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HİTLER'İN 
NUTKU 
.VE TÜRKİYE 

r· .. ···~~radeniz~ı 
ı Gıdeceklerın ı 

;e:::~esiy~=:i~~birH:~m:~ 1 H k G .. .. 

AFRiKA CEPHESİ 

Amerikan 
Malzemesi 
Mısır' da telkine kapılmamış, hatb hareke-. t 

tinde daima istiklalini muhafaza 1 ar e e unu 
::~!~ika::~~:~~~t i~~i=~~~ 
,nesi herhalde memnuniyete şa-
yandır. Türk milleti, Führer'in bu 
sözlerini, Türkiyenin istiklllline 
karşı beslediği hürmetin bir ifa
desi olarak telakki edecektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

H er mühim hadisenin ari .. -
fesinde veya vukuunu rnu

teakip Alman devlet reisinin nu
tuk söylemesi adeta teamül ha
line gelmiştir. Polonya ve Fran
sa zaferlerinden sonra uzun nu
tuklarla vaziyeti milletine an -
latan Hitlerin bu defa d~ Bal -
kan harbinin kapanmasını müte
akip Alman milletine Balkan 
harbinin sebep ve netic<?lerini 
izah etmesi bu teamülün bir ica
bıdır. 

Führer bu defaki nutkıı::ıda en 
ziyade Balkanlar mevzuu üzerin
de · durmuş ve bu münasebetle 
Türkiyedcn de bahsetmiş olduğu 
için, Alınan devlet reisinin iza
hatı bizi de yakından alakadar 
etmektedir. 

Hitler Almanyanın Balkanlar 
daki siyasetim şu suretle hülasa 
etmiştir: 

ı - Almanyanın Balkanlar -
da hiçbir zaman ne arazi alaka
ları, ne de hodbin siyasi men -
faatlcri olmuştur. 

Mühimmat Yüklü 26 

ilk Kafileyi 
Mayısta 

Teşkil 

ve Bir 
Eden Bütün Y o1cular 
Seferde Nakledilecek 

Vapurun 

Vardığı 

Süveyş'e 

Bildiriliyor 

lngilizler 

Esir Aldı 

Tobruk'ta 

3,000 

Mukabil 

Mihver 

Boyuna 

Taarruzlarla 

Kuvvetleri 

Hırpalamyor 
Ankara, 5 ((Radyo gazetesi) -

26 büyük gemiden mürekkep ilk 
Amerikan gemi kafilesi Süvcyşe 
gelmiş ve taşıdığı mühim miktar
da harp malzemesini burada bir 
yere ihraç etmiye başlamıştır. 

1 ngiliz resmi tebliği 

Meccanen neklcdilcn yolculardan bir kısmı Galata rıhtımında 
Kahire, 5 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Libyada: 3/ 4 mayıs gecesi kıtala
rımız mukabil taarruzda buluna

"Aksu" vapurlariyle sevki mu- rak düşmana ağır zayiat verdir
karrer 1738 kişiye mukabil 397 miş ve taarruzu yenilemek için 
kişi ~elmiştir. Denizyollan idare- düşman tarafından yapılmakta o
si iki vapurun yolcularını birleş- lan hazırlıkları ifna etmişlerdir. 
tirmiş ve yalnız "Aksu" vapuru Sollum mıntakasında makineli 
bu yolculan alarak Karadenize kuvvetlerimiz yeniden faaliyet 
hareket etmiştir. göstermişlerdir. Müteaddit düş -

Devlet vasıtaları ile Anadoluya 
meccanen nakledilmek üzere be
yanname verenlerden bir kısmı 
da dün sevkedilmistir. 

"Trak" vapuru , 460 kişi yerine 
28 yolcu ile Mudanyn.ya hareket 
etmiş, ancak bu vapura ücretli 
yolcu da alınmtştır. 

Bundan başka, "Tırhan" ve 
man müfrezelerine muvaffakı -

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4> yetle hücum edilerek insan ve 

Raşit Ali kuvvetlerinin muk:ıve metini kırmak ic;in Iraktaki :ıskc ri hcdeflere karş1 çok ş~~d-~fli hü
cwıılarda bulunan lngiliz hava kuvvetlerine merump bir la yyareye bomba yerlcştırılıyor 

lralc'ta 
Mühim Bir 
Hava Üssü 
Harap Oldu 
Kral 

Raşit 

Naibi, İraklıları 

Aliye 

2 - Almanya gerek kr.rıdi 
menfaati ve gerek bu devletle -
rin menfaatleri bakımından on
larla sıkı münasebetler tesisine 
calı~mıştır. Almanyanın gıda 
;ııaddelerine ve iptidai maddele
re ıhtiyacı vardır. Balkan df:vlet
lcri de sınai maddelere ihtiyacı 
oıan zirai nııntakalardır. Yani iki 
i.ııafın mali ekonomileri birbir-
1 rini makul surette tamamla -
maktadır. Binaenaleyh iki taraf 
kaı..::ıhklı iktısadi münasebetle -
rı.ıdc hem alıcı, hem de verici va
i.!ycttedir. 

B===a==:;:z==,===y===e==,==ı=e===,==d===e== ~=~~,i:::~:l:öl:::: J de Hint kıtaları 3 mayısta Eına
(Devamı: Sa. S, Sil. GJ 

Irak petrollerini Akdenize indiren borular: lngi~iz pet"-:~. 1.ıorus 1 sy ana Dav et 

Karşı 

Etti 
Filistinde Hayfaya, Fransız JJetr ol borusu da Lubnal' .n 'I1\blus --o--. 

kadar uzanmııkt - -· w~ 

--------- -, __ 
1 
Irak Tayyareleririın 

3 - Almanya muamele ortağı 
olan bu memleketleri dahili şart
ları bakımından kuvvetli ve sağ· 
lam görmek emelindedir. 

Binaenaleyh Almanyamn Bal
kanlara harbi sirayet ettirmekte 
menfaati yoktur. Şimdi hariçten 
yapıldığı iddia edilen tahrikat ile 
Balkanlara gelen harp artık bit
miş bulunuyor. Bu rnemle~etı:r 
Almanya ile tekrar iktısadi ~u
nasebetlerlni ıslah edeceklerdır. 
Binaenaleyh Balkanlarda artık 
harbin devamı için sebep kal -
mamıştır ve Alman görüşüne gö
re artık Balkan meselesi t asfiye 
edilmiştir. Iktısadi münasebetle
:rın süratle inkişafını temin ihti
yacı A vrupanın bu köşesinde ar
tık devamlı bir sulbü zaruri kıl
maktadır. 

• * 
B u münase~etle_. AJ:nan dev

let reisinın Turkiye hak -
kındaki noklai nazarını öğrenmek 
bir ihtiyaçtır. Ffil?.re~ bunu. da e
sirgememiş, ve Turk~y~ haitlruı -
da şu sözleri söylemıştır : 

''Türkiye, büyük harpte, bizim 
müttefikimizdi. Harbin feci ~~ -
ticesinden bu memlekette hızım 
kadar müteessir olmuşhL Yeni 
Türkiyenin büyük ve dabi.!.ara
tıcısıdır ki talihin terkettıı;ı ve 

1 - t kaderin müthiş inhlzama ugra -

Mıs r Stoklarına 
El Konuluvor 

lngiliz Filosu Dün lr Salfız drl'l Bre~t'tekl Yarısı ~h~ Edildi 

Cebelitanktan Nazı Korsan Suriyede lngiltere 

Toprak Ofisi Mübayaata Başrıyacak 
Hareket Etti 1 iS~~~~; Ge~leri Aleyhinde Bazı 

La Linea, 5 (A.A.) - E .. ~sfıa·,_, E d I 1 ti hh,_ 1 Son Y Nümayişler Yapıldı 
tnız.ilterenin Renown ve Jll • 1 apıf an H 

Ankara, 5 (TAN Muhabirin - yedi gün zarfında nezdlerinde bu beth zırhhlariyle SheUield, ve 1 Ankara1 5 (Radyo rcazetl!I." ava Kıhire, 5 (A.A.) _ İngiliz u-
den) - Bazı vilayet ve kar.alarm lunan ve yahut diğer bir mahal- di.lter bazı kruvazörleri, muhte. si) - Dün akşam saat 18,1 u ~ . J,•• muni karargahının tebligi: I-
idari hudutları dahilinde tacir ve de olup da kendi tasarrufları al- lif torpido muhripleri, Arc Ro. da iki ltalyan torpito~uyla hir 'huclJmunda 2 Zırhlıya rak'ta Rabbaniye civarındaki !-
müstahsil bilumum hakiki ve tında bulunan misırların miktar- yal tayyare gemisi, müteaddit 

1 

Alman gem.isi Sakıza !{elmiş 11 ... ra...\7 topçusu, pazar günü tayya -
hükmi şahıslar elinde bulunan larını ve bulundukları yerleri mil denizaltılar ve bir sarnıç gemisi ve biç mukavemet görmeden I .e ld relerimiz tarafından nisbetcn 
mısırların beyana tabi tutulması li korunma kanununa müsteni - bu sabah Cebelitarık'tan hare_ adayı nıihvercilcr işgal etmiş- da sab eti er Q U daha gayri faal bir hale konul. 
hakkındakı koordinasyon kararı den bir beyanname ile bildirmiye ket etmişlerdir. C'-remilerin hare- tir • 1 muştur. Habbaniye'deki garni -
Vekiller Heyetinin tasdikine tk - mecburdurlar. ketini boğaz üzerinde t\':an altı '- ..) zonumuz halelden masun hır 
tiran etmiştir. Bu karar metnin mahallerinde tayyare himaye etmiştir. Askeri L d Göre haldedir ve lrak'ın tahrik edil-

Bu kararname esaslarına gö - tebliğ ve ilan olunduğu hrihten limanda şimdi Ar~as tayyare ge. A. Darlan Vichy' de on raya meden vaki taarruzu üzerine pek: 
re, Samsun vilayeti merkez ka- itibaren el konulan bu mısırların misiyle tili ehemmiyeti ha;z üç az zayiat vermiştir. Irak ha\ a 
zasiyle Izmit, Bandırma, Adapa- toprak mahsulleri ofisi teşk\la - gemı kalmıştır. Tamirde hulu - Lond~a. 5 (A. A.) _ İsviçre kuvvetlerine mensup tayyarek-
zarı, Düzce, Akcakoca, Çanamba tından gayrisine satılması mem- nan Sheffield kruvazörünün ".•e- A Bu Taarruza Büyük rin çok büyük bir kısmı gerek ..- ·' radyosunun bild\,"diıiine ~öre, - · ·· te ve Terme kazalarının idari hu - nudur. c.u kadar ki, kendi ihti - rı'ne tamı·r nhtımına hasara u"'- h ' In_giliz sahılanna tecavuze -

Y "' miral Darlan, Paris'ten Vic y ye 
dutları dahilinde tacir ve müstah yaçlarından fazla mısıra malik ramış iki destroyerle bir deni - dönmüş ve Paris'te Alman büyük Fı"lolar. lştı"rak Ett"ı, Ag"' ır şebbüs ederken, gerekse tavya-
sil bilumum hakiki ve hükmi şa- bulunan çiftçiler kendi köyünde zaltı çekilmiştir. Öğlede'l sof1ra relerimiz tarafından Irak ha\·a 
hıslar bu kararın mahallerinde tohumluk veya yemeklikleri bu- icinde mühim bir sahsiyet bulun- el<;isi Abetz ile yaptığı J?Örüşme üslerine vaoılan taarruzlar esna. 
ilanı tarihinden itil:A.ıren ;;(!hir ye ıunmıyan müstahsillere bu ihti - duğu söylenen dört mot&Jü bir hakkında derhal Mareşal Petain'c BomL..alar Atıldı sında şimdiden tahrip edilmis 
kasabalarda üç gün ve köylerde (Devamı: Sa. 5, Sii. 7) tayyare Cebelitarık'a ~elmiştir. malümat vermiştir. "'( bulunmaktadır. Irak kuvvetleri 

-~---------------~------~~~----------------------------- Loo~~5M.A.)-H"aNe- 2 M~IB~ c~Hdabul~m. si 
zaretinin teblilH: Pazart pazar· lahsız bir İngiliz inşaat ;rıüfre 

Hitlerin Sonl 
Nutku Nasıl 
Karşılandı? 

~ (Devamı: Sa. a, ;o,u. ~ 
tcsiye bağlıyan gece Ingiliz hava 
kuvvetleri tarafından .Srest ha · ~~~ 

1 vuzları üzerine yapılan akın es
nasında Almanların Scharnhorst 
ve Gneisenau zırhlılarına çok :\o a
kın ve emin isabetler müşahede 
edildiği bildirilmektedir. H iıcum 
büyük filolarla yapılmış ve bu -

1 yük çapta bombalar atılmıştır. 

Amerikayı 
Tanıyınız 

Harbin Bu 

Yıl Biteceği Hakkmda 

tığı o vakitki müttefiklerine ~al: 
kmmak için ilk muhteşem nusah 
verdi. Şimdi de zim~mdarla.nnın Fu""hrer'"ın 
realist hattı hareketı sayesmde, 
Türklyenin kendi kararlarında 
istiklalini muhafaza etmesine mu 
kabil, Yu~oslavya Ingiliz cntri • 

Limanın iki tarafında bulunan G ünün en meraklı m_e,•zu 
havuzlara ısabetler kayd~dilmış tarından biri Aınerık.1\ln 

1 ve büyük yangınlar çıkrılmıştır. Dünyanın ve harbin mukaddera 

l Dha küçük filolar Rotterdam, tını Amerikan yardım.mm alm•o 
Anvers ve Le Havre havu.darına ı ğı şekil ta~·in edecektır. Bn rırn
ve oradaki gemilere hücum et - a7.zam ülkeyi yakından tanmuıh 

kalarının kurbanı oldu.,, y 
Bu kısa :fakat çok veciz sözler, aatfe 

Tebarüz 

Bulunmadığı 

Ettiriliyor 
ilk defa olarak bize Führerin 
Türkiye hakkındaki göri.i~ünü _sa
rih bir surette izah etme.n:tcdır. 

Bu sözlerden anlıyoruz ki, Hit- Londra, 5 ( A.A.) _ Reuter 
}er Türk inkılabının hayranı, ve ajansının diplomatik muharrir~ 
bu inkılabın yaratıcısı olan Ata- yazıyor: Hitlerin Reichtag'dak~ 
türkle Türkiyenin bugünkü zi- nutkunda Churchill aleyhindekı 
maınd~rlarının takdirkarıdır. şiddetli hücumları, Churchill'in 

Türkiyenin, hiçbir yabancı si- son nutuklarının ona şiddetle 
yaset veya menfaate alet olmı -;. dokunmuş olduğunu gösteriyor. 
yarak, kendi istiklal ve haya.tı Reichia,g nutkunun en alakalı 
menfaatlerini müdafaa?a _takıp kısmt belki de Balkan işlerine 
ettiği realist ve müstakıl sıyaset ve Almanyamn bu mıntakalarda 
Alma~'tlfı~let adamı ta~afınd.an toprak rn<'niaatleri olmadığı te
da hoş' görülmektedir. ~ılhakıka minatma ait olan kısımdır. Al -
Türkiye hiç kimsedeı: b_ı1r • karış man kıtalan tarafından musli
toprak istememekte, ıstı;{lal '~e hane işgal edilen Romanya ve 
hürriyetini korumaktan ba§ka hıç Bulı?aristan, Alman sürüleri ta-

mcvamı: Sa. 5. Sü. () , (Dcvanu: Sa. 5, Sii. 3) 

' ,..,,. 

Yardım - Ben köprüQ.en geçiyorum, o da kelıdinden - .. 

mışlerdır. Anvers yakınında tak için, 
riben 1500 ton hacminde bir düş-
man iaşe gemısıne tam is:ıbet 
kaydedilmiştir. Düşmanın bir dev 

1 riye gemisine de isabet kaydedil 
miştir. Tayyareler ayrılırken ge-
mi batmakta idi. 

Saint Nazaıre havuzları da bom 
bardıman edilmiş ve yangınlar çı 
karılmıştır. Başka Ingiliz tayya
releri Cherbourg'a ve Gu·.?tgue
ville tayyare meydanına hücum 

ŞÜKRÜ KAYA 
nın gazetemiz için hazırladığı 

"Birleşik Devletler Tarihi.. 
tefrikas1nı okuman1zı tav~iye ede· 
riz. Birkaç güne kadar nc~rine 
başlıyacağtmız bu tefrika, ~in 
Amerikanın 150 sene içinde yok
tan bugünkii muhteşem ınt!vkii
nc nasıl geldiğini anlatacaktır. 

* 1 

etmişlerdir. 
Pazar günü öğleden sonra sa-

hil servisine mensup tayyareler S b•h SERTEL 
devriye uçuşları esnasıni:la ~ or- a 1 a 
veç sahili açıkları_?da tahrn~n~~ Bugünden itibaren Sabiha R<'I'· 
3000 tonluk bir duşman gemısını tel kendi sütununa dönüyor. 11k 
ve cenubi Norveçte diğer hedef- ya7.ısını ikinci sa}1anuzda hula -
!eri bombardıman etmişlerdir. caksamz. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 2; _.._......... ....,.....-..-
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l'a::an: ULUNAY No: 64 • 
Bı:Jkondakilerin birbirlerini can ickisinJ son katresine kadar 
·ela edecek haleri kalmHmıştı. boşaıtacağı zannolunan kocası 
ı::ç kadın kerahetle şahidi ol- büsbütün zivanadan çıkmıştı. Ar
:u bu manz.:ır~:vı rıiya g;;ru - tık hayatta tabii olan hiçbir şey 
rmuş gib seyrediyordu. Ko- onu al5kadar etmivordu. 
sı takallüs etmiş parmaklarını Karısını zorla, dansiglere gö _ 
ikonun demirlerine gömecek türüyor, başkalariyle dans etme
bı parmaklığa sarılmıştı .• Ağ- sini istiyor; kadınları ücretle dans 
1c!an bir hırıltı çıkıyordu. ettiren bir delikanlıyı göstererek: 
- G<iruyor musun? Biraz son- - Şu delikanlıyı gorüyor mu-

Biraz sonra... sun? Diyor. Sana yiyecek gibi 
Yen•dcn yaysız bir araba gü- bakıyor ... Belli ki, sana tutkun ... 
ltiısü lşidildi. Ne olur canım? Sen de ona azı • 
-;- Geliyorlar ..• Geliyor.far.:. I-

1 
cık _c~saret versene .•. Benden mi 

·lıyor musun? Arabayı ışıdiyor çekınıyorsun? ... Ben medeni a
usun! damım. Oy;e şeylere ehemmiyet 
Te!< beygir koşulu araba tıpkı vermem! ... 
raz t'vve1 giyotin direklerini Genç kadın bunları bir kıskaç
•tırcn yaysız araba gibi dingil !ık kavgasının başlangıcı gibi te
, nal sesleri çıkararak yaklaşı- lfil<ki etmişti. 
urdu. 
Arabanın etrafında şııvari jan-

, ırmalar bulnuyorlardı. Ağır a
mlarla yürüyen beygir, aylar

anberi müzminleşen bir ıztırnbı 
,ir an evvel bitirmek istiyor -
muş gibi agır vücudiyle tırısa 
alktı Arkasında sürükledilli her 

tarafı kapalı bir kutuya benzi
''en bu siyah furgon bir araba
dc.ın ziyade içindekini ölüm mer
halesine yetiştirmeğe çalışan •ey 
yar bir tabuta benziyordu. 

. Evv:eıa kocasının bu garip fi
kırlerıne her kadın gibi cevap 
verdi. Sonraları yavaş yavaş kor
ka korka anlamıya başladı. 

Deli her fırsatta ayı.i şeylen 
tekrar ediyordu; hazan da siiyle 
bir sual soruyordu: • 

- Beni sever misin? 
- Elbette severim. 
- Ne kadar seversin? 
- Seni hem kocam, hem fı~ı-

kım gibi severim! 
- O halde beni mesela hir ka

Her şey o kadar matemi bir dınla beraber yakalasan ne ya
kısveye bürünmüştü ki, orada do- parsın? 

Y ardımsevenler 
Cemiyetinin 
Topla tısı 

Şehrin Oeş Yerinde 

Gönüllü Hasta Bakıcı ı 

Kursları Açılıyor .1 
Yardım Scv~nler Cemiveti I

darc heyc•l. ilk defa olar;k b•ı-1 
ı:ıün ı;aat 11 de Par!ıde toplan,. 1 
caktır. Ankara Yar<!ım Sevenle: 1 
Cemiyeti, mcvC"ut nizamn:ıme -
nin lstanbulda daha ııeniş ölçü_ 

1 

TA "J 

····················---·-----·-------------
Eski Eserlwi Sevenler Kurumu Kongresi 

de tatbikı talebini tas\"lp ettii(i _ 
için, şchrhim1izde yapılacak isi~ - Trakya Eski Eserleri Seven· vansarayı, Sokullu camii gibi 
rın ana at arını lesbit etmek I K ı'kı' sennlı'k kon. h' k ı · t · · k )" h 

1 1 
t B .. er urıımunun , ırço eser erın amırıne önaya 

uzumu ası 0 muş ur. ~gun gresi, Edirnedc Umumi l\lüfet- olduğu 2'Örülmüş ve mesaisi tak. 
toplanacak olıın !daT"P heyetı bu . ı· 

1 . .. .. ekt' · ı tıs ık salonunda toplanm,.tır. dirle karşılanmıştır. Bu resimde, mPse evı g:oruŞ('c ır. · 
· Kurumun, Riistempasa hanı. kongrede bulunanlardan bir ıru-

Eminönü Halkevinde acılan F.kn1ckeioi?Ju Ahmet Pasa ker- nu e'Öriiyoruz. 
Yardım SPvenkr Cemiveti DaL 
mi Bürosu faali ete geÇmis ve 
kazalardaki okuyup vazma bilen 
kadınları teshil etmistir. Bu ka
dınlar vakında bes vcrde-.bird~n 
faal;yete J?PCPCl'k olan göntillü 
hastabakıcı kurslarına devam e
~eceklerdir. 

Bugiinkü heveti id:>re ictima -
ında diki~ atölyelerinin r.'5ıl 
teskil ed ilecei!i VP Cemivete ha
mivetli Bavanl:ır tArafınd~n ve
rilen dikis- mak•nelerinden aza_ 
mi surette ist'fade şekilleri de 
t('sbit edilecektir. 

