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T'ürkiye 
Türıdyenin bütün gayesi, bu har
bin dı:.şmda kamak, toprakl::ın ü
zerindeki istiklal ve hürriyetini 
k orumaktan ibarettir, Aldığımız 
müda faa tedbirleri, sadece yangı
nın sirayeti ihtimallerine karşı u
yanık bulunmak iıçindi r. Siyaseti
m izde müstakil olnşumuzun ı;ebe

b i \'e manası budur. iki taratm 
da bunu anlamış olduklarmı .ıtös
teren ı;on beyanat bizi memnun 
etmi ;:tir. 

~1. Zekeriya Sb'HTb'L 

ingiliz ordusunun Balkanlar
da uğradığı muvaffakıyet

sizlik üzerine Avam Kamarasında 
cereyan edeceği bildirilen ve me
rakla beklenen müzakereler. ev· 
'\'elki ~n yapılmış ve bu müna
sebetle Haricive Nazırı Mister 
.Eden, uzun uzadıya İn,gilterenin 
Orta Şarktaki vaziyetini anlat
lnrştır. Münakaşalar pek siddet
li olmamış, ve Balkan hezimeti 
Parlamento karsısında hükfımeti 
ınüşkül bir vaziyette bırakmıya 
kafi gelmemiştir. 

Bu müzakerelerin tatlıya bağ
lanmasının en büyük sebebi. harp 
e.snasında düşmana. İngiltere ile 
dominyonları ve hükumetle ku
tnandanları arasında ihtilaflar 
tneveut oldui?u hakkında ort-:ıya 
atılan dedikodulara karşı mütte
hit bir cephe J?östermek lüzumu 
olsa gerektir. Çünkü harp icin
de bir milletin en büvük kuv
veti birliğidir. Avam ·Kamarası 
ınüzakereleri bu birlii?in kuvveti
ni göstermesi itibariyle hatta hü
kUnıetin lehine ' neticelenmiştir. 

* * . 
Harbin Balkanlara sirayeti 

hakkında Mister Eden'in 
teziyle Bay Hitlerin iddiası ta
tnamen birbirini nakzetmektedir. 
liitler, harbi İngilizlerin Balkan
lara ~etirdikini söylemekte, Mis
ter Eden ise Almanyanın daha 
Şubattan beri silah atmadan bü
tün Balkan memleketlerini isti
laya teşebbüs etti~ini iddia et
lrıek~dir. 

Anlaşılıyor ki btı işte ne Al
tnanyaya, ne de İn,giltereye ka
bahat atfetmek ve mesuliyet yük
lem.ek mümkün değildir. Balkan 
harbinin en mühim mesulleri v:ik 
ti:yle seferberliğini tamamlamaya 
ehemmiyet vermemiş olan Yu
~oslavya, ve ne pahasına olursa 
olsun istiklalini müdafaava az
ınetmlış ve karar vermiş bulunan 
\"unanistandır. Almanya Balkan
lara sadece ekonomik nüfuz mın
takasmı tehdit altında bulunmak 
tan kurtarmak ~ bu memleket
lerin İngiliz kucağına düsmesine 
tnani olmak için inmistir. f nı?ilte
ı-e de sadece, ne olursa olsun, is
tiklalini müdafaaya karar vermiş 
bulunan Yunanistana yardım için 
buraya asker göndermiştir. 

Bu hususta söylenecek çok söz 
"ardır. Fakat mesuliyeti aramak 
\l'azüesfnl tarihe bırakmak daha 
doğrudur. Hadiselerin icinde ya
sıvan bizler icin hakikati ııörmek 
lhümkün değildir. 

* * 
Yahıu; bu meselede bizi doğ

.ru.d.an doğruya alakadar e
den nokta, İngiliz hariciy~ nazı
ı-ının Türkiye hakkındaki sözle
ridir. İki gün evvel Alman dev
let reisi müstakil siyasetinde de
\-am eden Türkiye zimamdarla
rını takdir ettiği gibi, bu defa da 
İngiliz hariciye nazırı: "Harbin 
hidayetinden beri Tül'kiyenin ta· 
kip ettiği istiklal siyasetiyle, İn
"'iliz davasına büyük bir hizmet
f,. hulundn~unun söylemis ve 
"Orta Şarkta yeni bir tecaviize 
k:ı,.sı bir kale teşkil etmek sure
tivJ~ ovnadıih rolün ehemmiye
tir0'' işaret etmiştir. 

Türkiyenin istiklal siyasetinin 
hem müttefikimiz İn~iltereyi 
he>m de Almanvavı memnun et
mı><ıinin sebebi basittir. 

Türkiye, İngiltere ile ittifak 
akdettiği gündenheri, coğrafi 
vnzivetinin icabı olarak, sadece 
dostlui!u ve ittifaka sadakati ile 
m üttefikine büvük hizmetler te
m in etmistir. Türkive. İrak ve 
Mısır volu üzerinde bekl"ilik va: 
zifeşi ifa etmektedir. İngiltere 
Türkivenin dostluğuna davana· 
r:ık sarki Akflı>nizde ·hakimiıt .. 
tP~ ic:;ine muvaffak olmııstur. "f 
Vivenhı mevcudiveti inııinere:'ı;'j-. 
Orta Scırkta bir cok ıtaile ve ~1'9 
diselerden masun bulundu !f. 
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r-www- Milli Sel "' 
Garp Vilayetlerinde Yaptıkları 1 

Tetkik Seyahatinden Dün 12 
de Ankaraya · Avdet Ettiler 

Churchill 
• • 
ltımat 

Kazandı 

Lloyd George 

1 

Ankara 7 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönü · Şunu Sordu : 
Garp vilayetlerinde icra ettikleri tetkik seyahatinde~ __ 

\...bugün saat 12 de Ankaraya avdet buyurm:~.::·J Asker Taşıyan Nazi 

Vapurları Boğazlardan 

Nası l Geçti? 

Churchill Dedi ki: 

"Türkiye, Bu Vapurla ~ı 

Tevkif Etmek Hakkmı 

Haiz Bulunmuyordu .. 
-
Belki Uzun 

sebeth·le yapılan ıteçit resminde Stalin ve Molotof, 1 Mayıs nıüna 

"HarR 

Sürecektir, Fakat 

Atlantik 
Harbine de 

:Girecek 
Har~.iye Nazırı, Mühim 

R'ir ~utuk Söyledi 

-
"lngiltereye Cepane 

SevkiyatınıDonanma 

Himaye Etmel~djr" 

Nazilere siddetle hücum 'eden 
Amerika Harbiye Nazırı 

STİMSON 

Vaşin~ton, 7 (A. A.) - Harbiye 
nazırı Stimson, radyoda söyledi
ği bir nutukt::ı, Almanyanın ha
zırladığı büyük fütuhat planın
dan ve bu pl.an mucibince şimdiye 
kadar 13 memleketin istila edil
diğinden bahsederek demistir ki: 

"Süratle tevali eden bu hadise
lere o kadar yakın bulunuyoruz 
ki, bu betbaht kıtanın milli hu
dutları icinde ve ·aısında husule 
ı?elen felaketleri kavrıyamıyoruz. 
Hürrivet. yeni bir dünya nizamı 
kurmak istiven bu nazi zimam
darları tarafından birdenbire a
vaklar altına alınıp ci~nendi. Bu 
veni nizama göre kendileri efen
di ve bütün diğer milletler ise bi
rer köle olacaklardır. Bunlar 
kanun idaresi verine Gestapo sal
tanı:ıtrnı e:ecirdiler. Bu, sözde ye
ni nizamdır. Yeni nizam bize ve 
J.,izim nizamımıza düsman oldu-
1?unu acıkça bildirdi. Simdi ı;?arp 
,p,ünyasını cember içine almrya 
·alısıvor. Bu nizamın hazırlık a
ianl nubi Amerika Cümhuri

aliyete gecerek bu 
at~ll. mıntakalarmdan 

• . ,-............. eri 'l\!Vmeti haiz hava 
~an ·:.tt!şis~~ekte ve bizim 

Pı:ına"tııa Jt~n::W~za doi'!:ru hultıl 
nylemcktedir0: Yeni nizam or-

. " · .. ~amı: Sa. 5, Sil. 6) 
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Si alin 
,SOVYET 
Komiserler 
Heyeti Reisi 

ikinci Molotof, 

Oldu, Hariciye . 
Uhdesinde Kahyor 
Moskova, 7 ( A. A.) - Tass a

iansı bildiriyor: Sovyetler Bir
liği Yüksek Meclisi riyaset diva· 
nı, aşağıdaki üç kararnameyi 
nesretmiştir: 

Birinci kararname: Molotofun 
ayni zamanda hem Sovyetler 
Birliği Halk Komiserler heyeti 
reisliği vazüesini, hem Hariciye 
Halk Komiserliği vazifesini ı?Ör
mesİnin kendisi için ~ç olduğu 
hakkında yaptığı mükerrer ta
lep nazarı dikkate alınarak Mo
lotofun bu talebinin is'af edil
mesi ve Sovyetler Birli~i Halk 
Komiserleri heyeti reisliğinden 
:ıffnlunması. 

İkinci kararname: Sovvetler 
Birliği Halk Komiserleri heyeti 
reisliğine Joze{ Vi~arionov:iç 
Stı>lin'in tavin edilmesi. 

Ücüncü kararname: Sovvetler 
Birliği Halk Komiserleri beveti 
ikinci reisliğine Viac:islav Mihay
lovic Molotofurı tavin edilmesi. 

Japon müşahitleı·irıe göre 

Tokyo, 7 (A.A.) - Reuter: 
Stalin'in Başvekalete ~elmesi 
münasebetiyle Domei ajansı Ja
pon siyasi müşahitlerinin Sovyet 
ler Birliğinin siyasetinde bir de
ğişiklik olm.ıyacağını beyan et -
tiklerini yazmaktadır. 

Bu müşahitler, yeni jestin Sov· 
vet milleti üzerinde büyük bir 
ruhi tesir bırakarak Stalin'in nü
fuzunu takviYe edeceği kan'3atini 
izhar eylemektedirler . 1 

Zaferi Kazanacağız., 
Londra, 7 (A.A.) - Avam 

Ka111arasında hükumete itimat 
takririnin müzakeresine bugün 
Lloyd George'un beyan:ıtiyle 
tekrar baslanmıştır. Llovd Geor
ı;ce ezcümle şöyle demiştir: 

"Takririn hükumete itimat 
beyan eden birinci kısmı üzerin
de herkes mutabıktır. Fakat hü
kumetin harbi sevk ve idaresi
ne ait kısrmlar hakkında bir 
hoşnutsuzluk ve inkisar mevcut
tur.,. 

Harbfn sevk ve ida?esi hak
kında diplomasin in ehemmiyeti
ni bilhıt'!'sa-kaYrt-:ve~re eden 
hatip "Ed<'n'in nutkunrla Türki
ye ile olan miinas!'betler hak
kında daha fazla ~eyler. İspan
ya hakkında birka~ sey, Vichy 
hakkında birçok seyler ve Sov
yetler Birliği hakkında da daha 
fazla bazı şeyler bulunabilirdi,, 
demiştir. 

Burada Eden, Llyod Geor,ge'
un sözünü keserek demiştir ki: 

"Sözlerimde hakim olan cihet 
düşmana yardım edebilecek hiç
bir şeyi söylememekti.,, 

(Del"amı: Sa. 5, SiL 1) 

Lloy d Geor g-e 

HaıbivedeFeci 
Bir Otomobil 
Kazası Oldu 

Güzel 

iki 
San' atler Akademisi Talebesinden 

Gene; Öldü ve Biri Yaralandı 
Dün ji?ece Harbiyede feci bir 

otomob il kazası olmuş, iki ji(enç 
ölmüş, birisi de ağır surette ya
raianmıştır. 

Hadise şöy1e cereyan etmiştir: 
Dün tek numaralı taksilerin ca
lısması icap ederken, kacak ola
rak çalışmakta olan Arif oğlu 
Hasanın idaresindeki 1582 nu -
maralı taksi, saat 22,15 de Har-

biyeden $teçerken numarasını 
polise ~östermemek için son sü
ratle yol almıştır. Bu sırada o -
radan ~eçmekte olan Güzel Sa
natler Akademisi talebesinden 
1329 doğumlu ve Manisalı Ke
mal oğlu Ahmet Fuat Kayhan 
ile 1331 doılumlu Arapgirli Ah
met oğlu Kl"mal Soymen ve 27 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

Libya cephesinde büyük bir faaliyet ı::österen İngiliz motörlü ve saiti 

V. Churchill 'r ........ Irak ........ , İrak'ta Son 
Diyor ki: ffarbiıe .Vaziyet 

"Akdenizdeki 
Mevzilerimizi 
Tutaca9ız .. 

Tobruk'u 

Ölünciye Kadar 

"Girit ve 

. ; 

Müdaf aaAzmihdeyiz .. 1 

G. Wav:O'in Yarım] 
MilyonlukOrdusuVa~ 

Londra, 7 (A.A.) - Dtin A '. aın 
Kamarasındaki müzakereler es -
nasında söz alan Başvekil Chur
chill, Akdeniz ve Libya m~sele
leri hakkında demiştir ki: 

"Libya ve Yunanistan işlni 
hakkında verilen bütün kararlar 
da hükumetin reisi sıfatiyle nıe
suliyeti en kat'i ve şahsi ~eki1de 

1 

deruhte ettim. Bunun netiı:;)si şu 
dur ki, harbi kazanmadığımız tak 
dirde kafası koparılacak adam 

1 benim ve böyle olmasını tama -
men kabul ediyorum. Zira Avam 
Kamarası azasının akibeti baı bar 
galiplerin elinde belki bundan 
da fena olacaktır. Cgülüşmelr:>r) 

"Bazı mahfillerde ve bilhassa 
yabancı memleketlerde Orta 
Şarktan, sanki biz oradaki me>v
ziimizi kaybetmiye ve buna rnğ
men Okyanuslarda ve ha·ıalarda 
zafere kadar harbe devam etmi
ye imkan verebilirmişiz ~ibi bah
sedilmek için bir temayül var. 
Akademi'.;- bir sevkülceyş vakası 
olarak bu belki doğru olabilir, 
fakat Nil vadisinde uğrunda mu 
harebe ettiğimiz gayenin fevka
lade ehemmiyeti hakkında k imse 
küçümsemesin. Nil vadisinin ve 
Süveyş kanalının, Akdenı:!deki 
mevzii.mizin ve Maltanın kaybı 
uğrıyabileceğimiz darbelerin en 
ağırı olur. Bu mevziler için Bri-

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4) 

Ameri~ayı 
Tanıyınız 
G ünün en meraklı mevzu -

lanndan bir i Amerikadır. 
Dünyanın ve harbin mukııddcra
tını Amerikan yard.ımınm alaca -
ğı şekil tayin edecektir. Bu mu
azzam ülkeyi yakından tanımak 
için. 

ŞOKRO KAYA 
nm gazetemiz için hazırladığı 
6'Birleşik Devletler Tarihi,, 
tefrikasını okumanızı tavsiye ede
riz. B ir iki güne kadar neşrine 
başlıyacağlm1z bu tefrika, size 
Amerikanın 150 sene içinde :vok
tan bugünkü muhteşem "'ll'levkii : 
ne nasıl geldiğini anlatacaktır. 

Nazırı 
Naci Şevket 

An karaya 
Hareket Etti 

Naci Şevket 

Bağdat, 7 <A.A.) - Irak Har
biye Nazırı Naci Sevket, Anka
rayı zi:varet etmek üzere Bağ
dattan hareket etmiştir. 

Londra, 7 (A.A.) - Beyruttan 
resmi Alman istihbarat ajansı
na gelen b ir telgraf Irak - Suri
ye hududunun kanatılmış oldu
ğunu bildirmektedir. 

Bu aians. Suri:ve ile Ti.irkive 
arasındaki hududun açı~ bulun
duğu, fakat Suriyeden Irak'a gi
dec«:>k olan seyyahlara Türk ara
zisinden gecmek müsaadesinin 
verilmekte olduğunu ilave et
mektedir. 

Habbaniyede 
İrak Müdafaa 
Hattı Yarlldı 

Petrol Borusunun 

Kontrolü 

lngilizlere 

Tekrar 

Geçti 
Nevyork, 7 (A.A.) - "D.N.B.;; 

.Kahireden "Sosyetet Press" a
iansına gelen bir habere ,göre, 
Irak'taki 1n~iliz kuvvetleri Hab 
haniye tayyare meydanını cevir· 
mekte olan müdafaa hatlarını ya· 
rarak petrol borusunun kontro
liiTlü vPniden ele pı>rirmislerdir. 
I ngiliz resmi tebliğine göre 

Kahire, 7 <A. A.) - "Tebli{!" : 
Habbanivedeki İnııiliz hava kuv
vetleri tesisatı etrafındaki mınta
kada va7.ivet cok daha az ııer
qindir. Gece vapılan İnııiliz ke
<ıifleri, vamaclar civarındaki dü~
man mevzilerini ı;?avri mesını l 
hulmuslardır. Kampm cenuhıınoa 
kain vavlanın asilerden kurtarıl
dım bildirilmektedir . Petrol ho· 
rusu hattı üzPrinde bir karak olu 
i<ıl7a l eden asiler b ir İnııiliz ke
sif tavvarP<::in in vaklastıi!ını ı:rö
r i.ince. teslim olmak isted ikleri
ni bilcl irmek maksaci iyle bevaz 
J.,avrcıklar sallamıslardır. Bu m ev 
ki bilahare İnııiliz kara kıtaları 
tarafından isıtal edilmiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

c=-~ü N ~~~~~~.~~~J<eN ·) 
Tebrike Layık Bir İkbal 

Yazan: Refik Halid 
H abeş İmparatorunun beş yı: süren bir ~urbet felaketi n 

Saltanat fas~las~da~ sonra tekrar yurduna kavu~ması ve 
tah.tına oturm~sı benını uzerunde mühim bir tesir yaptı. Fakat hu 
tcsırde, daha zıyade menfa .ve dönüş keyfiyetler i rol oynuyor; dev
letten u zak kalması ve yenıden kudreti eline alması değil! Birinci-
ler ince hislcde, ötekiler malum ihtiraslarla al.ikahdır. Necaşi, 
Londranın puslu havasında ve adetlerine uyamadığı medeni 1..ıir 
halk ortasmda ~arp. 1?emleketini, çıplak tebaasıru, hasırdan sarayı
m, canfes şemsıyesım nasıl bir hasretle anmış, hatta ne hüı.ranla 
yanmıştır. ~ulıakkaktır ki, artık bir da ha Habeş topraklarına a;rak 
l~ru.amıyacagı !tor~.us~ yüreğin~ bi~ kor gibi yapışmıştır. Oliip 
~ abancı topraga gomulmek end.işesı de aklından hiç çıkmanııştır. 

.. .~e derece çocukça görünürse görünsün, gurbette ölmek ve 
g_o~ulmek diişüncesi bir menfinin baş kaygusudur. işte Haile Sc
l~~ıye, o ~ziinti.iden kurtulmu!i bahtiyar feJckzcdelerdendir. ~u da
kıkada hır enkaz yığını üzerinde de bulunsa nur içinde yüıii~ or
dur. Hatta bu coşkun, ilahi saadet devam etmese bile yine talii , 
tarihe ismi geçmiş menfi hükfımdarların "ıptasmı çekecek kadar 
mühim ve büyüktür. Ya.km devirlerde, velevki kendi ha talan :\ ü
zünden de olsa, kaç padişah böyle bir mazhariyete eremeden göz
ler ini yumup gitti. Kaç tane~i de şurada, burad a n öbetini bekliyıJr. 

Bir ço.klan • belki de bizzat İmparatorun kendisi - onu tek -
rar hükUm.et idaresini elin e geçi.rdiiinden, saltanat makamına a\. 
detinden, düşmanlarından hıncını çıkaracağından ve öç alacağın
dan dolayı talihli ve mes'ut added erler. Benim onda eıptaya la:,,k 
gördüğüm tek saadet, ölmeden vatanına kavuşmuş olmasından 
ibarettil'. 

Seni tebrik ederim, Habeş İmparatoru! Fakat yeniden tahta 
ı:ecip hiikumet süreceğin içio delil ... Doğduğun yurda döndiii;: 'in, 
dünya göziylc onu tekrar gördüğün i~ 
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Yazan: ULUNAY 

- Ne söylüyorsun? Dedi. Sa
na ne oldu? ... .Ne kadar değiştin! 

Kadın tekrar ev sahibine dön
dü. 

- Mantomu verir misiniz? 
Bu suale yine kocası cevap 

verdi: 
- Şuradan şuraya .ı(İtmene 

müsaade etmem. Benim istedi
föm olacak anlıyor musun? Ola
cak! ... 

Bunu söylerken ,gözlerine vah-
5'İ bir parlaklık gelmisti. Dudak
larının arasında krizler başladı
ğı zcıman olduğu ~ibi hafif bir 
köpük beliriyordu. Meselenin um 
du~undan büsbütün bir başka 
rekil almakta olduğunu gören 
ücretli aşık yavaşça odadan cık
mak lüzumunu hissetti. Deli bu
nun da farkına vardı, bağırdı: 

- Jan! Nereye ı?idivorsunuz? 
Delikanlı kekeledi: 
- Biraz hava almak istemiş

tim. 
- Oturunuz. Siz karımın la

fına kulak asmayın. Onu ben 
nıat ederim! 
Kadın ayakta şömineni:ı;ı. ya

nında duruyordu. Yüzünde o ka
dar derin bir istikrah eseri Jı;örü
lüvordu ki karşılarındakini tah
kir etmek lüzumunu bile hisset
miyordu ... 

