif 
manca konusacak bir memuru tir: 
derhal j(Önderdim Bu esnada da 1 - Bulgar hükl.lmeti. Bü)-ük 
Hess'in deliliği ve İskoçyaya uc- Britanyanm Türkiye ve Yunanis
tuiu hakkındaki Alman tebliği tan ve muayyen bir nisbet dahi 
cıktı. BinaPnalevh bir farazive ve linde Yugoslavya ile olan iyi mü
ihtimal telikki edilen kat'i bir nasebetleri sebebiyle Bulgarista-
-nahivet almış oldu.,, nın toprak isteklerini komşulöll'l 

Yiirütülen faraziyeler zararına tahakkuk elürmek için 
Ingiltereye güvenemiyeceği kana 

Londra, 15 (A.A.) - Bugün atinde idi, 
halkın ve ga7.etelerin dikkatleri 2 _ Bulgar milleti heyeti u -
yine Hess'in harikulade macerası mumiyesi itibariyle gerek Alman 
etrafında toplanmıştır. Bazıları organizasyonuna, gerekse Alman 
He~'in Almanyad~ki vaz~~~:inin ordusuna karşı çok büyük bir hay 
tehlikede bulundugunu duşune - ranlık hissi beslemekt.e ve Alman 
rek lngiltereye iltica ettiğini tah- muvaffakıyetlerinin tesiri altında 
min ediyorlar. Bu tefsirlerle Hess kalmakta idi. 
in lngilterenin mağlUp olmak ih-
timalini varit görmediği neticesi- Kısa Vaclel yeni 
ne vanlmaktadır. Çünkü aksi ta~ 
dirde Hess'in akibeti özenilecek 
bir Akibet olamaz. 

Diğer bazıları Hitler'i hamil 
bulunan bir trenin yoldan çıka -
nlması suretiyle Hitlerin hayatı
na karşı hazırlanan suikastin mu 
vaffak olamaması üzerine Hess'in 
alelacele kaçtığı, diğer cürüm 
ortaklarının ise yakalandıkları 
hakkında sarih mali'.tmata sahip 
olduJdarunı iddia ediyorlar. 
Diğer bazı kimselere göre de 

Hess hararetli bir bolşevizm a
leyhtarı olduğu için Almanyanm 
şimdiki siyasetini tasvip etme • 
dijinden yakında Hitlerle Stalin 
ara111nda daha sıkı bir itilif ya -
palması imklnı önünde Nazi ide
aline karşı beslediği imanı kay
betmiştir. 

Tasarruf Bonoları 

Çıkardacak 
(Baş tarafı 1 incide) 

tevdi edilmemiş kü,ük tasarruf· 
larm hazineye intikali ile milli 
müdafaanın fevkalide m .. raflo· 
nadan bir kısmım emisyena 11-
dilmeden karşdamü ve diler 
taraftan ba tasarruf sahipleriae 
ellerinde itti senetlerden b · 
zan~ temin etmelerine imkin 
vermek ve nihayet ba utaıulaş· 
lan asıl matlap olan usun vi • 
deli devlet istikrazlarına alıştır
mak gibi bayırh neticeler ven • 
ceği anlaşıldığından liyiha esas 
itibariyle encümenimizce de ka· 

belk' bul edilmiştir. 
Bazı kimseJerin fikrince ı Layiha esaslarına "öre, tasar-

Hes'i Bitler göndermemiştir .. An ruf bonolan ihracına dair kanun 
cak Hess Alman camiasının dığer ile kurulmuş olan amortisman 
bir kısmı tarafından tavzif edil- sandığı tedavüldeki miktan 25 
miş olabilir. Bu nokta ancak bü- milyon lirayı J(ecmemek üzere 
yük bir dikkatle yapılacak ince - hazine kefaleti ile hamillerine 
lemeden ve Hess'le cereyan ede • muharrer kısa vadeli tasarnıf bo
cek görüşmelerden sonra anlaşa- nolan ihracına mezun olacaktır. 
lacaktır. Şimdilik bilinen şey Tasarruf bonolarının hasılatı a
Hess'in mazisidir .. Hess ortakları mortisman sandığınca hazineye 
kadar merhametsız ve ıjta~da~dır · devredilecek ve bu hasılat hazi -
!'~· Alman m~ratip sıl~~l~sınde nece milli müdafaa hizmetlerine 
ih~aslarmın .~c~bettı~dıgı her müteallik fevkalAde tahsisata 
vesılede kan dokülmesı pahasına karşılık olmak üzere irat kavdo
yükselmiş sevimsiz bir şahsiyet- ıunar,.lrtır. 
tir. Bu~un_ içind~r. ki, Hi~lerin Bir iatikraz lagihaı 

ren hiçbir emare yoktur.,, dır. runıuna mensup subaylar, sivil 
Hür Fnuunzlaruı Suriye vaziyetinin tehlikeleri pılotlar. harp okulunda tahsilde 

uzun zamandanberi belli idi. Ve bulunan hava sınıfı talebeleri ıle 
toplantısında Vichy'nin Alman tazy;ki karşı • Hava Kurumu gedikli talebeleri 

