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l stanbuldan A11rılanlar 

Karadeniz H avalisine 
İlk Kafile Dün Gitti 

lngiltere • 
Irak ihtilafı 

Büyüyor 

Irak Hükumeti Basraya 
Yeni Kıtaat ihracına 

Müsaade Etmedi 

Buna Rağmen Yeni 
Kuvvetler Çdlanlch 

Irak Kıtafarı Bir 

l 
lngiliz Hava Üssüne 

Doğru Yürüyor 
İlk kafileyi teşkJJ eden yolcu lardan bir bmı nhtımda ve hareket etmek üzere olan vapurda Londra, 1 (A. A.) - "Reuter" 

BaJdattan Londraya aelen haber
ler imparatorluk kuvvetlerinin 
İraka çıkması üzerine bazı müt
külit tahaddü. ettiiini göıtter-r lerkesin 

Gözii 
Amerikada 

1 
Kendi arzuıariyle Anadoluya de dün bazı kimselerin son da· 

gideceklerden ilk parti, d ün ild kikada hareketlerini tehir ettik-
1 vapurla gitmişlerdir, bunlllrdan leli görülmüştür. Bu gibiler hak· 

birinci kafileyi hlmil Tırhan va· kında tatbik edHecek muameleye 
puru sut IS te lneboluya ve i- dair bugün vnAyette toplanar.ak 
kinci Jjartiyi götüren Aksu va- bir komisyon tarafından kat'i ka
puru lut 18 de Zonguldağa ha- rar verilecektir. 
reket etmiştir. Dün gidenlerin vapurlara hin· 

mektedir. Bu kıtalar ihraç edil
meden evvel ınevcut frak • İn· 
d}iz anlaşması mucibince müna· 
kale yollannm aeılmaaı iein lrak 
hükumetinin muvafakati alınml$
tı. Gelen kıtalan tamamlamak 
üzere yeni Jnıiliz kuvvetleri Amerika bot durmuyor ve tnıil· 

tereyi matlup olmaktan kurtar
mak için elinden geleni yapmak· 
tan, hatıl Almanya ile harbi gö
ze almaktan çekJnmtyor. Fakat 
ıunu unutmamalıdır ki. Amerikan 
J'ardımı en kesif haddini ancak 

Evvelce beyanname aldığı ve meleri ve eşyalarını yerleştirme
birinci ve ikinci partiye dahil ol- leri tam bir intizam içinde ol • 
mak üzere bileti de verildiği hal muştur. 

yakında ihraç edileceli bildlrll
diki zaman İrak hüktlmeti b~ 
d_enbire vaziyet almıe ve ilk U.,... 
N:lilen kitalar İrat toprakların
dan geçerek Iraktan aynbmdan 

MI ıenesinde bulacaktır. Onun 
1"a 7J} da demokrullerin bil

mütkilllerle çarp ... caklan 

M. Z.Uri11a SERTEL 

lnailter de 4ah1l olmak JiıAt1 
~ dzG Amertbda. 

Amerikan yardımı ne oldu! Ni
ye hali Relmiyor! Bu :vardım 
müessir surette ne vakit başlıya
caktır. 

BERLIN'İN 
TEHDiDİ 

Harp Sahasına Giren 

JaFonlara Göre Simdi herkesin aordulu sual 
budur. Çünkü ln«ilterenin ve 
demokrasilerin harbi kazanması 
artık tamamen Amerikan yardı- Karakol 
mırun bir an evvel bütün kudre
tiyle başlamı• olmasına ballı RÖ· 
rünü:vor. lnıiliz Başvekili Mister 
Churchill bile iki üc Riin evvel i-J 
rat etti~i nutukta Mısır ve Akde
niz harbinin ikinci derecede ehem 

Sisteminin 
Geniıletilmesi Çok 

Tehlikeli Bir Tedbirdir 
miyeti haiz olduAunu, kat't ne- Bertin, 1 (A.A.) - Yan res-
ticenin ancak Atlantikte kazanı- mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
lacalıru söylerken. bu harbin de Alman Hariciye Nezaretinde, 
Amerikan yardımı ile kazanılabi- Amerikan donanmasının devriye 
lece~ni ilive etmekten çekinme- faaliyetlerine dair Roosevelt ta
ml$tir. rafından gazeteciler toplantısın. 

Su halde buRfin berkesin öı- da yapılan beyanata karşı al.Aka-
renmek istediıi ~ •udur: sızlık gösterilmektedir. 

.A,Jnerikanın İngiltereye yardı- Berlln siyasi mahfillerinde 
mı buRün ne vaziyettedir? Bu kaydedildi~ine "öre, bu mesele
yardımı tesri ve tevsi için neler yi Alman basını kili derecede 
yapılmaktadır? Amerikan yardı- bahis mevzuu etmiştir ve Alman 
mı ne vakit harı> üzerinde mü- ya harp mıntakası hakkında vak
essir bir rol ovruyabilece=.. i.ere- tiyle kati bt'yanatta bulunmuş 
ceye varacaktır? olduAun<fan siyasi sahaya da eü-

AO)erikada "kiralama ve ödünç mulü yoktur. 
verme" kanunu cıktıtı .llilnden i- (Deva1111: Sa. $, Sil. 7) 
tibaren yardım derhal geni$ bir 
şekil almıs. ve bu yardımm testi 
ve tevsii ~in bir çok tedbirler a
lımnıştır: Almanyada -1 - tık yapılan is Amerikada 
mevcut bulunan bir eok harp 
malzemesinin derhal İnJ(iltereye 
nakli olmuştur. Bu malzemenin 
cinsleri ve mikdan hakkmda ma
lumat verilmemistir. Yalnız bu 
malzeme,Un '1,000.000 dolar kıy
metinde oldulu ilin edilmistir. 

''Kiel,, Deniz 
Ussü Tekrar~ 

2 - Amerika karı sulannda 
bulunan ve yekunu 300.000 tonu 
bulan 22 İtalyan, 2 Alman. 39 

Bombalandı 
Danimarka ıemisi zaptedilerek M it d Ş"dd I' tnırilizlerin emrine verilmiıtir. a aya a 1 et 1 

3 - Kızıldenizin Amerikan ıe-
milerinP acık bulunduiu ilan e- Bir Hücum yapıldı 
diJmistir. 

1 

Bu tedbirin ehPmmlvetinl an- Londra, 1 <A.A.) - ''Teblit,, 
lamak kin. Afrika ve bilhas- Dün gece büyük tayyare tesek • 
sa Mısırdaki İn,Pliz ve imoarator. küllerimiz Kiel deniz üssüne ve 
luk kuvvetlerine. bu voldan do~- diter hedefiere taarru7.da bulun
rudan dotruva Amerikan malze- muşlardır. Diler hedefler Berlin I 
mesi ııetirilt-bih~<'P~ni RÖzönünde Hamburı ve Emden liman ve 
bulıındnnnak kiridir. endüstri tesisatlandır. Tayyare-, 

4 - GroeırıJand adası Amerikan !erimiz hiç zayiat vennemisler. 
himavesi 1lltına al'llmıstır. Bu a- dir. Di~er bir tesekkül Holanda 
da Amerikadan İn,eilte.reve uca- ıçıklannda düşman Remilerine 
rak videcek tavvareler için bir hücum etmistir. Norveçte telsiz 
menzil vıızifesi ııörecektir. ıstasyonu bombardıman edilmit-

S - Bütiin Amerikan ıan11vii tir. Bir tayyaremiz iluüne dön
sPferber edilerek istihss lltm bir memietir. 
kat' misli arttınlmas1 kanrlas- lf. 
mıstır. Avni zam,.nda ~mPrikan Londra. 1 <A.A.l - Amerika-

1-'-----.. ·-···--·- ..... 
Finlanda 'ya 
Çıkardan 

Nazi Kıtaatı 

evvel yeni ln,:illz kuvvetlerinin 
ihraç edilınesine müuade edemi.. 
yeceıını bildinniatir. İnailiz bil· 
kt'.\meti iki memleket arasında 
münUit muahede ile temin edil· 
mi• haklarına halel -tirilmeslne 
müsaade ed~ cihetle ih
rac hareketme ~ edilmis ve 
mevsuw.ıı. o!.-J!= kuvvetler 

Şi 1 N 
:. .. ~ar•t1.~K.~%J:ı1mı~ır. 

·mai orveç'e Bununla beraber Irak ~rdUIU• 
nun bazı kuvvetlerinin yaptıkla

G önde riliyorm uıl n tecemmüler Buranın ıoo kilo-
metre Rarbindeki Habbaniye ha· 

Vaşington, ı (A. A.) - Fin- va üssünü tehdit eder mahiyette 
landaya Alman kıtaatı geldiline sayıldığından hadiselerin önüne 
dair "Pravda" ıazetesinde çıkan geçmek üzere bu kuvvetlerin çe
haberler hakkında Finlandanm kilmesi Irak hükömetinden ısrar-
Amerika sefiri demiştir ki: la talep edilmiştir. 

"Filhakika bir mikdar Alman Propaganda müdürlgetlnln 
askeri Abo limanına gelm\:ıtir. 
Bunlar Norveçin şimalindek. kı- nefrettiği tebliğ 
taatı değiştirmek için giden as· Baldat, ı (A. A.) - Irak pro-
ll:erlerdir ve Finlanda ile Alman- paRanda müdüriyeti aşatıdaki 
fa arasındaki anlaşma mucibince teblili neşretmiştir: Bazı İngiliz 
t ransit olarak Reçiyorlar. Alman kuvvetlerinin lraktan trensit ola
askerleri silihlı delildir, yekWıu rak geçmeleri için Buraya çık· 
13 bini geçmiyor.,. maama müsaade etmek sure•jvle 
Alman • Fin anlafmaaının Irak hükumeti lllj{fliz - Irak mu-

--1.: .. ti -~· ' ahedesi hükümlerini tatbik et-
.,tu1...,,e nc:uır • rpek sayj{ISmı Röstermietir. Fakat 

Londra, 1 (A. A.) - "Reuter": İnRilizlerin mezkör hükümleri ih
Alman nakliye gemi'erinin F n· lalde ısrar göstermeleri İrak hü
land.ada Abo'ya asker çıkardılı kumetini memleketin hukukunu 
hakkındaki haberlere daira Lon- korumak üzere icaı> eden tedbir
drada hiç bir şey bilinmiyor. leri almıya mecbur etmistir,. Bi· 

Ancak., Almanların Fi"landa naenaleyh asil Irak milletinden 
ile bir anla"'1&1ı vardır. Bu an- sükWı ve sükdneti muhafaza et
la~ mucibince Almanlar Pet- mesi ve davasının haklı oldulu
aamo'ya ve oradan da şimalt Nor- na itimat eylemesi rica olunur. 

(Devamı: Sa. 5, Sil. Z) (Devamı: SL S, Sil. 7) 

Şarki Afrikada ln.rfllzlere ~lim olan İtalyan askerlerlndee bir ka file tPphe serisine sevkedlliyor 

AFRiKA CEPHESİ 

Tobruk Dış 
Müdafaası 
Yarıldı 

\ 

Mihverciler, Oldukça 

Büyük Kuvvetlerle 
Taetnlfa Çfifer 

YUNANtST AN' da 

Tahliye lıi 
Tamamen 
Sona Erdi 

Kiıiden 48 

Harekat 
sn ............. u.ditdi 

Bin 60 

Muharebe Ciddet le lnıfliz orta Şark 01'dulan Bq. 
~ kumandanı General Wavell 

ltalyanlar Kefalonya 
Ve Zanta'yı Aldı Devam Ediyor 

Kahire, 1 (A. A .) - Orta şark 
İnRiliz kuvvetleri karardhının 
tebliğine göre. bu sabah düşman 
Tobruk'un dıs müdafaa hatlarına 
«frmiştir. Tebliğde deniliyor ki : 
"Düşman piyadesi oldukça mü

him kuvvetlerle ve bir çok tankın 
müzahereti ile dün akşam bir ta
arruz yapmıstır. Giris bu sabah 
olmustur. Tafsilat yoktur. Muha
rebe devam ediyor,, 

Sollum mıntakasmda İngiliz 
devriyeleri tekrar faaliyette bu
lunmuşlar ve düşmana zayrat ver 
direrek hasarlar yapmışlardır. 

Habeşistanda Dessie'nin işRa· 
linde ve bunu takip eden hareket 
lerde 5500 İtalyan ve 2400 müs
temleke askeri esir edilmiştir. E
sirler arasında yüksek rütbeli 
bir çok subay vardır. ln«ilizlerin 
eline 93 tane de top ıeçmistir. 
Düşmanın Ambala«i mmtakas1n
da tutmakt.a olduiu müdafaa 

(Devama: SL 5, SU. 6) 

Habeıistandaki 
ltalyan Valisi 
Şimale Kaçlı 

Negüs Adis-Abebaya 
Girmeğe Hazırlanıyor 

Ankara, 1 <Radyo Gazetesi) -
Şarki Afrikada harekAt çete mu
harebesi şeklini almıştır. Londra 
radyosuna ıöre, dük d' Aousta 
bir tayyare ile Şimale kaçmış ve 
bütün eşyasını bırakmıştır. 

Italya kral vekili böylece Ha
beşistandan kaçarken beş yıl ev
vel iki mayısta tahtını ve mem
leketini terke mecbur kalan Ha
ile Selasiye de beşinci yılda A
dis. Abeba'ya girmeğe hazırlan· 
maktadır. 

Kahire, 1 (A.A.) - ln~liz kı· 
taları Yunanistam halkm heye. 
canlı tezahürleri arasında terket
mişlerdir. Yunan ordusu !le İn· 
.ıtiliz kıtalan arasında harp esna
sında cari olan samimi dostluk 
buradaki hükumet mahfillerin. 
de tebarüz ettirilmekte ve bu si
lah arkadash!ını .canlandıran 
vakalar nakledilmektedir. Al
manlann hava bombardımanla
riyle Yunan şehirlerini tahrip 
etmelerine ra~men halk Fransa 
meydan muharebesinden alınan 
derslerden istifade etti~ini ıös.. 
termiştir. Memnuniyetle bildiril
di~ine cöre. ahali talimata tama
rniyle riayet etmis ve volların 
tıkanmasına asla sebebiyet ver
memistlr. HPlkın bu hareketi İn. 
l(ilizlPrin tahlivesini büyük mik
yastı kolayla,tınnıştır. 

(Devamı: SL 5, sn. 3) 

Sovyet Harbiye Mısıra 2 Taraflı 
Komiserinin Hücum için 

Emri Y evmisi : Alman Planı 
"Kızıl Ordu, Tecavüze . 
Cesaret Edecekleri 

Ezecek Kudrettedir .. 
Ankara, 1 (Radyo gazetesi) -

Sovyet Harbiye Komiseri 1 Ma
yıs münasebetiyle neşretti~i bir 
emri yevmide ezcümle töyle de
mektedir: 

Almanya, Türkiyeyi 

lngıliz ittifakından 

Ayırmak lstiyormuıl 
Londra 1 (A.A.) - "ManchPs· 

ter Guardian., gazetesinin dıplo
matik muharriri y&Z1yor: 

"Dünyanın yaşadılı ikinci em.. 
peryalist harbin bütün dünyaya 
sirayet istidadı gösterdiği bu çok 
buhranlı ve tehlikeli R\inlerde, 
en modern silihlarla teçhiz edil
miş ve harbin tecrübelerinden 
istifade edilerek teşkilatlandırıl
mış olan Kızıl ordu, vatana 
saldıracak düşmanlan bolacak 
~kilde beklemektedir. 

"Hitler ve generallerin.in Mı· 
sır'a karp taarruzu hem ş,.rk· 
tan, hem de Garpten y•omayı 
tasarladıkları anlaşılıyor. Bma· 
enaleyh Türkiyenin de ımtihan. 
c;ekilecetı an uzak değildir. Şim· 
dilik Türkiye üzerindPki Almar 
tehdidı başlıca askP.ri mahiyette· 
dir. Fakat Almanların maksat· 
larma erişmek için mwlihane 
bulıll tabiyesini yeniden t.-crübe 
etmeleri de muhtemeldir. Türki· 
yeyi, Inpıetere ile olan ıttifakın. 
bozmak ve bitaraf bir bale koy· 
mak üzere diplomatik bir hare
kette bulunması da muhtemeldir 
Almanların kullanacakları tabi-

-.. ...... ~ 
sanııviinin faaliv~ti He fneiliz sa- da yapılan Habük tayyareleri 
nayiinin faaliyetini koordQne et-. ~ pce Fransanın fimalinde 

(Devama: Sa,. $1 Sü. 1) "' ·.,, . <Devamı: Sa. S, SU. 4) Harp bir kumardır: Bucün clÜ§el, yarın düşüş olur! 

Siyasetimiz bütün devletlerle 
sulh içinde yaşamak siyasetidir. 
Fakat beynelmilel siyasi vaziye
tin çok RerRin bulu.ndulu bu • 
l!lÜnlerde Kızıl ordu. bize teca
vüze cesaret edecek düsmam e
zecek kudrettedir .,, a>enını: Sa. 5, Sü. ~ 



Yazan: ULUNAY 

S aat üçe gelince herkes te
neffüse çıkan mektep ço

cukları intizamiyle birden ayağa 
kalktı. Gürültü ile bodntma 
indiler. Burada bin kişi Fraru;a
nın ve dünyanın her tarafına gön 
derilen gazeteleı·i, kitapları pa
ket yapıyorlar, çuvallara doldu
ruyorlar, bağlıyorlar, girectği ye 
rin adresini havi bir de etiket 
takıyorlardı. Bir taraftan kapı -
dan birer birer hamallar giriyor, 
sıra ile çuvalları yüklenerek ön
lerinden geçiyorlardı. 

Bedri ile Karabet çuvallar yak 
!aşınca adresleri okuyacaklar, çu
valın ağırlığını tahmin edecek -
!er ve bunu yüksek sesle katiple
re bağıracaklardı. 

Fransa da kasaba isimleri ekse
riya uzun olduğu için hamal yü
rürken etiketi okumak hayli güç 
hır mümareseye ihtiyaç gösteri -
yordu. Bedri: 

- Neris lesbonne sür luvare! 
ismini okuyuncıya kadar hamal 
ilerlemiş buluouyordu. Çuvalın 
kilosunu tahmin ederken ısmi u
nutuyor ve bu acemilik bütün i
şın yürüyüşünü sekteye uğratı -
yor etraftan şikayetler, küfıirler 
başlıyordu. 

Saat i.ıçten gece dokuza kadar 
hamalların ortasında topaç gibi 
dönerek, mahcup sesiyle bağıra
rak, kan ter içinde uğraştı. 

Son çuval kamyona yükletildi. 
Bedri odasının yolunu tuttu;ıu za 
man yorgunlüktan duvarları tu
tarak yürüyordu. Ertesi gün gö
zünü açtı fakat yatağından kal
kamadı; beli, dizleri tutulmuştu. 
Akşama doğru idareye gıtti; he 

sabını aldı. 

