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İ ngiliz. • irak 
İhtil~fının 
Ehemmiyeti 
Ve: Şümulü 

Irak hükUmetinin Londraya kata 
tutması, Filistindeki Arapları ha
rekete getirebilir. Zaten Avrupa.
dan kaçan Yahudilerin Filistin ve 
Irak'a sevkedilmesi, bu iki menı
leket halkının hoşnutsuzluğunu 
arttırmıştır. Binaenaleyh, Filistin 
Araplarının bu vaziyetten istifade 
~dere~ Irak harekAtına iştirak et
nıek istemesi pek de ihtimalden 
uzak değildir. 
Orta Şarkta mühim hadiseler ve 
mühim sürprizler arifesinde bu-
1un.duğumuz anlaşılLyor. 

M. Zekeriya SERTEL 

1 ngiltere ile Irak arasındaki 
"ihtilaf gittikçe vaham~t kes

bediyor. iki taraf kuvvetleri Hab
haniye tayyare karargahında iki 
,gündenberı harp halind~dirler. 
Irak kuvvetleri bütün şim~nclı -
fer istasyonlarln1 1 limanları, mi.ı
hlm yolları ve tayyare üslerini 
işgal etmişlerdir. Irak hükı•me -
tinin Berlinle temasta bulundu
ğu ve Almanyadan yardım iste -
eliği de teeyyüt etmiştir. 

Bu suretle harbin Akdenize ve 
Mısıra sirayeti derhal ortaya bir 
Arap memleketleri meselesi çı
karmak istidadını göstermektedir 

Almanya ve Italyanm beş altı 
senedenberi Arap memleketlerin
deki propaganda faaliyeti şimdi 
semeresini vermiye başlamıştır. 
Alman ve Italyan propagandası 
Arap memleketlerinde lngiltere
ye karşı silah olarak yahudi dliŞ
manlığın1, milliyet duyg!.lSunu, 
istiklal mefkuresini ve Arap bir
liği fikrini kullanmışlardır. 

lngilizlerin Filistinde vücude 
getirdikleri yahudi hükılmeti A -
raplık aleminin infialini mucip 
<>lmuştur. Alman ve Italyan pro
pagandacıları bundan azami rıis
lıette istifade etmişler, Yahudi 
düşmanı bulunan Arap liderleri
ni ele geçirmişlerdir. 

Arap münevverleı·inin en biı -
yük icleallerinden biri de l.Jütün 
Arap. memleketlerinin, istikJal 
iliııı etmeleri ve sonra konfede -
re ~yon halinde birleşmelerıdir. 

iAlman ve ltalyan propa~anda -
cıları da Arap liderlerinın bu psi
kolojik zaafından da istifade et -
n1işlerdir. 

Harp başladıktan sonra dahi A
rap memleketlerindeki Alman 
ve Italyan propaganda teşkilatı 
faaliyetine devam etmiştir. Filis
tinden kaçan ve Berline dayanan 
Şeyh Hüseyin Suriyededir. Irak
ta Alman propaganda teşkiHitı -
nın başında Irakta gayet büyük 
bir nüfuz sahibi bulunan bir Al -
man bulunmaktadı r. 

** A lınan ve Italyan propagan-
dasının ilk semeresi, l\ı'Iısır 

hükumetinin Ingiltere yanında 
mihver devletlerine karşı harp 
ilan etmemesi olmuştur. Ilal -
yanlar Mısır topraklarına girdik
leri halde Mısır hükumeti intizar 
siyasetini takipte ısrar etmiş, ln -
gilterenin bütün tazyikine rag -
men harbe iştirak etmemiştir. 

Mihverciler Arap memleket -
lcrindeki faaliyetlerinin ikinci 
meyvesini de Irakta toplamıya 
başlamışlardır. 

Harp Akdenize ve Mısıra inin
ce, Irakın stratejik ehemmiyeti 
artmıştır. Irak Ingilterenin Filis
tine ve Mısıra asker, mühimmat, 
malzeme gönderebileceği en sa -
lirn yoldur. Irak ile Filistin ara
sında çöl içinden geçen mükem -
mel bir şose vardır. Irak petrol
leri de Akdenizde bulunan Jngi
liz donanmasının hayat merke -
zidir. Çünkü donanma ancak 
Musuldan Hayfaya kadar uzanan 
borularla Akdeniz sahillerine i
nen petrol sayesinde Akdeniz -
deki faaliyetini idame edebil -
mektedir. Alman tahrikatiyle In
gilizlere karşı cephe ald ığı anla
şılan Raşit Ali hükumetinin Bas
ra yolunu kapaması, Ingilizleıi 
Musul petrollerinden mahrum 
etmesi, Ingiltere için orta şark
ta büyük bir darbe te~kil ede -
bilir. 

Bundan maada Irak hükiıme
tinin Londraya kafa tutması, Fi
listindeki Arapları harekete ge
tirebilir. Zaten Avrupadan ka 
çan Yahudilerin Filistin ve lraka 
sevkedilmesi bu iki mem leket 
halkının hoşnutsuzluğunu arttır
mıştır. Binaenaleyh Filistin A-· 
raplarının bu vaziyetten istifa
de ederek Irak hareketine ışti -
rak etmek istemesi pek de ihti -
maiden uzak değildir. ' 

(Devamı: Sa. 5, S ü. 4) 
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Harp ·okuluna ı 
iltihak Eden 
Genclerimiz 

Dün Ankarada Zafer Anıtına Çelenk Konuldu 

ve Bu Münasebetle Coşkun Tezahürat Yapıldı 
Ankara, 3 (A.A.) - Askeri 

liselerden harp okuluna iltihak 
eden geneler bugün saat 10 da 
Ulus meydanında zafer anıtma 
merasimle çelenk koymuslardır. 

Harbiyeli geneler önlerinde 
harp oki~,u sancağı ve br-::-dosu 
olduğu halde, Atatürk bulvarını 
takiben ve bu yol üzerinde top. 
lanmış olan kalabalık halk küt
leleri arasından geçerek Ulus 
meydanına geldikleri zaman bu
rada bütün meydanı dolduran 
binlerce halkın sürekli alkışla -
riyle karşılanmışlardır. Törene 

istiklal marsı ile baslanmış. bu
nu iki genç Harbiyelinin coşkun 
hitabeleri takip eylemiştir. 

Bu hitabelerden sonra harp o
kulu gencleri hep bir ağızdan 
harp okulu marşını söylemişler 
ve törene okul komutanının ö -
nünde yapılan bir geçit resmi ile 
o;on verilmiştir. 

Harbiyeli geneler gelislerinde 
olduğu gibi, okula dönüşlerin

de de bütün yol üzerindeki halk 
tarafından sevgi ve takdir ile ta
kip edilmişlerdir. 

Başvekil Filof 

İngilizlerin lrak'taki tayyare üsleri Rabbaniye: Habbaniye İngilizlerin Irak'taki en büyük tayyare \1.sleridir. Bu
rada 8,000 kadar yerli vard1r. İngilizler Irak mandasını aldıkları zaman Bağdat civarmda Hine:yodi istasyonun
da bir hava üsleri vardı, Fakat 1932 de Irak kendi topraklarının müdafaasmı üzerine almca, bu istasyonu 
da i;>gal etmişti. İngiliUere Rabbani ye köyü civarında boş bir yer verdi. İngilizler burada mühim bir üs vü-

cüde getirmislerdir. Yerlilerin hepsi bu üstte çalışırlar. 

İraktaHGrp 
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Ediyor 
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11 Almanlar = 

1 t.4iclillİ 1)f İ 
İşgal Ediyor 

Bulgarlar 
da Alman 
İşgali nelen 
Memnun Deail 

Bir Gazete Almanların 

Daha Ne Kadar 

Kalacağ ı nı Soruyor 

Iraklılar Yerde Bulunan 

İngiliz T ayyarelerini 

Tahrip Etti 
j" 

ingilizler Bağdat'a 

Döğru ilerlemek 

lı;in Emir Aldı 

İra k 1 Almanlardan 

Yardım İstedi 
Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) -

Irakta İngilizlerle Iraklılar ara. 
sındaki muharebeler devam et -
mektedir. Habbaniyede bulunan J 

hava meydanı çevrilmiş olma
sına rağmen !ngilizler mukave
met etmektedir. 

Bir habere göre, Basraya çıka
rılmış olan İngiliz kuvvetleri 
Bağdada doğru ilerlemektedir. 
Buraya 20 bin mevcutlu bir kol 
ordunun çıkarıldığı tahmin edil
mektedir. 

Muharebe devam ediyor 
Londra 3 (A.A.) - Iraktan 

Londraya gelen haberlere naza
ran, yerde bulunan müteaddit 
İngiliz tayyar~lgri tahrip edil
miştir. İnsanca da zayiat ol -
muştur, 

Habbant ye tayyare meydanı
nı bombardıman eden bir cok 
Irak topları, İngiliz bombardı _ 
man tayyareleri tarafından iskat 
edilmiştir. Irak h:ava kuvvetleri 
cuma günü Habbaniye tayyare 
meydanı üzerine bir akın yap
mıya tesebbüs etmis<e de mu
vaffak olamamıştır. Bu sabah İ
rak topçusu tekrar ateş açmıştır. 

(Devamı: Sa. :;, Sü. 7) 

Bir lngiliz filosu 

Cebelitarık'tan 

Hareket Etti 
Lalinea 3 ( A.A l - "O fi., ArgUS 

tayyare gemisiyle iki torpido dün 
sabah Cebelitarıktan hareket· et
miştir. Simdi limonda iki ZTrh
lı, iki zorpido muhribi ve bir 
tayyare gemisi bulunmaktadır. 
30 ticaret vapuru ile iki petrol 
gemisi kafile halinde harkete 
hazırJ;:ın ıvor . 

Amiralin teşekkürü 
Londra 3 (A.A.) - Akdeniz 

filosu başkumandR.nı Amiral 
Cunnigham Yunanistandaki İm
i>;ıratörlt.ı.k kuvvetlerinin ta.hli -
vesinde )~irliği etmiş olan İn
ı:ıil1z ve m~efik ticaret gemi -
!er ine bir 'takdir mesajı gönder
mistir. 
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JHABEŞ/STAN ~ . . 
Arap ülkelerini g österen harita 

Almanlar Bir Ayda, 

1,000,211 Tonluk 

Gemi Bahrmış 
Berlin, 3 (A.A.) - "Tebliğ., 

Nisan ayı içinde Alman ha~a. de
niz ve denizaltı kuvvetleri ce -
man 1,000,211 tonilatoluk İngiliz 
vapuru veya yard ımcı vapur ba
tırmışlard ı r. Di~er 250 vapur d a 
ayrıca hasara ugratılmıştır. 

Yon Papen 

Berlinden Hareketini 

Tehir Etti 
Beme 3 fA.A.) - İyi ha

ber alan mahfillerden bildi
rildiğine ,o:öre, dün hareket 
etmesi mukarrer bulunan Al
manyanın Ankara büyük el
çisi Vrm Papen seyahatini 
bir kaç gün tehir etmiştir. 

İngiltere İle Almanya Karşı Karşıya : 
- Karaya çık ta göreyim .• 
- Denize i.n de ben de seni göreyim! \ 

Adanın Şimal inde 

Bir 

Asker 

Limana Dün 

Çıkarıldı 

Tahliye Esnasında 

iki lngiliz 

Muhribi Batırırdı 
Ankara, 3 (Radyo gazetesi) -
Y unanistandaki harekatın ni
hayetlendiği Berlinden bildi. 
rilmiştir. Son İngiliz askerleri 
de Yunanistan dan çekilmiştir. 
Şimdi, Almanların Semendi<e 
ve L in1ni'den sonra !\1i<lilli a
dasını da işgale haşla~ık l •rı 
anl aşılmaktad ır. Almanlar 111i
d illinin siınalinde bir liıuana 
ask er r 1 kn"mı "-ti T' . 

1 ki torpido battı 
Londra. 3 <A.A.) - İngiliz 

Bahriye Nezaretinin tebliği: Yu. 
nanistandaki kuvvetlerin tahli
yeleri esnasında 1376 tonil.!ıto -
luk Diamond ve 900 tonilatoluk 
Wryneck torpido muhripleri Al. 
man pike tayyarelerinin hücum
larına uğramış ve batmıştır. 

24125 Nisan gecesi içinde kı
taat bulunan bir nakliye vapuru 
düşman tayyareleri tarafından 
hücuma uğramıs ve vapurda yan 
gn ,ıkmıştır. Diamond torpido 
mulıTibi hPmPn vapurun imdadı_ 
na koşmuştur. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

Şarki Afrıkadak; lrnvveılere 
kumanda eden General 

CUNNİNGHAlll 

Tobruk'ta 
Alman Tazyiki 

Gevşedi 

Cenubi Afrika 

Kuvvetleri Mısı ra 

Gönderiliyor 

Habeşistanda Dün 

Uabia Zaptedildi 
Kahire, 3 (A.A. l - "Tehliğ., 

Düşman cuma günü Tobruk mü
dafaa hatlarına karşı yeniden ~id 
detli hücumlar yapmıştır. Diiş
man pek fazla tank kullandığı 
halde Ingiliz kıtaları iyi muka -
vemet etmiş ve düşmana ağır za· 
yiat verdirmiştir. 

(Devamı : Sa. 5, Sü. 5) 

Bu Gazete Aleyhte 

Neşriyat Yaptığı 

için Kapatddı 
Ankara, 3 (Radyo gazetesi) -

Bulgaristandan gelen haberler. 
den Alman işga.Jinin bu mem le
ke ti tazyik ettiği anlaşılıyor. Bul 
ı:ıaristanın en eski gazetelerinden 
biri olan Mir, Almanya aleyhin
de nesriya~ yaptığı için üç gliıı 
kaoatılmıştır. 

Bu gazete, A iman kuvvetleri. 
nin daha ziyade Bulgaristanda 
kalmasının memlt"ketin ikt"adi 
vaziyeti üzerinde fena tesir ya
pacağını ve dahili işlere zarar
lı olacağını yozarak demiştir ki; 

"Alman kuvvetleri sadece 
memleketimizden geçip cenuba 
gideceklerdi. Bu oldu. Binaena. 
levh Alman !ar daha n~ kadar 
Bİılgaristanda kalacaklardır?,, 

1(-. 

Sof ya. 3 ( A.A.) - Üsküp mın
tcıkası reisinin emri ilP, Bul.s;tar 
dilinin, Makedonyada resmi dil 
olduğu ilan edilmiştir. 

•••••••••••••w sn, 
Arap Memleketlerincle 
Alman)fa Nasıl Çalıştı ? 
e Bir müddcttenberi istirahat etmekte bulunan yazı arkada:ıııııız 

SABiHA SERTEL 
Yanndan itibaren tekrar 'rTAN'' da kendi sütununa "' dc-t 
edecektir. Yarınki nüshaınızda çıkacak ilk yazısı, Irak b3.disc~j 
mlinasebetiyle mihvercilerin Arap memleketlerinde nasıl ~n
lıştıklannı anlatan vesikalara nıiistcnit bir etiittiir. Irak hi\ 
disesinin iç yüzünü an lamak için bu yazıyı okuyucularınuzn 
bilhassa tavsiye ederiz. Salı gününden itibaren okuyuculanınız 
SABİHA SERTEL'i her gün kendi sütununda bulacaklardır. 

* * 

e Günün en merak uyandıran mevzuu Amerikadır. Barl:ıi n mu
kadderatı A111erikanın ya1·du11ına bağla görünüyor. BUtıin 
dünyanın mukadderatını elinde tutan Amerika 150 sene gibi 
kısa bir zanıan içind e nasıl bu k uvvet -. e kudreti kazanınıştır? 
Ameril\a denilen bıt d ev nası l bugünkü kemal derecesine vnr· 
nuştır. Aınerikanın bugünkü kuvvet ve kudreti nedir? liepi· 
:nUıiu öP.renmek •tediğimiz bu suallerin cevaplarını 

ŞÜKRÜ KAYA 
nm tercüme ed ip gazetemize verdiği eserde bulacaksınız. ı;u 
eser ŞÜKRÜ KAYA tarafından temiz bir üslllp ve bliyük hir 
i tina ile lisanımıza çevrilmiştir. Bir iki ııüne kad ar ııazetcnıiz
de tefrika halinde neşredilecektir. 

·** e T AN birkaç gün evvel karikatürist Ramizi kazanmışa. l1u-
gün de ik i kıymetli muharrir in daha arkadaşlığını tenı:ıı l'l 
ınek suretiyle okuyucularına fayd a lı olmıya çalışmıştır. 
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Yazan: ULUNAY . 

Eyiel Kulesinden Uçan Tüy 

Soyu sopu belli bir aile kızı 
idi. Bu dejenereye düş

memiş olsaydı, mükemmel bir 
kadın olabilirdi. Fakat "insanla
nn alacası içlerindedir.,, Yine 
öyle maruf bir ailenin oğlu ile 
evlendirdikleri zaman gene kız 
kendisini bekliyen istikbalin ne 
olduğunu bilmiyordu. 
Kocası büyük bir servet kadar a 

ileden inen müthiş bir tereddi
nin de mirasına konmuştu. 

Genç kadın ilk zamanlan ko
casının elinde, kadınların ~öğüs
lerine uzun şapka iineleri batır
maktan zevk alan Marki dö Sad 
isminde bir delinin hatıratını 
gördüğü zaman hayretle sordu: 

- Bunları neden okuyorsun? 
- Bende çok tuhaf bir alaka 

uyandırıyor. 

- İki gözüm. Bu herifin deli 
olduğunu dünya bilir. Böyle de
jenereliklere "Sadizm,. derler. 

- Biliyorum. Fakat bunun ne 
olduğunu etudier etmek istedim 
de ... 

Birlikte Parise geldiler. Koca
sının talebelik zamanmdaki dost 
lannı ziyaret ettiler. Bunların 
hepsi "yarı deli,. denilen müte
reddi mecnunlardı: 

Kendisine büyük bir profesör 
diye takdim edilen o orta yaşlı 
kelli felli adam apartımanında 
metres olarak bir ku~u kuşu 
besliyordu. İhtiyar Marki dö 
Villar, çıplak kadınlara kendini 
kırbaçla dövdüren bir deli idi. 
Ve işin garibi, hiç birisi bu ga
rip iptilalarını saklamıyorlardı. 

Genç kadın kocasının nasıl bir 
iptilası olduğunu daha anlama-
111ıştı. Onu şimdilik bir psikoloji 
tahlili yapıyor zannedivordu. 

Bir gün garip bir teklif karşı.
sında kaldı. 

- Biliyor musun sana görme-
diğin bir manzara göstereceğim: 

- Ne gibi? 
~ Düşün ve bul. 
- Mutlaka operada yeni bir 

eserin ilk temsiline gideceğiz ... 
- Opera görülmedik bir sey 

mi? 
- İlk temsili diyorum. 
- Böyle banal şey değil ca-

nım. Bu müthiş bir sürpriz! .. 
- O halde bu senenin moda 

meşherine gideceğiz. 
- Yine bilemedin. Müthis bir 

sürpriz diyorum. Anlamıyor mu
sun? 

- Nedir? Söyle merak ediyo
rum. 

- Sana "giyotin,, le bir idam 
Jtöstereceğim. 

Genç kadın sarardı. 
- Ne var? Nicin sarardın? 
- Bunu nasıl bana teklif edi-

yorsun? .. Allah esirgesin. Paris
te görülecek her şey bitti de bu 
mu kaldı? Dünyada gitmem ... 

- Niçin ~itnU,yorsun? Bun
da ne var? Herkes bunu görmek 
için ne büyük fedakarlıklar ya
pıyor. 

- Ben deli olmadım. Zaten si
nirlerim böyle şeye tahammül e
demez. 

No: 62 

bu vakayı mutlaka seyretmek 
isterim. Fakat o anda ne olaca
ğımı bilmiyorum. Belki düşüp 
bayılaca.ğrm; belki müthiş bir 
sinir buhranına tutulacağım . Sen 
beni o dakikada yalnız bırakma
malısın. Bunu sana kadınlık va
zifen emrediyor... Rica ederim. 
Allah aşkına benimle beraber 
bulun... Bu buhranı atlatayım 
belki bu müthis manzaranın ru
humda yapacağı müsademe bir 
aksülamel yapar, kendime geli-
. ' rım .... 
Karısı, muvafakat etti. "Ka -

dınlık vazifesi., ne inzimam e
den "kartlık sıfatı.. bütün mu
kavemetini kırmıstı. Kocas1 mem 
nuniyetinden U\'uyordu! 

** 
Fransada evvelce cinayetin 

vuku bulduğu yerde yapL 
lan icİ.am cezaları simdi Danfer 
Roşro'dan baslıyan Ara,go bul
varında yapılır. Sık kestane a
ğaclariyle süslenen bu temiz 
bulvarın bir tarafındaki yüksek 
hapishane duvarı bu güzel cad
deye nedenııe bir soğukluk ver.
mistir. Buradan gecilirken her 
dakika o yüksek duvardan asa
ğ'rya başı kasketli, ayağı espad
rilli, kanlı gözlü bir haydudun 
ineceği zannolunur. 

Bir tarafı duvar olan bulva
rın karşısında büyük apartıman
lar vardır. Bu binaların balkon 
ları bu matemi manzaravı sev
retmek icin birinci sınıf locala
ra benzer. 

Ölüm piyesini seyrtrneğe me
raklı olanlara apartıman sahip
lerinin balkonlarını kiraladıkları 
vakidir. 

Karı koca balkonlu odalardan 
birini akşamdan işgı:ıl ettiler. 