Sidney, 15 <A.A.) - Hür Fran sındaki hattı hareketi çok yakın- v_e çok kalabalık bir h~ .~ütle
sızların kongresinde General de dan takibedillyordu. istikbalde sı hazır bulunmuştur. Butun da. 
Gaulle'den gelen bir telJU"af 0 • vaziyetin nasıl inkişaf ed.ecejini ireler ve müe~seselerle te,l!kkü}
frunmuştur. General' de Gaulle, derpiş eylemek mümkün dejildir m tarafından Hava $ehltlerfm -
bu telgrafında, Hür Fransızlar· Fakat Framaz - Ingiliz münase - zin kabirlerine konulmak üzere 
dan, Vichy'ye karşı hücumların betleri daha ziyade bozulacak o- conderilmiş olan yüze yalan çe
iki misline çıkanlmasıru talep lı•"Sa, bunu Vichy hüktimeti is- lenk, Zafer Anıtını çevrelemekte 
etmiş ve Darlan'ı Fransız Quis- temiş olacaktır. idi. Merasime verilen bir işaret 

:g~~~~t~~~n ajanı olarak tav- Bağdada tayyare ile Mihver ~:~r~~i'a~ı!~;:u ~: ~::1~~~;, 
Sidney Hür Fransızlarının li- askeri intlirldl asker ve jandarma kıtalan resmi 

deri Brenac, Avustralyadaki Hür Ankara. 15 (Radyo Gazetesi)- selamı ifa eylemiştir. Bu esnada 
Fransızların, Almanyaya kar..ı L bütün resmi ve hususi binalard3-• ., ondra radyosunun bujl;Ün verdi-
mücadelede Fransız milleti ile ği bir habere göre Baadada tayya ki bayraklar yarıya indirildW ı?i-
birlik olduaunu söylemicıtir. z-. bi yoUarda bulunan halk ve hali. ,.. ., re ile mihver askeri indirilmiş- b · k·ı Toplantı esnasında heyecanlı harekette bulunan ütiın na ı tir. Aynca Suriye ve İrakta mih-sahneler olmu• ve "asasın Fran- vasıtalan bu ihtiram vekfesinin ., " ver subaylarının resmi üniforma b 1 d kl sa, '"'"asın Avustralya sedaları 1 devamı müldetince u un u an 

.7'""' i e 2ezmekte olduklan bildiril- al 
yükselmiştir. mektedir. verde durmak suretiyle ihtif e 

Bunu müteakiben müzika m., 
tem havasını çalınış ve bir manJ(a 
asker tarafından havaya iiç defa 
ateş edilmiştir. Daha sonra, ande 
Tümen müzikası, olduıu halde 
bir piyade taburu, bir ı>01fs müf. 
rezesi, kız muallim mektebi, COm 
huriyet :ve İstanbul m liseleri 
Darüşşafaka, Hayriye, İstanbul 
İstildil, Pertevniyal ve Vefa U.. 
leri erkek talebesi merasim ~ 
şi yapmış1ardır. Tayyare Abldet 
sine müteaddit ceıenkler konul· 
duttan sonra ihtilale nihayet ~ 
nlmiştir. 

M. EDEN 
DiYOR Ki: 

11Avrupa Hakim Bir 
lrkla1 Esirlerden 

T eıekkül Etmiyecek11 
Jı1. iştirak eylemişlerdir. 

p . 15 ( Fransa, Almanyanın Suriye tay Londra, 15 (A.A.) _ ın,tHD 
ans, A.A.) - "D.N.B.,, yare meydanlarından istifade et- Bundan 10nra bando m3tem konnpnlar birliği tarafından ... 

Sabah ııazeteleri Pariste mukim mesine müsaade etmiş, Almanva- havası çal.mı$ ve bir manga ~ refine verılen bır ziyafet -w 
5000 yabancı Yabudinin tevkif da kendisine verilen bu salihi- ker tarafından havaya uç el ~- da Amerika büyük elçiai WİDl.ll1 
edilerek bir temerküz kamnma veti kullanmıya başlamıştır. Al- tiram atıtı ya~ılmı_ş ve b11!1u b.ır beyanatta bulunarak demiştir ii: 
nakillerinin Vichy hükumetinin manlann Suriyedeki hava mey. Jturmay sdbay ile dı4er hatıplenn Dünyanın hürriyeti aewn mil· 
l;eşebbüsü ile alınmıs bir ted - danlannı mutavassıt birer üs o- aziz şehitlerimizin hatıraları!'ı !etleri bu mücadelenin yalnız ın. 
bir olduiunu yazıvirlar. Bu ted- larak kullanacakları anlaşılmak- c~nlan~ıran ve onlara ka~ş~ b~- giltereye ait olmadığına nihaje1 
bir bazı sartlar dahilinde yaban- tadır. tun milletçe duyulan. en ıyı _hıs- anlamışlardır. Hür milletlerin mı 
cı Yahudilerin tevkifini derpiş Suriyede Beyrut, Rayak, Şame lere terceman olan hıtabelerı ta- kadedratı belki de dünyada mev 
eden TPsrinievvel tarihli kanu- ve Halep olmak üzere dört hava k' 1 · ı· M · ·h t nun hükümleri dairesinde alın- ıp ey emış ır. erasıme nı aye cut deniz kuvvetlerinin kiyaset· 
mıştır. Bu kanun muciblnce ha- meydanı vardır. ki bunlar asfalt verilirken Başvekil Dr. ~fik li bir surette kullanılmasuıa ba! 
len 20 bin Yahudi issıal altında oistlere malik ve tam manasiyle Saydam asker ve jandarma ihti- lıdır. 
b 1 da«. . moderndir. Aynca ikinci dere- ram kıtaları ile Türk Hava Kuru. lnailizce konuşan milletleriı 