Gıda ve Giyecek 
addelerinde 

Ucuzluk Basladı 
· Et Fiyatları da Ucuzlatılıyor 

l<:sanların hepsi cellat ve yahut - Ne garip şeyler söyl•iyOT -
celladın muavini gibi görülüyor- sun. :\JÜTEFERRTK 
dıı. - Yok, yok, cevap ver. Ne --------

&> • ., günlerde yünlü. pamuk
lu, ipekli mensucat fiyatlarında 
düşkünlük başgösterınistir. İktı
sat Vekaletinin, fabrikaların ma_ 
llyet fiyatlarını kontrol etmesi, 
bu sahada ittihaz edilen tedbir
ler, btı ncıvi malların ucuzlama
•ına sebebiyet vermiştir. Bilhas. 
sa İpekli mallardaki fiyat düs -
künliiğü yüzde on beş nisbetin
dedir. 

tin, sabun g:ı"bi maddelerin fire 
verdiğini, bu itibarla kar haddi· 
nin arttırılması lazım ı;ıeldiğini 
lleri sürmüştür. Bu teklif, Ko _ 
misyon tarafından kabul edilme
miştir. 

Balkondan titriye titri ye bu yaparsın? S 
cehenemi dekoru seyreden genç - Tabii artık aramızda her U 
"adın artık çehrelerdeki deği~ik - şey biter. 
l ı::i farkedemiyor, sağa 'ola yü - - Gördün mü? .. O halde beni 
r;..ı,ycn, birbirleriyJe 15kırdı edtn sevmiyorsun. 
adamların yüzleri koyu siyah sa- - Neden? Sucular cemiyeti, belediyeye 
kallı, kalın siyah kaşlı gibi gö- - Çünkü beni sevmiş oJs,ıı müracaat ederek, memba ve ces. 
runüyordu. böyle bir vaka üzerine beni ter- melerde doldurulan suların ka-

Araba, beygirin ağır tırısiylc ketmezdin. MPsel:1 ben... panması işinde yolsuzluklar ya-

---~---

Şişelerinde Hile 

Yapılıyormuş 

BELEDİYEDE 

Yeniden Çiçekli 
geldi; meş'um aletin yanında - Sen?... pıldığ;ını bildirmistir. İddiRya 
durdu. Basamağından biri atla - - Evet. Mesela ben seni bir göre, memba suyu damacana la_ 

Et fiyatları 
Röfüiler Y apdacak 

dı. Kapı açıldı. Evvela müddeiu- erkekle beraber görsem hiçbir rına vurulan kursun mühürler 
mumi indi. Ondan sonra siyah bir zaman senin' gibi hareket etmem. ustalıkla sökülmekte ve ayni 
<>sim göründü. Bu. yüzü araba- - Rica ederim sus! Zira söy- mühürler terkos sularını havi şi
nın içine doğru dönük olduğu lediğini bilmiyorsun. Beni kıs - şelere konulmakta ve terko.< su
~.alde inen yaşlıca bir papastı. A- kanmaz mısın? yu da memba suları gibi ahali ve 
ı banın yanında duran!aı·dan bi- - Senin muhabbetini kıska - satılmaktadır. Beledive. bu iddL 

Fiyatları Mürakabe Bürosu. 
et fivatlannın indirilmesi için 
Komisvon riyasetine bir rapor 
vermistir. Perşembe gı.inü topla_ 
nacak olan Komisyon, fiyatlarda 
tenzilat vapacaktır. 

Belediye, Taksim - Harbiye ve 
Fatih - Edimekapıda vücude ge
tirilen çiçekli röfüilerin bütün 
kazalarda da yapılmasını iste
miştir. Kaymakamlar, röfüj yap
mıya müsait yolların tesbit ede
cekler ve Belediyeye bildirecek
lerdir. Belediye, bu röfüilerin 
pl&nl rını hatırlatacak ve bu yaz 
röfüjleri yaptırnuya başlıyacak
tır. 

rı koltuguna girdi. İ:ıırım o kadar. anın doğruluğunu teshil için bü-
Papastan sonra celladın muavi- - Muh~t kıskaçlık demek tün su doldurma yerlerine mü-, 

Sehzad~başında ku= etini 90 
kuru•• satan Ali isminde bir ka
'ap adliyeye verilmistir. ni indi; huşunetle içeriden daha değil miC.i!'? !ettisler ı;töndermistir. Terkos 

vüzü görünmiyen birini çekti. ~ ,._ ... 1f.~ 'Q'r) ıı;uyunu memba suvu di e satan.. 
:vlahküm, ayaklarını köstekliyen lar en ağır cezalara çarptırıla-

Peynir fiyatları 

bağın müsaade ettiği nisbette u- An' h EDE: "aktır. 
fak adımlarla yürüdü. I.N•~ ' -., _.... mÜciiıtma 1\fiic~dele~i = Sıtma 

Fiyatları Mürakabe Komisvo
nu peynir narhını kaldırdıktan 
<onra piyasada peynir boll•<. 
mts, fakat fiyatlar bir miktar 
ırtmı.tır. Taze Edirne pevnirle
.; bile 55 kuruşa sntılmaktndır. 
r.ecPn •eneden kalma mallann 
fiyatı, 60 - 65 kuruş arasında
ir,.., 

Gizli Fabril<a - Beyamta E
minbey mahallesinde bir tüccar 
gizlice 60 makinelik bir çorap 
fabrikası vücude ııetirmistir. Ma 
halle halkının gürültü üzerine 
vaki sikiiyetleri üzerine Belediye 
fabrikayı kapatmıstır. Gizlice ti
caret yapan bu tiiccar hakkında 
da t,kibat vapılmaktadır. 

Gözleri hadakalarından fırlıya j•ap Hayri 12 Sene mis vefiele teskilıitı foalivete ıı.cç-
cakınış gibi açılmıştı, alın hizasın- ki Kurba!lk olarak Kadıkövünde-
dan kabarık bir tutam saç kaşla- il M hkum Oldu mı ile bü\l'~~·d~renin durgun kıs-
rını kapıyordu. Bembeyaz çehre - ,.apse a rol diıküln.'ı\\}~· ;rgun sulara pet-
s•nde hatta dudaklarında bile u- b h t adında 4 s 
ı~'< bir kırmızılık görıilmiıy.:ırdu. Gecen sene. Ne a a .. .. Boğazda ·.q,~~. u • • . 

Elindekı haçı mu temadi yen yü ir kadın yüzünden .. otobusçu Ha- keti Havrivr İii2 Tarıfesı - Sır
züne tutan papasa bir şeyler söy !ili tabanca He iıldurmek. ve Ne- kıs tarife• bir av. ~adar evvel 
ıcdi. Papas siyah cübbcsınin yarıbahatın hemsıresı Duhterı de ya- mıştı. ~1 Oıne bazı ılaveler yap
cebinden mendilmi çık.ırara: ralamaktan suçlu .. Ara? ~a~ı - doj(rı• _,ırket bu ayın so~ların_a 
11' ıhkiımun dudaklarını sildi. 'E}ı nin duruşması ~un ıkıncı. a=:,r n · • ı. ılkbahar ve. yaz tarıfelcrı-
rkadan Mosyö Dehler yurüyoı· ceza ma~kemesınde netıcel .~.;- ı. b~r arada tatbika karar ver-

du. miştir ,~,ahkı:~.e suçlunur: 1 12 mıştır. 

Bakkalların bir teklifi 
Fiyatları Mürakabe Komisyo_ 

nu dünkü toplantısında bakkal
lar cemiyetinin bir teklifini tet
kik etmistir. Bakkallar cemiye. 
ti, bakkallarda satılan yağ, ze:v-

Eğlence Yerleri - İçkili eİ(
lence yerlerinin :v<>ni tarifeleri
nin 15 Mayıstan itibaren tatbi
kına baslanması icin Belediyede 
bir komisyon teskil edilmistir 

Mahkum birdenbire giyotini S'ne •1ıapsinı:, mue]:>br";':, amme -------
ı;'"rdü. ortalığın sükütunu müthiş hixmetinde istihdam edilmeme-
bır feryat yırttı: sine ve maktulün babası Sahine 

AnneciiTim! Anneciğim~ 500 lira tazminat ve 70 lira mah 
Anneciğim... " keme masrafı ödemesine karar 

Balkondakiler bu manzara il vermistir. 
sanki manyetize olmuş gibiydi Oğlunu Yaralıyan Baha -
er. Genç kadın oradan ayrılmak, c.~~art;si aksa~ı ka~ı:ede gör
ı<endini odaya atmak istiyor, fa- duıı.u oglu Sabrı Tılı vı eve c•
kat parmaklığa yapışan ellerini ğırdığı halde cocuj!un itaat et -
nyırmıya müktedir olamıyordu. memesinden müteessir olarak o-

Kocası yanında diz çökmüş, gö- nu bıçakla dört yerin<len yaralı_ 
ziınün önünde cereyan eden hi\di- van mavnacı Ahmet dün adliye
enin en ufak teferrüatını bile ve verilmistir. Birinci sulh ceza 

keybetmemek için bütün dikka - mahkrmesinde duru~~ası va~ı
tıni sarfediyor gibi görünüyor - lan Ahmet sucunu ıtıraf rtmıs-
du. tir. Cocui!un tedavi edildiği has

tane tnrafTndan verilPn raoor va
zıh olrn;ıdıi?'ı icin ~t1clu müddei
umumiliğe inde edilmiştir. 

Mahkum irkilmişti. Sanki da
ha ileriye gitmemek için dayanı
yordu. 

Celladın asıl hüviyeti meyda -
ıa çıkmıştı. Siyah frakı, eldiven
cri, beyaz boyun bağı, lilstrin 
otinleriyle bir cellattan ziyade 
Krabasının düğün merasiminde 
ulunan bir mütekait memura 
nziyordu. 
- Haydi, haydi! Cesaret oğ-
m ... 
Giyotinin yanında dutan yar
mcılarından biri mahkümu kuv 
·tlc çekti. "kantar,, denilen yay 
tahtanın üzerine aldı. Tahta 

ni bir hareketle devrildi, mah
·ımun kafası satırın ineceği de
;ten çıktı. 
Bütün jandarmalar kıliçlariyle 

·nlAm vaziyetini aldılar. Herkes 
pkasını çıkHdı. 
Mösyö dö Pari'nin eldivenli eli 
ıl{mc.'C doku du. 
Parlak satır inerken, gümüş 
r orak gibi parladı! 

* * 
G enç kadının, kocasinın ib

ramiyle şahidi olduğu bu 
anzaradan slniTıeri o kadar bo
ldu ki, müthiş bir buhran ile 
tağa srrildi. Bir ay sinır mü -

,hassıslarının elinde kaldı. Ka -
ranlık odalara kapadılar. B;raz 
kendme geldiğı zaman bütlin py 
'::ırı bozulmuş bir oyuncağa dLn
müştü. 

TI;r icfam manzaraslvle heve • 

İki hıtikiir Vakası - Sirkeci
de İs ecza d<'no•u sahibi Kara -
bet, tanesi 7.5 kurma satılması 
icap f'den Nevrozin'lf\rİ bir co .. 
cuğa 15 kuru•a sottığından vaka
lanmı< ve odlivPve verilmistir. 
Kar~bet. dtin cıc:livP ikinci reza 
mahkemesi tarafından tevkif e
rlilmistir. 

Sultanhamammda kıımn$Cı 
Nesim Neon da Iürnkabe Ko _ 
misvonunun tP~bit rttiği fiyat -
t.an ·faz lava mal sattığından ad
liyeye vf'rilmiş ve ı:ıyni mahkc .. 
me tarafından tevkif olunmuş
tur. 

Bir l\fcn'i l\f11hakcmc Karo
., - İzmit bded'we reioi Kemal 
Öz ile e'ki belı-dive cııdimoni a. 
wsı alevhine rii•~c>t almak vn 
rüsvet VerrııE'k i~rliac:i·vlP baslı -
van adli trıkihat lsta'lbul hirinci 
>orıııı hakimlii!ini!e neticelenmi• 
,.e sorgu hiıkimlii!i bu hususi~ 
men'i muhakeme kararı vermiş 
~ir. 

Dün 67 Genç İnönü 
Kampına Gitti 

Hava gediklisi olmak i-;in Is -
tanbul vilayetinden müracaat e
den ve muayeneleri ikmal edilen 
gençlerden ilk olarak 67 kişilik 
bir kafile dün sabah Inönü kam
pına sevkedilmi tir. 

ret~Ji'-if~ 
Müsferek Müdafaa 
Edecegimiz Davalar A 

1. çtimai mahiyeti itibariyle Anti-Enıperyalist 
bir devletiz. Ne istismar edecek müstemleke, 

ne ham madde, ne esir sai, ne de kapitalist fıle
nıin tröstleriyle rekabet için pazar istiyoruz. Coğ
rafi hudutlanmız içinde de hiç bir karış topra
ğın emperyalist bir de\'letin istismar sahası, va
tandaşlanmızın ecnebi bir devletin eciri, kölesi 
olmamasını istiyoruz. 

Birinci davamız ne miistemleke, ne de yanm 
müstemleke olmaktır. 

içinde bulunduğ'!muz harp bir emperyalizm 
harbidir. Eski veya yeni hiçbir emperyalizmin 
kolonisi olmamak davasını elele müdafaa ede -
ceğiz. 

* H arp, saha-.nı her giin genislctiyor. Yeni 
nizam mask""i altında yeni kurulacak bir 

tınperyalizmin içtimai mahiyetini müdrikiz. is
tila ve istismarın kuvveti, evvela i~ kaleleri 
';Onra ela, istiklfılin miistahkem mc\.·kilerini zor .. 
lamak üzeredir. Topraklarımızı gcnisletmck için 
yapılan propaqanda istikl5.linlize çekilen zehi.rli 
oktur. Kolonel Berkte Riitcnya istilasına te~eh
hüs ettiği giin, gökte yıldız anyan müneccim gi
bi öniindeki kuyU;'f'U görmeden, emperyalizmin 
t111a~ına düşıııiiştü. İç kaleyi zapta te~ebbiis e
denlerin propagandası, vatandn~ların kulağrna es
ki Osnıanh İnıparatorluğunun hudutlannı fısıldı
yor. Bu. mukavemetimizi kırmak için, eğer lıfr 
zerre kalınışsa cnıperyalist şuuruınuzu canlandı
rarak, canımızı burnumuzdan almak içindir. 

Jllüstevlinin kuvveti, kuvvetimizin fnkinde 
olabilir. Fakat ~·cgane kuvvet top ve tank eleği). 
dir. Zırhlı tankın karşısına yalnız imanııııııla çı
kıyoruz. 

Modern harplerde tankın imani çiğneyip geçti
ğini biliyoruz. İstilanın karşısına en büyük kuv
vetimiz ve silahımız olan istiklal şuııril le çıkıyo-

Yazan: Sabiha SERTEL 
ruz. Tank hndudu geçebilir. Fakat bu ~uuru 
tank ezemez, kuvvet bükemez, tabakküm ye
nemez.. 
İkinci davamız da hariçten gelecek her nevi 

tabakkiime, istismara müttehit bir cephe halin
de karşı koymaktır. Bu davayı da elele müdafaa 
edeceğiz. • B üyük devletlerin emperyalist boğuşmala-

rında, küçiik milletlerin istiklali, terazinin 
gözünde aslanın ağıma atılan bir somun ekmek 
gibi harcandı. Yeni nizam içinde kiiçük millet
lerin müstakil ya~amak bakkı olmadığını, büyük 1 
ünitelerin küçükleri yutması tarihi bir zanıret 
olduğunu sö)·lüJorlar. 

Taribin s.e.yr~ milletleri e~ar~t!' sürükliyen bir ı 
process degıldır. Yakın tarıb ıçınde yapılan bü
tün mücadeleler, inkılilplar ve ibtilaller, ınillet-ı 
!erin istiklal ve hürriyet mücadelesidir. Esaret 
diye zarUJ"i bir fatalite yoktur. 

Biz Anti-emperyalist bir devlet ve millet şuu- i 
riylc esaretin dü~manıyız. Ne ferdin ferdi esir 
etmesine, ne milletin mil1cti istismar etmesine 
taraftanz. Daha dün Anadolu topraklarında is
tiklal miicadelesinde döktiiğümüz Mehmct~ilıin 
kanı kurumadı. Bir ikinci istiklal mücadelesi, 
bürriyet ve hayat mti<adelesi, bizden bir daba · 
bu kanı istiyorsa, bunu da hiirriyet insiynkiyJc 
istiklal şuuriyle bir daha akıtacağız. 
İnsanlığın bu hiirriyet ve istiklal şuUiunu çiğ

niyefek, super imperialist bir devrin açılarai(ını 
söyliycnler, tarihin seyrini ve içtimai zarurctlt.~ri 
silab ve cebir kuvvetiyle geriye itebileccklerini 
zanneden opportunistlerdir, 

Uçüocü davamı~ da esarete karşı hürriyeti, har· 
he karşı sulhü, isti!İı)'a ka~ı in<an haklarını, ''" 
hür millet şıarını müdafaadır. Bu davayı da clele 
müdafaa edeceğiz. -- .,... ...... _.__. 

1Almanyaya 
, Siparişler 
gaşladı 

İraktaki Hadiseler 

Üzerine Basrada Bir 

Çok Mallarımız Kaldı 
Almanya ile aramızda yapılan 

veni ticaret anla~ması mucibin
ce, Almanya:va siparişler basla
mıstır. Bir Alman l'(I'UPU namına 
•ehrimize gelen bir mümessil. 
5iparisler hakkında alakadar ta
cirlerle temaslarda bulunmakta
dır. Alman firmaları. çivi, oor. 
selen esva. cam. fotoııraf malze
mesi gibi mallar üzerine sipariş 
kabııl etmektedirler. 

Basrada kalan mallar 
Irak hadiseleri üzerine Basrada 

birçok mallar kalmıştır. Bunla_ 
rın arasında ham deri, motörlü 
vasıtalar, Ziraat Vekaletine ait 
traktörler, kauçuk ve çay da bu
lunmaktaılır. 

Dünkü ihracat 
Dün yeniden 200 bin lira 

bk ihracat yapılmıstır. En ziva
de Almanyaya deri, tütün, fın
dık; Romanvaya balık; Fransa
ya fındık, Çekyaya barsak gön
derilmiştir. 

--~---

POLİSTE: 

Uzunçarııda Bir 

Cinayet Oldu 
• Mercanda Uz~arşı hanının 

arkaSlnda 9 numaralı evde otu
ran Ayşe admda bir kadın ev -
velki ııece oolise müracaat et -
mis. misafirliil'e qittiği bir ahpa
bından eve döndüliü zaman. ko
cası Mehnw!din öldürülmüş oL 
duliunu gördüifünü sövlemiştir. 

H8dfse mahalline <!iden m~ 
murlarm eve qirdikleri zaman. 
M'ehmedin hakikaten kanlar i
oinde verde v;ıttığını ve sol şa_ 
kal!ında bir tabanca yarası hu -
1unduğunu ııörmüslPrdir. Zabı
ta ve müdılelumumilik vaka et
rafında tahkikat vaomaktadır. 

fl-5-111 

Napolyon·a 

Me)<tup 

Açık 

Yazan: Naci Sadullah 

Tuhaf değil mi lfa}metmeap? 
Açl1t mektup )'azmannı 

razip lıir morla haline geldiği şı• 
'.!İ.İnlcrde, sizi hntırlıvnn olmrıdı 
İskenderi Kehirclt>n Haile Sclıi 
'eye, Cengi• handan Ah~ ülbami 
de, hatta J\ladaın Kiiri'dcn Ben. 
li Belkise kadar bir sürü lnsan:ı 
hir yığ"ın açık mektup donattığı· 
mız h•lde. size k"<ı a1ahlldiğinc 
ihmalkar dnnandık. Bu nnutu· 
luştan duyduğunuz baklı öfke •i 
zi o dcr<"re çiledt"n çıkartmıstu 
ki, elini7.d(" olsa,·dı. hiitiin ölüleri 
bir ordu haline 'sokarak, diinyayı 
yeniden kaplamıya çıkardınız. 
Bu itibarla, sizılen me•lekdaşla· 
nm namına af diliyorum. 

Cünkü hadiselerin sizi bi•lere 
böyle he-rkcsten •onra de!!il, hi· 
li\kis berke.ten evvel hatırlatma· 
sı 15zımdı. 

Siz 1821 Mayısının besind ı:ü· 
nii, bfıkimi olmak istt'Cliğiniz bu 
diinyaya mnğlUp bir halde gözle· 
rinizi yumdtınuz4 Ve öldüi(üniiz 
ı;in arkanızda kalan Fransa, göz
yaşlariyle çamurlasmış korkunç 
bir viraneden ibaretti. Bugiin, ö
lümünü7.Ün tam ~·ü1' inninci yıl 
dönümüdür. Ve ben, hu vesileden 
müstefit olarak, sizi unutmakla 
gösterdiğimiz hata:ı;ı tamire calı· 
sacağim: 

Merhaba Başmetmeap- , 
Son yıllarda, cephelerden si

zin diyannıza yiiz binlerce insan 
göçtüğü içindir ki, bizim dünya• 
daki vukwttan bihaber değilsi
nizdir. 

Şüphesiz onlan delıanıZD has; 
olan dikkatin.izle dinlemis, \'e 
modern muharebe taktiği bakkın
da geniş miky1!5t.D filcU- ""1inmi .... 
sinizdir. 

Bundan hiç şüphe edemi:vornm. 
Çünkü bugün barp tekniii sizin 
devrin.izdekinden çok basit n1a
cak ki, bazı Avrupa gazete sny· 
fala:rında asker kaçnklan hile h;. 
rer namı mU.tearla "Emekli Ge· 
neral" kesildiler. 