Odaya girdikleri zaman hasta 
adamın sinirlerindeki gerginlik 
son dereceyi bulmuştu. Alnında 
nohut gibi soğuk ter habbeleri 
toplanıyordu. Rengi sapsarı ke 
silmisti. Mütemadiyen dili ile 
dudaklarını ıslatıyor. zavıf par
maklarını saclarında gezdirivor. 
bir yerlerde durup oturamıyor -
du. Artık ı;ı:öreceği manzaradan 
bahsetmiyordu. Yalnız birbirini 
tutmıyan bir hezevana benziyen 
sacma şevler anlatıyordu: 

- Karıcığım! Sen .. Büyük bir 
kadınsın!... Bana acıdın... Beni 
yalnız bırakmadın. Bilmem ne
den bu fena sinir hastalığı bazan 
beni böyle yapıyor!. Ne yapayım? 
Elimde değil... Elimde olmayınca 
mazur .e:örülmem lazım!... Bunu 
herkes takdir edemez ... Fakat ... 
Fakat işte... Sen, sen. sen anlr
vorsun! Ben biliyorsun va. baba
mı görmedim... İyi ad:ımmıs~ 
Büyük babam da iyi adammış! 
Fakat zavallı adam bir gün padi-
şaha ters bir cevap vermiş! .. . 
Sonra da korkudan çıldırmış .. . 
Babam çıldırmamış amma... O 
da daima herşeyden korkarmış ... 

Genç kadın bütün bir ailenin 
tereddi yükünü omuzlarında ta
sıyan bu zavallı dejenereye hid
detten ziyade merhametle bakı
yordu. O, bundan da alınıyor: 

(Arkası var) 

IYardımseven 
Kadınlar 

Cemiyeti 
-o-

Kaza Kollar1 da 

Teşkil Ediliyor 
Gecenlerde yapılan Yardım se

venler cemiveti kongresinde. ce
miyet nizamnamesinin normal 
zamanlarda yapılmıs olması ha
sebiyle bu~inkü ahvalin nizam
namede tadilat y.aptlmasını icap 
ettirdiği neticesine varılmıs ve 
bu hususta haıırhman bir te -
menni liııtesi Ankarava bildi -
rilmisti. Bu listenin Ankaradv 
tasvip edildiğini ve biinün üze· 
rine sehrimiz Yardım sevenler 
cemivetinin facı livete l?f'<'erek 
kazalı:ırda da cemivı>tin kollarını 
teskile karar vf'n•· i'1ini vazmts· 
tık . Ankanı Yardım c;evenler ce· 
miveti sehrimizrieki şubec:irıi,., 
mühür. resmi evrak ve makbuz
larını hazırlamıs ve suheve gön· 
dermistir. Hususi hir binavıı nak 
ledilinciye k'adar Emi11önii Hal
kevinrlP avrılan hiirod::ı cahsacak 
olan İstanbul Yardrm sevenler 
r·emiveti. kon!!re günii aza lann 
vazdırrı teberrii ve aidat listesi
ni tetkik etmekte ve bıt kavıt
lara ı?öre tahsilata başlamıs bu
lunmaktadır. 

Toplanacak n::ıra büronun ka
c;asmcfrı hıf7.edilecek ve acrlacak 
rrönü1lü hast::ıbakrcı kursbrı ile 
rlikis ı:ıf:Plvelerinin ihtiyacına har 
<>anacaktır. 

POLİSTE: 

Zengin Bir ihtiyar 
Evinde Ölü Bulundu 
Kasımpasada Samancı mey~ 

danında 35 numaralı evde yal
nız basına ikamet den İbrahim 
cıdında 65 yaşında bir adam dün 
sabah evinde ölü olarak bulun
muştur. İbrahimin bes ı:!Ünden
beri ortada görülmemesi komşu
larının nazarı dikkatini celbet -
miş ve nihayet iş polise aksetmiş_ 
tir. Dün. çilingir marifetiv le 
eve giren memurlar İbrahimirı" o_ 
dasının zemini üzerinde ölü ola
rak yattı~ını görmüslerdir. Va
kadan haberdar edilen adliye 
doktoru Enver Karan cesedi mu
.:yene etiniş ve ihtiyarın ölümü
nü şüpheli gördüğünden mor.e:a 
kaldrrtmıştır. İbrahim'in oldukca 
paralı bir adam olduğu anlasıl
dığındırn onun bir cinayete kur
ban gittiğine ihtimal verilmek
teclir. 
ArkRdasnı vurdu - Galatada 

köftecilik · yapan sabıkalılard-an 
Fazıl Günaydın ile arkadaşı Sü
ruri arasında eski bir mesele vü
zünden kavga çıkmıstır. Süru
r,iyi basından ve vücudüniin muh 
telif yerlerinden ağır surette r.ı
ralamıştır. 

Polonyalıların Milli 
Bayramı 

• Polonyada mesrutiyet ilanının 
150 inci yıl dönümü münase -
betiyle dün fst:ınbtıldaki Polonya 
kom;o1oshanesindc bir resmi ka
bul tertip edilmiştir. 

Ayni zamanda Beyoğlunda 
Sen Lui kilis~sinde dini bir ayin 
yapılmış ve Polonyanın Ankara 

• 
TAN 

ineboluıa Dün 
de 253 Kisilik 
Bir Kiılile Gitti 

Gidecekler için Vapur Bundan Sonra 

Seferleri Yeniden Tanzim Edildi 
Kendi arzulariyle İstanbulu 

terketmek üzere beyanname ve· 
rip devlet vesaiti ile meccanen 
nakledilmek istiyenlerin dördün 
cü kafilesi dün saat 18 dP. Aksu 
vapurivle İneboluV'3 hareket et
mistir. Bu kafileye 780 kisi mü
rettep iken ancak 253 kişi git
miştir. 

Vapur ve tren seferleri beyan
name verenlerin sayısına ve bu 
bevannamelerin ihtiva ettil!i nü
fus miktarına J!Öre tertip ve 
tanzim edilmis olduğu icin va· 
mırlar bos ızitmektedir. 

Beyanname verenlerden ancak 
üçte birinin ,gitmekte olması va
pur seferlerinin tatilini ican et-
tirmistir. Pazartesi ~nünden 
itibaren vapur seferleri tahdit 
edilmistir. Yeni şefer sekilleri 
su sekilde tertip olunmustur. 

Tarifenin yeni şekli 

1 - 5 Mayıs 941 pazartesi gilnü 
saat 14 de Bartın istikametine gide
cek olan Tırhan vapuruna mürettep 

MUTEFERRIK: 

iki Kumaş Taciri 
Tevkif Edildi 

Geniş mikyasta kumaş ihtika
rı yaptıfn iddiasiyle adliyeye ve· 
rilen Suraski ticarethanesi mü
messHlerinden ve Romanya te
baasından Soye Markovic ile 
Türk tebaasından Binhas Reytan 
evvelki gün birinci sulh ceza 
mahkemesinde tevkif edilmişler_ 
dir. 

İddiaya göre. bunlar muvazaa 
voliyle satıs yapmış ve bu suret
le yüzde 25 ton fazla kar temin 
etmiştir. Simdiye kadar bu se
kilde. sattıkları kumaşların tuta
rı 40 bin lirayı tecavüz etmi.stir. 
Suclularm duruşmasına, yakın
da asliye ikinci ceza mahkem
sinde baslanacaktır. 

Hanlev'in Konferansı - Diin 
EminönÜ Halkevinde Londra Ü
niversitesi pedagoji ve terbiye 
C'Tlstitüsü profesörü H. P. Hanlev 
ıCocWfun inkişafı) mevzusunda 
bir konferans vermiştir. 

Bunu müteakip, temsil subesi 
"Himmetin oğlu,, piyesini oyna
mıstır. 

Baro Toplantısı - İstanbul 
barosu umumi heyeti dün aksam 
saat 15 te Eminönü Ha1kevinde 
toplanmıştır. 1940 senesi mali ra 
ooru ile mürakip raporları okun
muş ve bsvip edilmiştir. Bun
dan sonra adli müzaheret mese
lesi etrafında müzakereler ve 
münaka$alar yapılmış başka bir 
aün toplanılmak üzere dağılmış
+...-

elcisi. konsolosluk erkanı ve İs
ta~bu.lda Polonya kolonisi me
rasimde bulunmm;lardır. 

yolcuları Aksu vapuru ayni gün saat 
18 de götürecektir. 

2 - 6 Mayıs 941 günü Ankara va
puru ile saat 18 de Samsuna kadar 
gidecek olan yolcular 8 Mayıs 941 
persembe günü saat 18 de kalkacaK 
olan ayni vapur ile gideceklP.rdir. 

3 - 9 Mayıs 941 cuma gi.ınU saat 18 
de yine Samsuna gidecek olan Tır
han vapuru o günü hareket ettirilıni
yeı·ek 11 Mayıs 941 de Ankara va
puru ile hareket ettirilecektir. 

Binaenaleyh 6 Mayısa mürettep 
yolcular, 8 Mayısta ve 9 Mayısa mü
rettep yolcular da 11 Mayısta hare
ket edeceklerdir. 

l neboluya giden ikinci 
kafile 

İnebolu 3 (TAN muhabirin
den) - Ankara vapurivle gelen 
ikinci kafile bugün saat 11.50 de 
muvasalat etti. Bu kafile sakin 
bir denizle çok e~lenceli bir yol
culuk yapinıstır. Vapur gelir 
gelmez evvelce hazırlanan vesa
it yolcuları almış ve ,gidecekleri 
verlere !lötürmüstür. 

PİYASADA: 

lsveçle ticaret 
Müzakereleri 

Dün muhtelif memleketlere 
300 bin liralık deri. tütün. yağ
lı tohumlar, balık ihrac edilmiş
tir. Cekya ve Slovakyadan ku
ru sebze istenmektedir. Finlan
dadan tiftik, kuzu derileri, pa
muk talep edilmektedir. Fin
landa firmaları bu mallara 
karsılık kağıt ve mukavva ver
mektedirler. Fin eşyası, Helsins
ki - Odesa transit yolundan . di
iier yollara nisbetle memleketi
mize daha ucuza j:!elmektedir. 

Sovyet Rusya ile İsveç arasın_ 
dalti transit anlasması mucibin
ce, İsveç eşyası d~. Sovyet Rus
ya yoliyle memleketimize gele
cektir. 

Ankarada İsveçle aramızda ti
caret anlaşmaları müzakerele
rine devam edilmektedir. İsveç 
firmaları memleketimizden deri, 
kuru meyve, küspe ve kepek is
temektedirler. 

İthalat İsleri - İthalat ve ih
racat birlikleri umumi katibi 
Salih Yakut. dün Ankaradan 
şehrimize ,gelmis. birlik umumi 
katibi muavinlerini bir toplan
tıya davet etmiştir. Bu toplan
tıda piyasanın ihtiyacları kar
sısında dişarıdan ne gibi malla
rın satın alınacağı ,e;örüşülmüş
tür. 

Basra yolundan bir miktar 
cay, Romanyadan soda, kimyevi 
maddeler gelmiştir. Yakında pi
vasaya bol miktarda kahve ge
lecektir. Yalnız Ticaret ofisi 500 
ton kahve ı;?;etirmektdir. 

!Sabuncu Hanı 
Yangını 
Tahkikatı 

Hastaneye 

Dora da 

Kaldırılan 

Dün Öldü 
Evvelki sabah Tahtakalede Sa 

buncu hanında Kamile 'ait krem 
ve filit imalathanesinde cıkan 
yangın hakkındaki tahkikata 
dün de devam edilmiştir. Hadi
c;e mahallinde tetkikat yapan bir 
fen heveti tarafından dün müd
-leiumumiliğe verilen rapora gö
re. yan!!ın imalathanede mi.istah
dem Dora adındaki kadının dik
ka tsizlii'1i yüzünden cıkmıstır . 
Ciinkü Dom, krem imalinde kul. 
tanılan yağlı bir maddenin kay
nadığı kazanın bı:ısından hic ay
rılmaması icap ederken bir ara
lık isinin basından ayrılmş ve 
tam bu sırada kazan tasmış, i
·indeki madde birdenbire parla
vıp yanmıya baslamıştır. 
İmalath~ne 4000 liraya sigor

talı ise de iceride en az 6 - 7 
bin liralık mal bulunduğu tesbit 
edilmiştir. 
Yangın esnasında ağır yaralan 

mıs olan Dora dün sabah Haseki 
hastahanesinde ölmüştür. 

660 Kuruşa Ayakkabı 
Yapllamıyor 

Fiyatları mürakabe bürosu, 
halk tipi ayakkabılar hakkındaki 
tetkiklerini bitirmiştir. Evvelce 
bazı ayakkabıcılar, 660 kurusa 
kadar halle tipi ayakkabı yapıla
cağına dair teminat vermislerdi 
bir taraftan ayakkabı hakkında 
tetkikler yapılırken. diğer taraf
tan deri fiyatları artmıştır. Bu 
itibarla 660 kuruşa kadar halk 
tipi ayakkabı imaline imkan ol
madıii:ı anlaşılmaktadır. 

Milli sanayi birliği tarafın -
dan ayakkabı imaline ait hazır
lanan bir raporda. bugünkü pi
vasa şartlan içinde 12 liradan 
aşağı ayakkabı imaline imkan oL 
madığı ileri sürülmektedir. 

Muallimler İstanbuldan 
Aynlabilecek 

Maarif Vekaleti yeni bir karar 
vermiştir. Bu karara göre imti
h-::ınlar ile alakası olmıvan öğ
retmenler bu ,günden itibaren 
ve imtihanlar ile alakası olan öğ
retmenler de 15 mayıstan itiba
ren istedikleri yere gidebilecek-
tir. - . 

İstanbuldan ayrılacak öğret
menler adreslerini mektep idare. 
lerine bildirecek ve ikmal imti
hanlarından 2 gün önce vazife
leri basında bulunacaktır. 

Yeşilay Miisameresi 
Memleket gencliğini icki ve u

yuşturucu maddelerin zehirle
rinden kurtarmıva calısan ve 
21 yıldır faaliyette bulunan Ye
c:ilay cemivcti her sene oldui!u 
gibi bu sene de bir müsamere 
tertip etmistir. Müsamere bu
gün saat 14,30 da Fransız Tiavt
rosunda verilecektir. Sehir Ti
yatrosu artistlerinden bir kısmı 
ile Halkevi artistleri, Münir 
Nurettin ve arkadaşları bu mü· 
s-amer1!11fe fahriyen iştirak et -
mektedirler. 

- Daha iyi ya. O zaman ı;ı:öre-
ceksin. Bu manzara sinirlerin- vı·ıa"' yetlerdek·ı Ev 
de, ne müthiş bir tesir yapacak. 
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IKaırôO~ırün DiDekO~ırü 
tenekelerde ve yahut çinko ve 
kurşun kaplarda saklannuya • 

- Katiyyen istemem. Hatta 
senin bne gittiğine razı değilim. Kiralarından ŞikCiyet 

- Niçin? Ben Pariste tetki- " .. . . 
bt yapıyorum. İleride bir eser Hukumetın lstanbuldan .ay-
yazmak için her şeyi J!ÖZÜmle • ılarak Anadoluya .. gıde-
J(Örmek istiyorum. Buna mani oL cek yatandaşlara kolaylık .. gos!er
mab hakkın yoktur. 1 meyı kararlaştırması uze.rıne. 

y v e de ( . t• ) ben ~e çocuklarımı, \'aldemı ve 

b 
-h . kaz~kca,gıln es .r 

1 
Ygıhyot ıbn refikamı Borsaya gördermive ka-

a sı e sı o uversın. a u u . ·. 
k d r kit larda en ince teferrü- rar verdım. Bu kararı ver.elikten 

a a ap sonra, Bursada bulun.an bırade -
::ıtına kadar yazılıdır; oradan . b' kt k d ki 
k 

. . . rıme ır me up :razara ora a 
opya :.aıver~~sm. w hayat şartlan hakkında malumat 
- Gözle gormege benzemez... istedim. Fakat aldığım cevapla-
- Mademki öyledir, yalnız rrn bazı kısımları beni maalesef 

~ider; bu iç acacak güzel man- tereddüde diisiirdii: Çi.in1.ii hira
zarayı doya doya seyredersin. derimin yazdğına göre, Bursa
Benden ııpaso! da ev kiraları birdenbire hemen 

- Sen bilirsin. 
Dejenere adam bununla fikrin· 

den vazgecmiş olmadı. Her an. 
her dakika, istedi~i yapılnııyan 
bir ~uk huvsuzlu~iyle kansını 
iz'ae etti. Hele idam zamanı yak
laştıkca büsbütün sinirleniyor 
bir yerlerde duramıyordu. 

Gene kadın ne yapacağını $a
srrm1ştı. Bu adam enikonu has
ta idi. Kocasını makul sözlerle 
yola getirmeği ümit ederek: 

- Yavrum! Dedi. Ne var? Ne 
oluyorsun? Yoksa hasta mısın? 
Bir doktora başvuralım... Daha 
sözünü bitirmemişti. Kocası bir
denbire ailıyarak dizlerine sarıl
dı. 

- Karıcığım! Bilmiyorwn. Bel 
ki hastayım. Fakat ruhumun bü
yiık heyecanlara ihtiyacı V3r. Bu 
.nu tatmin etmezsem deli olacağı
mı zannediyorum. Bu heyecanı 
bana fazlasiyle hissettir~k olan 

hemen iki misline yükseltilmiş. 
Tahmin ederim ki, vazi:vt, A

nadolunun baıika yerlerinde de 
hundan farklı değildir. Ve maa
lesef oralarda da. başh:vacağ'ı ko
laylıkla anla!lılan bir niifus teza
yüdiinii fırsat sayan ev sahipleri 
yok değildir. 

Halbuki, böyle sıralarda, mal 
ve kir kayıusuna düsmek. affo
lunur bir hırs sayılamaz. Bu iti
barla, oralarda alakadarlar, bu 
ihtikarın faillerine karşı fevkala· 
de şiddetli davranmabdırlar: Bu 
hem hakları, hem de vazifleridir. 
O vatandaşlara, arzu edt>nleri. ta 
yerlerine kadar bedava götüren 
hükfımetiıı feragati. bir örnek o
larak göst.erilmelidir. 

Hem artık. muhtekirlere an
latılmasını bekleriz ki, hu sıra
larda mal kaypsiyle hilekir
hk yapmak, ve fazla kar hırsı
na kapılmak, normal zamanlar
da dağ başmda adam soymak-
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tan bile büyük bir suçtur: Çün
kü o sıralarda ferdi bir ahtak -
sızlık sayılan, ve zararı mahdut 
vatanda!o)ların canını yakan ih
tikar, bugiin artık vatana hi
;1:anettir. Bu itibarla, bekleriz 
ki, onlar da artık ~endilerine 

gelsinler. ve J?Özlerini açacak o
lan milli suura kavuşsunlar. 
Cünkii, u;vanınamakta ısrar e -
derlerse. hiç şiiphe yok ki, gö-
recekleri muamelenin siddeti, 
mussı'.i.'ane tegafiHeriyle miitena 
sip olarak arttırılacaktır!.,. 

* * Kontratlar meselesi: 

"Ben, üç çocuklu bir kadı-
nım. Basımda :va~h bir 

de anam var. Bundan iki ay ev
veline kadar, kocamın kazancı 
geçinmemize kafi geliyordu. Fa-
kat ihtiyat zabiti olan zevcim, 
hususi bir şirkette cahşıyordu. 
Şimdi, vatani vazifesi başına 
çağrılmış bulunduğu i~in, şir-

ketteki maaşını almıyor. İhti
yat zabit maa$1 ise, eski hayatı
mın idame edebilmemize kafi 
gelmiyor. Hiç şüphe yok ki, 
katlanmak mecburiyetinde bu
lunduğumuz darlıktan miişteki 

olmak akhmızdan bile J;?ecmez. 
Memleketin hu sırasında. elbet
te herkes hissesine diisen va
zifeyi - biiyük fedakarlıklar ba
hasına da olsa - ~ille güle, seve 

seve yapacaktır. Nitekim yap
maktadır ••• 

Ancak, benim $ikiyetim, i~n 
de kiracı olarak oturduğum a
partlmanın sahibindendir. Ken. 
disine vaziyetimizi anlattım; 
ve bu yüzden, elimizde olmıyan 
sebeplerle, daha ucuz, daha u
fak bir yere taşınmak mecburi
yetinde bulunduğumuzu söyle
dim. Fakat o: 

"-Benim o ııebeplere aklım 
ermez: Henilz kon.trat milddeti
niz dolmadığı için, kiraları ö -
demeden bir yere çıkam~';ı -
nız!., diyor. 

Ba$1mızda, hakkımızı araya
cak bir erkeğimiz yoktur. Biz 
bu vaziyette ne yapabiliriz? 

Acaba, alakadar makamlar ev 
sahiplerini bizim vaziyetimiz -
de olanların mazeretlerini meş
ru tanıyarak davranmLva mec
bur tutamazlar mı?,, 

* * 
Bu kolaylık ta olamaz mı? 