Kocası, ona doğru vürüdi.i. Fı
rıl fırıl dönerı gözlerini gözleri
ne dikerek: 

- Biliyor musuıı? DMi. Şu 
d"°kikada seni öldürebilirim ... 

Bunu o da biliyordu. Koc<1c;ı
ııı'1 deli nazarlarında bir aksiila
!"""1 görmek ümidiv1e yiizünc 
h.,ktı. Gözünün önünde duran 
"'''ıre yavas yavaş silinivordu. 
f°!"linin kımıldıvan dudakların -
'hn bir sevler sövlediğfoi anlı
vor, fakat bir kelimesini bile i
F:'-'lliyord u. 

Kanatlarını ovnatmıvan yaralı 
bir kuş _gibi olduğu yere yığıldı! 

)f. 1f.. 

Bir kaç gün sonra günlük ga
zetelerin zabıta vakaları 

sütununda şu havadis okunuyor
du: 

"Bir müddettenberi Pariste i
kamet eden Mösyö ve Ma&m 
C ...... ) bir çok ecnebilerin ekseri
ya yaptıkları gibi Eyfel kulesini 
~örrneğe gitmişler ve birinci ~ati 
bki lokantada öğle yemeğini ye. 
dikten sonra tekrar asansöre bi
l rek kulenin son sahanlğına çık 
m lardır. 

Genç karı koca, ellerindeki fo
rcı f makinesiyle resimlerini 

mışlardır. Mösyö ( .... ) sahan
"ın bir tarafında etrafı seyre

ken karısı Parisin resmini al
k üzere sahanlı~ın di~r tara
a ~ecmiş ve kocasının gafletin
n istifade ederek insan bo
ndaki parmaklığı birdf ~ ',ire 
nış ve kendisini boşluğa fır-
mıştır. 
Kule muhafızları bir torba ke
k haline gelen biçare kadını 
lyeye koydukları sırada koca
da yetişmiştir. Biçare adam 
yiik bir ümitsizlik icindedir. 
'fadam ( .... ) nevrasteni'ye mi.ip 
a olduğu cihetle uzun uzadı

~ tedavi edilmişti.,, 
Gene ka,dının cenazesi P3ris 

c"varmda mezarlığa nakledilir -
n deli, kPnarı sivnhlı bir men

rl · le '?Özlerini silerek kendisini 
t- ziye edenlere anlatıyordu: 

- Bundan sonra V3Samaklığı
"11 imkan yoktur. EvlencHO-inıi7 
Ç 11beri aramızda ufak bir kır-

'llık olmadı. Pariste bulun
<11 ı:!umuz zaman bir kac defa 
F fel kule~ine cıkmıstık. Bir 
Jı:nresindc: "İnsan buradan dü
serse ne tuhaf olur,, demişti. 
s nki bir ti.iv gibi uçar değil mi? .. 
Uctu. Bir ti.iv gibi uctu. 

Bu hafif tüyü uçuran tereddi 
rin:garmın onun ciğerlerinden 
çıktığını kim5'e bilmivecek! 

* Fakirizm Dolandmcılığı 

N is'in Eldorado tiyatrosu
nun kapısına kocaman boy 

i'a larında şunlar yazılı: 

Tarha Bey 
Hakiki Hint Fakiri 

Bir kaç tecrübe 
veriyor 

-- o---
Büt ün Alimler 

Hayrette 

Zayıf Kalbfiler 
ve 

Çocuklara 
Memnul ______ _, 

Tıyatronun bilet gişesinın önü 
bir ayak. bin bir ayak! 

- ·uç koltuk! Sahneye yakın 

No: 66 

olsun ... 
- Bir arada yok. Ayrı vere -

ceğim ... Zaten bunlar da son kol
tuklardır. 

- Zarar yok. Ayrı olsun. 

Hem Parasım Çaldırdı 

Hem de Hakkında 

Takibat Yapılıyor 
- Mon şeri! Ben ayrı yerde Kısa bir müddet kalmak üzere 

oturmam. Şayet bayılırsam... Anadoludan İstanbula gelen Mus-
- O halde bir tanesini Stra- tafa adında bir .ll(enç, bundan iki 

ponten vereceğim. gün evvel akııam üzeri Beyoğlun-
- Dört koltuk isterim. da Naciye adında ve 50 yaşların-
- Yerimiz kalmadı. isterse - da bir kadınla tanışmıştır. Mus-

niz bir loca verelım. 300 frank... tafa bu kadına genç bir kızla ge
- Ziyanı yok. Veriniz. ce eğlentisi yapmak istediğini 
Tiyatronun içi hınca hınç dolu; söylemiştir. Naciye, Mustafa ile 

herkes halecan içinde. Kapalı du- bu iş için 21 liraya mutabık kal
ran büyük kadife perdenin iki mış ve biraz sonra 17 yasında 
tarafında birer hasta bakıcısı res- Necla adında .li(enc bir kızla söz
ml kıyafetleriyle ~yakta duruyor leştikleri yere gelmiştir. Musta
lar. Büyük kapının yanındaki sa- fa ile Necla oradan bir otomobile 
londa (Fakir) in tabii büyüklük- binerek Maslaktaki ~iftlik gazi
te bir resmi asılmış: nosuna gitmisler ve icmiye baş-

Siyah çatık kaşların altında lamışlardır. Mustafa bir müddet 
sert bakışlı iki göz, kıvırcık bir sonra sarhoş olmustur. Bu esna-
sakal! da Necla da gazinodan dışarıya 

Resmi görenler birbirlerine: çıkarak şoförü de masalarına da-
- Gözlere bakın! Müthis! Da- vet etmiştir. Mustafa içkinin te-

ha şimdiden manyetize Qldum. siriyle hemen hemen kendisin
- Bu adam manyatizmacı mı? den geçtiği bir sırad<\ şoför, ce-
- Hayır, fa.kir! bindeki 475 lirayı yankesicilik 
Malumat sahibi görünmek is- suretiyle çalmış ve Necla ile bir-

tiyen bir delikanlı anlatıyor: likte kaçmıştır. Mustafa, sabaha 
- Fakirizm Hindistanda bir karsı kendine gelmiş ve vürüye 

tarikattir. Bu tarikat mensupla- yürüye Büyükdereye gitmiştir. 
rı ıztıraba karşı tamamen laka- Burada polise müracaat eden 
yıttırlar. Mesela vücutlerine ~i~ - _gene, başından p;eçenleri anlat
ler sokarlar, sivri çivilerin üstü- mıştır. 

ne otururlar, ateş yerler, ister - Naciye ile Necla yakalanmış
lerse muvakkaten ölürler ve kem- lardır. Şoför henüz bulunama-
dilerini görndürürler. mıştır. 

- Bu adam bunların hepsini Zabıta, Naciye hakkında fuh-
yapacak mı? sa teşvik, Necla hakkında gizli 

- Tabii değil mi ya? Progra- fuhş yapmaktan ve Mustafa hak-
mı okumadınız mı? kında da 17 yaŞJnda bir kızla fuh-

Hcrkes programa saldır1yor. sa teşebbüs suretiyle aile huku
Fakirin hünerleri üç kısma ayr.1- kuna tecavüz suçundan takibat 

1 yapmaktadır. mış: 

Birinci Kısım 

Fikfrden Geçeni Bilmek 

İkinci Kısım 

insan ve Hayvanlarda 
JJJanyatizma Tecrübeleri 

Nefse Tahakküm -
Katalep'Si - dfin! 

Ankar;ada Bir Kad!n 

Bir Batında 3 
Çocuk Doğurdt.• 

Ankara, 7 (TAN) - Ankara 
doğum evinde Bayburtlu 35 ya
sında Paşa kızı Gülhangül üç <:o
cuk dünyaya getirmiştir. Bu ço
cukların ikisi kız ve biri erkek
tir. Gülhangül, bundan evvel de 
9 cocuk dünyaya getirmiştir. 

Bunların altısı sa.2dır. Bu ev
velce doğan altı cocuktan ikisi 
vine ikiz olarak do~mus idi. 

Bu son üç kardeş bugünle be
raber on ~ündenberi yaşamakta 
olup sıhhattedirler. Gülhanın ko
cası Cambaz Hasan namiyle ma
ruf fakir bir adamdır. Çocuk E
sirı?eme ~urumu tarafından bu 
cocuklara bir mikdar maaş bağ
lanacaktır. 

T r ... 8-5-19tl 

flas ı Korunma 
r---.... ---··--···-· .... --, ı 

• • 
ıcın Kursla 

cog t r 
Evlerde 

de 

Alınan Korunma Tedbirleri 

Kontrolden Geçiri!ecektir 

lnönü 
Zaferlerinin 
Kutlama Günü 

Yıl Mayısm Her 

ikinci Pazarında 

Merasim Yapılacak 

Vilayet seferberlik müdürlüğü 
pasif korunma esaslarının icapla
rına göre zikzaklı sığınak ve si
per inşasına baslamıştır. Evlerde 
vapılacak pasif korunma teskila
tının tevsii ve bu islerin yeni 
bastan tetkiki icin faaliyete ~eçil
miştir. Her ev veya apartımanda 
bir korunma amiri, bir irtibat ve 
gözetleme eri secilecek. yangın 
ekibi vücude ,getirilecektir. Bu 
memurlar kendi vazifeleri üze
rinde hassasiyetle duracaklardır 
Korunma amiri, yangın söndür
me vesaitini ve sihhi, tıbbi mal
zemeyi tedarik edecek, yiyecek 
ve icccekleri zehirli v;azlardan 
korumak icin tedbirler alacaktır. 
Tahrip edilecek el~ktrik, su. h'3-

va~azı ve kalorifer tertibatını i
cap ettiği zaman tamir iein üzıırr 
lu olan malzemeyi. ev veya apar
trmanda hazır bulunduracaklar- • 

Cümhuriyet Halk Partisi 
:\fayısın ikinci haftasının Pa
zar gününü İnönü zaferleri11i 
kutlama günü olarak tesbit 
etmistir. Bunun sebebi İnönü 
zaferlerinin kazanıldığı ~ün-dır. Ev ve apartımanlarda yapl

lan sığınaklarda hava süzgeci ter
tibatı da vücude ,getirilecektir. 
Bu ay icinde yapılacak umum' 
kontrol1erde bütün pasif korun
ma esaslarına riayet edilio edil
mediği _gözden geçirilecektir. 

15 Yaşını ikmal eden ve 60 ya
sını bitirmeyen bütlin vurttaslar 
havaya karşı korunma bil~isini 
edinmek icin .veni kurslara devam 
edeceklerdir. Gecen sene kurs 
dersi görmemiş olanlar da yeni 
kurQlara devam edeceklerdir. 

Dün 700 Bin Bir Damat Balta 

lerin fena havalara raslaması 
vüzünden bu büyük ac:'ıcri 
zaferlerin kutlama merasimi
nin layikiyle yapılamamakta 
olmasıdır. Mayıs avı daima 
~ünesli geçtiği icin bu bay
ramlar bundan sonra her sene 
Mayıs ayının ikinci Pa7.ıtr 
.e:ünlerinde kutlanacaktır. Bu 
münasebetle bu ayın 11 inde 
İnönünde muazzam merasim 
yapılacaktır. Merasime vila
vetlerden heyetler gelecek ve 
kalabalık bir halk kütlesinin 

~stiraki temin edilecektir. 

-•-wwwewwa•••••---•wwwaacww .... ••••-' 

Lirahk İhracat ile Kaynanasını Milli Piyango 
Yapaldı 1 Öldürdü Dün Çekildi 

Diin muhtelif memleketlere 
700 bin liralık ihracat olmuştur. 
Alman:vaya 77 bin liralık deri. 10 
bin liralık nohut ve tiftik gönde
rilmiştir. Bundan baska İsviı;:re
ye de tiftik, fındık, Romanyaya 
zeytin, kus yemi, Bulgaristana 
balmumu ~önderilmistir. 

Suriyeden linyit kömürü talep 
edilmektedir. Evvelki gün Suri
veye 500 ton linyit kömürü ihra~ 
edilmistir. İsvecten de tiftik. 
ya~lı tohumlar. kuzu derileri is
tenilmektedir. İsveç firmaları tif
tiklere mukabil, çivi verecekler
dir. 

Alman firmaları da. m<\l almak 
icin piyasaya muhtelif teklifler
de bulunmaktadır. Bu,ıninlerde 
Almanya bizden 1000 ton yağlı 
tohum ~ıacakhr. 

Basradaki mallar 
İraktaki hadiseler üzerine. B-:ıs

rada bir cok mallarımızın kaldı· 
ğından bahsetmistik. Buradaki 
mallaı:r.'Basradin İrcına nakled\lc
rek, oradan memlekej.imize geti
rilecektir. Bu mallar arasında 
lastik ve motörlü vasıtalar bu
lunmaktadır. 

İzmir Vilayet.inin' 
Bir Karan 

İzmir, 7 (TAN) - Haziran so
nuna kadar herkesin evinin bah
çesinde sığınak yapması vilayet 
tarafından bir beyanname ile 
halka bildirilmiştir. 

Yalova. (TAN) - Yalovada 
tuğla ve kiremit ocağı işleten 
Konyalı İsmail ile damadı Meh
met birbirleriyle gecinemedikle
ri icin Mehmet karısını ahp mem
leketine .ll(itmck istemiş, fakat İs
mail buna razı olmamıştır. 

Mehmet, kavnatasının bu mü
maneatına kJzrnıs ve evvelki _ge
ce adamc-ağızı balta ile kafasını 
kec:erek öldürmüştür. 

İsmailin k<ırısını , Y<ıni kayna
nasını dn avni halta ile ağır su
rette yaralamıstır. Kadın cok a
ğrr varalıdır. '1'<ıhkikata zabıta ve 
müddeiumumilik el koymuştur. 

Odun Yüklü Bir 
Yelkenli Battı 

Kandıradan odun yüklü olarak 
~elmekte olan bir yelkenli,. dün 
Anadolu Feneri açıklarında bat
mıştır. Yelkenli İsmail adında bi
rine ait ve Ali Şengel kaptanın 
idaresinde ve J 6 ton odun yükle
miştir. Geminin mürettebatı sahil 
tahlisiye ekipleri tarafından kur. 
tarılmıştır. Liman idaresi kaza 
etrafında tahkikata başlamıştır. 

Bfr İdam 
İzmir. 7 (TAN) - Ödemişte 

amele Yusufu parasına tamah 
ederek öldüren Kadir Aygun Ö
demişte asılmıştır. 

Kazanan Numaraları 

Neşrediyoruz 
Milli Piyangonun 6 mcı tertip 

1 inci çekilişi dün Ankaı:ada Ser
gievinde yapılmıştır. Çekilişe sa
at 16.50 de başlanmıştır. 

Bu çekilişte ikramiye kazanan 
numaralar şunlardır: 

20 bin lira kazananlar 
37723 

10 bin lira kazananlar 
125508 - 281543 

5 bin lira kazananlar 
176449, 219229, 219438, 271873 

2 bin lira kazananlar 
Sonu 4845 ile nihayet bulan 

30 numara. 
1000 lira kazananlar 

SOnu 122 ile nih~yetlenen 30 
numara. 

500 lira kazana.nlar 
Son dört rakamı 7246 ve 9222 

ile nihavet bulan 30 numara. 
250 lira kazananlar 

Son dört rakamı 0799, 2827, 
5085 ve 8314 ile nihayet bulan 
30 biJPt. 

Diğer ikramiyeler 

loküzün 

Boynuzundaki Dünya 
Yazan: Naci Sadullah 

S oruyorlar.: 
"- Hudutlarımıza kadar 

ıfovanan istila, hi7.i de ~·utmtva 
veHenmek gafletini gösterebilir 

.? 
mı ..• 

Hafif ve dinlendirici yazı okıı
mıya da ihtivacınız bulunduD-u
nu dii"!iinerek, hu s11nlin cevrıl11-
nı, hoc;unwra <>"irlcreğini nmdn
i!nm bir fıkra ile vermt!'k i tiyo
rttm: 

Adamca!Yızın biri "'nmsn. ta
sas1z ynşa,•ı n gid<'rk; ı mm:in bir 
ılostunn rasthrrnc, Doc;tu ona: 
"- Sen d,.mis. MliTmi-;in ki 

irindc ~:asadığımız bı1 dii.nvn. hh 
i>lcüziin bovnu:r.u iizerit•dcıl'r. V 
hu diinyayı ikide birdi.', htr bnv
ntt'lundtın öteki hoYnnzıı ÜZl.',.;nc 
top gil; atarak e«Jl'nen n ök''z 
rı.-. koskoca bir balığın sırtında
dlT! .. 

Bu mallımah (!) edinılikten 
ı;onra evine dönen saf adamra
ğız. det'in ve karanlık dfuJOncele· 
re dalmıs, 
Karısı 

0

isc. daima gamsızlığına 
tasasızh.fj-ına. ve sönmez neşesine 
alıstığı kneasınm bu gayri tabii 
haline hiçbir mana verememiş 
ve ondan, simc;iyah dii iincelere 
dahsının sebebini <:orm11s: 
Adamcağı:ı kemali safiyetle cc

van vennis: 
"- Naı:ıl düsiinmiyevim karı

c1ğım... Ben, icinde ~·asadığımız 
hu musibet diinvav1. sağlam bir 
nesne sanırdım. Meğer. bizim 
dün~•a, bir öküzün bovnuıl::ırı ü
zerinde dururmus. Ve bizim dün 
vav1. iki hovnuzn arasında fut -
bol tonu gibi oynatan o körolası 
nkih: de. ko('~man bir balığın sır
tındayn11s. Bu vaziyet kar ·ısın
da, hu diinva,•a friivenmive ve o
nun üzerinde. tetikte bulunma -
rlan ot11rm1va irrıkan var mı? 
Diisiin bir kere ... Ökiizün, miite
madiyen tekrarladıih oyununda 
bir meleke keı;;hettiğine ve diin
vayı dii!!Ürecek bir muvazenesiz· 
lik yanmıyaca~na inansak hile, 
neticeden emin olabilir miyiz? 

Diinyanın sıkletine, o incecik 
boyııuzlaT ne zamana kadar da
vımehilir? Bu hesapca, giiniin 
hirinde. boynuzlar drıyansa, ö
küztin altındaki balık dayanamı• 
vauk, 'halık tahammül etse, boy. 
nuzlar kırılacak! .. ,, 

Bana sorarsanız, bugünün 
..artlan icinde. öküzün boynuz-
1 an füı~erinde duran sev. dünya 
deiil. fakat sulh perisidir. Ve o 
nerinin. harp yanl?lntna yuvar
lanmaması icin, ökiizün de. ba1ı
i!tn de rahat durması lôzımdır. 
Bunun icindir ki, ben, bu babh;. 
te. boynuzlara da balı<Fa da gü. 
vcnemiven o vatandaşın emnİ· 
vetsizliğini duymaktan kendimi 
kurtaramıyorum: Şu farkla ki, 
henim idne korkunun göhresi 
hile karısmıvan bu emniyetsizli
(iim, o safdil hemcinsimin endi· 
<ıesi J;?ihi suursuzca deiildir! 

Saat dokuzda sahneden mabuf 
bir gonk sesi aksediyor. Ziyalar, 
yavaş yavaş kararıyor. !kinci bir 
gonk sesi inliyor. Bütün ~!on 
kapkaranlıktır. Uçi.incü gonk sesi 
herkesin tüylerini ürpertirken 
perde ağır ağır açılıyor. Dekor 
görülecek hünere göre terıip e -
dilmiştir. Her tarafta halılar, :;al
lar, buhurdanlar! Ortada resim -
lerde görülen Hindistan saray -
!arının cephelerine benziyen oy
malı bir kapı. !ki tarafında hiç
bir şark elbisesine benzP.miyen 
kostümler giymiş iki uşak! 
Kapıdan fraklı bir adam giri- ,_ __ ,,,,.,....., __ _ 

yor. Uydurma Hintliler yer~ere ı 
kadar eğiliyorlar. 

m~:-;zu1m ~ 
T e Tecrit siyaseti Alman dip -1 

Son üç rakamı 309 ile nihayet
lenen 300 numara yüzer, 785 ve 
828 ile nihayetlenen ile yüz nu
mara elliser·. 76 ile nihayetle
nen üc: bin bilet onar, yalnız ye
di ile sona eren otuz bin bilet 
de iki""'" lira ka7.:>"'nıı"1ardır. 

Kazanan blletler 
20.000 liralık büyük ikramiye

vi ka:-anan 037723 numaralı tam 
bilet İstanbulda. 10.0QD liralık 
ikramiyeyi kazanan biletler İs
tnnbul ve Cerkestedir. 5.000 er 
ikramiyeyi kazanan 176449, 

BELEDİYEDE 

Mısır Çarşısı için 
Fraklı adam sahnenin ilerisine 

kadar yürüyor. _halkı sel~mlaGlık- -
tan sonra başlıyor: 

"- Madamlar ve Mösyöler! 
A iman diplomasisinin ve 

Erkamharhiyesinin müş -
terekeu kullandıkları taktik t<.·c
rit siyasetidir. istila edec,•kleri 
memleketi evvela siyaseten di-

(Ark:ısı \ a"' 

Erlerin Hususi 

işleri Re'5mİ 

ve 

Ankara, 7 (TAN) - Hazerde 
ve seferde silah altına çağırılan 
muvazzaf ve ihtiyat erat ken
dilerinin hususi ve resmi her ne
vi işltrlfli idare, icabında leh ve 
nleyhlerı~ki davalarda kendile
rini temsil ve bu haklarını isti
mal eylemek üzere her hangi bir 
sahsı tevkil edebileceklerdir. Bu 
gibilerin hazırlıvacakları veka
letnamelerin kıta komutanları 
tarafından tanzim edilebileceği 
ve bu vekaletnameler her türlü 
.rüsumdan muaf tutulacaktır. Bu 
hususta bir kanun priiesi hazır
lanmıştır. 