Bir C'ocuk Boğuldu - Beşik- İhtimal, zamane ordulan hnk-
taşta Cit!PTrhlk. ~kaihnda otu - kında malUmat edindikçe, irinizi 
ran Tahsın ~lçgın m o((lu 12 ya. derin bir hasefü.• çekiyor, ve: 
tanda ~ydo$!an ucurtr;:ı11 ~c-unır ... I "- Ah diyorsunuzdur, ne o .. 
~en ev1n sarnıcına dusmus. bo-ı ı~~u? Dünya~·a buJ:iİn re!sey• 
"lılmu.<tur. 1 mısım, ben, o zamanın iptidai •i· 

Meyhaneciyi Vurdu = Kale-' Jablanyle bütün Avrupayı çiihıp. 
dibinde oturan Muiz Levi. adında mis; altımda tayyarcnı olmadı'l:ı 
biri e'>velki aksam Galatada Ma- halde, Moskova kapılannn kaı'or 
nehim'in mevhanesine gitmis ve dayanmış, zamanın müthl! ErrJır,_ 
kendisine rakı vermiven meyha- tarından ve tanklarındnn m~lı
neciyi muhtrlif yerleril'den ai!ır rum bulunduğum halde Ceht'lita· 
•urette yaralamı.tır. M»l\Phim rık'ton Süvry~e kadar, biitün Af· 
ifade veremiyecek bir halde has- rika sahilll'rinde at ko~turmus· 
taneve kaldırılmış, suçlu tutul- !um. Hatta tali haln davrnnmn<a, 
mustur. _ ve biraz daba yüziimP ı;ilscydi, o 

Birhirlerini Yaralndılar - yıkılası Britanya adalarını, ~imdi 
Galatada oturan sabıkalılardan ltalvan tahtelhahirlerini esir alan 
Seferle arkada51 Mehmet arasın- balık~r ı:emill'riyle istila edecek 
da kadın yijzünden cıkan bir kav ve İngiltere imparatorunun mu: 
ııada. her ikisi de birbirlerini hı- rassa'. tacını, Jozefin'lmin mllh
cakla muhtelif vrrlerinden vara- teris hasına civdirttektim. Bele 
lamıslardır. Yaralan çok ai:(ır o- hugünün silahfarı henjm elimde 
lan iki arkadas bavın.n bir . hal. olsaydı, diinyanın bütün tahtla
ıle h•staneye kaldınlmıslnrdır rını yıkıp Versailles saraynıdaki 
Vak:a etrafında zabıta tahkikat miizeme tonlamıs ve dünvanın 
vapmaktadır. !ı<>s kıtasında Fran"17. havr'al!ına 

Kamvondan Dllstft. Öldü - selam durmıvan tek millet, tek 
So!ör tmıailin idarrsindeki 410fl insan, tek hayvan bırakmamış
numarah kamyon Sisliden ııe- tını. 
oerken kamvonun fazla sarsıl -
ması yüziindrn icindeki amPle. 
'erden Bolullu İsmaH vere düş
'l!Üş ve derhal ölmüştür. 

1\TAARİFTE:I' 

Alfabe ve Yurt Bilgisi 

Müsabakası Açlldı 
Maarif Vekaleti, ilkokullann 

birinci sınıflarında okutulacak 
Alfabe kitabı ile dördüncü ve 
beşinci sınıflarında okutulacak 
Yurt Bilııisi kitaplarının yazıl
ması için bir miisabaka tertio et
miştir. Miisabakava gireceklerin 
tabi olacaii:ı hiikiimlerle. şartna
meler tesbit edilmistir. Yurt Bil· 
gisi kitapları müsabakası 31 t_ 
kincik3nun 1!142 de sona erecek
tir. Alfabe kitabı mü'>bakast do 
?,9 İkincite•rin l!l41 de bitt'cek 
tir. Yurt Bil~isi kitabı kabul e. 
iilen mııharrire her sene bin li· 
ra, Alfabesi beğenilen muharri· 
re dl' hPS Vİiz lira telif hakkı VP 
rilecektir. Kitaplar üç sene oku
'ulacaktır Yurt Bilııisi kitapla· 
rında. millet mcfhırmunu v~ 
Türk milletinin karakterini. il 
ıuluğunu, kııdretini cocuklare 
kavratmak, Türk milletini ve 
Tiir'k askPrini ve 'T'i\rk ordn~unr 
-evdirmPl- vp saydırmak he.dd 
,;.;.,.,...t.ilecC'ktir. ~( " 
İmtihan Neticelrri - "'!'Thokul · 

ların b~c:öğrptmenler( dijn Emi,, 
"lÖnÜ Halkevinde toplanmıslar' 
imtihan neticeleri ve diğer hıı 
'uslar üzerinde görüsmeler yap· 
'Tlıslardır. Verilen malumata gÖ· 
re. ilkokul imti~nlarında mil 
•taffalôv<'t nisbPti. vilzde dok>al' 
'kivV bulmustur. Th"m•l'imtihan· 
1arır!a 13, 14 ve 15 'l'llııloısta_baş· 
hr aktır. • - ~· 

' .. 
~ · 

Fakat hüküm ve'l'll1ektı- Ult(en 
~cele huyurmay1n Başınetmeap._ 
Ve şükredin ki siz diinyaya bun
dan bir bueuk asır evvel ııeldl
niz, Çünkü •iz. dünvavı dehsete 
veren saltanntını7.ln tam on beş 
sene sürme.ini. kullnndıj?mn si· 
lıl.hlann iptidailiğine medyunsu· 
nuı, · 

Ei(er devriniz hu devir ots:ıydı, 
vıkılacaiınız hudnda kadın• var
manız, n ııünkü kadar uzun sür
'lliyecekti. 

Unutmayınız ki. tarihin tabii 
'\f"yrini defic;firmek istiven riirül.i 
rlnvanızın, t-ım on hf"q ~enede YI· 
'<ılmasının ''Pl"'~nr ~ehehi, Ot'du1n~ 
l'ınızt mukadtlcr hrı-imPte tn~1vnn 
"'"talnrın hala<'tindrn ihaTetti. 
Unııfmayını7 ki. sizi. tuttuğu· 

'lUZ cıkmaz Yolrla e\'\'Clii ' 'iirüten. 
nnTa ,,k:tn ~il; ll'lr. hn ,t~,·i'"ftf"l. 

1<<-ldal' miitekilm:ı olc;n]~rdı, siz 
~ecmive m' hHlm hıılundııi?11nuz 
•~rihi meThalrvi on l·~s vı1dnn 
•ok dalın az bir zamanda a~cak
..1n17, 

V<" unntmnYınrz ki. hakikatin 
1 ıuntlnn ha-ka f ·;rı;; olmaihlhna 
koı;:koen hir #rl--lmül tıl'İlıini~ 
'-ila istisna bütiin sayfaları şa
·,ittir: 

Bin c;ene evvel. bireT, ikic:er, 
'ıatti ürer n(;ır ya ı_yabiln1I ol:ın 
;mpnrato'"ltlklar. Cnl anın hu 
-!evresinde. sakat elıevcvnd n 
ioğmıı< ro<11kbr r.ihi. altınrı yaş
'.71r1na hac;an1ad:tn ölilvorlnr: 
· 'kıanma.zsrınlz, brs ı;:enerle ç-(). 
1'e~ İtalyan İınparatorluituna ba. 
kın1 .. 

Dunun <Phl'hlnl ıie •orarsanız 
• 1 d' Y.' ' :'7.q ırerrı.!ını: 

"~ Görınüvor mus11nnz ki, 
;,ti~acıların silılhlariyle birlikte, 

(Devamı~. 4 te) 

• 
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yrtindc.• kahnıya n1ahk lındur· 
lar. 

• Alın'lny:-ının n1P.nf:ıati bu 
n1cı11leketlcrin 37.nıni rnnrlınınn
la istihsal faaliy~t!erinde hulun
n1aların1 teı11in etınrktir. Bunun 
i~'n hu ntf'tnlcketleı-in dahili 
ni lt1'nlar1nu1 k1.vvetlcnn1esine 
l arrlıın edcc·ektiT. 

angi Memleketlerle V 
li ıtl er ·' beyana tı İng• ltere ve l\.
rr: r .<: vr znr.nen sut~1e davet eden 
hır mcs.1jı an .i ırmnktndır. Hitlerin 
C urch 11 üzerinde ı. r'1 rla durına-

da,, bı rkoı ç gun sonra Avam 
l{ marasında c-erevan edec k m ü
za er<'lerC.e Alman ·a ile sulh y-p
m y k bul eo f'rek bir hük.lımt:·

tın t dar me\"Klinc gelml" ini te
nun c• :nek g ye--i sc ·ııncktedir. 

Nutkun Esasları : 
ösyö Hitlerin Rayştng'da 
yaptıi!ı son beyanatın 

~ayanı dikkat noktalarını ~u su
retle hiilasa edebiliriz: 

e Harp Jeliiketinin önüne 
ı?eçmek kin İnı;iltere ile devam
lı ve Oo~tane bir anlaşma ynı>
ınak istedim; fakat arkalarında 
bankaların, borsaların ve silah 
fabrikalarının enternasyonal ya· 
hudi serınayesi olan hi.iki'imet a
damları, buna razı olmadılar. 

e Polonya ve Fransa hezimet 
Jerin<!en so11ra dünyayı sulh 
yapmıya davet .fttim. Fakat ay· 
ni politikacılar Almanyamn fi. 
ciz oldui!tmu sanarak teklifimi 
yine reddettiler. 

e ~lösvö Chıırchill'in ha\•a 
}ıikimiveti ile harhi kazanacağı 
iddiası 

0

1(üliinçtür. Biz, hir bom
lulya karsı Ü( bom ha atacağız 
,.e huna İngiliz milleti Chur· 
chill'den kurtuluncaya kadar 
devam edrceğiz. 

e Biz, Bnlkanlarda sulh ve 
si;kUnun ınuhafazas1nı istiyor· 
duk. İngiii71crin Balkanlnrda 
,·eni bir Se15nik cenhesi kur
;nak istemeleri. bizi harekete 
m~clıur etti. A iman kuv\'etleri 
ı·unani{,;tana knTsı ftalyaya ~·aT· 
'ın1 etınC'k irin. fntrilizlcrin Bal· 
kanlar3 ,.r,.leo;;111esire m!lonİ ol· 
1.-<ır-k iize~·e h:ıreketc geçmi~lcr· 
Cir. 

• I\lrılcni'.\ 'f'tin hl"sİ~i olan 
Yunanisfar.11 karsı derin hir hiir 
ınet lıc~lediğiın için, bu memle
ketin h·1~ına p-e'cıı felf•kettcn 
mns1·1riJ..im. Ynnan a•·kerleri 
h il ,·iik h'r ("(':'":lrCt vr- kahraman
lıkla harh .. t!ild~ri için serbest 
bırak'Juca J.da rdır. 

e Ilu J•arhin netir('C\İ sudur: 
Kıta h~riri mc11f atl("r hesah1nn 
B·dkanları hir ynn2"ın oca~ı ha · 
linc l!etirın"]ç_ i !iy0 t'1C'rin o!iln
Inrı rıltı"t"\.t olnnıs, biitCn Avru
p:ı . iiklın ve rahn' a kavu~nıu~, 
Tnnn se. ·riisc(cri tuhtı emniyete 
ahnn11~trr. 

• Alınan,·an1n basknlal'ın1n 
topraklarınd'I l(iizii yoktur. O
nun yeg:lne e:avesi A\•runada 
sulhün tee"~i1sii ~ve bütiin r:ıem
lek•tlerin meı:ıhııtine olarak ti· 
cnri wi•bodclclerin tekrar baş
larna~ıdır. 

• Almanva, miitfefiklerinin 
me'iru sivn~i ,.e ml1li gayeleri
nin tatn1in edilınesinden mem
nunf'trr. 

• Kısı bir 7amnnda bu ka
dar hüYiik m!11f!1ühiYl't1e-re uğ· 
rıyan l\'löıtyö Churchill'in hi\15. 
iktidnr me\'l<iinrle kalması. an
rak 111a?Jlı hivetlcri mtp·n(fakı
;vet olarak göstermesiyle kabili 
iza ıtır. 

• İstikbale siik\ın ve itimat· 
Ja hakıyorunt. Alman ordusu 
her zantan ,-e her yerde vazife· 
sini ;t.•n ımıya ha7ırdrr. 

e Biz, ,yalnız kendi mevcu
diyetimiz irin değil, milletleri 
kendi hodk5ın nıenfaatlerine 
kurhon ednlorden kurtarmak i· 
rin harhedi'.'·oruz. 

Nutkun Manası: 
, .tösyö llitkrin bu beyana
,11 tındn -evvrlki hrvannt-

1nri,·\e m1•1'avMe editdii?i tak· 
dirdc- daha ~ulhper,·er "·e iti-
1:1.f ('! ruhnn h·ikiın o1rlnğu hisso
IL1nııio1k istenihnC'l\tPdir. 

Bu h<."Y~tu,tta ioı;fi\ı:l1r1:1e nit as· 
keri hrırrk~f:ı, fn!'"i1;7. n<la.sınrn 

fn.,iJt~tf' .. 4lmnn,•nn•n ken- İ<tiLisırA. deı•irnltı harhi"e tc· 
lı:•c-i ·'e ikt~co;atli i!>ibirliği yap- n-ıas erl ilmr-n1istir. A.nıe,rika,·a 
M"k j..,te.tiifi 1'"urrooı;1:lv,·a ,.e ka 1 tebd't Yf"l'·f11r. Ril~ki.;; Al· 
r·;•ki'"f'\"İ dP l1at'hf" Si.İriiJı:femPk manyan1n h;f }'.jr TI1('01 1f'kef 73-
•stj,·or•ln. Yu~oco;lavva İnrr•liz rarına olrırnk i~tilft f'nt"Jlt"ri hf'S· 
,.,., ... , rıl:ırın1n k°ıı .. han; oldu: fa- 1cn1r.ili;!i ,.e co;aitere 5d1l hir.niza
l.at 1 i1e n1tı:,.,.1:ı111 hir 1.._urt1ıluş ının \"f' ıff"\•aınh hir "ul~iin te~s· 
,1 ...... ; \.'C"f">n n:tYill- Oflhi Si:\\'('• ı;;ii.;;ii h;in "''l'"rl"t· (' ti~i hissi ve-
'ifldl" , ("' iJ{'n 1,ny:ıt hu lan TUr· rilmivr <"ahr,l 11• tır. 
J;i,·r. htır1iinkii 1im~mi''-ll'ı,Tın1Tt Iln bf'Yanat, İngi'tere ve A· 
,.-.. ljst ~i,·aseti sayesinde tuzağo mf'rjknyı zırnrt'n sulha rlaY~t e~ 
Jf•·n1,.rli. den bir m"'":"l.iı nnılJtmnktlldır. 

o Al1n~nvıının ll:\lkan fo·p.. 1\.-fö~vö Ch11rc'1:ill İl?Crirule 1s-
ra'·'a .. 1nrln efizii )•olt11T. Riitiin ra-..la ,111ran l\f;)syö Ilitler'in İn
J!"R'·e~i R:llknn ntrmlı:-krt,eTivlc gil:7. efkfırı 11mnın1veo;;inc1e Chur 
~ı1-ı hir i _h"rli~i teste; etntektir. chill aleyhinde hir ccrcvarı u· 
A\ınany;:1. O'tda rı1'l<lrlrleri,..c Ye ~·ar'1ırın:'l - ''e bir lrr-r r:iin son
l·~m rıadde'erf' iht:,·acı (l.l.-,n sı- ra A"an1 J{'l'""":ıc;ıntl:ı hiikl1me. 
nai },;t' mıeınlekettir. Balkan tin sivaceti hnı kınrla YRf't\arak 
:n1Pn11cketl~ri j~(". nuısnu ınad.. hararetli 1nii~f'kPrc vP nıilnakn-
d"'f're muhfar ola n'J'irani nıah- sa'a.l' nctic~si11flt:'" A1nıan\'a ile 

• 
angı 

Harp drvam ettikçe, dış mem
leketlerle olan ticari münase· 
betlerin ekilleri de değişmek
tedir. Acaba, harbin devamı, 
dıs ticaretimizi hangi şf'killere 
dcğru siiriiklüyor? Harbin 
muhtelif safhalarında, kin1Jcr· 
lr ticard yapabiliyorduk. Sim· 
di dıs tiraretimiz hangi mem
lektlere, hangi ticaret yolları
na inhiıo:ar etti? Bu husu-;taki 
vakıaları objektif olarak, birer 
birer aşağıya )-·azıyoruz: 

* * 
Harpten evvel, dış ticareti. 

miz muhtelif memleket
lere tevzi edilmişti. Bugün Al· 
ınan işgali altında olan mem· 
leke!ler, birer müstakil memle
ket olduğu için, her birine ay
rı ayn ticaret anlaşmaları tat· 
bik etmek mümkündü. Çekos
lovaky:ıdan başlıyarak, Polon
ya, Danimarka, Holanda, Bel
çika, Norveç gibi memleketlerin 
Alman işgali altına girmesi ü
zerine, bu memleketlerle olan 
ticaretimiz tamamiyle durmuş
tur. Yalnız bunlardan Çekoslo
vakyayla olan ticaretimiz.de bir 
taba vvül olmamıştır. 

Türkiye · Almanya arasında 
bir ticaret anlaşması olmadığı 
devirde bile, Çekyaya ve Slo
vakyaya ihracı memnu olmıyan 
her nevi ihraç maddeleri gönde
rilmekteydi. Fakat işgal altın
daki memleketlerden Polonya 
ya bir santim bile mal gönderil
memiştir. Norveçe ise, bir defa
ya mahsus olmak üzere bir parti 
afyon ihraç edilmiştir. Holanda
d:ın yine bir defaya m"\Jsus ol
mak üzere radyo maklneleri 
gelmiş, buna mukabil tütü)ı sev. 
kedilmiştir. · 

Fransaya gelince, bu memı:ı
ketle de olan ticaretimiz durm;t:ş 
gibidir. Bir kaç hafta evvel, 
Fransaya İsviçre yolu ile biraz 
fındık gönderilmişti. Belcikayla 
en ufak mikyasta bile ticaret 
yapmak kabil olamamıştır. 

Danimarkadan da bir aralık 
bir mikdar tütün istenilmişti. 
Alman işgali altındaki mem
leketlerden yalnız Romanya ile 
aramızdaki ticari münasebetler
de bir tahavvül olmamıştır. Bul 
ııaristanı bu seriye dahil etmek 
Jiı.zımdır. Yugoslavya, Yunanis· 
tanda harp henüz bittiği için, 
bu memleketlerle ticari müna
sebetlerin ne şekilde tekrar te
essüs edceği de belli değildir. 
Bilhassa Yuııoslavyantn alaca· 
ğı şekil hala belli değildir. 

<ıı11eri ve ham madde kw~ak- '""' ''>nmo,·ı kabul ed•cek bir İngiltercde Pasi( 
lnrı<lır. Almanya ,.e lla11ıan hi.il ... fın1etin iktid:t'" ınevkiine J?'cl-
memleh•!•ri hıı 1'•kı,,.,,fon. iH Jl1P<İn; t•..,;n etmPk "•'·e•hıi is- Korunma Teşkilatı 
fnl'afın tla n1enfaatine o1ll.rak bir tih",{ ctti:.:,i zannı hasıl olınak· 
J,;rlrrini tam.,m1 :ırl~r. lfalbuki tadır. Her hangi bir gece Londra-
jnn:ıt~te \'r AllıPrika. hu mem· 111. ANTEN da gezinecek olsanız, siz-
lcketJer için s3dece satıcı vazi.. den azami yirmi 

Yoll ara Ticare 
Yapıyoruz? 

Bir atölyede ihraç mnddderinıizden tütün işlenirkcıı 

Hasılı Avrupa harbinin inki
şaiı Avrupa memleketleriyle o
lan ticari münasebetlerimizi 
durdurmuş, fakat buna muka· 
bil, ihracatımız.da bir noks3nlık 
görülmemiştir. Çünkü, iş;ıal al
tındaki memleketlerle ticnreti
miz azaldığı veyahut büsbütün 
ortadan kalktığı halde, !s:veç, 
İsviçre, Finliında, Macaristanla 
olan ticari münasebetlerimizde 
büyük bir inkişaf müsahede e
dilmiştir. 

* * 
Harpten sonra, merkezi Av

rupa ile ticari münase
betlerimiz atalmış, İngiltereyle 
ticari münasebetlerimiz eskisine 
nazaran nisbi olarak artmıştı. 
"11:8.kıa piyasada, İnıtilizlerle ge
niş mikyasta ticari münase
betlerin inkişaf edeceğine dair 

bir ümit mevcuttur. Türkiyeye 
ı:elentnııiliz ticaret mümessilleri 
de, alakadar tacirlerle yaptık

ları temaslarda, bu ümidin hu· 
dutlarmı genişletmişle,rdi. Bir 
aralık piyasadaki kanaat şuy

du: İngilizler, Türkiy•min bütün 
ihracat maddelerini satın alacak 
buna mukabil piyasanın muhtaç 
olduğu bütün maddeleri vere
ceklerdir. Bu kanaat senelerce 

devam etmiştir, Fakat, bu ka
naat ve bu ümidin tahakkukuna 
imkan hasıl olamamıştır. Vakıa 
İn.ııiliz firmaları, Türkiy~iya· 
sasına ham kauçuk, teneke ve 
kimyevi maddelerle kalay ver· 
mistir. Buna mukabil taahhüt 
ettikleri malhırı da almışlardır. 
Krom, man~anez, tütün, zeytin 
yağ, kuru meyva vesaire gibi.. 

Netice itibariyle diyebiliriz 

ki, Türkiye • İngiltere arasında
ki ticari münasebetler, evvelce 
piyasanın ümit ettiği şekilde te
zahür edememistir. Bundan son 
ra da İn.gilizlerle geniş mikrn<· 
ta ticari münasebetlerin tee·süs 
edecğini de kabul etmek ne de· 
receye kadar doğru olabilir. İ
raktaki askeri hadiseler vüzün
den, Basra yolunun. İnıriliz em· 
tiasma karşı bir müddet kin 
kapalı olusu. Adalar denizindeki 
adaların Alman iş113li altına ge. 
çişi, İngilizlerin. memleketimiz
le genis ölciide ticaret vapması 
na mani olan sebeplerdir. 

* * 
Bugünkü şartlar altında 

Türkiyenin karşısında 
Tuna yolu vasıtasiyle merkezi 
Avrupa ile ticaret yapmak im
kilnlan vardır. Yukard• vaıdı· 
ı(ımız gibi. bu yol üzerinden ih
racat yapılacak olan yerler de 
Alman isgali veyahut Alman 
nüfuzu altındadır. Henüz Almar 
ya ile aramızda.ki ticari müna
sebetler geniş bir mahiyet al
mamıştır. Simdiki halde Alman 
ya ile mahdut mikdarda anlaş
malar yapılmaktadır. 

Alfilradarların ifadesine !(öre, 
Almanlar bu anlasmalarda tah
ahhüt ettikleri malların bir kıs
mını başka memleketlerden te
darik etmektedir. Mesela: İs
veçten çivi alarak, başka mem
lektlere serbest dövizle satmak· 
tadır. Nitekim Almanlar, bura
dan aldıkları tütünleri de. daha 
pahalı fiyatla başka memleket
lere satmaktadır. 

Hasılı Alman:vamn da ihracat 
kudreti hakkında piyas.da sarih 
bir kanaat mevcut değildir. 

* * 
A vrupa ile ticari münno:c

betleri idame ettirmek i 
çin, Sovyet Rusyanın transit 
yollan da hatıra gelmektedir. 
Meslii Helsinlı:i • Odesa yolu i
le memleketimize daha u•uza 
mal ,gelmektedir. Demek oluvor 
ki, şimal memleketleriyle tica· 
ri münasebetleri arttımıak icin 
bu yoldan da istifade etmek 
mümJ;ündür. 