Tramvay idare1i aktarma 
biletler ihdas etti. Halk 

ta bu biletlerden istifade edi -
yor, idare de. Halle tramvay 
değistirdik~e bilet almaktan, 
bozuk para tedarik etmekten, 
idare de yolcularla daima para 
bozmak ihtilafından ve kağıt 
sarfiyatından kurtulmuş olu • 

yor. Ayni usul ile bir de ıcelip 
gitme bilet ihdas edilemez mi? 
Hatta gelip gitme usuliiniin 
mevcut aktarma biletleri ile de 
tatbiki mürnkündiir. Şimdi bir 
yolcu Harbiyeden tramvaya bi-
nip Yedikuleye gitmk istese Be
yazıttan aktarmalı bir bilet alı
yor. Ayni biletle Yedikul(' 
tramvayına binip gidiyor. Ak -
tarma bilet ikin.ci istimalinden 
sonra hükiimsiizdür. Şu hald<' 
Harbiyeden binen bir yolcu 
tramvay Beyazıta kadar geldi
ğine göre - Reyazıttan aktarma· 
h Harbi~·e bileti alırsa Beya7,1t
ta işini bitirdikten sonra bir 
Harbiye tramvayına binip ters 
:vUzUne ıceldiii yere dönebilir. 
Yolcu Beyazıttan Yedikule. Top 
kapı, Edlrnekapı, Galatada Orta 
köy, Bebek. Besiktaş tramvayla· 
Tına binmek hakkına malik olsun 
da neden Harbiye tramvayına 
binmek hakkına malik olama -
sın, Tramvay idaresinin aktar
ma bilet usu1Unli tathik et
tiği gibi bir de gidin ıre1-
me bilet ihdası yolcula -
rın her halde çok favdalana
cağı bir hareket olacaktır. 

* * Her yerde bafka usul: 

B
elediye, su satanlar için 

yeni bazı takyidat koy
du. Sular emaye veyahut por
selen kaplarda bulundurulacak, 

cak. ilah. · 
Bardakla soğuk su satan diik. 

kanlarda evvelce yaptırılmış 
soğutma tesisatı ve kursun bo
rular söktürüldü. Şimdi sucu
lar, suları siselerde soğutup sa
tıvorlar. Fakat bu usul nedense 
y~Jnız bizim kazada - Eminönii 
kazasında - tatbik edilivor, di· 
ğer kazalarda iş yine eski usul 
Kimse de sesini çıkarmıyor, nf' 
kursun bor'uva karışan var, n<' 
de tesisatı söktüren. Bu neden? 

Belediyenin emri neden Eıni· 
nöniinde. tatbik ediyor da diğer 
kazalarda tatbik edilmivor? 
Yoksa biz Eminönii kazas~ndn 
oturduğumuz için bizim hak
kımızda diğer kazalardan ayrı 
bir belediye talimatı mı var? 

* * Bir temenni: 

"- Muş ili, çok hay -
van yetiştiren bir 

memlekettir. Senede bir mil
yon k!lodan fazla yağ. ve on 
binlerce koyun ihraç eden bu 
memlekete, kafi derecede tuz 
gelmiyor. Bunun baslıca sebchi 
tuz nakliyatı eksiltme muame· 
lesinin ağustos nihayetlerine 
doğru yapılmasıdır. Halbu -
ki burası kış memleketidir. 
Eylfil ayından sonra nakliyat 
meselesi güçlesivor. Bu vaziye. 
tin önüne geçilmesi için inhi
sarlar müdiiriyetinden, nakli
vata miiteaJHk ek!liltme mua
melesinin nisan ve ma~·ıs ayla
rında bitirilmesi hususunda e
mir vermesini bekliyontı.,, 

4·1- mu 

Yazan: Naci Sadullah 

Yakın tarihin bütün vesika· 
larıoa ~öre i<:tiklll harbi 

nin ilk ayları, insana adeta Ü· 
mitsizlik verbilecek bir buhrarı 
rfcvresiydi. Ciinkü henii7 layikb 
le toparlanamamıs olan Türlı 
ordusu . .kendisini harikulade ga· 
fil avlnnııs hulunan düsmanıoın 
karsısmrla bir tiirli.i tutunamı • 
vor. ve hemen her cephede bozu· 
lup dnmhvordu. O sırada lıir ~ün 
l\.tatiirk•e. ordunun veni hir boz 
"Ün haberini vermisler. Atatiirk 
huna henzivl'n hr"r haberi aldığı 
7amnn ynntığı gibi, ayni suall 
t,.krnrfomıs: 

''- Mııkavcmetimiz şiddet~ 
olınus mu? 

Cevap vermisler: 
"- Mukavemet, hundan ev • 

,•el, hiç hir cephNle gösterilme. 
ıniş derecede şiddetli oldu: Fa· 
kat huna rağmen bozulduk. Rica1 
halindeviz!,, 

Bu CC\•ahı verenler, Atatür. 
kiin nevmit olmasını beklemiş 
ler. Ve havretle görmüşler ki, 
hiiviik kumandanın bu hezimet 
haberinin ye'siyle kararması bek 
lenilen g<izleri, zafer müjdesi al· 
ınıs lıir insan viirc!!inin neşesiy. 
le c1olmustur. Ve kendisine hay. 
retle bakanlara. sükunetle ver. 
rliği cevap şudur: 

"- O cepheden ricat edisiml. 
·rin ehemmiyeti yok. Orada har. 
lıi kaybetmis olabiliriz. Fakai 
nihai zafori kazandık: Ciinkü 
madem ki ilk defo olarak şiddetli 
hir mukın-emet J!İisterİ\'or. Meh
metçik Jıarbi kabul etmiş demek. 
tir! .. 

Mehmetcik. bu ce,·alnn verili 
sinden. istiklfıl kavgasının son 
giiniinc kadar. Atatiirk'ü fillen 
teyit etti. Ve biz. o cevabrn ge· 
nis ve derin manalı hiiyük kıy. 
metini tebariiz ettiren azametin 
netice karsısında bir defa daha 
iii!rendik ki, kavı?a etmenin lü· 
7umuna inanmadığı takdirde, 
ıliin;\·anın en muharip askeri o
lan :\Tchrnctcik hile. zaferden 
maln·um kalmı~·a mahkt\n;ıdur. 

Fnkat hu"'Ün. hudutta vatant 
1 ekliven 1\'Tehınetcik, ne buzlu 
Kafkas da!rhırınd~. ne de atesli 
Yemen cön .. rin.de döğiiıtürülen 

asl<f'r değildir. • 

Tarihin önüne gecilmtt sey-ri, 
onu. bir imparatorluk ihtiras 
1annın hi!:are aleti olmaktan 
roktan kurtarmı'ihr. Ve ya
nn. Tijl'k hudut1armda bir ikin· 
ci istikHil kavl?'ası baslarsa, Mc-h 
mc-t('ik, devJ,.t tarafından dei!i1 
,liisman tn ... nfrndan mechur edil 
cfij!i ic.in döğfü:ecektir. Jhmun i· 
!'İndir ki. ''Rrınki hrırn. Mehmet. 
rik icin. bir ı?iinül isteksizliğiy
le yaoılnn h;r an~arva olmıya
•·aktTr. Rıı itibarla biz. Atatiir
ldin istiklal harhincle bir ha\•li 
ho7.ırıınc1an sonra sövlivehiMiği 
<ljzü, bugünden telcrarlıyabili • 
riz: 

''- Nihai zafer. daha şimdi
den bizimdir: Ciinkii l\lehmetc;ik, 
varınki harbi, bugündtID kabul 
etmi~tir! .. 

Belediyenin 

Yeni Sene 

İmar İşleri 
Samatya ve civarının esas imar 

plB.nı hazırlanmış ve tafsilat pla
nının tanzimine başlanmıştır. Sa· 
matyadaki tarihi bina ve surlar 
gözönünde tutularak müzeler mü 
diirlüğünden bir izahnsme isten• 
miştir. Müzeler müdürlüğü ta. 
rafndan hazırlanan bu izahname
de surların hangisinin yıkılabi -
leceği ve yıkılması doğru olmı
yan sur kapıları ile surların ne 
<;uretle muhafaza edilecejti bildi· 
rilmektedir. 

f(azalarda yeni inşaat 

Belediye fen işleri müdürlü~ 
500 bin liralık tahsisatı kazalara 
taksim etmiş ve belediye riya
setine bildirmi!';tir. Yeni inşaat. 
icin Kadıköyüne ve Beyoğlumı 
25 şer bin Fatih. Ü ski."ıdar ve E
minönü kazalarına 15 şer bin 
diğer kazalara onar bin l!ra ::ı.y -
rılmıştır. Merkez yol ~ubcsine 
rle 210 bin lira tahsis edilmiştir. 
F'akat bu paranın azlır:ı göz önüıı 
tle tutularak belediye bütcesi · 
nin di:lcr fasıll,-rınchın müna· 
kale yapılacajh tah:ni11 edilmek· 
tedir. Miitemndi tamirat masraf 
obrak da 115 bin llra kabul e
dilmistir. 

}
7 üksekkaldırım 

Belediye Yiik~ekkaldır•mın 
tamirine k rar vern-:i<tir. Mer
divenler mozayık ptd;:e olcrnk 
döşenecek, kaldırımlar da asfalt 
olacaktır. 
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TAN ABONE BEDELi 1 

TUrklye Ecnebi 1 Türkiye Ecnebi 

Adrea deQlştlr· 1400 Kr. 1 sene 2800 Kr. 400 Kr. 8 Ay 800 Kr. 
\.. mek (251 Kro 750 " 6 Ay 1600 " 150 " 1 Ay 300 .. J 

[ill~~j --Dünyanın 
Siyasi 
~anzarası 

İn~ilizlerin Basraya çıkardıkları 
askerlerin miktarı 20 bin ve Irak 
ordusunun mevcudu da 40 bin tah
min edilmektedir Buna mukabil 
İngilizler hava kuvvetleri cihe -
tinden faik olmaları icap eder. İn
gılızlerin Irak ordusuna karşı e
snsh harekata gecmck için biiyük 
mikyasta takviye kuvvetlerinin 
g e l m e s i n i bekledikleri an
laşılıyor. Ancak Irak kuvvetle
rinin Habbaniye tayyare meyda
nına bakim oldukları takdirde, 
İn~iliz kıtalan Bağdada varmadan 
evvel Almanların Geylftni hükiı -
metine tayyare ile yardım etme
leri ihtimali yok değildir. Rodos 
adası ile Bağdat arasında 1500 ki
lometre mesafe olmasına rağmen, 
böyle bir teşebbüs imkansız görül
memektedir. 

irak'taki Hadise: 

1 rak kuvvetleriyle İngiliz 
kıtalan arasında mnha· 

samat diinden itibaren bilfiil 
başlamıs hulunuvor. Muhasa. 
matın inkisafı hakkında muhte
lif kavnaklardan ~elen hahcr • 
ler hirhirini tutmamaktadır. 

Bai!dat radyo~nnun verdiği 
haberlere göre, ln!!iliz ve Irak 
kıtaları arasında vukubulan car 
pışmalarda İngilizler mağli'ıp 
olmuslar ve hir<'ok esir vermi!'?-
1er. Her tarafından Irak kuv
'·etleri tarafınrla'l muhasara e. 
dilmis olan Ilahbaniyc tayyare 
mc:vcfanrna yapılan topl'u a1csi 
\'e Irak tavyarelrrinin faali;\:eti 
ncti('f'Sİ hirl'ok İngiliz t:l\'varc
lcri tahrip ~dilmi ... tir. Hundan 
hao;ka, B:ıi!dHfta İngilizl<>rin a
Je,·hine hircok niimavislel' ya -
p1lmakta. ~·eni Gcylani hiikfı -
nı«"fine her far::ıffan teş,·ik tel
grafhırı ırelmtkt,.nir. Filio;tin 
l•ıiif'rıhitlel'İ de hududu gel'errk 
İo;giltC'rP'\'(' krıl"<;J hnrhc ic:th·ak 
r+m,.k je;f<'..Ji°l<lrrini f;pvlfilli hii_ 
J.-•;rııetinf' hililirnıi.,lerdir. Dii!er 
<'iheftPn }l"ak l!iiklitnf'ti, İn!!ilİZ 
ı..,,.m11rlar1nı ıt7lcrl.-rf'k mrmle -
krt rlısına çıkarınıya karar vcr
mict:r. 

İnl:!Hiz k:n•nnkln,.ınıhn e-efon 
]1ah.-rlcr. J,.akfa cirfdi mahivet. 
tc bir h:nhin 1':-ı<;b<11ğın1 tf'''it 
.-fmı-mektl'•'fr. İn!"iliz mahafili, 
Gevl~ni hiikfımctinin A1manva 
tarafından ""'''k ,.e id?.re edildi
ği k:ıf'ııatinrledi rll'r. 

İrı,,.iliz radyMn. Jrnkhlar1 Ra
!;İt Ali ye te,•abiine karsı isya
na da\·pt l'den <,:iiylc bir hitabe· 
ele hnlunmustur: 

ya!)amak istiyorsanız gasıpları 
ko\'unuz.,, 

Londraya Göre : 
B u ak~amki Londra radyo. 

su, hak hadiseleri hak -
kıntfa su malılmatı \'ermistir: 

Irak hadi-:Pleri lrnkkında hn
ıriin y.-ni ma1Umat g<'lmf'mistir. 
Çarpı.,mal:u·ın <;ade Hah'haniv<> 
mıntakasında dcl'am ettiği ~e 
dij!er cephrlerde hatliselel'İn 
vukubulmadığı zannedilmekte. 
dir. 

Irak halkı. Almanvanın cm -
rimle <'ahsan hain hi; politikacı 
ve dört hain ırenl'ral tarafından· 
idar<' edilmektedir. Bu dört ~e
ncrale, ''atan diisma"larından 
Jl31"a aldıkları irin· "altın mu_ 
rahha,, ismi ve~ilmistir. Bu a -
damlar. mihverin l'ntrikalarına 
o derece alet olmn~llmtır ki. hu 
kanandan cıkmalarına imkiln 
kalmamıstır~ 

İn2iltere hiikuml'ti. Iralan is
tiklalini miidafaava kara'!' ver. 
mi.,til'. Gevlani f'rfpsi fa.:five f'· 

dildikten ~onra kmulacak. olan 
mesrn hlikumetin id:ıresi altın
da sulh ve saadet a\'det edecek. 
tir ... 

Mnhtrlif kavnaklnrdan veri
len haherlPl" · kal"sılastırıla,.ak, 
va7.iyet hakkında sn muvakkııt 
hiikmü vernı,.k nıiinıkiio olur: 

Basrada İnı?ili7.ler va7iv1>te 
hakim<lirlrr. Rai!'rlatta VR7.İveti11 
dnha 7.İyar1e Gf"vlani hiilcnmeii
nin lehinde olduğu hissedilmek. 
terlir. 

İng-ili7.lcl"İn Ba<;T;ıva ~ıkal'dık
ları askl'l'lerin miktarı 20.000, 
Irak ordusunun nırvcudu ita 
40.000 tahmin erlilmektedir. 
Buna mukabil İneilizlerin hava 
kuvvetleri <'ilu•tindcn faik ol • 
maları ica!l eder. 

Esaslı Harekat : 

I• ngilizlerin Irak ordusun.a 
karşı esaslı harekata ııec

mck için hii;viik mikvasta takvi
ye kuvvetlerinin ~elme.,ini bek
ledikleri anlaı;ıılıyor. Ancak I
rak kuvvetleri Hahaniye tayya
re mevd:mma hakim oldukları 
takdirde, İngiJiz kıtaJarı Ba;!da
ta varmadan evvel Almanların 
Gcylani hükfünetine tayyare L 
Je ~·ardını .-tmeleri ihtim~li vok 
de~ildir. Rodos aif:ıo;ı ile Bağdat 
aı·asmda 1500 kilomeire mesl\
fo olm:ısınn rağmen, hö;vll' b ir 
tcsehbüs imkansız görülmemek
tedir. 

Diğer A l"ap devlrtlerinin hat. 
tı harekrtlerinin de Irak hadi
selerinin inkisafı iiwrine mil· 
him bir tesir icra cdece.!!i mu -
hak kaktır. 
n~r halde irı~ilterenin kendi

~i icin hn...-ati hir ehemmiveti 
ola~ Irak· petrollerini mih\'er 
kuvvetlerinin eline ıreçirmemek 
kin her şeyi yapacağı muhak • 
kaktır. 

İspanyada: 

I• span:va Hariciye Nazırı Mös
:'\'Ö Sunner :vantıih bcva. 

nafta: İsp:H"ıyamn mihvere ilti
hak icin Ahnanva tarafından 
tazyik edildiği hnlıerini tl'k7.il> 
etn~is ve bu savialarm. d"mok
ra.,ileT tarafından <'tkarıldığ'lnı 
sö~·lcdiktf'n •mnra. İ"nanyav1 iki 
asır tazyikleri altında tutan 

'~""" !'ot .;",..; c- ....... r ....... ı,, 

"Keneli menfaatleri kin. Irak 
menfaatlerine muhalif olarak, 
1ngiHere ile ihtili'ıf <'ıkarmak İS· 
tiyen Reşit Alt \'e birkaç aske
ri riicsa, miJwl'rin emri iizl'rine 
Irakı haro sahnrsi Yanmak isti
yorlar. nu adamlar- ı.;;eınleketi
ni7.e nıiitllis ıstırnphr {!ctire • 
c>"k'crrlil". Sulh \'f' sii kfın İl'inde 

--------.,,.-...:........::...:.:.._~...::_---------------------------------:------====== 

=f{•J3~ınBiile 
SAKIZ Ç i GNERKEN ••• 

. Sakız çiğnerken, bir kere, in-ı kız çiğnemeğe yahut çokça çe
.<an ağzı giizel kokar. Zaten. sa- ne çalmıya lii.zum yoktur. l\lut
kız çi~niyenlerin çoğu, dişleri - faktan i:yi pish"ilmi!? yemek ko
nin <'iiriiklerinden vahut mide-! kusu, mesela balık ıskaras1 ko
lerinln bozukluğımd~n dola~·ı a-

1 

kusu, giizel kokulu bir ııekrle· 
ğızlarından çıkan fena kokuyu me, yahut şekerlmeden de haz

. hastırmak için saloz çif{ner er, zetmezseni'7., giizel kokulu likiir
diye rİ\'3) et edilir... terden hir yudum ahrsını7., Se· 

l!'akat saktz çiğnerken insanın kerlcmeyi çiğnemeden, likörü 
a~zının suyu da fazlaca akar, yutmadan ağzınızda tuttuğunuz 
henı de iştahi artar. Bunun se· \·akit gene ağzınızın su)'U ak
belıi, tabii, sakız çiğneıken diş- tı~ını hissedersiniz. 
lerin oynaması, dişler oynarken Demek ki sakız çiğnerken in· 
de insan.ın a'lzına su akıtan ~ud· ı:anın a,'.!'zının çokça sulanması 
oelcrin harekete gelerek daha ) anJız dğnemckten değildir, sa
fazla ihtizaz etme.eridir... Oy- kızın giizel kokusunun da tesiri 
nıyan rene k<'miğinin hareket \'ardır. Gii7CI koku ağzımıza su 
mılncri ııe.reden g-eçtiği henüz nkıtan guddeleri harekete ge • 
tayin edilemediği bir 7.amanda tirdiği gibi. midemizde de ye
- geçen on dokuzuncu asrın or- mekleri hazmettb·en U"are)'İ de 
tatarına ~akın zamanda - bekim· arttrır. 1{ ısa sözle gii7e) koku 
)erin arasında, bu asrın ortasına ı:;erck ağızda. ı!Crek midede ha· 
) akın zam::ın.da olduğu gibi, bir zım i~ini kolaYlastırır (ağ-'1.lımz· 
ınilwcr meselesi çıkmış ve uzun daki suyıın da ha7.tına ~ıaraclığı
t:.zun miinakasahna seheı> olmuş· ııı cihette hilirsinizdir.) 
tu. Bereket yersin ki o asırdaki Bir de insan karssında, zev
mihvcr meselesi, bu asırdaki gi- kine muvafık gii7el endamlı bir 
bi kan di:ikmeden, yalnız çene viicnt l!(iriince ağ7ının suvu a
oynatınakla ve miirekkep sar • kar, derl<'r. Rn tii··liisii helki 
fctmclde münakasa edilmiş ve mel'azi mana<larhr. Fakat biiyii· 
neticesinde ceuenin hareket mih f'Ck bir kavık tahai!ı icinde ~at· 
verinın ağ~a su akıtan gudrle- li<'an dolması {!Öri.incc gerÇek· 
)erin pek yakmd::ın ge~ti,'.::i iyi· ten aj'!ızlarının suyu akanlar var· 
c.:e öı!rcni!ıniıiti. Şimdi herkes dır. Su kadar ki, bu sefor ağız 
bitir ki <'ene oynndıkca. insanın su:nmun akınasm.a seb(•p patlicaıı 
a~zının da SU:'\ ti akar... dolrtasının kokusu değil. !!föde 

Ancak insanın ağzının suyu :ı~ız arasındaki sıkı mii11ascbet· 
('okra akması idn mutlaka sa· ı tir. 