Bu işten sonra tanıdıklarından 
hırı onu Vandom meydan,nda 
bir garaja "araba yıkayıcılrk., la 
yerleştirdi. Lastik çizmesi, m<'~in 
gömleği olmadığı için ilk gec.,si 
hortumdan sıçrıyan sularla tepe
den tırnağa kadar ıslandı. 

Sabahleyin parasını aldı. Bir 
kaç kuruş arttırarak bir ltıstik 
çızme edinmeyi düşündü. 

- Bugün adam akıllı karnımı 
doyurayım da yarın ayırırım! De 
di. 

Proje bir türlü tatbik edileme
di. Bir ay her gece ördek gibi su
ların içinde çırpındı. Romatizma 
ımdadına yetişti. Yerine başka 
adam aldılar. Sokaklarda i!Aıı da 
gıttı; pazar yerlerinde satıcıların 
arabasını sürdü; akşamları yapı 
yerlerinin kırmızı fenerlerini yak 
tı; Şatle tiyatrosunda perdecilik 
yaptı; muharebe piyeslerinde fi
guran rolüne çrktı. Rağbet gör -
miyen tiyatrolarda alklşçılık yap
tı, imaretlerde çorba dağıttı; bo
ğa güreşlerinde aleyhte nümayiş
çı yazıldı; büyük harp amalaıına 
yol göstericilik, mağaza uşaklığı, 
bulaşıkçılık, gece bekçiliği anbar 
memurluğu, seyislik, apartıman 
kapıcılığı ... 

Velhasıl yapmadığı kalmadı. 

* * 
B una rağmen bir tarafa beş 

frank koymasına imkan 
yoktu. 

Bir gün dalgın dalgın bulvar -
dan geçerken eski bır arkadaşı
na rasgeldi: 

No: 60 

noz gibi ökseye tutuldu. Atölyede 
gür kızıl saçlı, yüzü çilli otuz 
beşlik bir dul kadın vardı. Bedri 
işinden başka bir şey düşünmi
yen bu kadına da digerlerine 
yaptıgı gibi sırnaşırdı. İvet ehem 
miyet vermedi. Bu mukavemet 
onu büsbütün ateşlendirdt 

Artık gözü ondan başkasını 
görmüyordu. Kendi kendine: 

- Kadın degil, sanki bir Sa'y 
iliıhesi! Diyordu. 

Sa'y iliıhesi en aşağı bir taba
kaya mensup olduğu için Bedri
nin iltifatlarından bir şey anla
mıyordu. Bir gün fabrikadan çık
tıkları zaman bu sırnaşik aşı ~ı 
bir kaç kişinin içinde en galiz 
küfürlerle tahkir etti. Bedri ha
karete müthiş bir sille ile muka
bele eyledi. 
Kadına anlıyacağı bir lisanla 

hitap edilmisti. 
Ondan sonra bir ufak apartı

man tutarak beraber yaşamıya 
başladılar. 

Bu münasebetin kan koca ha
yatına benzer yeri yoktu. İkisi de 
daimi bir harp halinde bulunu
yorlardı. En ehemmiyetsiz bir 
meseleyi kavgasız, küfürsüz gö
rüşmelerine ihtimal yoktu. Bir
birlerine daima dargındılar. Bu
na rağmen ikisi de bir yastığa 
baş koyuyorlardı. 

Muaşakalan aygırların, kısrak
ların tekmeli, çifteli; Mart kedi
lerinin feryatlı, figanlı münase
betlerine benziyordu. 

- İvet! Ben gidiyorum. 
- Cehenneme kadar yolun 

var. 
- Çenen tutulsun! 
Bu "allaha ısmarladık!" de-

mektl. 
- Bugün ne yiyeceğiz? 
- "1!tin pekini! 
Bu da patatesli biftek demekti. 
(Vaterlo) da kendisini saran 

İngiliz kuvvetlerine General 
Kambron'un verdigi müstehcen 
cevap onlar için gündelik iltifat 
yerine kullanılan bir kelime idi. 

Bazan ehemmiyetsiz bir sözden 
müthiş bir kavga çıkıyor. Bu 
kavga bir dövüş şeklini alıyor, 
ekseriya konu komşu müdahale
ye mecbur oluyorlardı. Böyle dö
vüşlerden, kadın siyahlaşmış bir 
ı:'Öz. patlamış bir dudakla cılryor: 
Bedri günlerce ablak suratında 
tırmık yaraları taşıyordu. Bütçe
lerinde en ağır masraf tabak, ça
nak, bardak, sürahi parası idi. 

Her kavgada büfenin önünde 
kim bulunursa cephane ambarına 
yak1n düşman topçu neferi gibi, 
eline ne gelirse karşısırulakine 
fırlatıyor, hedef öfke ile iyi ni· 
şanlanmadığı için mermiler du
vara carparak şarapnel gibi dağı
lıyordu. 
Hasım tarafı taarruza gecince 

mukabil taraf da teda~üi vaziyet 
alıyor, o zaman ya birdenbire 
masanın altına gizlenmeyi yahut 
eline geçen tepsi, sigara iskemle
lesi gibi eşyaya kalkan vazifesi 
gördürmeyi ihmal eylerse. müta
reke mutlaka eczahanede imza
lanıyordu. 

* * - Vay Bedri! Burada ne arı - Bedrinin "Sa'y ilihe"si, '1harp 
yorsun? f :üahe" si olmuştu. 

- Sen ne arıyorsun? 1 Kapıcı ile bütün komşular va-
- Ben ticaret yapıyorum. Pa- kayı bilirlerdi. Fakat her ikisi de 

rise sık sık gelip gıdiyorum. yüzleri, gözleri sarılı oldukları 
Beraber yurüduler. Bedri va - halde bir komşuya rasgelirlerse 

ziyetini anlattı. Şimdilik işsiz ol- hemen: 
duğunu söyledi. Arkadaşı: - Büyük bir kaza atlattık. 

- Benim Hatson Vutson şir • Dün bindiğ'iıniz taksi tramvaya 
ketinde hatırımı sayarlar. !ster- çarptı. Camlar kırıldı. Yüzümüz, 
sen sana yorgunluksuz bir ış bu- gözümüz yaralandı! 
layını. Derlerdi. 

- Minnettar olurum. Bu, bütün ev halkınca bir pa-
Bir hafta sonra Bedri fabrika- rola gibi idi. Apartımanlarında 

da bobin atelyelerinde kontrol feryat başlayınca komşular kapı
memuru idı. Parça üzerine çalı - cıya sesleniyorlardı: 
şan bütün amele yaptığı işi ona - Madam Marten! Yukarıya 
göstermek suretiyle depoya kabul çıkın. Yine bir otomobil kazası 
ettirdıkleri içın oranın diktatörü olacak! .. 
gıbi idi. Bu müthiş kavgalardan sonra 

Kontrolüne tabi olan üç yiiz a- yaralar yıkanıyor, ehemmiyet
melenin çoğu kadınlardan mü - !erine göre kimisine tentür
rekkepti. Yazın, atelyenin tepe diyot, kimisine de daha ehmmi
camlarından dökülen hararet a - yetli ilaçlar konuluyor ve tedavi 
mele kadınların dökülüp saçılma- bittikten sonra ikisi de bir müd
larını icap ettiriyordu. O ana ka- det uzanıp istirahat ediyorlar ve 
dar midesini düşünen Bedri şim- bunu müteakip te sofranın başına 
dı bu ter kokan dişilerin ortasın- geçip yine birbirlerine küfrede 
da kendini haremi hümayunda ede iştaha ile yemeklerini yiyor
bir padişah gibi görmiye başladı. !ardı. 

(Arkası var) - Terez! Bu akşam çıkarken 
beni gör! 

- Ivon! Sinema için kimseye 
söz verme 

- Jorjet! Pazar günü benirole
sin ... 

Bütün bu emirlere itaat edili· 
yordu. Hele edilmesin. Kontrol
de dört parça reddedilirse lıem 
yarını günlük yevmiye kaybolur 
hem de kızın dosyasına ufe::ı:ı. a -
mele,, işareti konulurdu. 

* * 
Bedri kelebek gibi bir müd

det çiçekten çiçeğe kon
duktan sonra bir ıriin saskın ispi-

Milli Şefin imzala 

Fotografları 
Ankara, 1 (A.A.) - Milli Şe

fin Parti ve Halkevlerine hediye 
buyurdukları fotografları Trab
zon, Artivin, Yusufeli, Borçka· 
da da bugün merasimle şeref 
mevkilerine konulmuştur. Bu 
münasebetle yapılan toplantılar
da halkunız Milli Şefe karşı olan 
en içten bağlılık duygularını bir 
kere daha izhar evlemistir. 

Şehirde Un 
Stokuna 
Başlanıyor 

iaşe Umum Müdür 

Vekili Şehrimizde 

Teşkilat Yapacak 

TAN 

Ticaret Vekaleti İaşe Umum 
Müdür Vekili Faruk Sunter, bir 
kaç güne kadar şehrimize gele -
rek burada iase teşkilatını kura
caktır. İase Müstesan Şefik So. 
yerio yaptığı tetkiklerden sonra, 
şehrimizde hükmi şahsiyeti haiz 
bir milvon lira sermayeli İaşe 
Umum ·Müdürlügü kurulmasına 
zaruret hasıl olmuştur. İase U
mum Müdürlüğü, halkın mııht"c 
olduğu maddeleri tedarik etmek, 
bu maddeler üzerine stoklar yap 
mak gibi işlerle mesgul ·Olacak
tır. Şimdiye kadar bu vazifeyle 
sehrimizde Vali Muavini Ahmet 
Kınık'ın riyasetinde toplanan İ
aşe Komisyonu mesgul olmak- ı 
taydı. Komisyon, sehrin iase iş
leri hakkında simdiye kadar ha
zırladıgı tetkikleri, yeni te•<>k
kül edecek olan İaşe Umıım Mü. 
dürlüğüne ~ovr('(!Prrktu, 

Viik'.'-ıek D<"n1.ı: T~ ... 'il:T~t mplrt11olıin -le ıiiinkii mPl"Ro;;imifen hir t!Öril~ 
uiis: DenizyollarJ Unıwıı Müdürü ınezunlara diplomalarını ve~iyo,. 

Un stoku 
Şehirde un stoku icin Beledi

ye emrine verilen bir milyon li
radan bir kısmı bugünden itiba
ren Ziraat Bankosından alına. 
caktır. Vali ve Belediye Reisi 
doktor Lı'.itfi Kırdarın riyaseti 
altında, Beledive sube müdür
leri ve Şehir Mecli•i aza•~ndan 
dördünün iştirakivle teskil edi
len Mübayaat Komisyonu da bu 
sabahtan itibaren faaliyete geç
mis olacaktır. 

Komisyon, yerleri tesbit edi
len depolara un yerleştirirken, 
bunların zamanla bozulmasına 
1<arşı tedbir alacaktır. Fırııılar 
ihtiyaçlarını depolara yerlestiril
mis unlardan temin edecekler
dir. Bu suretle stok daima yeni
leştirilmiş olacaktır. İase Miiste. 
<an Sefik Soyer, gelecek hafta 
•etkikatına devam etmek üzere 
İstanbula geldii<i sırada. Beledi
vede teskil edilen komisvonun 
faaliyetiyle meşgul olacaktır. 

MÜTEFERRİK: 

Şehir MecHsine 

Verilen Bir Takrir 
1 

1 

Karaileniz limanlarına ilk kafile dün lıorek~t etmi~tir. Bu resim
de Tırhan vapuriyle ı:iden ;oılcu !ardan bir grupu göriiyoruz. 

Parti İdare Heyeti Reisi Kesat M imaroğlu, yeni yolcu salonunun 
üst katında tesis edilen işçiler yurdunu açarken. .• 

Şehir meclisinin evvelki gün J 
yapılan son toplantısında azadan 
Mustafa Aşkın riyaset makamı
na bir takrir vererk belediye za
bıtası talimatnamesine hammnl
lar sandalcılar için maddeler i
uv'esini istemiştir. Belediye re
isliği şehir meclisinin Tcsrini
sani toplantılarına kadar bu me
seyeleyi tetkik edecek, mtina
sip görülürse zabıta talimatna 
mesine yeni madeler ilave olu
nacaktır. 

Bahar bayramı dolayısiyle, dün birçok kimsder kırlara ve mesi
re yerlerine akın etmiştir. Bu re ı;;inıde, neşeli bir grup görülüyor 

Belediye zabıtası talimatna· 
mesinde apartıman kapıcılarının 
tabi olacağı şeraiti gösteren mad
deler de mevcut değildir. Ka
pıcılar cemiyeti idare heyeti top 
]anarak belediyeye bu yold~ ye
ni müracaat yapmağa karar ver
mişlerdir. 

Alınan Teklifleri ~ Alman 
firmaları, memleketimizden mal 
almak için alakadarlarla t"mas
larda bulunmaktadır. Toprak 
mahsulleri ofisi ile bir Alınan 
firması arasında 5000 ton ke
pek anlaııması imza edilmi·ıtir. 

Çekyadan da kuru meyve iste
nilmektedir. 

Topkapıda Tarihi 

Mezar Taşı Meşheri 
Topkapı mezarlığının' ağaçlan

landırılan kısmına ölü gömülme
mesi için Belediye Reisliği Şe. 
hir Meclisinden saliıhiyet almış
tır. 

Bu sahaya bin kadar ağaç di
kildiği, yeniden bin ağ'ac daha 
dikileceği yazılmıştı. Delediye 
mezarlıklar müdürlüğü amele
sinden mühim bir kısmını bura. 
da teksif ederek faaliyeti bir an 
eve! sona erdlrec.,ktir. Mezarlı
l!;a ölü gömülmemesi kararı a
lındıktan sonra burasının tarihi 
bir mezar taşı mesheri olarak 
muhafazası muvafık görülmüs
tür. Al!;aclandırılma ameliyesi 
mezarlığın muhitinde yapıl • 
makta, orta kısım boş bırakıl
maktadır. Ağaclandırılan kısım
lardaki mezar taslan ve Jahitler 
verlerinden kaldırılarak müte-
hassıslara okut•ılacak, tarihi e. 
hemmiyetlerine göre acık sahaya 
verleştirilecektir. Her taş ve 
lahdin üzerine bir numara ko
nacak, aynca saklılna<!ak hir vP,. 
oe bu numaralı ta• ve li!hit,ler 
ı.ıakkında t;rrjh; 111.q hirn~t1 ihtiva 
rden bir defter bulundurulacak
t1r. 

lJ.1icaretMektebi 
Mezunları Dün 

Diploma Aldılar 
Münakalat Vekilinin Telefonla Dikte Ettirdiği 

Bir Hitabesi Genç Denizcilere Okundu 
Yüksek Deniz Ticaret Mekte-

1 
temsil etmemi söyledi. Sizlere 

bini bitiren 15 gence dün saat hitaben de telefonla bana yaz-
16 da mektebin bahcesinde me- dırdığı şu hitabeyi okumıya be
rasimle diplomaları verilmiştir. ni memur etti: 

Merasimde Örfi İdare Komu
tanı Korgeneral Ali Rıza Artun. 
kal, Parti Başkanı Reşat Mima
roğlu, Denizyolları Umum Mü -
dürü İbrahim Kemal Baybora. 
Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürü Raufi Manvaslı, Mmta
ka Liman Müdürü Refik Ayan. 
tur, Miinakliit Vekaletine bağlı 
müesseseler erkanı ve birçok da
vetliler bulunmuştur. 

Merasime bandonun çaldığı 
tstikliH marşiyle başlanmıstır. 
Bunu mektep müdürü Süruri 
Devrimer'in hitabesi takip et
miştir. Süruri Devrimer nutkun
da evvela merasime gelenlere 
teşekkür etmis ve bilahare de 
veni mezunlara, üzerlerine al .. 
dıkları vazifenin büyüklüğünü, 
şerefini anlatmış ve muvaffakı
vet temennisinde bulunmustur. 
Müteakıben Denizyolları Umum 
Müdürü İbrahim Kemal Baybo
ra ayağa kalkarak talebeye, 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
İncedayı'nm bu merasimde bu -
lunmayı çok candan arzu ettiği. 
~i. fakat daha mühim işler için 
Ankarada kaldı)tını söylemiş ve 
demiştir ki: 
"- Vekilimiz bu sabah tele -

fon etti. Ve burada kendisini 

Mü11akaUit Vekilinin 
hitabesi 

"- Genç denizci arkadaşla.. 
rım! 
Şu anda Türk ticaret filomuz, 

e:önülleri meslek •skiyle, kafa
ları yeni rejim denizciliğinin is
tedigi taze bilgilerle dolu 15 
gence daha kavuşuyor. Hudutla
rının üçte ikisi denizle sarılı o. 
lan vatanın. tarihte yeryüzünün 
en büyük d<'l1izcisi olan milleti
mizin mühim bir i"ini uhtenize 
nlıyorsunuz. Sizi ahİak ve karak
ter, calıskanlik ve meslek askı
nızdan emin olarak hayata atı. 

voruz. Bu güzel ve mühim mes
leğin istikbalindeki üstiinlükler
de, bos olan yeriniz sizi bekli
vor. Oralara ula•mak elinizde. 
dir. Sizi ileride Türk denizcili -
~inin serefini ve üstünlüğiinü 
her tarafa tanıtacak ve vavacak 
gemilerin kaptan köprülerinde 
ve makine baslarında. vakur ve 
E!tpta edilir birer kumandan gör
mek en halis ve candan temen
'lilerimdir, hepinizin gözlerinden 
::.f)Pr\m . ., 
İbrahim Kemal Bavbora, Mü. 

nakalat Vekilinin hitabesini o
kuduktan sonra yeni mezunlara 

Yeni Yolcu 
Salonu 
Dün Açlldı 

Ayni 

için 

Bir 

Binada işçiler 

de Mükemmel 
' Servis Yapıldı 

k hatlar vapurlariyle seyahat 
ed~cek yolculann ve onların ge. 
6 rici ve karşılayıcılarının va· 
ourlara girip cıkmalarını kolay· 
lastırmak maksadiyle G alata 
rıhtımında da tesis olunan yolcu 
salonunun küsat resmi dün 
öğleden evvel saat 11 de yapıl
mı!litır. 

Bu merasim<le Vali Dr. Lôtfi 
Kırdar, P arti İdare Heveti Rei. 
•i Resat Mimaroğlu. diğer idare 
'\mirleriyle müesseseler müdür
leri ve matbuat erkanı hazır bu
lıınmuslardır. 

Davetliler evvela dış hatlar 
volcu salonunda toplarunıslar ve 
buradan yeni ic hatlar salonu -
na gitmişlerdir. Vali ve Belediye 
Reisi, yeni salonun kapısındaki 
korde!ayı keserek salonu açmış. 
tır. 