Sovyet Rusya ile Finliinda. ve 
İsveç arasında da bu yolda tr:ın
sit anlaşmaları mevc••ttur. Ala
kadar tacirlerimizin bu memle
ketlerle iş yapmak icin transit 
yolundan istifade etmeleri 1'1-
zımdır. 

yanda A vitaminini ihtiva eden 
en kuvvetli madde de havuctur 

Bu sebeple şimdi sıhhat veka
leti yeni bir propagandaya bas
lamıştır. Herkese su t~vsi\'ede 
bulunmaktadır: "Havuç yiyi
niz!" 

tt1130r.11~~.r~ m@:~~~ 
Yazan: Sevim Bu arzuyu h3lk arasında ya

yabilmek için bas vurduklnrı 
vasıtalardan biri de sinema di
yarı Hoolyvood'daki ııüzcllik 
mütehassıslarının şu tavsiye,;ini 
ortaya yaymaktır: - · bir pasif korunm-a n1emuru, yan 

Ş K 11e I{ U U gın söndürme birliğine mensup 
li il'\ ... biri, bir ihtiyat polis olabilir. 

Her tarafta ve her z:ı.man, 
Tabiat ulimlerin!n fikirlerine 

J?Öre, ren.kler ve ~esler gibi, koku
ların da nıC'\'CUt ohnalanna se· 
bep aska hizmet etmektir. Her 
c·ins hayvan, l..:t"ndis:nc e · o1acak 
d'1;Jİ veya P:"'keği, viir··-1 •· •• ·,.. 

cıkan koku ile cczb~~er. Kısa 
s' ~ıe -ve tabiat ıilimlerinin ta
l:iriylc- a~k cazthesi denilen ~ey 
~okunun cazibesinden n,arettir. 

Çiı:ek'e ... in l\:nkulnrı dn gen!l' 
ay i se'·enledir. Yalnız, çireğin 
(' l;:a:rdı..,.ı kok1ıyu ona e~ olncak 
ba ka hır çİf;Ck d~;{il, d!~i ci<":eğe 
erkek ('İ('.'enin tohum farını qetiren 
hl•{'ek!cr hi ~et'cr. Ilep o t;ıbiat 
iliınlerinin dedikleri"e gHre, er; 
k ı,·,·etli kolcu rıknr:ın rir,.k'cı 
l1e)'az yaluıt hafir r<•ı1kte olaulat
dır. Onl:.ır en kuv\.·etli koknlarinJ 
J!<'rcIP~·in r1k rıri:lr ve be 1("•Pk · 
J,u·i lıöcr k lpri lıu ~urct~e ken,lile
r·nft reJ Pr]Pl". J{o,·u ve U'7alft·1n 
g,; .. üle'lilerek rrrJdeT<le o1nn <:İ

cc: ... lcrin kokucu da1 a hnf:f olur ... 
J) nıtk olu~·or k' knku hu!i:USlJ.n
<la havy~r'nr1a _; eld ... rin arasın· 
daki fal'k l.jr vu .. ta [·1ı-k1nd-.n i· 
ha.ettir. llnı v;ınla•ıla da çict.k· 
J~rde de lcol.u n ka J }zn1et eder 
l a,·,·anlar t'"ileTini -o knl...,1nun c~ 
7jl-esi' le- kcnı~·!rri hn1nr1·1 ... ci 
ç~J, le; d<' hörr1 "rin vasıtasiyle ... 

Ya in<:·ınTn.,.da" .. 
İusaıılnrda da kadın.la erkei:i 

hirlıir'ne cezl:eden ayrı n;vrı birer 
koku vardır. Kadın kokusttnu 
yalnız erkek burunları, erkPk ko
kusunu ela yalnız kadın burun!a 
rı his•rcer. Fakat. e~kek koku
!-iunu lıL.scclcbi'cn kadın bıırun· 
larr -ri,·a~ ete g-i;re- pt'k azdır. 
fü·k•k hurunlanııın hepsi de ka
dın kokusunu 1ı;s:->etıne1. bir ,(0-

1 ~ıı 1 ,k caz.ibc~iui gijzlcrinden a· 
hr. llı..n11nla hc'"aher, a"ik koku
sunu .. 1al Pcn ('tkf•k burunlarnıın 
sayL"\.1 kadın hnrllnlarının sayısına 
nic:;hetle rl· lıa cokttır. 

TinrunJarı a~k koJ\.USU alabilen 
erkc:~tlcrin t iflcrirıc göre, hcı· 
l..adının çıknrdı:iı n~~k kokusu sa~· 
larır:.ın renq-in • giire tle .. i(;;ir: ICcs 
tane '"Cntrinrlc • !-t.\'ların s·ıhihi"''" 
nıen<·kr.;c koku~u, arık sarı renk
te sa<"lı kadırrlan nı'c;.k \.Cya·aın· 
ber koku u. ko:'t·u ~iva'ı ~a('lnrın 
sahibinden ahrınoz lcoku'"n. kır
.ı-~zı sach \C' c'Hi yıi"l.lii ;r:i?CIIPr
<'~n <1e _t3ı ir hrn"rn oL"tvt-l 'rı irin 
su;~ıkfa s(;~·li'.'·~hitiriın- tf'l<e kP<:i· 
sinin kok ı.·una henzİJCn bir kvku 
cık'lrrnJs ... 

ZaYnlh kn<lınlrrr, l(ett.ılilf'"riPİrı 
1~hii o:arnl- r1lr:ır 1h1·1at-ı bu :ısk 
kokıısun11 kf'ııdi'eri hisııreılen1erfik 

1eri irin f17'a ol~rnk t:irl'i tiitlii 
c ... an lnr s ""riiniir1 f"... FH ·d:ı"i•7 ı 
zahnlrt. n1'l'lr:•f11 kH}f('t. Rir kn· 
d}n1n J:İ;7.e1 1 oJcın:ıc:ı için vnlnız 
tcıuiz olıansı :vef ir .. 

ynngın bombalarını söndürme 
ekipleri devriye gezmektedir. 
Bütün bunlar, halen 3 milyon· 
dan fazla erkek ve kadından i· 
baret olan İngiliz sivil müdafaa 
tcskıliıtına dahildir. Sabık bir 
banker ile sabık çöpçünün men
sup oldukları tahlisiye ekibinin 
yanyana, birlikte gittiklerini, 
sokakta beraber devriye gezdik
lerini görebilirsiniz. 
Yangın bombalariyle müca· 

dele Pden ekipler, kendi başl.arı· 
na hususi bir ordu teşkil etmek
tedir. Ve buna mensup kimse
ler boş vakitlerinde vazife ı;ıör
nıektedir. Mesela yanııın sön
dürme ekipleri azalarının bir 
çof(u haftada 60 saat mühimmat 
imaliıtında calı~makta. iş saatle· 
ri haricindeki az çok boş vakit
lerinde de yangın bombalariyle 
mücadele etmektedirler. 

Sivil müdafaa teşkilatı, dahili 
emniyet nezareti tarnfından vü
cude getirilmiştir. Bu teskilat 
yoktan var edilmiştir; ona reh
berhk edecek geçmiş tecrübeler, 
kaideler yoktu, karşılaşacağı 
müşküller hakkında kat'i bir fi. 
kir mevcut değildi. Her hangi 
diı!cr bir teşkilat 11ibi, bunun da 
talim ve terbiveve, techizata, 
öndPrliğc. stratejik ve taktik 
bılgiye ihtiyacı vardı, ve bütün 
bu mcselekrdP h•nıti seklin da· 

ha isabetli olacali:ının azcok ke
hanetle bulunması icap ediyor· 
du. Teşkilatın en mühim vazife
lerinden biri Almanların her 
hava taarruzundan bir ders öğ
renmekti. Zaten her asker, bah
riyeli giriştiği her yeni çarpış
madan yeni bir şey ö_ğrenir. Si
vil müdafaa teşkilatı için de bu 
yepyeni muharebe tarzında va
ziyet ziyadesiyle böyle olmuş
tur. Alman hava taarruzlarının 
baslanğıcında müdafaa kuvvet· 
!eri, teksif edilmiş bir hava ta
arruzunun nelere kadir olacağı. 
nı ilk defa olarak !(Ördükleri va
kit, teşkil5.t, en büvük dersini 
öğrenmiştir. 

* * 
Halk Evinde Kalıyor 

Dahili emniyet nezareti tah
kimat da ınşa etmek mec-

m 
buriyetinde idi. 
Halen, 20 milyon· 
dan fazla insan i
cin sığınak remin 
edilıniştir. Alınan
hava taarruzları 

ilk başlıyalıdanberi, sığınaklar 
hakkında pek aliıkadar edici 
şeyler öğrenilmiştir. Bidayette, 
bir hava taarruzu vuku buldu
ğu vakit. ehemmiyetli bir yekiı· 
na baliğ olan kimseler her ıı:ece 
yeraltı tren istasyonlarına sığı
nırlardı. O zaman. tabii bir ak
sülamel neticesinde, halk daha 
derin veya bombaların nüfuz e
demiyecekleri sı~ınaklar iste
mistir. 

Maamafih, şu cihet hatırlan· 
mıya değer ki Londralılarm 
~O 85 i taarruz esnasında evle
rinde kalma7;ı veya Anderson 
sığınaklarına 11irmeyi derin sığı
naklara iltica etmiye tercih et· 
miştir. A 1 

.. 'an hava taarruzları 
devam ettikçe, halk, sivillerin 
bir hava taarruzu esnasında ya
pabileceği sayısız vazifeler o~du· 
ğunu idrak ederek, derin sığı
naklara iltica etmekten ııittikçe 
vazgeçmistir. Mesela buııün. ye
raltı tren istasyonlarına, b'rer 
melce olmak bakımından. gi)s
terilen rağbet bidayetteki rağ
betin üçte birinden azdır 

** 
Havuç Yiyiniz! 

"Eğer cildinizin güzelleştiği· 
ni arzu ediyorsanız. muhakkak 
havuç yiyiniz! Eğer havucu çiğ 
olarak yiyebilirseniz. bunun vi· 
tamininden yüzde yüz nisbetin
de istifade edebilirsiniz!" 

İste şimdi İn11.iltere sıhhiye 
vekaleti böylelikle havucun hem 
sıhhat hem de güzellik üzerinde
ki tesirlerini ortalıi.'(a yayarak 
halkı buna alıştırmıya çalış-
maktadır. ı 

Bu tavsiyeyi ye!ine getirenle
rin bir çakl~rı bundan cok isti· 
fade ettiklerini söylemekted.r
ler. 

- •• ngiltere halkının. bomb~rdı-lAskeri Ceza Kanununa 
manlar dolayısıvle gunle· Ek K L'yih I 

ll!iz;;;olL;T;'."l rinin mühim bir anun a a an 
~ -..<> kısmını knanlık Ankara, 5 (TANJ - Askeri 

~ sıiTınaklarda ~e- ceza kanununa ek kanun Jayıha. 
cirdikleri malfım· sı meclis ruznamesine alınmı~tır. 
dur. Layiha esaslarına göre, . askeri 

Bu sebepten do- suçların takibi şikAyete bağlı ol
layı halk kafi derecede günes mıyacaktır. Askeri kazaya tabı 
ziyası görmemektedir. Bilhas<a olup ta Türk ceza kanunu muci-
cocuklar ve ırenoler bunrlan mü- hince takibi adliye vekilinin iz
teessir olmaktadırlar. Bu vazi· nine bağlı suçlar hakkında iıin. 
yeti gören sıhhiye mütPhass1'- Milli Müdafaa Vekili tarafından 
larr halkın fazla vitamine ihti- verilecektir. 
yacı olduğunu ııörmüslerdir. ---~--

Zira karanlıkta çok kalmanın Çiftçi Mallan 
en büyük zararfarından biri göz- Ankara, 5 (TAN) - Çifçı mai-
leri bozmasıdır. Ziya vokluğun- !arının korunması hakkındaki ka 
dan mütevellit ~öz rahatsızlığı- nun layihası alakadar encümen
nın en iyi tedavisi ise A vitami- !erden geçerek meclis rumınıesi 
n; "im akla mümkündür. Beri ne alınmıştır. 

~:nıa~ 
Üç Ehramın 

Efsanesi 

Kahirenin yanındaki ehramı 
yaptıran Firavunların bi 

rincisi Keops, yalnız malzemey· 
nakil için kulfon~ı~ yolu on se 
nede yaptırnı,ş. Ehr:tnıın inşa~ı 
yirmi st"n siirıniiş. Ilin altı yii, 
talan (sekiz n1·ı~·on sekiı yiiz bir. 
frank) •arfedilıni<. Her üe nydo 
bir dcği~t•rihnek \' iirretsiz o\m~l< 
şartiyle yiiz hin am~le kullanıl· 
nııs. Ru miiddct ınrfında hill lim· 
dar o kndar nıli7.a' kaYa dü mi; 
ki, kızını haı:ineye vnriılat tcnıin 
etn1Pk İ \ İn fuh-.:a se\'k("+:nl,, 

ll:ıhu"':nın ir~cfc. i le si11Cık et 
tiği bu i;,ri yo\ılan. k•ır ğıztn eh 
camın in~aaftpa nf' rni' dar p~r· 
ile "f\td'nt c lpı,;ı . .. . ,..; tarih k~ .. ,. 
detmiy<>r. Yolnız IFlır nı) deli 
liği kt7.a da İ'"nYet ettiği iri• 
kendisini vi a' (erasır.da zi:yare 
edPnlerin hir<'r 11üviik t;ı~ p:trc:a 
ı gctirntelrrini ~e c::ırt ko~mu!S. 

Faziietli ktzın yef""\tınd~n sorı 
r-a bu ta. la-rla. ona da bir ufal 
r!·rnm ynnnuslnr. I? ırı lan fed-. 
kilr kızın bal 3!'ına etfiği mai 
ntnavenctin çht"mnıiycti öl(.it.lc 
hilir! 

Kror~. hu k~ l~r 111nc:rar1 1 gi.i. 
~ultii.vli. ?.uln1·i nirin iht=yar et· 
ıni\? :ıiiJ-in'.'f't c.aüsüne bir türbe 
~-anhrn1~k İ<"İn. 

Keops c!li sene saltorıat 11\ill" 
rt:iktrn sonra ~-erine ı!C('<"n kar
•1c-~i f{efrcn rlf' il;in"i eh.rantı vap~ 
tırn11s. Onun da saltanatı eUi al
tı c:~nerlir. 

İki hirarE"Tjn l-ir nsrı mlitf'C>a· 
vİ7 ~t1lt~-t.nnt'~r1 :'\fı..;ır i<"in o de
T"et'C bii'.'lik hir f el·ket olmtı"f ki, 
,r,.ırlıhr bu iki ·ı,·de•'e htınile
rlnin ic:.n,ini vern,İYf"rek onl:lrı o 
ci,·arcla kf"I'"""' ot' tan bir çoba
,,~ 17.:Jf ... C'(n1isler. 

K"fren'ilrrı o.tonr:ı l{('Ofl!li'rın o;!. 
'Jı Ti,eriniis taht rıknus. Baba
"' iJe sn•<"a'•nın i :1 l r(' ;,..e a1 1·ıt'ı 
hir lOI tııfmu<. IT ılk~ kar'1 ada
letle harrkf•t (1-tıniı;;. r .. ,~ 1 ett"gi da.
va1arda, rla1·n1·1 k:l,·hc<len tar'.lfa 
malı7ttn ~ltn:P·:Jn d"ye ha7İrıt'"den 
nat"a \.·erirnıiş. 7oHimll" vrtrırnsar 
:\Sır ya<=•ynn selc"1('rinCen sonra 
kendisinin dE" 11P J.-aıi ,. vnsıf"ac:ı
~ını n'ero..k ec!erek "11,..ti[ .. e sor-
lllll~ \"f': 

- AHr ~cnr! 
{"e,·abını alınca ]1nyrete diis· 

ıniiş. 
- R:ıl•aml ~mranHn r-emrdi~i 

hnlt kaln1n'11. On1nr hn kndnr U

.,.un ö~1 irlii olsunlnr da bPn ne
if'n hn k:ıd9.r nz vvsny:ı 11n? 

lfaliFt<'n "l' c:r" rclmiş: 
- l\1ı~art'1 ';;., elli ~l'Jle' ,,fıl'rılJ 

rrkınPsi ınuk:'lr1der''İ. Sen kadr-re 
kn~ı krı-.·'1un. O,.un 1c;f1T:'lh!n1 c-k
q,ilt•in t i\hlar c!a senin ömrülıÜ 
•ksiltt'lrt .. , 

l\11.,.f"rinHs rl;j"'f,,mHcı Ru c::ncma 
n\1\T't•:J-ı c:ıfır:t. inrlirmek irin ev
Vf'lfi ]t:'ıh ~1'ın \'al~ntıl1~1nı i~hat 
etmtk jc;;tf'rniıı;:. Gf'rf> olul' olmaz. 
nt<'~"'le'f'r ,-nı- t''"ıtrak ""iindiiz gihi 
.,.e,·k ve ı:;nfn ile Yur patla ,., cal 
nyppc:1n. ~-11c:.3"'1va h:o,..•nm 111ıı:. lfıf"l' 

t•taCta çenk, çigane. Zi~ a[et gır· 
1a! ..• 

Ru.,un ıı;;("l,,..1-tini soranlara şu 
rcvah• ,·erinni$: 

- İ1~hlar hf" in1 nltr- ~ene ya.
~ı:varaV-11nı c:.iiv1e .. H1er. Röyle gc .. 
"e ttHnrli1z e0.1roirc:.Pm nlt1 ,.,...,.j ... ,. 
'ln iJ.ı-1 c:.ene- vttc:Pm'c: olurum ve hu 
<=urPtle hen1 krnillmt'", ht'm don 
lırrkesr k~'"~l onl-ırın ypl:ınrı ol
,1,,t-1.-.-r101 i~h"t e1mi"\. olll'"ttm. 

1\-TisE."Tiııil~·:in iiri:n<'i1 ehrnının 

t ~,,ic:.i ol<h~~ irldin edilir. 
R11m!ar lnı .nhrnm111 mPc:.hnT il· 

Hiftelprcfrn R""on'a nit olt111lhtn1• 
~övlerler. Miu-r:11ii11<'iln 7Hliimflr-., 
f't"ldr.!!'f'n bir nrft-m nlr·u .. rnnn l•fl 
k1hr"f' P.•ı"'ıların söıilne inanmal. 
icap ediyor! 

Takl•imci 

l(ızılayın Yeni 

Merkez Heyeti 
Ankara, 5 (TAN) - Kızılny 

merkez heyeti bu'(ün toplanarah 
idare heyetim intihap etmi§tir 
Reisliğe Istanbul mebusu Ali Ra 
na Tarhan, ikinci rcisliltler 
Trabzon mebusu Hilsan Saka ,·r 
Tekirdag mebusu Cemil Uybadın 
umumi ~5tıplığe Sıhhat ve Içti -
mai Muavenet Vekaleti müste 
şarı doktor Asım Arar, muhase -
be mürnkıplığıne Merkez Ban -
kası umum mUdürü Kemal Zahr 
Sunel m(ieı;sese miırakipliğine Z 
raat Vekaleti müşavirlerinde 
Naki Cevat Akkerman. Azalı/: 
Beyazıt mebusu Dr !Iüsaınc,ı 
din Kural seçilmistır. ___ ..,__ 

İlk l\lcktep ritmetik 
Kitap lan 

Ankara, 5 (TAN") - Ilk mek· 
tep artimetik kitaplarının tetkikı 
ne memtır edilmiş olan kom~. ·or 
bugün profesor s~ctrr. tın Cı•'a r. 
rcislığındc toplanarak t tk.k' ri· 
ne baı;lamı •ır Dokuz 1. t p 1c 
kik olunacak ve bu on g ·n J· duı 

surccektir. 
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' 1 tAem!eket Röportaiları 
\ 

• 

Diyarzbakzrda Her 
Açzlan Çullar, Bir 
,Seı"vet Müjdecisi .. 

Didenin Sağ 

Mükemmel 

Sahilindeki 

Birer Av 

Kayalıklar İse 

Yatağıdır 

yüzden, hiç bir köylü, "bir lok
ma, bir hırka,, dan fazla bir nes

SPOR: 

ne.ve sahip dei(il idi'. Zira. bilir- A k ı• .. 
diki emek VC'rdiği her şey; a~a- s er ınini 
nm ya cebine, ya anbarına. ya- ':i 
hut da ai!ılına gidecektir. Bu- Yapanlar 
,gün, cümhuriyet otoritesi, zor-
balıi(ı kökünden koparıp attıj!ı I M •• b k ı · 
icin, herkes at beslemej!e, hay- usa a a ara 
van sürülerini üretmcğe b:ısla - • • 
mıştır. Ayni zamanda, ziraat da Gırebllecek 
ha.vatı canlanmaktadır. Fakat. 
tuhaf değil mi, köylüler, düveni 
bilmivorlar!. Harmanı. küme 
halinde bağladıkları hay,•aııları 
- öküz. merkep. bevgir ve saire -
mahsulün üstünde ııezdirerek 
vapı:vorlar. Bu yiizdrn bupdav
lar. arpalar. ancak evlül snnuna 
doğru tarladan alınabiliyor. 

7;r~~t. Vek;ilPti. hu itivot ile 
mücadele etmektedir· Köylere dü 
ven daii:ıtıyor. Ve halktan şu 
duayı alıvor: 

"- Hiide, Cümhuriyet kadim 
büke!., (•) 

* , C ümhuriyctin eserlerinden 
biri de şimendiferdir. Di

yarbakırdan ta hududa. Cizre'ye 
kadar uzanan Irak hattı yedi 
kısma ayrılmış. Her mıntakada 
hummalı bir faalivet görülüyor. 
Bismil'e kadar münakaleye açı -
lan hattın, mütebaki kısımların
da toprak tes\•iye edilmekte, 
yarmalar doldurulmakta, da~la
rın bağrı delinmekte. köprü
ler yapılmaktadır. Bu suretle 
de. Dicleyi, Anbar çayı, Pamuk 
cayı ve Batman cayını geçmek 
mümkün olacaktır. 

Evv~lce. askerliklerini ifa et
mekte olan sporcuların kliipleri 
namına müsabakalara iştirnk et
meleri bir takım sartlnra tabi tu
tulmuştu. Ondan sonra bu emir 
iptal edilmis ve her ne suretle o
lıırsa olsun askerlikle alakadar 
bulunanların klüpleri namına mü 
~abaka yapamıyacaklarına karar 
verilmişti. 

Öğrendiğimize ,göre. bu karar 
yeniden değistirilmis ve askerlik
lerini yapmakta olanlann klünle
ri namına mü.ı::abaka yapmalarına 
izin verilmistir. 

Bu müsapde şehrimiz snor mu
hitinde büyük bir sevinçle kar
C<ılanmrstır. 