Muş Hava Kurumunda 

Muş, (TAN) - Hava Kurumu 
Muş şubesi senelik toplantısı ya
pılmış, intihap neticesinde idare 
heyetine Defterdar Mehmet İnan. 
askerlik şubesi reisi Yarbay Va
sıf Aydın, Maarif müdürü Hilmi 
Tüncer, Jandarma Komutanı bin
başı Zeki, emniyet amiri Basri 
Güç, daimi encümen azası Baki 
Akın, sor.li(u hakimi Muammer. 
maliye varidat müdürü İsmail 
Erdem, ziraat muallimi Saim Gü
lrr, subaylıktan mütekait köylü 
Celal Güngör secilmislerdir. İda
re heyeti arasında vapılan inti
hapta da köylü Celal Güngör 
başkanlığa. Baki akın asbaskanlı
~a. İsmail Erdem mürakipliğc se
çilmişlerdir. 

l 
ğer mlittcfiklerindcn ayırmak, 
sonra da askeri planlarla çcubc·r 
içine almaktır. 

Avusturya, Alman yaya ilhak 
edileceği zaman, evvela bu mem 
leketi Italyan müttefikinden a-
yırmak için, Italyaya ispanya -
ya yayılmak hakkı verilmiş, hu 
suretle bu ittifak bozulmuştu. 
Ing-Htcre ve Fransanın Avns -
tun'a ile olan alakasmı kesmek 
içi~ <le demokrasiler harple t~h
dit edilmişti. Avusturya bu 
müttefiklerinden tecrit edildik -
ten sonra Almanyanın ağzına 

armut gibi düştü. 
Çekoslovakya istila edileceği 

zaman evvela Çekoslovaky:ınm 
.Fransa ve Sovyct Rusya ile o
lan ittifakını bozmak için siyasi 
tabiye kuruldu. Almanya, ln~H
terc ve Fransaya, şarka d(l{;tru 
tevessü edeceğini vaadcd<~rek 
bu devleti müttefiklerinden tec
rit etti. Südet mıntakasmı Mü -
nih cinayetiyle ilhak ettikten 
sonra da, demokrasileri hı:ır\lin 
garbe teveccüh edeceği ve dört 
ler paktının yapılaanıyacaiiı teh
didiyle fedakarlığa. sevketr.1iş -
ti. Çekoslov~qa, müttefiklerin
den tecrit edildi1'.t,en sonra Al
manyanın ağt«ia a"'fnıut gibi düş
müştü. 

* * P olonya da ayni macerayı 
geçirmiştir. Evvela Po -

lonyaya Rütenya ve Slovakya 
hesabına büyümesi vaadedilmiş, 
Polonya ordulan Rütenyaya gi -
rerken, Dantzin~ ve Koridor me 
seleleri siyasi ruznameye 1'CÇ -

e C r l t lomasisinin ve erkanıhar· 
biyesinin müştct·eken kullanclıkl 

· lan taktiktir, Şimdi Ttirkiye 

S e e böyle bir tecrit siyaseti ile kar-

lg as et l şı karşiya mıclır? 
Hadiselerin seyrine ve cere-

----Yazan : •• • •• • • • 

f Sabiha Sertel J ............................. 
miştir. Polonyanm Sovyet 1'us
ya ile yaptığı ademi tecavüz 
pakh bu vaat ile bozulmuş, Ro
ınanya lngiliz ve Fransız ıniit -
tefiklerinden tecrit edildikten 
sonra Almanyanm ağzına arnıut 
gibi düşmüştür, 

Romanya mülki tamamiyetiıii 
muhafaza vaadiyle mihver mil· 
!etlerine temayül etmiş, Bal • 
kan ittifakını akim bırakmak 
için bir taraftan mihvere, bir 
taraftan demokrasilere tatla yüz 
göstererek, vaziyeti idareye ça· 
lışırken, müttefiklerinden tec -
rit edilmiştir. Mihvere iltiha -
kından sonra da Romıı.nynnın 
mülki tamamiyeti, istiklali ne 
dereceye kadar muhafaza edil
miştir, malüm. 

Fransa, Almanyanın lngi1te -
reye yaptığı tehditler, Jngiltere 
nin Fransaya yaptığı tazyikler 
ile Fransız - Sovyet, Fransız • 
Çekoslovak ittifakmı bozduktan, 
müşterek emniyet ve mi.itecavi· 
ze karşı mütekabil yardım llakt
Janm çiinedikten sonra da, şar
ki ve merkezi AVTupa mütte -
fiklerinden tecrit edilmiş, bili.
hare Bekikadaki Fasist kliğin 
yarc:lımiyJe Almanyanı~ ağ7.1Da 
armut gibi düşmüştür. 

yanına bakarsak bu suale e\'et 
cevabını vermek icap eder. Bal
kanlarda Alınanlar ve Italyan
larla hemhudut olan Türkiye, 
Akdcnizdeki adaların da mihver 
devletleri eline geçmesiyle tam 
değilse de, yanın bir çemh~r içi
ne girmiştir. Mısırdaki hareka
tın neticesi heniiz malôm de · 
ğildir. Buralarda da harp ınih · 
verin muvaffakıyetiyle neticde· 
nirse Türkiye tam bir ~cmber 
içine girmiş olacaktır. Bundan 
sonra İngiltere ile Türkiye ara 
sındaki ittifak ahden değibe hi· 
le bilfiil bozulmuş olacaktır. 

Bu askeri ve siyasi tecrit kar
şısında Türkiye yalnız mıdır? 
Türkiye zaten lngilizlerle ittjfa. 
kını yaptığı zaman dahi Jııgil · 
terenin askeri yardımına güve· 
nerek bu ittifaka girmiş değil
dir. Türkiye her şeyden cv\•el· 
kendi kuvvetine gi.i.veııerck is . 
tiklalini müdafaa için icap eclen 
hazırlıkları yapmıştır. Bütiin 
bunlara rağmen Türkiyenin ta· 
mamen yalnız kalacağını da far-· 
zedemeyiz. 

Sovyet Rusya ile coğrafi mu
kadderatunız beraberdir. lstik
W harbinde Avrupa emperya -
lizmi karşısında Tiirkiyeyc ~;ar· 
dun eden Sovyetlerin, 'fürkiyc 
ye vaki olacak bir tecavüz kar 
şısında tamamen la.kayıt kalaca
ğını talımin edemeyiz. Kanaati
mizce Sovyet Rusya ile olan 
bu coğrafi mukadderat beraber 
liği Türkiyeyi tamamen tecrit 
edilmiş bir vaziyete diişiircmez. 

Yeni Proie Yapıllyor 
2Hl229. 21 !l438. 271873 numara- Belediye Mıstr çarşısının tan
lı biletlPr İstanbul. Malatya, ts-i zimi için yeni bir proje vücude 
parta, Bafra ve Bursadadır. getirilmesine klrar vermiştir. Ev 

velce tanzim edilen prQjenin Mı -

ADLİYEDE: 

Bir Muhtekirin 

Dükkanı Kapanacak 
Dün ikinci asliye ceza mahkeme 

sinde bir merinos yünü ihtikarı 
muhakemesi neticelenmiştir. Ve
rilen karara göre Bey;ızıtta dükka 
nı olan Hüseyin, bir çile merinos 
yününün etiketini eıkararak 80 
gramlık yünü 50 grama indirmiş 
ve 55 kuruşa satılması lazım ge
len 50 gramlık yünü de ~O ku
rusa satarak ihtikar yapmıştır. 
Mahkeme muhtekir Hüsevinin 
dükkanının bir hafta kapatılma
sına karar vermiştir. 

Yeni İhtikar Vakaları - Kar
talda ve Kartalın Soğanlı köyün~ 
de, fahiş fiyatla sabunı seker sa
tan bir kac bakkal yakalanmış. 
adliyeye tevdi edilmistir. Asm-:aaL 
tında da Nesim isminde biri, "Pa
halı afiş kağıdı sattığı için yaka
lnnmıştır. 

Hırsız Çırak - Bir müddet ev
vel Üsküdarda aşçı Koçonu,n ya
nında çalışan Hasan adındaki çı
rak, ustasının kasasından vüz li
ra çalmış ve hırsızlığı belli olma
sn diye ascı dükkanını yakmıya 
teşebbüs etmiştir. Fakat dükkan 
yanmıya başlayınca Hasan ıkork
mus ve atesi söndürmüstür. Er
tesi ,gün hırsızlığı anlaşılan Ha
san tevkif edilerek ağır ceza malı 
kemesiııe sevkedilmiştir. 

Hasan bir sene 3 ay 15 ,gün hap 
se mahkı'.'tm edilmiştir. 

sır çarşısmda tadilat icap ettirdi
ği görülmüştür. Dünden itibaren 
yeni proje üzerinde çalışmalara 
başlanmıştır. 

Tramvay Bandajı - Tramvay 
idaresi _gümrüklerdeki bandajlar 
dan elli tanesini almış ve bunları 
torna etmive başlamıstır. Yeni 
bandajlarla· hem bir çok arabala
rın seferden kaldırılması önlen
miş hem de yeni arabalar sefere 
alınmıştır. 

Buz bayiliği -· Belediye bu:z 
nakil ve tevzii isini 23 Mayısta 
ihale edecektir. Şartnamede bir 
kilo buzun yiiz paraya satılması 
mecburiyeti konulmuştur. Buz 
nakil ve tevzi işini alacak müte· 
ahhit, bütün kazalarda tali bayi 
teşkilatı vücude ~etirecektir. 

Eğlence Yerleri - Belediye 
iktisat müdi.irlii_ğ'ü ickili lokanta 
ve ,gazinoların yeni sınıflarını tec 
bit etmiştir. Bu sene evsafını de
ğiştiren bir cok birinci sınıf ga
zinolar ikinci sınıfa indirilecP 
ve belediye daimi encümenine 
meze mecburivetinin kaldırılması 
teklif edilecektir. 

Hallı: Dilekleri - Vilayet par
ti kon,gresinde tesbit edilen h1!lk 
dilekleri kavmakamlar tarafından 
tetkik edilmiş ve neticeler bele
diye riyasetine bildirilmistir. Su 
sene yapılması icap eden dilekler 
belediye tarafından incelenecek 
ve Hazirandan itibaren yanılma 
sı ,ırereken işler için tahsisat av 
rılacaktır. Bilh;ıssa su ve lJark 
·yol inşası ile bataklıklann kuru 
tulması bu sene bitirilecektir. 
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TAN ABONE BEDELi 1 
TOrklye Ecnebi l TUrktye Ecnebi 

Adrea deOlftlr· 1400 Kr. 1 aene 2800 Kr. 400 Kr. a Ay 800 Kr. 
\. mek (25) Kr•. 750 ,. 8 Ay 1500 • 150 ,. 1 A'J 100 ,, J 

Dünyanın 
Siyasi · 
Manzarası 

l - Mısırda ıki taraf da hazırlık 
;>apmaktadrr. Yakın bir zamanda 
burada knti muharebelere intizar 
olunabilir, 
2 - Almanynnm Garbl Akden!zde 
harekete geçmek üzere olduğun~ 
dair emareler mevcuttur. 
3 - SovyeUer hükumetinin başı
na Stnlinln geçme i mfihim hMl
~elerin arifesinde olduğumuzu gos
termektcdlr. 

Şarki Akdenizde: 

S on haftalar içinde l\lısır 

harp sahasındaki askeri 
vaziyette ehemmiyetli inkişaf
far kaydedilmiştir. İki tarafın 
da kati muharebe ic:in yeni km·
,·etlerle ve harp vasıtalari~·le 
'\'aziyetlerini takviyeye c,-ahştık
lan hissediliyor. Alman Jcu\'\·et
lerinin son E'iin1ere ikadar bil
hassa tayyare ve motörlii harp 
\•asıtalan bakımından İngiliz • 
lerden üstün bir vaziyette ol
duklan sövlenivor. Fakat Kızıl. 
deniz yoliyle .Am~rikadan gel • 
diği bildirilen mühim miktarda 
harp malzem~i !layeı.inde İngi· 
)izlerin ku'\-vet muvazenesini 
kendi lehlerine c,-evirdikl<'ri 
tahmin edilmektedir. Yakın bir 
zamanda hu bölgede kati mu
harehf'nin başlamaşına intiza• 
edilebilir. 

~arbi Akdenizde.: 

A lmAnyanın Garhi Akde
nizde de harekete ı:rec· 

:mek i;zcre oldu~unu gösteren 
cm: .. ·<'lcr mevcuttur. 

A lmnm•M1ın bu bölırrd~ki M· 

kt>,.i haTPkafı mıwAff=-luvetle 
nf'firel<'nrlirmck icin İ!ip.anva 
,.,.. F'"n"o::ının '.\'AT"•mların~ muh 
tıır oldui!-11 muh;.lc'kakhr. İspnn. 
~·!\nırı '·ardıın• . fik,.imizce esa· 
srn ff'min Pdilmistir. 

F,.nnc;arJa İ!iP. A lmanvava 
ka .. ,.ı hıınrhah hit.arııflık sh·~ -
cnfine dc,•am etmek jc;tiv.-n 
]\ • .. ,.eo:al Petain'in sivaı;etivle 
A 1mıın"ıı ile tPrn bir. i bh•liği 

Almanyanın Vichy hükfune. 
tini, ayni zamanda İspanya Va· 
sıtasiyle de tazyik ve tehdit et
tiği görülmektedir. 

Büyiik İspanya İmparatorlu
ğunu kurmak hülyasında olan 
miifrit İı.-panyol nasyonalistleri 
Falanjistlerin, 1\ladritte duvar
lara beyannameler yaptıştırma. 
lan ve bu he:vannamelerrle 
Fransaya ait olan· Cezayir, o. 
ran şehirlerinin ve Fransız Fa-
5ının İspanyaya ''Prilmesini is
temeleri savanı dikkattir. 

f ,.panvol Fasında İsnanvol as
kerlerinin tahşit eıiilmesi, Al • 
man niifu7.untın Tancada ~İt· 
tikC'e artması, Almanların Fran 
sız Fasında da askeri ehemmi • 
:"·eti haiT. olan mevkiJere yer • 
leo;-meleri de, hu böll?ede · pek 
yakında aı;keri harekatın hao:lı
~·a<'ağını ı?Österen aliimt'tlerdir. 

Portekiz tak\•iye kıbtlannın 
Yesilbu\"un 11rlalarına e-öndwil
mesi, Almıınlann sadece knan
ya~·a ait olan Kanar~·a arfasını 
io;ı,ral ile iktifa etmiyerek Porte
kiz adalarını tfa i. !"al etmf'k ni
yetinde oldui!u hAkln"tf.,l<i ha· 
herlPr teeyyiit etmclıL>dir. 

S. Rusyada: 
1119' ı•l!iine kadar dc\·1,.t teı;ki
D latı idntf P "C'"mi hir mrv

kii olmn·an ~talinin Sov'\·ctlt'T 
BirHP.i Halk KomioıeTler hev,.ti 
Tf'icJiğine tflvini kevfivPti, hir. 
siiph«-c:iz, güniin en mühim ha
dio:f"c:idir. 
Dünvanın 1mgiinkii nziveti 

icinde hu '1i"tf;!llevi ıııatfece ~O\'· 
Vt>tlerin dahili siyaset1eTiyJp ıt· 
lakadar bir mesr.le olarak t«'lf,k. 
ki etmek miimkiin olmaz. Sc. 
hen ve mahh·etini h«'nÜz hilme. 
diğimiz hu hadLc;e. Sovyetlerin 
hiitün dünva\'1 alaka.tar eden 
meselelerde daha !aAl bir rol 
ovnamn•a karar verdiğinin hir 
iŞareti ~tarak telakki cdilehilir. 

Bugiin HaridyP- Komİ'\f'r Mn. 
R\'İni olRn Yisinski ile daha foal 
hir m«-vkie getirildiği taktfirıle, 
Sovyet1er siyasetinin miistnk
hcl inkiı;afJarı hakkınila dahıt 
knn•et1i tnhminlerde bulunmak 
kahil o1auktır. 

Bir emnery:t1ist hnrbi olarak 
felRkki ettiği hu harbe. hm:dine 
k!'lılal' karı"m1van ve hn h~rbin 
hilf>ac:!'la şark i!ıtikametinrle ,.a. 
"\·ılmamaı;ı icin hih•iik •mvrpfler 
~n .. f,.den Sovvetlt;r hiikumeti • 
nin başına StAlin'in gttme.,.i, 
miihim hndio;;elcTin Arifrc:inde 
olduğumuzu gfü;tprmelctpefir. 

!il. ANTEN 
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~· 1 
.. .-tı.ih ,.P "'""~"a"'n hu mec;r. Akdedecck 

)rif P J,,.n;;7 ~ .. ıı hir '\'aziyet al- Ank<'lra. 7 (TAN) - İzmir vi· 
msuf,ı;, }•İo:secfiJh·or. Javeti hususi idaresincP Vanı1aeak 

Faknt. kıc:> kacfor. hsa"lli bifü·. istikraza hı:ı7.inenin kefaletine d:ı. 
mive nrnıettif'"; h;ı;o:edilen Al- ir kanun lavihası al~'kndı:ır encü
mnnvnmn art•k FTatll\ıı mP.o:«'le- menlerden J?ecerek Meclis ruzna
,.;ni de knti ola,..ıık hallctmiye mf>c;ine alınmıstır. 
ka,.ılr ''t:'rdiö-i arıJac;ı1ıyo1'. Layiha esaslarına ııöre . İzTl"i-

A mİTnl Da .. lıın'ın Pııriden vilaveti hususi idaresince milli 
Vkln•'ve l-i,. /\ lm-.n iiltimııtn • hankalardan yapılnr;\k üc vii?: hin 
mıı ile .töndiii!'ii haher ,•erilmPk- liralık istikraza Maliye Vekaleti 
tNlir. Dil?er C'İhpftrn Yirhv hii- kefalet etmiye mezun olacaktır. 
Jd•mt>tinin Paristt'ki mnrahlıası Bu istikra7.1n muavven takc;itleri 
Mös~·ö Brinon'1ın Fransız Fa'lı- faizlerivle hirlikte her sel"'C hmir 
na ,,.itferrlc nrno A ı,,, .. na yize hıısusi idare bütcPsine konulacak 
n~rdiği bildirilmektedir. tahsisatle i:ıdenecekt ir. 

f {•]rf~ııIRliiE 
İNSAN NiÇiN GiYİNiR? 
İflsan oğlu diin~·aya ~ırçrplak değil. her zamanda siislenmek i

geldiği halde neden giyinmiye çin nsıta olmasına ~(irc bu ikin
liizum görmüş de sonradan başı· ci riva;\·et ·doğru değilse bile
na giyim l üzünden bu kadar mas öoğruya daha yakl'ı ol'\a gerek· 
raf , .. e ~ürlü türlü giiçlükler aç- tir ... Kadın elbisesinin her ·eydt'n 
1111 ? önce bir siis ,·asıtası olduğunu. 

Bir rivayete göre, insanın gi- siz kabul etmeseniz de, modanın 
) inme)e Hizum görmesi utanma- mevcut oınıası isbat eder. Moda 
~ıııdan ileri gelmiştir. Bu ri\'Bye- en ziyade kadın c!hisesine hakim . 
ti çıkaranlar, Adem ve Havrn dir. Hem de elbisenin seklini -bi
ııazari,} esini kat edenlerdir. O- rinci rivayeti çıkaranlann dedik. 
nun için Adem babanın resimle· teri gibi kadın .,·ücudünü örtmek 
rini hep, viicudünün bir parçacık ic,-in değil· kadın vücudünün en 
~erini asma yaprağiyle örtülii O· giizel yerlerini dah<l güzel gös
Jarak tasvir ederler. Fakat Hav· termek üzere tertip eder. Kadın 
\ a'yı tas\ ir eden en giiıel ,.e en elhisesi, şairlerin d<'dikleri gibi, 
meslıur tahlolarda bu en biiyiik bir tahlo kadar giizel olan kadın 
anayı biishiitün c·ıpldk gö.,h•r- \'İİ<'udüniin kadrosu demektir ... 
mi !erdir ... Bu rİ\ :ı~·ete inanmak .Erkek elhise.c;i vikud.' örtmekle 
hence niz değildir, çiıııkii in,,.a· heraher, o da erkch ,·ücudiiııii 
nın 'ikudü, erkek olsun kadın siislf'r ... 
olsun, tabıbatin en giizel ~t>kil- Fakat. gi~·im niçin icat edilmiş 
lerinden biridir. İnsan oğluıınn olursa olsun ya\·aş yavaş insnnın 
kendi \'İicudiiııden utanın•~ olma- ,·iicudiinii dışardaki muhitin te
~ına ihtimal verilemez. Tahiı.1 ~irlerinden, soğuktan , e sıcnkt:m. 
hastalıklı, c·arpık \'iicutlar ha..,ka. ! riitubetteıı. yağmul'lınrlan, \', s. 
Onlar da zaten sahiplerini utan-ı den muhaf:ua edecrk \'a-iıta ol
dı .mazlar, gerenleri acıııdırıralı-. muştur. Vfıkıa, tahiatin aşığı olan 

ikinci bir rirnycte g<irt> de, in- bazı hekimler elbise insan oğlu
snn oğlu gıyınmeyi \'Ücu.ıHinü nu aslından çıkarını$. tiiylerini 
siislemek için icat etmisfr. ilkin. döktürmüş, cildini nazikleştirmiş 
'fC"udiin öte-ine berisine, bilhas· ve b!ınların neticesi olarak vücu. 
M bac;mn, giizel gör:.aiğü havvan dünü dışardaki muhite karsı da· 
tih·lerinden tnkrnıs. ~onn öldiir. yanamı"auk bir hale ~etirnıiş
diif<ii ~!iizel han•anların po,.tla1"1· tir. derler. 
nı keNH yiicudiine layik ~iir~rek Onların drdikleri rle haksız de
onlara hiiriinmiis, d ha ı;onra tiir ğildir. Bununla ber:ıh('r ınedr.ni 
lii tiirlii kumao;l·ır örerek onlar- insan kendini dı!lianlal<i muhitin 
.. -ın kendisine elbise ~ apnııstır ... I t('sirleriden korumak i~in giyin. 