Limanlar İsletme Umum Mü
dürü, salonu llavetlilere 11ezdire
rek izahat vermiştir. Müteakı
ben yine avni binanın üst katın. 
da tesis edilen isciler servisine 
!'idilmi•ti,:: Kanıdaki kordelaY1 
Parti Reisi Resat Miınaroğlu 
kesmiş ve bu suretle servis de 
ıcılmı"ftır. 

R&ufi Manyaslı burada icap 
eden izahatı verdikten sonra bir 
nutuk iradederek ezcümle de
mistir ki: 
"- Bugün kıymetli huzuru

nuzla işciler yurdu ile iç hatlar 
yolcu salonlarımızın ikincisi hiz
mete actlmıs bulunuyor. Veka. 
letimizin bunların bir an evvel 
tahakkuk ettirilmesi hususunda
ki direktiflerini bugün verine 
qetirmiş bulunmakla mübahi
yiz .. , 

Yeni yolcu salonunda, karşı
layıcılar, teşyiciler v" volcular 
için oturacak yerler, büfe, oto. 
malik telefon odası, bilet gişesi. 
müracaat bürosu. hamal teşki
latı bulunmaktadır. 

İşciler servisinde de işçilerin 
oturmaları icin bir salon, yemek 
hane. soyunma dolapları, ban
yo ve du-ş yerleri vardır. 

Yeni yolcu salonu dünden iti
baren halka ve yolculara acıl. 
mıs. ic hatlardan ~elen vaourlar 
volcul~rTnı veni salona çıkarmı
va hs:ıı:;lam1ı:;l~rdır. 

Yeni yolcu salonunun acılıs 
törenlndeTI sonra. Limanlar İs
lı>tmesi Umum Müdürü Raufi 
Manyaslı. nıera~ime istirak eden
leri, büviik volcu salonundaki 
liman l~kant.esına davPt ederek 
evvelce hazırlattığı. büfede izaz 
ve ikram ~tmiştir. 

Eyüp ve Civarının 

Yeni imar Plcinı 
Şehircilik mütehassısı Prost, 

Eyüp ve civarının imar plamm 
hazırlarken, bu semtin hususi -
yetini, Halicin vaziyetini ön 
pl1inda tutmuştur. Unkapanın_ 
dan itibaren Eyübe sahili taki
ben imtidat eden geniş yolda 
bazı hususiyetler mevcuttur. A
razinin topoğrafik vaziyeti gözö
nünde tutularak münasip geniş. 
likler tesbit edilmiştir. Yolların 
iki tarafında altmışar metrelik 
sahalar ayrılarak ağaçlandırıla
caktır. 

Balattan Ayvansaraya kadar 
takriben 24 bin metre murabbaı 
saha kücük sanayie, Avvansa
raydan Eyübe kadar takriben 52 
bin metre murabbaı mahal de 
orta sanavie tahsis edilmistir. 
Eyüp isk~lesinden itibaren ter
kos köprüsüne kadar olan sahi. 
lin de bural•r<laki hususi mües
seseler tarafından yaptırılarak 
1<endileri tarafnıdan kullanılma
" teklif edilmistir. 

Eyüp iskele caddesini taki
ben Kalendehane sokağı, Bahri. 
ve caddesi ile sahil arasındaki 
'\bideler mıntakası tarih noktai 
nazarından haiz olduğu ehemmi
vete binaeo ve bircok tRrihi kıy
meti haiz saheserleri ihtiva et
mesi hasebiyle aynen muhafaza 
•dilmiştir. 

Surların iki tarafında takri. 
ben 30 metre arzında yeşillik bir 
<aha avrılmıstır. Surların hari
oinde 500 metrelik saha da ay
n.pn muh~fA7,R p.ifilmistir. 

diplomalarını vermiş ve hepsini 
ayrı ayrı tebrik etmiştir. 

Diploma tevzü işi bittikten 
•onra Örfi İdare Komutanı da 
gene denizcilerimizi tebrik et
mistir. 
Müteakıben davetliler evvelce 

~azırlanan büfede izaz ve ikram 
edilmişlerdir. 
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Kavgası ve Türkiye 
Yazan: Naci Sadullah 

Sırası geldikçe daima ıöyle
dik ki, iki yıla yaklaşan, 

aylardanberi devam eden bu 
harp, bir "dünya topraklarını 
ve dünya pazarlarını paylaşma" 
kavgasıdır. 

Almanyada mağdur sınıfının 
menfaatlerini korumak vaadiylt 
resikilra gelen hükı'.imet, yıkmak 
istediği "yüksek sanayi sermaye· 
darları'' nın muhafızı haline gir
nıistir. 

İngilterede hilkiınıet, impara 
torluğ'lın topraklarını ve pat:arla 
rın1. onlara ortak olınıya kalkı$al' 
lard~n korumakla mükelleftir 
Ve hu Vazifesjni. a~ikfir bir sa
rahatle başarmıya çabalamakta 
dır. 

Bu dava ile doğrudan doğruya 
alakadar olmıyan kiiçük millet· 
ler, tesadiifen büyük saınniyon
lar arasında yapılan bir boks mü· 
sabakacnnın geniş rin(!ine ('.'lkmı~ 
seyirciler ııibi. birer birer çiğ
nenip gitmektedir. 

Bu arada, Tiirkiye, bu büyük 
çarpışmayı, emin bir köşeden, ve 
derin bir dikkatle takip eden bir 
seyircidir. Ve bu seyircinin de
vam etmekte bulunan kavgaya 
karısması ancak, müsabıklardan 
birisinin, rakibini bıı·akıp ringten 
dışarıya fırlamasına ve ken .. 
disine saldırmasına mütevak
kıftır. Fakat Türkiye, ha· 
kemi olmıyan bu gayri ni. 
zami müsabakada, bu ihtimali 
de hesaplıyarak davranacak de
recede ihtiyatkardır. Ve bunun i
çindir ki, o yorgun müsabıklar· 
dan birisi Türkiyeye saldırdığı 
takdirde, namemul bir taarruz 
karşısında afallıyan dalgın bir 
seyirciyi gafil avlamış olnııya
cak!tr. 

Rivayetlere hakılırsa, hasımla· 
rı Türkiyeyi, içinden çıkılmaz hir 
çembere sokacaklar, ve bu suret
le onu, yapacaklan taleplere: 
"- Hayır!,, diycmiyeeek bir 

tuzağa düşüreceklerdir. Ç!inkii, 
öyle bir çember içine solmlduii'u 
takdirde, Türkiye, kendisiyle 
müttefik bulunan İngiltereden de 
yardım göremiyecği için, başlı
yacak olan kavgada yardımsız, 
ve yapayalnız kalacaktır. 

Evvela, Türkiye, hu kavgayı 
doğuran ma!Um sebeplerin ta
mamiyle yaban~ısıdır: Çiinkii, o, 
yabancı topraklara, ve yabancı 
pazarlara muhtaç deii'ildir. 

Sonra Türkiye, sebebiyle al~
kadar bulunmadı~ bu kavgada 
bir taarruza u,i!raTsa. knnınmak 
kudretini ve mukabe1" etmek ce
sart'tini, sadece bir müttefikten 
beklemez! Çünkii o, kendi istik
lalini korumak kudretinden hiç 
bir zaman mahrum kalmamıştır. 

Fakat, buna rağmen, irnve ede. 
yim ki, yarın başlaması muhte· 
mel görünen bir ikinci "Milli 
kurtuluş kavgası" nda Türkiye
nin yalnız kalacağını ileri sür· 
mek, Tilrkivenin maneviyatına 
yapılan çeşitli taarruzların bila 
mübalô.ia en asılsızı, en yersizi, 
ve en eUIUncüdiir. 

Et ve Zahire 
Ucuzluğu 
Başladı 

Yeni et fiyatlarının fatbikına 
bir haftadanberi devam edilmek 
tedir. Et fiyatı narhı on beş ~
lük olduğundan, gelecek har.
narh tekrar değiştirilecektir. 
Kasaplar cemiyeti umumi katL 
bi Ömer Koç, kasaplik hayvan 
muvaridatı, et istihlak ve et fi· 
yatları hakkında tetkikat yap
maktadır. Umumi katip bu tet· 
kikatımn neticesini pazartesi gii. 
nü toplanacak Fiyat Mürakabe 
Komisyonuna anlatacaktır. 

Ege havzasındon yapılan kuzu 
muvaridatı git.tikce artmakta 
dır. Son hafta zarfında Trakye 
<ehirlerinden de kuzu gelmiyc 
başlamıştır. Kasaplar cemiyet; 
reisi et fiyatları hakkında şun· 
\arı sövlemistir: 
"- Ege mıntakas1ndan baş. 

ka diğer vilayetlerden de İstart 
bul piyasasına kuzu e:elmekte 
dir. Fiyat Mürakabe Komlsyo -
nundan et fiyatlarını tekrar U· 

cuzlatm::ıc:1n1 istivPcf'diz ... 
Zahire ucuzluğu 

Son zamanlarda gıda madde. 
!erinde ucu1luk ba<J?'Ö<termistir 
Kısın fazla mik•nrda istih lAk e· 
'lilen kuru sebze fiyatbrınd• 
vüzde otuz nisbetinde bir fiyat 
sukutu görülmektedir. Valnı7 
bunların arasında pirinç ffvat -
lannda hafif bir yükselis vardır 
Tereyağ fivatları !'ecen hafta 

ya nisbetle biraz doha ucuzh 
mıştır. Trabzon terPva~lerı 120 
l<:urusa düsmilc::tiir tki hafta e\'
vel fiyat 135 kurustu. 
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Dünyanın 

Siyasi 
Manzarası 

1 - Irakın yeni İngiliz kuvvetle
rınln B sraya çıkmasına milma
n t etme 1, İngıltere ile I rak a
r m ' ciddi bir gerginlik tevlit 
etm Irakt ki fngilızlerin tah
Jıyesi !c:in tedbir alınmıştır. 
2 - Hnrp harici knlarak asker i 
kudre tini çoğaltmak imkfınım bu
lan Sovyet Rusynnın salAhlyetta r 
erktını tarafından 1 Mayıs m üna
sebetiyle söylenen sözler hususi 
ve der in bir ml'ına kazanmaktadır. 

lrak'ta : 
Bağdatta Raşlt Geylini hil
D kt'.'ımetinin teessüsünden 

sonra İngiltere ile Irak arasın
daki münasebetler muhtelif saf· 
halardan geçmiştir. 

Evveli yeni hükumet, İngil
tere ile olan muahedeye sadık 
kalacağını beyan etmekle bera· 
ber Bağdattaki inımz tayyare 
meydanına el koymuş; fn~lte· 
re ise, kafi mikdarda kuvveti ol. 
madılı için bu harekete ses çı
karmamıştı. Fakat bir müddet 
sonra, İraktaki münakale yo1la. 
rını müdafaa etmek maksadiyle 
Basraya, Irak hükumetinin mü. 
saadesiyle hatta yanhmiyle, bir 
mlkdar asker çıkarmıştı. 

Fakat İngiltere hükumeti, ha
diselerin Balkanlarda ve şimali 
Afrikada kendi aleyhine inkişaf 
etmesi neticesi frakın ve Filis
tinin daha bü,·ük ve hariçten 
gelecek bir tehlikeye de maruz 
bulundui'unu düşünerek, Bas· 
raya yeni kuvvetler çikarmak i
çin Irak hiikfımetinden yeni bir 
müsaade istemiştir. Halbuki bu 
sefer Irak hükümeti de, hadise
lerin İngiltere aleyhine inkişa
fından kuvvet ve tesaret alarak, 
17 • 18 Nisanda Basraya çıka
rılmış olan kuvvetler Filistine 
varmadan evvel yeni kuvvetle
rin frak topraklarına çıkmasına 
müsaade etmiyeceğini bildirmiş 
tir. 

Bu hadisenin fngiltere ile f
rak arasında ciddi bir ~ervinlik 
tevlit ettiii, İraktaki ln~lide· 
rin tal-.üyesi i~i.-. tedbirler a
hndıiı hakkındaki haberlerden 
anlaşılmaktadır. 

1rak hflkumetinin bu hattı 
hareketi Londrada havret ve te
essiir uyandırmıştır. İngiliz ma
hafili 1930 muahedesi mudbin
ce bir harp vukuunda iki mem· 
leketin birhirlerine yardım ede
ceklerini, lnıilterenin İraktaki 
•imendifer ve nehir yollannı, 
limanları, tayyare meydanlarını 
himaye etmekle mükellef bu
lunduğunu, binaenaleyh lüzum 
.ıördüğU mikdarcla askeri hem t. 
raka hem de Filistine göndere· 
bileceği, muahede ile temin et· 
tiii bu haklardan hiç bir suret
le vazge(miyeceii kanaatini iz
har etmektedirler. 

Son ıelen haberlere göre. ye. 

KOKUTU BANYO 
Mikropları telef eden yalnız 

sarımsak kokusu değildir. Gül 
kokusunun bile mikroplan telef 
etiğini geçenlerde burada yaz -
mıftım. Onun j[ibi ıüzel kokula
nn birçoğu mikroplan telef t'de.r
ler. En çok tesirli olanlar karan
fil ve tarçın kokulan. Kolonya 
suyu süründüiünüz vakit bile o· 
nun sadece alkolünden detil, ko· 
ku--undan aa istifade edersini~ .. 

Güzel kokular, cinsine göre in
sanın sinirleri üzerine de fayda
lı surette tesirler ederler. Kimi'>i 
sinirlere kuvvet verir, kimisi fe -
rahlık getirir. kimisi yorulınnş 
sinirleri tenbih eder. Güzel kokn
lann bu türlü tesirinden istifade 
etmek için en iyisi onlan hRn· 
yonun suyuna karıştırarak içine 
girmektir. 

Sinirleri kuvvetlendirecek ko
kulu banyo: Lavanta çi(eklerini 
ezdikten sonra üç ıün sirke kin
de bırakır, sonra süzersiniz. Süz
seçten çıkan güzel kokulu :drkt-ıyi 
bir fite içinde sakhyarak ondan 
münasip bir miktarını banyunn • 
zun suyuna kanştınrsınız ... 

Sinirleri ferahlattırarak koku
lu banyo: Gül suyu 100 ~ram, 
e.kiden miirrüaafi dedikleri " · 

ni İngiliz kıtalan Basraya hadi· 
sesiz çıkmışlardır. 

Diğer cihetten, İrak propaıan 
da müdürlüğü neşrettiği bir 
tebliğde şunları söylemektedir: 

Alman·ya Ve lngiltere 
Hava Kuvvetleri Arasında 

Solon! 

"İrak hükumeti, Irak müna· 
kale yollarını himave maksadiy
le inıiliz kuv,·etlerlnin fraka 
çıkmalanna mföı\ade etmek su. 
retiyle, muahedenin hiikümleri· 
ni yerine getirmek hmmııunda 
ki hüsnü nivetini göst«"rmiııtir. 
Fakat İngilizler bu müııaadeyi a u harbin bir makine ve tay-
sui i,.timal etmek lstemisferdir. . vare. har_?i ol~utunda ar- Mukayese 

..,orulmak üzeredir. ln~ltere ise 
henüz koeuya çıkmış J{ibi terüta
zedir. 

Krezlls eski tarihin ell şev
ketli bükümdarlanndan 

biri idi. Bir çok ülkeleri cebren 
kahren zaptetti. Firijya, Miz~ a , 
Marandi, Şalibya, Paflagon~ a 
Tinya, Bitinya, Kar) a, l ) oni 
Eoli, Pamfilya, devletlerini orta· 
dan kaldırdı, memleketine ilhak 
etti. 

Bütün bu milletlerin blyUkJe. 
ri servet ve ziynet itibariyle d ür 
yanm en mükemmel beldem olar 
Sardes şehrine geldiler. Bu meş 
hur adamlann arasında Y •ına · 
nistanın sayılı akitlerinden Ati· 
nalı Solon da vardL 

lrak hüklimeti. mr.mlr,. •in hu- tık kımsenın su!>hesı kalmam~s
kukunu korumak icin icap eden. tır ... Fransa harbınde . • en büvük 
tedbirleri aJmıya mecbur kal-ı rolu oymyan h~rp sıl~ı .~avva
mıştır. r~ olm~~tu. t~e:ıltere_vı mutema· 

dı:ven doven sılah vıne tavvare-
İrak hilki'ımeti, asil İrak mil- dir. DP.nizlerde bile donanmala

letinden, sUkön icinde hadisele · ra nefes aldırmıvar. tavvareler
re intizar etmesini ve davat'ının dir. Son Yunan harbinde dahi fn
haklı nlduğuna itimat etmesini ı?ilizler. ellerinde kafi derecede 
rica eder.,, tayyare bulıınmamasından şika

f ... _ .. _ .. A_s_k_•_r_i _M_ u_h_a_rr_ir_i_;.._iz_._ ... v_ .. ;_~_~-_,_;;-ı 

* * Geçen yaz Alman hava kuv· 
vetleri f nlri)iz hava kuv

vetlerine kahir bir surette üstün 
dü. Bu üstünlük her ızıecen ~n 
biraz daha fnırilizlerin lehine 013-
r•ı· ver ddi.stirmektedir. Bütün 
tnailiz. dominvonlar ve Amerika 
tayyare fabrikaları simdi tam 
randımanla tavvare imal etmek· 
tedir . Son verilen rakamlara aö
re bu a:v tnıriliz ve Amerikan sa
navii ~vvare istihS31i bakımın· 
da1) Almıtn sanavii derecesine var 
mıstır tid tarafın da avlık tavva
re imalatı müsavi derecevi bul 
mnoıtur. 

Diğer bir habere göre de 3 
Mart 1940 da terhis e~ilen e.rler 
ve subaylar talim maksadivle 
hizmete çağı"llmısJar ve 1916 
sınıfı ile hütlin dokto?'lar vazi· 
feye davet edilmişlerdir. 

Almanlann kazandıkları son 
askeri muvaffakıyetler neticesi. 
Suriye, Filistin ve frakı İçten 
ve dıştan fethetmek için t~b
biislere girişecekleri tahmin e
dilen bir zamanda. bu bölızeler· 
de mühim hadi!elerin vukuuna 
intizar edilebilir. 

s. Rusyada: 

Moskova radyosu 1 Mayıs 
bevnelmif P.1 amele hav· 

ramı münaseht-tivle yaptıiı nes· 
ri~·atta, Sovvr.tJrrin muhtelif 
sahalarda tahakkuk ettirdiii 
muhtelif başarılan mevzuuhah· 
setmiş. hu basanların en mü
himlerinden birinin Sovyetlerin 
harp dt$ında kalmaları olduğu 
nu söylemiş ve husrün, Sovyet
lerin istil'aki olmaksu:ın h;,. bir 
dünva meselesinin halledilemi
yeceil noktasında ısrar etmiştir. 