T A N' 

UÇ NESiL • OC HAYAT 
.il 
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YARIM ASIRLJK 

YANYANA 

İ ÇT İM A İ 

GÖSTEREN 

D E GiŞiK Li K L ER I ÜÇER 

SER:SI SAHNEDE 

A ZIZ DEVRiNDE 

~ 
SAHNE: 

H alayık, ilkönce, odanın ortasına, ye
re, geniş ve kalınca bir sofra bezi 

yaydıktan sonra, onun da ortasına ar!rn lık
sız kahve iskemlesine benziyen bir destek 
getirip koyar. Bazı evlerde bu destekler 
dört veya altı köşeli, aç'ılır kapanır ayak -
lardan ibarettir; yani portatiftir; kaldırı
lınca, bastınız mı hemen yassılanıverir; ar
tık bir tarafa, sandık veya kapı arkasına 
kolayca, yer tutmadan sıkıştırmak müm -
kündür. Arkasından kocaman siniyi yu -
varlıyarak getirirler; o desteğin üstüne 
yerleştirirler. Siniler kalaylı bakırdan, ya
hut pirinçtendir. Çoğunun üzerlerinde sel-
vi ağacını andıran resimler, bazan da sa -
hibinin ismi ve tarih bulunur. Tekke si -
nisi ise şu tarzda bir yazıya rastladığınız 
olur: "Dilşad Hatunun eseri vakfıdır,, 

Sini müvazeneli şekilde oturtulduktan 
sonra ortaya "nihale,, konur. Amma bu ni
haleler, o devirde ne telden, ne de bir yo
lu sarı, bir yolu kahverengi, bükülmesi 
kabil, cilalı tahtadandı; siyah meşinden -
di; bir nevi deri yastıktı. Ne tabak, ne su
rahi... Kırılıp dökülecek, yangından kur • 
tulması güç, sefere tahammülsüz eşya kul
lanılmaz! 

Daha sonra kaşıklar dizilirdi. Kaşık 
Osmanlı sanatkarlığında mühim bir mev
ki tutar. Sıcak ve yağlı yemek kaşıkları 
şimşirden başka ab an ozdan , k emiktP.n , tclC 
parça fil dişinden de yapılırdı ; uçları nwr-
canlı veya sadcfli idi. Çeşitlerinin ayrı ay
rı tarifine girişilse uzun sütunlar tutar. 
Muhallebi ve hoşaf kaşıkları ise dı.inya -
nın en ince, zarif, latif masnuatındandı. 
Sütlüler yayvan, dil biçimi ve fil dişi ola
mazsa gayet iyı cilalanmış, kemikleşmiş 
şimşirden oyulur, ötesine berisine mercan 
parçaları gömülür, uçları ise yamru yum
ru, iri mercan parçalariyle süslenirdi. Ta
mamiyle sadefle işlenmişleri de vardı. Hat
ta sap, bazan yalnız mercan parçaları bir
birlerine geçirilerek de vücude getirilir
di. Hoşafa mahsus olanların ağız yerleri 
ya sarı, yahut koyulu açıklı şeffaf bağa -
dandı; geniş ve derindi; hoşafın hafifli -
ğiyle mütenasipti; saplar, öbür kaşıklardan 
daha süslü, yine hoşafa uyacak zerafet -
teydi. Mihri denilen ve haniya kulağa tu
tunca bir takım uzun ve nağmeli sesler 
getiren benekli deniz böceği kabukları var-
dır, vaktiyle süre sürte, kağıt pürüzlerini 
düzeltip cilalamıya yarardı, bunlardan 
hoşaf kaşığı yapılır, saplarına oyuncaklı 
oymalar hakkedilmiş kocaman sadef par-
çaları eklenirdi. Çatalı bilmezlerdi. Bi1in
diği zaman da taassup bir müddet, bunun 
revacına mani olmuştu. 

F ırdolayı, yere, her adam ıçın incecik 
bir minder kondu mu, artık sofra

nın kurulması tamamlanmıştır. Yemek, ya 
toparlak, yahutta beyzi bakır sahanlarla, 
ortadaki nihalenin üstüne konur ve ka -
pak muhakkak sofrada, ev sahibinin işa
retiyle halayık veya erkek meclisinde uşak 
tarafından açılır. Bu işaret verilinciye ka
dar kimse, içindekini bilmediği cihetle 
işin·merak verici bir ufak ciheti vardır. 

Besmelesiz yemeğe başlanmaz. Bittiği 
zaman da bazı evlerde en yaşlısı , yahut 
sarıklısı kısa bir yemek duası okur, "A
min!,, denir, öyle kalkılır; liyen ıbrik ba
şına geçilir. En kısası bir: "çok şükür, el
hamdülillah!,, demek lazımdır. Fessiz, baş • 
örtüsüz yemeğe oturmak kimsenin haddi 
değildir. 

Meselenin güç üç mühim noktası sun -
lardır: Bir kaptan yemek, elle yemek ve 
yere oturup yemek! Bunlara herkes için 
ayrı bir bardak olmamasını da ılave ede-
bilirsini~. B~r kaptan yemenin sıhhate uy
mıyan cihetınden başka gide gele kolunu
zun yorulması mahzurunu unutmayınız. 
Elle yemek yerken iki parmağından baş· 
kasını kirletmeden işin içinden çıkabılen
ler çoktu. Hatta iyi ailelerde çocuklara, 
bilhassa kızlara onu talim ederlerdi. 

Et kemiklerini, gayet istifli olarak, yine 
sini üzerine, fakat ses çıkartmadan tam 
önünüze koymıya dikkat lazımdı; sahana 
da el uzatıldığı vakit kendi önünüzden baş
ka tarafa kaymak, hududu tecavüz pek 

(Devamı: 4 ün cü ~ayfada) 

UFAK TABLOLAR 

E 'K 
~~ 

Refik Halid 
J HAMiT DEVRiNDE 

SAHNE: 

M asa, sanda1ya, çatal, tabak, herkese 
ayrı bardak usulü başlıyor. Fakat 

küçük ve ortahalli ailelerde pek ağır ve 
en basit şekilde. Artık bir evde yemek o
dası diye ayrı bir yer vardır; fazla külfe
te lüzum göstermiyen, yarı boş, manzara
sız, ekseriya dar, bir alt kat odası ... 

Masa yuvarlaktır; amma iki yanındaki 
menteşeli parçaları tutan sopalar ıçcriye 
doğru itildi mi küçülür, ince uzun bir ~e
kil alır. Üstünde, satın alındığı zaman be
yaz görünüp biraz kullanılınca kirli sarı 
bir renk alan ve üstüne sıcak bir şey kon
du mu, tüylü tarafı masaya yapışan ipti -
dai mamulattan muşamba serilidir. 

Nihale mühim bir zinet eşyası gibi ma· 
sanın daima ortasında durur ve bir de en 
adisinden cam surahi... Bu surahi, henüz 
kırkçcşme ve saka suyu içilen evlerde çar
çabuk şeffaflığını kaybeder; sararır, hatta 
yeşillenir bile... Onu temizlemek epeyce 
güçtür; kül, kum, çakıl taşı, yumurta ka
buğu ile çalkalamalı, yahut, yaz mevsimin
de içine incir yaprakları atmalı, bir dey
nekle uğuşturup sıvazlamalı ... 

Sandalyaların oturulacak yerleri, ara -
larında yeşil ve kırmızı renkte boyahları 
da olan bir nevi sazdandır. Büfe, ufak ev
lerde üst katı camlı, alt katı kapaklı birer 
dolaptır. Camlısının iç tarafına, süslü gö
rünsün diye ekseriya mavi renkte bır du
var kağıdı yapıştırılmıştır. Lakin tahtalar 
bir müddet sonra iyice kuruyunca bitışik 
yerlerinden ayrılırlar, kağıtlar da kopar. 

Vakitli ailelerde yemek odalarına iti -
na modası baş göstermiştir. Büfeler Viya
na mamulatından, pek gösterişli, kıymet
li, şeylerdir. Masalar, ek tahtalariyle iste
nildiği kadar uzatılabilir; muşamba örtü 
kullanılmaz, tiril tiril keten örtülerin al
tına; el dokununca masanın sertliğini du
yurmamak için pamuklu, yumuşak ve 
hususi bir örtü daha konmuştur. O devir
de, bugünkü gibi, masalarda kalın ve sert 
cam teması hiç de hoşa gidemezdi. 

B ence hoş olmıyan bir şey peç<:?telerın 
salata biçimi bükülerek ta!:tak içi

ne, yahut çifte yelken şekline sokulup 
bardaklara oturtulması idi. Maamafih bu 
usul, kibar denen aile sofralarında çabuk 
terkedildi; fakat orta evlerin mühim bir 
süsü halinde mıhlandı kaldı. Hususiyle on
ların sıralanmadığı bir davet masası - ni
şansız ve madalyasız üniforma gibi - gö
ze noksan ve yavan görünürdü. Renkli 
örtü ve peçete kullanmayı ise kimse aklın
d an geçirmezdi. 

Yemeklerin, önceleri, iyice evlerde bile 
ortaya konulması adetti; fakat bakır sa -
hanlarda değil, kayık tabaklarda gelirdi ve 
herkes, önündeki tabağına kendisi alır, ala
mı yanlara bir beceriklisi ve itibarlılara da 
ev sahibi koyardı. "Kafi, efendim; pek çok 
oldu efendim; o kadar yiyemem efendim!,, 
gibi sahte, yani nazikane sözlerle, masa 
başı, arı kovanı gibi uğuldar, dururdu. 

Sofrada masa, iskemle, çatal ve tabrık 
sohbet kapısının açılmasını da bir derece 
temin etmişti. (Sanayi mektebi) nin son 
senelere doğru yaptığı ceviz yemek masa· 
lariyle büfeler Istanbulda yemek odaları· 
nın çoğalmasına ve gittikçe oturulur bu 
hale girmesine yaradığı gibi yine o mek· 
tep mamulatından masif karyolalar, yatak 
odalarının değişmesinde müessir oluyor, 
evler yavaş yavaş şahsiyetini kaybederek 
firenkleşiyordu. Maamafih yer yatağınCJan, 
yer sofrasından hala vaz geçemiyenler, 
çatala el sürmiyenler hı>niiz nr>k coktu 

Y eni yetişen nesil mensupları şayet 
_ sofrada bu gibi mutaassıp biri bu -

lunur, parmaklariyle yerse iğrenirler ve 
"aman, midem bulandı... O kadın (veya 
erkek) bir daha yemeğe gelirse ben ayrı 
yerim, sofraya inmem!,, derlerdi. Becerik
sizliklerinden dolayı çatala bir türlü eli 
yatmıyanlar bütün yemekler için ka§ık 

kullanmak suretiyle iğrenç olmamıya ça
lıştıkları gibi bir kısım küçük aileler de ça· 
talla yemek yenilmesi mutat olan büyük 

(Devamı: 4 üncii sayfada) 

ŞiMD i K i DUR UM 

SAHNE: 

Y emek odası, hemen hemen tekrar or
talıkta görünmez olmuştur; bu hal 

apartımanlara yerleşmenin, darlığın icabı
dır. "salamanjer-salon,, , odalara bir tı -
yatro sahnesi marifetliliğini veriyor: Hiz -
metçi, cam kaplı masanın üstüne ya renga
renk bir örtü, yahut sadece, her adam ba
şına, incecik, el işi bir "naperson,, ve bır 
tabak koyar; sandalyaları, uzaktaki yer -
!erinden çekip etrafa dizer; çatal bıçakları 
yerleştirir; irili ufaklı kadehleri de sıra -
lar, salon bir yemek odası oluverir. 

Zaten büfeler şekillerini değiştirmiştir: 
Eskileri kat kat, bölme bölme, çeknıelerı 
meydanda, tabak, çanakla süslü, uzun 
boylu, fazla yer tutan, lenduha ~eyleıdi. 
Şimdi yassı ve yayvandı.rlar, camsızdırlar, 
kapaklıdırlar, içlerinde sakladıklan sırrı 
meydana vermezler. Üzerlerinde biı·kaç 
vazo ve aynadan bir "bordür,, vardır; ne
nin nesidirler. ilk bakısta anlıvamazsını7.. 

T akımlar kübik ise görunuşlerınuek.i 
sahte metanete, kuntluğa, p3.rlak -

lık ve sözüm ona zerafete aldanın.ıınalı. İç 
yüzleri ve esas malzemeleri en adi çam 
tahtasından, gaz sandığından ibarettir. 
Bunlara kontrplake ile geçici bir makiyaj 
yapılmıştır. Yine görünüşleri pek rahat 
sanılan kübik divanlarla koltuklar da pek 
münasebetsiz şeylerdir. Divana oturunca 
ya çökersiniz, ya sip sivri meydanda ka
lırsınız; arkanızı dayıyacak yer size c:pcy
ce uzaktadır; yakın da olsa ya serttir, ya
hut eci.şbücüş kuştüyü yastıklarla liizum -
suzca yumuşaktır. Sağa dönersiniz, sola 
çevrilirsiniz, kolunuzu uzatır, bacağınızı 
büker, ellerinizle dizlerinizi yakalar, avuç
larınızla ensenizi destekler, yine rahat, hu
zur bulamazsınız. 

Geniş koltuklardan ise, bir kere gömül
dünüz mü kalkabilmenız için bocurgat la
zımdır; bunlar o kadar çöker ki, dizleri -
niz ağzınız hizasını bulur; ikı taraftaki 
el dayanacak yerler ise, saray ve yangın 
duvarları gibi, yanlarınızdan yükselir, f.de
ta manzaranızı kapar. Bu koltukta oturan 
bir adam yarı sakat ve alil haline girmiş
tir; tam rahat edebilmesi için başka birisi
nin yardımına muhtaçtır; mesela sigarasını 
yakacağı, elini kibrıte uzatacağı, cebinden 
bir şey çıkaracağı, hürmet edeceği zır zata 
kalkacağı, likör ikram eden bayana te~ek
kür maksadiyle şöyle, yerinden kımılda -
nacağı zaman! 

Sofra başında sohbet devri tamamen 
başlamıştır. 

Hamid zamanında yemeklerin ortaya 
konmayıp hizmetçiler ve uşaklar tarafın -
dan gezdirilmesi usulü ancak çok refahlı 
ailelere, düğünlere ve büyük davetlere in
hisar ederdi. Şimdi tek hizmetçili evlerde 
de önüne bir ufacık prostela takmış ve ba
şına mini mini bir dantelıl kondurmuş olan 
kız dahi yemekleri birer birer dola~tırır. 
Yemeği ortaya koymak pek süfli bir şey 
addedilmektedir, küçük burjuva değıl, 
adeta amele işi! 

Halbuki aile reisinin sofradakilere yeme
ği bizzat, eliyle dağıtmasında benim Lo -
şuma giden bir hal, senbolik bir mana var
dır. 

F akat modern devrm en hoşu.rrıa gıt
miyen ciheti, birçok evlerde yalnız 

yemek odasının kalkması, şekli gizlemesi 
değil, mutbak ve yemeğin evden elim, ete· 
ğini çekmesi, mutbak bacalarının tütmez 
olmasıdır. Kadınlı erkekli iş ve memuri -
yete sarılmak, ayrıca hem bunlara, hem de 
sinema saatlerine yetişmek kaygusu yü
zünden halk gıdasını sokakta, hemen he -
men angarya savar gibi alelacele almak -
tadır. 

Sıhhat ve iktısat bakımından çok zarar
lı olan bu durumun, aile terbiyesi iızerin
de de tesiri fenadır. Sofra başı aile fen -
lerini birbirine ilmikler; sıcak aşı dumanı. 
aradaki sevgi ve bağlılığı tazeliyen tılsım
lı bir tütsüdür. Aile terbiyesinin iç yüzü 
yemek masasının etrafında mahiyetini gös· 
terir. 

Geçimsiz karı kocayı yemekte daha iyi 
anlarsınız; sevişmiyen fertleri de yine ora
da ... En güzel, ılık, gıpta verici ve saadet 
zevkine doyurucu tablo, sofra başında top-

(Devam1: 4 iincii sa)'fa<b) 

.Danaid'lerin Fıçısı 

E satirde pek rumuzlu, ııt•lı 
manidar bir hikaye var . 

dır: 
Danaos isminde birinin elli fa. 

ne kızı olmus. Vaka esatire ait 
olmasa elli kızın fabrikadan (se
ri) mal çıkarır gibi birden doğup 
birden bii;\-·üdiiklerine inamlmaz 
Fakat vakaya "esatir.. claıugası. 
nı vurduktan sonra akan sulaı 
durur. 

Kanadalı beşi7.lerin bir sıfır 
fazlalı ablaları beraber doğdıık· 
lan gibi beraber biiyümi ş, l>eı a· 
her evlenmişler. 

Her şe~·i beraber :'l'aptıklan kin 
de ilk zifaf ge(•esi hepsi hircll'n 
kocalarını ölcliirmiisler. Hu cina 
;\·et üzerine muhakeme edileı·eı 
(kaO dağının nı·kasına siiriilı•ıİ) 
ve ebediyete kadar dipsiz hir fı 
çıyı doldurmıya mahkfun edilmiş 
ler ... 

Bu senhol ~ayet Jf,stikli lıir 
mevzudur. ihtirası giizcl remzc. 
der. Insanlal'ın ruhları doyma!, 
bilmi~·en bir fıçı değil midir'! Ne 
ser\'ete. ne me,·kie: ne şsna, 11<! 

şe·refe: ne tahakkiime, ne istila· 
:ra velhasıl hiçbir şeye <lovmali 
bilmez. Bl'n i. in hu cihetiui bh 
tarafa bırakıvorum. Maddi hn • 
kımla muhakeme edivoruın. 

Muhteris göniilrlen haşkl\ İn· 
sanm hakikatt•n dolmak bilmi · 
yen UZ\'U midcsidir. Riitün insan· 
lığın vazifesi her gün bu dip~i2 
fıçw1 doldurmak! 

Bunu tc~·it için eski tarih şu 
vakayı anlatıvor: 

l\Iı~ırhlar, Firavun Psarnit.ikii• 
den evvel kendilerinin dün •ada 
yaratılan ilk insan mnhlfık ol -
duklarını iddia edh·Clrlnrm1s. llii · 
kiimclar. hichir delile istin~ıt ct
mi:ren bu iddianın do~'TU olup ol· 
madııiını fotkik etmek isteınis, 
Birrok ilmi ara~tırmalar yapmıs; 
miisbet bir neticeye \'arnrn:mus. 
Nihayet tabiatten medet iste • 
miş: 

Yeni doğmuş iki çocuğu lıir 
çobana teslim ederek ;\'anlarında 
hiçbir lakırdı etmemek ı:artiylc 
insanlardan u7.akta a~·rı bir ku • 
liibede keçi siitiyle bcsliyerek l•ü 
yiitmcsini emı·ctmiş. 

iki sene gc~ıniş. Bir ~ftn co • 
ban emzirmek Ü7.Cre çocuklara 
keçileri getirmiş; kuliihenin ka
pısını açar açmaz insan yavrula
rı ona doğru ellerini uzatar-.ık ha
ğırmıya başlanuşlar: 

- Becos! Becos! 
Çoban e\'veJa elıemmi~·et ,·er

memiş. Fakat sonraları çocukla
rın onu her zaman bu kelime ile 
karşı)adıklanna yine dikkat ct
mi~ \'C hiikfündara Jıabcr Hl'

miş. 

Psamitikiis <'Ocuklnrı gcıirt • 
miş bizzat işittfği bn Bccos kf•Ji. 
mcsi hnkkmdn bütün millctknlc 
araştırmalar vaptırmış \'e niha· 
yet bu kelimenin Frijya lic;:mın
da "Ekmek!,, demek oldu~nnu 
öğrenmiş. 

Ondan sonra Frijyalılnrın diin 
yanın ilk yaratılan in<:nnlan ol -
duklanna hiikmediJıni . 

insanlar, yaratıldıkları andan 
son nefeslerine kadar: 

- Becos! di;\·e feryat ediyorlar. 
iş Danaid.lcrin fı<'ısında yalnız 

buna kalsa Karakulak suyu gibi 
ha{if gelirdi. Fakat hunun yanın
da öyle bir ihtiras fıçısı daha 'ar 
ki. ekmekle su ile. baklava J-ö. 
rekle dolmak hilmiyor. Diinyala
rı yutsa yine bağırıyor: 

- Becos! Becos ... Takvimci 

Milli Şefin imzah 
Fotografları 

Ankara 3 (A.A.) - Milli Sef 
tsmet İnönii'nün parti merkz1e· 
riyle. Halkevlerine ve odalarına 
imzalariv1e hediye etmis olduk
iarı fotoifrafilcrin merasimle şe
ref mevki1Ni ne konulmasına d 
vam edilmektedir . 

Aldığımız te1t?raflar. Eskişehir 
Muğla. Konya. Karaman v 
Gedizde bu münasebPtle Yapıl 
mış olan tonlantılardn Tiirk u 
1usunun Mil1i Sef etrafındak 
sarsılmaz birlil!inin ve ona kar 
sı duvulan inanc ,.e scvırinin ic 
ten ifadesi o1an heyecanlı teza 
hüratta bulunduğu bildirilmek 
tedir. 

Yeni İnşaat İçin 
Verilen Karar 

Belediye fen islerı müdürlü~ 
veni insaatta kalitesi rlüsük mnl 
zeme kullanılmaması ıcın yen 
tedbirler alm1stlr. Badema va 
pılacak insaatın resmi ve mes' 
ul mühendisi ile o mmtakanı 
belediye fen isleri miihendi~ v 
müfetti!';leri c:ıkı tem:ıc;]arda bu 
lunacaktır. Temel atTlırken kul 
tanılan demir ,.e diğer malzem 
zı:ımanında ve verinde tetki 

edi1ecek. binanın her kflh inşa 
dildikçe. bu kısmın sa~l::ım ' 
fenni şeraite uv~un vaoıld•~ m 
dair rapor verilecek ve bu ranrı 
insa:ıt mühendisi ile beledi, 
mühendisi tarafından imza edıl 
cPkti,. 
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AZİZ DEVRİNDE 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

ayıp sayılırdı. Siniye yemek dökmek veya 
damlatmak da terbıyesizlıkti. feımz ve 
gorgulu evlerde, bu zor şekilde yendiai 
halde, ekseriya, yemek sonunda sini yiı~e 
parıl parıl. lekesız ve beneksiz kalal:>il"rrli. 