u unmıyan mıntaka 1 2enış cede bir kaç hava üssü daha var. mu J(ediklilerini teftiş eylemiştir. müşterek idealleri öyle idealler· 
temerküz kampında mevkuf bu- dır, ki Almanlar bunlan yedelı: o- Ulus meydanındaki bu mera· dir ;ı.; diğer milletler b··-1 --- d 
turun=-ktanll'. ı k -. YIJUlnll 

Bir ainerltl --•--·· ara kullanacaktır. • simi takiben askeri ve sivil tay- şanda değildir. Bu idealler hürrı· ._., --rr- Almanlar, şimdilik biHıassa yarecilerden mürekkep bir heyet yeti seven zulimıden nefm eder 
· Vichy, 15 (A. A.) - "Ofi., ; Sam ve Halep tayyare meydanla. $ehitlll{e ${iderek Hava Kurbanla- bütün milletlerin Aşina olduk . 
Alman ve Fral181Z si~rta ıııir- nndan istifale etmektedir. Rodos nmızın mezarlarını ziyaret eyle- larl gayelerdir. 
ketleri bir anlasma vamnıslar - tan bu iki meydana J{iden Alman mişler ve çelenkler koymuşlar- Totaliterler şimdiye kadar mt 
ti1r. Tamamen ltomon1tif olRn ve tayyareleri mihver askerlerini dır. vaffak olmuştur. HidieeleT, to • 
'akat resmi Fr•nsız ve Alman kolaylıkla Ba~a ~ötürebihni•- Şehnm· wdeki Merasim taliterlerin tehditlerini idame et 
lcontl'Ol t.-..kkiillf'ri tarafından tir. ... mek vaitlerini tutmamak usuliınt 
tasdik p(iilmiııı bulunan bu m11 - İn,Pltere hükıimeti, Filistinde- Dun sabah saat 14 te Fatih bildiklerini göstermiştir. :Mfllet 
lcavele hiilcümlerine eöre. enrliis- ki fn,iliz kuvvetlerinin bu hare- Tayyare Parkında Hava Şehitleri leri tekrar tekrar mahvetmtşler
•ri Vf' bilhassa pivssa imkanları kete karşı koyması için emir ver- ihtifali yapılmıştır. Saat 1 den dir. Hüsnüniyet sahibi erkek V( 

huduıfonu eerPn yaneın l'i7.ik'> - mistir. itibaren kalabalık bir halk kütle. kadınlar için tek bir çare vardır 
1srı akit tanıflar uasındR t:>lc - Irak lıilkiimetinin si merasim yerini doldurmuş bu. Diktatörlerin her suikasdine kar· 
c:ıim edilecPktir. Bu SUrPf:le tn • nroteıtoaıı lunuyordu. Ş• bu hüsnünıyet sahibi erkek Vt 
.Yi}iz sivortarı laTT nivasadan her- ~ İhtifale saat tam 14 te başlan- kadınlar hep birlikte hareket et-
•Rraf edilmislerdir Bağdat, 15 (A.A.) - "Ofi,, : mış, bu esnada Beyazıt ve Gala· melidir. 

Parill polia tefliği Irak hüki'.tmeti, bazı Amman kuv Ziyafette bir nutuk s&ytryen 
vetlerinin huduttaki faaliyetini ~ibi, malları müsadere oluna . Eden ezcümle demiştır ki: 

Vichy, 15 (A. A.) - Haute - Amman Emiri nezdinde protesto caktır. Almanların uğurunda 11tıraı 
Vienne prefesi Baral, Mar - etmiş ve hidiselere nihayet ver- B·A••-.ıa luuırlıL'-- ~kmeleri ve ölmeleri lhım geler 
chand'm yerine Paris POiis pre- mek üzere icabmda müstacel ve - uu AMU" al~alc gaye şudur: Başkalarına e-
feliiine tayin edilmistir. şiddetli tedbirler almıya mecbur Beyrut, 15 <A.A.) _ Basradan saret zenciri vurmak. Fakat bl 

kalacaiuıı bildirmiştir. ö4renildiJtine ~re, bu limana tn- aaye çok hayali bir fıkrin maba 
/nglliz kıtalarigk beraber ımz kıtaları ve malzemesi çıka- ludtir. Avrupa hiçbir zaman ha 

ltareket eden Iraklılar nlmak icin hazırlıklar yapıbr.ak- kim bir ırkla esarete vuruhnu 
Heyeti Gidiyor 

Lizbon, 15 (A. A.) - General 
Narvey riyasetinde bir Amerikan 
askeri heyeti. Cliı>per tayyaresi 
ile buraya ~elmistir. Üç yüksek 
subaydan mürekkep olan bu he
Yet yakında Londraya "idecek ve 
bı .. knc av orada kalacaktır. 