Sovyetler hariciye komiseri 
de su mealde bir nutuk söyle
miştir: 

''lkind emperyalist harbin, 
her tarafa sirayet etmek ihti· 
malini gösterdiii bu tehlikeli 
1tünlerde, en modem silahlarla 
teçhia ed.ilm~ ve barbia tftrü
belerinden istifade edilerek ıe.-
kilitlandırılmıs olan Kızılordu, 
Sosyalist vatanını miidafaaya 
azmetmiş bir halde beklemek· 
tedir. 

Siyasetimiz bf\tiin devletlerle 
sulh içinde yaşamak siyasetidi". 
Fakat beynelmilel siyası vazi
yetin çok ~er~in hulundu!'u bu 
ıriinlerde Kızılord11, bize teca
vüze cesaret edecek herh•nKi 
bir diismanı ilk temasta ~ek 
hır kudrettedir. 

Hi( bir oyun bizi pfil avhya
lnaz ... 

Harp harici kalmıya muvaf
fak olmuş, iktisadi, askeri kud
retini mühim bir surette çoplt
mak imkinını bulmuş olan bü
yük bir memleketin salahiyettar 
mümessilinin bu sözleri, dünya· 
nın geçlrcliii bugünkü buh
ran ve karanlık günlerde hu· 
susi ve derin bir mana kazan
matadır. 

M. ANTEN 

zacdar tabiriyle (myrrke) ruhn 50 
gram, benjuan ruhu 50 çam, li· 
mon esansı 3 &Tam. Hepsini iki 
buçuk litre su içinde kanştar:arak 
banyonun suyuna dökeniniz. 

Yorulmuf sinirlere kuvvet \'e• 
recek banyo: Kekik otu, katıl' o· 
tu, çürdük otu <hisop), ada çayı, 
biberiye (romarinJ, pirinç unu, 
arpa unu. Hepsinden yanmşar ki· 
lo, iki buçuk litre su içerisine ko· 
yar, bir tutam da tuz kattıktan 
sonra kaynatırsmız. Siizdükten 
sonra banyo suyunun içine karış
tınrsmız. 

En kolayı limon banyosu: Dört 
limon, kabuklannın sansını kal • 
dıracak kadar hatif soyduktan 
sonra dilim dilim kesmeli, c;ekir
delderini çıkararak kaynar 1-uya 
atmalı. .. Bunu akşamdan hazırla
yıp suyun içinde bir ıece barak • 
taktan ·sonra sabahleyin ~üzlip 
banyo l'uyuna kanftırmalL.. Li -
mon banyosu sinirlere ferahlık 
ve kuvvet verir, hem de fazla fiş· 
manian zayıflatır, derler ••• 

Kokulu banyo, banyoya gire
nin sinirlerine fayda verdikten 
sonra, o güzel kokuları kendi'line 
sindirmiş olan nazik tenin ko • 
kusunu alabilenlere de, şüphesiz, 
büyük ferahlık verir •• 

yet etmislPrdir. 
Tavvarenin buırünkü harpte 

bu üstün rolii teslim ediMi~i icin
dir ki. simdi f n11ifü:ler. Amerin
nın vard1mivle Almanlara karşı 
hava üstünlfüfönij t,,.mine CAlıSl· 
vorhır VP harhin ka••t ne•frec:ini 
ancak tavvare fü~tiinliiitiiniil'\ te
mirı Pder .. eini iddiA Pdiv01·hır 

Tavvarenin ovııadrih h11 büvük 
rol do1Avısivle ik; t.ATafın hava 
kuvvetleri. VP ic:•iknAltff" vf;r11de 
"'Pti"JllPVİ umdukları hava füıtün
Jijk)Prf hAkk•nda rnııbvPseli J,fr 
+ı>t.kik favdadan hRli kalmıvacak. 
tır. 

Bu mukııveseyi v1tnaT"kPn iki 
nokt-anın dair-ısı crn ... ön\r.,:jp hu
lnn~nrı•lmas1 lA:nrn'°'n" TAvvAre 
adPciİ voH.,..,,ic: tayyareci Ve bun
ların kaliteleri. 

* * 
Almanyanın bava kuvvetleri 

hakkında şimdiye kadar 
bir çok tahminler yapılmıştır. 
Filvaki Almanlar bu hususta a!lo
keri sırlarını herkesten iyi tutmı
va muvaffak olmuşlardır. FakRt 
bu~n bu artık bir sır olmaktan 
cıkmıştır. lnıtilterenin hava kuv
vetleri hakkında bir fikir edin-

Han> basladıtı zaman tneilte
renin hava kuvveti 3000 hirinc• 
11n•f harı> tavvaresinden iba'l'et
ti T11vvueci bl\kım1ndan i o:;e tn
l!ilf f'l'P A lm""'"'va karSl derhal 
Ü!d iinliitünü temin etmistir. 

Krezüs, kanun vaziini <ıarayın 
da misafir etti. Solon'u bükum· 
darın hazinelerini gezdirdikten 
azaı ıetini eöstermek için ordula· 
nn geçit resminde bulundurduk· 
tan sonra huzura çıkardılar. 

Krezüs: 
- Ey benim kıymetli misafi

rim! Dedı. Sence en bahti1ar a
dam kimdir! 

Hükümdar bahtiyar adam ola
rak kendisini söyliyeceğini unıiı 
etmişti. Solon: 

- En bahtiyar adam Atinalı 
Tellüs'tür. l\lcnıleketınin m:ıınur 
ve mesut zamanında doğdu, ye
tişti vatanını saadette gördü. O· 
na hizmet etti. Gürbüz ~cuklaı 
yetiştirdi. Onlann evladını eor
mesine ömrü müsaade etti. Zen· 
gin değildi, fakat kimseye muh
taç olmadı. Son deminde harbe 
.gitti ve vatanı uğruna hayatını 
feda etti. 

Oominvonlard~ her AV b inlere,. 
..... ni t.avv11rPCi vPti~tiT'ilmel(tl>tiir 
l{11nnda . imoanıtnrlutnn hiT tav
"",.. mPktP'"'f hı.'ine SJef:iriltııbıtir 
Onıın tein f neiJiz. Amerik:uı ve 
dnminvonlan ııanayiinin ~ıkara
C"'lı t.avvarPlPl';n nilotlan hazp· 
drmekt;r Almanva ise t~vvarf'Ci 
b.ıtk1mında ... tnıiltere kı:ıdıı r zPn-
~fn kavns.klara sahin tloölMlr fn - Tellüs'te? ~onra "!esut a-
~lt~rf! tfomİnVOn eenrlPrfnİn ta" dam olarak kamı tanıdın . 
VRN!Cilik irin cok üstün evsaf~ 1 -:- Ondan sonra analanam te-
ımhi1> olduktan da sabit olmus refıne hayatlanru feda eden Kle
tur. obis ve Biton isminde iki kardq 

f ncrilt.Prenin sfmdilik havacı- tanınm. • • 
lıkt.n itst.ü" 0M•1tu nokta teknik - ~ h.ald.e benım servetuni, 
mükemmelivf"ttir tevketamı hıçe sayıyorsun ki bu * * mesut adamlann arasmda bana 

mek kolaydır. Cünkü onlar par- s imdi her iki taraf da yenı 
lamentova hava kuvvetlerini bil- tip tayyareler imaliyle 

bir mevki vermiyorsun. 

- Siz bugün dünyanm fit Zt"n· 
gin, en kunetli, en nüfuslu bir 
hükümdansmız. Buineleriaiz al· 
tmla dolu, ülkeler fethetmipiniı 
Fakat yana ne olacaksınız! Kim· 
se bilmiyor. Mesut o adamdır ki 
ölilaciJe kadar saadet addeltili· 
niz 19yleri mahafaza edebiUr. S.ı 
vet toplamak, memleketler zap
tetmek, milyonlarca admnlara 
hükmetmek bir saadet teşkil ft• 
mez. ihtirasın hududu yokttar. in 
san yaşadıkça hırstan kurtula. 
maz!. Yapyan adam da mesut o
lamaz. 

diren bir rapor vermive mecbur- mewruldürler. Pek yakında btı 
durlar. Bu rakamlardan hakikati yeni tip tayyareler faalivete ae-
bulmak mümkündür. Almanlar ceceklerdir. $imdiye kadar Al· 
ise bu rakamlan fevkalade itina manlar vaomakta olduklan veni 
ile ıtizlemi"1erdir. HattA birbirin~ Hava harplerinde bUyük yararlık ırösteftn ve madalya alan 1 tip tayyareler hakkında hic b ir 
nakzeden rakamlarla elkln umu- ı.,aJiı. ~tu razife b8flllda ~ if1& etmemiılerdit. 
miyeyt ~ aly...eı.t Miri J'abt tekıülr mülremmelfvet 
etmişlerdir. Onun tein Alman ha- da bOy{lk bir söratle tnJksaf et- eıkarabilecek vaziyettedir. Yeni- kolayca taklit edilemez. fnsdliz
va kuvvetlerinin hakiki mikdan- miştir. Harı> baslamadan evvel den bir takım fabrikalar da lnea ler, Amerikalılar ve dominvonlar 
nı tam bir isabetle bilmek müm- Almanlar renia mikyasta t-:-vare etmekte olduit\lna süphe yoktur. itıe sonradan baslad1klan ici? on 
kün devildir ve bunun icindir ki imal etmislerdir. Harbe rirdik1er1 Fakat her isin bir hududu vardır. 1ar veni t io tavvarelere daha cok 
~'lpılıın tahminler arasında büyük zaman sünhesiz ki hava kuvvetle ve Almanya hududun sonuna ehemmiyet vermislerdfr Maama· 
f;ırklar vardır. rl bakımırdan fneiltereve cok varmak üzeredir. fih ild tarafın da bu harbin tec-

Alman hava kuvvetlerini 50 üstün bir vaziyette bulunuvqrlar- Halbuki fneiltere ve Amerika· rübelerine eöre bütün ihtivaclara 
bin tahmin edenler oldu~ eibi. dı. Fakat busrün manzara tama· da tavvare imalatı aneak simdi cevap veren mükemmel tavvare-
3000 farzedenler de mevcuttur. men defiismistir. h17:lanmıva baslamıştır. Bu itibar- ter mevdana eılıcaracaklarma şüp.. 
Tahminlerdeki bu hüvük farkın Almanvanın istihsal kudreti la ln.ıilterenin ise eec baslaması he voktur. 
bir sebehl de hesaplarda tutulan azami haddine varm'stır Filvak ı hir taraftan da lehine olmustur. iste bu senenin hava harbint 
esasın aynlığıdır. henüz mevcut fabrikalarından Yanslarda cabuk koŞllTlbr cabuk bu veni tip tayyareler tayin ede· * her av bir mik""" fazla tavvare vorulurlar. Almanya bu vansta cektir. 

Solon memleketine döncJftkten 
sonra seneler eeçti. Krezüs, Si
rüs'le harbe tutuştu. Muharebe
nin en pddetlisi payıtabtm öniin-

Hava kuvvetlerini, birinci 
saffı harp tayyareleri ve 

ihtiyat hava kuvvetleri diye ikiye 
ayırmak liznndır. Alman tayya
re mikdannı az tahmin edenler, 
hesaplanna yalnız birinci saffı 
harp tayyarelerini esas tutanlar
dır. Birinci saftı harp tayyareleri . 
derhal harbe airmive hazır olan 
tayyarelerdir. Bunlann mürette
bat ve levazımı hazırdır. Bu kuv
vetleri derhal harekete aetirip 
harbe sokmak mümkündür. ihti
yat hava kuvvetleri de her bakım 
dan hazırdırlar. Fakat bunlar 
valnız harı>te kavholan tayyare
lerin yerlerini doldurmıya me
murdurlar. Bir de bunların hari
cinde depolarda bekliven ihtiyat 
tayyareler vardır ki. bunlar ha
valanımya hazır vazivette detil
dirler. Hazırlarımalan belki uzun 
bir zamana mütevakkıf de.~ldir 
Fakat her halde karardhta bek
liyen ihtiyat kuvvetleri kadar el 
altında deittldirler. 

de cereyan etti. Lidya'War mai· 
liip oldular, Şehirlerine kapan· 

N •• f M 1 • d dılar. Sardes muhasaraya daya-u Us e~e esın e namaclı, dii§tü. 
"' Krezüs katliimda öldtlrtllee• 

Binaenaleyh Almanyanm 3000 
tayyaresi oldulunu sövlivenler 
valnız birinci sınıf harı> kuvvet
lerini nazan dikkate alrvorJar. 

50 bin tayyaresi mevcut oldu
A'unu söyliyenler de, Almanyanın 
kullanabileceti her türlü tayya
reyi hesaba katıyorlar. Son za
manlarda neşredilen hakikate en 
vakın rakamlara aöre ise Al· 
manyanın 40,000 kadar tayyaresı 
vardır. birinci sınıf harp tayyare 
mikdan ise 6,000 kadar tahmin 
~ihnektedir. Havada ucan her 
tayyareci için karada otuz kırk 
kisinin cahşması lizımdır. 

Yalnız şunu unutmamak Iazım
dır ki Almanya, ıecen Eylülden
beri o vakte kadar kaybettili 
tayyarelerini telifi tein tuyare 
imalatına daha büyük bir hız 
vermistir. Bir taraftan da yeni 
tip tayyareler imaline başlamış
tır. Bu veni tip tavvareleri he
nüz kullanmıya baslamamıttır. 

* * lngillz hava kuvvetleri geç 
vakit teşekkül etmiye bat

lamıs olmakla beraber, az zaman-

j'ini ümit ediyor ve bekliyonla. 

Su .. t Çocug--unun Yerı· ~~:~:ü~l:a~:!~~:::!:: 
nn kumandanlarlyle beraber di-
ri diri ateşte yakılmasmı emret-

mesel!Y1 halletmez. Nüfu~ te- tL Şehrin ortasma yaib odunları 
zayüdu anc~ dolanlarla olen- yıtdılar. Krezüs ile arkadqlaranı 
ter ar~akı fark - excendent yıiınuı üzerine bağladılar; odun· 
ile t:aayyun eder. Bu fark yanı lan tutuşturdular. Odunlar çatll'· 
artma bizde 18. Rusyada 19,2. damağa. dumanlar yüksebneje 
Bul~~tanda 19 dur. Su halde bqladıjı uman herkes Kresüs'ün 
bizde olenler 26, Rusyada 21.7 acı çıilıklarmı işitecekleriııi aam
Bulıaristanda 21 ,6 dır. Her hal. yorlanh. 

Bugün dünyada gördüğü· 
müz milletler arası kan· 

lı savaşlann ~ yüzünü bir az 
inceliyecek olursak neticenin şu 
meşhur kurt ve kuzu hikavesin
den başka bir sev olm11dıtını 
anlanz. Bir milletin hilrrivet ve 
i.stiklilini valnız vüksek mede
nivet sevivesi ilE' koruvamıvaca
ğını, bu emnivetin bueünün ol
dutu kadar vannın dünva!nnda 
da ancak nüfus sevivesi ilP bir
likte bir mana ifade edehilece
iini cereyan etmekte obn son 
Avruoa harbinden bir defa daha 
öirenmis oluyoruz. Bunun ir.in
dlr ki. nüfus iıd Tiirk milletinin 
büvük bir alaka ile fü:erinde 
durdulu mühim me11elelt-rden 
biridir. 

Nüfus uvasında muvaffak ol
mamız icin elimizde kuvvetli 
müabet elemanlarımız vardır. 
Bunlann başında kövlülerimiz 
eelir. Bu kısım vatandHlar mil
li bünyemizin özünü teskil ettik 
leri icin bi7.deki nilf1 .. uı tezavüdü 
sanavilesmis. toprakla alikRhırı 
bir havli azalma~ bir cok dünva 
milletlerinde oldu~ ırihi cemi
vetin issizler sınıfmı sefaletini 
vücude ıetirmez. Bilakis köy
lümüzün her do~an cocutu vu
vanm taze bir kıtvvfl!ti önem 1i 
bir sermayesi olur. Bu suretle 
tooraklanmız artan ve ealısan 
kol adedi ile daha cok islenir. 
istihsal lmdTetimlz vüksellr. 

İkinci elemana ıelince: Türk 
anası neslimizin havat kabili
yetini muhafaza etmive enret 
eden sonsuz bir enerji kayn.atı
dır. Dünya milleleri ile aramız
da yapacainn12 kısa bir muka
yese bizi bu cevherin kıymeti 

1

-- Yazan: 

Dr. Fehmi BELEN 

hakkında cok rüzel avdınlatır. 
Son yirmi s~ne zarfındaici vua
tı istatistiklere .röre. dolum ci
hetinden Sovyet - Rusya ile 
Buhrarist.n buta ıellrler: bin
de hesabiyle Rusyedı 40.9. Bul
•artst.nda 40.8, haly.da 29.9 
İnrilterec:lf! 32.3. Alman•ada 23, 
bizde l8e yaıMt.n 90ft ntıfus sa
vımrna ıöre dolum mikdan 
binde 44 olarak tesbit edilmis
tir. Dolum kudretimizin vüksel
dili 8$1.kir-dır. Fakat nüfus işin
de doA'um kudreti ba•lı ba'1!2a 

de yakın bir atide bi7.deki bu i- • • 
ki rakam birbirleriyle yerlerin' Bun1111 yenne alevlenn ~-
deliftlrmelidirler. dan •tarap~ b~ka her §eyi ifa· 

ele eden denn bır ses yilkseldi: * * - Solon! Solon! Solon!

Bu yolda halkımıza da dil
een vazife mühimdir 

Pek lll biliriz ki, dünyaya ıe
!en her insan tablatln biyolojik 
kanunlanna tevfikan dUter mah 
IQJdar ribi bily(ir, kemale erer 
inhitata yüztutar. sonunda ölür 
Bu hal tabit bir ömrün sevridif 
Nüfus meselesine müsbet b ir is
tikamet wrebilmek icin herhal
de bu normal sevrin mümkün 
oldulu kadar bütünlü~nü ko
rwnak ve aörünen anzalarla 
mücadele etmek zarureti vardır 
Su hale «öre. muhtelü yaşlarda· 
ki insanlardan vüeude 2elen nü
fus 1'fntn halline başlarken ce
mivetin bütün savaş vasıtalannı 
hanı:! vaslarda daha cok anza· 
1ar vana o noktalar üzerinde top 
laması ve mücadeleve bu suretle 
ririemeıi llzım ırellr. Bütiln me
deni ve ileri dilnva mllletlertnln 
iltautlerle tesbit ettikleri neti
ce mdur: 

Bir baılanııe ve bir sona ma· 
lik olan iman hayatının en çok 
ölümle karsılastılı yaşlar süt 
coeutıı devresiyle ihtiyarlıktır 
İkfnei sekildeki ölümler ne ka
dar fanililin bir neticesi ise, ilk 
yattatiler de hemen hemen o 

Kendini mesut sanan Krezüs, 
o anda A tinalı ikili t.atala.nuı ve 
ona hak vermişti?. 