HAMiT DEVRiNDE ŞİMDİKi 

TA N 

DURUM SPOR: 

Büyük Atletizm 
Müsabakaları 

4 - 5 - 1!l.ı1 

BUlil • h. l 

9.00 Program 
9.03 Haberler 
9.18 Şarkılar 
ıo.oo Ev kadını 

18 03 Caz 

(Baş tarafı 3 iinci.idc) 

evlere gitmeleri icap edince yolda söyle -
nirlerdi: ••o canım yemekleri şöyle oturup 
da elimizle rahat rahat yiyemiyeceğiz ki ... 
Vallahi hiçbırinin lezzetini alamıyoruz!,, 
Çatal bunların ehnde kulçe demir kadar 
ağırlaşırdı; duşurup onlerindeki tabağı kır
mak korkusi~ le de busbütun ncemılesir -
ler, azap çekcrlcrdı. 

Sonradan, birdcnbıre mevki ve servete 
konan bazı yaşlı aile kadınlarının dn, bır 
muddct, yer sofrasının ve elle yemenın 
hasretıylc yandıkları olurdu. Hattu bun -
lar, utanacak misafır bulunmadığı veya 
gençlerin başka yere gıttiklen bır gun 
hizmetçilere emır verirlerdi: "Şu oda) a 
sinıyi koyun da ağız tadiyle bir yem k yi
yelım!,, Egcr hızmetçılcr rum cem:ıatın -
den ısc hanımların bu tabiatsizlıgine k rşı, 
yarı b llı bir nefret çehresi takınrn&ktnn 
geri kalmnzlardı 

(Ba~ tarafı 3 iinciide) 
lanmış neşeli ve iştahlı bır aile manzara -
sıdır. Bunun ne derece hasret çektirici bir 
şey olduğunu ve elde fırsat varken on -
dan istifade edilmesi Hlzımgeldiğini uzun 
muddet gurbette yalnız kalanlar pek iyi 
bılirler. Gurbcttekini yalnız yemek doyur
maz; manen de gıdalanması için aile sof
rasına muhtaçtır. 

Ev, yatnk demektir; sofra da aile ... An
cak kendı yatağında yatmak ve kendi ye
meğim yemek kaıdesine riayetle hakıki 
aıle teessüs eder. 

Bugün Dört Şehir Atletleri Karşılaşıyor. * 12.30 Sanı ayarı 
12,33 Fasıl heyeti 
12.50 Haberler 
13,05 Fasıl heyeti 
14.30 Orkestra 

18,50 Fasıl heyeti 
19.30 Saat ayan 
19.45 Konuşma 
19.50 Ş rkılar 
20.05 Türküler 
20.15 Konuşma 

B uyuk konaklarla yalılarda yemeğe 
mahsus ayrı odalar mevcut ıdi oma 

yine masa, büfe, sandalya yoktu; bunlar 
hususı hır mobilyaya da tabi değildıler. 
Yemek odası olduklarını bir kenarda ıner
m rden yapılmış kocaman bir musluk ma
Jıalh bulunmasından anlardınız. Oralarda 
da sınılerin daima kaldırılıp yemek za -
manları yeniden kurulması adetti. Mutbak
t n selamlığa, yahut harem için dönme 
dolaba yemek tablasını ayvazlar getirırlıır-
dı; sinilen de "Moskof toprağı,, denilen 
hır cıns parlatıcı toz ile uğup ayna gıbı 
parlatan yıne onlardı. ''Ayvaz, kasap, lH'P 
bır hesap,, sözuniın istinat ettıgi fıkrayı 
bılseydim yazardım. 

Sofra, o devirde sohbet yeri değildi. 

Yemeğin biran evvel bıtirilmesi, bütün 
itına ve nefasetine ragmen hır angarye 
gıbı baştan savulması liizımgelırdi. Orta 
halli evlerde sahanın bom boş kalmnması
na da dıkkat gerekti; zira hizmetciler o 
sahanlarda kalan kısmı yemeğe mecbur 
diler. Binaenaleyh yaşlısı, kıvamı gelin • 

ce, halayık veya uşağa şu emri verırdı: 
' Kaldır!,, :ecele etmemiş isenız dona kalır
dınız! Maamafih sofrada telaş, fazla el, kot 
hareketı de aleyhe dıkkati çekerdi. Mcvle
\ ı sofralarında birı su içerken öburlerınin 

hnndan el çekip beklemeleri, yani fır -
ttan istıfade bir kaşık fazla almış, hakka 

tecnvüz etmiş olmamaları iktiza ederdi. 

Ayıp değil, adeta günah sayılan bir nok
hı da şudur: Önünde ekmek parçası bırak-
mak! O bolluk zamanında bile ekmek di
lımıni hesaplı koparmanız ve son parça -
ıyle son yemek lokmasını beraber yuvar-

ı manız hem terbiye, hem din kaidesi ıdi. 

Ankarada Galatasaray Harbiyeyi 5 - 2 
Ak anıları, eve dönerken mezeci dük -

kfınlarında, ayakta durup bir kadeh bira 
ıle sosıs yuvarlıyanlara ve muhallebıci ıs
kemlcsine ilişip tavuk suyuna pilav yutan
lara, hemen hemen aç kalmışlara karşı 
duyduğum merhametle bakar ve acırım. 
M kteplerde çocuga evde pişen ve ailece 
başına geçilip yenen yemegın değerıni tel
kin liizımdır. 

Yendi. Fener Maskesporla Berabere Kaldı 
Mevsimin ilk biiviik atletizrr 

müsabakası bugün ·öğleden son
ra Fenerbrıhce tadYomunda va. 
ı:ıılacaktır. Fedı>rasvonun tertip 
ettii'!'i bu müc:~haka rlört sPhir bi
rincili~idir. fstanbulım ı:imdivP 
1<adar hen faik maclar cıkarmı .. * * olan atlC'tizm takımı karc:mnda 

F ih aki masa iıstundc ve çatalla yemek S okakta karın doyuranlar, başka mem hC'r zaman bir rekabC't liy;ı'kaH 
usulu İstanbulun henuz yuksek aı- leketlerde yalnız yabancılar, b<:kiır- ile sahaya cıkan Ank:ır:ıvı. İnö-

lelerinde bıle nadir gorulurken b·ıhçivan lar, zLı.ppeler ve safa düşkunleridir. Bızde nü ko5tısu miinasebetiv1e tersık 
Rumlar, bostan kulubelerinde bıle, çoktan de eskıden, yemek zamanı evde bulunma- '<i ettii?lne ve iimit veren ele 
muşamba serılı masalarda ve çatalla ye - mak askeri bir vazifeyi ihmal kadar çir- manlara msılik olduvıına sahit 
mek yerlcrdı. kın, hatta cezaya layık gbrülurdu. Sof - oldul!umuz İzmiri. atleti7mi ö 

radan kaçmak hürriyeti, aile efradından l<'denberi sı-vdiiiinl her fırsıtth• 
Alafranga yeme şeklinin genclleşmC'si, kımseye verilmezdi. Frenklerde de hala, isbat eden RalıkPc:iri görecek vP 

bıllur ve cam kadeh, surahi bollugu, ucuz yemek saatınde masa başında hazır ol _ bunlar icindP milli fonmıvı ~i. 
luğu belki ıçkınln evlerde taammum et· mak, ailenin riayete mecbur bulunduğu vinmek vaadinde bulunanlan a-
mesınc de sebep olmuştur. Maamafih bu en esaslı hır kaidedır. rıvM•airız. 
da, yıne erkegı evıne baglaması itibarıyle HatUI. tek başına yaşıyan bir adam i~fn Atletlerimizin bu~ilnkii vRzi-
faydasız sayılamaz. İçkı evvelce tek olan bile yemegini evinde yemek, onu hem ik- veti !!ecen sene bu vııkitlPrne . 
kılcrfn ıkılcşmesıne de yol açmıştır: lı ce tısadcn korur, hem de bırçok belalı sergü- !tinden dahR iyi dcaildir. :Bl1Aki 
kiler ve kıler. İnce kiler, vaziyeti musait zeştlcrden uzak bulundurur. TanıdıAım Cena neticPlPr 111ınmıstır. Fakat 
olan evlerde hizmetçılerin elinde de;,ıldi, bekarlardan evinde, hizmetçisine yeınek ızecen seneki Mısır müsnbakala-
ya küçük hanımın, yahut gelin hanımın yaptıranlarla yemeğı dışarıda yiyenler a- rının bu sene yapılmavısı takı • 
ıdarcsı altında bulunur, hatta anahtarı da rasında kendimce ufak bir miikayese ycıp- mımızr hazırJanm:ık fırc;atınrlan 
kcndısinde dururdu. Bu kiler bir eczacı tım: Birincilerin sıhhatleri yerinde oldu mahrum ettiği ızibi, ilk mühim 
dolabı, bir laboratuar rafı kadar giızel is • ğu gibi bütçeleri de mütevazindir; ikmci- 'YIÜsal-ıııka <la hu,11iin vaplmakta. 
tifli, temiz manzaralı ve şimdiki l'lyak lls- ler bir sürtı vakalara maruz. kaldıktan riır. Bu itibarla hıııtün. dl'rcce-
tü loknnttıların vıtrınlcri gıbı de istah nçı- başka midelerinden memnun değillerdir·, 'erin birdenbir<' l"vilesm 'ne sa 
cı, intizamlı ıdı. Reçeller, kalamata zcy - esı -

bütçelerinin müvazenesizlığlndcn de baş- hit olursak, şasmamalıvız. Kısıı 
tinleri, havyar, balık yumurtası, Edirne - kaları yaka sılkiyor! c;ürat kosuhmnda fsfanbul hala 
nin, artık bulamadığımız tütsülü sığır dili, Bütun bunlar içındir ki, üç nesil - üç ha- fı"ıikivetini muhafaza etmektedir 
halis Kayseri pastırması, sucuklar, t'ata - yat serisinde sofra ve yemek faslının i~- 1\fozaffl'r ve C'czminin r;ıldnleri. 
ma, Felemenk peynırı, anşuva, ttutu sar- tımat noktadan büyük bir ehemnıiyetı rıi siirkhı~e ı>frrıPlPri bPklpnphi-
dalyası gibi makbul ve değerli çere7.l"'r o- vardır. Ayakta karın doyurulan mezeci 'ir. f stanbullu Mt>lihin. Gören'in 
raya yerleştidlmiştb Zaten o devirde re - dükkfinlarının çoğalması da aile ve tcl'bi- ve Osl"'lnn1n tnkımd:ı bıılunma· 

tikleri ekiplerle omuz omuza ya
r1ş bitirmeleri iimit edilebilir 

Firuzan Tl'kil 

Diğer Müsabakalar 
Bundan başka sabahlevin !'laat 

1 O da Şe~·ef stadında Bevoğlu
~ençlik ile İstanbulspor. Beı:ik 
taş ile de Taksim~enclik arasm 
ria hususi mahiyeU" futhol mnc 
ları yaoılacaktır Öğleden sonrı:ı 
Fatihteki lliireı:ı klilbiinde cn7İT' 
..,üres müsabakaları varciır. Co 
ban Mehmedin. Sam.::unlu Ah . 
met ve Adnanın teskil edecekle 
ri 7 kisilik ~üres takımlan ara-
1arında hevPcanlı bir müsabııkı.ı 
1.ran:ıcaklardır. 

Sabahlevfn 8.30 da Tookam 
<:;iJivri volu üzerinde 150 kilo 
"lletrelik hir bisiklet varısı vapı 
1 ııcaktır. Bu yarıı::a Bursa. Eski 
sehlr ve Kocaeli blsikletcilerl de 
lstlrak edeceklerdir. 

Ankaradaki Maçlar 
Ankara. 3 (TAN1 - Mtııi kil· 

'flt'! maclanna diln An karada 1 Q 

1\fayıs stadvomunda devam edil
mi~tir. Dün evvela Harbiye ile 
Ga1atasarav ve Fenerbahce ile 
cie Maskespor karsılaşmıc:1ardır 

Galatasarav düzı?iin ve enerjik 
bir oyundan sonra rakibini 5-2 
mağlup etmive muvaffak olmuş
tur. FenPrbahcc- de Maskıormorle 

!ahlı aileler için uşak veya hizmetçıye: Y_e bakımından .zar~rJı bir durumun git - ması. bmirin cok fstidatlı 40!l 
"Koş bakkala, şunu al, bunu getir!,. de - tıkçe yerleşmcsıne ışnrettir. Daha beş, on 'l'letrecisi Raife kolav hir galibi. 5 A R A y 
mek ayıp ve bakkaldan gündelik alış \"C • sene evvel İstanbulda onlara benzer tek vet vererr-k ı.?il-ıicHr. ROO ve 150n ,_-

• 18.00 Program 

20 30 Şarkılar 
21.00 Opera (Pl. 
22 30 S at ayan 
22.50 Caz (Pl.) 
23.30 Kapanq 

Herke. -

Sinemasına ko U'.\ or? .. 
~uı:?Ünkü muztarip dünyanıı 

filmi 

MUKADDES 
VAZiFE de 

Lionel Barrimor 
Her knlbı titretıvor ... 

(Tiirkce SözlildUr.) 
<\yrıca : Cıldırasıya giildii-

rücü Dahi Komikler 

LOREL HARDi 
HAYDUTLAR 
.\RASINDA 
~ ~ON GÜ •J,ERf ' .,_, 

1- 3 l-erabere kalmıslnrdır. 

I zmirdcki maçlar 

İzmir, 3 (TAN - Milli küme 
maclarrna bur;rün burada da de
vam edildi Altav GPnclerbirl"·i
ne 2 _ O ıtalip ve Altınordu De
mlrsnor1n 2 - 2 hP.rahPre k ldı. 

Sinemasındc- .. , Bugun ekonomık bir mccburıyet halıni 
nldı. 

riş haysiyetsız bir iş sayılırdı. dukkan yoktu. '11etrede Rıza Maksut her ne ka· ı 
Bugun bır mecbuı ıyet halıni aldı. Bugün bir mecburiyet halini aldı. dar tam formda d<'ğilse de. fs _ Emsalsiz bir muvaffakıyetle j?Österilmekte olan 

~---·----------------- tanbulu p::ılip E?etirecf'k hir kud-i 0. · L U M A G- A C I Osmanlı Bankası 
-İLAN-

,,- ' ·E'ttcdir. En iyi varıslardan hirl 
1 Samatya Yoksullara Yardım Daima en biiyiik rtramf'tik Macera filmlerini gösteren mukaverrıPt koc;ularında ı.!Öriile -

İLAN 

Osmanlı Bankasının Galata 
erkezıyle, Yenıcami ve Beyoğ

lu Şubeleri vezneriylc kiralık 
k sa daireleri, 5 Mayıs 1941 Pa
zartesi gunünden itibaren, iş'arı 

Kurumu İdare Heyeti seçimi ya- T A • cektlr. Cetin fni'nü ko~usıınun ı 
pılacnj~mdan müessisin ve aza· K s 1 M Sineması onlibi Anlrnralt Mustı:ıfav'! karsı 
ların 8/5/1941 Perşembe ı{ünü bu,e'iin 5000 mc-trede. fzmitdt> 

filmini ttörünüz. Bsı-; roliinü ovnıvan : 

LIONELL BARRYMORE 
saat 20 de Samatva c. H. P. Bi. Bu Hafta : JACKIE COOPER ve rnn~l(m nttiği Artan ile Eşref" 
!!.asında bulunmaları rica olunur qörecc~iz. ı 

(;)inemacılık hayatındaki en büyük ve en güzel filmi oldu,tu
tıu bizzat bevan ediyor. Havatm hislerini ve öltimün biiyilk. 

lüğiinü tasdik ve tasvir eden bir filmdir. hıre kadar, aşağıda yazılı saat. 
1 rde açık bulunacaklardır: 

,.. j tanbulu gayeden.... FREDDIE BARTHQLQMEW Son eMe c<li}en nerecelf're ba-
' ılınca, tstanbullulcınn daha ivi İJ.,AVETEN: FOKS JURNAL son dünva haberleri. 

Vezne Saatleri MÜNİR NUREDDİN'in tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan rıl<lukları uöriiliivorsa da. sıkı bir 
Lahuti şarkıları K A 

1 
M d rnüsnh:ıkada Mustafa. eösterdii!I .._ Rtıı!iin saat 11 de t<'n7.ilnth matine. S at 9,30 ilfı 13,30 a kndnr - adi 

günlerde 
Saat 0,30 fltı 11,30 a kadar -

Cumartesi gUnlerl 
Kiralık Kasa Daireleri 

Sa t 9,30 14,30 a kadar - acil 
gUnlcrde 

SADETTİN KAYNAK'ın ara tın üca el esi <ıZim ilf' daim:. ldmanlarlhın kat ~--------mm'!l---------r~ 
Nefis besteleri 1<nt fcvkinl' cıkmı~tır. ,,.•••••••••••••••-••••••••~ 

MÜZEYYEN SENAR'ın filmi gö terilm<'ktedir. l\1iithiş hir temnşa... Ate gölü kin 4 X 100 bavrak v:ırı~nda ts. 
Schhar tercnnumleri mücadele ... Atcsl<'r arasındaki Hdam ... Yanan toprağın mem- ~ ... nbulu tt>msil edecek Havdar - Bu9ün LALE Sineması ve FERDİ TA YFUR'un l k t• BU "'k h l b' c c ı... yn ve cvecan ı ır mevzu... nasa liscısi C'kibi ı,?e>nc kosuC'ul::ır 

Dillerde dolaşan harikulade İKİNCİ FiLfl\1 : İSTİKLAL KAHRA'.\!ANI. (Türk~c ı.özlUJ dan miirekkeotir. Bavrak dej?is 2 .Müstesna filmdPn hazırladığı ı::ahane pro~ramlarının en 
miikemmelini gösterecek S at 9,30 12,30 a kad r -

Cumartc i günleri taklitleriyle ikinci hafta Buıtiin saat 1 l de tenzilatlı matine. +ırm deki muvaffakwcıtlerl save-

BIN B·ıı{Rös!leNrilcen.1 GECf # 1 inde bu takımın difif'r bölat>lf' • 
1 1 ncl tr 1 L M : 

rin en iyi adamları ile teskil et Kudreti bir efsane olan 

RANDOLF SCOTT 
GOtclllğf dillere dcstıın olan 

JOAN BENET'in , _, 
Pek yakında 

ÇEMBERLITAŞ 
, Yarattı~ı bir 7.afcr destanı ... Bir kahramanlık menkıb i olan TOrkçe 

BUGÜN 

İPEK YILDIRIM ALAYI 
SİNEMASINDA Ancak birkaç gün daha Sinemasında Seanslar: 11 (Tenzilatlı) 2.15 - 5.15 ve 8 de 

MARIKA RÖKK 

KORA TERRI 

gösterilecektir. AYRICA 
Seyredenleri heyecandan 

donduran meşhur Polis 
Hafiyesi SARLt $AN1ın 

KARANLIK KUYU 
2 nci FiLM: Dünyanın en meşhur banyolarında ve en güzel 
barlarındı:o va.::ıınan biiviik aşk. e~lence ve zevk romanı 

PLAJ YOSMALARI 
KATIL KiM? lKOCAM POLiS HAFIYES1J 

' Filminde 
, _______ , 

..._"11111 .. ••••••••••• 'Bugiin aat 11 de tenzilatlı matine 

Tedbirli Madam Brodley derhal çekilmişti. Şim
d odanın duvarları arkasında gı.irültülu bir Dani
markaca işitiliyordu. Madam Brodley silratle 
Skımpı'nin kahvaltı hazırladığı mutfaga koştu ve 
arka kapıdan genç kızların uyumakta olduklan 
odaya dalıverdi: 

- Kalkın, kalkın .. Çabuk, diye bağırdı. Annesi 
geldi, bir Kontesmiş; o da bir Kont!. 

Lilian bir mum gibi dimdik, yatağın üzerinde 
doğruldu. Nina ancak bırkaç dakika sonra uyana
bılmişti ve o zaman bile gözleri hala kapalıydı. 

- Kim geldi, kim? 
Lilian bagır bağır bağırıyordu: 
- Heyy, küçi.ık! Kalk! Kontes olacaksın! O

nunla evlenince ... Kontes olacaksın! Gülmekten 
atlar insan ..• 

Şimdi artık evin bütün musluklnrı çalışıyor, ha
mamın duşu durmadan işliyordu. llk hazırlanan 
ıhtıyar Filip olmuş, Skımpi'nin kunnuş oldugu 
kahvaltı sofrasında işte boy gösteriyordu. Kont
es dimdik bir selnm verdi: 

- Şahıt benim. 
Vıski kokuyordu. Kontes ellerini oğuşturarak: 
- Tanıdığım için ~eref duyuyorum., dedi. Şu 

hızım otomobil safasından halii kemıklcriın sız
lı;> or. 

İhtiyar Filip düsünceli: 
- Sızc bir şeyler ikı·am etsem. Herhalde kabul 

buvurulmaz. dedi. 
Kontes hemen canlanıvermişti: 
- Yoo, hnyır, neden? 
Mndam Brodley kahve getirdiği sırada Filip 

v kı isesını almağn gidiyordu. Ikı genç kız, Ma
rn Bı odley'ın peşınden gözuktuler, Erik hfı18 
nıynrdu Kontes her ikı genç kızı birden şöy-

bır stizdu. Bir lllhza duşundu, sonra ayağa 
lktı ve ne söylenmesı lazım geldiğıni bir turlu 
tıremiyen Nina'nın üzerine yürüdü: 

_ Bonjur Nına, ansızın bastırdım sizi. Fakat 
k u un nasıl bır şeyle evlendiğini de görmek 

ı.,ordum. 
Elleı mı Nına'nın omu:r.larına koydu ve unu sa-

mımıy tle haf ır e sarstı: 
- O slzı çok uzccck korkarım! 