"Sağ elı .. nın mazısıne en zıyade 
uyan tahmin, vaktiyle başkaları- Ank~ra, 15 (TAN) - Oiyar
na reva gördüğü cezanın şimdi bakır ıstasyonundan Irak ve t
kendisine tatbik edilmesinden ran hudutlanna kadar yapılacak 
korkarak kaçmış olmasıdır. demiryo~lannın ikmali için istik-

ve senelik faiz ve ikramiye tu -
tan yüzde yedi olmak ve itibari 
kıymeti her sene on beş milyon 
lirayı geçmemek ve yirmiser se
nede itfa edilmek şartiyle 35 
milyon liralık hAmiline "rnuhar -
rer · tahvil ihrac etmek suretiyle 
istikraz akdine Maliye Vekili 
mezun olmaktadır. Bu istikraz 
tahvillerini halin icabına ~öre 
yalnız faizli olarak ve azami se
nelik faiz nisbeti yüzde yedi ol
mak üzere ihraç hususuna Mali
ye Vekili salahiyetli bulunmak
tadır. 

mi b . tadır. ırklardan teşekkül etmiyecekU 
Ba~dat. 15 (A.A.) - Reı ır Almanlar .ınücadelelerinde tart 

tebli~e J(Öre, İDRiliz kıtalan ara· 1 Irak Harbiye Nazırı hin tabii akışma karşı çdtmak , 
sındaki Irakhl~n bi~o;tu ka~-' Ankaradan Tahrana glde«k zaman dalgalannı bertaraf et 
mıştır. Firarilerın mıktarı mu- "Of"· mek istiyorlar. Binaenaleyh reji 

İtalya Kralı Elbasandan 
Yanyaya Gitti 

Roma. 15 (A. A.) - İtalya kra. 
il dün Elbasan'ı ziyaret -ettikten 
IOnra Y anvara aelmiftir. 

... raz akdme dair bnun 1'yihuı 
alakadar encümenlerden aeçerek 
Meclis umumi heyetine sevko -
lunmustur. 

Londra, 15 (A.A.) - Times ga
zetesi Hess'ten bahseden bir ya
ZISlllda, Hess'in son aylar zarfın
da Dük Hamilton'a mektuplar 
gönderdiğini, fakat bu mektup -
Jarın lngiliz makamlarına tevdi 
edildiğini bildirmektedir. 

Livıha esaslanna 2öre, hası -
latı Divarbakır istasyonundan I
rak ve fran hudutlanna kadar u
zatılacak demiryollannın ln!Şası
nı tamamlamıya tahsis edilmek 

temadiyen artmaktadır. Ba2dat, 15 (A. A.) - ı · ı rin b '--bul ,_.._ 
Irak hükUnıeti, hlli düeman Fevkalide bir vazife ile H~az e i ce ren - ett ....... ,, .. u 

kıtaları arasında bulunan Iraklı- kralı tbnissuud'un nemine ıon- rşan küçük bir iDS.1nhk ,napu a 
tara buıünden itibaN>n bir haf- derilen İrak malive nazın buJJün rasın~ aynlık a~etleri görm~ı 
ta mühlet vermiştir. Bu müddet Baildada dönecektir. hayretı mucıp bır PY değildır 
bittikten sonra bunlar vatan hai~ Ölrenildiline ~öre halen An- Bu hal hıç degı~ butun dunya
ni telakki edilerek o suretle mu- ~ .. ~ bulunan frak harbıvc> na- da bu kadar buyuk hır heyec n 
amele göreceklerdir. Haklannda zı N ci Şevket Tahran'a gıdc uyandıran ~e para ütie. yapılan 
ıdam cezası tatbik olunabileceJli cektir son zıyaretı izah edebilır. 



• 
rnıcr~ 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 

TAN 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 
• 

Çocuk Ansiklopedisi · 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye~i 

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

Çünkü: Çocuk Ar.sik]opedisı • 
çocuğUn mektepte 
mektep dışında. hatta 
mektepten sonra muh· 

taç ol.iuğu en kıy- ı 
~etli eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansikloprd isi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

11 

Her hediye kırılıp kay- 1 1 Çünkü: Çünkü: Çoc11k A.ls:klopedisi 
çocuğunuza faydah ve 
bilgili bir arkadaş va· 
züesini görür Ona ~oş 

bolabilir veyahut U

nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz brn. 
kacak bir eserdir. 