Takvimci 

kadar inzidirler. . 
1927 senesinde Alma!'lv:ıda ya 

pılan bir istat ist ı~e QÖre, her 
sınıf yaşta onar bin kişilık grup
lardaki ôlüm vakasından ilk 
vasta vani süt çocuiunda Ouz
otlan) 1934, (1-5) yaşlarda: 129, 
(5-15) yaşlarda: 31. 7, (15-30) 
v~larda: 64,6, (30-60) yaşlarda: 
113,8, (60-70) yaşlarda: 675,9; 
70 den daha yukarı : 2179,1 ol
dutuna ~öre mektep çatından 
evvelki yaşların ne kadar çok 
himayeye muhtac olduklan ~n 
~bi Aşikardır. Bundan dolayı
dır ki, cemiyetin iktisadt, içti
mat, sıhht. kültürel bünye sart
lanna ~öre taayyün eden nüfus 
meselesinde süt çocufunun yer 
cok mühimdir. bu yastaki cocuk 
ölümüne karsı acılacak mOcade
le, nüfus sevİ:\ 11\."Tl ızi bariz bjr se
kilde yükseltecektir. Tıpkı i n
zalan tamir RÖren ve muslu~lan 
kapanan bir su haznesınde oldu
ğu Ribi. 
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hum dağıtılmış ve hatta ihracat 
ta yapılmış. 

** Ziraat Vekaleti, Kayseri ha-
lı tiplerı üzerinde ele dur

r 
1 Memleke t Röpor+aiları 

~~====""=--·..) 

,-~ ' 
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Bir Genç - Babasin, 

Öldürdü 
·~1\ ·J;S!J(•l 
ı BUGÜNKÜ PROGRAM 

yseri de Halı 
muş. Yüksek zirat enstitülerinde, Haftanın İhracatı Tuna Vasıtasile Merkezi 
eski ve yeni halı işleme usulleri Giresun (TAN) _ Keşab na-
tetkik edilmektedir. Bugünün, Avrupaya İntikal. Etmiştir Muhtelif hiyesinin Hasankef köyünden 
tczgvhlarına, 25 sene evvel, lıat- Ibrahim Saka isminde genç bir 
t! 50 sene evvel vlıcude getirilen 1 d B Ç k M dd 1 B ki . köylü sarhoşluk yüzünden hnba-
motifler, tekrar iade olu.nacak. yer er en ir o a e e r e en ıyor - sını kalbinden bıçaklıyarak öl-
Böylecc, halı nevilerinin tnrihi c. dürmüştür. ev erinin Tarihi 
saleti elde edilecek. Bazı Maddelerin Fiyatları Düşüyor. Yakalanan katil derhal cürmü 

Vilayet, Vekaletin bu ,alışma meşhut mahkemesince muhake-
larından geri kalmak istememiş: Geçen hafta olduğu gıbi, bu tün talepleri yoktur. Normal me edilmiş. yaşının küçüklüğün -
Nümune fidanlığının genişletil- hafta içınde de ihracnt, it- zamanlarda yalnız Çekyadan 3 den ve cezasını hafifletici diger 

leti Elde Edildi 

üteaddit seyahatlerimde 
Kayseriden geçmiş idim. 

Fakat, toprağına aynk basmak 
kısmet olmamıştı Bütün mü;ahe
dem, bir vagon penceresinin uf
'k undan ibaret kalmış idi. Amma, 
bunların bnZısı da geceye rast
lamıştı. Karanlık içinde buzlanan 
elektrik ziyaları ... Işte, o kadar. 

Yalnız, şu var ki bu müphem 
ve meçhul ı~ıklar, insanın iızerin
de davetcdici bir tesir bırakıyor. 

Belki de bundan olacak, Kay
scrıye gitmek için, acele ettım. 
Ankaradan, Toros ekspresine bin
dım. Tarifeye nazaran, sabahın 
5 16 sında Boğazköprüye varacak, 
oradan iltisak hattı ile 6 ya 10 
kala Kayseride bulunacak idilt. 

Yolda, bir sat kadar geciktık. 

mesine hız verilmiş. Bilhassa halata nisbetlc fazla ıdi. Akde - milyon küsur lirnlık tütün talt-p sebeplerden istffade ederek 6 se
kaysı ve elma çeşitleri yetıştiril- nizde ticari münasebetlerin ke- edilirdi. Harpten evvel, Alman ne ağır hapse mahküm ediJmiş
miş. Bugün, nümune fıdanlıgındn silmesine rağmen, ıhracat li:;tele- işgali altındaki memleketlerin tir. 
283.258 ağaç vnr. rinde yeni hır noksanlık mevcut tütün taleplerı gözönünde tutu-

Ayrıca, Ali Daği'nin bir meşe değildi, umumıyet itıbariyle de- lursa, Almanyanın eskisine nis- Elini Kaptırdı - Eyüpte Ba-
ormanı halini alması kararlaştı- .hr betle daha az tu""tu··n aldı?!ı göru·· _ hariye caddesinde kauçuk fab-l nilebilir ki, ı acatımız en zıya- ~ 
rılmış: 10.000 fidan diki miş. de Tuna vasıtasiyle Merkezi lür. Bu hafta ıçinde pamuk sn- rikasında çalışan Şükrü Karabı-

Kayseri btitun bu yenidlıklere Avrupa mcmleketlerıne innisar tışları Romanyaya, pamuk çekır- yık sağ elini makineye kaptır -
rağmen, uzun bir maziye aya - eli B 1 d R deg·ı· de Almanyaya inhisar et- mış, parmakları doğranmı·tır 

h f d . etmektey . un ar an oman- h · 
nan çehresini mu a aza e ıyor. Al .1 1 mekteydi, yalnız Romanyaya sa- Şükrü Cerrahpaşa hasta ani!Sıne 

d k. · k ı ya, Çekya, ve manya ı e o an Şehrin ortasın a ı genış a e, 1 . . d tılan pamuğun miktarı fiO bin li- kaldırılmıştır. 
srJJ'Jarı ve avlusu ile, asırların ö- ticari münasebet erımız e ycnı l k d D . ·ı t 
tcsini dile getiriyor. Kocaman de- inki~aflar gö:ı:e çarpmaktadır. Bil. ray.ı buma tay ı. en ı 1rm.•a ı Çanta Kaptı - Sabıkalı yan-

. hassa Romanyadan Zeytin, zey- lsvıçre. Almanya, Slovakyu, Çek kesicilerden Süleyman Beya7.ıt 
mırkapıyıı güçlük ile açarak 11;e- ıt ı l ktad 

Jd k s· d ·· tinyağı uzerine talepler artmı§- ya v: ayaya yapı ~a · .· u·: meydanında dolaşan Mahmut a-
riye girebi i . ır ene gore- tır. Romanyanın malu'm haAdı"""lerı·B.u yuzden koyun ve Keçı c.leıılerı d d b. l 
yim? Bütün mazgallar birer müs ~~ f 1 d t kt d ın a ırinin çantasını ça mış ve 
temleke olmuş: Namütenahi ley- üzerine, Yunanistandan z~ytin ıyat arı . a ar ma a ı:. . kaçarken yakalanmıştır. Dün C'Ür-

1 almasına imkan olmadığı 1çin, zey Y~.nan~standakı ~alum vazı- mü meşhut nöbetçisi olan asliye 
Jc1ş:~~~ ~~·~gi sokağına sapsa _ tin talepleri Türkiyeye teve\!cüh yet uzerıne Yunanıstana t.ıze birinci ceza mahkemesine veri
nız birer kümbet görür-sünüz. etmiştir. . balık •. ~epek ve diğer gıda mad- len Süleymanın suçu sabit gö
Bunların en meşhuru, Honat adı- Almanyayla aramızdaki ticnri delerı. ıhracatı da durmuştur. Ua- rülmüş, 7 ay 23 gün müddetle 
nı taşıyan, ki vaktiyle mihveri münasebetlere gelince, henüz pi- lık ıhracat Romanya, Al - hapsine karar verilmiş ve derhal 
etrafında dönermiş!. yasada Alman ticareti genışle- manyaya yapılmaktadır. Al - tevkif olunmuştur. 

Fakat, zannetmeyiniz kı eski miş değildir. ~anyadan her nevi ~uz.lu l>nlık ============-
Soldaki yeni ve ~mi?daki ~ki halı eserler yalnız toprağın üstünde- Evvelce Türkiye - Almanya a- l~kerda ıstcnı~ektedır. A!ma~1 

· motifini gösteriyor dir. Yerin altı da hazineler ile rasında imza edilmiş olan ticaret f~malan, topıak mahsullerı ofı-
dolu. Bir müddet evvel, yeni bir anlaşması henüz tasfiye edilmiş sınde? .5000 t.on. kepek satın al -

ta istimlak yapılmış, fakat, açı- Roma mezarı bulunmuş: Eskişe- değildir. Alman firmaları evvelce mak ~çın yenı. bır anlaşma. yaı: 
lan meydanlar, bugün bir arsa hir sırtlarında. içeriden neler çı- taahhüt etikleri malları, heni.ız ~ışlardır. Yenı a~laşmalardan,,!1• 
halinde. Zira, belediyenin büt- karılmamış, neler: Altın hilezık • memleketimize teslim etmemiş - rı_ de!. Alma_n~a ıle yapı~aı:ı ... OO 
çesi bunların hemen tanzimine ler, altın taslar, tencereler, göz tir. Buna rağmen Alman fırma- bın lııalık tütık meselesıdır. 
kifayet etmemiş! ilacı şişeleri ve saire ... ve saire.. !arı Türkiyeye mal satmak ıçın, İthalat : 

* 
J Bu araştırmalara hız verılirse, yeni teklülerde bulunmaktadır. * ı Kayseri eski eserler müzesinin Bu teklif mektuplarındaki ticori 

Kayserinin hayati işlerinden dolup taş~~ağı muh~kka~! taahhiıtlerin ne dereceye kadar 
biri de dericilık. Bu san'a- Fakat, ıtıraf edenm kı Kayse- yerine getirileceği hakkında he 

tin ilerletilmesi için bır koopcra- rinin yalnız kümbctl~ni değ!], nüz piyasada kat'i bir kanaat 
tif kurulmuş. Müessislerin gaye- ~eşhur bağlan.nı. da ~?ı;?lek ıs- mevcut değildir. Acaba, Alman
leri arasında şu da var: Deri fob- tıyordum. Talıhıme, uzum ınev- lar, hangı nevi malları satabılir
rikası. simi değil, yoksa, uzun kulaklı ler? Hangı malları satacak vazi-

Şefik Soyer, yol davası üzerm- n:ıi değil idi. Y~k.s~, uzun kulaklı yette değildir. Netice ıtibarıyle, 
de ehemmiyetle durmuş. ValHik fılosoflardan bırının sırtına atlı- piyasada, Almanyanın ihracat ka. 
vazifesini eline alır nlmaz hemen yarak Talas'a kadar uzanmak biliyetı hakkında sarih bir fikir 
Ankara - Kayseri şoscsinl yaptır- pek keyifli olacak idi. roktur. 
mağa başlamış. Arzumu b~şk~ .sefere sakladım ihracat : 

Şehrin içinde d9laşırken, yı- ve memleketım~zın bu meşhur . . 
ğın yığın siperleı·e rasladık: Yan- pastırma beldesınden :ıyrıldım. yukarıda d~ yazdığımız gıbı, 
gın ve tahrip bombalarına karşı Semıh AGL/ . haftanın ~hracatı, Tuna va 
pasif korunma tedbirleri. sıtasıy.le ~er~ezı Avı:u~a menıle-

Son günlerde Romanyadan 
kimyevı madcdler, soda it

halatı artmaktadır. Bu gibi mad
delerin bir kısmını bugünkü ~art 
lar altında Yunanistandan getjr
mek kabil değildir. Isviçreden, 
ve Çekyadan da muhtelif mallar 
beklenmektedir. Son zamanlar
da Slovakyadan da sellüıo:ı, ka
ğıt teklifleri yapılmaktadır. Ma
amafih kağıt ithaUih Helsinski -
Odesa transit yolu vasıtasiyle 
Finlandadan daha müsait sart-. 
lar altında kabil olmaktadır. 

ithalat bırliği bu yol vasıtasiyle 
Avustralyadan 20 bin Ingiliz li
ralık deri ithaline teşebbtis et -
miştir. Beklenen mallardan bah
setmek lazım gelirse. Macaris -
tandan ithal edilecek manifatura 
ile aylardanberi Portsaitten ge
leceği iddia edilen 40 bin çuval 
kahveyi de kaydetmek lazımdır. 

Yiyecek Maddeleri : 

8.00 Program 
8.03 Hnbcrler 
8.18 Müz.lk (Pl.) 
9.00 Yc'llek lls-

tesl 

12.30 Saat nynrı 

12.33 İncesaz 
12.50 Haberler 
18.05 İncesnz 
14.00 M!lzlk (Pl. ) .,, 
18.00 Saat ayarı 
18.03 Müzik 

18.30 Meydan 
faslı 

19.30 Haberler 
19.45 Konu~a 
19.50 Şarkılar 
ıo.1 s Radyo g 

zetesi 
20.4 rcmsll 
21.3l {onu~a 
21.45 )rketıtr:ı , 
22.80 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.00 Caz. (Pl.) 
23.30 Kapanljj 

TEŞE K KÜR 
Uzun zamandanberi çekmekt 

olduğum mide ülseri hastalığın 
büyük bir ihtimamla ameliya' 
vaparnk hayatımı kurtaran Hay 
iarpaşa Nümune hastanesi şel 
ıperatörü Bay Feridun Şevke• 
li.:vrensel'e en derin -sükranlarım• 
-:unarken muavini Bay A. Rızc 
ve asistanları Bav Cafer ve Ba' 
"'leiat ile hem':ir~ Fatma ve Sa 
1detin gösterdikleri ~efkat eser· 
!erine teşekkürlerimin iblifv,na 
'lluhterem ırnzeteni7Jn tavassu. 
•unu rica ederim. 

Rcyot!hı Taksim 29 en okul 
Rac;ö!?:retmeni Fahri Ersan 

HALKEVLEKINDE: 

Prof. Hanley'in 
Konferansı 

EmfnönC Halkevlnden: Evimizin 
C:ığaloğlundakl snlonunda sabık 

lllevyork ve Avustralyadakl Mel -
bournc ve Uhik Londrn tl'nlv~4!51 
Pedagoji ve Terbiye EnstitnsO profe
s5rlcrlndcn Beynelmilel f mtlhanlaı 
Komizyonu rızası H. P. Hanley tara· 
fmdnn 2 Mayıs Cuma günn sant (21) 
de (İngiliz terbiyesinin nıhu) ve ıı 
l\Iayıs Cum~rtesl gUnü sant (21) dE 
'Çocuğun inkişafı) mevzularmda bi· 
rt?r konferans verilecek ve konfernnı 
tarı müteakıp Evimiz Teınstı Şubcs 

tar:ıfmdan (Himmetin oğlu) piyes' 
temsil edilecektir. Her iki gfinün da· 
vetlyelerlnin Evimiz Bürosundan &· 

tınması rica olunur. 

Kayseriye yaklaşırken, gözü -
me, evvela, iki şeyi çarptı: Karlı 
Erciyaş ve Sümcrbank kombina
ları. Biri, gökyüzı.ine doğru U7.a
nıyor, diğeri de yemyeşil ve dıim 
duz bir vadiyi adeta kaplıyor. 

Bütün bu iş makanizmaları i- ~etl~rıne ıntikal e~mıştır. Du y~l 
çinde sıhhat ve kültür meselele- Giresunda Bir uzer~de yapılan ıhracat 3 ı.nıl-

Basra yolundan da, bir çok 
mallar beklenmektedir. Bunla -
rın arasında motörlü vasıtalar, 
kakao, deri bulunmaktadır. Deri 

Hafta içinde, yiyecek mad
delerinde daha ziyade bir 

düşkünlük görülmüştür. rrahzon 
yağları 120 kuruşa düşmüştür. 
Kışın çok sarfedilen kuru sebze
lerin fiyatları da mevvshn iti
bariyle düşmektedir. Fiy;ıtları 
mürakabe komisyonu peynir 
narhını kaldırmak suretiyle pek 
isabetli bir harekette bulunmuş
tur. Narh kaldırıldıktan sonra 
piyasad:- peynir bolluğu ba' gös
termiştir. Trakyadan her gün 
peynir gelmektedir. 

Hüseyin Avni 11 

Konservatuann Orkestra 
Ve Koro Konseri 

Salı akşamı Fransız Tiyatro 
sunda verilen konservatuvaı 
konseri. gösterilen alaka ve aı 
zu üzerine yarın akşam Tasin 
gazinosunda tekrar edilecektir 
Salı akşamı Muhittin Sadak'ıı 
idaresinde verilen ilk konser, kor 
servatuvarm müsbet çabşrnala· 
rının bir delili olarak takdir U· 

yandırmıştır. 

lstanyosdan çıkınca da yaban
cıyı karşılıyan iki unsur var: 
Fayton arabaları ve güzel bir ha
vuz. 

Şehrin içine girdikçe, diğer bir 
hususiyet ile de göz göze gelini
yor: Binalar, kara taştan yapıl
mış ve çatıları kiremitsiz. Vali 
Scfik Soyer, (şimdi iaşe r.ıüste
"arıdır) Kayseriye gelir gelmez, 
bır memleket davası olarak bu
nu ele almış. Bravo! Kay.::eı·inin 
evleri, hakikaten birer kale gibi. 
Kocaman kara taşlar ile örülen 
kalın kalın duvaı·Iar, dümddüz 
hır dam, ufak ve seyrek pence
reler. Içleri, nisbeten karanlık, 
merdivenleri dar. 

Lakin, şehirde yeni inşaat var; 
Hukumet konağı, vali evi, mez
baha ve pastırma imalathanesi gi
bi. 

ri de ihmal olunmamış: Şehir yon lırayı bulmaktadır. E~ zı~~- ---------------------------
klübü, Halkcvi ve memleket hns- •• htikaA r Yakası d.e satılan malla~ şu~la:rdı. 'l u- ..ıııııı•-----
tahanesi gibi. tun, pamuk, derı, tıftık, kuı:.u 111r 

K "d h ._,_,_ k Er . meyveler, balık ... Bunlardan tu-
ayserı. e, . ası.cuıA. yo . cı- Giresun, (TAN) - Litresi 23 tün en ziyade Almanyaya sev-

yaş, s~ mikroplaı:_~ karş~ du- kuruşa satılması icap eden gaz- kedilmiştir. Alman firmalarının 
ran bır kale. Etegme sıgın~n yağının litresini 80 kuruşa sat- l k · · d ·· ·1 r 
Ş hr· b""t·· ıhh. t hlik 1 d 

1 
d mem e etımız en uç mı yon ı-

e ı, u un s ı e e er en bğından, Kumyalı bakka lar an ralık tütün alacağından da bah-
u~ tut~yor. . . Hamdullah Serdoğan şehrimiz sedilmektedir. Tütün talepleri 
Vılay~ın asa~ışı d~ - nazar asliye ceza mahkemesince Milli hakkında, Almanya işgali a11ın _ 

değmesın! • aynı vazıyette. Korunma Kanunu hükümll'rine daki memleketlerden hcniiz hir 

B üy ük Sinema Yıldızı ----1 
HERTA FEILER I" 

in 
Emsalsiz bir tarzda yarattığı ve 

SİNEMASI ş ARK 
Görülmemiş bir muvnf!akıyeUe gösterilmekte olduğu 

i F A L 
Şaheserinin gördUğU fazla rağbet hasebiyle 

IKlNCl HAFTA GÖSTERiLECEKTİR. 