Samsun - A11kara bayrak 
koşusu 

Kısım merkezleri, ıssız dağ 

Diuarbakll"'ın Ortakapısı 
1 
baslarında, birer vaha gibi... O
ralarda_ canlanan, filizlenen ha

Karacadağ, ayni zamanda ııiizel yat. ışıg.ı, kısa b~r zaman sonra, 
bir çeltik zir:ıati sahasıdır. Onun ıı.enış bı.: medenıyet hamlesi ha
sularında. kalit<:si en üstün pi _ lın~e koyl~rı, ka~abaları, şehir-

..:.. 1-

D iyarıbakıra Bu ouale 
l nız: 

hiç gittiniz mi 
verilecek ceva-

rinç yetişir. lerı bırbırme baglıyacaktır. 

Ankara, 5 (A.A.) - 19 mayıs 
spor ve gençlik bayramı münase
betiyle beden terbiyesi genel di
rektörlüğü tarafından bu yıl ilk 
defa olarak Samsun - Ankara a
rasında yapılacak hir bayrak ko
şusu tertip edilmiştir. Izmirin 
düşman kuvvetleri tarafından iş
gali gününün yılddönümü olan 
15 mayıs günü Samsun iskelesin 
den başlıyarak 19 mayıs pazar -
tesi günü Ankarada 19 mayıs 
stadyomunda nihayet bulacak o
lan bu koşuya ait olarak hazırla -
nan programa nazaran Samsun
dan itibaren Ankaraya olan gü -
zergahtaki bölgeler, Ebedi Şef -
ten Milli Şefe sembolünü taşıyan 
bayrağı kendi vilayet h udu! !arın 
dan itibaren tesellüm edecekler
dir. Bayrağı taşıyacak olan her 
atlet iki kilometre koşacak ve 
bayrağı diğer arkadaşına vere -
cektir. Böylece elden ele veril -
mek suretiyle önemli ve vüksek 
milli hatırayı temsil., edecek o
lan bayrak gençlik ve spor bay
ramı günü saat 11 de 19 mayıs 
stadyomundaki ~eref tribüniine 
getirilecek tir. 

.. _ Hayır!,; 

İse, vakit geçirmemenizi tav
si.ve edceğim. 

Cünkü, mayıs ayı, yalnız Di
yarbakırın değil, Bismil, Beşiri, 
ve Siirt mıntakalarının, ilkba
harda, bütün canlılık ve tazelik
leri ile büründükleri zamandır. 
Mardin dağları ile Toroslar ara
sında uzanan yüksek silsilelerin 
kaplad•j!ı sahaya dalga dalga 
yayılan bu kah dar, kiıh geniş 
cvalar: şimdi, adam boyu mah
sul ve nebatların bin bir rengine 
burünmüştür. 

Bir yanınız, Diyarbakır, bir 
yanınız Siirt olursa, ortaya Bis
mil ve Besiri mıntakaları düşer. 
Fakat, onları da Batman çayı a
vırır. Amma, bu isme aldanma
yın. Kulb, Sason ve Gece dağla
rından menbaını alan Batmanın, 
suları, Dicleden fazladır. Hatta, 
yazın bile ... 

Diyarbakırda ve ona komsu 
olan yerlerde kar pek ender va
l!3r. Mesela, 939, 940 senelerin
de, bu bevaz kelebekler, topra
ğa hiç düşmemiştir. Hararet de-
recesi, kısın + 5 i (937 de + 10 
olmuştur\, ~·azın + 41 i bulur. 

Halkın ekserisi safiidir. Bazı $imendifer inşaatı, muhitin 
yerlerde de Yezidi vardır ki ka- iktisadi kalkınmasna da sinıdi
dınlnrı beyaz don ı;ıiyer. Safiiler den faydalı olmuştur: Işsizlikten 
ise, kırmızı, renkten hoşlanır- eser kalmamış, vatandaş, tarla -
!ar. Yorganları kırmızı baş örtü- sından artan zamanını demiryo-

lunun verimli davetine ayırmış -
tır. Şimdi, "her gün bir karış 
şimendifere parolasının bariz i
saretlerini, Meteris, Ulam, Bis
mil, Çöltepe ve Salat istasyon
larının çatısı !asıyor. 

!eri krmızı, esvapları kırmızıdr. 
Bilhassa kız \'C kadın farkına 
dikkat ederler: Kenarları gümüş 
ve altın naralar ile süslü kırmızı 
başlık takan, üstüne beyaz bir 
has örtü geçiren dişi mahlük, 
dünya evine ı;ıirmis demektir. 
Bevaz bas ört.ü verine siyah ne
ce kullanan hatuncuk ise, baki
redir!. 

Köy evleri. birbirine bitisik 
bir kiimedir. Onları, kapıları a
yırır. Damlara birer yol. birer 
kahve diyebiliriz. Bu adet, ay
ni zamanda kıs camurlarına kar_ 
şı alınmış bir tedbirdir. 

Köylülerin gıdaları Tandır ek
meği, bulııur. vo_ğurt, ayran, pek
mez, tavuk ... Halk. misafir ai{ır
lamas:nı sever. Yol garibine 
bundan ikram eder, hayvanına 

arpa, saman verir. yatak ve yor
ganlarının - kendisine nazı.ran -
temizini seçer amma müba
rekler hep yündiir. Içlerine ya
tabilene aşkolsun! 

* C ümhuriyet buralara neler 
getil/i'iştir? 

Yalnız, mazivi, bir yerde, ol
duğu gibi bulmak mümkün: 
Batman kıyılarındaki sallar! Di
yarbakır - Siirt vilayetlerinin 
hududunu ayıran bu cay üzerin
deki münakaleyi temin eden mav 
nalar, Hazreti Nuhun zarua -
nından kalma gibi! 

Siirt vilayeti hususi idaresi -
ne ait olduğunu öğreıidiğim 
bu tekneler hakkında, kıymet
li Siirt Valisi Halı1k Nihat Pe -
peyi'nin bilhassa nazarı dikkati
ni celbetmek istiyorum. Onların 
ıslahı cihetine gidilmek suretiv
le, altı vilayetimiz halkının mi;,_ 
netlerini kazanmak mümkün o_ 
lacaktır, 

* 
D iyarbakırın, umuyorum ki. 

eşsiz güvercinlerini ve eş
siz karpuzlarını duymuşsunuz
dur. 

vercinlik!Pr ile Diclenin yatağın
daki kum tarlalan arasında me
kik dokuyorlar! Neden? Cünkii, 
100 kiloluk Diyarbakır karpuz -
]arının ,gıdası şu ciı; unsurdur: 

I - Diclenin suyu; 
I - Diclenin kumu; 
Ut - Güvercinlerin ııübresi. 
Orada. her acılan çukur, kil -

cük bir servet müid•cisidir. Zira, 
ufacık bir çekirdek, kumlarda 
kök salacak, suya dô.~ru uzana .. 
cak ve gübrenin inbat kuvvetiy
le tam yüz kilolı'\· bir karpuz o
lacaktır. 

l!liclenin sağ sahilindeki kaya. 
lıklar ise - bilhassa Meteris kö
vü civarı - avcıların akın ettik
leri bir yerdir. Oralarda, her se_ 
her vakti sürü ile keklikler do -
!aşır ve her kovuğun içinden de 
vn bir tavsanın kuloğı, ya bir til
ki kardeşin başı çıkar! 

Semih AGLI 

Türkler, garbc doğru yaptıkla
rı akınlarda, evvelıi.. buralara 
ııelmişlerdlr. Üs noktasını. Di
. ·arbakırdaki Karacadai( tepeleri 
teskil etmistir. O tepeler ki bir 
ucundan Urfaya, bir ucundan Vi
ransehire, bir ucundan Sivereğe 
ve bir ucu dan da Divarbakıra 
unınır. Dnl!daki pınarların adla
rı öz tiirkredir: Sütpınarı, Ho
yu nııiizü ,gibi.. 

Bugün, asiret kavgaları. köv 
ağasının zulmü yoktur. Herke
sih zahiresi, eti, sürüsü kendi
sine aitfir. Evvelce, bunlar a
ğanın idi. Gönül rizası ile elleri 
böi(ründe kalma,yı kabul etmi -
';nnin ma.11arı, zorla alınırdı. Bu 

Dicle üzerindeki Hacıisa kö _ 
yü, bem güvercinlerin, hem de 
karpuzların vatanıdır. Daha kö
yün sın1rlarına varmadan, gü -
vercinlikler görünüyor ve sema
vı namütenahi "hu! hu~,, lar 
kaplıyor. {-) Cenabı Hak Cümhuriycti 

Türk aşiretlerine ui:rak olan 

Madam Thorp, daha onu gorur görmez, dişi 
ağrıyormuş gibi yüzünü buruşturdu; ve her tiir
liı nezaketi unutarak: 

- İşte fikir dediğin böyle olur! .. Renk, katiy
yen benim rengim değil . 

Lilian iki yana döndü, Madam Thorp'ın önün
do .kırıldı büküldü, pelerini önden arkaya attı, ve 
ince pliseli blüzü açığa çıkardı. 

Kanapedc uzanan genç adam, kımıldamadı, fa
kat. yarı inik kirpikleri arasından, uyuklıyan ba· 

Köylüler, yaz aylarında gü - daim eylesin. 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Ha - Ça 
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Meclis, Milli Piyan90 İdaresinin 1 rtml 
Bilônçosu İle Bazı Kanun r/~.lllllıılti2ıd!i::il 
Lôyihalarını Kabul Etti 

8.00 Program 1 18.SO Konu ma 
Ankara, 5 (A.A.) - Büyük\ ait notlarla Türkiye - Yunanis -

Mıllet Meclisi bugün doktor Maz tan arasındaki Kliring anla~ması 
har Germen'in başkanlığında top tasdikine ve yine bu iki hükfı -
!anarak Milli Piyango idaresinin met arasında münakit klinng an-
1939 yılına ait bili\nçosu hakkın- !aşmalarının temdidine ait ka -
daki divanı muhasebat mazbata- nun Ia.yihalarının birinci müzake 

8,03 Haberler ıB.45 Çi!tç! mO 
8.18 Müzik (Pi.) ziğ 
9.00 Yemek !is- -9.00 Miııik (Pi 

tcsi \. _... 19.30 Hı.berJ,.r 

• 19.45 Konıışn:a 

ı2.30 Saat ayan 
12.33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
ı3.05 Şarkılar 

14.00 Müzik (Pi.) 

J 9.50 Fcı:ıi heve-
20.ı5 Radyo ga 

sına ve Maliye Vekili Fuat Ağra- reıerini yapmıştır. 
Yine bugünkü toplantıda vi -

lAyct idaresi kanununun ikinci 
ve 71 inci maddelerinin dei!işti
rilm~si hakkındaki kanu'1un bi -

zetesi 
20,45 Or cstra 
21.30 f.::onu.şın 

21.45 Koro 
22.30 H~erlor 
22.45 Caz (Pi.) 
23.30 Kapanış 

lı tarafından bu id~rcnin ınesai -
sine dair verilen izahata ittila 
peyda eylemiştir. 

Meclis bundan sonra Tiirkiye
Almanya arasındaki ticari lilÜba 
deklere mütedair hususi anhışma 
ve tediye anlaşmasında m~vzuu 
bahis bazı hükümlerin tavzihine 

Milli Şefin imzalı 

Fotografları 

Ankara. 5 (A.A.) - Bugiin al
dığımız telgraflar, Milli ı;>ef Is -
met Inönünün Parti ve Halkev -
!eri için imzaları ile hediye ettik
leri fotoğrafilcrin Diyarbakır. 
Çarşamba, Çapakçur ve Turhal 
vilayet ve kaza merkezlerinde 
parti ve Halkevlerine talik edil
diğini bildirmektedir. 

Napolyon'a 

Mektup 

Açık 

Baş tarafı 2 ncide 

uşak gibi, esir gibi yasntmak iste
diğiniz insanların dimağları da 
tekemmiil etmiştir: Ve buıtiin 
aydınl~nmıs şuurlarivle dilenil
dii!i ırihi istismar edilemiyecek 
olan insanların şuurlu İ!iliynnları. 
tanklar. ve tayvarelerle ezilen1iye
cek dere~ede korkundtır. Diisii
nünüz ki siz o ıcün, uc:kara sün
güleri, ve dournr~le tüfekleriyle 
kovun süriilerine salrlrrrn1stınız· 
Ve huna rağmen yenildiniz. 

Halbuki. hııı?iin skoda tayyare
leri. VI' Krııuı> tankları knr<ı.ın
da. köle olmak, esir .olmak biça
reliii:inden coktan kurtulmus me
deni bir insanlıii'ın göz kama~tı
"~cak k-ırl~l' ıc:1kl'lnmr~ sut'Tı1 ''~"' 
Ru itibarlA, kıskanma:vmı7. im
... e~nıeviniz, \'C müsterilı olunuz. 
lla!5metmeap: 

Kökünden de!{işen bütün bu 
sartlnr icinde, heseriyetin hasın
da on hes se.ne boza pisirmek re
korunu. siıden sonra hiç bir ci
han.ı;rir kıramıvacaktır! 

Askerlik isleri 

Şubeye Davet 

Emlnl:SnO Askerlik Şubeelnden: Ye

dek Lv. Asteıtmen Ha<>an HulOsl o~lu 

Ahme Sami 317 Girit (30370), yerlok ı 
Lv. Tim. ŞaKir o!llu Omı;ın Nuri 
Kıymazdağ 320 İsparta (32217), ye-1 
dek P. Tl!m. Ahmet oğlu İsmail Hak- J 

* rinci maddesinin (el fıkrasının tef 18.00 Program 
sirinc ait mazbatanın da birirci 18.03 Caz (Pi.) 
müzakeresini yaptıktan sonra 
çarşamba günü taplanmak üzere 
içtimaına nihayet vermiştir. Bir Otomobil Kazası 

İzmit (T-0n) - Sabancadan g) 
mekte olan şoför Hamdinin ida
resinedki 5 numaralı kamycı 
yolda Maşukiye köyünden hac 
lshakı çiğnemiştir. 85 yaşında'j 
ihtiyar derhal ölmüştür. 

Yoksul Çocuklara 

Yardım 

Çocuk Esirgeme Kurumu latanbul 
Merkez.inden: 23 Nisan Çocuk Ha!
tası münasebetiyle fakir yavrulara 
••rfedilmek üzere, Kurumumuza Ba- , C. E. K. l\fenfaatine 
yan Hayriye Akçaboğaz tarafından BU AKŞA:\1 SAAT 9 DA 
30, Galatasaray li~esi sekizinci smd M u·. N 1 R 
talebesinden 1464 No. lı Bay Aykut 
Bchlil tarafından 100, Boğaziçi lisesi NUREDDiN 
dördüncü sınıf talebesinden Bay Erol! 
Behlil tarafından 100, Mal!ye mü- Ç EN BE R'L 1 TAŞ 
fettlşi Bay Suat Ba~ar tarafından :)0 
ki, ceman yekün 280 lira ve Beyotlu Sinemasında 
Ak~am Kız Sanat mektebi talebesi de Bir K O N S E R verecek. 
birçok giyim esyası teberruda bulun- tir. Bilet fiyattan: 
mu~tur. Fakirlere karşı gösterdikleri 
bu candan alfikaya aleni tesekkür e- 100 - 75 - 50 kuruştur. 

~-iz ................ ~:::::::::::::::::::::::~ı 

, 

Bayanlar; Sakınınız! 
Sebatsız Erkeklerin Randevu Yeri Olan 

OPERA BALOSU' na 
Zevcinizin Gitmesine l\Iani Olunuz. 

-Bu9ün SÜMER Sinemasında 
Bütün Hasılat rekornnu kıran emsalsiz Siipcz P'i!m 

UNUTULMAZ BiR BALO GECESi 
Mevsimin Musiki Harikasının 2 nci Hartası Başlıyor 

Hiçbir şeyle mukayese imkanı olmıyan bn şaheserin 
baş rollerinde 

ZARAH LEANDER MARIKA RÖKK 
ıribi iki güzel ve dehakar Yıldız Ovnuyorlnr. 

'::::::::::::::::::=:-======I~ 
Dans Kraliçesi ... Şarkı Yıldızı... Emsalsiz artist % 100 

Seksapel kadın 

M AR K A R ö K K 
Yarın matinelerden itibaren 

ÇENBERLİTAŞ Sinemasında 
En biiyük muvaffakıyeti olan 

kı (19493), !stihkAm Yzb, Hamz• ı 
Remzi oğlu Rasi! Ökçün 309 Köprülü 
(330 C - 5), kayrtları tetkik •dilmek 
üz.ere derhal :ıtıbeye müracaatları, 1 

aksi t..ıkdirde 1076 sayılı kanuna gö- J '-

KORA TERRY 
Filminde gözlerinizi kamaştıracaktır. 

İlaveten : KAR ÇILGINLIKLARI 

re cezalandırılacakları ilAn olunur. '111-1111••• Muazzam Danslı ve Revülü Film ,._ .. _ 

No. 11 
- Onu biraz daha kısaltmalı, diyordu. 
Baş satıcı: 

- Evet, daha şık olur, diye cevap verdi. 
Tam bu sırada Lilian, çıplak sırtından keskin 

"ıir acı hissetti. Döndü ve yavaş sesle: 
- Ayy, diye şikayet etti. 
Madam Şalon homurdandı: 
- Ne oluyorsunuz? 
- Bilmiyorum... Affinızı rica ederim. 
İki parmağını acıyan yere dokundurdu; parmak 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı=+ ·=====· 
kı.1°rı simdi, bluzun üzerinde dolaşıyordu. =-Bu kadar geç kalmak neye? Müşteri sabır -ıcigarasını bıraktı. Lilian onu son derece bayağı 

Madam Şalon: sızlanıyor diye çıkıştı. buluyordu; ancak. henüz kendisini satmjmış bır 
- Halbuki yeşil. Madamın kırmızı saçlariyle Lilian sinirli: genç kadının, satılmış bir erkeğe karşı duyduğu 

larında kan vardı. 
Madam Thorp birdenbire haykırdı: 
- Yüzüğüm! Nerede yüzüğüm?! ... 

§ahane giderdi, dedi. - Geliyorum işte! Boyacı küpü değil ki, sokup bir istihfaftı bu! Lilian birdenbire, onun, beyaz 
- Ah beni slnirlendirmevin artık.. Zaten k~ii çıkarasın!,, diye cevap verdi. dişlerinin parıldadığını ve yavaşça göz kapakla -

daecede sinirlerim üstümde! Bu renge tahammül Baş satıcıyla daima iyi geçinmiye gayret ediyor, rından birinin düştüğünün farkına vardı. Bu, Ma-
edemiyorum hiç... fakat her şeye rağmen araları her gün biraz daha dam Thorp'un, hemen hemen omuzu üzerinden 

Madam Salon Lilian'a şöyle bir işaret verdi açılıyordu. Kapının yanında duran yardımcılara yapılmış, kat'i ve küstah bir göz işaretiydi. Lili-
\"e Lilian derhal çekildi. yavaş bir sesle emretti: an ona hayret ve hiddet içinde baktı: Küstahlıı{a 

- Biraz bekleyin bakalım!. Ne istediğimi b;le - Çekilin ortadan... alışıktı ama. doğrusu bu kadarı da fazlaydı! .. Ve 
bilmiyorsunuz dara'. Diye bağırdı, l\hdam Gözleri adeta yuvalarından fırlamıştı, ı::ünah _ işte genç ad:ım, cebinden bir kart çıkarıyor, ve 
Ti• rp. Sıc"k memleketlere gidecek hususi b;r sız yardımcıları, hırsından az kalsın tekmeliyeeek- onu, oturdugu kanapenm yas.tıkları .arasına sıkı~
<P ·b·z yok mu? l\Jcq,!ıi. I!avay adaları i~in bir ti. :\faama!ih Madam Thorp'un önüne çıktı~ı za- tırıyordu. A~laşılan o~a adresını :venyordu! .. Lılı
'.' ec elb'sc i. Anladınız mı ~imdi' man en tatlı manken tebessümünü yıne takmabil- an, hemen bır aşağı bır yukarı yuruml'ğe başladı, 

!adam $alon, kendisine ıliı.!ıi bir kuvvet tara- mi~ti. yoksa kahkahadan kırılm~k iş~en değildi 
fır.dan i'lıat'l olunmuş gib!, heyecanla atıldı: Lilian dönerken, ~vrılırkcn. kırılıp bükülürken, Madam Thorp ona dogru: 

- Aman, şu 2\Tısır sarısı elbıse' l'llısır sar"ı el- birkaç uygun dans adımı atarak iki eliyle genis - Canım, rahat olsanıza biraz! Yaklaşın baka-
bı~yi gtis•erin Mis Smith! Bir şiirdir o, sevgili elbisesinin kıvrımlarını açarken, Madam Şalon gu- yım! diye bağırdı. 

J,dam bir ri.ıy,ı, bir müzik... rurla: Lilian, hafif, yavaş adımlarla müşteriye yak -
L ' 1 soyunurken bile, :Madam Salonun kata- - Ne buyurulur? diyordu. !aştı. Yakından bakıldığı zaman, Madam Thorp 

l"k stılı.ıd n uşırılmış "yaldızlı hitap,, !arla dolu Madam Thorp kısa bir süküttan sonra: ~ hemen hemen merhamete layıktı. 
ş ırl' r .ıtkunu ta burcdan lsitehiliyordu. - Fena değil! .. dedi. Lilian, yine birdenbire, çok zaman, moda sa-

Dilircnez neden. prova yeri daima, bunaltıcı - "Fena değil., mi Madam? Bu bir rüya ... Bu !onu müşterilerine kar~ı duyduğu kin girdabına 
d e de sıcaklı; anl••ıfon, herl•alde ihtiyar di- elbise ... Ya Havay mehtapları .... Buna uygun ku- yakalanmıştı. Bu güzel, hafif tuvaletin kendi in
k' cı, !'.im n l .r nezled~n muztarip oldu~u için ... kuletalı, Mısır sarısı bir de mantomuz var, rğer ce, narin vücudüne ne derece yakıştığını göriir gi
l · · ~ c ' olmaları için durmadan satıcıları haş- aksamları güvertede geyilmek arzu buyurulursa .. bi oluyordu; bu şisko cadalozun bu tarzda giyin
ı ·ordo. Yeni ı\I:sır sarısı tuvaletini giyerken, al- Madam Şalon müşterilerini iyi tanırdı: Madam mesi düpedüz ayıptı. Bu kin ate~inin yavaş yavaş 

ca 1' uk te~ d~mlacıkbrı birikm · ti. Elhise Thorp'un sert ve gergin yüzünde bir an için, rü- başına sıçradığını, yanaklarının kızardığını hisse -
ı.. , • ı! · t llır · birkaç kat tülden yapılmdı. En ya ifadesi dolastı Sabırsızlıkla Lilian'a: diyordu. 

e. t m sddz metre geni likteydi. LiHan, - Bir dakika rahat duramaz mısınız? diye çı- Liliana §deta bir esya muamelesi yapılıyordu: 
darırı bırimin!n tuvaletine gitmediğini giyin- kıştı. Madam Thorp'la Madam Şalon "Mesleki müta -

c K•cn •c l ı!örcbilc!i. Tarağını aldı ve ncın:i al· Lilian hemen durdu. Baştan asai!ı dekol•e olnn lcalar serdederek,, onıın p\rafında fır 'liin;ivor -
• n, puc!ra clı. sırtı seyirdlere dönüktü. Bir neznketsi11ik oim"sın lar, onu, daha doı;rnsu elbiseyi adeta didıkl;yor· 

J,fadam ~ :c,, ba~ını kepıdan uzatarak, ck;i bir Jdiye. 2\ladam Thorp'a omuzu üzerinden gülüm - ]ardı. 
m;r,.tl;.ı: scdi. Genç adam uyanıyor gibiydi: doğruldu, ve Madam Thorp. 