Yazan : V icki Baum 

Nina söyliyecek kelime bulamıyordu. Kontes 
devam etti: 

- Beni Mutz diye çağırırlar. 
- Geldiğiniz için çok bahtıyarım, diye kekele-

di Nina. lşte arkadaşım Lilıan. işte Skimpi, ıyı 
bir ahçıdır. Bize düğün pastaları hazırladı. 

Kontes, Ninayı oturduğu kanapeye, yanına çek 
ti ve ihtiyar Filip'in önüne siırdüğu viskiyi, tadı
nı içine sindire sındire, yavaş yavaş içmeğe bnş· 
tadı: 

- Ahi Adeta çiğ gibi. .. insanın içini açıyor! 
Fakat bu iç açılmasının alkolden mi, yoksa ge

linden mi olduğu pek anlaşılamıyordu. 
Lilian, tek kelime konuşmndan bir köşeye C'C

kilmiş, oturuyordu. O, hayatında ilk gördüğu kon 
testi ve onun uzerinde kcndı kendine ıtira! etmek 
istediğinden çok daha büyuk bir tesir bırakı
yordu. 

Erik, açık sarı saçları, ıslak iyice taranmış ola
rak içeri girdiği zaman Lilian, ona her zamankin
den ayn, yeni bir merak ıçınde baktı. lşte onun 
yaşadığı dunyadan daha yüksek başka alemlerin 
bir sakini, onun kendi dairesi içine girıyordu .. 
O herhalde havyann ne olduğunu da bilecekti ... 
Anasına "lAtif,, bir abla muamelesi yapıyor ve 
Kontes te ona neşeli neşeli takışıyordu. 

Kahvaltı sırasında, sofradikilere, Bengt on 
ailesi macerasının büyük bir kısmını ışitmek fır
satı düştü. Anlaşıldığına göre Kontes, kocası kont 
Bengston kendisini, "bir içki kadehinde boğduk
tan., sonra, Landsdel'deki "Deliler Evinde,, baş· 
hemşire olmustu. Kontesin her ı::cyi kendi hak1ki 
adiyle adlandıran hoş ve rahat bir hali vardı 
BöyleEkle çalı tığı lüks klinik, onun dılmde ko
laylıkla biı· "Kaçıklar kapanı,, oluvcrmışti. 

Çeviren: Ha - Ça No. 9 

Biıyük "meczup,, ları kriz anlarında ıdareyi, 
daha kocasının sağlığında ona bakarken i)ğrendi· 
gini büyük bir açık kalplllıkle itiraf etti. Erik ke
yifli keyifli baş sallıyordu. Bir de babanın haya
tını, fevkalade maceralar arasında feda edişi oğ
renildi. Sütun davetlilerin kırmıtı elbiselerle işti
rak ettikleri, krallara yakışan ştıhane bir av so
nundti o, - bir şarap fıçısı gibı dolu - kırmızı av 
kostumuyle, genç boğalarm otladığı bir çayıra gi
rcbileceğıne dair bahse tutuşmuştu. Bahsi kazım 
mış (200 şişe 1879 Pomar şarabı) fakat azgııı bo
ğaların boynuzlan üzerinde havaya savrulmuştu. 
Bengtsonlar, ana oğul, bu maceraya gülmekten 
kırılıyorlardı. 

Nina susuyordu. Biı; yabanciyle, Amerikada 
doğmamış, oraya bir vapurla gelmiş birisiyle ev
lendiğınin her zamankinden çok farkındaydı. 

Evlenme memurunun huzurunda, Kontes Beng 
tsonluğa namzet bulunduğunu teyit etti. 'au her 
halde alışılması güç bir yenilikti. 

Taksiyle tekrar Fieldston'a dönerken Erik'e: 
- Bana bundan şimdiye kadar neden bahset

medin, diyordu. 
- Neden bahsedecektim? Vitrinlere kumaş 

mıhlarken, çamaşırlarımda bir Kontluk araması
nın işi ne? 

Nina çekingen: 
- Annene bayılıyorum, diye mınldandı. 
- O da sana bayılıyor, serçecik, dedi Erik o-

nun elini sıktı. 
Hava fevkalfıdeydi. Sarı bir güneş ışığı, asfaltı 

yaldı1.lıyor, kına ağaçları çiçek açıyordu. Yeni ev
liler eve geldikleri vakıt, davetlilerı orada bul · 
dular: Bis Drivot, Mister Berg, çırak Puş, ve dıi-

Sc:ınsl:ır: 12.4~ - 3 30 - 8 30 ve 9.10 da 

~-------------------------' 
ğün hediyesi olarak bir radyo makinesi getiren B 
bir satıcılar heyeti. 

İhtiyar Filip alaycı bir nutukla celseyi açtı. Ta
bii haldeydi: Kontesin hoş bir eda ile anlatmış 
olduğu, "Alkolden kurtulma,, rejiminin tafsilatı, 
onu korkutmuşa benziyordu .. 

1 
u 

2 
L M 

• 6 
A c A 
fi , 8 t 

Skimpi tarafından hazırlanan pasta, büyük 
methüsenalar arasında yendi bitirıldi. Mister 
Berg, Lilian'la cilveleşme bahsinde biraz 1lerıye 
gitmişti. Lilian: 

- El şakası yok! Hem siz benim ayarım değıl-
siniz, dedi. • 

Ve Mister Berg bundan hiç te incinmedi. 
Lilian, gürültülü ve acı bir neşe içındeydi. Nı -

nayı daima, '1Madam la Kontes,, .diye çağırıyor ve 
bu, onun ağ~ında adeta bir tahkır edası :ılıyordu. 
Öğleden sonra saat ikide Kontes, artık g1tmesı 

icap ettiğini bildirdi, ve balayı ..seyahatlerini onun 
arabasında yapmaları için, genç çifti davet ettı 

Erik herkesle, sarılarak vedalaşıyordu. I1jmC -
mişti, buna rağmen bir az sarhoş gözüküyordu 
Erik kendisine yaklaşırken Lilian, yüzünü duvara 
çevirdi. Mis Drivot zevkinden adeta gıtgıdaklı 
yor ve ağzını siliyordu. Herkes "Di.iğün Nedime -
si .. nin güveğiyi öpmesi ıçin ısrar ediyordu. Lı
lian, kaşlarını çatarak. Erik'1 uzaktan uzağa (ipu
yormuş gibi boşlukta dudaklarını oynattı. Jt'akat 
Erik ona sarıldı göğsüne çekti , • ., herkes gi.tlüşe
rek onların etrafında toplanırken: 

- Bu sayılmaz! diye bağırdı. Hakiki bir öpücuk 
istiyorum. 

Lilian kızmış gibiydi: 
- Hakiki mi? .. diye mırıldandı, ve cevabını 

beklemeden kollarını Erik'in boynuna doladı, sa
rıldı ve onu öptü. 

Erik'in nefesi daralmıştı sanki, ve şaşırm 
gibiydi. Tam yanı başlarında duran Ninanın v• 
zünde, küçük ve Adeta taş gibı donmuş bir tebl: 
süm görüyordu. Diğerleri artık gülüşmüyorlardı 
Çırak Puş'un düğmesini çevirdiği yeni radyo ma
kinesi, feci sesler çıkarıyordu. 

Nihayet. Kontes, Fort otomobilini, bir alay söz 
ler ve bir sürü iltifatlardan sonra, güçlükle işle
tebildi. 

(ATkuı \•ar~ 

Soldaa Sağa: 1 - Istanbuld 
bır semt 2 - Ahzedebılen 3 -
Şalı meşhurdur - Ush.inc tabak 
konur 4 - Obur dunya - ~iz 5-
Hastalık 6 - Eser alamet Ter 
okunursa Derın 7 - Yaratmak 
tan emır · Mesafe ölçusu 8 - Is 
pırto - Bir kasaba 9 - Ters oku 
nursa: Şıddetlı - Şahıs. 

Vukandan Aşağı: l - Ehliyeı 
2 - Bır millet - Şahsi 3 - Olu 
yil akla getırır - Kabul etme 
mek, iade 4 - Bır harfi de~ış1f 
se: Çabuk doymıyan - Dört kö 
şe 5 - Damda bulunur 6 - Ter 
okunursa: Sıfat yapmı)'a varar 
Eksilt değıl 7 - Cemı edatı -
Meşhur bır Turk ltarıkaturıst 
8 - Ters okunursa Görn\E'k 
Vuk m I< o ı\ u ı mı 

' 1 d11gı ul k 

t:VVl'..LKi ölıL.\IA A - o 
dan Sağa: 1 - Muhasebat :l -
Uluyan - La 3 - Vusat - Yas 4-
Amut - Saka 5 - Fal - MeraJ 6-
Ak - telada (adalet) 7 - O • Zı· 
yan 8 - Al - Kamara 9 - 'l'ehı
ren. 

B 
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BALKAN H1KA YELER! : 

'' KUDUZ OT U!,, 
Y11Dan Blki)'eli: Demetrios Blkelutaıı 

çmr..: Ha. Ça 

'"•ıtteı.., 1111 de Yunanhıta ftln lyra ada•nda doOnıu" 1IOI de 
81mUpUr. Yunanhların tipik mahallf hlklyecllerlndendlr. Dunya 
edebiyatına llU~Uk bir vukufu vardı.,. 

11r a6z vardır: K6pek hild.)'elerl dlkUyorlardı. 
de 7ılan hiklyelerıne benzer Bır eylw sabahı, ihtiyar Mitro ya-

deta bqladı mı bitmek bilmez. nana ıeldi ve ojlunun hıç te ıyı ol-
0 a)qam oturmuı, köpeklerden ko- madıtını söyledi. 

orduk. Yemek henüz bitmiı. - Nesı var? 
~1ın1... a7 ıırtmı ve hafif dumanlı - Bilmem, ateııl var, iştahsız. 

M7ir 1cin balkona çıkmqlardı. Hemen onu görmeğe gıttim. Yer-
D.L.benilz cwıara ve kahve ~rduk. de yatıyor, sakin gozükilyordu, Fa
-.- ara k87Jlllll: kat benzi upaarl7dı, ve UzUntü için-
- KOpelderden bahJs açılmca, Sa- de gibiydi. Ne!• alamadıtuıı, sık 

babanm "ltuduran Adam" hl- sık havasızlıktan bunaldığını soyledi. 
~-··' dinlemerııek olmaz. Acaba Ona biraz süt içmesi için ısrar ettim, 

en rica et.eki... Dedi. oturdu, süt kabıtıı eline aldı, takat 
8-aflm baba evveli anlatmak is- dudaklarına yaklaştırır yaklaştırmaz, 

katlan çablmt,;tı; 6aOr dl- milthl§ bir tlksıntlyle t.lıredığini gör-
1.akat, niU7et marlanmaa da- dilm. Sar'uı var ıibiydı, Öleceıinı 

---~ak bizi kırmak istemedi sandım. Biraz sonra yavaş yavaş yi-
lftlatmata bqladı: ne kendiDe geldı: 

- "11 eene evvel, bir aiustos ayı - Ahi Hep babamın kabahati, di
~-~:... BD' kaç gündür azılı 7e ıikAyet ettı. O, eğer kuduz otunu 
•ı.uuuu köyün etrafında doJaı&&- bulmut olaaydı, timdi kudurup ol-
rivaıet ediliyordu. İhtiyar Mit- mıyecektlm. ·· 

bir gece acı bir k6pek uluma- Hiç bir ,eyi olmadığını sır! mldesi-
le U78Dd$ aaınan, bahçenin çiti Din bozulduğunu soylıyerek, onu kan 

, irl • 7arı bir kurt azmam dırmata çalqtım. Fakat artık kendi 
PılGlılbl.fl 1167lü7ordu. Atet eımJt, 11Ö7Jediklerime kendim de inanmıyor 

t vuramam11tı; onun, ballf ay dum! .. 
..... .oaına ....... , ku;rrutu iki arka bacakları Ka7ID biraderim söze karıştı: 

a aıklfm11. bir aarhot gibi iki - lıin du asıl felAketi budur ya! 
~ lpaC~ vı:• :za1'1a:!"1'1ı tıte bu gızli korku krızi davet eder, 
~d a una . nzer ve tetanık tıtremelere sebep olur 

b ilflerden babaedıyorlar, Zaten tetanosla kuduzun alAmeUerİ 
alkı ıece 78taklannda bile aptı yukarı bırbırlerinca benz.erJer. 
açık UTU7ordU. Kimbilir ... 

** * * 
• r 61le sonu Krlst.ol bir alaç 

Paptia':z bll'aktıjı ;yerden devam et
ıölıesine oturDwt davarlannı 

"'7ordu. Blrdenbke onların kor-
içinde konu,tuklarau ve hep bir - Biraz sonra, daha eve varma -

dan, onun müthıt bır heyezan ve 
8 toplandıklarını ı&'dil. Mezar- hezeyan ve hiddet içinde oldujunu 
tarafından, ancak ~ adım duydum. Babası klllaede beni bek

hücuma bazırlanan. ve korkunç liyor ve ollunu başka bir eve, bır 
·~""'"' ıösteren bir kurt clunl1w- bodruma kaldırmak için yardım is-

Bq. ta, :rakah7arak ıqa1a fırladı. Uyordu. Bütun kö7, bunda ısrar e-
UDıi;retle kurtlar inanlardan diyor, sokata fırlayıp önune çıkanı 

lar, fakat kuduz bir kurttan difliyecelinden korkuyorlardı. Kôy -
korusun! liller korku içindeydi ve işte bu kor-

Jtrı.b kaçmata vakit bulama _ ku onları Adeta vahııleştırıyordu. 
kurt özetine çullandJ. Onu dUtUnmeden vurabilecekleri 

leriaıo., bilUln it~ dellkaıılılan i- anlqılıyordu. 
en cüsaeliai. en kuvvetlial ve Derhal odasma ıittim. O sUktinet 

ceauruydu; tam bir Palikal'78. içindeydi. Yere çömelmiı, dirsek
n bqka, 1671enildlti Pbl. leri dizlerine dayalı, batı avuçlan i

e en k6ti1 bir korutı bile u- çinde düfilnüyordu. Etraf karma -
çevirir ltanfıktı, her yanda kınlnııl tabak 

llücadele' miltbif obmqtu XrUb parçaları görülüyordu. Tek başuna 
:randan, kurdun ~u _, ~ma glrdl.lim zaman biraz korktu-

11 altında aıkınaja utrqırJıtea. ~ tumu itiraf etmelt)'lm. l'akat .istesem 
eliyle de gırııatına 78pıfllllltı. de arµlt ıeri dönemezdim. Elimi 

atuu çıkarmala vakit bulaınanut. bapıa koyarak bir dua okudum; e-
batırmata harcanacak fazla kuv- limi öptü. 

ti olmadıtuu iyi bildi.ti için balı- - Burada pek rahat delilsin, Kris-
pqııan. .. tı da... Nıhayet ikısi birden tos'cuğum, dedim. Haydi gel, am-

~dılar Krlnol ....... .caaa ...... ~ . ff1n 
fakat kurt. kurluımak lcln 191'· dlıha 111 olur. 
t kalan ~le oaun &GllQDtı par Cenp vemıedm kalktı, sonra •-

ordu,. kift ve ,.vq bir ...ıe bq unu btlk-
til: * * - Bent ~Jç kimsenin görmesini is-kristo. nlbqC kuvvetten dütUl- temiyorum. Ne olur soyleyin de çe-

..-.~tünı'-' ü biuetU ve 7avq 7avaı ~::,;; açtun, orada kimseler ol
~ Ttınete ~ mamtmı bildillm halde: 

~u: Uyar llit.roeun -' - Haydi, dalıbn oradan; evinize!. 
_ D.,.n Krlato. ıeU7orumJ db'e ll!Sleııdlm. Yürü Krlatoa, ifte 
ltoYUnlarm kaçllll''kk kuHlbe;re ita- 80kak bombot. lldellm!. 

ıeldiklerini g6rilnce, kapl7ı aç- - lfıla dayanaml)'orum Peder. !-
ileride Krı.to.'UD k1lnla bolut- ı;k bana azap veriyor. 

GODei batmak üzerefdl. son 11ık1 
ıörmO, ve ıüfetini kaparak lan açık kapıdan içeri doluyordu. 

ar a;raklarmm lideblldill kadar Kr1lto9 palto.unu giydi, başlıtJDJ 
~Cllmata baflmnllt. ıa&ıerlne kadar indirdi ve elini bana 

7ardım Qmidi kaqumda verdi, 
bir iıtUvvetle kurdun bqmı mQm. Amcasının evinde, onunla uzun za-
!Qeı-tebe aöPQndm ~ maıı kaldım. Onu teskin için ellın -

h,~tetı db'e baiu*. den pleni 78J>DU1t:m. Geri döndil-
-.aıat birderı vurmak kol'kuai71e iQm zaman, vakit hayli ıeçtt. 

an ihti7U ~ •akit kq• Sokakta zifiri karanlık içinde, bir 
eden kurdun kuJa1mı nlpnlaclı colt al.WW idamlar ıörür 11bi ol -

'-~• dokundu. Kurt camı& 79- dum, 
1'lvarlandı, Kapıyı Jdlltledlm, anahtarı :ranı-

tra.t;, lht17ar adamm omuzlan- ma aldım. K~lüler etrafımı aldı, 
da7ana c1a7ana kan tchıcl• ..,. Krl8to9 hakkmda sualler 7qdır17or

zaman, bÔuın kO:J beJ9can lardL Onlara onun ölec:eiini aöy
dl Kllile7• ,.up, bu& der- .ledim, ve "merhameW Allah" nl -

"'"·-· bitml ulaödK .. mına onu rahat rahat ölmete bıraJır-
-..... • malan için. 7alvardan .. 

* * * * e ıtlçlilkle ,u.blldlm. D1ın M.. bqmda oturan kilc(lk ,.._ 
kadml•r, CIDUD etratını almıf- _._ H1ap•-.1-t.I And 

YarQJ yakmak Jc!mwaın ak- -· 11 7.._J.11UA&A e-
aelmb'ordu. On1an, ltriltOIU .._ merakla sonlu: 
~ llllldmn• - .., 90JU'a?. Kıistos ne oldu? 

laındınbOmek ldn akla ka• Papaz tıiç bir cevap vermeden ıaz-
eeçUm Bir .. Kuduz Otu,. dur leri kapah, ellnl ileri uzattı. 
~ takat aranm11 taran- Bu hareketin mlnlsını ımlamala 

k6Jde ondan bulwwnamllb çalıpnadım. O, rahat bir 61Qme bıra-
lflh&7et blnblr mflfJdllltla .rts- kllmll D117dı! Yoka onu 61dürmill

erkeklerl - daha dcJlrUm ka- ler miydi? 
• onu ~ kalıdmna- Hizmetçi elinde mumlarla f"1"i ıir-

larsor kandırabildlm. n 70la di ve baıka te.Ylerden konUflllata 
K67lUlerln, .. tıbbm,. ve "hu- bafladık. 

r-ı:ııemn.. kerametlerine pek inan- ============= 
7oktu. .. kuduz otu., bulun -
ıeri '8rafınm - bal oktu• 

167lil)'orlardı. 

~lat.m bir müc!Mt 9QDf& dlln • 
Yaralan ve 78Dlk 7Uı.rl ona bl-

... P veriyordu, takat oa1ar da 
• Kriatol lyilefmı,ti. .. 

lelim, k671Werin bastaha-
e biç itlmatlan JOktu. Onlara 

me1ele, ,.ınm:a "kudu& ·oıun -
)dJ.,, Kriatos IOlcakta &6ründüiü 

vesv...U analar, ona 10kul -
'•tt için, çoc:uklanm çatırvor, 

dı .. Hüllaa 1tö7 tetikte duruyordu. 
1er onu klzdırmamala çalıJ17or- ı 

"' Kriatoıl, lreadllıl bile fQpbe ı- . 
dl. lellmlanma muka))ele .. 
ki ürkeklik. 'benimle konu -

en 10lcaktan pçen1ere 7aft7&ll 
111, bana onun ti lclnde llali bir 

dqQmlendtll Jmllftl ~ 
lavaDı oocuta lçtm ıoe ~ 

* * 14attaıar pÇtl. Jt6yl0ler 7avq ya
vq olup biteni unutmala baı· 

vey biç olmaıaa ö7le 16-

Dinyamn Siyasi 
Manzarası 

(Bq tarafı 3 ilnetlcleJ 

pltltokrasllerln, İspuyoJ miL 
1etinin ken«ll mukaddenbnı 
biaat keadtalnin tayin etm•l· 
ne mini olamadıldannı illve et· 
miftir. 

B• liderden, hpuyanm 
mihvere iltihak etmiyeeeji mi
nuuu cakarmak safdillik olur. 
BHAJdı bu be1anattan, mihver 
IQesinde teeutis etmls olan w 
mukadderatmı ona ballum• o.. 
lan General Frako hilk6meti· 
nbl, Alman,.am mtlnallp ık -
dQll bir amanda remıea mlh· 
..... iltihak edeeeli kolaylıkla 
u .... lmaktatlar. 

il. ANTEN 

Hamburg ve 
Em den 

Bombalandı 

Almanlar da 

Mersey Mıntakasına 

Hücum Etti 
Londra, 3 CA. A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri, gece, Hambur. 
ıa ve şimali ıarbi Almanyada 
dığer hedeflere muvaffakıyetle 
tetevviıç eden hücumlar yapmıı· 
tır. 