Bir ~b~h1 Şefik. Soyer·~~ _r~~ tevfikan 25 lira ağır para ceza~ haber yoktur. Anlaşılıyor ki Al
nında ıdım. Emnıyet muduru sivle cezalandırılmış ve 7 gün man tütün tröstü, Türkiycden 
Mehmet Ali Orkuş - on beş gün d~ dükkanının kapatılmasına ka- satın aldığı tütünleri, işgal al- ı 
evvel Çanakkale vilayetine mık- rar verilmiştir. tındaki memleketlere sntacuktır. 
!edilmiştir - ile ~ilayet jan.danna '· Çünkü, Almanyadan başka, Çek- Ynrın saaı ı de ve Pazar günü saat ı ı de tenı.Jl:1tlr matlnr> 
kumandanı geldıler, tekmıl ha- Askerlik isleri ya. Polonya ve Holandadan tii - ....... •••• suareler i~in yerlerinizi evvelden aldırml7. ••••111111111' 
berini verdiler; Vukuat yok! ••••••••••••-----•-•ı•••••••••••----• .. Meğer, bu hal, haftalardanbe- Şubeye Davet , ' 
ri temadi ediyormuş. Halka da eeıtktaı Askerlik Şubesinden: Şu-! Şehir Tiyatrosu KOMEDİ 
bravo, idarecilere de! bemizdc kayıtlı yedek lsUhkfım bln-

Kısmında 
YARIN AK$A::\I Tiirkiye Ses Krali<:esi 

HAMİYET YÜCESES KONSERi 
ISMAİL DÜMBÜLLÜ ve ıırkndaşları 

tararından 

, C. E. K. l\lenfaatinc C\ 
6 MAYIS 1941 SALI günü 

AKSA:.\11 SAAT 9 da 

M U N I R 
NUREDDiN 
ÇEN B E R LİTAŞ 

Sinemasında 
Bir K O N S E R verecek
tir Biletler sinema glsc in. 

\ıı.-• -le satılmaktadır. 4_.# 
Yolların parkeye çevrilmesi iç.in 

bir pı·ogram tanzim olunmuş. Bir 
kaç sene evvel de geniş mikyas-

Kayseride, Orta Anadolunun başısı 305 doğumlu Ahmet oğlu Mev
hayat davalarından biri ehemmi- lüt Bulutların (323 - 12) pek kısa 
yetle takip olunuyori Ziraatin ~- bir zamanda şubemize milracant ct
şitlendirilmesi. Bu vazife, Yonca mediği takdirde hakkında 1076 sayılı 
istasyonuna verilmiş. 5,000 de- kanunun maddci mnhsusnsına gorc 
karlık bir sahada 1.500. ton y<m· kanuni munmcle yapılacnğı ılfin olu· 
ca istihsal edilmiş. Köylüye, to- nur. 

YALOVA KAPLICALARI «Koınediıı, a'•rıru l\10 ·ol.o (;. B 
5atılmaktadır. •••••••••••••' 

u L M A C A 
Biletler ıi~de 

O, orada, on altı yaşındaki acemilerle yan 
yana daima ayni hareketlerle paketler, yüzlerce, 
bınlerce paketler yapıyordu. Gözlerini bir ara 
bır saniye için kaldırdığı zamanlarda, yalnız, 
ona fişler uzatan eller görürdü. Eller, fişler, 
eller, fişler ... Mağazanın en güç bir işinde, herke
sın artık işini bitirip te yorgun - argın sab1r
sızlandığı, sinirlendiği bir yerinde çalışıyordu. 
Paket yapıyor, paket yapıyor, paket yapıyor ve 
çok zaman, Skimpi'yi düşünüyordu. Skimpi czil

· Yazan: Vicki Baum Çeviren: Ha - Ça No. 7 

m se bari! Pencereden düşmese! Gaz ocağında cumartesi öğleden sonrasının boş olabılmcsı ıı;ın bardagının şahı\ oıacagı sannelen ıyıce tahayyül 
y nma<:a bari... çok çalışmıştı. Evvela yatağını Nina'nın odnsuıa edebiliyordu .. Bu satışı iyiye yoğuran Nina, gf'nç 

Skimpi, annesi çalışırken, ev işlerine bakan taşıdı; böylelikle o, yeniden, çift akaju yataklı adam uzaklaşırken: 
sekiz yaşlarında küçük bir ev kadınıydı. bir Brodley odası haline gelmişti. Daha sonra - Paskalyanız, hayırlı olsun, dedL 

Daha bahtiyar günlerin bakiyesi olarak elle- salon vazifesini görecek olan, kendi odasında ça - - Teşekkür ederim, sizin de. 
rınde, o bolluk zamanlarından, yalnız Fildston- lı.şmıya koyuldu. Bir vitrin tanzim ediyormuş gi- Eee, bu da uğur getirmezse, ne uğur getirir! Bu 
daki (!vleri kalmıştı. Ev, çok ve fazla geni§ odalı biydi. Evvela duvarları badanaladı, Üzerlerine gibi samimi temennilere bir satıcı ile müşteri ~ra
ve zengin mobilyalı idi. Madam Brodley, onu palmiyeler, sarmaşıklar ve dallarında sallanan sında pek seyrek tesadüf olunur . 
elden çıkarmak için çok çalışmıştı. Fakat her küçük rnaymuncuklar resmetti. Sonra möblelerjn Akşam iizeri Lilian, bir az gelin elbisesi tıazı r-
eye rağmen, onu kjmse almak istemedi. Nihn- eski yaldızlı süslerini testereledi, bir Çin saksısı lığına yardım etti; Erik kahve pişiriyor, Madam 

yet odaları, teker teker namuslu ve kendi hıılin- içine mimoza dikti, yastıkları boyadı, tahta san - Brodley de uyumamıya çalışarak bir pasta hamu
de insanlara kiraladı. Böylelikle hiç olmazsa, dıklara kumaşlar çiviledi, ve daha buna benzer ru karıştırıyordu. Skimpi'ye gelince, onu ı.,.ok:an 
(Vın masrafını kurtanyordu. bin bir çeşit işler görd ü. yatırmışlardı; fakat o, 0 kadar heyecanlıydı ki, u-

Mağazanın yemek salonunda, işçilere ait hir Beyaz boyalarla lekelenmiş tulumiyle bir kö - yur uykusunda hep düğünü sayıklıyordu. Li!Jan 
füın tnbeıtısı asılıydı: Jc gibi terliyor, çılgın gibi ıslık çalıyor, şarkı sôy- daha sonra, Erik'in elbiselerini, eski yatak odasın-

Satılık diız hır piyano, yahut, iyi vaziyette ucuz lüyordu; o kadar ki, Skimpı bu yüzden derslenne dan yeni evlilerin müstakbel yatak odalarına taşı
bır bisıklet aranıyor, veyahut, Hisseme dü~en mas çalışamadı. Bütün bu işlerin sonunda ortaya, atel- mak suretiyle faydalı olmağa çalıştı: bunlar. clık
raf tarafımdan ödenmek tizere, toplu pazar gezın- yeye benzer alelfıcayip bir şey çıktı. Nina içeri gir- katlice ütülenmiş kendi orta halli çeyizi ynıııa a
tılerine iştirak etmek istiyorum, gibi... diği vakit, adeta taş kesilmişti, olduğu yerde çivi- sıldıkları zaman Nina, ilk defa olarak, yannki pa-

tlan tabelası iyice bir yere, işçilerin yemeklerini lenmiş gibiydi: zar günii hakikaten evleneceğini anladı. O kadar 
almak içm sıra bekledikleri köşeye konmuştu. Ma- - Ah! Hayret .. Dondum kaldım! yorgun, 0 kadar heyecanlıydı ki, her şeyi, rüva -
dam Brodley'in 1-2 odası dalına kiralıktı; anası:l - Ve donup kalan Nina'yı, Erik'in kendi usulle- daymış gib:, bulanık, buzlu bir cam arka.sı~dan 
babasız bir mahlük, Nina; küçük bir toz zerr~i gi- riyle eıitmesi lazım geldi. görüyormuş gibiydi. Manda derisi bir bavulu su -
b!, ta T~ksas'tan Ne~o~k? ııçuı:uıdu~u zaı::ıan, .işte Nina, işini vaktinde bırakabilmek için, akla krı- rüklemiye hazırlandığı sırada, saat gece yarısın -
boyle hır ye~ bulnbıl~tı. Ve ışte yıne böyle\tk~~ rayı seçmişti; çünkü P askalya güni.ınde porselen dan sonra iki olmuştu: 
u nyd_anb<'rı aynı pansıyonda oturan ve .?~e.eıı- kısmı tenhaca idi: Kalabalık daha çok hazır elbi- - Eşyalarımı bodruma götürebilir miyim? 
n. kcı bır şekılde ıslık ç.almnk, ~rkı ~oy.em;k, seler ve moda kısımlarına hücum ediyordu; fakat Madam Brodley uykusundan sıçradı ve başiyle 
1\ gurultu yapmakla geçıı:~m Erik BengtsoD: un gene her vakitki gibi, tam saat altıya uç kala, dos- "Evet,, işareti yaptı. 
kapı komsu~u .olmuştu. Boyle olma~ydı, Nma, doğru Nina'nın üzerine yürüyen bir müşteri peyda - Neymiş bakalım, bu servetler? Diye sordu 
her halde A hıçbıı· zaman bu. çılgın Erik'le, bu tez- oluvermişti. Bu defa, o kendisi de ayni derecede Erik . 
) nat dchasıyle evlenmezdı. acele eden genç bir adamdı, bir talebe veya buna Lilian susamıştı: 

Du n, Paskalya gunıi yapıldı; tabii ve hftdıse- benzer bir şey. velhasıl aceleden içi içine sıJmı - - Artık bir şeyler içsek, hiç te fena ~maz! 
siz ~Pçtı Bu hıç degılsc Nina'nın ve onun .. düğün yan biriydi bu. Hem de şuna da bak hele, yalnız Nina kızardı; 
tıcdım ı,, l ıhnn'ın fikriydi iki şampanya bardağı istiyordu; işte o kadar! Ni- - Hi-iç .. Bana ait şeyler .. Eski hatıralar ... 

F.rık nıinhn·ın tl"zvinativle u~rasabilme.k üzere.ınıı aiil~ten kPnrlini :ılsım:ıclı Rıı ild ~mnsınvıı li:rik unli:T.i n<::ıl'rı inilirmPk fı:ı:prp :ılı1ı: nc:aiifSl l'lJ-

tubet ve toz kokuyor: koca koca örümcekler '*~ -
larının üstünde debeleniyordu. Erik Nina'yı ku
cakladı ve i..ptü. 

l"1ina, bu sıcak ve hoş kucaklamanın örtüsii a~ 
tında uzun zaman uyuyabilirdi. Hayal meyal <:o
cukluğunu ve pazar gezintilerinden sonra, yorgun 
düştüğü zamanlarda, babasının onu eve kadar 
kucağında taşıdığı günleri hatırladı. Nihayet. Erıkın 
kolları arasından yavaşça sıyrıldı ve valizin önüne 
çömeldi. Erik yanına yaklaşarak: 

- Haydi, aç bakalım dedi, servetlerini görclım. 
Erik kilidi kurcalarken Nina. sessiz ve utnngaç 

gülumsedi. 
Orada, Ninanın çocukluğundan kalma. sarı tak

ma saçları dökülmüş, eski bir bebek ve iri boneuk 
gözlü, zayıf, titrek daha dığer bir bebek vardı. E
rik, genç kızın onu, daha ilk defa birlikte Koncy 
Oylend 'e gittiklerı zaman kazandığın ı hatırladı. 
Sonra da altta, yüzlerı, donmuş gibi, dikine duran 
dört kişilik bir fotağraf duruyordu. Erik resme, 
yüzünün, o her zamanki küstah, çocukça ifadesıy
le baktı. 

- Bu babamdı, dedi Nina. 
Erik birdenbire ciddileşerek ona yaklaştı : 
- Öldü mü? 
- Bir banka soygunu sırasında öld liriildü. O za-

manlar polisteydi. Sana hiç anlatmamış mıydım? 
- Yoo, hayır! ... 
Ve bir müddet sustular. Nina resmi onun elin

den aldı: 
- !şte bu da ben .. Şaşı gibi duruyorum değıl 

mi? Resmimin çekildiğini istemiyordum da on -
dan. İşte küçük kardeşim. Şu da annem ... 

Erik fazla bir şey sormağa cesare t edemıyor, 
yan gözle Ninanın yüzüne bakıyordu. O nihavP1 
resmi bıraktı: 

- Hepsi de öldüler, deôi. G ripten... ve han 
hazin gülüm~~di. . 

Erik b ir muddet sustu, ve sonra: 
- Şimdi her şeye yenf baştan başlıyoruz, I.ille 

Spruv. dedi. 
Nina valizi kapatmağa çalıştığı sırada, Erile ta 

en dipte bir şey saklı olduğunu gördü ve onu al
mak istedi: 

- O da nel ( Ark351 vat' ) 

ı 3 4 ~ 6 7 M 1 

:$~~ 
Soldan sağa: ı - Bir · Yunan 

Filozofu - kısa zaman 2 - Duy
ma kuvvetı - beraber 3 - An
maktan faıl - ters okunursa: ip
lik 4 - Tende bulunur • ı·i.icu 
eden 5 - Ters okunursa: Bir 
bağlama edatı - ters okunursa· 
ölü 6 - Ters okunursa: büym 
bıçak · bir sorgu edatı 7 - Eld 
etmek. 8 - Camide bulunur 
ters okunursa: tıre, bağ 9 -
Evın üstünde bulunur - bır no
ta. 

Yukarıdan aşağı; 1 - Bir 
harf değişirse: sinirlilik 2 -
Ters okunursa: yan - harflerin 
yerleri değişirse: imek masta
rından bir fiil 3 - Inanmak -
ters okunursa: anmaktan tPnum
ni 4 - Yaş - bir harf değişırse: 
eytam olur 5 - Uzaklık hildi
rir - ziyaret eden 6 - Bir za
mir - ters okunursa: bir ısin 
.:ı~ prırçar;ıı 7 Kol'T''"U "'lll •r:en 
f kt,t 8 - U!(•vvu~ n::ıp sal,ı bı 

!I i elıcesı 'lh:m. 

* Evvelki bulmaca: soldan sağa: 
1 - Mumaralar 2 - Alellımum 
3 - Nuh - usta 4 - Endişe -
za (az) 5 - Mail - iyot 6 - Oy · 
ay - na 7 - Enana (an'ane) 8 -
liyakatli 9 - Al - tarama. 
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MADALYA (Baş tarafı 1 incide) \ 
48 Bin kişi çeküdi 

Ankara, 1 (Radyo gazetesi) -
Son bir habere göre~ Yunanis
tandan çekilmiye muvaffak olan 
Britanya askerlerinin miktarı 
48 bine varmıştır. İngilizler yal
nız ağır siJahlanm tahrip ederek 
bırakmış, diğerlerini alıp sıötÜır. 
müştiir. 

· ... ---.... Yuaıı: Güzin Gürman ....... 
G ecenin saat fki~inde başlıyan 

kar fırtınası, sabahleyin kes
kin bir ayazla hallı devam ediyor. 
J{öyün bütiln yolları karla örtillü. 
Rü1.gônn i!Cı ıslıklarına. ormandaki 
ağaçlann sallantılarından çıkan ve 
kulaklan trrmalryan bir uğultu karı
şıyor, ac kurfüır uluyorlar, Kerplc 
koy evlerinin dilz damlarında küme
lenen karlar birer heyiılA gibi görü
nüyorlar, kiiçük pencerelerinden ölü 
ôlii sızan ı:şıklariyle esrarengi;ı mes
kenleri andJl'zyorlar. 

Devrilmls dadarm kökleri, kalın 

bir buz tabakası halini almış bulunan 
çava 1ıömülmüş. 
Şehirden geç vakit köye lnen yol

<'tılardan bazdan yarı yolda donup 
kalmı lar: 

Aclık ..• 
Sofuk ..• 
Harp .... 
İkide birde, insanlılhn kökilnü ke

miren bu üç müttefik canavar, hsr 
rrıeydana çıkışlarında beraber işle

dikleri cinayeUeri tekrar ediyorlar ... 
Biz burada, traşı uzamış kirpikleri 

ve kaşlnrı karlarla örtfilmüş bir yol
<'U .ı:?i>rüyoruz kJ, elindeki kazma kü
reğiyle, o \iç canavarı tekbaşına yen
m iye çalışıyor, Onun bir saatte ac;tı.;ı 
vol, ~ dakikada yeniden kapanıyor. 
Fakat o usanmıyor, yorulmuyer. ka
panan yolu aı;mak ic;in çırpınıyor. 

Bu adam huduttaki orduya haber 
götüren posta nereridir. 

B:uan kızıyor: 
"- Hey Alliıhun, diyor, jnadın kf-

nıc?., 

Kazmasiyle vahşl hayvanın kafasını 

paraladıktan sonra, fizerine lapa lapa 
yağan karlar kadar temiz ve beyaz 
dişlerini göstererek gülüyor ve: 
"- Kafirin hayvanL. diyor, bana 

bulasllğma bakılırsa, sen bizim top
rağa gavur elinden gelmiş olacak-
sın!,, 

* * M ehmet, karşısında vaziyet aldı
ğı kumandana, kendisine ve

rilen emaneü teslim ederken, fimiri-
ne sigara uzatan bir işçi gibi s:akindi. 

Sanılırdı ki, karlarla, fırtınalarla, 

soğuk ve aç gecelerle boğuşa boğuşa 
getirdi~i o haberi kumandana verir
ken yaptığı iş, o 1erece basittir, o 
derece kolaydır. 

Fakat kumandan, Mehmcdin hangi 
yollardan ve hangi şartlar içinde geç
tiğini, onu dinlemiye lllzum görme
den anlamıştı: Cünkti O, hem Meh
medin geçtiği yolları, hem de Meh
medi biliyordu. 

Mehmetli üç ~Un ,.;onra, o zahmet
lerinin bütün müka.t'atmıı k:wuşmuş 

gördük: O giin, onun sevinc~ll. mesut 
ve çocuk gözleri, göğsüne takılan ma
dalyadan fazla parhvordu! 