Lilian parmaklarındaki kana baktığı sırada, 
genç adam ayağa kalkmış bulunuyordu. I ğildi, 
geniş tülün arasında gizlenen yüzüğü çıkardı: Bu, 
küçük elm;ıslarla çevrilmiş, dört köşe, traş edil
miş bir zümrütle süslü şatafatlı bir yüzüktü. 
Genç adam onu, tekrar Ma.dam Thorp'un parııvı
ğına geçirerek, yumuşak bır s7sle: 

- lşte yüzüğün, cicim! Dedı. 
Madam Thorp memnun ve muzaffer bir irtihar 

çığlığı kopardı: 

- Ne kadar zayıfladığımı görüyorsunuz ya! 
Artık yüzükler bile parmaklarıma fazla geniş ge
liyor! 

Ve sözünün doğruluğunu göster~ için, elini 
genç adamın burnuna doğru uzattı. Bu, tembel. 
beyaz, sivriltilmiş boyalı uzun tırnaklı bir eldi. 
Yüzük, zayıflamış parmağın ucundan aşağı doğru 
kaydı. Genç adam, bir an için, kendisinden ne 
beklendiğini düşündü, sonra iğildi ve Madam 
Thorp'un elini öptü. Madam Thorp'Ja Parisli l\fa
dam Şalon bu hareketin inceliğini takdir eden, 
kadınca bir anlayış ifadesiyle bakıştılar. Madam 
Thorp'un ağzı kulaklarına v<.rıyordu: 

- Ah, şu Avrupalılar ... Ne nezaket! diye sırıttı .. 
Artık Lilian'la kimse meşgul değildi. 
Eğer Madam Thorp, o damla damla kanıyAı 

yara için genç kızdan af istemiş olsaydı, bu ncl.ı.ı 
sonra olacakların belki de hiçbiri olıruyacaktı. ~·a
ka! o. bunu yapmamıştı. Şüphesiz bir mankenin 
de arzular. emeller ve hınçlarla dolu yaşıyon bir 
mahluk olduğunu unutuyordu. 

( Arkası var ) 

Soldan Sağa- 1 - K~pe;'tin ye
diği - Saçsız 2 - Gökte bulunur
Bir ay 3 - Lekeli hale sokmak 
4 - Ters okunursa: !car bed!!li
Ters okunursa: Eserler 5 - Saz 
6 - Oymaktan emir - Ters oku
nursa: Bir sayı sıfatı 7 - Bir ka
za - Ustte değil 8 - Yükseklik -
!er - Bir hayvan 9 - Araştırma
lar 

Yukarıdan Aşağı: l - Ters o
kunursa: Ağaçta bulunur 2 -
Hayvanda bulunur - Ek 3 - Bir 
cins toprak - Hükümdar 4 -
Süt veren bir hayvan - Bir renk 
5 - Toprak - Yükselmek 6 -
Yazın çok aranır 7 - Kamaraya 
bakar 8 - Bir harfi degi$irse· 
Gaye, maksat ideal - Lezzet 9 -
Azla iktıfa edebilmek 

* 
..1 •• ...., o" J • ~ 

Asabiyeci 3 - Palabıyık 4 - Ab 
(Bal - Se 5 - Mit - redak ika -
der) 6 - Ayet - "zet 7 - MPze
Idam 8 - Ater - neni (in~n;9 -
Kemer. 
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HüKAVı&:: ! 

i 
''CİN TAYFASB i il : . 

............. YAZAN: Ha. Ça. E ......... 
A Yni vapur~a çalışrrdık. Kardeş - Kuyruklarımız mı? Ne kuyruk-

glbiydik. lçt!ğımiz ayrı gitmez- ları? Nerede, hangi ku;>Tuklar? dıyu 

dl. Güler yüzlü, Uıtlı dilliydi. Şaka- homurdandı kaptan. 
cııı •ıyla me;jhurdu; fakat onun şaka- - Basbayağı kuyruk! Tıpkı, dede
hırı, insana nı..>dense hiç dokunmaz- miz, dedemizin dedesi, onun dedesi
dı. Birçokl:ı-ı, yüzü?de l_'~eytan tliyü,, ııin dedesi maymunlar gibi, bizim de 
Oldugunu soylcrlerdı. ~rup de kah- kuyruklarırnız vardır. Kiıçük, :;irin 
kahayı basmamak elden gclmezdı. O- birer kuyruk! Bund:ı şaıı<ıcak ne var!? 
nu hepimiz, "Cm tayfası., diye çağı- Herkes gibi, bende de vat, sizde de! .. 
rırdık. Kaptan, ı:ıınturlu bir "lfıhavle., s~-

Son günlerde biz!.m vapura acaip vurdu. Kıpkrrmm kes!lmişti. Kalktı, 
b r hal olmu~tu: Herkes tamtakırdı, oturdu; oturdu. kalktı: Bır türHi ra
ıl;ıç için olsun, kimsede on pcıra bu- hat edemediği belliydi, kuyru·~u bı
l<.1nmuyordu. rakmıyor gibiydi. Nihayet is bahse 

* * B ilmem siz, o günlere hiç yetiş
tiniz mi? Bizim zamanımxzda, 

Anadoluyu, zaman zaman üçer - be-
er kişilik, kUçük tiyatro kumpanya
ları dolaşırdı. (Anadoluda onlara 
kumpanya denirdi') Kumpany:ıda, 
d:ıima erkekten çok kadın bulunur 
Ve hemen hemen hepı::I, ilk gece, "0-
tctıo,, ile işe başlarlardı. İkinci, il -
Çtincü geceden sonra iş, çiftetelliye 
dokülür, sahnede kıyametler kopar
<lı, İş bir defa da çiftetelliye dökül
dü mü, kasabanın hali dumandı; alt-
1'1\ışlık dedesinden, on iiçlük çiçeği 

burhunda torununa kadar, halk tl
Yatroya taşınır, kasaba 15 - 20 gün 
ic;ınde soyulup soğana diiner, e\'lerde, 
~·anak - çömlek, kap - kacak, ne var, 
tıe yoksa, "oynak kızlar,. şerefine 

ı:ıa7.ara snlılığa çıkarıhr, nihnyet sah
ne. kIZlarm, bir gece baskmmda da
ga kaldrrılmasiyle kapanırdı. 

Ne ise, uzatmıyalım; bu oyuncu
hır, her girdikleri yeri, bir veba, bir 

_.,..kolera gibi kırıp, geçirirlerdi. 

* * S on günlerde bizim vapurdan da, 
işte böyle bir veba meltemi 

esmişti: ''Millet,, pıır.asızlıktan kırı

lı:vor, y:ılmz "O,, her zamanki gibi 
halinden memnun görünüyordu. Ara-
ıııra: 

- Nasılsın, Cin tayfası!? Ne var, 
tıe yok? Parasn:lıkla aran nasıl? di
~·e sorduğum zaman: 

- Karınca, kaderince! .. der ve gü
ler, ~~erdi. 
Artık işler, düpedüz re7.alete bin

l'rı ştı: herkes gırtlağına kadar borç 
çındeydi. Bizim Yapur, sefer dönüş
l"ı-ınde, karılar başb olmak üzere, 
ltasap, manııv, bakkal - çakkal, bir 
1 caklılnr siirüsi.i tarafından karşı -

1 nıyor, rıhtımda, kanlar dökiilüyor1 
"ı~nrı çıkmak cesaretini. kimse ken
• 1 de bubmıyordu. Kimi sorsalar: 
1 

''ok, ÇT ·tı!,, demek adet• olmuştu. 
haycı bir gün. alacaklılar "gazaba 

"ıın., vapurun camını. çerçevesını 

Ji .. •verlnce. i~ kumpanyaya akset
Müdürler. miifetfoler, geldiler. 

"!Jer. Anlaşıldı ki: Son aylarda bi
? 'lı vapw·da, bir bahis tutuşmadır 
--ıı:ı yormuc:. Ve giiı.ıden güne, adetn 
·r kum"r, bir iptila, bir hastalık ha

ı·ııe gelmişmis .. Hadise ince elenip, 
ıl( dokundu; yine hep "O .. nun ma

t Cetlerlydi: Ne yapıp yapıp, herkesi 
ahse kandırıyor ve eninde sonunda, 

k 1cük, ehemmiyetsiz kayıplarla dai
llıa kaz:ınıyordu. Kimsenin kimseye, 
kendi halinden şfdiyete dili varmı -
l'ı"ııyor, herkes kendi derdine yanı -
:rordu, 

"Bir atla çekirge, iki atla çegirgel., 
b r gün yine bu yüzden kendi başı
llın etini yedi ve pıhprrhsını toplı
:rarak başka bir gemiye defolup git-

f tı de. biz de kurtulduk, vapur da 
kurtuldu, alacııklılar da ... 

* * H ilcayenin sonunu, onun yeni 
gönderildliti gemide çalışan 

bir arkadaşımdan dinledim: 
- Sorma, birader! diye gülmekten 

brılıyordu. Sorma, sizin Cin tııyfası
tıın basma gelenleri ... Onun ı:ıelece
~ini, daha birkaç gün evvelinden 
duymuştuk. Kumpanya, hf pim izi, u
'-un bir tamimle, "uyanık bulunmı
:ra., davet etmişti. Hakkında, çeşit 

~Cşlt rivayetler dolaşıyor, "şeytana 
l>apucunu ters giydirirmiş!,. deniyor
du, Geleceği g!indü. Bilirsin, bizim 
lıemi!erde Adettir; yeni birisi gellnce, 
kim olursa olsun, ziyafetle karşrla -
nır ve ziyafete, çımacrsından kap
ı nına kadar herkes davetlirlir. O 
t':Ün kaptan, hepimizi, güvertede top
l:ıntıya çağırmıştı: 

- Arkadaşlar! diye başladı. O. bu 
llkşam geliyor! Korkacak bir şey yok. 
Ukunetln!zf muhafaza ediniz! Siz o

t>u bana bırakın! Ben onun nğzınm 

l>ııvmı vereceğim ... 
'T'nnrrsın bizim kııptam: yaman he-

1 .. Nr: Öyle dolma falan yutmaz! De
dıg!nl de yapar, hani! 

* * A kııam sofradaydık. Yeniyor, içi-
liyor. şuradan buradan konu

litıluyor, o kırk yılda, bir söylüyor 
ll"nma, pir söylüyordu; gi.ilmekten kı
l'ılıyorduk, Bak ona diyece~im yok; 
rlo~rusu. hos çocuk, şeker çocuk. can 
t:oeıık, amma. kurnm:lığı şi~irme 

J!iıvur parosi~ le on pııra etmez! Ha. 
<ınıı anl.,tıynrdum ya! Nihavet lfıf, 

c;· ndll. do1ac;tı, D::ırvinizme döltHlc'lü. 
''). D, n ·nı hııkh ('ıkarryor, "lnsa
tı r rıslı m1ynmnrhırl., diyor da baş

lt demiyordu Bizim kaptan dindar 
<ldamdrr; iki eli kanda olıa, beş va
kit namazını geçirmez: bunu duyar 
duymaz. Adeta küplere bindi, O hiç 
ıtlı:lırıs e•meden: 

- fspatr meydanda! Lafla pevnir 
~adde asrmct;ıvız! 

döküldü: "Cin tnyfası,, eğer, k;ıptu

nın kuyruğunu bulun cıknrmazsıı. ır:ıo 

lira verecekti! Kapt•ı.n knzRnacağın

dıın emindi! B:r yanrl:rn onun. "in
c:anm m:ıymundan ~el<l!ğini,. .:i\yle
mekle, "dinden. imr>nclan rıkı ına .. 
köpürüyor. fakat hlr yandnn ı:l:ı. ont!, 
"şapa oturttuğuna., seviniyordu:: 

- Razryım! dive h'li!:ırdı. R:ızıyım, 

maymun herif! Havdi. pel k•erive de, 
c:ana kuyruğum olmadığını g5·;;teı-e

vim! 
Ayağa kalkmrc:tı. Üt: şahit ı:;eçildi. 

ben de aratıırınrlaydım. , 
Kamarada, kaptan anadan doğma 

soyundu.' "Cin tayfası., kuyruğu bu -
lup çıkarabilmek için. onıı inceden 
inceye aradı, tar,dr, fakat kuyruk bu
lunamamıştı: biı.im kaptan, kuyruk
suzdu! 

Ha, bak! Cin tayfa!"ının soğukkan

lılığına da ,diyecc>k yok, do~rllsu 1 • 

Şaştım, kaldım: 100 papcli h:ıyılır

ken, saçının teli bile oynamıırlı: 
- Ne yapalım' Olur a!. Bclld siz

de, kuyruksuz maymun rinsi v;ırdır! 

diye, gülmekte,.. kırrlıvordu. 

* * A arkadaşım anlatırken, ben bay-
gınlıklar ı?ecirivnrdum. Güç. 

bela kendime ırefüilrliğim zaman. ağ
'l'.ımı bıçak açmıvordıı: Asıl "şapa o
turan., Cin t:ıyf:ısr değil, yine bizim 
vapurdu: "O., ı;ıirlerl;en: "l!öıırlernrli

f!i eemi kaptanını, dah:ı ilk a'<!';am 
~madan do~ma. cırılçınlak ~oy:ıcaO:ını 

iddia etmiş ve hiz. he-nimiz. anımla 

viizer lirasına b:ıhce tuhısmu~tuk ... 

Brest'teki Nazi 

Korsan GemUeri 
(Baş tarafı ı incıdc) 

i .11giltere üzerinde 
Londra, 5 (A.A.} - Ingiliz ha

va ve dahili emniyet nezart'tle -
rinin tebliği: Pazarı pazartesiye 
bağlıyan gece, düşman, şimali 
Irlanda mıntakası üzerine ~idclet
li bir hava hiıcumıı yapmıştır. 
Düşmanın hava faaliyeti Ingil

tcrenin bircok kısımları 1izerin
de de büyük mikyasta olmu~tur. 
Esas hücum, Merscy nehıi sahil
leri de dahil olmak iizere şimali 
garbi Ingilteresine tevcih edil -
miştir. Birçok rıoktada yangınlar 
çıkarılmış ve hasar vukua geti -
rilmiştir. Bir miktar da •Hü ve 
yaralı vardır. 7 düşman tayynrc
si tahrip edilmiştir. 

Almau resmi tebliği 
Berlin, 5 (A.A.l - Alman teb 

liği: Alman harp tayyare lc:jPk -
külleri dün gece şimali Irlanda -
da mühim Belfost limanına ınu -
vaffakıyetli bir hücumda hulun
muşlardır. Bilhassa teçhizatı sa
nayi müesseseleri fie Vickers 
Armstrony tezgiıhlarında muaz -
zam infilaklar ve birçok büyük 
yangınlar müşahede edilmi:~tır. 
Limanda demirlenmiş bulunan 
dört gemide yangınlar ·~ıkmış -
tır. Diğer harp tayyare teşekkül
leri Ingiliz garp sahillerinde bu
lunan bahriye tezgahlarını bom
bardıman etmiş ve Mersey mın
takasında bir gece evve}ki hü -
cumlardanberi kısmen hala ynn
makta olan tesisata tam ısahctler 
kaydey lemişlerdlr. 

Diğer hava hücumları fforfle
pool civarında bull\.'1an silah fab
rikalarına ve Ipsurich ile Ply -
mouth limanlarının tesisatına tev 
cih edilmiştir. 

Ingiliz sahilleri açıkhmnda 
harp tayare!~ri ceman 21,000 
tonluk dört ticaret gemisini ve 
bir muhribi batırmışlardır. 

M allaya bil- lıücum 
Malta. 5 (A.A.) - Resmi teb

liğ: Cumartesi nkşamı iki diiş -
man tayyare grupu. Malta i.ıze -
rine şiddetli akınlar yapmı~tır. 
Gelişi güzel atılan bombalar, ev -
lerle hükumet binalarında hasarı 
mucip olmuştur. Iki Alman bom
bardıman tayyaresi muhakkak 
surette düşürüJmi.iş, diğer bır ta 
nesi hasara uğratılmıştır. Az mik 
tarda ölü ve ağır yaralı v'.l.rdır. 

Yunanistandaki Sefir ve 
Memurlarımız Sıhhatte 

Ankara. 5 (A. A .) - Haricive 
vekôletinden tebli.i! edilmiştir:. 

Atina Bilvük Ekimizle Biivül 
Elcilik erkfın ve memıırlarımn 
ve Atina, Pire baskonsolo~umuz
la konsolosiuk mensuplarının ve 
cümlesinin -aile efradının kami
len sıhhat ve afiyette bulunduk
ları Almanya hiikuınc-li tarafın
dan hükümctimize bilc.lirilmis 

Hitlerin Son Nutku 

Nasd Karşdandı ? 
(Baş tarafı 1 incide) 

rafından ezilen Yugoslavya ve 
Yunanistan derecesinde bu te -
minat hakkında faraziyelerde 
bulunabilirler. 

Hitlerin sözlerinde müstakbel 
niyt>tleri hakkında bir isaret a. 
rastıra:ıılar mutat olduğu üzere, 
.,,·akitlerini kaybederler. Hitlcr. 
lrnkiki maksatlarını gizlemek i
dn kelimeleri kullanmak sana
• ;ndP bir üstattır. 

Hitlrrin. İtalvanl::trın vardım 
istPme<likleri hakkmdaki beya_ 
natı ve muharebelercle İtalvan
ların Cf'Sareti hususundaki mC't
hiyC'lf'ri hic siiphesiz Romada 
büyük bir memnuniyet uvandı _ 
rncBk V<' Adriyatik sahillerinde 
istediği arazi mf'selesinde Al
manyadan hPklediği müzaherPti 
gör<'miv<'n Mııssolini icin hafif 
hjr f.,vİ7 ft>c::ld1 "-l"rı"lrtir 

Amerikadaki tefsirler 
Vac::in~ton, 5 (A.A.l - Hitle

rin nutku Vao;;ing:tonda pek nz 
ııl-"1 k-ı uyandırmışa benzivor Bir 
rok kimo;;<"ler hu nutku Hitlerin 
0 hurchill'e oorsı besledif'ri infi • 
rılin hir if~flpo;;j olcırak telakki e
rlivorlar. DF1r.r hazı kimseler 
llitlerin nutkunda Amerika.va 
hiicum PdeceiYini zannedivorlar
rh. F:ıbt hü1ün hücumlarını 
rhur<'hill'P tevcih etmis olma"l 
o;;on Alman zaff'rlerinin. -IIitlerin 
qavelt>riııi tahakkuk ettirmek hu_ 
susunda pek zayıf bir rol ovnı -
vacağı hakikatini tebcıriiz ~ttir
mektedir. Filhakika Hitleri kız. 
ı:hran nokta. hakiki zafere ka -
vmmak icin 1nailiz adaları mi.i
d;ıfasım kırmak zaruretinden 
kprf ıılamam1s hu lıınırı '""rlır 

llal"p ne zaman bitecek? 
Zurich, 5 (A.A.) - Hitlerin 

nutku hakkında bugiin intisar 
ı>den ilk tefsiratta Alman san. 
söh;ı:>sinin samilerini inkisara u~
rattığı. zira harbin bu se>ne bit~
reği hakkında vaitte bulunmadı. 
ğı ko:ıw1P<lilmektedir. 

llitler'in el;velki gün 
SÖ!Jletlilii nutkun mabadi 
Berlin, S (A. A.) - Hitler, dünkü 

nutkunda Yugoslavyndan bahsederken, 
bu memleketi tehlikeli yoldan kurtar
mak için blitün gayretlerin sarfedildi
ğini ve bunun neticesi olarak Viyana
da bir pakt imzalandığını söylemiş, 

fakat iki gün sonra bir avuç isinin 
bir hi.ikQmct darbesine teşebbüs et
tiğini, bu haber üzerine derhal hücum 
eıpdııi verdiğini anlatarak demiştir 
kı: 

·'Daha 27 Martta, hare1cit hakkında, 
başkumandanlık vasrtnsiyle verdiğim 

umumi emirler: Orduyu ve hava kuv
vetlerini en ağır bir vazife karşısında 
brrakmıstır. Mevcutlara ilave olarak 
süratlc yeni büyiik kuvvet tahşidatr 

yapmak, gelen kıtalarm bir günden er
tesi güne harekatını tanzim etmek, 
levazımı temin eylemek \•e süratle im
kan dairesinde tesis edilen ve kısmen 
hali su altında bulunan müteaddit 
tayyare meydanlarına hava kuvvetleri
ni yerleştirmek mecburiyetinde bulun
ulmııştur. Macaristanın anlayış zihni
yetli yardımı ve Romanyamn bilhas
s; dürüst hattı hareketi olmasa idi, 
çok kısa miihletler için verilen emir
lerin yerine getirilmesi ancak pek güç

lükle miimkün olabilirdi,,, 

il arekatın Bilançosu 
Bitler, hazırlanan umumi taarruz 

planının esasını izah ederek Alman or
dusunun bu harpte harikalar yarattı

ğını kaydetmiş, Alman zayiatının 75 
bin ölüye mal olduğu hakkındaki id
diaları tekzip ederek şu rakamları 

vermiştir: 

"Yugoslavyndaki harekat esnasında, 
ckı;erisi hemen serbest lırrakılan aslen 
Alman ırkına mensup askerlerle ' Hır
vatlnr ve Makedonyalılar hesaba ka
tılmaksızın, hakıki Srrp olmak üzere 
aldığımrz esirler 6,298 subay ve 337. 
864 ere baliğ olmuştur. Bu rakamlar 
sayımın ancak muvakkat ve ilk neti
cesidir 

Yunan esirleri sekiz bin subay, ve 
iki yüz yirmi bin erden ibarettir. Fa
kat Yunanlıların Makedonya ve Epfr
deki orduları Alman - İtalyan hare
katı neticesinde muhasara edilerek tes
lim olmak zaruretinde kaldıkları için 
bunları Sırplarla mukayese etmek doğ 
ru değildir. Yunan esirleri de, göster
dikleri te!laret ve dürüst hattı hare
ketten dolayı derhal serbest bırakılmış 
l::ırdır ve bırakılmaktadırlar 

İngiliz, Yeni Zelandalı ve. Avustral
yah esirlerin mikdan dokuz bin su
bay ve erden ibarettir. 