TA~. Neşriyat Evi 
· lst'anbul 

Adres: İstanbulda TAN Matbaası 

saatlerinde hocalık VE 

arkadaşlık eder. 

Ç OC'Uk Ansiklopedilıi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

16 - 5 - 1941 

DIŞ MACUNUNU 
Kullanarak dişlerinizin sağlamlığını ve gOz kamaş 

tıran parlaklığım kazanınıL 

Her yerde D E N T O l. diş macununu tsteytnız 

Memur Alınaca 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
İdaremizin muhtelif şubelerinde manevra ve sta3 için askere giden 

muvazzaf memurlarm yerine muvnkknten istihdam edilmek üzere kadın 
ve erkek memur alınacaktır. Askerlikle bir gCına ilişikleri olııuynnlar 
arasında bir müsnbnka imt!hanı açılacaktır: 

Lise ve bilha~sa ticaret mektebinden mezun olanlar tercih edilecek
tir İsteklilerin lüzumlu vesikaları beraberlerinde olarak imtihan günu o
la~ 22/ 5/941 Perşembe giinü saat 9.30 da Znt İşlerine müracaaUarı bıl-
dırllir, (3807) 

İ L A N 
TASFİYE HALİNDE 

İSTANBUL TELEFON 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
SERJUAYENİN İADESİ 

İ{ülfet ·ve emek istemeden tavuk suyu ile mamul bir 

komprime, muhtaç olduğunuz kaloriyi ve 

huzuru temin eder. 

26 Mayıs 1936 tarihinde fev
kalade olarak toplanmış olan 
hissedarlar Heyeti Umumiyesi 
tarafından ittihaz olunan mukar
rerat ve 22 Temmuz 1936 tarihli 

•••••••••••••••••-••M••••••••••••••••••••-1 itiliıfname mucibince % 6 faizli 
1 tahvilatın 3 numaralı kuponu ile 

Beyoğlu Üçiincii Sulh Hukul 
Hakimliğinden: Eleni tarafındar 
Beyoğlu Çukur Çakmak soka
ğında 6 No. da mukim Despina 
aleyhine arılan tahliye dav ın
da dava olunana ilanen yapılan 
tebligata rağmrn mahkemeye 
l!elmediğinden aylığı dört bucuk 
liradan bir sene müddetle akdi 
icrada bulıınmadığına dair ye -
min etmrk üzere mahkemeye 
ızelmec:;i icin yemin cbvetivesi 
tebliğine karar vcrilmic:; oldu -
anndnn muhakı>me günü olan 
27 /!)1941 saat 10 da mahk<'mc
ve gelmesi icin yemin davC'tive
<;İ makamımı ksıim olmak üzere 
15 .ı?iin müddetle ilan olunur. 

Büyük Bakkaliye Mağazalarında Vardır. ____________ :..'_ ....... , ~-

Devlet Denizyolları lcletme 
idaresi ilônları:s ~« P A R A 

\ RA \" A. T Y ARIŞJSIN 
Muntıızam wsta seferleri yoku ve yük navlun t.ıri!eleri değlşmiş

tlr. Yeni tarifeler 1 Haziran 941 tarihinden itibaren tatbik edilmiye 
baslanacnktn". 

All'ıkadarlar yinnl beser kurus bedel mukabilinde acentalarımız-
-ınn tedarik edeblllrler. (3739) -, .................................. , '"•' _._. . ~ . 

IDARUINI BİUN IS BANICAS INDA 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müdürlüğünden : 

IKRAMIVS'l r w ....... ıı::a .... ,... ... q 

Müessesesi r T. iş Bankası ) 
Müessesemizin Muhabernt servisinde istihdam edilmek üzere Türkçe 

tok seri yazan bir daktilo ile Almanca bilen bir dakUlo alınacaktn". Mü
sabaka imtihanı 20 Mayıs 1941 Salı günü saat 14 te Sümer B:.nk İstan
bul şubesinde yapılacaktır. 

Küçüle Tasarruf ~ j 
Hesapları 1941 

İstanbul Üçüncü İcra ~Iemurluğundan: 

İmtihanda gösterecekler:! lJyakata göre lisan bilen daktiloya T, L 
120,- diğerine de T. L, 100.- liraya kadar ücret verilecektir, 

Taliplerin imtihana girmek üzere aşağıda yaz.ıh vesikalnrmm asıl 
\'eya musaddak suretleriyle Sümer Bank İstanbul subeslne müracaatları 
ill'ın olunur. (3714) 

1 - Tahsil vesikaları; 
2 - Hüviyet cüzdanı; 
3 - Hüsnühal vesikası; 
4 - Hüspü hizmet. vesikası. 
Sıhhat ı:nuaycneleri banka doktoru tarafından ynpılacaktn". 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (5il) llra olan beheri 30 gramlık 5000 şişe, be

heri 250 gramlık 600 ,,ı$c veya teneke ve beheri 500 gramlık 200 şişe 

veya teneke maden pnrlntıcı mayi (26.5.941) Pazartesi gUnil saat (10, 
30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası d:ıhilindckl komisyon tarafın
dan açık eksiltme usullyle satın alıl"acaktır, 

Bu işe girmek isllyenlerin (42) lira (83) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksillme günU saatine ka
dar komisyona müracaatları lazandır. 