Hücum flddetU ol4u 
Londra, 3 (A.A.) - Hava Ne

zareti tarafından neşredilen bir 
tebliğde İngiliz bombardıman 
tayyarelerinin Hamıburga yap • 
tıklan son hücumun pek şiddet
li olduğu bildirilmektedir. Bil -
yük hasarlar olduğu ve doklar 
civarındaki sanayi mahallesinde 
büyük yangınlar çık(ıb görül • 
müstür. 
Diğer bazı tayyarelerimiz Em

dene yeniden hücum ettikleri gi
bi, Rotterdam'da petrol depola -
rmı da bombalamıştır. 

Alman tebliği 

Bertin, 3 (A.A.) - "Tebliğ,, 
f vi rüvet şartlanndan istifade 
eden Alman hava kuvvetleri dün 
gece Mersey mıntakasını bom -
bardıman etmişlerdir. Liverpool 
limanı tesisatında şiddetli infi • 
laklar vukubuldutu ve büyük 
yangınlar cıktı~ı haber veril -
mektedir. fngilterenin cenup ve 
cenubu garbi sahillerinde askeri 
hedeflere karşı akınlar yapılmış
tır. Gromer açıklannda 3000 to. 
nilatoluk bir ticaret vapuru im
ha edilmi&tir. 

Tayyareleri 
lngiltereye 

Amerikalllar 

lngiliz..lrak lhtilGflnm ispanya Kendi lrakta Harp 
Ehemmiyeti 

Şümulü 

ve 

Götürecek ve nihayet~e1ı~.:! 
· __._.. 3 ( • tahrikltuım diler Arap memle-

V8'llla•vu, .,..A.) - Ameri- ketlerini de Ingilizlere karşı kı -
kan hava ku~etleri gençler ko. sevke çalıpcağına he 
luna mensup bırçok subaylar as- YTı~ şup 
keri müşahil sıfatiyle İngiltere- yo • * * 
ye gönderilecektir. Bunlardan 
-a... Ame-''-a tarafından tnaı"l. O nun içindir ki, lngiltere, 
-.vlliu HA "' Irak hükfunetinin Incri}te-
tereye satılan tayyarelerle At • n-
lantiği 818Cakbr . Bu subayların reye karp aldılı muhalif hare -
İngiltereye gönderilmesinden keti yataştırrnak ve bu meseleyi 
maksat, hava muharebeleri biz. halletmek mecburiyetindedir. 
metlerinde tecrübeli subaylar . Fakat .görünüyor ki, vazıyet 
yetiştirmek ve İnıiltereye satı • ıdare edilebil~ sa!h.adan Ç~
lan Amerikan tayyarelerinin mqtır. Irak hükdmetinin Berlin· 
müessirliii hakkında tetkikat den yardmı istemesi meseleye 
yaptırmaktır. büsbütün başka bir mahiyet ver-

miftir. 
Bu iübarla Orta Şarkta mü • 

hinı hldileler ve mühim türpriz· 
ler arifesinde bulunduğumuz an
lqılıyor. 

Mukadderatını Devam Ediyor 

Kendi Tayin İngiliz tu:=1: 1 = 
Ed lon• ya karşı bir hücum yaptık.lan ece ıc ve bu hücumun püskürtulduğu 

S baklanda İraklılann ıleri sürdu-
Madrit 3 (A.A.) - "D. B. N.,. iü iddia Londrada doiru telıik

İspanyanın Napolyon'a kıtrşı yap .ki edilmemektdır. Yukanda is
tıb mücadelelerin anılması me- mi ae~n tayyare meydanında 
rasiminde Hariciye Nazm Serra. bUlunan İngiliz tanklarmın tah
no Suner bir nutuk sôylem1' rıp edildiii hakkmdakı şayia da 
ve Plutokrasilere ve bunlann İs- asılsızır. Son J(linlerde Irak hü
panyadaki tezviratına hücumlar- kUmeti Habbaniye tayyare mey· 
da bulunmuştur. dam etrafında frak kıtalan tah· 

S. Rusyada 1 
Mayıs Bayramı 
Tezahüratı 

Suner, ezcümle demiştir ki: $it etmiş siperler kazdırmış ve 
Plutokrasıler, İspanyanın ya- tayyare meydanına hikhn yay

samak hakkını tanımak isteme- laya da toplar yerleştjnnişti. 
dikten sonra, yeniden İSPanya Bu kuvvetlerin ~kılmesi için 
meselelerine kanşmıya çalışıyor- yapılan talep uzerme yeniden 
lar. İspanyayı kurtarmak baha- bazı İrat kuvvetlerinm buraya 
nesiyle, fsPanyol milletini he- aetirildili gorulmüs ve 2 mayıs 
yecana diışurmelt için en ina- sabahı erkenden muhasamat baş 
nılmıyacak şayialar ve yalan ha lamıştır. Irak topçusu tayyare 
herler çıkanyorlar. Bir ~n İs- meydanı üzerine ateş a~ıştır. 
panyanın üçlu pakta iltih'3km - Habbaniye İn~ılız hava kuvvet
dan, ertesi günü bunun aksiu- lerinın bir talim merkezi oldu
den, bir gün İspanyanm harbe ~ ıçin burada bulunan tayyare-

T L k't A.lm ıireceımden, ertesi gün bunun lerin çoğu talim tayyarelerid r. 
Ouru a an doiru olmadıitndan bahsedilı - Tayyare meydanında miıstahde -

~in 3 (A.A.) _ "Ofi,, yor. İki asır İspanyayı cebirleri minin ve Asuri askerlerden mti-
Dün saraymda Kızılor • y...wun.: Gevı.. altında tutanlar, İspanyanın ken- rekkep kuçük bir kıtanın bu-
du şerefine büyük bir kabul res· _.., • .,.. di mukadderatım bizzat lrendi- lunduAu yer miıstahkem de-
mi tertip olunmUflur. Müdafaa <Bat tarafı 1 incide) sinin kararlaştırmasına mani o- kildir . 
Halk Komiseri Mareşal Timon· Akşamı dolru düpnanm taz - lamıyacaklardır. İ9panyanuı ha- Petrol kuyularmın ve butün 
çebnko ilk kadehi Stalinin ve yild gevşemiş ve dün gece Al· ricl siyaseti, yalnız millt men- tayyare meydanlarının Irak kuv
Scwyet hük6metinin terefine iç - man1ar yeni bir hamle yapma • faatlere tekabül etmektedir. Bu- vetleri tarafından işial edildı
miştir. Mareşal, Stalinle Sovyet mıştır. lfilnkü neslin vazifesi, buRün !i hakkındaki Irak iddialan mu
hükUınetinin akillne siyaseti sa- SOLLUM mmtakuında bir in- kü realiteleri tanımak ve mem· nasebetiyle buralann esasen ö
yaıinde Sovyetler Birliji hudut - giliz Zll'hh kıtua dolambaçlı bir leketin istltbaline yeni bir il- tedenberi İrakhlarm elinde bu-
lannın emniyet altında ve mem- hareket yaparak ansızm büyük tlkamet vermektir. lmıduiu kaydedilmektedir. 
leketin sulh içinde bulunduAunu bir düşman kuvvetinin karşısına Amiral Darlan Parlae Yalnız Basra civannda Taiba 
söylemiştir. Halk Komiserler he- Çlkmıştır. Bir miktar esir alıııml§ tayyare meydanı İnRılizlerın iş 
yeti reisi Molotof, Marepla ce • ve bir sahra topu iğtinam edil· ~ gali altında bulunmakta idi. Bu-
vap vererek kadehini Kmlordu mi§tir. Vichy 3 (A.A.) _ İyi haber raya ise bir hücum yapıldıgına 
ile kumandanları şerefine kaldır- Bu mmtakanm diğer kısımla- alan Fransız mahfillerinde ö,ire- daır hiç bır haber alınmamış -
ıruşt.r. Stalin en yakın mesai ar- rında lngiliz devriye kollannm nildiiine "öre Amiral Darlan bu tır. 
kadaşları ile birlikte bu kabul faaliyeti devam etmiftir. haftanın soaunda veya önümüz- Jf.. 
resminde hazır bulunmuştur. Da- HABF.ŞİSTAN'da: Ambalaıd ü. deki haftanın baf1DC1a Pll'iae gi- Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) -
vetliler arasında Mareşal Voroşt- zerine yaptlan ileri hareketlnde decektir. &Adat radyosu, Garp mıntakası 
lof, Mareşal Sapoşnikofı. Maresal terakki görülmü'1ür. Şimalde Arjantin nazın kumandanı tarafından verilen i-
B~d?~n~ ve ~ulik .. il! ~'?'~tler harekatta bulunan lnıiliz kuv • kinci bir tebliğ daha netretmış-
Bırlijin.in Berlm Buyük elçısı Za· vetleri cuma J(iinü düşmanın en Lizbon 3 (A.A.) - Arjantin tir. Bunda, Irak toPÇusunun ve 
nof da görülüyordu. esaslı mevziine hikim olan bir Hariciye Nazın R~inezok dün tayyarelerinin muvaffakıyetle -

Pravda'nın maluıleai mevkii zaptetmiftir. Cenupta L sabah Excamblon Amerikan va- rinden bahsedılmektedır. Yine 
M09kova, 3 (A.A.) _ "Tasa,, lerliyen bir kol da Dessimin 80 ~~-.ile Amerikayı hareket et- bu radyonım neşı"ettiii üçuncu 

ı MaYll bayramına tahall ettiği kilomet~ şimalinde kain Valdia u.uq~ bir teblikde de Ba~ttaki teza-
Olat tarafı J faeldeJ başmakalesinde Pravda gazetesi mevkiini işJ&al etmiştir. FrtuUIGllUI Mtulrit elfial hurlerden ve tebrik telgraflann-

Tayyareler muhribimize hü • diyor ki: Aakerf• aözciille 11ön Vichy 3 (A.A.) - Fransanın din~~ vaziyete 

Almanlar Mi•li'yi 
lıgal &•yor 

oum etmelerine raimen &emi • Biıtün memleketler işçilerinin Kahire, 3 (A.A.) _ Aakerl söz- Madrit büyük elçisi Pietri vazi- lıikimdirler. Londra radyosunun 
miz 600 k;.ı Jturtarmı-+ır Bm. kardeflik ve tesanüt bayrBIDI o • '-- -,_A b•lnndl "zah tı yet hakkında hiik6m-- =--.. at 
hare Dı"amo..,.r•un ya--ı..:._.-__ kuao-- lan 1 mayıs, Sovyet toprak1-- cü, ~-. t ıu 1 a cuc ww• ~a!dattaki vaziyetın müphem 

JUUUU• ...... t. b. ilkbah uıu verıııi§tir vermek üzere Vicby'ye srelmis- oldukwıu soylecliiiJıe göre bu-
şan Wrynec de 100 kişi kur • ~ ır--- . ır ar gününü siis- Tobrukta dii§ınaıuft pllıu, seri tir. Pletri bir be gün Vichy'de rada kuvvetli olmactıklın anlaşı-
tarmıştır. . liyen mılyon~a bayrak, .şeffaf bir yarma yapmaktır. Fakat bun- kalacaktır. hyor. 
Muteakıben Dıamond, Remile- sancaklar ve işçi allmetlen ara • da muvaffak olmamasw herhan - Btıjdda flolra 

rin bir mini teşkil etmemesi ve smda tes'it etmiştir. Kapitalist gi bir §eyin istenildiği' gibi yu • 
ışığından düşman tayyarelerinin ikinci llem ikinci e m p e r - rümemiş olduğunu gösterir gibi- Trabluspm Petrol ıru!evyork, 3 (A.A.) - frak hü-
~ 'l'\4'4ı ul "'8 7"~*-= ' Ja..wa .. ıliaıie ı.o. .._ ..._,.. 11 __ .._._ ek - . - • • • iaf;IAlr etinin Almanyaya 7aptağı 
~~ vaparuna ~ ... bir -~""a.ı :su -· .... ----. - -- milacaat flwiDe IngWa JataJa • -:._, ::ti:.~··~· l8riyeUnl JtaJ7alar ~ et - Londra 3 (A.A.) - Afi mili- rmm D.Mı.t .......... _e ..a-"t.--. 
mi~tlr. ,,_ topr..-., J9Di df.v - mektedlr Pek muhtemel olarak -'-ıt .-..- WAÇ'&&Q ,.,-~ 

Ertesi sabah Nau .. lia'dan ha. letleri ve -ı milletlıeırl müreki .., __ '- cuzu' ~ ... __ .. ___ A-- mür-,_'-ep tUU& aJan11nm Kuclüsteıd muha- emrini aldJkları zamıec:1ibmkte • 
" .T- ~ WIU~& CA& birinin bildh.~lXH-e aöre, Fran- dir. 

reket eden ilci torpido muhribi- içine alarak geniflemektedir. Ka olarak bazı Alman unsurları da ... '""ua ft 

ne hücum edilm'i~ ve batınlmış- pitalist dünyasında hiçbir köşe vardır SIZ makamlan tarafından Trab- Abnanl/flllan 1JGl1lım fflle6l 
tır. ttçtincü bir torpido muhribi yoktur ki, harbin meş'lpll tesir· Habeşis· . tanda dünk" u- resmı· teb fı1;1sşahmdaintesdisvukedilenbulpetrol ~ Lo dr 
500 kişı· kurtarmıcı•A d insanca 1 · h' ed'lm · ıs K ' ıye anes e u m şıd- n a, 3 (A.A.) - "Beuter,. . ~ a erı ıss .. ı emıJ ~ un a - !iğin alındığım bildirdiği Bahr- detli bir infilAk neticesinde çok Dün akşam Londrada iyi bir kay 
zayıatın fazla olmasından kor. pitalist dunyasmda hiç ldm9e ya daj Tana gölünün en cenup kıs- b .. yük huar vuk bulmuttur naldan haber verildijirıe göre ı-
kulmaktadır. nn .ne olacabm. ve kiminin empe.r ~da kAin bir tehirdir. Burada, u u • rak hükdmett reisi Rafit Ali İn-

,,,_Lı: • 4_1.Jı,46.. yalist salhanesinde kurban ven- T ~lünd" ---·'-' tan ..:t+.- ı...- Alman ,. """genın .. .,.,...... 1 M .. ı bilem Ka ·talist ana .... e ... ,., .. ~.. - yareler!-·-· ..n .. n. -- ,.nı:ı.. au_.,..,, .. -r yanm yar-ece6&&&& ez. pı mem • ed L .. :~1- bir • r '°-- auuU e-r •-'&U&& • damma talep e+-f ..... ., 
leketlerin milyonlarca f..,,.isi ı zım en auçwr: . garnızo~ '!8 de düpıım h.-ı .. -- devam .....,. .... . 

Londra, a (A,A.) - .Amirallllt dal- günilnü karada denbd ~: ltalyanlar ~ımdi Tana gölu • etmiştir. Ela~~da bir J,.,,a& -'irinin 1'fllHll • 
resinin buailn nearettiti resm1 bir maYJS e ve nun cenup sahıHnden kovulmuş 
tebllide Yuııaıu.tandaki İmparator- havada cereyan eden kanlı muha oJmıkla beraber, şimal sahilinde nakliye kaf~e pddetle hü - . Londra, 3 <~-~) - Ingil~. 
luk kuvvetlerlnln tabliyesi hakkın- rebeler içinde, yorueu bir if göre bir miktar ltalyan daha kalmak- cum edilmiştir. Birçok kamyon - nın Baidat elçisi CornvvaJJuıden. 
da tafsil4t verilmektedir, rek ve bombaların ve yangınla • tadır lar yakdml§ dijer bazıları da ha ahnan haberlere göre Bajdatta su 

Yunan llmanlarmdan bfrçolunun rm daimi tehdidi altında idrake- Bb-kByden ilerliyen bir kol ta- sara utratıhmftır. Tobruk mm- kdn hüküm sürmektedir. Vaziyet 
bava hücumları neticealnde kullanıl- diyorlar. rafmdın ifpl edilmit olan De - takı11nda .avca tayyarelerimiz iJd gerstn olmakta devam etmekle 
maz bir bale gelmeleri ve mihver Sovyetler Birlilfnbı Stalin ta- bug Amıara'ya giden büy(lk yo- M~td taYJll'eSi dÜfÜl' - beraber fimdiye kadar hiçbir hl-
devleUerlnln Yunan Nhlllerl Ozertn- rafından takip edilen hakimane la ı5 kilometre afed b lµn mÜf}erdir. dise zuhur etmemiştir: 
de havalara hlkim olmalan dolayı. dıı siyaseti Sovyetler BirliA'ini maktadır .,.. ~ u - Habefi8tanda cenubi Afrika Diler taraftan öirenilcfiilne 16 
aiyle tabli;re meselelinln çok zor '" ukerl ihtiliflara liirüldemek ü- • avcı tayyareleri Agaroda t>ir I~ re petrol vapurlaruım herbangl 
tehlikelerle dolu bir if olacatı bW- zere emperyalistlerin eevfrdikleri llilalın 6lr 111nld yan tayareıd dÜ§ill'mÜf Gimmada bir taamudan muhafazua için 
nl)'Ol'd manevralan akamete ujratnuf - zaptedilcll yerde bulunan bir tayyareyi de icap eden tedbirler çok evvelden 

40 
~ ukerle binlerce mubaelrln tar. Fakat harbe iştirak etmiyen tahrip etmittfr. Delna Tahor'da alınmış bulnnmaktadır. Bu boru-

muvatfaklJ'etle geri alınmama 24-25 Sovyetler Birlilf hudutlarmm 8- Nairobi, 3 (A.A.) " - Ua~ dil§man siperleri ve müdafaa mev ların herhangi bir kıım11na el ko-
Nisan gecesi baılaamıetır. o,_. ilk tesinde cereyan eden hldiselere zabta haklDnda bugun ~alrobıde zileri bombardunan edilmiş ve nulduğu ha)rlnnda hiçbir haber 
rlcat eden kıtalar Raptis ve Napolia IAkayt kalamaz. Çünkü hükfune. Defl'edlleD remıl tebliide 200 Falap geçidinde ve Afangi galü yoktur. 
mmtakalarmda bulunan ve 13.000 ki- timizin dit siyaseti Milletler ara- ,.erli ukerln esir edildili bildiril mm~ ~ ila~tler kay· Taldl.ı/e .ulaler 
we balll olan tngtus ve tmparator. smda bir sulh siYaHti, vatanımı- mektedir. dedı~mek suretiyle bır düşman Beyrut, 3 (A.A.) - Irat'tan 
luk kuvvetleri olmu,tur. zm emnlyeüni koruyan bir siya - de~~ nı:'12~k nakliye malzemesi ~_ne sa- gelen IngWz kadın ve çocukları, 

25-28 Nisan pce9i Meıara mmta- aettir. ~ ele ~ittir Fite eh ir depo~ !• naJUi~ kafileleri. J'ililtin'e gitmek üzere, Şam, 
kumdan ısoo kiti pri a1ınm11tır. -u bJr asaıa" mevkuJ; ne çok büyük sarar verllmi§- BeJr'Ut ve Halepten geçmektedir 

28-2'1 Nisan gecesi Yunanistandan nlz kuvvet1ert Yunanlataıı Ahillerin- mi,.,...... :ar . tir. ~itralyöz atefiyle 50 den faz Bunlarm ekserisi hava yolu il; 
eeman 18000 kili tabli7e edllmiftir. den uzaklalDUlbr: Burada bir e9fr ahnmaş la dupnaıı kamyonu hasara uğra- Haytaya plınektedir 

• ve birkaç top tttinam edllmif - tllnnftar. • 
Bunların 8000 1 Kalama~ 4000 1 .., * tir. Bundan bqka Delliede 600 lngiliz bombardmıan tayyare- Gazetelerin na:-..&:U:!:--
Naplia, 35000 1 de Rafina ve Raptı. Aablre, 3 (A.A.) - Rebter'in hu- Avrupalı ve 200 yerli esit edil • 1 · b · d ·· torpido ubri T ----'- ,............,... 

mıntakumdan tabll7e olunmuttur. au.ı muhabiri blld1rl7or. miştir. b-::e ,! b~':ıi;nan ücar: vapa: B~., 3 (~) - •caeuter,, 
2'7-28 Niaan ıeceli harp pmilerl ın.ıuz bava kunetlerinden bir c---Lf Afrika bowtleri runa hücum etmi§tir. Müteaki - sabahki Ingiliz gazeteleri, bil· 