Elbisenin, yalnız bu zamanda ınb·e mf'churdur. 

1 \ ~ 
~........,... __ ... _ ----
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Askeri Tetkikler 
--ı-----------------------------------------------------------------------------------------· 

Atlan tik 
Almanya 

Muharebesini 
Kazanamaz! 

Çünkü: -·· " 
1 - Amerikan yardımı art

makta ve İngiltereye nrmak
tadır. 

2 - İngiltere, Alman. deni
zalt~ üslerine kal'şt hava ve 
denız kuv,·etıefini seferber 
etmiştir. 

• 3 - İngiltere yeni Ki.zli si
lahları kuJlanmaktadır 

4.-;- Resmi rakamlar~ göre 
İngıhz ıemi kayıplannda 

1 şimdiden azalma başlamıştır. 
\........... ı ··-----.... .-. ..... -.... -' 

Kütle halinde yapılan bom-
bardımanlar ve istila te

şebbüsü b~r netice vermeyince, 
~lm~nya, lngiltereyi yıkmak için 
şımdı denizaltı silahına avdet et
n;ıiş bulunuyor. :ftedef, İngiliz ia
şesine mani olarak adayı aç bı
rakmak ve ı·\merikan yardımının 
Britanyaya ulaşmasına mani ol
maktır. Görünüşe göre Almanya. 
nın nihai zafere ulaşması için 
başkaca tutunabileceği yol da 
yoktur. 

Bu sebeple, tıpkı Von Tripitz'in 
1917 de denizaltı harbinin kıy:ı
sıya bir şekilde idamesini emret
tiği ı?ibi, 1914 Martından itibaren 
de İngiliz limanlarına yaklaşan 
~emilere karşı müthiş bir hücum 
başlamış bulunuyor. 

Almanya, Atlantik harbinde 
denizaltılarına olduğu kadar, kor 
san gemilerine de güvenmektedir. 

Fakat bu ı?ayretlerinde muvaf
fak olabilecek mi? Aşağıda mü
tehassuıların kanaatleıföıden de 
istifade ederek bunu tetkik ede
ceğiz. 

lngiliz amirallik dairesinin 
2 Martta biten hafta sonun

da Britanyanın ticaret gemisi o
larak 141,314 tonilatoluk bir 
kayıbı olduğunu ilim etmesi hayli 
düşündürücü bir haber telAkki e
dilmişti. Harbin bidavetindenberi 
gemi zayiatına ait rakamların en 
yükseği bu olmuştu. İlkbahar 
taarruzu olarak Goebbels'in ağ
zından sık sık ilan edilen taarruz 
artık başlamış addedilebilirdi. 
Fakat, bu tehlikeli haftadan son
ra vaziyet tabii seyrine ~irdi. 

Bunu takip eden J:?Ünlerde, 
Churchill, Amerikan sefirinin de 
bulunduğu bir ziyafette. üç Al
man tahtelbahirinin batınldı~ını 
haber verdi. 

19 Martta biten, haftanın so
nunda, Britanyaya, müttefiklere 
ve bit:ıraflara ait ticaret ı?emile
rinin ziya mecmuu. 98,832 ton
dan fazla deiiildi. Ve Amirallik, 
ilave etti ki, 16 Martta biten 
haftada 71,773 tonu geçmiven zi
ya nisbeti, VPniden normal bir 
hadde girmiştir. 
Unutmıyalım ki, 1917 Nisanın-

.11. - Jngııız aenız tayyarelcrı 

B - Alman denızaltılarma geçit 
C - Sahıl muha(aza tayyareleri 
D - Alman bombardıman tanare-

~rıne karşı refakat gemileri 
E - Alınan ıase gemileri.ne hücum 
F - İngıliz ma.} in tarayıcıları 
G - İngiliz limanlarına hucum 
H - Lorıent ve Kiel'e giden Al· 
ıan denlzallılarınm yolu 
P, J - Alman denizaltı üslerin 
~mbalıyan İngıllz tayyareleri 
K - Bır na liye koluna hücum 
L - Denizaltıları kovalıyan inıiliz 

estroyerleri 
M - Bır İngiliz nakliye kafilesi 
N - Tnhtelbahirlere hücum 
O - Alman denizaltılarının Atlan
ğe doğru geçitleri 
R - Deniz.Usta korsanlarını taklr 
~"" hnfır kru\•ıızörlf'r 

da, ve Amerikanın harbe ~irişi .. b b ı b lt b · · 
l d b .. ··k A · 1 V ı ı;ısında oldukça acı tecrubeler ge., tayyare om a arını oşa ır o-, men ve Kıel lımanlarındıı. tez-

sıra arın a, uyu mıra on ' • - l h lbah' d · · d' • ~ 
F · 't ,. t ht ·1b h" le · 880 000 r;"mişlerdir. Vakıa bu tecrubeler satmaz, ta te ır enızın ı- gahlann bulundulı{u mıntakada 
rıpı z ın a e a ır rı · · • 1 t d r··· · b"nded· tah · ·r l · · b d kl ton İnıı:iliz ıtemisini denizin dibi- s?yesınde, lazım ıte en e a uı sı- ı ır. 

1 

r_ıp vazı e. erını aşar ı arı 
ne indirmislerdi. lahlar bulunmuştur, ve kullanıl- Büyük Lunderland deniz tay- mal~mdu~. Bı?aenaleyh Alman 

Halbuki, bugünkü harpte. Al- maktadır. Fak:ı~· buna ragmen yareleri, her sabah ın~iiiz liman- denızaltı ımalatının h~rp zam:ı
manya, hiç bir zaman bu mikda- hı::r hafta, İngılız kayı~larının larmdan havalanmakta, ve keşif nında azalmış _olma~ı lazım gehr. 
rın yarısını bile batıramamıstır. m~kda~ını rakamlarla bıldıren A- uçuşları yapmaktadır. Bunların Fa~a~ en ı.?enış hır he~awa ve 

Su ana kadar. İn)?ilizlerin. müt- mır~llık~ batırıl'!'ış Alman tahtel- maksatları ayni zamanda, düşma- aksu~ı kabul ed~rek. ?enız ~ltı.sı
tc>fiklerin. ve bitarafların, hafta- bah_ırlerınden hı~ ba_hsetmemek- ı nın deniz nakliyatına ve tahtelba- na lazım olan ınce ale_tlerm ın
Iık ı!f'mi kayıplarının vasatisi, 62 tedır .. ~al~. bu cı~etın saklanıs~- hirlcrine karşı açılan kavgada da sası. ayda ancak .ıo denı~lt~sının 
ile 65 bin ton arasındadır. nı. mıl~ı mudafaa ıcabatı~.dan b~r ha faal ve daha müessir bir rol mevdana ı,?elmesıne musaıttır. 

• . ketumıyct saymakla mutesellı- kt i . . 
Vakıa, Mart ayında, kayıp mık dir · oynaı:na ır. . . nı.?ıltercnın bu rakam kad;ır 

darı. bu rakamları bir mikdar aş- · Bınlerce kılometrclık bir denizaltı batırmadığı iddia edile-
mıstı. Fakat ı?ittikçe artan Ame- Yalnız, İngiltere, Alman tah- saha bu suretle -~aranmaktadır. mez. 
rikan yardımı neticesinde İnJi.Ü· telbahirlerini batırmak için, on- Bu sahada, her j:?un, batmış, ve
liz ge~ilerinin her~ün m~ntaza- lann Atlantiğe girmelerini bek- ya yükünü. taşıyamı) acak hale 
man çoğaldığını da ,llÖzden uzak lemiyor, ve Alman tahtelbahirle- sokulmuş hır çok Alman gemıle
tutmamak lazımdır. kayıbın es- rini kendi yerlerinde, kendi üs- rine raslanmaktadır. 
kiye nisbetle biraz fazla olusunun l~r~nde bombardın:ıa~ ediyo~. İn- Tayyareler, dev cüsseli kuslar 
sebebi de, Almanyanın, bütün ~ı:ız ~ava ~ezaretının res~ı t~b- ıtibi denize inmekte, ve batan 
kuvvetleriyle tam bir taarruz ha- lıglerı. Lorıent, ve Br~st uzerıne gemılerin mürettebatını toplayıp 
linde bulunmasıdır. t~ml.a~la bomba yar,dırıldığmı kurtarmaktadır. Bu tayyareler 

Fakat. Almanların iddialarına bıldırıyor. ı avni zamanda. ka1.azede ,gcı;nilerc 
rağmen hava hücumları. ticaret Bu iki liman, Fransanın isga- tutmaları lazım gelen yolu ,gC>s
gemilerinin seyrüseferi bakımın- lindenberi, Alma~ ~:ının baslıca 1 termekte \'e onları kendi hima
dan bliyük bir tehlike arzetme- tahtelbahir üslerini teşkil etmek- yeterine alarak, İngiliz limanları-
mektedir. Eğer ara sıra. bir ge- tedir. na götürmektedir. 
minin havadan torpillendiğini Lord Halifax tarafından da te- Ticaret gemilerinin himavesi 
d~ıv~ıvo~sak. buAnlar. münferit ha yit olunan bir habere göre, yiik· hususunda belki tayvarcler. za
dı~P Prdır. Hatta. Alman haro ge. sek tonlu Alrııan tahtelbahirleri, mania destro,•erlerden bile daha 
mıleri tarafından deniz nakliye Amerika sahillerinin yakınlarınş faydalı olacaklardı~. 
kollanna yapılan taarruzlar da kadar sokulmuşlardır. Bunların ~ ıuı 3 .hı.ili 
vaziyeti ciddi telakki ettirecek maksatları, Amerikadan tngilte- ıdı ı" ım m ıun n o 
derecede e~emmiveti haiz eörül- reye malzeme ~ötüren ~emi kafi- Almanyanın kısa bir zaman 
me•r ektedır. Fakat bunlar11 mu- lelerine. yeni dün,\ limanlann- f d ·· zl d · 1 
kahil büv:iik bir tehlike teskil et- . . rab rl ın a ~ herkcke denkı~idtı 
mek V f h f 1

. dan ~ıktıklan anlarda taarruz et- eemısı u unaca"'ı a ın a ı -
as ını mıı R ııza f!!V ıven kt· B · t k d d d" ı d l.h. · veı:?iınP silah taht lbahirl d me ı. u vazıye arşısın a, ev ıa .a~ ka~~sın a sa a ıyettar bır 

'b rett · e er en eibi Amerikan bombardıman tay- İnı?ılız mutehassısı Alman tez-
1 a ır. vareleri, yalnız Amerikan sahil- gahlarından her av ancak 1 O de-

)f. )f. leri yakınlarında değil, Atlantik nizaltısı cıkabilece,ğini izah edi
denizinin mühim bir kısmı üze- vor, Tabii 7.amanlarda Alman is· 
rinde UC'mıya başladılar. Unutul- tihsal kabiliyeti 6 • 8 deniz altıDestroyerlerin himayesinde 

rağmen, deniz nakliye kol
ları, tahtelbahir taarruzları k;ır-

masın ki, tayyare. tahtelbahirle- sı arasındadır. 
rin ölriiırıif"İİ hir di.ismanıdır Ve 1 İnl?iliz hava kuvv~tinin Bre-

İnı?iliz filosuna ait röportajlar 
da yeni bir aletten bahsedilmek
tedir. İsmi, "Denizaltı arayış ko
mite" sinin (İngılizce) ilk harfle
rinden mütesekkil olan "Asdic". 
harp gemisinin bir nevi ~izli ku
lağıdır. "Asdic" makinesine ma
lik olan ~emi. denizaltısının ha
reketlerini, satıhta ve ~ündüzün 
olduğundan Iarksızca takip ede
bilir. 

Mütareke akabinde, bir Fran
sı7. müstemleke inden kalkan ve 
l\Ialta volunu tutan bir tahtelba
hir, yüzlerce kilometre imtidadm
ca bir destroyer tarafından ta
kip olunmuştu. Ve her an, destro
yere raslayıp imha olunmaktan 
korkan bu tahtelbahir. su sathı
na çıkar cıkmaz. kendisini takip 
eden imansız düşmanivle karşı
laştı: Destroyerin. tahtelbahiri o 
ana kadar batırmavısı. hüviyeti
ni kat'iyetle tesbit etmek iste
mesindendi. Nitekim, bir dusman 
tahtelbahiri olduğuna kanaat ~e
tirir ı?etirmez. onu derhal, mu
kadder akıbetine uğrattı. 

ffiPvstmı Sıa 4 tP.) 

~l@&I 
~ =
Bir Fekiketin 

Felsefesi 

Mısın istila eden Fars bfi. 
kümdarı Kambiz, Meııfis 

kalesini düşürerek Mısır Firavu. 
nu Psamenit'i esir ettikten 10n
ra onu tezlil etmeyi düşündü. 
Şehrin dışında bir yer hazırlata· 
rak mağlup hükUnıdan bütün 
maiyetiyle oraya ıönderdi. Ka
derin cilvelerine kanı Psamenit'
in ne dereceye kadar mukavemet 
edeceğini anlamak istiyord•. 
Kralın önünden evvetl hür i

ken esir olan Mısınıı yüksek ''e 
asil ailelerine me11sup kızları 
geçirdiler. Hepsi esirlere mahsus 
elbise giymişler, ağlıyarak, feryat 
ederek ellerinde testilerle su ta
şımaya götürülüyorlardı. En baş· 
ta Firavunun kendi kı11 yürü
yordu. Ciğer parelerini o halde 
gören babalar bağrqnııya başla
dılar . 

Hükümdar, ba~ı kaldırdı, 
baktı ve hiç sesini çıkarmadı. 

Göz yaşlariyle geçen bu matem 
alayın.dan sonn zindr şakırtıları 
işitildi: 
Mısınn en büyük familyaları· 

na mensup iki bin delikanlı bo· 
yunlarında lalelerle birbhlerine 
baifı \'e ai'tzları tıkalı oldutu 
halde mızraklı askerlerle muha· 
faza edilerek ıeçirildiler. Bu zıt· 
vallılar, Mısırlılar tarafından. o1-
dürülen MidiUi gemicilerine ına
kabil idam edilmek üzere siya· 
setıaha se,·kolunuyorlardı. Fan 
hakimleri katledilen ber bir ~ 
miclye karşı on Mısırluıoı idamı· 
na hükmetmi lerdi. 

Bu ölüm alayının 'bqmd~ da 
Kralın. oilu bulunuyordu. 

Yavrulannm ö)ibne götibiildü
ğünil görenler ıaçlannı başlarını 
yolarak, sinelerini 4överek gözle
rinden yağmur gibi göz yqları 
döktüler, Feryatlatı ayyuka çık. 
tı. 

Hükümdar hiç ıt!Sİni çıkarma. 
dı. Sanki bel& ve felaket ona tas 
gibi dondurmuştu • 

Kafile zincir şakP'tılan içinde 
uzaklaştıktan sonra lhtij&r bir •
dam göründü: Bu pal8'.P\\.Telere 
bürünmüş, elindeki defıeğe da
yanarak istila orduları~ muha
fız askerlerine dojrU ilini uıa
tan bir dilenci idi. 

Kimi titreyen bu elı 'htr kır
bac; vuruyor, kimi le tir- lok1118 
ekmek atıyordu. 

Muhafızlann o~da buld• 
nan esir hükümlar, dilt'dye ba~ 
tı. Bintenbire bir fel)Jt kopar· 
dı: 

- Amirte! Dost'1tl. Sen 111i
sin? 

Bunu söylerken götlerinden 
yaşlar akıyor, en lıÜyük felaket 
yükü üstüne devriJl'lliş gibi hıç. 
kırarak teessürden iki k1tt olu· 
yordu. Dilenci de •it çökmüs, o
na karşı ellerini •:tatarak artık 
dökiilettk yaş ~ınıyan slnük 
p>zleriyle bakıyor ve eevap nrl. 
yordu: 

- ,Eveı benim. Ve bak ne bal· 
de;yim!. 

Bu hadiseyi derhal Karnblz'e 
söylediler. Esirini huWrıuıa ça
ğırttı. 

- Kızın adi bir esir d~ke
sine indi. Oilun ölüme mahlr'tlm 
f'dildi. Hic.- bir teesstir ıösterme· 
din, Irk itibariyle :sana yabana 
olan bir dilenciye karşı nede. bu 
türlü hareket ettin? 

- Uğradığım felaketler o azh 
do~tumun başına geleJ beliya 
nis~tle hiçtir. Bit il958h, l~ti
yarhk başladı2-ı zamaıı ihtişam 
ve ttfahtan dilencilijie dü,e .... , 
onun haline ağlamalı Cilnkü dün. 
yada gördüğünden 'ad~ k•· 
dar acı bir şey yoktur. 

rakvimei 

YENi NEŞRiYAT: 

KARA iNCi - Sl:)asetttn b• a 
şeylerden bahseden 15 f!U ilk n1tc• 

muanın 2 inci sayısı Z tıguldakt 
mışt.ır. 

* 

* 
DENiZ MECMUASI - Uı; .1 

neşredilen bu def:erlf m c' ~ ... ~· 
muanm 360 ıncı sayısı ÇP~~ 

* ~la. J6 ANKARA SPOR - 4., b 
ı;ıkmıştır. ır-

* LA TURQUIE KIMA&.hlTI 
Matbuat Umum MüdQrlül(l tarafın

dan iki ayda bir parlılt kUrt üzeri
ne memleket ~simlerl~ıe n~edfllı 
fransaca blr eserdir, •2 ind numa
rası. 'ikmıştır. 

* çıclıR - tlim, ftkf!o, .,..t mlC· 
muasrdll'. 100 üncü sayaı Allltarada 
çıkmı:ıtrr. 

* OucO - Halke\lerl ~ l 
!arı kOltilr d~glsıdlr. 99 u n 
Ankar da çıkmıstır .o-

'· 

' 
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Memleket Röportaiları · ı 

.) 

igarbakırı Acele 
ur Çemberinden 
uı·tarmak Lazım 

çıktı. Aşal:!ılard.a, ta aşağılarda, 
durgun, sakin, sessiz, Dicle akı
yor. Kumlu Y.:ıyılarında yorgun 
bir faa'1iyet levhası: Keleklere, 
abç gövde.iri doldurup. bir sa
hilden_. öbi.lr sahile tasıyorlar. 

Galıba Dicle, azalmıva basla
mış. Bir <'Ok yerlerde, kumlardan 
dellala.(' olmuş. 

~.ıehrin abandıj!ı !;ırt, ağa~
lık. Ara yerlerde patika yollar 
var, Bunlardan birine saptım. Bir 
su değirmenine raslarlım. 'l'ek
r:.r sıratlara tı~mandım. Nihavef 
lisenin bulunduğu ml'vdnna e"el
clim. orada. bir dostum ile kar
şılastım. Bana: 
"- Oooo ... Demek sen de Pa-

ri.!:tPsin ?" 

T ı\ N 8-5-lPlt 

Muhar~ ' .. ~k~aş~nmızdan 
1 "ml •J l \ ~ (e] 

v~. Maarıf Mufottışlerınden R. "~'·•.mıi-lıııl .. '•ıııl•:dllıı.-•ı.~-1 
Gokalp Arkın ıle, Tarih - Coğ- '" 
rafya öğretmenlerinden Mefha-

1 

ret Barlas'ın nikahları Bursa be
lediyesi.nde kutlanmıştır. Mesut 
olsunlar. 

KAYIP: İstanbul sPvrüsefer 
idaresinden aldıgım 7887 sicil 
numaralı şoförlük ehliyetname
mi ve üç adet karnemi kaybet
tim, yenisini alacağımdan hük
mü kalmamıstır. 

tlUGUNKU PROGRAM 
8. 00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pi.) 
9.00 Ev kadını ... 

12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
13.05 Köy türkü-

leri 
14.00 Müzik (Pl.) 

* 18.00 Program 

18.40 lncesaz 
19.10 Konuşma 
19.30 Haberler 
19.45 KonUfllla 
19.50 Şarkılar 
20.15 Radyo ga 

Diyarbakır, $arkın Parisi Denilen 

Vilayetlerin Münakale Merkezidir 
D~i. 1 
- Hangi Pnris? 
"- Divarbakır, işte. f\ilr>ıivor 

mu~un? Buravf1. ..:;arkın Parisj 
ünvanı verilmiştir!' 