Bu i§e ait şartnameler komlsyondnn plırasız olarak dnğrtılmaktadır. 
(3553) 

* * Beher kilosuna 30 (otuz) kuruş muhammen bedel takdir edllen tak-~ 
riben 1500 kilo parça halindeki hurda kösele 26/5/1941 Pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada idare binnsmda pazarlıkla satılacnkur, 

Bu işe girmek istiyenlerın kan•1nun tayin ettiği \•eslkalan hAmilen 
ayni gün ve saatte komlsyonda hazır bulunmaları lAzımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpasada Tesel-
lilm ve Sevk Şefilğinde görülebilir. (3550) 

• • Muhammen bedeli (11000) lira olan 1 adet D!zel Motöril (16.6,1941) 
Pazartesi gunü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilin
deki komisyon tııra!mdan kapalı zarf usullyle satm nlınarnktır. 

Bu işe girmek istlycnlerin (825) liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
(14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri Hizandır. 

Bu ise alt şartnameler komisyondan parasız olarak cln~ıtılmaktadır. 
(3796) 

iKRAMiYE PLANI 
Ke,ideler 4 Subnt. 2 Mayıs, 1 Aius
tos. 3 lkinciteşrin tarihlerinde ya
pılır. 

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

35 • 100 .. :::3500.- .. 
80 .. so .. =4000.- ~ 

poo • 20 • :6000 - _ . ···-············································ 

940/ 172 - Bir borçtan do
layı mahcuz olup paraya 
cevrilmesine karar verilen Necip 
oğlu Hacının uhdei tasarrufun -
da bulunup tapu kavoına naza -
ran Bakırkövünde Çırpıcı Veli 
efendi mevkiinde bir tarafı Ka -
rakavak tariki ve hazan Çırpıcı 
deresi bir tarafı Yenikapı Me.v
levihanesi tarlası, bir tarafı Mit
hat Pasa ciftli~i merbutatından 
tarla, bir tarafı 6 harita No. lI 
ma1ıal ile mahdut eski mükPr
l'er 1, 2. 3. 4, yeni 5 harita No. 
1ı Vf' ehlivukuf ranoruna göre, 
4522 m11trc murabbaı mesaha
<;Jnda olan tarlanın, vine ayni 
mrvkidP olup hir tarafı kısmen 
1\:fit~ııt Paşa ciftli<1i rnrırhutatın
r'lan tarla ve hazan fstir:ıti ve 
Yanko tarl;ısı ve bir farafı Yerıi
kapı Mevlevihırne tı>rl~c;t ve ha.-
7;ın Mithat P:ıc:a ciftli(l'inı> rnPr
hnt t.arla ve hi; tsırafı cia 7 h:ıri
tıı No. 1, maha1lpr ile mahdut 
eski miikf"rrer 1, 2. 3. 4. ve ye
ni 6 h:ırita No lı fi40fi mPtre 
mur:ıhhalık arazi miri tarlalann 
nısıf hic;c;elni avrı ayn c;artna
me]Pr alt.ında açık arttırmaya 
va,.olunmustur. 

Yukııncia yazılı 5 harita Nn. 
lı "" 4522 metre mıır:ıh'h::ılık 
t:ı .. l::ının t:ımı:ımın::ı Ph livııkı•r hı
":>ftndan 1120 ve ~ hıı .. ita T" lı 
ı;405 metre murahh~lık mı:ıhııl -
lin tamamına n:ı 1260 'T'iirk li
rılsı kıvmet takdir Nlilmistir. 

Alfabe sırasiyle bütün hastalık- fl.k acık arttırma .~/~/941 tari-
ların resimli olarak tedavisi ve hınde Çarsamha guntt saat. on 

: 

tarifi. Her znmnn, herkesin ya- 'lörtten on altıva kadar f stan· 
nmda bulunması lfıı.ım olan bu l ı..,,lda Yeni Postahane binac;ın-
güzel eser nefis ellili olarak yal- -l:ıki üciincü icra memurltı~un-

- nız ı liradır. Bütün bfıyilerden 'la vapılacaktır. flk acık arttır -
Karaagnç mOesscsatı Buz :fabrikasında b.r sene zarfıncıcı ,ı;.ıııs ı o- ı isteyiniz Toptan satış yeri· is- • d . k 1.. h 

lunacak tahminen sekiz mıl_yon kilo Buzun İstanbul Belediyesi hudutlnn tanbuld~ Yedlgun idarchnn~idlr ma a ~avn .~en u ıın n;ı~ am -
dahilinde nakil ve tevzii işi kapalı z.nrf usuUyle eksiltmeye konulmuştur. a._ A men kıymetının ~ 75 .:<;1 ıle sa-