* * F akat ne yazık ki o, madalyasının 
masum salasını !azla süreme

di: Çünkü katlandığı sarsıcı meşak

katin ve soğuğun bunyeslnde gizlice 
yapbğı tahribat, onu yatağa düı;ür

müştü. Yatakta onu görenler anla
mı~lardı ki, Mehmet, ıı;ıdecc, kazan
dığı mük.fıfatm zevkini doya doya ta
damadığına yanıyordu. Ve ışıkları 

solan gözlerinden belliydi iti o, en 

Tahliye ,,,asıl yapıldı 
Kahire. l ( A.A.) - "Tebliğ,. 

Yunan ordusunun Alman istila
sına karşı mukavemetinin niha. 
yete erdiği sarahat kesbedince. 
Yunan hükumeti. vardımına gön 
derilen İmparatorluk kıtalarının 
Yunanistandan J;!eri çekilmesini 
talep eylemiştir. Bu esnada, İm
paratorluk kıtalan, daha ileri 
mevzilerden cekildikten sonra, 
Termopil mevzilerinde düşman
la sıkı temas halinde idi. Cok 
vüksek miktarda tayyare kul -
lanmakla, düsman havada tam 
hakimivet elde etmis ve müker
rer hü~urnlarla elde bulunan ye
gane iyi limanı. Atinanın lima
nı olan Pireyi istimal olunmaz 
bir hale sokmustu. Bunun neti. 
cesinde tahmil harekatı ve düs
manın karadan devamlı tazviki 
ve mük'errer şiddetli hava hü -
cumları altında, açık plajlardan 
yapılmışhr. 

Bu ~ibi şerait dahilinde, büvük 
miktarda kıtaat tahliyesi, ancak 
araba ve techizat bakımından a
ğır kayıplar pahasına yapılabi -
lir ve ayni zamanda bu Reri cek
meyi setreden dümdarlar, diğer
lerinin tahmilini temin 1c:in ken
dilerini feda mecburiyetinde ka. 
la bilirdi. 

Belli ki o. hayatmm değil, vazifesi- sevdiği oyuncağiyle oynıyamadnn ya
n in yanda kalmasından ürkmektedir. tağa düşmüş bir çocuk üzüntüsü du
Bereket ki. Mehmedin tam vaT. Ca-. yuyordu! 
navarlar sanki insafa reliyorlar ve Yazık ki, ona bu üzüntüden kur
onun üstüne saldırmıyorlar. Posta ne- tulmak nasip olmadı. Karları yenen, 
feri, yoluna devam edebiliyor. Bu fırtınaları, kurtları yenen M'eh~et, 
gidişle gün batmadan hududa ulaşa- 1 ciierlerine sinsice pusu kuran mık
caktrr. Bu imkana kavuşmanın lez- ropları yenemedi. 

Gecen hafta, Yun::ıni<;tımdaki 
İmparatorluk kuvvetleri efradı
nın tahliyesi, en ı?ÜC sernit dahi
linde devam etmistir. Bunun tam 
neticeleri henüz verilem .. z, fa -
kat şimdiye kaear. bidayette Yu. 
nanistana gönderilmiş olan kuv
vetin yüzde sekseni, y~ni faal 
vazife bulabilece~i mıntakalara 
nakledilmiş bulunmaktadır. Bu 
harekat, ancak kara. deniz ve 
hava kuvvetlerinin mehareti ve 
fedakarlığı sayesinde mümkün 
olmuştur. Geri çekilişi setretmiş 
olan dümdarlar, düşmanı, bil -
yük adet faiki_yetine rağmen, ya
vaş ve ihtiyatlı bir ilerleme ha. 
reketine mecbur bırakmıştır. 

zeti içinde o, açlığı, ve soğuğu unut- Çocuk gözlerini bir daha açtlma
muştur. O artık, açhğa, soğuğa, ve mak üzere yumduğu zam~n, . ~enç 
uluyuşhm gittikçe yakından duyulan dudaklarının kenarlarındakı çızgı~er, 
kurtların korkurıı: ,seslerine kal'şı I taze birer bıcak yaı·~sı k~dar derm-
hissiz gibidir di. Bu çizgileri dcrınleştıren ıstıra-

İ çinin: · 1 bm acı manası onun ölümünden so~-
"- Davran!., diyen kumandasm- 1 ra anlaşıldı: Hemşireler Mehmedın, 

rln ıı başka hiçbir şey duymadan iler- sımsıkı bir halde buldukları sol yu.~
l:vor ruğunu açtJklarr zaman, onun gog

• 9i;az !'lonra onu, sırtma atlıyan aç sünde taşıyamadıiiı madalyayı... avu-
b r kurtla döğüşürken görüyoruz. cund<ı buldular ... 

İngiliz harp donanmas1 ve ti
caret filosu, tahmil harekatının 
yapıldığı limanlara ve plailara 
düsmanın de\'amlı ve şiddetli 
hava hücumları karsısmda bü
vük bir cesaret ve büviik bir fe
dakarlık J?östermistir. İngiliz ha. 
va kuvvetleri ve donanma hava 

Herkesin Güzü 

Amerikada 
(Baş tarafı 1 incide) 

ınive. ve bu suretle müşterek bir 
istihsal proı?ramı dahilinde calı· 
sılmıya başlanmıştır. 

• 
Fakat son zamanlarda, alınan 

bu ~edbirlerin kafı olmadı
ğı anlaşıldı. Çünkü Amerikan 
lc1brikalarmın tam randımanla 
ca lışarak istihsale başladığı mal
zeme, dağ gibi limanlarda y·~ılı 
kaldı. Bu malzemeyi nakledecek 
kafi vapur bulunamıyordu. Bir 
taraftan da yola çıkan gemiler 
Alman tayyare ve denizaltıları 
tarafından batırılıyor ve vardık
ları limanlarda tahrip ediliyordu. 

Bunun tizerine Amerika hüku
.tneti yardım işini münakale sa
hasına da teşmile mecbur oldu. 
Bunun için Roosevelt evvelki gün 
irnzaladığı bir kararla iki tedbir 
alındığını ilan etti. Bu tedbirle
l'in biri Amerikanın Atlantik do
nanmasının nakliye kafilelerine 
l'efakat etmesi; diğeri de 2 mil
Yon ton hacminde ~emi inşası i
cin derhal tersanelere emir ve
l'ilİnesidir. 

Amerikan Atlantik donanması 
garp hemisf erinde nakliye ~mi
ler ine refakate başlamıştır. Bu 
gemiler Almanyanın harp mınta
kası ilan ettiği sahaya da girmek
ten çekinmiyecektir. Bu tedbirin 
faydası, İngiliz donanmasına ada
lar etrafında daha sıkı ve mües.a 
sır bir kontrol imkanı vermesi
dır. 

İkinci tedbir de, İngilterenin 
nakliye müşkülatını halle yarıya
cak, ve Amerikan limanlarında 
bıriken malzemenin süratle nak
lini temın edec.ektir. Amerikan 
tersaneleri her ay 200,000 ton 
hacminde nakliye gemisi inşa e
deceklerdir. 
Amerikanın en son aldığı ted

bir de tayyare imalatını tesridir. 
Amerikadan verilen en son ma-
1 u mata göre, İngiliz ve Amerikan 
tayyare fabrikalarının şimdiki i
malat nisbeti Alman tayyare 
fabrikalarının faaliyet derecesine 
varmıştır. Şimdiden sipariş edi
len tayyare mikdarı 45.000 dir. 
1942 de imal edilecek tayyare 
nı ikdarı 80,000 i bulacaktır. 

Görülüyor ki Amerika bas dur
ınuvor. İngiltereyi mağlup ol
maktan kurtarmak icin elinden 
.t!eleni yapmaktan, hatta Almanya 
ile harbe girmeyi göze almaktan 
cekinmivor. Fakat şunu unutma
malıdır ki. bütün bu tedbirler 
derhal semeresini verecek gibi 
değildir. Amerikan yardımı en 
kesif haddini ancak 1942 sene-

Finlandaya Çıkardan 

Nazi Kıtaatı 
(Baş tarafı 1 incide) kuvvetleri, adetce cok dun vazi

veçe J!Ö'lldermek üzere transit o- vette olmalarına rağme". deni
larak asker J!eçirebilirler. Londra zin çekilmesinde J!emilcri bir 
bu anlaşmayı teessüfle karşılamış nisbet dahilinde himaye ederek 
ve vaktiyle Finlanda hükumeti ve nakliye tav-yarelcri ile Yuna
nezdinde ıo~.ıdetle protestoda bu- nistan zimamdarlarını taşıyarak 
lunmuştu. Bu anlaşma Almanva- rollerini ifa etmişlerdir. 
d-a mezun bulunan askerlerin Nor • Şu cihet kaydolunmalıdır ki, 
vecteki kıtalarına iltihak etmek Yunanistandan dönen kıtalar, 
üzere Finlandndan geçmelel'ine girişmiş oldukları siddetli savaş
müsaadedir. Geçen aylarda Fiiı- lara ve bövl0 seraitte bir tahli -
landada, şimali Norvecte ve Bot- venin teskll ettiği ağır imtihana 
ni körfezinde hüküm süren fena ra_ğmen. kendilerine adetce bu 
havalar, karlar ve buzlar dolayı- kadar faik kuvvetlere karşı mü
siyle, mezun bulunan bir cok as- cadelelerinden dolayı hiçbir su
kerlerin kıtalarına iltihak ede- retle sarsılmış değildirler, gerek 
memiş olması muhtemeldir İlk- ferden ve gerek cüzütan:ı ve te. 
baharın 1ıelmesi. bu askerlerin sekkül bakımından Almanlara 
dönmesi isini tacil etmis olabilir faik bulunduklarına kanidirler. 
ve önümüzdeki bir kac hafta için- Paha bicilemiyecek derecede 
de. hatta bundan fazla Alman kıvmetli kıtaların bu derece bü
askerlerinin Fin1andadan gecmek vük nisbette muvaffakıyetli su
te olduğuna dair haberler ,gel- rette geri cekilmesi şayanı kayıt 
mesi beklenebilir. bir başarıdır. Bütün kıtalar mü-

Alman _ Fin anlaşmasının me- cadele ruhunu olduğu gibi savaş 
zun askerlerle harp malzemesinin teçhizatını da mu~afaza ~tmiş • 
de rreçmesine müsait olduğu zan- terdir. Kaybolan agır teçhızat ve 

"" nakliye teçhizatı pek yakında 
nedilmektedir. 
Fı'ıılanda aı'ansma göre yerinP konacı:ıkhr. 

Churchill'in izahatı 
Helsinki, 1 (A. A.) - FinHında Londra ı (A.A.) _Dün Avam 

telgraf ajansı bildiriyor; Mosko- kamarasında, Yunanistandaki In 
vada cıkan Pravda gazetesi ta- giliz kuvvetlerinin geri alını~ın_a 
rafından 12 bin Alman askerinin dair beyanatta bulunmasını ıstı
Abo şehrine çıktıklarına dair neş- yen bir takrire verdiği cevapta 
redilen haberin hakikate muva- Başvekil demiştir ki: 
fı1c olrnadığt resmi mahafil tara - "Tahliyenin içtinap edilmez 
fından beyan edilmektedir. olduğuna hükmedildiği ana ka-

Hakikati halde bahis mevzuu dar Yunanistan'a takriben 60.000 
olan mesele geçen son baharda kişi çıkarmış idik. Buna bir yeni 
Almanya ile FitıHında arasında Zelanda ve bir de Avustralya tü
münakit itilafta münderiç olan meni değildir. Bu kuvvetin 
ve Alınan askerlerine Finlanda kırk beş binini tahliye ettik. Bu 
arazisi dahilinde transit ,gecmek şayanı dikkattir. Çünkü düsmım 
hakkını bahşeden bir maddenin. hava kuvvetlerinin adetçe üstün
bu askerlerden bir kısmı e;eçiril- lüğu sebebiyle bizim atyyare kuv
mek suretiyle tatbikinden iba- vetlerimiz tayyare meydanlarını 
rettir. terke mecbur oldular. Halbuki 

Pravda gazetesinin mevzuu kıtalarımızın ricatini müessir bir 
bahsettii?i mikdar hakikatten cok tarzda ancak bu meydanlardan 
yüksektir. Vaziyeti hazıra naza- himaye edebilirdik. Tayyare kuv 
rı dikkate alınarak kendileri i- vetlerimizin ancak küçük bir kıs
cin fabii bir mürur noktas1 olan mı bindirme noktalarını hinıa
Abo şehrini Alman askerleri te- yede kullanılabilmiştir. Kıtaları
vakkuf etmeksizin Recmişlerdir. mızın tarzı hareketi, ve bilhassa 
=============-=- dümdar kuvvetlerimizin kiio
sinde bulacaktır. Tayyare ve j:!e- metrelerce çarpışarak denize doğ 
mi insaat1 icin alınan tedbirlerin ru kendilerine yol açmaları en 
neticesi ancak gelecek yıl görüne- yüksek medih ve sena.ya Jayık
cektir. tır. Günden güne devam eden 
Onun icin bu yd demokrasilerin bomba taarruzlarının yürüyüş ha

büyük müsküllerle carnısacakları lindeki kollarda inzibatı ve intiza 
yıldır. Yalnız Mister Churchill'in mı bozmadığının bu, ilk misalidir. 
dedij{i ,gibi. "simdiye kadar bin Hususiyle ki bu kollar tayyare ta 
türlü müşküllere karsı muvaffa- arruzlarından başkaca en aşağı 
kıy~tle çarpısmasını bilen demok- üç 'Alman zırhlı tümeni tarafın -
rasiler, bündan sonraki müskül- dan takibediliyor. Ve Alman 
leri yenmekten iimit!Prini kesmis motörlü kuvvetlerjnın bütün a -
değillerdir . ., Zaman İngiltere ve ğırllığına göğüs geriyorlardı . 
Amerikanın müttefikidir. Muharebelerde, bilhassa Olim-

TAN 

Japonya'ya 
· Karşı 

Bir Anlaşma 
Londra, 1 (A. A.) - "Daily Ex

press" gazetesinin Nevyork mu
habirine göre, Birleşik Amerika, 
Büyük Britanya, Avustralya ve 
Holanda arasında bir anlaşma 
mevcuttur. Bu anlaşma mucibin
ce, eğer Japonya bu devletlerden 
birine ait araziye taarruz ederse. 
mezkur devletler Pasifıkteki de
niz üslerini müştereken kullana
caklardır. Bu devletlerin P~-ifik 
üsleri taarruza uğrıyan devletin 
emrine verilecektir. 

Amerikan bahriye mütehassıs
ları şu kanaattedir ki, Japonya 
donanması Singapur gibi üslerin
den uzak yerlerde harekette bulu 
nacak olursa Amerika bahriyesi 
ona öldürücü olmasa bile çok ağır 
darbeler indirebilir. 

Pasifik üslerinde 
hazırlık 

Manilla, 1 (A. A.) - Son gün
lerde Philippine, Sinsı;apur. Avus
tralya ve Holanda Hindistanına 
Amerika mamulatından pek çok 
bomba ve av tayyereleri ~lmiş
tir. Tayyareler her gün ~elmiye 
devam ediyorlar. o----

Almanyada 
(Baş tarafı 1 incide) 

bulunan 3 tayyare meydanına 
taarruz etmişlerdir. Alman tay
yareleri İngiltere üzerine akın 
icin bu meydanlardan kalkıyor
lardı. Bu tayyarelerin sürati va
sati 500 kilometredir ve geniş 
hareket sahasına maliktir. Ay
dınlatıcı !işek atan tayyareleri. 
miz bu hava üslerini tahrip et
mişlerdir. 

Malta ya bir lıücum 
Malta, 1 (A. A.) - Dün gece 

Malta çok siddetli bir taarruza 
uğramıştır. Düşman tayyar~leri 
bombalar atarak sivil emlake mü 
him hasarlar yapmışlardır. 8 ki
şi ölmüş 14 kişi de yaralanmıstır. 
Son 24 saatte Malta üzerinde 3 
tayyare tahrip edilmisir. Valetta 
üzerine yapılan taarruzda eski 
bir kilise ve müteaddit hastaha
neler has::ır::ı u$.!ramıstır. 

ingilterede öle11ler 
Londra, 1 (A. A.) - Sıhhiye 

nazın Brown, bu1'(Ün yaptı,ğı be
yanatta, düsman hava bombardı
manları neticesinde 1941 Mart1 
sonuna kadar bütün İngilterede 
29 bin kişinin öldüğünü. ve 40 bin 
kişinin yaralandığını bildirmiştir. 

--- <t 

Mısıra Hücum PlcSnı 
(Bas tarafı 1 incide) 

ye her ne olurs~ olsun, Türkle
ri, Yunanistan muvaffakıy~tsizli
ğine rağmen, Alman taleplerine 
kulak asmamağa tesvik edecek 
bir çok amiller vardır. Mısır va
ziyeti ve Şarktaki Tngi1iz me,·ki· 
lerinin takviyesi Türklerin az -
mini kuvvetlendirecek mahiyet-
tedir., 
pos dağında, Grevena etrafında 
ve Termopilde kıtalarımızın 3.000 
ölü ve yaralı verdiği haber alın
mıştır. Bu zayiat Almanların 
uğradığı zayiata nisbetle çok az
dır. Almanlar müteaddit defalar 
kendi mevcutlarından beş misli 
aşağı kuvvetler tarafından hazan 
iki gün durdurulmuşlardır. Al
manların Yunan ve Yugoslav or
dularına yaptıkları taarruzlarda 
uğradıkları zayiatı hesap etmiyo
ruz. 

ünümüzdeki hafta Avam ka
marasındaki müzakerede daha 
ziyade tafsiHH verebileceğimi zan 
nediyorum. Fakat, zayiatımız ne> 
kadar elim olursa olsun bundan 
daha ağır olmadığına memnun 
olmamız lazım geldiğini ve Jm
paratorluk kuvvetlerinin müfte
hir olabileceklerini göstermek 
için meclise kafi söz söylediğimi 
sanıyorum. 

Tahliye edilen 45,000 askerin 
üslerine muvaffakıyetle mi dön -
düğü sualine Chrchill şu cevabı 

Amerika Dakar 
Limaniyle 
AICikadar 

Şimali Almanların 

Afrikadaki Harekatını 

Dikkatle Takip Ediyor 
Ankara. 1 (Radyo Gazetesi l -

General W eygand, Almanların 
muhtelif nam ve sıfatlarla Şımali 
Afrikaya geçmesini istememekte
dir. Bunun için Almanlar, Wey
gand'ın değiştirilmesini istemek
tedir. Vichy buna razı olmasa bi
le Weygand'ın Vichy'ye dönmi -
yeceği zannedilmektedir. Alman 
tazyiki Fransada de Gaulle lehi
ne aksülamel yapmaktadır. 