Ali oğlu Sadettin Tutgak 18.03 Cazbant 

zetesl 
20.45 Müılk 
21.00 Dilekler 
21.30 Konuşma 
21, 45 Or keatra 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (PL) 
23.30 Kapanış 

Kanhca Kız Lisesi Müdürlüğünden : -

Dağ kapı"1 haricinde surun bir kısmı yıkıldıktan sonra vücude 
~etiriltn meydanlık ve modem binalar 

il - _ J Uykum yok. Düsüniiyorum ki 
ft lyarbakır:"' ilk ~idişfrn idi. n.asıl bir şehirdey~m? Ve ~u ş~h
:.., Mi,i.nakal.at Vekaletinın yol rın neresındeyım. :ı-ecessus: oy

cu rehberine nazaran, 20.25 de le hır sabırsızlık mıkrobu kı, ın
orada olmamız lazımdı. J.'akat, sana sabahı zor ettiriyor! 

katarımız birkaç Yüz dakika rö- * * 
tar yapmış, gece Yarısından son-
ra: 
"- Ver elini Diyarbakır!., 
Diyebilmiştil<-

N erey;, g!dc~eğ!ıni, nerede ge
ceJiyecegımı bılmıyordum. Istas
yondaki zabıta memurundan de
WetiJı.I rica ettlın. Gayretli' bir 
adanı lllıiŞ. şetıre giden otomo -
billerdetı birini durdurdu. !~inde 
rnfişterl olduğıl i~in, şoförün ya
nma • Bıy ınuavın gibi! - kurul
dpJJl. 

Jlerl<!lliye bll§laclık. Otomobil
den yolt \flltııJl ziya hüzmelerin
d ıı. p~e ta~larını görüyor, iki 
. 1JJW~ılıı1' aıı~çları süratle geç

tığiınlzı tıır:edıyordum. Zira is
t:.Syon İlt ~hri birbirine boğlı -
yan ana ctiide lımur .. ı terr;irat 
.!Aınbalatındıı mahrum idi. 

Biraz sona, l(İttikçe büyüyen 
bir Jcale ıcaı,;tna Yaklaştık. İşte, 
Dıyarbakır, t{snuni Sultan Sü
leymaıı dCV~dn kalan bu surun 

inderdi. 
Njhııyet, llj~eriler indi. (Ken

d.inl! ,muten~kiiınden dolayı 
ne aba kayorum, ne de sıra
ya kQYUYO~~) Tekrar yol aldık. 
ve ~a!' 15Wi öğrendiğim o
telin onundeıurduk. Kayserili 
olduf:anu bıt,are öğrendiğim 
natron. be~ ~;!er yüzle karşı-
ladı ·~- ... -

niş lr avludan içeriye gjr
ik. Or,tiıda lıavuz, içinde kırrruzı 
lıklar ve \stümüzde, gümrah 

'!jta<:'arın nefes alıp verdiği sıcak 
r gece.-

._. ____ _ 

Gözlerimi açtığım zaman, o
daya güneş dolmuştu ve 

pençerelerden, caddenin, kulak
ları dolduran gürültüsü geliyor
du. 

Otelci ile tekrar müsc-rref ol
duk. Hav aksi şeytan! Bu sırada. 
Diyarbakır cıbanından laf acıl
masın mı? Orada bulunanlardan 
biri: 

"- Diyarbakıra ayak basan, 
bu yadigfın mutlaka taşır!" 

Dedi. 
Omuz silktim: 
- Kadın değilim ki düşüne-

yim! 
Diğer biri ahldı: 
"- Sancısı müthiştir amma ... " 
Sordum: 
- Çaresi? 

"- Kolonya ile mütemadiyen 
elinizi, yüzünüzü yıkayınız.'' 

Bu tavsiyPyi yerine getirmek 
için dışan çıktım. Otel, dört yol 
ağzında idi. Caddelere, kocaman 
kocaman paket taşları döşenmiş. 
Göze, bariz bir kalabalık carpı
yor. Yukarıya doğru yürüdüm. 
Nihayet, bir parka geldim. Me
ğer belediye bahçesi imiş. 

Bu cadde, Mardin kapısında 
nihayet buluyor. heride, .eüzel 
bir peyizaj var. Diyarbakırın me
sire mahalleri, oralarda. Yeşillik
lerin arasmda, Atatiirk'ün köşkü
de görünüyor. 

Geri döndüm. Sağa saparak, 
şehrin kenar mahallelerine doğru 
yürüdüm. Yine, surlar karsıma 

Viıkıa, Diyarbakıra hn iltifa
tı cok eörnıP.mistim. T~cl

<in. itir:ıf rderim ki. sar\ı:ın Pa
ri~inin iki ku<\uru \'fil"" Hamam
Iarr ve temi:r.lik v;ısıtaları. 

Cöpt"üler. f"llcrinrlf' !':~pc:17 hirer 
calı süpürııPsi. glıya sokaklon 
;üoürüYorlAr' Rir toz ki sorma
yın ... Bu hlırlired!'n v?kamı kur
vdinde kaldım. SehirdPki ha
taramarlım, Yıkanmak mecburi
mamlardan hirine J!irinee. or;trlan 
rıa<:1l ks-<'aca~ımr kr.~tirPm,.Oim. 
Ynlerdr. duvnrlord•. knbheler
dc lrnc<tman kneam<>n hamam hö
•rklcrinin orduları dnlasıvor! .. 
Oturular.:ık, sovunular::1k vf'r1nr j. 
se. sabuna ve suya hasret kal
m1slar! 

Ve .ırılva, bur.sı hamam! 
Bir dilierinr bas vıırdum: Ora

--fa da. "E~ki tas, e~ki hamam!" 
Biri. doi!ruı:lan rlo!(rııva belP

diveve taallı'.ık PdPn, dii!eri de 
helediye korıtrolünün l!evs~kli
ilinden ilrri j!elen hn iki kusurun 
izalMi, pek mi müşkül bilmiyo
rum?! 

H<tlhııki. şehir. sörnn irinP 
hapsedilmis vazivette olrluiTıı i
•in. çok kalabalık ve miitek~sif 
Rilha~c:n, tirnri rhPrrımiveti de> 
fazla. Mardin. 1'iirt. l'fokilri. Bit
lis. Van ve Mııs vilayetlerinin 
miinakale merke'i. 

Divarbakırı, Si.ırJa,.ın cembe
rindn kurtannak l!Prek ki Cüm
huriv,,t hüki.ımrtinin idrali de 
hu. Nitekim, istasvon ilr sehir a
rasmrla insa•t vanılmakta, Umu
mi müfPttislik. Kolordu binaları 
ve oteller 2ibi.. 

Fakat. bu inki<•f adımlarını 
ı:laha fazla ırenişletmrk ve onla
ra, daha ziyade. v;:1t::tndAs1n c::.hc;;i 
\pşehbü<li mahivP!.ini vermek lii
ıımclır. kanaatinrleyim .. 

Bu h izmet. bilha.sa sehirleri
mtıln imarı davasına da yarıya-
0aktır. 

Diyarbakır. sı'.irun içinden dısa
rıya tashih takdircle. "f"Pveni bir 
havata kavıısacaktır. tstowon ile 
kale duvarları ara•ınrlaki s•ha. 
~eniş. modrrn mahalleler olmı
va namzettir. Bu mesut 2üniin 
uzak olmamasını temenni ede
lim. 

Semih AGLI 

Bir Tren Kazası 
İzmir, 7 <TAN) - Aydın hat

tında biletçi Nuri, istasyonda 
raylar üzerine düşerek ay.akları 
kesilmiş ve derhal ölmüşiür . 

~·~~~-~~~·~~~--~~~~~~--~-~---~--·~-~~-

Lili"'1 yüzılğü beyaz keten caketin sağ cebine 
aktı ve caltetle yeleği, dikkatle bir askıya ge
·dilı:ten soma hepsini birden bir elbise dolabına 

Yazan: Vicki Baum 

\tı. :"1Çık reıııc kostümün, tozdan muhafaza icin 
· ıne konulduğu sclüloyt torbayı okşadı, derin 
nefeı al<'ı ve onu satış için hazırlanan yüzlcr

yjJZ!;k modelin arasına bıraktı. / 
Yannı saat geçmemişti ki, Madam Tiıorp, kan 

l\filli ~f'in Tokat Halkevine hediye ettikleri imzalı fotoğ· 
rafları merasinılc ve segi tezahürleri ile ihtiram mev,dine konul· 
muştur. Resimde bu merasimde bulunanlar ve Mill1 Şef'in fo

_ Kanlıca Kız Lisesi talebisinin 12 Mayıs 1941 pazartrsi günü 
ciJtleden sonra saat ikide lise binasında bulunmaları ehemmiyet
le ilan olunur. 

Beledjye Sular idaresinden: toi!"raflnrı ~örülmektedir. 

Askeri Tetkikler 
(Ba ı 3 iinciide) 

I• ngilizler de saklamamaktadır 
lar ki. deniz ticaret 2emi

leri ziyaları, hayli büyük ve e
hemmiyetlidir. Fakat, 2ünden 
e-üne artan Amerikan ''ardımı sa
vesinde, bu zarar, tehlikesiz bir 
hale J?irmektedir. 

Yakın zamanda bilı!irilmisti ki 
varalanan İnJ?iliz har' l!emileri 
Amerikan tezgiıhlarında tamir o
lunacaklardır. Üstelik Amerika. 
fnııilterenin emrine, Panama ka
nalı volu ile, Atlantik ve Pasifik 
denizleri arasında isliyebilecek 
bir cok ?emiler tahsis etmistir 
Ve Amerik,n efkarı tımumivcsi
nin, yeni dünyadan İngiltereyi' 
<!Önderilen malzemeyi tasıvan 
vapurların Amerikan donanması
nın himavesine Vf'rilmesini kabıll 
edeceği pünler rlP hic uzak de
"ildir . Zira. Okv•nusun dibini 
.Joldıırmakt•n h•ska bir ise yara
'Tladığı müddPtrP. Amerihn yar
ilımının ne faydası olabilir? 

İddialara ııörP. İnt!iliz limanla
rına, haftada iki bin l'Cmi l'iritı 
•ıkmaktadır. Bu itibarla. onl.rın 
·drmi gemi kavh ... trrıP-kl" u?i-radık
·11 ·ı ziv~n. ancak yüzde bir nis
'>etindedir. 

Bütün bu rakamlar hnlriklrlir 
Ve buna raiimen, ııerek İn11;)i1 
eerek Amerikan tersaneleri. hiim 
malı bir faalivet t!Östernıı>kte<lir 
lrr. İngilteN', her tarofta. rski 
veni. ne kadar gemi bıılıırq '3-

tın almakta. VP tieoret filosunfı 
.,.PrıisletmcktPl'iir. Hür Fr~nsanırı 
Holandanın, Norvccin. Pnlonva
nm ve Yun-anistanm hütün dt>
"i1cileri ele onun hesabına çalı9-
"<laktadırlar. • 

Gecelerde. Amirallik. yaTala
nan, kavbolan, esir düsen ve ha
tan ııemilerin vekiınunu bildir
'"llisti. Amiralliltin ifsa etmekten 
rekjnmediPi muazz;ım rakHm, 2 
milvon 400 000 tondu. Bımıın 
aizlenmevisi de göstPrm('ktedir 
ki. bu biivük ve cidıli kavıb• 
raltmen. İnvilterenin abloka olun
m••ı. bir riiv• vP bir hayal ol
.,.,.ktan rıkmamıstır. 

Bir rüya, ve bir hava! ki, 
Almanvanın onu tahakkuk etti
~bilrnesi imkansızdır. 

Çeviren: Ha - Ça 

• 
MUTEl<'ERRIK: 

Uçak Faaliyetini 
Gösteren Filmler 

1 - İdaremizin Elmalı'daki fabrikası h:in stltm alınan (2500) ton 
kömürün Kandilli iliil•ele.-;.i yanındaki depodan yükletilip Elmalı'ya taşın
ma VP orada boşaltma i~leri açık eks:IlmE:'ye konmuştur. 

2 - Bu işin en kısa zamandn bitirilmesi meşruttur. 
3 - Eksiltme 12/5/941 pazortesi günü saat (11) de Taksimde Sıra

servilerdeki idare merkezinde yapılacaktır 
4 - Taliplerin o gün ve saatte idare 

0

merkezinde levaz.ım şefliğine 
müracaat etmeleri. 

5 - Muvakkat teminat (400) liruclır. (3568) 
Türk Hava Kurumu "İnönü"----------------------....:.----

,.e "Etimesut" tııki uçak kampla
rındaki faaliyeti gösteren filmler lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
cektirmiştir. Bu filmler bütün Açık eksiltme suretiyle 127 çift \'id•la o;karpin satın alınacaktır. 
talebelere gösterilmiştir, Yakın- Muhammen bedeli 952.50 ilk teminatı 11.50 liradır. Şartnam .. i her gün 
da sinemalarda halka ı;rösterilecek levazım dairesinde görülebilir. İsteklilcrjn muvakkat teminat ve kanuni 
tir. Filmlerde havacılık hareket- vesaikle ıs/5/941 Cuma &ünü .. at 15 de Müdürlük binasındaki komis-
Jerinin en canlı nümuneleri tes- yona müracaaUarı. (339-l) bit edilmistir. Halkın Kuruma ___________________ .,;__.:_ _____ _ 

verdiği yardımla bu kampların 
daha çok inkişafına çalışılacak
tır. 

Vatandaşların Hava Kurumuna 
teberrüleri devam etmektedir. 
Son olarak İzak Kohen ve ortak
ları 3500, Horasan ve mahdumu 
1900, Mordo ve J ozef M.izrahi 
1500, İlya Karako halefi 1000. 
Nuri Ali Hamami 1000, Zeki Ke
ribar 600, Ferhat zade Asım Bey 
500, Moreno AI2randi 500, Moiz 
Viktor Kohen 500, Sezai Ömer 
400, Kerope Galalyan 400, Ab
dülvahit 300, Basmacılar 300, 
Süryano Hananel 300, Ali Tan
seV{>r 300, Yakup Yusuf Yarar 
300, Ligor Trclidis 250, İsak Sa
ban 250, Münir Safra ve ortakları 
200, Mu$tafa Aykaç 75 lira te
berrüde bulunmuşlardır. 

Yardım Sevenler Toplantısı -
Bugün Cümhuriyet Halk Partisi 

Köyceijiz Kazası Mal Müdürlüğünden: 
Köyceğiz malmildürlüftünce Köyceğiz ıölü ve tevabei Taşlııçaydattl 

dalyanda balık evlama hakkı ve % 12 saydiye re-sminin l Haziran 941 
tarihinden itibaren ilç seneliği 1 Mayu; 941 den 20 ?.'!ayıs 941 tarihine 
kadar 20 gün müddetle açık arttmnaya konulmu§tUr, Sabık iha.le oedcli 
seneliği 15000 lira üç seneliği 45000 Liradır. 

Senevi bedclatı milsavi taksitte ödenecektir Bütün masarif mülte
zime aittir. ihaleyi mtiteakıp 15 gün zarfında ~minah muvakkate % 15 
katJ teminata iblağ olunacak ve bu müddet içinde noterden mukavele 
yapılacaktır. Harp, İsyan müste,na diğer ahvalde müşteri hazineden bir 
giına hak talep edemiyecektir. Arzu edenlerin şartnameyi görmek ve 
Öğrenmek \'C talip olanların % 7,5 pey akçesi yatırmaları için Köyceğiz 
maliv~inden müteşekkil komisyona müracaatları illin olunur. (8509) 

• llllll ................................. ... 

GENÇ KIZLAR! •• GENÇ ERKEKLER! •• 

OPERA BALOSU' na 
Sizleri de Davet ediyoruz. 

Yarınki lıayatınız U;in ders almış olursunuz. 
Yaruı akşamdan itibaren 

salonlarında Yardım Sevenler Ce- • J 
mivetinin geniş pro2ramının sü- ş A R K SINEMASINDA 
ratle tatbiki ve inkişafı için üç 
toplantı yapıkcaktır. ~ ~--•••••ı••••••••••••••••••••-' 

,_ \:urlarm unutturamıyaca~ı ... Hiçbir kudretin yıkamryacağı .. En muhteşem bir musiki Abidesi -

1 Bugün 
Matinelerden itibaren 

Kuruluyor 

2 
L A L E' ye 

FİLM BiRDEN 
1 - Dünyanın en gtizel !e~lerini gölgede bD"akan a 

KONŞITA MO ~TENEGRO nun yarattığı 2 ·AVCI BÖLÜGÜ 
EBEDi MELODİ ı lTÜRKÇEJ 

BETHOVENİN ölmiyen dehasını 
.;'\foıara ebedi melodiler yarettıran büyük aşkı can-

Heyecandan kalbleri durduran, hareketten 

landıran bir .,ahe!'erdir w kaynatan en güzel bir aventlk 

-Seanslar: 
EBEDİ MELODİ: 2,30. 4145 7,15 ve 9.45 de 
AVCI BÖLÜGÜ:3,45 - 6,15 • 8,45 de 

karuan 1 _, 
No. 13 

te alakadar değildi. O, fazlasiyle meşguldü. Şir- B 
ketin hisse senetleri fena gidiyordu. Ve o, bunla-

u L M ACA 
rıın yüzde 51 ine sahipti. Bu nisbet, umumi his
sedarlar toplantısında, onun hakimiyeti elinde 
tutabilmesine tıpatıp kafiydi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

,.T içinde içeri daldı. Saat beş buçuk suları idi ve 
tıcılar bilgin bir halde, sabırsızlanan müşterile

" c hizmet ediyorlardı. 
ihtiyar Filip, küçük bir satıcı gurupunu "araştır
ma için,, kendi bürosuna çağırdı. Madam Şalon 
da bu aradaydı; o kadar heyecanlıydı ki, Lirden
bire fransızca konuşmağa ve istifasını istiyeceğin 
den dem vurmağa başlamıştı. !ki küçük yardımcı 
ağlıyordu. Lilian soğuk ve sakindi. Hasta bakıcı
nın kontrolü altında soyunurken müstehzi: 

karmak ve onu kaşla göz arasında çorabının ıçı
ne saklamak fırsatı Li!ian'a ancak son daki -
kada düşmüştü. Heyecandan hasta gib1;ydi. 
Eğer o sırada bir doktor onun nabzına baksaydı 
ateşi olduğunu anlar ve eğer ihtiyar Filip o gün 
onu aramak akıllılığını gösterebilseydi, mahvol
muş sayılırdı. Fakat ihtiyar Filip'in şimdi daha 
başka gaileleri vardı ... 

Son içtimada bir nevi memnuniyetsizlik havası 
esmiş, mağaza iyi işliyor göründüğü halde hliln-, 
ço zararla kapanmıştı. Mösyö Krozbi hiç. bir neti-ı 
ceye varmaksızın, adetleri kafasında ~vırdı, çe
vird.i. 

Mösyö Krozbi'nin riyazi bir beyni vardı; adet, 
hisse senedi, piyasadan bahsolunduğu müddetçe 
ona, bir makina kadar itimat olunabilirdi. 'l'onm
larının yüzleri veya dostlarının doğum günlerine 
gelince, onları hiç durmadan unutur, hiç ha -
tırlamazdı. Esasına bakılırsa Mösyö Krozbi, müz-

YilZiiğün kaybol~u havadisi, hemen bastır,la
lel' tnüthlş bir kargaşalıkla yayıldı. İhtiyar Fi
p çıı~ırıld. ve haber dalgaları merkez kulesinin 
8 ıncı. k~tındaki Mösyö Krozbi'nin mabedine ka
.,r er4tıler. 
.llJ:ı~ Tlıorp m!ithiş bir patırtı kopardığı hal

e, yUzugu Pro.va .salonunda düşürdüğünü hiç bir 
it.le açıkç, ıddıa edemıyordu. Hatta bilakis 
~rn Şalon yüzüğü ve evet, onu kendi elleri!~ 

'J Thorp'a geri vermiş olduğunu hatırlı-

.:'-' ~!arak çağırılan Jigolo, uykudaymış gibi 
ı " ulahazalarda bulundu. lhtiyar Filıp 

·ı O'q_., ı J;eskin ve şüpheli bir gözle süzüyor
.. l>ı/ ~ ·ç hoırlanmamıştı. 
İ lis memuru, tedbirli birer tavırla 

ir .ıtl durmuş etrafı gözlüyorlardı. Fakııt on-
ıra ihtiyaç kalmadan her yer arandı, hiç bir şey 
ulunam;ıdı Nihayet Madam Throp, mağazadan 
ı..ı 1h zamaıı, numarasını hatırlamadığı bir taksi-

ndiğinl, itiraf etti. Olimpiya Bar'a gitmi5, 
..ıktcyl içmiş. Madison - Avenü'deki şapkacı-

ir = 
arar. O 
am Şal< 
oğru, c 
i.ışteriı 

er ['.ibi 
4 Nuın 
~ten 

xıda birkaç dakika geçirmiş, ve mücevher ka
ın an~ ikinci bir taksiye bindikten sonra 

varabilmişti. 
fler bıldlrildi, anketler yapılacağı vMdo

e lllirli madam nezaket dairesinde k9pı
r Uğurlandı: çünkü mağazanın kapaıımn 
iı ~·sen Madam Thorp ve yüzüğü si
': Fakat ay,.ılmak üzere bulunduğu Mös-
ıl sigorta i~in ba1 vw·mak ho~una gitıni-

;ının k'.lr:ınış z.Ji çalıp bittikten sonra 

Uç kon.. 