Beher kilo buz Azami iki kuruş 50 santime perakende satılmak u- ~ - - tıs mac;raflanna tekabul cdet'ek 
zere nakil ve tevzii için 75 santim muhammen bedel vazolunmuştur. bir bedel ile müşteri cıkmadıeı 

İlk teminat miktarı 8070 liradır. Eksiltme şartnamesi ve evrakı mu- OSMANLI BANKAKSI takdirde en cok arttıranın taah-
teferrlası 341 kuruş mukabilınde Karaağaç mliessesatı MUdUrluğünden _ i L A N _ hüdü baki kalmak ü:rere arttır-
sntın alınacaktır. Gençlik ve Spor Bayramı do- ma on crün daha temdit edilerek 

ihale 23 5 941 Cuma günü snat 15 de Daimi Encümende yapıla- layısı'yle, O:s·manlı Bankasının 1616/ 941 tarihine rnstlıyan pa -
caktır. Talıplerln ilk teminat makbuz veya mektupları vesalr evrak ne . .. .. · 
::490 numaralı kanunun tnr!fatı çevresinde haz.ırlıyacakları teklif mek- Galata Merkezi ile Yenicami ve 7artesı gu~u saat 14. t~n .16 :va 
tuplarmı ihale gUnu saat 14 de kadar Daimi Enci.ımene vermeleri ıtızan- Beyoğlu şubeleri, 19 Mayıs 1941 1<adar aynı mahalde ıkıncı acık 
dır. (3489) pazartesi günü kapalı buluna - :ırttırmacıı y::ını1:ıı-al<tTr. fldnci 

1 - İdarehanemlzce az müstamel !ki kamyon satın almacakttr. 
2 - Ellerinde az mustamel kamyonu bulunanların kamyonlarını Cl

bal'de nakliyat ŞUbemızde müteşekkil fen heyetine muayene ve tetkik 
ettirmeleri ve oradan alacakları vesikalııriyle birlikte pazarlık !çın 
10.5,941 S:ılı günü sant 11 de Kabntaştn kfıln levnz.ım ve mObaynat şu
besinde mutezekkil alım komisyonuna muracaııtları illın olunur. (3777) 

caktır. qrttırmada ~ııt1!1 hPneli mıılı~m

İstanbul C. Miiddeiumumiliği: 
İstanbulda bulunduğu anlaşılan 
Tekirdağ sulh hakimi Nebihe 
Saysan'ın acele memuriyetimize 
müracaatı. 

Sahıp ve Neşnyat müdurü Enuo 
UZMAN, Gazetecilık ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN matbaası 

'Yten kıvmetin % 7fi ini hıılma
c:~ d::olıi Pn <-rıl<: arttır1anıı ih:ılPsi 
icra lcılınııı-Rktır. ~ahs nPc;in n~
"a ilP<fir. <hvri menkul kl"ndisi
ne ihal,,. olunıın kimsi" derhal ve
ya verilen mühlet zarfında rınra
vı vermezse ihale kararı fesho -
lunarak kendisinden evvel en 
cok arthrmıs olana tC'kl!f oluna-

cak ve talip olmadığı takdirde, 
hemen yedi gün içinde tekrar 
arttırmaya çıkarılıp en çok art
tır8Jla ihale olunarak iki ihale a
rasındaki fark geçen günler için 
% 5 faizi ve diğer zararlarla bir
likte ayrıca hükme hacet kal -
maksızın memuriyetimizce birin
ci defa ihale edilen kimseden 
tahsil olunur. İhalesi icra kılı -
nan gayri menkulün tapu tescil 
harcı ve yirmi senelik vakıf ta
viz bedeli ve ihale kararı pulları 
ve ihalenin % 2 si nisbetinde 
tellaliye ücreti müsteriye aittir. 
Müterakim vergilerle çöp ve fe
ner resimleri ve müterakim va
kıf icaresi satış bedelinden ten
zil olunur. Arttırmaya istirals i
cin muhammen kıvmetin nısıf 
hisseye musip % 7 buçuğu nis
betindeki pey akcesini veya mil
li bir bankanın teminat mektu
bunu tPvdi etmeleri lazımdır. 
2004 No. h İcra ve İflas Kanu -
nunun 126 ncı maddesi mucibin
ce ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alfıkadarların ve irtifak hak
kı sahinlerinin gayri menkul ü-
7.erindeki haklarını ve hususivle 
faiz ve masarife dair olan iddi
;ılannı isbu ilan tarihinden iti
baren yirmi s:ıün kinde evrakı 
miisbitelerivle birlikte memuri
vPtimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları, tapu sicilli 
ile sabit olmadkca s:ıtıc; bt'dPli
nin naylasmasından hariç kalır· 
lar. Daha fazla malfımat ::olm~k 1 
ic:tivenlerin dairemizin !M0/ 172 
No. lı dosvasım tetkik etmek ü
zere memıırivet.imize müracaat 
otmPlflrj ilim OltınUr. 