Raptis'den ~000 ktsl lrklp etmlller ,.oıc.eıt ııubq, tncıua bava kuvvetle- .....,. ben yapılan keşif uÇUflan esna- haasa lngiliz - Irak hldiseal ile 
ve son kafilenin pmilere b1ndirll - rine mensup 10D iki bin kilinin Yu- 11..,.. 11inderlleeei smda her ild geminin de batıllı m~~ olmaktadır: ~azetele~, 
mest ertesi geceye bırakdmıttar. ita- nanı.tanı 118111 terlnıtıalt oldutunu Kap, 3 (A.A.) _ Cenubi Afri- anı lm..+.• muttefikan bu hldisenih eebebı-
lamata mmtakumda tabliye edilecek bana anlatmıatır. Bu y(lksek IUbay, b birliii Başvekili General llf' "li'-· ni mihver devletlerinin entrika. 
daha 8500 ukerle birçok Yutoslav Almanlarm Takından takibi denm Smuts, cenubi Afrika bükUme • Alınan fe61lğl la!'m;I atfetmekte ve Iralan eko -
muhacirleri bulunQJOl'du. 21 Ntaan ederken, hiçbir ıca,ıp kaydetmebl - tinin, Habeşistan harekltmda Berlin, 3 (A.A.) _ .,Te'LliXr D?mik 'V_~ str~tejik eh~ti-
gece -,.rınndan bira& 9Cllll'& Kalam•- &in •lerlnln ~ini orıaıme et- kullanılmaların 1" kalma '1.1 an m tebarüz ettinııektedir. 
ta mmtaıcaamın di1smaD eline ıeçtiii mit ve karanlıktan bw.tlfade Ko - ca cenubl Afrib =tının L~ ŞlmaU ~ Alman heyeti Times diyor ki: 
6lrenilmllttr. Fakat buna ralmeD o ra'nırı en cenubunda bir kQçQk kOJ'- aKnd rilm . Hferiyesme mensup UDIUl'lar in· Yenı Irak hükılmetlnin mihver 
pce bu nwıtakadan 500 den tuıa ın. dan 1D1anJa dopdolu olarak kalkan• yaya.... e es~e müsaade et- giliz kıtalan tarafından anudane le i§birliii yapmakta olduiun _ 
san tahl1ye edllmiJtir. Bundan bqka tiz metre bo.Jundakl bir vapur lcln- tilini beyan e~. General müdafaa~ o~ Tobruk dan arbk ıuphe edilemez. Inlfl -
Monemvaa•akan 37DO kili ve Kiteria de Yunanlstam terkeden en IClll tn- ~:n~~~~irha~ un. müdafaa hatıl uzennde derin terenin, Irak hüldmıetinin suini
dan İn&illz hava kuvvetlerine men- sillz hava kuvveti aubaTJ kendisl oı- .. i-diden MiSi?' lunda bul _ liiine n~ etmiftir. Bu hare - yetine teessüf etmekten, saferi 
sup 7110 klai kurtarılm,.tır. muttur. r-- . yo . ~ kat menii mahiyette cereyan et- Arap lstildlll için bir tek Omit 

Kalamatat havalialne ertesi ıeee Bu suba7 demlltlr ki: d~ illve etmif ve demış - mlftiJ'. Alman kıtaları birçok bile bd'akııuyacak olan dtktatcsr-
lle müteakıp pce bir tarpidomm si- Yunam.tam t..ketmelı: mecburi:re- tir t~tımızı MiSii' hareklt.nda BJıokbaus'lar zaptetmişler ve yiız· !erle ifbirliii ;yapnıaktati mü1a-
derek plljlarda kalanları toplmu79 tinde bulundutumuz sarahat keebe- kullanacaiız b uharebey la'ce esir alıruşlarcbr. raatma f8llJUlktan ve Iraktaki 
çalıfmlflır· Düpnanın Kalamata)'ı dince, İncillz bava kuvvetleri. Ko - eUmiı.de bul..:.n u büz:ıün men.,,:_ / lal.gen felJIJU h~ ve stratejik menfaatle-
ttıallnden llODl'a 79palan bu ziyaret· ra'dan 1ahll7eJ1 orpnbe etml7e benJ 1ardan istif de ederek i.+i .. ak -v• riDI, mümkün olan bütün fiddet 
lerln birincisinde 35 ıubay, tklncl • memur etti, Tabliye edilecek tncDlz decejiz. • •- e- Roma, 3 (A.A.) - "Teblil,, le müdafaa etmekten. bafka yapa 
alnde de 23 ııuba)' n 171 uker kur- bava kuvvetleri erleri. tayyareciler Sirenaik'te Tobruk müstahkem c-ıı 10)dur. 
tarılmJltır. de dahil olmak üzere, takriben 1.100 Blllltıglülnıua ojlıı öllli mevkimde duşman ist1hldmlal'I • DaDy Telegraph bundan IOfth 

30 Nisanı ı Mayısa balb78n ıece. kifl idi, BfltOn Jılwmnnrnm ve tıeçbi- Londra, 3 (A.A.) _ Alman na karşı topçumuz ve kefil kolla- Irlkın ehemmiyetini tebarüz eı -
Akdeniz donanınaa bqkumandanı, sabmmn • b07Qk kllllUDJ meJt1n - l'lıdymu, İtalyan ordularl -.Jt l'lmıZ büyük bJr faaU1et aester- tireret 86zlerlne f6Yle devam edi
tmparatorluk kunetlerb'le tnd1z b&- UkJer içinde '8brlP eUllcten 9ClllJ'a, ... Genelkurmay Bıfkına Marepl miş,tir. 2 Ma)'IS pcesi dlpnan yor: .. Stratejik bakımdan lrüm 
va kuvvetlerine mensup 41.000 klll• bil clvanoda ııaklandılı:. Dikkati ca- Badogllonun fbnaU Atrikada bir tayyareleri Bi9zi illılrlne bir ehemmiyeti, hiçbir ama bu -
nln tabliye edildllfnl bildlrmbtfr. Up keyftyetlerden birisini, tehir ve hava muharebesinde aldüğünü akm yapmıftar. Biıbç kiti öl - günkü kadar bOJ6k olmmnıftır. 
Bunlardan baıka binlerce muhacir de köylerde Yunanlılann bize karp &6a· bildirmektedir miif 'W yaralammftlr. Bir mik • Çünkü lnıık, SuriJe ve '1'8rkiye 
nakledılmittir. Aakerl makamlarla Is- termiı oldutu '7flik ve yardan teekil 1 _ _,,; t bllği tar hasar vardır. Bir Inlfiiz bom ile hemhuduttur ve bqjki mem-
tlpre edildikten aonra artık tahl ye etmilt.lr. Geri ıttmekte olmamıza rall ,.., ... z e bardıman tayyareai tayyare defı leket hakkındaki Nazi niye l 
hareket ne devam edılemi,.eceli an-- men, bize bol bol yiyecek ve ç çekler Kahire, 3 (A A.) - "Tebliğ,. bataryalarımız tarafından dU§U· petrol ihtiyaçları ne kadar 
la ılm11tır. Bunun üzerine l~ • verdiler ve blzt Jak&n ettller, lngiliz bombardıman ve avcı tay- rulmuştur. o kadar sarihtir. 
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Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude lstırap Çekmeyiniz! 

B ~ R T E K K"A Ş E 

NEVROZİN ~ 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ al!rı· 
lannı sür'atle izaleye kafidir. 
Romatizma evcaı, sinir, mafc;al 

ve adale ıstırapları NEVROZİN 
le tedavi edilir. • 

Müessir ilaç : NEVROZİN'dir. 

NEVROZİN Tercih Ediniz 
Tesiinin Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır . . 

ÇAPAMARKA , ve her yerde Poker traş İCABINDA GÜNDE "3,, KAŞE ALINABİLİR. • 
ıma 

bıçakları isteyiniz. • hl .. , _______________ , - - -
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UZA VERECEGiNiZ 
GÜZEL HEDİYE 

Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymet1i bir hediye vermek ister. Fakat bu .hediycl; 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkü1dcn kurtarıyoruz ve cocui!unuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ar.sik1opedısı A Çünkü: 

lstanbul Defterdarbğından : 

No. Mllkcllefln adı ve i:. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
o 

Soy adı: 

Şuhin Kaya muakip 
Kohari Kıırol ressam 

" " " 
" " .. 

Nikola Pavloviç pastacı 
Niko İğnadyadis pastahane 
Erik Blankavıst komisyoncu 

" " " 
M. Para~kovolıı şapkacı 

10 Oskar Cillıciynn berber 
11 Nikola Aıınatiyadis pastahane 
12 Ali lokanta 

,, ,, 

" " 

Mahallesl 

Asmalıınescit 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Tomtom 

Kuloğlu 

As. Mes 
Kuloğlu 

.. 
" 

Sokaöı 

Suriye C. 28 
Gıızvecl 20 - .511 

" " 
" " 

Tepeba~ı 37 

" 
37 

Emirnevruz 4 

" .. 
isUklal 391 

.. 231 

Tepcba~t 31 
Hava 4 

,, :tJ 

u ,. 

Ahududu 13/l 

15 mi· Fev• Cilt, varak 
ıll ve kallde l hbarnamenln 

Matrahı Kanınç Buhran zam zamlar Senesi No. 

120 
75 

75 

75 

10,04 
22,50 

13,44 
9,06 

2,01 
4,50 
2,69 
1,81 

711,25 142,25 

2,42 

1,63 

282,20 56,44 338,64 

147,62 29,52 26,57 
142,31 28,46 

96.00 19,20 115,20 

337,15 

12 80,35 

67,43 683,50 

16,07 

1350 405,00 

1350 
1350 

630 

405,00 
44,03 

250,40 

81,00 

81,00 
8,81 

50,08 

7,93 

937 
937 
937 

937 
937 

937 

037 
937 

937 

937 
937 

037 
937 

937 
937 

36/9 
35/33 

35/32 

i5/34 
8/16 

8/7 
9/U 
9/18 
5/95 

S/33 
1/24 

7/78 
7/79 
7/80 
7/81 

Beyanname ih:e-
rinden t.tıakkUt 
eden vergi na• 
zarı dikkate alı• 

nacaktu; 

çocuğun mektepte 
mektep dışında, hat1iı 
mektepten sonra muh· 

taç ol iuğu en kıy

Çocuk AnsiklopPdisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 16 Ağavn.i pansiyoncu ,. ,. Telgraf 16 570 199,50 39,90 239,40 937 35/42 

17 Garbis kundura tamirı ., ,. İstiklal 89/l 90 9,80 1,96 l,76 937 36/49 

13 

14 

15 Yani Komlsinos komisyoncu Ka. Mus. 

Adres: 

Çünkü: 

ır.etli eserdir. 

Her hediye kmlıp kay
bolabilir veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Co· 
cuk Ansiklopedısi, Ço

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

stanbulda TAN Matbaası 

'f 

Çünkü: Çoc1J-:t A.1s:klooedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde' 
teclit edilmi.ş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimler' 
te11zilatlı (6) liraya verilir. 

18 Pctro çlnl sobacı Kulof;lu' Ahududu 10• 48 14,40 2,88 937 36/47 
19 " " .. " .. " 48 7,49 l,50 1,35 937 36/48 
20 Mustafa tatlıcı Firuuığı Bostancl 40 84 38,04 7,61 037 36/21 
21 Hırlsto kundura t:ımlrdsl ,, Yenlçnrııı 6~ 45 3,70 000,74 000,67 937 36/24 

Galatasaray Maliye Şubesi mUkelle!lerinden yukarıda adı ve işi ve tirarctgah adresi yazılı sahrslar terki ticaretle yenı adreslerini blldlrme
mis ve tebclluf;e saUıhiyetll bir kimse göstermemlli ve yapılan araştırmada da bulururnımış olduğundan hızal arında göst.crilen yıllara ait kazanç 
\e buhran ve asgari ve mısil ve % 15 zamlarını havi ihbarnamelerle komisyon kararlarının bizzat kendilerinttı tebhği mUmkun olmrunıljtır, ltcy-
!iyct 3692 sayılı kanunun 10 - 11 ci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (3458) 

- ş. 

--------------------------------------------------------------------------
ADALAR 

Hattl 

ANADOLU • YALOVA 

ilkbahar Tarifesi 

Türk Ticaret Bankası A. 

lstanbul Şubesinden : 

• • • • • • 1 ~ • .. ... ·.-. ...... ' 5 Mayıs 941 Pazartesi gllnünden itibaren Adalnr - Anadolu- Ya
lova hattında İlkbahar iari!esi tatbik olunacaktır. 

~ .......... rm!ll ................... w: ......... .. 

v CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Aznmi f250) lira~"l kadnr nylık i.icrct ve n~·rıcn mesken 
tazminatı verilmek iizere. Kızılay Ccmh•cti Umumi Merkezi 

UHA :ECE 
SE v·s NE 

l+'ONTROL 

BiR ŞEF 
nlınncnl,tır. Taliplerin nşnlhdn ynzılı evsafı lıniz olması lazım. 

dır: 

A - Yiik <'k mektep mezunu olmak, 

B - A kertikle ilisiği hulunmımınk, 

C - Devlet dcvair veya mi.ie se rıtında veya hnnknlardn 
uzun miiddet muha ehe '\'l' nnı:ımelat c;ervislerindc 

şeflik 'eya miidiirliik gibi vazifeler gifrmüs olmak, 

Ç - Sıhlıati tam olmak. 

2 - Talin olııcnklnrm. hir mektupla, mevcut mektep diplo· 
ması. ~nlıstıklor1 yerlcrdPn ııldıklnrı Bonservisleri ve ve oiki 

miishitcleri 'c iki kıt'a fofogrnfilcri ,.c bir niisha terciimei hal 
rnraknhırİ\ le hidikte. J O ı'.\1 ıvıs 1941 tarihine karlar, Anka· 
radn Kızı~ny Crmi~ eti 1crkez.i Sicil l\li.irliirHiğiine miirncaat 

etmeleri \'C miiracant mektubunda kendi hnklnrında mallı. 
mat \'erebilecek tnnınmıs ii · zatın isim ve mııvan..ah adres

lerini dcrccylcmclcri ln:zımdır. 

Tnhsil derece1eri nnz· rı dikkate alınarak, e\·sa(ı mntliibc
) i haiz oldukları nnlmalan tn 'iplerin taaddiidü halinde nrn. 

lnrıPrla tar mii ahakn ncılacaktır. 

e ~kli Namzetlerine : 
15 - 18 yaşmdn olup muayenede kazanm~ 

nl r 5 Mayıs 941 pazartesi scvkedılccck
aat 6 da Kurumda bulunmaları ilfın olunur. 

(3409) 

banıp ve i'kşrıyat muduru. t:nun Uzman. Gazetecilık ve .Neşrıyat 
T. L. $. fAN Matbaası 

Yeni tarife iskelere asılmı:ştır. (3442) _________________ , 
Cinsi 

\'on:ı 

AnidrH 
sulfurU 

Muhammen B. 37,5 teminatı 
:Mik. Lira Kr. Lira Kr. 

10 adet 650 48 .... 
ıJ 

3020 Kg. 

Eksiltme 
Şekli 

A. Eksiltme 

Pazarlık 

saati 

15 

l - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarları 
yazılı (2) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alına

caktır. 
2 - 10 adet von:ının muhammen bedeli, muvakkat teminatı hiz:ısın-

da yazılıdır. • 
3 - Eksiltme 16.5.941 cuma günil yukarıda yazılı saatlerde Kabntaşta 

levaznn ve milbııyaat ljubesindeki alım komiı:yonunda yapılacaktır. 
4 - NUmunc ve şartnameler sdıii geçen şubede görUlebilir. 
5 - isteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve saat-

lerde 37,5 güvenme parıılııriyle birlikte mcz.kur klmlsyonıı müracaatları. 
Allabe sırasiyle bUtün hastnlık- (3363) 
lorın resimli olarak tedavisi ve 
tnrlfi Her zaman herkesin ya- • • • • 
nmd~ bulunması 

0

l!'lzım olan bu 1 • KUŞ TUYUNDEN 41 
güzel eser nefis ciltlı olarak yal- ~ Z. 
nız l lıradır. ButUn biıyılerden 1 Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak, hem kesenize ve lıem de 1 

, ~ı::~·'(.ı'; J;~~" ~~~:=~::,,~'.;, ·;:~~·::.~.:. BiR KUSTOYO YASTIK 1 LIRADır 
1

,.- D ı·ı S . ~ Ynstık, yorganları dn pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmnkçılar 
,- r. lsan anu &,. .. 1 

Istafilikok Aşısı · 
. 

1 
_ Omer Balı oğlu Kuı Tllyll Fabrikası: Telefon : 23027. ~ 

1 tstarı.ıakokıard n mute,eıııt cer- D. b k B I d. • d 
genlık, knn çıb nı, koltuk nltı ıyar a ır e e ıyesın en : 
çıbanı, arpacık) ve butun cilt 
ha talıkl:ırınu kar ı pek tesirli 1 - 31776 lira 37 kurulj keşif bedelli belediye elektrik fabrikası ba-
blr aşıdır . .oıvanyolu No 113. ra1· i"""Db 21-4-941 tarihinden itibaren 31 gUn mliddeUe kapalı zar! u-

'9 - . , suliyi;""cksiltmeye konmuştur. 
2 - İhale 22 Mayıs 041 Per5cmbe günü saat onda belediye encUme-

Tiirkiye iş Banknsı A. S. den: nlnde yapılacaktır. 
İstanbul, Galata, Beyoğlu şu- 3 - Muvakkat teminat 2383 Ura 23 kuru§tur. 

~elerimizle Beyazıt, Kadıköy. 4 - İsteklllerdcn aranan vesaik: 
Üsküdar ajanslarımız gi elerinın A - Evvelce otuz bin liralık inşaat yaptığına dair resm! bir vesika. 
5 Mayıs pazartesi ,ı:rününden iti- B - Ticaret odasında kayıtlı bulunduf,'Una dair bir vesika. 
haren yaz mevsimi münasebetiy. C - Bu ihaleye gireblleceğine dair villıyet nafıa mUdürlliğUndcn ve-
le şu santlerde nçık olacn,ğını ı 'miş bir vesika. 
muhterem mi.işterilerimize bildı- 5 - İstekliler 2490 s:ıyılı kanun hilkümterine tevfikan tanzjm ede-

cekleri teklif mektuplarını 22 Mayıs 941 Per§embe gUnu saat dokuzn ka-
ririz: dar ımznh makbuz mukabilinde belediye riyasetine vermeleri ve bu sa-

l:Ier gün: 9.30 - 13,30 attcn sonra verllccı!k kap:ılı z.ır!ların kabul edılemiyeceğı proje ve ke
Cumnrtcsi günleri: 9,30 - 11,30 §ı!lerın belediye fen mudürlilğunde görülcbıleccğl ilfın olunur. (3323) 

5 Mayıs 194 ı tarihinden itibaren yeni iş'ııra kadar Bankamız gişeleri 
aljağıda gösterilen saatlerde devamlı olarak açık bulundurulacaktır. 

Adi günler: 0,30 dan 13,30 a kadar 
Cumartesi günleri: 9,30 dan 11,30 a kadar 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Ankara - Gölbaı;ı - Haymana - PolaUı - Sivrihisar hududu yo· 

lunun 48 + 800 - 64 + 800 üncü Klm. lerl arasında (16) Klm. re t.U
lünde yeniden inı,:a olunacak tesviyei türabiye, şose ve sınat imalfıt ifi 
22.5.1941 pazartesi giınil saat 15.30 da VilAyet Daimi Encümeninde ihn• 
lesi yapılmak üzere kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmulitur. 

2 _ Keşif bedeli (283380) lira (90) kuruş ve muvakkat teminatı 

(15085) lira (24) kuru:ıtur. 

3 - Taliplerin : 
A - Muvakknt teminat mektup veya makbuzlnrmı 
B - Ticaret Odası vesikasını, 
C - En az (70000) liralık bu kabil sose işi yapmıli olduklarını ısı;at 

edecek vesikalarım, talip muhendls veya !en memuru olmadığı takdirde, 
bu kabil bir ten adamı ile işin nihayetine kadar teşriki mesai edecekle
rine dair noterlikten musaddak vesikalarım bir lsUdayn raptederek iha• 
Je gününden en az (3) gun evvel Viliıyete müracaaUa bu vesalklerıne 
müsteniden alacakları fenni ehliyet vesikasını hllmilcn ihale günü ( 14· 
30) a kadar 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazırbyacakları 
teklif mektuplarını Daimi Enc:ümen riyasetine tevdi etmeleri. 

4 - Bu ise ait k~i! ve §ıırlıııım-clerl her gün Nafia MlldürlQğündc 
görebilecekleri. (2401) (3406) 

Ankara Valiliğinden : 
l - Ankara - Kayas - K. kale yolunun 14 + 400 - 26 + 400 cU 

kilometreleri arasında yeniden inlja olunacak 12 kilometre tıllündc!d 
tesviyel tlirabiye, sınai imalfıt ve şose inljaatı 22.5.941 tnrlhlne rasUı
yan pazartesi gUnü saat 15,30 da VılAyet Daimi Enclımcnlndc ihalm;i y.ı
pılmak üzere kapalı zar! usul!ylc ckslltmcye konulmuştur. 

2 - Kesif bedeli (243010) Urn (54) kuruş mu\ nkknt teminatı 
(13400) lıra (53) kuru tur. 

3 - Taliplerin : 
a - Muvakkat teminat mektup \•cya makbuzlarını. 
b - Ticaret Odası vesikalarını, 
e - En az 70 bin liralık bu kabil eose isi yaptıklarını isbat ede

cek vesikalannı, talip mühendis veya !en memuru olmadığı takdirde, i· 
şin sonuna kadar bu kabil bir :!en adamiyle teşriki mesai edeceklerine 
dair noterlikten musaddak vesikalarını bir istidaya raptederek ihale gü· 
nünden en az üç gün evvel ViUlyet makamına müracaaUa bu vesaike 
müsteniden alacaklan fenni ehliyet vesikasını hAmllen ihale gilnü saat 
14,30 zn k<.dar 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfıkan hazırlıyncakları 

tcklü mektuplarını Daimi EncUmen Reisliğine tevdi etmeleri. 
4 - Bu ise ait kesir ve sartnameyi her gün Ankara VıUiyetı N. fia 

Müdurlilğündc görebilecekleri, (2402) (3408) 