- Nihayet her şeye alışılıyor, dedi. 
Çünkü araştırma, her ne kadar nahoş bir awe

liye de olsa, yine hiç olmazsa nezaket dairesincle 
yapılıyordu. Araşt.rma bittiği zaman, ihtiyar Filip: 

- Çok müteessirim, çocuğum, diye mırıldandı . 
Onun bir fok balığını· andıran iyi yüzü, huzur

süz gözüküyor, yine her zamanki gibi viski koku
yordu. Nina'nın düğününde, Lilian'ı daha yakın
dan tanımış olmasından beri, ona karşı zaafı vardı. 

Hastabakıcı Lilian'ın sırtındaki sıyırık yerin-
den bir kaç damla kan sızdığını görünce: 

- Ne oldu oranıza? diye sordu. 
Lilian istihfafla cevap verdi: 
- Aaa ... O mu? Şu Madam Thorp'un o meş

hur yüzüğünün yadigarıdır. 
Çılgın bir cüret içindeydi. Tıpkı ipincecik bir 

urganın üstünde tiı tepede, :ayakta .c\w;a11 biı: cam-
baz gibi... . 

- Durun size bir parça tentütdiyot koyayım. 
Hafif yanma acısı, Lillan'a bir vaat gibi gel

mişti. 
Yüzük tam dört gün, 34 numaralı Emili mode

li beyaz kostümün cebinde kaldı. Kimse onu sa
tın almadı, çünkü y<>ğmur yağmağa başlanıı.;tı ve 
herkes yağmurluklar ve şemsiyeler istiyordu. 

Beşinci gün hava açılmıştı. Lilian modeli, onu 
tereddütsüz satın alan güzelce vücutlu genç bır 
kadına gösterdi. Yüzüğü kostümün cebinden çı-

. Gece vakti. daracık bodrum kat odacığında 
aılesınin yanında, o, bir türlü uyuyamıyor, Hlm
bayı yakıyor, söndürüyor, tekrar yakıyor... Ya
nında uyur uykusunda babası homur\lanıyor. Fa
kat o, uyuyamıyor, durmadan yüzüğe bakmak 
istiyor. 

İşte şimdi Lilian, bir yüzüğe sahip, zümrütlü, 
güzel bir yüzüğe, kendine ait bir mücevhere yal-
nız kendine ait Lir sırra, bir tehlikeye... ' 

KISIM VII 
Merkez kulesinin 18 inci katından itibar!'n en 

son katına kadar her tarafta: Li.ıtfen konu1mayı· 
nız! levhaları asılıydı. Asansörden çıkan hiç kim
se, daha çok bir emri andıran bu ricayı görme
mezlik edemezdi. Merkez mağazası mukaddera
tının konuşulup "hallü faslolunduğu., büyük içti
ma salonlarının kapılarında ve umum müdürün 
hususi dairelerine giden koridor başlarında hep 
ayni lev)'ıalar vardı. 

Mösyö Krozbi en yüksekte, 18 inci katta, daha 
çok bir deniz fcnercisinin locasını hatırlatan, diirt 
yanı yüksek pencerelerle çevrili bir büroda taht 
kurmuştu. Açık havalarda ikiz - Hud.on ve !•tri
,·er - nehirleri ve ta uzakta Jersey tepeler zinciri 
görülürdü. Fakat Mösyö Krozbi manzara ile hiç 

min bir hastalığa müptela idi, şeker hastalığı. Ve 
bu, onu hayatta bir çok zevklerden mahrum bıı·a
kıyordu. Çayını, şeker hastalığına müptelalar için 
hazırlanmış kuru bir bisküvı ile şekersiz içerdi 
Dişleri teker teker dökülmüştü. Ayağının haş 
parmağında, peyda olan ufacık bir yara, ona en
dişe veriyordu. Bu hiç bir şey değildi. Yalnız kü
cüciik bir yaraydı; fakat şeker hastası bir adam 
için bu, en feci bir şey ifade ederdi. Mösyö Kroz
bi'nin büyük ağır ve üzerlerinde koca koca da
marlar şişen, elleri vardı. Daha o sabah o eller
le 200 kişinin kapı dışan atılmasını imzalamıştı ... 
Kimse onu sevmezdi, ve onun bu dünyada bağlı 
bulunduğu tek kişi yoktu. Çok zaman, başı bulut
ları delen kulesinin, hafif bir sallantıyla S>Irsıldı
ğını zannederdi. Mühendisler merkez kulesinin 4 
parmak yana eğildiğini hesaplamamışlar mıydı ... 
Krozbi'nin 34 milyarlık bir servete sahip bulun
duğu tahmin ediliyordu. 

Mağazanın hafiyesi Fllip, en büyük ;;efini iH 
defa olarak Madam Thorp'un yüzüğü kaybolduk 
tan sonra gördü Sabah, sabah, "bermutat., fazla
ca mıktar viski yuvarlamıştı. Çünkü kuvvete ih
tiyacı vardı. ... Şimdi büyük patronunun karşısın
da ayakta duruyor ve kanında dolaşan alkol nis
betinin az çok sezilebileceğini anlar gibi oluyordu 

( Ar.kası var ) 

Soldan Sağa: 1 - Vapur - Bir 
körfez 2 - Bir kör:ez - T~rs o
kunursa: Esnasında 3 - Tavh 
tabıri - Ters okunursa: Mıhlanıı 
4 - Harflerin yerleri deği~irse. 
Aleni olur - Enelkak sözünde ge 
çer, felsefi term 5 - Kabadayı 
6 - Masum, hal.is - Nakil vası
tası 7 - Insan - Bir hayvan &-
Ters okunursa: Ermekten fail -
Bir harfi değişirse: Hllki <1ıJit 

9 - Itmekten fail - Ters o~
nursa: habbe. 

Yukandan Aşağı: 1 - Kuşta 

bulunur - Ikinci 2 - Bir Ingıliz 
Nazın - Sayı 3 - Ters okunur 
sa· Keder ıztırftp K r.ııriinin ' 

l " 
okunursa. Rutubet 5 - lcra et· 
mek, yapmak 6 - Ansızın vu -
kua gelen - Su haline gelmek 
7 - Bir hayvan - Anmaktan 
fail 8 - Mahsul - Fenanm aksi 
9 - Bir filozof • Bağlamak. _,; 
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Churchill itimat 
Kaza1td1 

işaret etmek istemiştir. Kendisi
nin endişelerini bu suretle teskin 
etmekle bahtiyarım. ·Anlaşma, 
Türkiye ile İran arasındadır ve 
Türkiye - İran hududunun tak-

(Baş tarafı 1 ;neide) viyesine ait tedbirlere taalluk et-
IJoyd George'a göre, Türkiye mektedir. Bu anlaşmadan tama

Alman gemilerinin Ege denizi men malUmatımız vardı. Ve an
adalarını işgal için boğazlardan lasma bir müddettenberi hazır
E?eçmesine müsaade etmiştir. ]anmakta idi. Anlasma 19 Nisan 
lfatip, Eden'in "muharebenin bu 1941 de mer'ivcte girmistir. 
hususi safhasında hayati ve bel- i J . · 
ki de kati mahiyeti haiz olan va-ı tımat meselesı 
kından,, neden dolayı bahsetme- "Lloyd George'un nutkunun. 
ditrini sormuş ve şöyle devam bizzat kendisi tarafından bir ce
eylemiştir: saret kırma devresi adı verilen 

"Milletimiz yardım icin şim- .böyle bir devrede pek de yardım 
diye kadar yaptığından cok daha edici nutuk olduğunu zannetmi
fazlasını yapmalıdır. Fakat ha- yorum. Nutuk, cesaret kırılma· 
kiki vakıaları bilmesi ir.ap eder. Sifil bertaraf ederek uzak bir he
Milletimiz mazide pek cok buh- defe do~ru ileri atılmayı itiyat e
ranları, pek cok hezimetleri kar- dinmis olan evvelki harp zaınan
sıl;ımıstır. Bunun icin olup bi- !arının büyük bir sefinden bek
tenlerden korkuya düsemez.,, lenen mahiyette bir nutuk değil-

Lloyd George, bup-ünkü vazi- dir. Öyle zannediyorum ki bunu
Yeti gecen harpte İngilterenin tuk şanlı Mareşal Pehin'in. Rey
Yanında Fransa, Rusya ve İtal - naud kabinesi zamanında kabine
va bulunduğu zamanki vaziyet- ye hayat ve kuvvet vermek icin 
le mukayese etmis, "Büyük Bri- sövliyebileceği bir nutuktur. 
tanyayı zaptolunmaz bir İmpa- (Gülüşmelerl 
ratorluk haline getirmek ve va- "Müzakerelerimizin itimat re
zivet bizim için uy,g;un bir şekil yi ile kapatılmasının elzarn ol
alıncıya kadar mukavemet et- duğu fikrini ar:ıkca ileri sürmüs 
tnek zaruretindeyiz,. demiştir. olduğunda'l1 dolayı Lloyd Ge
Amerikan yardımı meselesi orge'a minnettarım. Dinlediğimi? 

şöyle devam nutuk da hükumetin itimat reyi-Hatip sözlerine 
etmiştir: 

"Stimson'un Amerikalıların 
vaziyetin vahametini takdir et

e tiklerini gösteren nutku büyük 
i tnenınuniyeti muciptir. Fakat 
s alacağımız şeyi, daha doğrusu 
e hu şeyi almaktaki sürati izam et-

tnemek cok ehemmiyetli bir nok
·- tadır. Alman denizaltıları bah-

sinde vaziyet geçen harptekin -
t- den daha müthiş olduğu gibi, 
z hava bombardımanı vaziyeti de 
r hasara uğrıyan ,gemiler bahsin
n de batan gemilerden de daha 
l- ltıühimdir. Birleşik Amerika şim 
n ~ikinden daha fazlasını yapabi -
- ır. Eğer Almanyaya yetişmek
;ı lim.rnize im.kan vermesi icap edi
·- Yorsa, aldığım malUmata göre, 
t• s~ındiye kadar sattığından, gay
)· rı mahdut bir surette fazlasını 
- :Yapması lazımdır.,, 
? Lloyd George bundan sonra 
~- 'lunanistan harekatına geçmiş: 
a "Yunan ordusu Arnavutluktan 
ı- ~anastır gedi~ini müdafaa ede
!!- hıleceği bir hatta çekilmeli idi,, 
e, dem.istir. 

k Churchill'in beyanatı 
:ı- Bunu müteakıp söz alan Chur 
n ehuı, Lloyd George'un nutku • 
5- nun pek de teşvik edici mahiyet
ı- t~ olmadığını kaydederek demi.ş
Y- tır ki: 
. "Lloyd George Eden'in İspan
m 1'f_a, Rusy~, Vichy ve Türkiyeyi 
z. Z~kretınediğinden şikayet etmiş
ra tır. Bu müzakere umumi harici 
0 siyaset hakkında bir müzakere r değildir. Hariciye Nazırının nut
ı- ku sadece söylemediği şeyler ba .. 
r. kı.ın.ından mİütalaa edilmemeli • 
~- :lir. Keza nutkun krymeti de söy~ 
l!- ledikleri nazarı itibara alınarak 
tı: :tı.ütalaa edilmelidir. 
~ "Eden İspanyaya telmih etme
u! inişı;e bunun sebebi İspnaya hak
İ~~ kında birçok haberlere mali~ bu
li· 'llnmamaklığunız veyahut soyle-

lecek şeyler mevcut bulunma -
=-bası değildir, fakat İspanya hak 

~~daki şeylerin şimdiki işleri -
ınıze faydalı bir şekilde nasıl 
~şrih edilebileceğini anlanuyo-

ln 'Uın. 
"Rusya hakkında bir çok şey

~.r söylenebilir. Fakat bunları •r ovliyerek herhangi bir fayda el-
le edeceğimizden emin değilim. 

ın- ~u suretle Sovyet hükumetin
de len teşekkür alaca!!:ııruza da ta
Ev namen kani bulunmuyorum. 
'Iı- Güıüşmeler) 
di- "Vichy'de olup bitenlerin ha
·en in ve dinayetkarane tarih1 üze
ıra inde uzun i.ızadıya durmak müm 