Kiralık Ev ' Şişlide Bomonti tramvay 
istasyonu Derearkası soka -
ğrnda 29 No. altı oda. banyo, 
su, elektrik. havagazını havi 
içi, dışı yağlıboyalı , manza
ralı, etrafı açıktır. Müsait şe
raitle kiralıktır, ~örmek için 
karşısındaki Zafer apartıma· 
nı kapıcısına, pazarlık için 
(Tel : 43016) No. müracaat !- _, 

llr Dr. IHSAN 8AMİ -~ 

1 
Tlf~ ~e ~a~tlfo ~a~tallı~a!ma 1 
tutulmamak itin tesiri knt'l, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczaneda bulunur. Kutusu 45 

' kuruştur. , 

% 6 faizli Devin Senetlerinin 3 
numaralı kupÖnunu ve hiimiline 
ait hisse senetlerinin 9 numaralı 
kuponunu tediye yapılmak üze
re 26 Mayıs 1941 tarihinden iti
baren İstanbulda Galatada Os -
manh Bankasına vevahut Lon -
drada 123 Old Broa-d StT.!"et E. 
C. 2 kain banka ;.ubesine ibraz 
edilmeleri lüzumu ilan olunur. 

Mezkür adreslerde hamiller 
emrine bordrolar hazır bulun -
durulacaktır: 

16 Mavıs 1941 tarihinde Şir
ketin defterlerinde muknvvet 
bulunan nama muharr<'r hisse 
c;pnetleri kin· tedive emirleri 
IWnrrants) 2R Mayıs Hl41 t.ari -
hinden itibaren n liıkadarlnra 
posta ile gönderilecektir. 

Londrada ibraz edilecek ku • 
ponlar tediyeden evvel herayi 
tetkik üc is günü ve tedive e
mirleri nvarrants) <la tnm bir 
iş ıri.inü alıkonulacaktır. 

İstanbulda ibraz ecHlece ku -
oonlar ve tedive emirlC'rİ <Wrır
rants) ibraz (!Ünündeki ravic ii
zcrirıoPn 'T'iirk lil'Ml olnrak tedi
ve PdilC'Cektir. Kuoon \arını ken
di Bıınkerleri vasıtasivle ihr:-ı?. 
etmeleri hamillere tavsiye olu -
nur. 
Yapılacak tP<livat c;ıınl:ırn•r· 
~ 6 faizli Tahvilat il,, ~ 6 

faizli Deyin senetlerine: Kıyme-

İ tanhul 3 iincit icra mcmur
hıi','ltndnn: 940 ~530 - Alacaklı: 
Emnivet Sandıj!ı. 

Rorclu: Surpik ve Havı:tanoş. 
Bir boretan do1avı mahcuz o-

1up paraya cevrilni'esine karar 
verilen ev esyıısı ne<;in para \'C 

<ırık arttırma il" 20 / n /Ml tnri
lıine r11c;tlıvan Salı aünü saat 9 
dan it.ibaren Bakırköv Sakıznğa
"l Tnshnn caddPsi 274 numaralı 
"vde v;ıoı 1::ıı-aktır. MuharrftnPn 
'rrvnıPti ~ 75 ini bulmadıih t:>k
rlfr<lp 1kinri arttırması olan 23 / 
1)1941 tarihine rastlıvan Cuma 
criinli avni sııntte ve- ayni ma -
hr:ılr'lp vanılacaktır. 

Talin1Prin ~ 7 bucu'k nPV 
'lkreJ,..,.ivJe !l40 13530 numara· ile 
"llahallinrle bulnnacak mC'muru· 
muza müracnatlan ilim olunur. 

ti mtıharrcrelerinin % 4 30 u. 
Bedelleri tamamPn tC'dive e· 

rfilmic; hisse Sl"netlerinf': Kıvm0• 
ti mııh;\rrPrelPrinin '1- 2.25 i 
vani !1 fncrili7 liralık beher hisse 
c;cnı>'li i<'in 0.2 :l. 

'T' ı\ ~l<'tV~ MF'1\fTTlH A lH 
E. E. FORD - A. BİLLİOTTİ 

...........~-.__-:uı-.......... 
TÜRKiYE ·cüMHURIYETl 

ZİRAAT BANKASI 
Kurl!luş Tarihi : 1888 

~ermaycsi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

28,800 Lira 
VERiYOR 

Para Biriktirenlere 
iKRAMiYE 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarıı:ı: tasarruf hesaplarında en az 50 
ıira11 bulunanlara unede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıJakl pll"a gö· 

rıı ikramiye dağıtılacaktır •• 

4 Adc 1.000 
4 .. soo 
4 .. 250 

40 • 100 
100 .. so 
120 .. 40 
160 .. 20 

Liralı'-"' 4.000 
• 2.00" .. 1.000 
• 4.000 
• S.000 
• 4.800 
• 3.200 

Lira .. .. 
• .. 
• 
• 

DiKKAT: Hesaplarmdnkl paralar bir sene içinde 50 liradan asağı düşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EyHH. 11 BlrinclkAnun, 11 Mart ve 11 Haz.ıran 

tarihlerinde tekilecektlt. • -

.. 