Amerika, Fransanm vaziyetini 
ciddiyetle takip etmektedir. A
merikanın başlıca alakası Dakar 
limanındadır. Ve Vaşington bu 
limanın Almanlara geçmesine mu 
manaat etmek istemektedir. Bu i
tibarla Dakar'ın Amerikalılnr ta
rafından işgal edilmesi bile bek
lenebilir, Esasen Amerika ya\·aş 
yavaş Garbe doğru kaymaktadır. 

Almanya Bir Avrupa 

Ekonomik Sahası 

Tesis Edecekmiş 
Berlin 1 (A.A.) - "Stefani,, 

Müsteşar Neuman, dört senelik 
planın sulh zamanında bile Al
man ekonomisinin esasını teşkil 
edeceğini beyan etmiş ve garbi 
ve merkezi Avrupanın 19 uncu 
asırda fevkalade smaileştirildığini 
ve bu yüzden deniz aşırı zirai 
mahsullerle iptidai maddelere 
muhtaç bulunduğunu kaydettik
ten sonra şunları söylemiştir: 

"Ekonomik meseleleri hal icin 
iki şekil vardır: Memleketin· e
konomik nüfuzunu milli topnık
lara inhisar ettirmek ve yahut si
yasi hal şeklini tercih ederek bu 
ekonomik nüfuru milli toprak
lar hariçindeki piyasalardan mal 
mübayaası suretiyle genişletmek. 
Almanya, bir Avrupa ckono -
mik sahası tesisi suretiyle bn i
kinci hal şeklini tercih etmiştir ... 

İspanya Mihvere 

Taraftar, Fakat 

Gayri Muhariptir 
Ankara, 1 (Radyo Gazetesi) -

İspanyol gazeteleri Alman tazyi
kini yalanlamakta ve bütün bu 
yoldaki haberleri İngiliz pro
pagandasına atfetmektedir. Ga -
zeteler, Ispanyolların semyatisi -
nin mihvere olmakla beraber, 
bugün için gayri muharipliği ter
ketmeye sebep olmadığını yaz -
maktadır. 

* Münib 1 (A.A.) - HitlP.r'in 
muavini Rudolf Hess doktor Ley 
de hazır olduğu dalde Ispanyol 
Falanj sendikaları reisi Salvador 
Merino'yu kabul etmiştir. 

OSMANLI 

Afrika Cephesi 
(Baş tarafı 1 indde) 

mevzileri üzerine yürümekte o
lan cenup ve simal kollarımızın 
birleşmesini istihdaf eden hare
ketler, yolların tahribinden dola
-vı yeniden manialara u~ramakla 
beraber devam etmektedir. 

Cenup mıntakalarında diic::ma-
nm takibi devam ediyor. Bir çok 
esir alınmıştır. İtalyan müstemle
ke kıtalarında firarlar her gün 
artmaktadır. 

Denizden bombardıman 
Londra, 1 (A. A.) - Bahriye 

nezareti bir tebliğinde İngiliz 
harp gemilerinin Libyada Elgaza
la mıntakasında düşman kıtala
nnı ve iaşe ve levazım stoklarını 
muvaffakıyetle bombardıman et
tiklerini bildirmiştir. 

Şiddetli hava hücumları 
Kahire, 1 (A. A.) - Orta şark 

İngiliz hava kuvvetleri tarafın
dan neşredilen tebliğ : Dün Libya
da düşman kıtaları ve motörlü 
nakliye vasıtalar.ı -ağır zayiata 
u_ğratılmıstır. İngiliz bava kuv
vetleri bilhassa Gambup mınt::ıka 
sında şiddetli bir hücum yapmış
tır. Burada en aşağı yüz kadar 
ve 30 u askerle dolu kamyona 
hücum edilmiş, aralarından 20 ta 
nesinin alavler içinde parça par
ca oldukları görülmüştür. 

Bir İngiliz avcı tayyaresi So
papı civarında İngiliz kıtaatına 
hücum eden 4 Messerschmit tay
yaresine karşı koymuş ve Alman 
tayyaresinden ikisini ağır h-asa
ra uğramıştır. Gambup civarında 
Heinkel 3 tipinde bir Alman tay_ 
yaresi de düşürülmüştür. İn,giliz 
avcı tayyareleri Yunanistanda bu 
lunan lngiliz kıtalarının tahliyesi 
ni kolaylaştırmak üzere bir çok hi 
maye uçuslan yapmışlardır. Düş
man tayyareleri dün ve Çarşamba 
gecesi Malta üzerine akınlar ya
parak hava kuvvetlerine ait tesi
satta bazı hasara sebebiyet ver
mişlerdir. İnsanca da a~ zayiat 
olmuştur. Bir Yunkers imha edil
r.uiştir. Di~er bir Yunkers de da
fi bataryçıları tarafından imha e
dilmiş, müteaddit düşman tayya
releri de hasara uğratılmıştır. 

Salı ve Çarşamba günü İngiliz 
ve cenubi Afrika tayyareleri As
sap civarında ve Habeşi.standa 
Sciasciamma mıntakasında mo
törlü nakliye vasıtalarını mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. Düşma
na malzeme ve insanca ağır zayi
at verdirilmiştir. Mauinin şima
linde bir düşman kampı bombar
dıman edilmiştir. Bu harekat.tan 
3 tayyaremiz üssüne dönmemiş
tir. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 1 fA.A.) - "Tebliğ., 

Şimali Afrika'da Sollum'un ~ar
kında keşif hareketleri yapan 1-
talyan - Alman müfrezeleri zırh
lı vasıtaları tahrip ederek düş
man kuvvetlerini püskürtmüşler. 
dir. Alman - Italyan hava kuv
vetleri yeniden müteaddit dal
galar halinıie 'föbruk liman ve 
mevzilerine hücum etmişlerdir. 

Şarki Afrika'da muhtelif mın
takalarda ve bilhassa Alagi mın
takasında hususi bir şiddetle mu 
harebeler devam etmektedir. A· 
sap limanında bir muavin düş -
man kruvazörü mayna çarparak 
batmıştır. 

....,...,========::--,---====== 

BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 

sta tüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile milnakit mukavelenamesi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiı,;tir. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250-000 İngiliz Lirası 

vermiştir: 1 
"Böyle olduğunu zannediyo - ı 

rum.,, 

Tiirkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

P ARİS, MARSİL YA ve NİS'de 

LONDRA ve MANÇESTER'de 
Abloka teşmil edildi 

Londra, 1 (A.A.) - İktısadi 
Harp Nezareti Girit adası müs -
tesna olmak üzere bütün Yuna
nistanın düşman iş_gali altına 
e;irmiş memleket telakki edildi
ğini, binaenaleyh düşmanla ti. 
caret ve abloka kanununun bu
raya da tatbik edileceğini ilan 
etmi~tir. 

İtalyan tebliğine göre 
Roma, ı (A.A.) - "Tebliğ,, Bom

bardıman ve avcı tnyyarelerinin hi
mayesinde para~iitçti müfrezelerimiz 
dün Kefalonya ve Zanta adalarını iş
gal etmişlerdir. Bu sabah Arnavut
luktan gelen piyade kıt::ıları Lokal 
adasrna çıkarılmıştır. 

İtalyan, Alm<ın bombardıman tay
yareleri Malta adasında Valetta üs
sünü bombalıyarak büyük hasarlar 
ika etmişler ve yangın çrkarmıslar

drr. Ege denizinde torpldolarımız diiş 
manın kun·etli hlmayell bir kuflle
slne hücum etmişlerdir. Bir kruvJ 
zlirle bir bi\yük torpido mııhı ihinc 
torpiller isabet etmistir. 

KIBRİS, YUNANİSTAN, İRAN, 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

IRAK. FİLİS 

l\ılcrkcz ve Subcleri 
VUGOSLA'VYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LÜBNAJ'c 

Filyallcri ve biitün Dunyada Ace11tıı ,.e Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplara küşadı. 
Ticari krediler ve vcsaikli krediler kfü~adı. 

Türkive ve E~i memleketler üzerine kcside scncdat 
iskont'osu. 

Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. nltın ,.e enıtaa Uzer.ine a,·ans. 
Senedat tahsilatı ve saire 

tQ,, sr.i.iksek emniyet şartlarını haiz k.irr.ılık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanm en miisait şm·tlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf lıeHnpları açılır , 
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İngiltere • İrak 

lhtilcSfı Büyüyor 
(Baş taraf1 1 incide) 

İrak askeri tedbirler 
alıyor 

Ankara, ı · (Radyo Gazetesi) -
İngiltere - İrak ar.asındaki ihtil:if 
bi.iyümiye başlamıştır. İrak. Bas
raya çıkartılan Ingiliz kuvvetlerı 

mürettep oldukları yere nakledil
meden yeni kuvvet ç1karılmasına 
mümanaat etmektedir. 

Beyrut radyosuna p;öre, frakta 
evvelce terhis edilen bir kısım 
erlerle bütün doktorlar vazifeye 
davet edilmiştir. 
. İrak kuvvetleri Habbanfyedek' 
lngiliz tayyare meydanına doğru 
sevkedilmiye başlanmıştır. 

İngilizler bir hadiseye meydar 
vermemek üzere İrak hükumeti 
ne ihtarda bulunmuştur. Fakat 
henüz bir neticeve varılmamıştır 

* Ba,ğdat, 1 (A. A.) - "Havas 
Ofi": İngiliz makamları, İrakta· 
ki İngiliz kadın ve cocuklannıı 
tahliyesi hakkında tedbirler al
mışlardır. 

Berlinin ehm i 
(Baş tarafı 1 iııcidc) 

Alman siyasi mahfillerinden 
alınan intiba şöyle hiilasa edile
bilir: Almanyanın tesbit ettiği 
harp mıntakalarına riayet° edilip 
edilmiyeceği ve bunun kimin ta
rafından yapılıp yapılmıyacagı 
Almanyayı katiyen alakadar et
mez. Hitler kati bevanatta bu. 
lunmuş ve harp mıİıtakasına ~i
recek her geminin torpillenece
ğini bildirmistir. 

Knorun sözleri 
Vaşington. 1 (A.A.) - Bahri

ye Nazın Albay Knox, ~azeteci. 
lerle yaptığı ,görüşmede Ameri
ka Birleşik devletlerinin İn~il -
tere için mühim miktarda kü
çüklüklerinden dolayı ismine 
"sivrisinek., denen çok seri va_ 
purlar inşa etmek niyetinde ol
duğunu bildirmiştir. Albay Knox 
devir için elde daha büyük harp 
gemileri bulunmadığını kaydey
lemiştir. 

Amiral Robinson, pek yakın 
bir istikbalde İngiltereden 24 
torpido için başka bir talep alın
masına intizar edildiğini söyle. 
mistir. 

1' eni Ame1·ikan ordusu 
Vaşington, 1 (A.A.) - Ame

rika Birleşik devletleri ordusu 
Genelkurmay Başkanı General 
Marshal, söylediği bir nutukta, 
ezcümle demiştir ki: 

"Amerika Birleşik devletleri 
p;arnizonundan 32.200 er, bu.gün 
Trinidad'a, yeni kıtalar da pek 
yakında Alaska'ya gönderilecek
tir. Amerika Birleşik devletl~ 
rinin gittikçe büyüyen yeni or -
dusu Amerikanm tarihinde en 
güzel ve mükemmel ordulardan 
birisi olacaktır.,, 

iki Okyallus dollanması 
Vaşington, 1 (A. A.) - Ayan 

meclisi, iki Okyanus donanması
na ait kanun projesini bugün ka
bul etmiş ve imza edilmek üzere 
Roosevelt'e göndermiştir. 

Bu projenin tahakkuku için 3 
milyar 415 milyon 521 bin 750 
dolar sarfedilecektir. 

Amerikamn aldığı tedbi.,.-ler 
karş1su1da Japon görü§ii 
Tokya 1 (A.A.) - "Ofi,, Ja

pon hükumeti sözcü muavini, bu
gün gazeteciler toplantısında 
Matsuoka'nın Amerika Birleşik 
Devletlerine bir seyahati ihtimali 
hakkında sorulan suallere ceva
ben demiştir ki: 

"Bu suali bizzat Matsuoka'ya 
soracağım. Fakat Matsuoka'nın 
buna sarih bir cevap vereceğini 
garanti edemem.,, 

Bu seyahat fikri, Matsuokanın 
Roosevelt ile açık kalple görüş -
melerde bulunmasını tavsiye e
den bir çok Japon siyasi muhar
rirleri tarafından ileri sürülmüş 
ve bazı Amerikan gazeteleri de, 
Matsuoka 'nın Vaşington'u zjyare
ti arzusunu izhar etmişti. 
Diğer taraftan, sözcü muavini 

Kohi~io, Amerikan karakol sh,te
minin yedi denize genişletilmesi 
hakkında, bunun çok tehlikelı 
bir tedbir olacağım ,.e bir teca
vüz temayülü telakki edileceğin 
::;öylemiştir. Kohişio, .Japonya. 
nın Pasüıkte karakol harekfıtın· 
dn bulunmasının lüzumlu olup 
olmıyacağı hakkındaki bir suale 
de şu cevabı vermiştir: 

"Bu, şimdilik lüzumlu o1mıya· 
bilir, fakat vaz'iyetin inkişafın::ı 
göre istikbalde lüzumlu bir hal' 
gelebilir., 

~~~~--~~--
Romanya da Otomobil 
Lastikleri Müsadere 

Ediliyor 
Bükreş, 1 (A. A.) - "Stefani" 

:3ugün neşredilen bir emirnamr 
ıle Rumen ordusunun ihtiyaçla 
rını karşılamak maksadiyle tica
ret evlerinde şirket ve hatta hu-

1 susi eşhas nezdinde mevcut oto 
mobil lastiklerinin müsarle res 
için iktisat nezaretine me:.mniyeı 

1 verilmistir. 
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Habeşistanda Britanya kuvvetleri ile sıkı bir işbirliği yapan Habeş vatanperverlerinden blr grup hareket sahasına eifmek lzeı 
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MAnştaki Fransız 1imaularından birisinde, Jngiliz tayyarelerinin devamlı hücumlarına mantz 
bulunan hedefler (kenarda Fransa muharebesi esnasında batan gemilerin enkazı görülüyor) 

r Eritre harbine ait yeni resimlE>r: Haftalarca siiren hir nıulınrche 
Şimali Afrikada lngilizfor tarafından tahripedilen bir Alınan ~ den sonra lngilizlerin eline diişen Keren istasyonunun bomlıardı· 

bombardıman tayyaresinin enkazı mandan sonraki manzarası 

. ' 

'. ~ -

GRiPiN 
a.,~-Dff, •e.ıe, Grip, Bomattmna 

Nnnlji. 'K1.nkhk "' BtıtftD Ağrılanam Derhal Keset 
ı..... ...... 1 ... abMWUr. T UUn.!RfNO!N SAIINiNıı. . 

MD w~ PUU.U ICUTU'LARf ISlrARt.A· •IST!YINIZ 
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, ......................................... . 
Denizyolları İşletme Devlet 

idaresi ilanları 
------------------------------------------------

Nakliyatı Tevhit Komisyonu 
Reisliğinden : 

Anadoluya Devlet hesabına meccanen nakledilmek için müracaat 
eden halkrmızın verdikleri beyannameler ve kabul ettikleri biletler 
üzerine hakiki mlktal"ları te:;blt eclilmi~ ve bunlara göre nakliyat 
plAnlan tertiplenmiştir. 

Bu plana nazaran 1 Moyısta hareket edecek Aksu vapuru ile 1225 
kişi ve Tırhan vapuru ile de 945 kişi nakledilecekti. Halbuki Aksu 
vapuruna 343 ve Tn·han vapuruna da 263 ten fazla gelen olmadı. Mü
racaat edenlerin bu tarzı hareketi halle hesabına büyük fedakarlıklar 
ihtiyar eden Devlet müesseselerinin zararını mucip olacağı ıi.şikardır. 
Herhangi bir aile vAk.i olan talebine rağmen ~eyahatten sarfınazar e
debilir. Fakat bunun mutlaka 48 saat evvel Tophanede Devlet Deniz
yolarında nakliyatı tevhit komisyonu reisliğine müracaat ederek key
fiyeti bildirmeleri Jfınmdır Bu hususa nakil talebinde bulunanların 
bilhassa itina göstermeleri rica olunur. ' - , 

611 ............................ 1 ............. ~z. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her ne\·i banka muamelelert 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 
1 - - -

Ziraat Bankasında kumbaralı 17C ihbarsıı tasarruf hesaplarmda en 
at 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl!
na gore ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ı·ı 100 adet 50 Liralık 5,000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 .. 120 • 40 .. 4.800 .. 

1 

4 • 250 • 1.000 .. 160 • 20 .. 3,200 .. 
40 .. 100 .. 4.000 .. 
DİKKAT: Hesaplanndak1 paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ı 

duııomıyenlere ıkranııye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa l1 EylUI, 11Birincikanun,11 ıuart \'~ 

) 1 n'l7İran tar·· ·~rindP çekilecektir. 
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COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Cocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. r .. '{at bu hediyeyi 

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

Çünkü: Çocuk A.r.siklopedis' A 
çocuğun mektepte 
mektep dı~ında, hatta 
mektepten sonra mub- ı 
ta<, ol iuğu en kıy
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay-' 
bolabili.r veyahut u. 
nutulabilir. Fa.kat Co
cuk Ansiklopedısi, Ço-

Çüıı.k"Ü: Çocuk Ansiklopedisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
r am hediyesi olarak 
en cok verilen eserdir. 

Çünkü: Çoc11k A.1s~klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona hoş 

saatlerinde hocalık ve 
ar.k.adaslık eder. 

yocugu gurbuzıeştırrnege ımu ıkı miıhirn unsurdur. 
Memleketimizin saf havası, feyizli toprakları, iş ve

rimi, Türk neslinin yüzde yüz hayat sigortasıdır. 
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz brr1. 
kacak bir eserdir. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
':ilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Daima: ÇAPAMA RKA 
ı'~---ıiiıımm------

. Adres : lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

-----------------------------} 

J :ıahıp ve Ne~nyaı muduru. ~nıin Uzman. Gazetecillli. vtı ~c.:ırı_yat 
T. L. Ş. fAN Matbaası 

1 , -,ı 
PERDE ! 

Ve 1 

SAHNE 
Çıktı. 

Müvezzilerden İsteyiniz. 

~ ............ ;,ı 

1 
TAN Gazetesi 

ı ilan Fiyatları 
Krş 

Başlık maktu olarc ·- 7.t;() 
I inci sayfa santimi 500 

2 ., " ,, 3()() 1 
J. •ı H H J(J(j 
5 ,, ,, " 75 
lliin sayfasında.. 5fJ . .. 

. 
DIŞ MACUNU 

Mikropları yOzde 100 öldOrOr. dişleri temizler parla: 

tır dis etlerini besler ve hastalanmaJarına mani olur. , 
' Her yerde DENTOL diş macununu ısrarla isteyiniz. 

İDEAL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 

istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

SatU} yeri: TAN • l stanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 