ündür. Fakat bu müellim man
ara üzerinde uzun uzun dur

~~~ 'lakla bir şeyler kazanacağımızı 
an aki.katen zannetmiyorum. 

_eni ''Tüı-kiyeye gelince, müna_s~~
ıh- e.tlerini fevkalade takdir et~_ıgı
~n- uz ve bu büyük dünya muca
ere elesindeki rolü en büyük ehem-

ti:veti haiz olan bir memleketten 
ahsederken. gösterdiği büyük ih

lUZ Yattan dolayı Lloyd George,a 
sta •şekkür ederim. (Alkışlar) Lloyd 
bir eorge'un Türkiye hakkındaki 
tası ~dişelerini izale edecek olduğum 
3uz j nokta mevcuttur. Birinci nok
tte· ı Yunan adalarını zapt için Al
ayi an askeri nakleden ve Çanak· 

~leden geçen vapurlar mesele
iyC' dir. Türkiye bu vapurlan tev
~ta ~ hakkını haiz bulunmamakta 
tec:: ı.,, 

ni istemekte haklı olduğunu ~ös
termektedir, zira harp sahnelerin 
deki muvaffakıyetsizlik v~ inki
sarlarım~dan sonra, hükumet A
vam Kamarasının kendisine karşı 
olan vaziyetini öğrenmek hakkı
nı haiz.dir . ., 

Churchill, bu müzakerelerin 
düşman memleketlerde alaka ile 
takip edildiğini, onların şüphe 
ve ümitleri karşısında reylerin 
terreddüde yer bırakmıyacak şe
kide verilmesi lazım ;.reldiğini söy 
lem.iş ve itim.at karari istemiş
tir: 

Avrupayı kaplıyan kin 
Başvekil, sözlerine §U şekilde devam 

etmiştir: 

"HoarBelisha ve diğer baz1 mebus
lar harp zamanında hadiseler ve 
düşmanın maksatları hakkmda tam ve 
sarih malfimata malik bulunulmasm
daki ehemmiyetten bahsettiler. Balkan 
lann istilası bahsinde, mutasavver 
ııeylerden tafsilatiyle haberder edildik. 
Diplomasimiz ali.kadar memleketlel"e 
kendilerini tehdit eden tehlikeleri bil
dirmekten ve emniyet ve selamet ta
hakkuk ettirebilecek yegane çare Cllan 
müşterek hıı.reketi derpiş eylemekten 
bir an Mli kalmamıııtır. Aralarında 
beş zırhlı fırka bulunduğu halde as
gari 40 fırkanın harekat sahasında tah
şit edildiği güne kadar, haftalarca 
çok bUyük Alman kuvvetlerinin Ma
caristan, Romanya, Bulgaristan yolu 
ile Yugoslavyaya doğru hareketlerini 
takip ettik Hitler bu şerait altında Yu
nanlıların yardrmzna gidilmeı;lnin tara
fımızdan işlenen bir cürlim olduğunu 
söylemştir. Mütehassıslarla münakaşa

ya girişmek istemiyorum. (Gülüşme

ler) fabt, bu, hakkındaki hüküm Hit
ler tarafından verilen bir cinayet ne
vidir. (Gülüşmeler) Gözlerimi geçen 
günlere çevirerek ıeyirine tekrar bak
tığım zaman, Yeni Zelanda başvekili
nin de çok asilane sözlerle bildirdiği 
gibi, yeniden bu mü§kül yola girmek 
mevzuu bahsolduğu takdirde dahi, bu
günkü malfrmtımı:ı:a rağmen yine ayni 
şeyi yapacağıma kanaat getiriyorum 
(Alkışlar). 

"Bütün Balkanların Nazilerin bo
yunduruğu altına düşen ve kuvvet ve
ya entrika kuUarulmak suretiyle tutul
ması lcabcden eski müstakil devletler 
arasına ithali, Alman ordusu için bir 
'kuvvet kaynağı teşk;il edemez. Bu ge
niş makine şimdi kutup denizinden E
ge denizine ve Atlas denizinden Ka
raderı.ize kadar yayılmaktadır Bu 
bir kudret kaynağı değildir. Askeri ve 
siyasi ciheti bir tarafa bıraksak dahi, 
bütün milletlerin Alman milletine ve 
Alman ırkına karşI tarihte kaydedilen 
den daha büyük kin beslemekte ol
maları kadar hiç bir şey Almanları 
yeni Avrupalarını tesisten daha emin 
bir surette menedemez. (Alkışlar) Ba
zılan Hitlerin fütuhatıru Napolyonun 
fütühatiyle mukayese ediyorlar. !span
ya ne Rusyamn bu mukayese mevzu
una yeni fasıllar katması mümkün
dür. 

de- Churchill burada Montreux 
ga- ukavelenamesinin boğazlara ait 
c~ı- addesini okumuş ve ~eçen ti
tine .ret vapurları hakkında şunları 
ıası we eylemiştir: 

"Geçen vapurlardan birinin a
ıların işgali için kullanıldığım 

:ıar- nnediyorum. Fakat Almanlarla 
ı~lk alyanların elinde yine bu mak
.dı:ın tla kullanılabilecek başka vapur 
ole-r da mevcuttu. Bu nokta mua-
~u denin tefsiri meselesidir. Ve 

Bununla beraber şurasmı hatırla

mak la1.ımdzr ki, Napolyon orduları 

Fransız İhtilalinin kurtarıcı ve mü
savatçı ruhunu da birlikte götürü
yorlardı. Hitler İmparatorluğunun 

arkasında ise Irki hodgamlıkla ca
susluk, yağma ve izlalden ve Prusya 
çizmesinden başka bir şey yoktur. 
Napolyon öldü. Britanya milletinin 
Avam Kamarası del.clletiyle ifade e~ 
dilen sert, müstemir ve sarsılmaz ar
zu ve azim kudretinin kurtarıcı va
zifesini. bir kere daha göreceğine iti
madım vardır. Bunu büyük bir iti
matla söylüyorum. Zira ~isleri orta
smda kaybolmuş ktiçük: bir ada de
ğiliz, etrafımnda Britanya İmpara

torluğunun bütün milletleri geniş blr 
serpilme ile toplanmaktad11". Şimdi, 

Atlas ötesinde Birleşik Amerikanın 
kudreti bizim tarafımızda veyahut 
bizim tarafımıza yakın bulunduğunu 

ilan etmektedir. 
Churchill, bundan sonra Akdeniz. 

kler1rkh·eye ait bir iştir . ., 
Libya ve Irak hadiselerinden bah
setmiştir. Bu bahse dair beyanatını 

diğer bir sütunumuzda bulacak:ı:mız. 

MUHARIPLERı 
Karşısında Türkiye 

(Baş tarafı 1 incide) 
tadır. Zaten İngiltere ile yaptığı
mız ittifak tedafüi mahiyeti haiz
dir. Hic bir zaman Türkiyenin te
cavüzi bir hareketle komsularını 
rahatsız etmesi düsünülmemi~tir. 
Bu sebeple İngiltere, Türkivenin 
dostluğundan ve ittifakından da
ima memnun olduğunu ,e:öster
miş, ve Cümhuriyet hükumetinin 
istiklal siyasetine taraftar ~örün
müstür. 

Türkiyenin siyasetinde müsta
kil oluşu, Almanyanın da isine 
varamıştır. Cünkü Türkiyenin 
başında emperyalist düşünceli ve 
ya maceraya düşkün insanlar 
yoktur. Milli Şefin Türkiye icin 
cizdiği siyaset, macerava -atıl
mamak, l:'.mpervalist emellere ka
uılmamak, sadece topraklarımızı. 
haklarımızı ve hürriyetimizi mü
dafaa etmek esasına dayanmakta
dır. Bu sayede Ti.irkive hic bir 
zaman harici siyasetinde dısardan 
gelen telkinlere kapılmamıs. fa
kat kendi toprııklarını müdafaa 
icin her türlü tedbiri almaktan 
da ıı;eri kalmam1stır Emoervalist 
veya mütecaviz bir Türkiye Bal
kanlarda ve orta sarkta Alman
vanın başına bir cok bela.Jar çı
karabilir. Akderıizrle mühim rol
ler oynıyabilirdi. Onun icin Al
manya, umumi harote oldue"u ıri
bi, bu harpte de Türkiye hükı.l.
metinin maceraya kolaylıkla sü
rüklenebileceğini zı:1nnederek en
diseye düsmüstü. Türkiye Cüm
hurivet hüln'Jmetinin siyasetinde 
müstakil kaJısı, Almanyayı bu 
bakımdan memnun etmistir. 

Türkiye ne emperyalist emel
lerin yardımcısı, ne de istila hırs
larının vasıtası olmak arzusunda
dır. Bu harp, büvük emperyalist 
devletlerin harbidir. Türkivenin 
bütün ~ayesi bu harbin dısında 
kalmak, toprakları ü:ıerindeki is
tiklal ve hürriyetini korumaktan 
ibarettir. Aldığımız müdafaa ted
birleri, sadece yan~nın siraveti 
ihtimallerine karsı uvanık bulun
maktan ibarettir. Siyaseti'1izde 
müstakil olusumuzun sebebi ve 
manası budur. İki tarafm da bu
nu anla..'1'1.ts oldukhı.rını ıtösteren 
"<'n beyanat bizi memnun etmiş
tir. 

te teçhiz edilmiş ve havalarda ve 
tank itlbariyle çok daha kuvvetli bu
lunduğu ve harp sahnesinin merke
zinde durarak mevcut 7 veya 8 isti .. 
kametten kendi intihap edebileceği 

2 veya 3 tinde ayni zamanda dal"be
ler indirebildiği zaman, önünüzdeki 
meselenin müşkül olacağı aşikardır. 

Mükerrer ve talihsiz neticelerden iç
tinap imkansızdır ve uzun müddet di
ğer bu kabil !","ticelere maruz kal
maklığımız da :rrnılltemeldir. Hiçbir 
;:aman kan, göz yaşı, say ve terden 
başka bir şey vaadetmedim. Şimdi 

bunlara hatalar, noksanlar ve inki
c;arlardaki tam hissemizi ilave 
edeceğim. Bi.itün bunlar çok uzun bir 
zaman devam edebilir ve bundan 
c;onrası nihai ve tam zafer olacaktır .. , 
(Alkışlar.) 

Atlantik muharebesi 
İngiliz .başvebli, nutkunun sonunda, 

Atlantik muhar~ ·Jesinin kazanıldığını 

söylemenin bir hata olduğunu kayde
derek demiştir ki: 

"Halen müna'kalatımın ağır zayiat 
pahasına idame ediyoruz. Bu zayiatı, 
yeni vapurlar inşa, hasara uğrıyan va
purları tamir ve vapurların hareket 
ve muvsalatları arrasındaki zamanı kı
saltmak suretiyle kaşılamaya çalışıyo
ruz. Bütün bu sahalarda büyük terak
k.iler elde ettik, fakat yapılacak dııha 
çok iş vardır. Birleşik Amerika tara
fından bize gelen devamlı yardım dal
gası ile 1941 senesi zarfında esaslı 

asgari münak.alatr idame edebileceği
miz muhtemeldir. 1942 yılı için, Bir
leşk Amerikada muazzam vapur inşa
atma güveneceğiz. Birleşik Amerika 
da, bizim büyük inşaat programımıza 
ilave edilince bizi bu seneyi iyi bir 
şekilde geçirecek olan muazzam ticaret 
vapuru inşaatı hakkında şimdiden te
minat almış bulunuyorum. 1943 }')h
nın, eğer harp o tarihe kadar devam 
ederse, daha kolay meseleler arzetmesi 
mümkün ve muhtemeldir·" 

Churchill nutkunu şöyle bitirmitir: 
"Felfiltetli Fransa meydan mu

h~rebesindenberi aşağı yukan 
b~ sen~ geçmiştir. O zaman bi
zı beklıyen fırtına ve tehlikeler 
hakkında pek az şey biliyorduk 
ve Fransanın tam teslimiyetini 
gördüğü zaman Hitler de pek az 
şey biliyordu ve birkaç hafta zar 
fında Avrupaya, birkaç yıl zar
fında da dünya.ya hakim olaca -
ğını umuyordu. Fakat on ay son
ra ağır mihnet görmüş Alm~n mil 
!etine 1942 ha:.;ırlanması için hi -
tapta bulunmak mecburıyetini 
hissetmiştir. 

v. Churchill 

Diyor ki: 
(Baş tarafı 1 incide) 

tanya lmparatorluğwmn bütün 
kaynaklariyle muharebeye az -
metmiş bulunuyoruz ve bunda 
muvaffak olacağımıza inanmak 
için bütün sebepler mevcuttur. 

"General Wavcll'in kumanda
smda şimdi yarım milyon kfldar 
asker vardır. Ingiltereden de -
vamlı bir techizat dalgası hu böl
geye gitmekte olduğu gibi Habe
şistanda ve Somalideki düııınan 
mukavemeti de vıkılmak üzere 
olduğundan bütÜr 'r::ıdaki kıtala 
rm müstemir bir su- · te ~imaldc 
tahşidi mümkün bulunm'.lktadır. 
Hakikatte bu tahaşşüt birkaç haf 
tadanberi süratle devam etrrı<'k
tedir ve General Smuts mükem
mel cenup Afrikası ordusuna Ak 
deniz kıyısına gitmek için emir 
vermiştir. 

Biıngazideki Harekat 
"Fakat batı çölünde ve yahut 

Mısırı çeviren çöllerin herhan~i 
hirinde harn ancak tam techizatlı 
nisbeten küçük kıtalar tarafın -
dan yapılabilir. Çölde büyük kı -
talar kullanılması ancak fel:!iket
le neticelenebilir. Işte Italyanla
rın başına bu felaket gelmiştir. 

Afrika toprakları boyunca _ı~o 
bin kişi, bir kere kuvvetlerının 
başı kesilince geri çekilmek im
kanını maddeten bulamadı. /ı.J -
man zırhlı kuvvetleri Sirenaikin 
ileri hududunu muhafaza etmek 
te olan yegane zırhh livamızı 
mağlup ederek tahrip ettikleri 
zaman bizim başunıza da gelebi
lirdi. El-Ageyla'da olup bikn 
hakkında henüz tam rapor alma
dım. Bazı generaller ferdi yer de
ğiştirmelerinde makul olmıyan 
tehlikeleri göze alarak esir düş
tüler. Hadiseler o kadar :seri ce
reyan etmiş ve insanların yapa
cak o kadar işleri vardır ki, mazi 
hakkında duracak zamanımız 
yoktur. Fakat bazı büyük hususi
yetler meclisi hayrete düşüre -
cektir. Alman zırhlı kuvveti bi
zimkinden pek fazla büyük de -
_ğildi. Teknik hatalar vukııa gel
di ve talihimiz yaver olmadı. Pek 
az muharebe iie zırhlı kuvvetle
rimiz bozuldu. Bingazideki diğer 
kıtalarımız ise bir fırkadan ibaret 
ti ve c::Pr1 bir ricatle zarar ııörme
den Tobruk'a erişerek büyiik bir 
Garnizon teşkil etti. Bu garnizon 
gönderilen takviye kıtaatiyle bu
gün orada müdafaa halindedir. 

"Şimdi malumumuz olduğu 
veçhile, Alınanlar Ag;edabya'dan 
ileri gitmek njyetinde de~illerdi. 
Maksatları zırhlı kuvvetlerimizi 
orada tutmak ve bir taraftan İ
talya ve Sicilyadan büyük kıta~ 
lar sevkederek bizim Yunanis
tana takviye kıta1arı gönderme
mize mani olmak icin bir şaşırt
ma hareketi yapmaktı. Fakat Al
manlar hayret verici muvaffakı
yetlerini kazanınca ertesi !;!ünü 
ne yiyeceklerini. ne icecPklerini 
oek az dfü;ünerek çölde i1ı?ri ha
reketlerine devam etmişlPrdir. 
Cok kuvvetli Tobruk ve MlSlr 
hudutlarını muhafaza etmekte 
olan büyük kuvvetlerin önüne 
ı:?elinciye kadar bu ileri hareketi 
devam etmistir. Bu huduttaki 
kıtalar kara ve deniz miinakalatı 
<;::ı~rf"l'!hıile t>"mniv<'tt.P idiler. 

Girit ve Tobruk mevzileri 
müdafaa edilecektir 

"Harekatın istikbali hakknıda 
tahminlerde bulunmak şuurlu 
bir iş olmaz. Düşman zırhlı kuv
vetler itibariyle üstiin olduğu 
müddetçe, hava kuvvetleri halen 
aşağı yukarı müsavi olmakla ba
raber, çöl harbinde avanta;a ma
lik bulunacaktır. Fakat Mısırın 
kuvayi külljye ile istilası için mu 
azzam hazırlıklar icap edecektir. 
Hatta ilerliyen kıtalan sun) bir 
nehrin takip edebilmesi için bir 
boru döşenmesi icap edebilecek
tir. Bize gelince, bizim arkamız
da zırhlı arabalar icin en fena a
razi teskil eden münbit bir çöl 
mevcuttur. Denizlere hakim bu
lunuyoruz. Ve Almanlar Afrika
da hallettikleri bütün mesele
lerden çok daha çetin meseleler 
karşısındadır. İleri ve pek ~ri1k
sek taarruzi kıymette olan (\' rit 
ve Tobruk mevzilerini hicbir ri
cat fikri olmadan ölünciye ka
dar müdafaa etmek ni~letinde
yiz. Girit henüz taarruza uğra -
mamışt1r. Tobruk'un sevkulcey
şi ehemmiyeti daha ilk görüşte 
asi.kardı ve düşmana mukavemet 
edilmez bir surette kendisini tah 
mil etmiş olduil:unu simdi her -
kes görebilir. Nil vadisi ve Ak -
den iz için bütün kuvvetlerimiz
le döğüşmek niyetindeyiz. Kuv
vetlerimiz ve kaynaklarımız bu 
vazifeyi ifa edeceklerdir. 

"Buna binaen, Kanunuevvel
de Mısırdaki vazivetimiz simdi
kinden çok .daha tı?hlikeli oldu
au zaman sövlf'dii7im ttibi. Orta 
<:;arkın feda edilmesi h:ıkkınd::ı 
<;UUrS'1Z ve boZ$111CU sözler söy
lenmemelidir. Sövlemek değil, 
icraat yapmak lazımdır.,. 

Hamburg Yine 
Hücuma Uğradı 

---o-
Almanlar 

Üzerinde 

lngiltere 

Büyük 

Faaliyet Gösterdi 
Londra, 7 (A.A.) - Bomb:;ırdı

man tayyareleri, evvelki gece mu 
azzam filolar halinde Almanya -
nın şimali garbislni bombardı -
man etmiş ve Hamburg başlıca 
hedefi teşkil etmiştir. 

Havre dokları ile işgal altında 
bulunan düşman arazisi sahille -
rindeki diğer hedefler de bom -
bardıman edilmiştir. 

Frise adalan aç•klarında düş -
manın 5100 tonluk bir nakliye 
gemisine 'tamamiyle mahvolmuş 
nazariyle bakılmaktadır. 

lngiltere üzerinde 
Londra, 7 (A.A.) - "Tebliğ,, 

dün gece Alman tayyareleri In
giltere üzerinde büyük bir faali
yet göstermlştir. Tayyareler In -
gilterenin birbirinden uzak raın
takaları üzerinden uçmuştur. Cly
de mıntakası oldukca mühim bir 
taarruza uğramıştır: Hasarat bü
yüktür. Bir miktar ölü ve yaralı 
vardır . 
Bir muavin kruvazör battı 

Londra, 7 (A.A.) - Amit'allik 
dairesi Patia Ingiliz muavin kru 
vazörünün bir Alman tayyaresi
nin bombaları ve mitralyöz ate -
şiyle batırılmış olduğunu bildir
mektedir. Maamafih Patia bu tay 
yareyi düşünniye muvaffak ol -
muştur. 

Nevyorktarı Berlirne 
Londra, 7 (A.A.) - Ingiliz ga· 

zeteleri, bugün dünyamn eıı bü -
yük tayyaresi olan muazzam 
B-619 bombardıman tayyaresi -
nin fotoğraflarım neşretmek'i:edir. 
Douglas fabrikası tarafından ya -
pılan bu tayyare, 82 ton sikletin
dedir. Bu tayyare saatte 480 kilo
metre süratle, Nevyor.ktan lB ton 
bomba hamulesi ile Berline ge -
lebilecek. bombalarını Alm:ın hü 
kil.met ~erkezi üzerine atabilc -
cek ve bilahare hiç yere inmeden 
Aınerikaya dönebilecektir. ----a-
Roınanyada Yapılan İlk 

Denizaltı 
Bükreş, 7 (A.A.) - Romanya

da yapılan ilk denizaltı "S. l,, 
dün Galas tersanelerinden deni
ze indirilmiştir. 

Suriye Yüksek Komiseri 
Şama Gitti 

Lyon, 7 (A.A.) - Beyruttan 
bildirildiğine göre Fransa'nın Su
riye yüksek komiseri General 
Detz iki hafta kalmak üzere dün 
Beyruttan Şam'a hareket etmiş
tir. 

olduğu kadar çabuk çölü geçemi 
yeceğini ve geçtiği takdirde böyle 
bir ileri hareketin iaşe edilemıye 
ceğini zannediyorlardt. Bu bir ha 
ta oldu. Fakat bu harpte hatalar 
olmıyacağım farzedenler "ger -
çek,, ten çok uzaktılar. ~i~di Her 
!iyen düşman kuvvetlerınm. ~en: 
dilerindcn çok uzaktırlar. Şmıdı 
ilerliyen düşman kuvvetlerinin 
kendilerini çok uzak olmıyan 
bir istikbalde bekliyen bütün te 
sadüfler çetin muharebelerde ne 
yapacaklarını görmek kalıyor. 

Amerika. 
duları .e:arbi Afrikada Brezilya 
sahilini kolayca tehdit edebilecek 
bir ileri üs elde etmek için mez
kur mıntakaya göz koymuş bu
lunuyor. 

"Bunlann propa_ı:tandacıları bi
zim milletimiz arasında bile sim
diden büyük bir faaliyet göster
mektedirler. Hitlerle ortakları, 
fırsatları büyük bir meharetle 
vakalamasını biliyorlar. Bunlar 
ki:.:.~h<t'l bir tavırla biz de dahil 
rıldueulnuz halde bütün dünyayı 
su iki sıktan birini kabule davet 
"'divorlar: 

"Ya sefilane bir inkiyat. yahut 
<;iddctli bir mükavemet.. Birlesik 
ı\merika devletlerinin tarihinde, 
bu devletlerin kücük oldukları 
7.amanJarda bile. buna benzer bir 
taleo karsısında boyun eğilmis ol
rfoi!tınu hatırlamıyoruz. 

"Muhteris insanlar müteddit 
defa dünvayı fethetmek tesf'bbü
sünde bulunmuslar.dır. Fakı\ bu
na devamlı bir sekilde hic bir za
man muvaffak olamamışlar ve o
lanırvacaklardır. 

. Büyük Britan~aya yapılan de
nız . yardımının arttırılmasını 
tavsıye eden Stimson ezcümle 
ı:ö:vlı? demiştir: 

.. "Harp·~· f~lomu:z, İngiltercye 
gonderdıgımız malzeme ve mü
birnmatrn emniyetini deniz üze
rinde temin etmektedir. Bu su
retle. donanmamız kendi mem -
leketimize ve me>fkurelerlınizin 
muhafazasına büyük bir hizmet
te bulunuyor. 
Eğer İ~giltere sukut ederse 

Amerika. karsısına cıkacak olan 
cok üstün deniz kuvvetler1ne 
karşı garp yarı küresini müda
faadan aciz ·kalacaktır. 

Büyiik Britanyanın can dama
rı tehdit ediliyor. Nazi gavretle
ri su anda en yüksek noktasını 
bulmm;tur. Biz ne yapacağız? 
Çok siikür ki, en tehlikeli tehdit 
bir taarruzdan ibarettir ve ei!er 
istersek bu taarruza muvaffakı
vetle karsı kovabiliriz. Bugün 
bütün kuvvetimizle bir ordu ve 
hava kuvveti teşkiline ~alısıvo
ruz. Fakat donanmamız hfr tür
lü tehlikeve kar-ıı kovmrv::ı h~ -
7.1rdır ve eğer filolarımız İnıtiliz 
füolanmn gayretlerine bütün 
Okvanuslarda. simalde. cenupta. 
sarkta ve garpta müzaheret ede
cek olurlarsa. kıtaınız etrafında
ki emniyet sahasını koruyabilir
ler. İste bu suret1edir ki, Nazi
lerin bize kadar gelmek gayret
leri. demokrasilerin bütün kuv
vetleri seferber edilinciye kadar 
akim bıraktırılabilir. İste bu su
retledir ki. istibdadın fena kuv
vetleri. mikroplarının zehirlevi
d kudreti zail oluncıva kadar 
kırılmıs olacak ve böylece dün~ 
vayı yeni ve muazzam bir hür
rivet daI,ı!ası tekrar kucaklı:va-
cak+ı...... .. 

llarp yakuı görülüyor 
Vaşington, 7 (A.A.) - "Reu

ter,, : Dün Stimson tarafından 
söylenen nutuk, bütün memle -
kette derin akisler uyandırmış
tır. Stimson'un sözleri artık A
merikanın harbe girip .li!irmiye
ceği meselesinin değil. ne :zaman 
harbe girece.ği meselesinin mev
zuu bahsolduğunu göstermekte
dir. 

Sövlendi.E~ine göre nutuk, A