Ganimetleri şimdilik, hatta takriben 
dahi, tahmine imkfo yoktur. Alman 
silahlarının zaferi neticesi olarak eli
mize geçtiği için Almanyaya ait olma
sr H!zım gelen kısrm, hRlen elimizde 
bulunan rakamlara nazaran şu suretle 
inkısam etmektedir: 
Yarım milyond.:ın fazla tüfek, bin

rlen fazla top, binlerce mitralyöz. ha
fif top ve tayyare defi topu ile pek 
cok kamyon, otomob'l ve azim mik
dnrda mühimmat ile muhtelif teçhi-
at. 
Bu neticeler a ağıdakl Alm:ın kuv

vetleri tara rııırfaıı elde edilmiştir· 

Cenubu Şarkideki harekitt için tam 
mcvcutındyle 31 fırka ve nısıf mcv
~ıtlari;> le ele iki fırka lrullanrlm'lsı 

clerpiş ed!lm işti Kuvv<-tlerin tecem
:Rtı 
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Hitler'in Nutku 

Ve Türkiye 
(Baş tarafı ı incide) 

bir gaye takip etmemektedir. Tür 
kiyenin istiklaline hürmet eden
ler, ondan daima dost muamelesi 
görmüşlerdir. Türkiye Cümhııri -
yet hükümcti realist siyasetinde 
hiçbir tesir ve telkine kapılma -
mış, hattı hareketinde daima is
tiklalini muhafa etmiştir. Alman 
devlet reisinin bu hakikati görüp 
olduğu gibi ifade etmesi herhal
de memnuniyete şayandır. 

Türk milleti, Alman devlet re
isinin bu sözlerini, 'l'ürkiyenin is
tiklaline karşı beslediği hürmetin 
bir ifadesi olarak tcl5kki edecek
tir. 

** F ührerin nutkunda kayda 
şayan olan diğer noktalar 

hakkında da şunlar. söylenebilir: 
Alman devlet reisi bu nutkun

da ne Amerikadan ve ne de Sov
yet Rusyadan bahsetmiştir. At -
lantik harbi başladığı, Amerika 
Almanyaya karşı doğrudan doğ
ruya cephe aldığı halde, Bitle -
rin bu meseleye temas etmemesi, 
ancak nutkunu Balkanlara ve 
Orta Şarka inhisar ettirmek iste
mesiy le izah olunabilir. 

Hitler bundan evvelki nutuk -
}arından birinde harbi 1941 senesi 
içinde bitireceğini vaadettiği hal
de, bu defa Alman askerinın ge
lecek sene daha iyi silahlarla 
teçhiz edileceğinden bahsetmiş -
tir. Demek ki, Alınan devlet rei
si harbin bu sene biteceği hak -
kındaki kanaatini kaybetmi~tir. 

Karadenize 

Gidecekler 
(Baş tarafı 1 incide) 

V ilayeti.n tebliği 
Diğer taraftan İstanbul vila

yeti, Karadeniz iskelelerine muh
telif tarihlerde sevki mukarrer 
yolcular hakkında veni bir k arar 
almış ve 6, 8 ve 9 Mayısta hare
ket edecek olan vapurların bu se
fel'leri yapmıyacağım, ancak bu 
tarihlerde sevkedielce.ği ilan edi
len yolcuların 11 Mayısta "A'ksu" 
vapuru ile bi.r partide ı;1;Öndcri
leceklerini bildirmiştir: 

Vilayetin tebli~i sudur: 
"An-adoluya gidecek meccani 

yolcular için Karadeniz iskelele
rine ait birinci nakliyat kafilesi
nin tamamen tevhidi mümkün 
görülmüş olduğundan yeni ter
tip sevk planı aşağıda yazılmış
tır: 

A) 6, 8, ve 9 Mayısta kalkac-ak 
vapurlar kald1rılmıyarak 11 Ma
vıs 1941 Pazartesi günü saat 18 
de kalkacak (Aksu) vapuru 6 
Mav1sta Samsuna mürettep 2161-
2413, 

B) 8 Mayısta Sinop ve Gerze
ve mürettep 1861 - 2160, 

C) 9 Mav1sta Samsuna müret
tep 288 - 2415, 
D) 11 Mavısta Keza Samsuna mü 
retten 2581 -2848 numaralı bilet 
hamillerini bir partide iskelele
rine ~ötürecel&· ... 

avcısı ile altı zırhlı !ırka, üç motör
lü fırka, S. S. ler ve motörlü ya
rı~ar iki fırka harekata fiilen i:ıti
rak etmililerdir. 
İngilizlere, Yeni Zelandahlara ve A

vustralyalılara karşı mücadeleye fii
len ancak iki Alman zırhlı tümeniy
le bir dağ tümeni ve muhafız kıtası 
iştirak etmiştir. 

Alman hava ve kara ordulariyle 
muhafız kıtasmm bu harpteki zayiatı 
şimdiye kadar uğradığımız zayiatın 

Irak' ta 
(Baş tarafı 1 tnc,de) 

zesine hücum ettikten sonra 
Rutba 'yı işgal etmişlerdir. Bas
radaki işgal kıtalarımız iz'aç e
dilmemiştir . 
Şiddetli hapa baskınlan 
Kahire, 5 (A.A. ) - İngiliz 

hava kuvvetleri umumi kararga
hının dün akşam neşretti.ği hu
susi tebliğ: 

İngiliz bombardıman tayyare· 
1eri, pazar günü, Muaskarraşit 
Irak tayyare meydanına diğer 
bir şiddetli akın yapmışlardır. 
Tayyare meydanının binalarına 
ve atelyelerine ciddi hasar yapll
mıştır. As_ırari 22 Irak tavyaresi. 
muharebe harici bırakılmıştır. 

Rabbaniye dışındaki Irak top. 
cu mevzilerine, motörlü cüzü -
tamlarına ve asker tahaşsütleri
ne karşı müteaddit akınlar ya
pılmış ve birçok tam isabetler 
kaydedilmistir. Bu hedefler, bü
tün gün bombalanmıştır. 

Tahrip edilen 25 Irak tayya -
resi, harbin bidayetinde 50 tay
yareye malik bulunan Irak hava 
kuvvetlerinin yarısını teşkil et
mekt,, olduğu samlmakt:ıflır. 

Beyannameler atıldı 
Londra, 5 (A.A.) - Hav::t Ne

zaretinin tebliği: Dün Ingiliz tay 
yareleri Bağdat üzerine arapça 
yazılmış 24 bin beyanname at -
mışlardır. Tayyarelerimiz Bağ • 
dadın şarkında mühim Irak as -
keri müesseselerinin bulunduğu 
Moasker Elraşid'i şiddetle bom
bardıman ettikMn sonra üslerine 
dönmüşlerdir. Hangarlarla tami
rat atelyeleri, bürolar, diğer bi
nalar ve yerde bulunan tayyare
ler üzerine tonlarca bomba atıl
mıştır. 

Kral Naibinin 
beyannamesi 

Londra. 5 (A.A.) - Emir Ab
dülilah, Filistinde bir beyanna -
me neşrederek Raşit Aliye kar
sı isyan etmeleri için Iraklılara 
hitap etmis ve mesru hükumeti 
veniden tesis için Irak'a dönece
~ini temin eylemiştir. Emir Ab
dülilah, bu beyannamesinde ez
elim le şöyle demektedir: 

"Bir askeri tiranlar ıırupu, va. 
banc1 memleketlere satılmıs Ra
sit .Alinin ve diğer kimselerin 
cürüm seriki olmus ve fena ni -
yetlerle hareket ederek gene ve 
sevgili kralmız ye!!enimin vai).. 
liği mukaddes vazifemden beni 
cebirle avırmısttr. Bunların fe
na tesiri altında asil Irı:ık tonrak
lan. yalanlar ve sahtekarlıklarla 
zehir1enmis ve sulhi.ln nimetleri 
verine harbin fecaatlt'ri kaim ol
mustur. 

Vazifem sarihtir: Anavatam
mın kirletilmiş serefini temizle. 
mek ve mesru surette teşekkül 
etmis 'hir hükflmetin idaresinde 
onu sulh icinde refaha isal et
mek üzere vatanıma dönece. 
Q;im. 
· Bu hainler cetesini kovmak ve 
sevl!ili mPmleketimize hürrivet 
ve istik15Jini veniden vermek i
cin Irak'ın bütiin hakiki evlat -
ları.na hifan edivon.tm. Yalnız 
<ıahsi menfaatlerini di.işünen va. 
hancıların yalanlan ve entrika
ları ile size. zorlı:ı. tahmil olunan 
hu harpteki oi!ullarınızı ve kar
dPs1erinizi düsününüz. Ask~rler 
cıükun icinde meskenlerinize gL 
diniz ve orada, sükfın irinde. hP
nim müstakil mesrtıti I rak hil -
ktımetini yenilen tesisimi bekle_ 
vini7 V;:ıs;:ıc;ın Kral 'F'av•ml .. , 

Pefrol mr.ntakasında 
vaziyet 

Bağdat, 5 (A.A.) - "Ofi .. 
Irak hükumeti tarafından nesreen cüz'lsi olmuştur. . • . dilen hususi bir tebliğde. hüku-

Alman sılahlı kuvvetlerı Yugoslav- t .. · k · 1 "I k" . . . me reısının ararıy c ra ıan 
yaya, 'Yunanıstana ve Yunanıstanda- p t l C · k t• 
k. t ·u 1 k b il del 1 e ro eum omoany.. şır e ıne 

ı ngı z ere arş1 u m ca es n- ı •t t . tt · t "h ı· t d d - . al esısa a ıs .ı sa a ın ur u -
de ugradığı zayıat şudur: ld w b"ld' ·ı kt d . Pet 

Kara ordusu ve muhafız Jataları: r~ u~ . 1 ırı mc. e ır. ;o-
57 subay ve 1_042 erbaş ve er ölü. lun pıpeline vasıtasıvlc H

1 
a~:~~a 

181 subay ve 3_371 erbaş ve er ya- akıtılmas~ da durdum m ı y . 
ralt, 13 subay ve 372 erbas ve er Bazı tas~ıy~haneler, Irak. duru -

munun ıhtıvaclannı temın et -
ka:vıp . ., mek üzere faaliyetlerine devam 

Balkan seferinin neticesi edeceklerdir. 
Hitler Balkan seferinin neticesin- Alman yardımı meselesi 

den bahsederek şunları söylemiştir: Londra, 5 (A.A.) _ Irak hü _ 
"Alm::ınyanın, dünya harbinin neti- kfrmeti İn.,.iliz kıtalarına karşı 

cesinde ihl!l.1 edilen hudutlarnım ba- '"' 
sit bir tnshihinden başka bu mmta- yardım i~in Almanlardan yar -

dım talebinde bulunmuştur. Me. kalarda husust hiçbir toprak alakası 
yoktur. Siyaseten bu sahada sulbü 
temin etmekle ve iktı~aden de her
kesin ne!'lne olarak istihsali inkişaf 

ettirecek ve ticaret mübadelelerin in 
tekrar başlııma~ını müemmen kıla -
cak nizıımm tesisiyle alakadarız. Fa
kat bu nizam hakikt adalete istinat 
etmeli ve rrkt tarihi ve hatta iktrsadl 
menfaatler nazarı itibara alınmalı

dır, Bu istihalenin tekevvilnünde Al
manya alfıkalı bir müşahit olarak 
kabcaktır.,, 

Hitıer, müst:ıkil bir Hırv:ıt devle
tinin ihdasından, l\facar milletinin 
hııksız sulh muahedelerinin tadiline 
doğru bir admı daha atabilmiş olma
~maıın, Bulgı:ıri~tana yapılan arlalet
c:izliğin tamir edilebilmesinden dola
yı memnuniyetini izhar etmiş, Al
manyanın silah üstünlü~inü muhafa
za edecellini, Alman nskerinin bu se
ne ,.e öniimüzdcki sene dnha iyi :si
tılhlara malik ol:ıcağmı, istikbali tam 
bir sükünet ve büyiik bir itimatla 
rlPrpi,.; ettiğini söyliyerek nutkunu bi
lirnıistir. 

sele, Almanların tayyare ile I
rak'a kıtalar taşıyabilip tasıya
mıyacağıdır. Bu i~ gayri müm -
kün gibi gözükmektedir. Çünkü 
katedilecek mesafe, nakliye tay
yarelerinin yere inmeden kate -
debilecekleri mesafenin azamisi. 
ni tecavüz eylemektedir. 

Filistinlile1·i tahrik 
Bağdat, 5 (A. A.) - Hükumet 

lehindki tezahürler büyük bir 
intizam içinde devam etmek7e ve 
hükumete her taraftan sadakat 
teminatı gelmektdir. Filistin mül 
tecileri orduya gönüllü yaz1lıvor
lar. Bağdatta bulunan sabık Ku
düs baş müftüsü Hacı Hüseyin 
Filistinlilere hitaben bir bevan
name neşrederek bunları İn~il
tere aleyhindeki mücadelelerine 
tekrar başlamıya davet etmiştir. 

Başvekil radyoda bir nutuk i
rat ederek İrak halkına. miira
delenin ilk saatlerinde gi)stercli
~i fevkalade vatı:ıııpcrverlikten 
dolayı teşekkür etmiş ve ordu ile 

Afrika Cephesi 
(Baş tarafı ı incide) 

dani ve Ulethert'i zaptetmişler -
dir. Bu harekat esnasında çok üs 
tün bir mevcutla yapılan düşma
nın mukabil taarruzu 'tardedil -
miş, düşman bir subayla 250 er
baş ve er esir vermiştir. 

Dün Ambalagi'ye doğru diğer 
mühim mevziler zaptedilmiştir. 
Ileri harekatı mütemadiyen te -
rakki göstermektedir. Birçok düş 
man askeri teslim olmuştur. Bun 
lar henüz sayılamamıştır. Cenup 
bölgelerinde düşmanı takibeden 
kıtalarımız bütün bölgelerde ye
ni terakkiler kaydetmişlerdir. 

* Kahire, 5 (A.A.) - Tobruktaki 
Britanya kuvvetleri ceman 3000 
düşman askeri esir almıştır. Alı -
nan en son haberler geçen çar -
şamba ve perşembe günleri pek 
çok düşman tankının lahrıbedil
miş olduğunu göstermektedir. 
Almanların Mısırda yapmak is

tedikleri ileri hareketi hazırlıkla
rı için ağır bir darbedir. Almrın
lar Bingaziden Sollum'a giden 
büyük sahil yolunu hala kullana
mamakta ve taarruzlarının her 
günkü gecikmesi yeni Ingiliz tak 
viye kıtalarının batı çölüne mu -
vasalatına imkan vermektedir. 

* Kahire, 5 (A. A.) - "Tebliğ": 
2 Mayısta İn~iliz hava kuvvet
lerine mensup bombardıman tay
yare !eri, Akdenizde. destroyerler 
himayesinde seyredn bir diismnr 
ticaret ~emileri kafilesine hücum 
eylemiştir. Destroyerlere ve 12 
bin, 8 bin ve 4 bin tonilato ha
cimlerinde üç ticaret gemısıne 
tam isabetler k:ıydedilmistir. 

İn,giliz hava kuvvetlerine men
sup bombardıman tavvereleri, 
Libyada Cuma - Cumartesi ge -
cesi ve bütün Cumartesi günü 
düsmanı hırpalamakta devam ev
lemişlerdir. Gece, Bcnina tayya-
re meydanı şiddetli bir hücuma 
maruz bırakılmıstır. Bombalarla 
ve mitralyöz ateşi ile iki asker 
nakline mahsus Junkers tayyare
si tahrip edilmiş ve diğer bir ço
ğu ciddi hasara uğratılmıştır. 

BİR LO 
GAZETE İ 
TAHMI 
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Mısıra İki 

Birden 

Almanya, 

Cepheden 

Taarruza Geçecektir 
Londra, 5 (A. A.) - ManchC'"· 

ter Guardian gazetesi başm~kdle 
sinde diyor ki: 

Almanlar Yunan seferini b:tir 
diler ve yeni bir tesebbüse giriş 
mek üzere orndaJ...i kuvvet!eriniı 
bir kısmını .geri alrı"''"~ı;: tensik e 
deceklerdir. Alman taarruzu Vb 
yaya inhisar ebnivecekt"r. Hitlc 
Tin Mısıra karşı taarruza herr 
şarktan hem de ,garp en J?eçmesi 
ni beklemek lazımdır. Bu ve 
hareketler, İspanya. Cehelitarıl 
ve şimali [.!arbi Afrik sı hakkn . 
daki Alman niyetleri her ne olur 
sa olsun, gecikmeden bE-Iirecck 
tir. Şark dahilinde Alman p ı • nı 
nın annhtarJnrı hcniiz vüz •h bul 
mamı~tlr. Burncla bir ı;ual 'ari1 
olmaktadır: Hitler Türki~eni 
bovun eğmesi icin tehd tte vr:v 
taarruzda mı bulunarak yoksa 
Türkiyenin ŞU veva bu suret!€ 
yanından geçerek doğrudan dog 
ruya Suriyeye mi ,gidecektir? 
Ti.irkiyenin coğrafi vaziyeti ne
dir? Almanlar Karadcnizi. B ll
garistan ve Rom:ıny:ı sahili.ni kon 
trolleri altında tutuyorlar. Bu
ralardan tayvnrelerini ve hafif 
deniz kuvvetlerini kullanabirr
ler. Alman kıtaları Türkivenl'ı 
Avruon hııdtülarrrda bulunuv'lr
lar. Selfınik. Kavala ve Liınni Na
zilerin elindedir. Hava kuvvetleri 
le buradan Oniki adaya bir adım
lık mesafe vardır 

Trakt:ı Raşit AÜnin isyanı ın-
lerin şarktaki tertibat1 ile avni 
zamana tesadı.if etmek üzere ha
zırlanmıştır. 

Hitlerin maksadı her ha1de 
Türkiyeyi cember içine almak
tır, fakat Türkiye Almanlara vol 
vermemekteki a.zimli kararında 

Yunan Hükumeti 6 devam ederse -ki piitün a1funetlE'r 
böyle olncağmı ~österiyor- Al
manya Anadolunun çetin dai! ma 
nialan ile karşılaşacaktır. İste 
Almanların Türkiyenin vann dan 

Generali 

ihraç 

Ordudan 

Etti 
Hanya, 5 (A. A.) - Ege ajansı 

bildiriyor: Büyük askeri kıtala
rın kumandanları sıfatiyle Krala, 
vatana ve hükumete karşı ohın 
yeminlerinde durmadıkları ve 
vaz~elerinl yapmadü<ları, Kra
lın ve hükumetin mezuniyeti ol
maksızın düşmanla mütareke im
za ettikleri ve harp halinde bulu
nan milletin zararına olan ve da
ha düne kadar kendisine karşı 
muzaffer Yunan kıtalarmı sevk, 
idare ettikleri düşmanın aleti ol
mayı kabul eyledikleri için: Tüm
general Yorgi Çolakoğlu, Tümge
neral Demetihas Pan-ayoti ve 
Tuğgenral Yorgi Bakos 2 M4yıs. 
tı;ı neşredilen bir kanunla Yunan 
ordusu kadrosundan çıkarılmış
lardır. 

Ayni tarihte neşredilen başka 
bir kanunla Tuğgeneral Yani 
Tetsis -ki umt:;;:ıi karargahta malı 
rem bir vazüe ile mükellef bu
lunuyordu- ile muharip ordunun 
fırka kumandanJarından Miliail 
Marku ''e H:ıralambos Katsimit
ros, harp halinde olan milletin 
zararına müstevliye alet olacak 
derecede Krala, yurda ve hüku
mete kaı ... yeminlerinde durma
mış ve vazifelerini yapmamı~ ol
duldarından dolayı Yunan ordusu 
kadrosundan çıkarılmışlardır. 

milleti tebcil eylemiştir. Basve
kil, memlketin müdafaasını te
min ve şerefini vikaye gayesiyle 
çalıştıklarım ve muzaffer çıkmak 
için icap eden bütün fedakarlrk
ları yapacaklarını ilave etmistir. 
Şanıda yapılan tezahüı·at 
Beyrut, 5 (A. A.)- "Ofi": İrak 

hadiseleri, manda altındaki mem
lektlerde muhabbet tezahürlerine 
vesile olmuştur. Samda Suriyeli 
üniversite talebesi kafile halinde 
İrak konsoloshanesine ı:?iderek 
Kral Faysal ile Rasit GevHini le
hinde nümavi~Jer yaom1şlardır. 
Ayni talebe kafneleri İngiliz ~on
ı:oloshanesine giderek hrısmane 
tezahi.irlerde bulunmuşlar ve 
konsoloshaneyi taşa tutmus1ardır 
Polis. bir hadiseye meydan ver
meksiızin asayisi iadeye m•ıvaf
fak olmuştur. Beyrutta eski Ame 
rikan üniversitesi mticfavimlerin
den fraklı ve Filistinli talebe 1-
rak konsoloshanesi önünde İrak 
davası lehinde tezahüratta bulun
muştur. 

Salahiyet.tar makamlar Suı::ye 
frak hududunun emniyetini mu
hafaza için bazı tedbirler almış-
1 ardır. 

1 ngiliz gazetele1·ine göre 
Londra, 5 (A. A.) News 

Chronicle ve Daily Mail gazete
leri İrak hadiselerinden bahsede
...Pk Almanların elinE" tıecmekten 
-o hi·~·iıı netrol kuvı:hrı'l'ın ı-.h

rip edilmesini teklif etmc'.tedir
lcr. 

<r~çrnesi nazariyesi buradan doğ
muştur. Fakat bu da imkansı.:zdır. 
Ciinkü Atinadan Rodosa 260 mil, 
Rodostan Kıbrısa da 80 mil var· 
dır. İn,giliz fu':2su bu gibi sefer~re 
nı ıni olabilir. 
Diğer taraftan Suriyenfn mih

ver tarafından bir üs olarak kul
lanılması Vichy hükumetini"l İn
giltere:ve karşı hasmane bir hare
keti olur. 

Mısır 

El 
Stoklarına 

Konacak 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

yaçlarını temin etmek için - tev
sik etmek kaydiyle - Satış yapa
bilirler. 

Hükumetçe el konulan mısır -
lar, tesellüm edildikçe bedeli pe
şin olarak ödenmek suretiyle top 
rak mahsulleri ofisi tarafından 
Samsun ve Çarşambada 7,25; Iz
mit Akçakoca ve Bandırmada 
7 kuruş fiyatla satın alınacaktır. 

Bu fiyatlar temiz dökme mısı
rın fiyatlarıdır. Diğer nevi Vf' ka
litelerin fiyatları teamül veçlıile 
bu fiyatlara kıyasen hesap edilir. 
Bu liman ve istasyonlardan üç 
kilometreden uzak olan müba -
yaa yerlerinin satın alma fiyatla
rı toprak mahsulleri ofisi He ma -
ha1lin belediyesi tarafından müş 
terek olarak tesbit olunacak faz
la masrafları düsi.ildükten sonra 
elde edilecek fiy;tlardır. 

l\Iüstahsil Ye tacirler el konu
lan mısırların bizzat veya mü • 
messillerj marifetiyle toprak malı 
sullcri ofisinin en yakın şube ve 
teşkilatının depolarına getirmiye 
meeburdurlar. Nakil vasıtaları · 
na malik olmıyan veya temin ve· 
ya tedarik edemiyen mal sahip
lerine ait malların nakledilme -
si halinde bu malların bulundu -
_ğu mahal ile bu. malı tesellüm e
decek ofis tccıkilatının bulunduğu 
yer arasınıdaki mesafeve ait mu. 
tat nakil ücreti, n:ıklo1unan ma
lın bedelinden tenzil olunacaktır 

Gerek bu karar hüki.imlerine 
muhalif harekette bulunanlar 
ı:rerek bevanmımt'lerinc hakikate 
uygun olmıyım malünıatı dercct· 
mek surctivle veva sair suret · 
lerle bu ka.rarın tatbikatını işka 
edenler milli korunma kanunu 
hükümlerine göre cezalandırıla 
caklardır. 

Bu knrar hilkiimlerine tcvfi -
kan yapılacak mi.ibayaalar YE 

masraflar için istimal edilmC'lı 
üzere milli korunma kanummur 
hükümlerine göre v:,ı7Pdı1 • 
sermayPden ofi~ <>mrin<> t .5 mil 
von lira tahsis edilmistir. 

Toprak mahsulleri ofisi :r rıc 
müsaade istihsaline hacet kal -
mrık~ızın b11 karar hiikiiml rınin 
t;:ıth"l.-~fı i,.in Ji17um c'rf'I" 
lC'rde tc .kiliit \·i.ıeude get r 
tir. 



• 

TAN 6 - 5 - 1941 

Temiz Hava ••• ivi Bakım •• : --'\ Bozuk Tartı Makineleri Satıhyor 

Çocuğu Gürbiiz1cştinneğe Kafi İki Mühim Unsurdur. 
l\f cnılekctimi7Jn Saf Havası, Feyizli Topraklan, İş Verimi 

Neslinin Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır. 

Türk 

Daima ÇAPAMARKA -· ~---'' 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

lstanbul Merkezinden : 
Kunımmnu7da mev~ut boııık tartı makineleri hurda bir h<ıkle sııbla

cnğmdan, görmek ve tafsilat almak istlycnler her zrunan mUracaat ede
bilirler. 14 Mayıs 1941 çar~amba günU saat 14 de pa:ı:arlık suretiyle sa-
tılacaktır. (3504) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. 

Satın Alma Komisyonundan ~ 
Clnı ve mlktal'I 

25 ton sömikok 
4 ton cıralık odun 
ve 4,5 ton mangal 
kömtirü 

Muhammen bedel! Temlnat.1 
Lira Krf. • Lira Krı. 

637 50 47 82 

315 00 23 63 

Pazarlık gDnD 

12 Mayıs 1941. S. 15 

12 Mayıs 1941 S. 14 

Yukarıda yazılı iki kalem mahrukat hizalarında yahlı gOn ve saat
lerde pazarlıkla alınacaktır. Sartnamc-leri her glın komisyonda görUlebi
lir.İs~klilerin belli gün ve saatte G alata Mumhane caddesi - İbrahim 
Rifat hanmd:ıki komisyona gelmeleri. (3501) 

Ba.ş, Dif, Nezle; Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kınkhk ve Bütlln • Ağrılarınızı Derhal Keser J 
lcııbında günC!c 3 kaşe alınabilir. TAKLITI.ERINDEN SAKINlNIZ. 

HE.R YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ.' 

P~vı~~pe{tficypllan ye Limanları işlettne idaresi ·ııanran 
Muhammen bedeli (3011) lira (40) kuruş olan muhtelif d~s ve eb'at

ta 2842 adet pirinçten Su musluğu (16,5,1941) Cuma günü saat (11) de 
on birde Haydarpaşa Gnr binası da!:ıillndeki komlsyon tarafmdan açık ek
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu l~e girmek istiycnlerin (225) lira (86) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birJıkte eksiltme iÜnü saatine kadar ko
misyona müracnatlnrı ıazımdır 

Bu işe alt ~artnıımcler ko°mlsyondan parasız olarak dağıtılmak~dır. 
_.ı._u_ı..ı-...J-1 -· .... ,_ • ..__._ (3358) 

Karamür,el İcra Memurluğun- ı,-. BiR HAKiKAT ! Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine amııı.. 
dan: Karamürselin Tokmak çift_ --, 
li~kö~nden K~~ TuMlı~ ~~· ••. ~· J '~ ~ 
185 lira ve icra masrafları ver -1 ~ · · · . ,. !J ., 
miye borçlu Karamürselin Her -ı .fi'· ~· . ı.~. · · 
sek köyünden Şahidullah kızı •pah vuiyrlle Ilı L • .n . 

çı" ~.ızıyeur 
Hacer Zencibayın mahcuz olup w; 

8 , paraya cevrilmesine karar veri- ı~ :i 
~~~~~~~!!!:!!:~!:!!!~~~~!!~~~!!·~c;;';:ı-:;~·:ı::' !::!::;::;::=:::'~'::":-:-~~~=--=-~":;!I len tapunun Eylül 940 tadh ve L1 
• 1 No. sunda kayıtlı Çavuş çift-

CUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

uk Ansiklopedisi 

liği köyünün Dereaj{zı mevkiin
de şarkan Süleyman oğlu Ali 
tarlası şimalen umumi yol gar
ben Kurudere cenuben Cavuş 
çiftliği köyü mer'asiyle mahdut 
altı hektar 4351 M2 tarlanın 12 
hisse itibariyle dört hissesi se-

Pırlıntah ve elmaslı taat demek. bir kellme ile S İ N G E R S A A T 1 demekti!' ÇOnkD: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütUn hakikJ evsafı mcşfluru tılem olan s 1 N G E R saa"Uerinde top-

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz S 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
rindeki S 1 N G E R mnrknsma, müessesemizin adresine dikkat etmen iz ldzımdır. 

Modayı takip eden her asrl kadm icin kıymetli taslariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten nazan dik-
kati celbeden böyle blr harlkulAde S 1 N G E R saaUne sahip olmak fıdeta bir saadettir. 

SiNGER SAATİ Hoşa Gidecek En HED ·y 1 ı 
l\1akbul ve En Güzel 1 EL KT 1 R 

No, 82 • A 200 Elmas ve 11 pırlantııh 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat: Singer saaUeri 1stanbulda yalruz EmlnönU merkezindeki mataznmrzda satılır. fstanbulda şubemlz 

' yoktur. A'dres: SlNGER SAAT Mnğıızalı;.rı. İstanbul l'minönt\, No. 8 •••••••r 

Her Çocuk l)abası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 
seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyonız ve çocuj;ınuza bir 
Çocuk Ansiklcpcdisi h~diye etmenizi tavsiye ediyonız: 

kiz hisse itibar edilerek bu sekiz 
hisseden borçluya ait üç hissesi 
işbu borçtan dolayı ac:ık arttır -
maya çıkarılmıştır. Şartname i. 
lan tarihinden itibaren herkes 
tarafından görülebilir. Arttırma 
ilan tarihinden başlamış olup sa-~-...-...~~ Kirahk Köşk tış 30 Mayıs 941 cuma günü Ka- T u·. R K 1 y E 
ramürsel icra dairesinde yapıla. CÜMHURIYETI 

Üsküdarda Va1debağında Pre
vantoryom karşısında Veysipaşa 
~okağında 517 No. 1ı bir köşk ki
ralıktır. İçindekilere müracaat. Çünkü: Çocuk ~nsiklopcdiııı A Çünkü: 

1 
Çocwc l\nımtıor.ıC'aısı 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

rak üç defa bağrıldıktan soma 
saat 16 da en çok arttırana ihale 
edilecektir. Ancak arttırma be -
deli borc;;lunun hissesine tcı.J.:dir 
olunan 207 lira 99 kuruşun yüz
de ~tmiş beşini bulmadığı tak. 
dirde en son arttranm taahhüdü 
baki kalmak sartiyle arttırma on 

' 

çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatt8 
mektepten sonra muh· 
taç oUuğu en kıy
metli eserdir. 

' 
I 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay· 
bolabilir, veyahut U

nutulnbilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopcdısi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz htra. 
kacak bir eserdir. 

Çünkü: Ç'oı:1Jk A.ls!klopcdist 

ı?Ün uzatılarak 9 Haziran 941 pa
zartesi ırünü saat 14 de üç defa 
bağnldıktan sonra en cok arttı-
rana ihale edilecektir. Şu kadar 
ki, sat~ istiyenin alacağına rüç
hanı olım d~er alacaklılar bu 
gayri menkul ile temin <>dilmiş 
ise satış bedeli ibu suretlP rüç
hanlı olan alacnklılarm alacağı
nın mecmuuna baliğ olması ve 

lstanbulda 

1 

, .. T. i 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
i{cşidclcr 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 Ağus-

• os, 3 lkincitcıırin tarihlerinde ya-
'1hr. ' 

1941 lkrar:niyeleri 
t adet 2000 Liralık =2noo.-Llra 
3 .. 1000 .. =3000.- • 
2 • 750 • = 1500.- .. 
4 • 500 • =2000.- • 
8 • 250 • = 2000 .. 

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

i 1'0 - 20 - = 6000 - -................................................ 
Divriği sulh hukuk hakimli

t!-inden: Divriğinın İmamoğlu 
ı ınhalle:;inden Halil Er~ün tara
fınd <>n nyni yerdPki arsa. bahce
r 'n tak. imi davasındn hissedar 
"" davalı ayni mahalleden yeri 
rrcçhul olnn Nc-bi kızı Mcdineye 
1 unc-n davetiye tehli~inc karar 
v rilmiş oldugundan 12-5-941 
r:iin ve pazartesi saat 9 da Div
r i sulh hukuk nıahk"'mesin~ 
t:r> 1 mc>~i yahut vekil gondermesı 
i .n fü.ıncn tebhğ olunur. 1 

TAN Matbaası 

çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona tx>ş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedi.'fi iki 
cilttir. /Jlükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki r.il· 
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

: ....... ~ •• t,. ~ • .. • >, • . ~ .• ' .• .. : • ' ~· • .: . ı, 

paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını da karşılaması sart 
olup. bu bedel elde edilmroiği 
takdirde satış düşürükcektir. 

İpotek sahibi alacnklıhınn ve 
a15kadarlann hususivle faiz ve 
'ma..ı!"afa dair olan iddialannı IS 
gün içinde evrakı miishitcleriv. 
le icra dairesine bildirmeleri ak-
si takdirde haklan taou siciliv-
1e sabit olmıvanlann s::ıtı<: bede-
linr istirak cdemivecekleri. 

SatıŞ bcdf'li pesindir. Ancak 
alıcıya 20 ~iinü gecmPtııek fö:e
re mehil vt>rilebilir. A hcı der -
hal veva verilen mc-hil icinde sa
hs h?rlelini vermediği takdirde. 
knrıdisinrlen f'VWl en viiksck tPk 
lifte bulurı;ın kahııl nttifü halilr. 

·ı ,,n:ı . etmediPi hrıldc 10 l?iin rnüdJ detle ve tehliilsiz olarak arttır-

l 

iDA2tiiNi siUN is sANıc"AsıNoA 
'K~AMiVEI r. ME">AP .AC:Aı::I 

SİZİN DE 
ETTiGiNiZ 

TAKDİR 
ÜZERE 

Asrımızın modasının zıırafet ve lncell(ilne lnzlmım eden 
üıtad terzllerln mahareti, kadında gençllCie matuf ııyıni hay
ret bir beden tena1übU arzeder. 

Fak;ıt yüz ve onun hututu gevezedlrlel'. E!ier bu nok· 
taya lbım gelen ihtimam gösterilmezse, •eneler bu hıt

ları baıkalarını pek çıbuk fark ettirirler. Bu, ılzin bir 
srrrnrzdır ki, ufak bir dlkkatulzllk veya ihmal neticeıl rı· 

kibelerlrılzin di~kat nHarın1ın uzak kalamaz. itte ıenele
rln (bllhauı nazik ve haısaı elitlere musallat olan o tah • 
rlpk.Ar ıenelerln) clldlnlze çizmekte olduğu on blnlerce (bl· 
dayette g11yrl mahaüı) ince çizgilere ihmıılklr kalmıyınız, 

Zamıtnlı elldlnlzl ıoldurıcak olan ve sizi pek çok defa vakitsiz ha· 
rap eden bu lrızaları akıam ve sabah KREM PERTEV'le yapaca· 
ğınız ufak bir masaJl11 refedlnlz KREM PERTEV'ln bu muelznlne 
yUz binlerce hemclnılnlz gibi siz de hıyret ve memnunlyetle ıahl• 

olacaksınız, G8recekılnlz ki &lmınız, ebedi gençliğinizi herkese mali· 
rurant: ı8yllyecektlr. ' 

KREM PERTEV'ln terkibindeki ful ınaarl' en del'ln çlzgllerl bile 
izalede geclkmlyec:ektll'. Bugünden ltlb111.en alz de bir tüp K R E M 
P E R T E V'i tuvalet maunız::la bulundurunuz. O, ayni zamanda 
sert rilzglrların ve kuvveti! gU .,esin en iyi muhafızıdır. 

mava r.ıkanlıp en cok arttırana 
ihale edilecek ve aradaki fark ve 
zararfar ve yüzde bec: faiz ayn_ 
ca fakihe hacet olmıırlan ilk alı
cıdan bhsil olıınac::ıktır. Arttır
mıwa istirak icin vüzde vcdi hıı _ 
r.tık teminat akce.c;i vr-va milli 
hir banka 'TPkt11bu gösterilmesi 
lii.nmrlır. DP11n liye ve tescil mas 
rafı alana aittir. 
Arttırmada hazır bulummlar 

c;artnameyi avnen görmiiş VP ka
hul etmis addolunurlar. Daha 
faz1a taf<:ilat almak istivcnlerin 
rfairemizin !l41/112 numnralı 
~osyasına müracaatlan ilan olu-

İstanbul Asliye "Üçüncü llu_ 
kuk Hakimliğinden: İstanbul 
Merkez Komutanlığının 204 No. 
lu inzibat eri Kazım oğlu Ser
ver Çırav tarafından İzmir as -
keri merkez hastanesinde hasta
!Jakıcı iken mahalli mezküru ter
kederek veni ikametgahının mec 
hul oldu~u taayyiin eden Emine 
Cırav alevhine mahkemenin 941/ 
'.l84 No. lu dosyasiyle açılan bo
<:anma davasına ait arzuhalin 
hukuk mahkemeleri usulü ka-
11ununun 141, 142, 143 ve 183 
iincü maddeleri mucibince dave
tivle ile birlikte ilanen tebliği
ne karar verilerek ar7uhal ve 
-lavetive divanhaneye talik edil. 
'nİS olduğundan miiddaalevh R
mi.nenin mezkur arzuhale 10 
[!Ün zarfında cevap vermesi ve 
iuruşma icin tavin e<lilfm 2-6.941 
Cuma günü ~aat 13.~!\ da mah -
1<P.med; bulunma"'t veya bir vP. 
itil J!Önd~rmPsi lii:wrnu tF•bliğ 

~ • • • • - • ~ • " • 1 • • • 
Jlll ı makamına kaim olmnk üzere i
• lan olunur. 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PGra Biriktirenlere 28,800 Lirt. 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlraıt Ba.ıkasındı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 
llrıaı bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile ııaOıdakl pl1na gCS· 

re ikramiye da(lıblacaktır. -
4 Adet ı.oou Liralı> 4.000 t.ira 
4 • 500 .. 2.00'\ 
4 • 250 • 1.000 

• ,. 
40 • 100 • 4.000 

100 • 50 • 5.000 
120 • 40 • 4.800 

• 
• 
• 
• 160 • 20 • S.200 

o 1 K KAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde 50 llradan aşağı aOşml
yenlere Dcromlye çıkuğl tal~dirde 3 20 fazlaslyle verilecektir Kur'alar 
!lcnede 4 defa, 11 EylQI, 11 Blrinclkdnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir .• 

KAYIP: Kurtuluş Papazyan KAYIP: Kasımpaşa iskelesin. 

Diizce Ac;Jiye Hukuk l\fahke. 
mc~inden: Düzcenin Camiikebir 
mahallesinden Rizeli Bayram 
oğlu Ahmet Tat tarafından Azi
ziye Mergiç K. den İzzet evlat -
ları Riza, Hüseyin, Cemile Na. 
dide alcyhlcnne ikame eylediği 
tapu senedi iptali ve izalei şüyu
un tehiri davasının muhakeme -
sinde; müddeaalevhlerden Hüse
yinin davetiyesinin arkasına iiç 
senedir Düzceden semti meçhu
le gidip ikametgahının bilineme
diğinden bahsile bilfı teblilt iade 
edilmesi üzerine, ilanen tebligat 
yapılması istenilmiş, ilanen teb _ 
ligatın gazete ile arzuhal ve ilan 
suretlerinin mahkeme divanha
nesine talik edildiğinin ilanına 
karar verilmiş olduğundan bcr
mucibi karar müddeaaleyh Hü. 
seyinin aleyhine rnukame dava. 
nın muallak bulunduğu 26-5-
941 pazartesi ~inü saat 10 da 
Diizce Asliye Hukuk Mahkeme
<:inde bizzat veva kanuni vekil 
bulundurması ~ksi takdirde gı -
:vabında muhakemeye devam e
dileceği tebligat makamına kalın 
olmak üzere ilan olunur. 

Osmanlı Bankası 
-iLAN-

• usmanh Bankasının Galata 
Merkeziyle, Yenicami ve BeyoJt
lu Şubeleri vczncriyle kiralık 
kasa daireleri, 5 Mavıs 1941 Pa
zartesi gününden itibaren, iş'an 
ahire kadar, aşağıda yazılı saat. 
1erde açık bulunacaklardır: 

Vezne Saatleri 
Saat 9,30 iltı 13,30 a kadar - 9Cr 

gilnlerde 
Saat 9,30 lifi 11,30 a kadar -

Cumartesi günleri 
Kiralık Kasa Daireler! 

Saııt 9,30 14.30 a kadar - a4 
günlerde 

Saat 9.30 12,30 a kadar -
Cumnrtesi günleri 

dikiş dershanesinden 935 sene - de mukayyet olan 3543 No. h 
sinde aldığım şahadctnameyi za. a:aba plaka~ı 25-3.l~~ı. tari
vi ettim, ypnisini alacağımdan ı hı~de kay~e.tt~m. ..Ye~!sını ala-
eskisinin hiikmü voktur. cagım, cskısının hukmu yoktur lfl'.•••••••••~ 

Sara Zali (:iı>rnt Halil oğlu Iliiseyin Aksoy. 1 
İstanbul Dördiindi İcra MI'. 

KAYW: İstanbul emniyet mü- murluğundan: Paraya çcvrilme
rHirliiğiinden aldı~ım ikamet tez sine karar verilen sandalya, ma
kcresi il", Arnavut tebaasından sa vesair buna mümasil ~azino 1 
hulıındıılhıma dair olan pns~Qor- 1 · · k tt eşyasının . ı!1cı açı a: ırması 
tumu kavhettim. Yenilerini ala- 7.5-941 tnrıhıne tesadi.ıf eden ı 
caqımdı:ı~ hiikiimlPri kalmrunıs- çarşamba günü saat 11 buçukta ı 
t:ır. - Si lide llııfoa" car ıc;ında Beyoğlunda Telj!raf sokağında 
t:f>/6~ No. h ,.,.;ı,. l\1:\dnm Ynsi- Zarifi npartımanında yapılacak 1 
liJd ''anmiln HaraJamho oğlu Ni. ve kıymetlerinin % 75 ini bul -

kolnus J\facanŞ?os. madığı surette ikinci açık arttır

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları .. 
, ltrf. 

/Jaşlzk maktu oforc". "50 
l incı sayfa santimi 500 
2 n ,, ,, 300 
" ,, ,. ,, 100 
5 ,. ,, ,, 15 
illin sayfasında ., 60 

'z • KAYIP: İstanbul sevrii<:cfer 
idnresinden aldığım 1543 No. h 
~förlük karnemi kavbettim. ye
nisini alaca.~ırndnn hükmü kal -
mamıştır. - Sultnnahmet Muc;
tafoo~"" sokak 27 No. da Şani 

masının 8/5/941 tarihine tesR
düf eden perşembe günü avni 
mahal ve saatte yapılacağı ilan 
,,1,,nıır. ZAYİ: Tahir Emin eliyle mü-
, -.,. seccel 1109 sayılı beyanname ile 

Tathdil. . 

- - ' ithal olunup mülkiyeti bana in-
' Doktor Hafız Cemal tikal eden 4638 numara D. mar-

Dahiliye Mütehassısı ka deniz motörüne ait 363 lira 
50 kuruşu natık 24/12/935 ta-

KAYW: İstanbul Emnivet Di. Pazardan haska her l!iin saat rihli İstanbul ithalat ,gümrüjffin. 
rektörlüğünden aldığı~ 31 ı (2 - 6) ya kadar f<:tanhuJ den alınan resim makbuzu mu-
20197 sayılı ik~met tezkeremi Diva;yolu No. 104. 1 tasatrıfı bulundufcum Şükran 
7.avi ettim, veni~ini cıkarncağım- -r .. 1. ??'lll~ I motörünün kazai bahriye uğra-
da~n eskisinin hiikmü kalm;ımış_ l'ı••••••••••••tl dığı sırada zayi olduğundan, U-

tır.- Bii~·iikada Cinar ('nclilesi Sahip ve Neşriyat miidilrü Emin sulen kavdının ihracına tevessül 
40 No. da Yunan frhaasuulan Ni- UZMAN, Gazetecılik ve Ne$riyat edilmekle hiikiimsüzlü~ü ilan O· 
ko An•aniti T. L. s. TAN matbaası lunur. l\fuammcr Aknrsu 