merikan donanmasının Almanya
nın hezimetini temin ic:in Atlan
tik muharebesine atılacağını ih
sas etmektedir. 

* Londra, 7 (A.A.) - Batavia 
radvosu. Amerika Harbiye Nazr
rr Stimson'un nutku hakkında 
söyle demP.ktedir: 

"Hatta Churchill bile bundan 
daha iyisini yapamazdı. Stimson. 
vakarlı bir müddeiumumi tavrı 
ne. ithamlarını beşeriyetin bü
tün sefaletini mucip olan ada -
mın suratına atmıştır. Bu nu -
tuk hem bir ihtar, hem de bir 
ilam hamtir ... 

Avustral11a Basvekilinm 
beyanatı 

Yeni kuvvetler yığılıyor 
Kahire 7 (A. A.) - "Reuter"in 

~arp c;ölUndeki husu1i ~u~~biri 
bildiriyor: ''Mısırda bugünku va
ziyetin bariz vasfı şudur: Gerek 
mihver kuvvetleri ı;(erek mütte
filc kuvvetleri, durmadan takviye 
kltaları ji!etirmekte ve her iki ta
raf da keşüler yaparak ~ hatla
rını düzelterek ve kuvvetlendire
rek biri diğerinin takviye kıta
lan almasına mani olmıva calış
maktadır. Almanlar büyük bir a
vansla işe başlamışlardır. Fakat 
Tobruk tehdidinden başka, Al- Ncvyork, 7 (A.A.) - Clipper 
manların münakale yolları devam tayyaresiyl<' Nevvorka muvasa
h bir hava hırpalanmasma maruz lat eden Avustralva Başvekili 
bulunmakta ve esaslı iaşe ve le- Menzies demiştir ki: 
vazım alma mevkileri her gün "Amerikan milleti İne-iltere
bombardıman edilmektedir. Bin- ııin Atlanti'k muh::ırehPsini ka
gazi'nin mihver için hayati ehem- -ı:ımması icin büyük dehasını kul
miyeti vardır. Cünkü Bin;.!azi vo- T;:ımrııılıdrr. Amerik:ı. insanivete 
lu ile münakalat, Trablusgarp ,._i.ivük bir hi1..met ifa eoebilir. 
yolu ile münakalattan 1200 kilo· 'l'avyarc> imal edebilir, bilinmesi 
metre daha kısadır. Bu sebepten ;,.;:ıo ı:>den nokta, azami istihsal 
dolayı İngiliz hava kuvvetleri 13lde etmek fr1,..re nasıl bir sü
Bin.ı;ıazi limanı ile pek ziyade mes ,.at.le isleri :vola kovacaihmzdır. 
gul olmakta ve bu limana ancak Dünya bıınıı bekliyor. Ri7.den 
uzun fasılalarla birkac küci.lk va- hnvıroerverlik vapm:ıklıilmız 
pur girebilmektedir. H-ava kuv- hek]Pnmivor. SiulPn istenilPn 
vetlerimizin bu harekatı esnasın- 1~'-'nili ~10minizi müdafaa etme -
da, bir çok vapur batırılınıs ve rıizdir. İnl!iliz milleti de. bP.nim 
baska vapurlar hasara ukı:atllmış_ "ibi. bu harbin sizin de harbiniz 
tır. Benme tarb!ate ~Y~ ile --ldul1n-- :.~.,,..,......,H.,rı·,. 

Almanlarn otomobil naklive kol- Müsadere edüen 
larının $teçmesi icabeden mikdan j vapurlar 

•cek Müteakiben Churchill, Lloyd 
mıı-"orıte'un Türkiye ile İrak ara· 
av-1da bir anlaşmadan bahseden 
ırkevanatına telmih ederek söyle 
u·u-vnm etmistir: 

Churchill, daha sonra sözlerine 
şöyle devımı etmiştir: 

"Geri dönerek yendiğimiz teh 
likeler üzerine bir nazar atfetti
ğim ve iyi geçen şeyler gibi fe
na geçen şeyleri de hatırladığım 
zaman fırtınadan korkmıya rna ~ 
hal olmadığına kanaat getiriyo -
rum. Fırtına varsın kükresin, tah 
ribatını yapsın. Karşılıyacağız, ye 
neceğiz,, (Uzun ve şiddetli all-..ış
lar) 

ChurchHl'in nutkundan ~onra 
meclis itimat takririni 3reye kar 
şı 447 reyle kabul etmiştir. 

MütE>:llobP.n tı?krar Siremıik'
deki Alman ilerleyi5ine dönen 
Churchill demiştir ki: 

az vollara mütemadiven hüeum- ı 
lar yapılm.akt3dır. Tayyare mik
darı bakımından adet faikivetine 
rdmen, Almanlar, müttefik mü
nakale yollarını kesmiye calışma
mıslardır. İngiliz kıtalarının mun 
tazaman Sollum civarında kesif; 
ler yapmalarına rağmen. hic bir 
düşman keşif kolu ~imdiye kadar 
İngiliz mevzilerine yaklaşmamış

Vaşington, 7 (A.A.) - Müsa
dere edilen ve Amerikanın mU
dafaası için kullanılabilecek olan 
vapurJarm bir muhariptn diğer 
hir muharibe devredilmemesi 
hakkında Cümhuriyr!tci mebus
lardan Culkin tarafından verilen 
tnkrir 131 re:ve karsı 161 reyle 
Miimcı;siller ·Meclisi tarafından 
reddedilmislir r. "Lloyd George. her halde İrana 

"Bir düşman ~lz!nkindcn 5, 6 ke
re d~ha bllyük bir muazzam orduya 
malik olduğu, daha uygun bir surel-

"Oradaki Generallerimiz, bic
bir i.istün Alman kuvvetinin vaki tır. 

lrakta Son Vaziye 
(Baş tarafı l incıdt 

Irak tebliğine göre 
Be:vrut, 7 (A. A.) - "Ofi": t 

rak Genel kurmayı aşa_ğıdaki teli 
lii!i neşretmiştir: 

Garpte topçu ve tayyarelrı 
Habbaniye kampJnı şiddetle bo~ 
bardıman etmişlerdir. Mi.ihinmr, 
ve petrol depoları ciddi hasar~ 
u_ğratılmıstır. Yerde iki tayyart 
tahrip edilmiştir. Düşman .aaYı 
kuvvetleri iki defa Raşit kamp~ 
nr bombardıman etmiş ve kan i 
ve tayyare meydanı üzerine varı~ 
gın ve infilak bombalan atmı~ 
tır. Hasar fazla mühim değildi~ 
Tayyareler ve hava dafi batarı 
vaları müteaddit bombardımat 
tayyareleri düşürmüslerdir. 

Cenupta bir düşman tayyare'i 
dün öğleye doğru, Basra önünd( 
bulunan kıtaları bombardımaı 
etmis ve bir çok bomba -atmıstıı: 
Kltalarırnız Basradaki İnıı:iliz on 
dusuna hücum etmistir. Netice:I 
henüz malum olmıvan cok siddetı 
li bir muharebe vuku bulmustur, 
Düsman tayyareleri Ruba üzerin. 
de ucmus "ve hedeften cok uza~ 
mesafeve düşen bir çok bomba• 
lar atmıştır. 

Nakliye tayyareleri Hadis::ı'v~ 
inmiye tesebbüs etmistir. 1ra1ı 
kıtaları bunların üzerine ateş aç. 
mıs ve buniard-an bir tanesini 
vakmıştır. Altı Mayısta düşman, 
9 u bombardıman ve ikisi nakliy1 
olmak üzere 11 tayyare kaybet. 
mistir. Ayrıca beş tayyare de ha, 
sara uğratılmıstır. 

Beyrut, 7 (A. A.) - "Ofi": İ, 
rak hükumeti, hususi otomobille. 
re E'l kovmak kararını almıstır. 
/ngiltere lehine tezalıürat 

Kudüs, 7 (A. A.) - "Rıeuter": 
Alman radyosunun İrak a~ileri~ 
ni tesci maksadiyle Nablus'tr 
karıı:asalık cıktıihna dair verdi<>! 
haberleri tekzip etmek üzere bu 
müslüman sehrin bütün halkı dün 
~ütle halinde sokaklara cıkarak 
Tngiliz ordusunda hizmete cartı· 
rılan Arap askerlerinin !!ecit 
resmini hararetle alk1slamıstır. 
Bu ı!ecit resiminden sonra bir 
cok arap askere yazılmıva koş
mustur. Filistin'in muhtelif yerle
rinde buna benzer resmi geçitler 
Ve f P"::thiirlf'r y;:ım]m1cf:ır. 

lngiltere11in Musul 
petrolleri siyaseti 

iflas etmiş 
Berlin, 7 (A.A.) - Yarı resmi bir 

membadan bildiriliyor: 
Berlinin ".:Sarnhiyetli rnahfillerinde 

ve gıı:ı:ete muhabirleri önünde bu ııl{
c;am yapılan beyanatta Almanyanm 
Musul petrollerinin ehemmfyetini i
zam etmekten uzak olduğu bildiril
miştir. Bununla beraber Mu!!tıl pet
rollerinin Akdenizdeki İn~illz filosu 
ile Yakın Şarktaki İngiliz kıtalarınm 
ve bu meyanda General Wavell kU\·
vetlerinin bütün ihtiyaçlarını temin 
edecek bir me\rk!de bulundu!u ilave 
edilmektedir. 

Bundan başka ayni mahfillerde be
yan olunduğuna göre, f ngilterenin 
Musul petrolleri meselesinde ötcdcn
beri takip ettiği yol, Yakın Şarkta 

tngiliz siyasetinin bugüne kadar ma
hirane idare edilmis olduğunu göster
mektedir. Fakat bu siyaset rimdi if
lAs etmiştir. Filhakika Irak hadisele
ri iki baknndan İngiltereyi tehdit et
mektedir: 

Bu Mdiseler sade İngiltereyi Ak -
denizdeki petrol depolarından mah
rum etmekle kalınryacak, bundan 
başka Hindistana giden kara yolu ü

zerinde birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir mevkiden de mahrum ede
cektir. Bu kara yolunun Süveyş ka
nalmm ötesinden geçtiği unutulma
malrdır. Albay Lawrence'in meşhur 

çöl isyam şimdi Irakta tekerrilr et
mektedir. Fakat bu sefer vaziyet İn
gilterenin aleyhinedir. 

Harbiyede Feci 

Bir Otomobil 

Kazası Oldu 
(Baş tarafa 1 incide) 

yaşında Hulusi oğlu İhsana çarp
mıştır. 

Yaralılar derhal Etfal hasta
nesine kaldırılmış ise de, aldık
ları yara çok ağır olduğundan 
Ahmet Fuat ile ~cmal Soymen 
derhal ölmüstür. ihsanın hayatı 
da tehlikededir. 

Hadiseyi müteakıp yakalanan 
şoför, karanlıkta karşısına bir
denbire bu üc gencin c.ıktığını, 
fren yapmıya vakit kalmadam 
kendilerine c;arptı~ını iddia et
mektedir. Fakat hadisenin haki
katen bu sebepten ileri gelip 
gelmediği henüz tavazzuh etme· 
miştir. Zabıta tahkikat yapmak
tadır. 

Fransızlar Madagaskar 
Limanlanna Mayin Döktü 

Nevvork, 7 <A. A.) - Associ 
ated Press bildiriyor : Amerika 
bahriye nezaretinin haber verdi
Ciine ı?öre. Framız hükume1.i ~fa 
dagaskar'ın üc limanına mavin 
dökmüştiir. Bu liınanısr Diego
Suaroz. TamataYe ve Mu iun,ga'
rlır. 
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Temiz Hava ••• ivi Bakım •• : __ lll, 

Çocuğu Gürbüzleştirmeğe Kafi İki Mühim Unsurdur. 
l\lemleketimizin Saf Havası, Feyizli Topraklan, İş Verimi Türk 

Neslinin Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır. 

Daima ÇAPAMARKA • 1 , 

- . . ' .:. . ' ~ ... . . :, . ~ . -. ~ .. f . . ~ ,l. • • j,... • , ,/ •• ... (..' ...... ;. ... - J . _,..., 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

(Qcuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk liabası, çocuğuna Ioymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Çünkü: Çocuk Ar.siklopedisı • r ... ü: 
çocuğun mektepte 1 

Çocuk Ansiklopedisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en cok verilen eserdir. 

mektep dışında, hatta 
mektepten sonra mub· 
taç olluğu en kıy-
metli eserdir. 1 

:'.:ünkü: ı ı -. 
Her hediye kırılıp kay- Çünkü: Çocuk A:ıs;'}{lopedist 
bolabiliı:, veyahut u. çocuğunuza faydalı ve 
nutulabilir . Fakat Ço-

1 

b_ilgi~i .bi~. 8::kadaş va-
cuk Ansiklopedisi ço- züesını gorur.Ona ooş 
cuğun hayatı üzerİnde 

11

, saatlerinde hocalık ve 
tes . ak b .. arkadaşlık eder 

ır yapac ve u- • 
tün hayatınca iz bmı. 
kacak bir eserdir. 

,T.AN .'. NeŞriyat .. 'E-vi 
.. ~ . •' ' . 

" ~·"." · · · · . . 1 s t a n b u· ı " ... 
Adres : lstanbulda TAN Matbaası 

• ' "" ;~ ' "' • ' • 1 ı • ,, ~ , 
TURK TICA~ı;r·~ANUASI A.~ 

, l<UPONLU VADE:LI Mi;VDUAT 
PARAN 1 BURADA f.(LET 

CEj 

..,...,.,ı.u men ed.!.tı (o7l) lira olan beheri 30 gramlık 5000 şi§e, be
heri 250 gramlık 600 şişP veyn teneke ve beher i 500 gramlık 200 şişe 
veya teneke mnden parlatıcı mayi (26.5.941) P azartesi günü saa t ( 10, 
3:J) on buçukta Haydarpaş:ıda Gar binası dahilindeki komisyon tarafın
dan ıı_çık ek<:iltme uruJiyle ~atın ahn::ıcaktır. 

Bu ioe girmek istıyen'erin (42) lira (83) kuruşluk mu,·akf' ıü temi
r t ,.e kanunun t yin ett,gi vc~ıııkle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar crııi yona mürııra .. Uıırı lfız ınıdır. 

E u i,.c ait ":utnaınclcr "-omisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3553\ 

i 
e 

Çocuk Ansiklopedi8i ik 
cilttir. Mükemmel şekild 
teclit edilmiş olarak iki cil 
di birden (7) liradır. 

-
e Talebe ve muallimler 

tenzilatlı (6) Uraya verilir. 

. .. ' 

, BiR DIŞ TABiBi ' 

1 l
Arkadaşa ihtiyacını vardır. Di-

. 

yarbakı:ra gelmek üzere adresi
m e acele ~vabıru beklerim. 

ı Dişçi Zeki • D. Bakır , 

i-1 Divriği slllh hukuk hakiml 
ğinden: Divriğinin İmamoğl 
mahallesinden Halil Ergün tara 
fından ay ni yerdeki arsa, bahçe 
nin t aksimi davasında hisseda 
ve davalı ayni m ahalleden yer 
meçhul olan Nebi kızı Mediney 
ilanen dav etiye tebliğine kara 
verilmiş olduğundan 12-5-94 
~ün ve pazartesi saat 9 da Div 
riği sulh hukuk mahkemesin 
~elrncsi yahut vek il göndermes 

u 
-. 
r 
i 
e 
r 
1 

-
e 
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İstanbul Asliye 9 uncu Hukuk 
Hakimliğinden: Beşiktaş Hasan 
paşa der~si 87 No. da mukim Ha 
tice tarafrndan Beşiktaş Türkal 
mahallesi Mecitali sokak 5 No 
da Selim aleyhine açtıjb boşan 
ma davasında : Müddeaaleyh !!Ö 
derile n dava arzuhalinin tebli 
ilm üh aber in e v erile n meşruhat 
ta m üddeaaleyh in ikametl!ah 
me(,'hul bulunduğu serh verile 
rek teblii!'siz iade edilmiş oldu~ 
görüldü~ünden arzuhal suret 
vi nn i ıtün müddetle S?azete il 
ilan edilmis ohm mahk<'me ıtün 
olarak tavin e<lilen 30/ 5 / 941 sa 
at 14 tayin edilmis oMu'!unda 
muhııkeme ıilnilnde mahkemey 
gelmesi veva b ir vek il ı?Önder 
mesi aksi takdirde 1!1Vaben mu 
hakemeye devam edilN::e~inde 
davetive makamına kaim olmak 
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i12'ere ilan olunur. 

KAYIP: İstanbul Deniz Tica -
ret Müdürlüğünden aldı~ım 

-
-

941/2198 numaralı liman cüzda 
nımr kaybettim . Yenisini alaca 
ğımdan eksinin h ükmli k alma -
mıstır. 

Mustafo oi:-lu İsmail Sisman 

1 

TAN 

Trenle 

T6bi 

SevkedHecek Beyannameye 

Yolcuların Hareket Günleri 

lstanbuI Vilayetinden Tebliğ Edilmiştir: 
Haydarpaşadan katann 

Sıra Hareket tarihi Saati Yolcu Is. lar Bilet N o. lan 
No. adedi 

• 8-5-tall 

Gümrükler Muhafaza Genel K, 

Satın Alma Komisyonundan : 
Cine ve mJktarı Mu hammen bede ll Tem lnab Pazarlık gUnO 

Lira Kr1- Lira KrJ -
25 ton sömikok 637 50 47 82 12 Mayu: 1941 S. 15 
4 ton cırahk odun 
ve 4,5 ton mangal 315 00 23 63 12 Mayıs 1941 S. 14 

9 18/ Mayas/ Pazar 
10 18/Mayıs/Pazar 

12.30 740 Eskişehir 
16.40 625 Kütahya 

kömürü 
) 7520- 7732 Yukarıda yazılı iki k<ılem mahrukat hizalarmda yazılı gün ve saat-
) lerde pazarlıkla alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görillebi-

42 Tavşanla 
2 Demirli 
1 Bayköy 

) lir.İsteklilerin belli gün ve saatte Galata Mun,hane caddesı - İbrahim 

2 Dursunbev 

~ 7732- 7932, _R_il_a_t -h-an_ı_n_da_k_i_k_o_m_i._sy_o_na_g_e_ım_c_ıe_r_i. ______ <_3_50_1_> _____ _ 

J Diyarbakır Belediyesinden : 

11 19/Mayıs/Pazartesi 

1Z 19/Mayıs/Pazartesi 

13 20/Mayıs/Sah 

14 20/Mayıs/Salı 

.. 

672 

12.30 3 Ihsaniye 
601 Afyo:ıı . 

604 

16.40 275 Isparta 
166 Eğridir 

441 

12.30 55 Sandıklı 
4 Eğinova 

70 Keç~burlu 
475 Burdur 

604 

16.40 46 Çay 
11 lshaklı 

635 Akşehir 

692 

) 7933- 81Q4 

} 8268- 8444 

' ) 8105- 8267 
) 
1. 

' ) 8445- 8618 
~ 

1 - 31776 lira 37 kuruş keşif bedelli belediye elektrik fabrlkuı ba
raj inşa.stJ 21-4-941 tarihinden itibaren 31 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale 22 Mayıs 9U Perşembe günü .::aat onda heledive encilinc-
nind e yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2383 lira 2S kuru~tur. 
4 - İsteklilerden aranan vesaik: 
A - Evvelce otuz bin liralık inşaat yaptığına dal .. resm1 blr vesika. 
B - T icaret :>dasında kayıtlı tllllunduğuna dair biı vesika. 
C - Bu ihaleye girebileceğine cair vilayet nafıı, müdürlüğünden ve

ı ·ımiş bir vesika. 
5 - İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan tanzim ede

cekleri teklif mektuplarını 22 Mayıs 941 Perşembe gunü saat dokuza ka
da:- imzalı makb•L7 mukabilinde belediye riyasetine vermeleri ve bu sa
a tten sonra verilecek kapalı zarfların kabul edilemiyeceği proje ve ke-
şiflerin belediye ten müdürlüğünde görülebileceği ilan olunur. (3323) 

Muhammen B.%7,5teminatı 

Cinsl Mik, L ira Kr. Lira Kr. 
Eksiltme 
Şekli saati 

15 21/Mayıs/Çarşamba 12.30 54 Ilgın ' Vona 10 adet 650 48 75 A . Eksiltme 
47 Kadın.han 

617 Konya 
) 8619- 8816 Anidrit 

sülfürü 3020 Kg. Pazarlık 15 

16 21 /Mayıs/Çarşamba 
17 22/Mayıs/Perşemb~ 
18 22/Mayıs/Perşembe 
19 23/Mayıs/Cuma 

16.40 
12.30 
16.40 
12.30 

J 

718 

702 
701 
715 

20 
2 

221 
4 

156 
9 
9 

29 
193 
·99 

Konya 
Konya 
Konya 
Çumra 
Mandasun 
Karaman 
Ayrancı 

Ereğli 
Ulukışla 
Hacakm 
Yenice 
Dursun 
Mersin 

712 • ·-· 

) 8817- 9028 
) 9029- 9207 
) 9208- 9391 
) 
) 
) 
) 
) 9392- 9594 
) 
} 
) 
) 
) 

1 - Şartname ve nilmu neleri mucibince yukarıda cins ve mlkdarlan 
yazılı (2) kalem mC\lzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alına
caktır, 

2 - 10 adet vonanın muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasın
da yazdıdlr . 

3 - Eksiltme 16.5,941 cuma günü yukarıda yazılı saatlerde Kabataşta 
levaznn ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümune ve :ıartnameler sözü geçen şubede görülebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve_saat

lerde 37,5 güvenme paralariyle birlikte mezkür kimisyona müracaatlarL 
( 3363) 

, Çok Kıymetli Bir Çift Küpe 'la 

1 Tek taş pırlanta i 
12 Mayıs 1941 pazartesi günü saat 14 de Sandal Bedestenin-

' de müzayede ile satılacaktır. IJI 

20 23/Mayıs/Cuma 16.40 265 Menin 
Haydarpaşadan katann 

) 9595- 9803 Sıra Hareket tarihi Saati Yolcu ls. lar Bilet No. lan 
454 Adana 

21 24/Mayıs/Cumartesl U.30 
22 24/ Mayas/Cumartesi UUO 

719 

715 
3 

60 
3 .. 

> \ 

23 ZS/Mayıs/Pazar 

•' 
..• 

·.; . . .· . 
- ---""---~ 

%4 25/Mayıs/Pazar 
25 26/ Mayas/ Pazartesi 
26 26/Mayıs/Pazartesi 
27 27 /Mavıs/Sah 

12.30 

' 35 
i22 
64 
11 
40 
44 

1 

181 
170 
440 
56 

6 
26 
59 

756 

16.40 778 
12.30 779 
16.40 781 
12.30 323 

·' 

4 
3 
5 

129 

764 

28 27/Mayıs/Sah 16.40 762 
29 28/Mayıs/Çarşamba 12.30 5 

14 
34 
37 
13 

4.69 

---·-· 572 
30 28/1\layıs/Çarşamba 16.40 573 

31 29/Mayıs/Perşembe 12.30 
32 29/Mayıs/Perşembe 16.40 

·. 

.. 

562 
12 
11 

5 
37 

224 
44 
23 

8 
25 
2 
3 

21 
16 

l25 

556 

Adana ) 9Jl04- 9995 
Misis ) 
Ceyhan ) 
Toprakkale ) 
Erzin ) 
Dörtyol ) 
Iskenderun ) 9996-10202 
Osmaniye ) 
Bağçe ) 
Feyzipa'a ) 
Islahiye ) 
Meydamekber 

) Eloğlu 
Narh 
Pazarcık 
Göl baş 
Kapıdere 
Malaba 

) 
)10203-10409 
) 
} 
} 

- . 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Baskil 
Şefkat 
Yolçata 
E~ 

)10410-10636 
)10637-UJ909 
)10907-11097 
) 
) 
)11098-11332 
) 
\ 

Eliziz )11333 -11542 
Sivrice ) 
Gürek ) 
Maden )11543--11690 
Ergani ) 
Geyik ) 
D. bakır, Turhal, Sirkeci 

D. bakır, Turhal, Sirkeci 
11691-11846 

Diyarbakır )11847-12001 
Bey Iikalur ) 
Sanköy ) 
Sazak ) 
Biçer · ) 
Polatlı, Sirkeci, Turhal 
Sincanköy ) 
Etimesut )12002-12152 
Kay er ) 
Lalahan } 
Elmadağ ) ' 
Kılınçlar ) 
Irmak ) 
Yahşihan ) 
Kırıkkale ) 1 

33 30/Mayıs/Cuma IZ.30 475 Çerikli 
225 Yerköy 

)12153-12336 . 

34 30/Mayıa/Cuma 

-700 

16.(0 485 
8 
8 

31 
3 

166 
6 

102 

Yerköy ) 
Şefaatli · ). 
Kanlıca )1233L-12520 
Fakili 1 ) 

Paşalı ) 
Hinımetded~) 
Beydcğirmeni 

No. adedi 

35 31/Mayıs/Cwnartesi 12.30 166 
81 
67 

(39 -"153 

36 31/Mayıs/Cumartesi 16.40 749 
37 ! / Haziran/ Pazar 12.30 175 

5 
550 

730 

Ince~ıu 
Başköy 
Dedelihisar 
Niğde 

Niğde 
Bor 
Bor-Çatalca 
Ka;xseri 

38 1/ Baziran/ Pazar 16.40 736 Kayseri 
39 2/ Haziran/ Pazartesi 12.30 738 Kayseri 
40 2/ Haziran/ Pazartesi 16.40 15 Gömeç 

15 Gemerek 
30 Şarkışla 

649 Siva.ı 

709 ' ..., 

) 
)126Zl-12720 
) 

)127%1-12907 
) 
)12908-13120 

)13121-13313 
)13314-13506 
) 
)13507-1374& 
) 

41 
42 

3 /Haziran/Salı 
3/ Haziran/ Sah 

12.30 684 
16.40 682 

4 

Sivas )13749-13949 
Sivas )13949-14147 
Sivas·Catalmı · 

43 

686 

4/ Ha;:;iran/ Çarsamba 12.30 4 Armağan 
14 Çetinkaya 

'l Demiris 
18 Kılmçhan 
1 Avşar 
9 Çörek 

522 Divrit 
27 f'..alta 

602 

44 (/Haziran/çarşamba l 6.40 650 Bağıştaş 
45 5/ Haziran/ Persembe 12.30 514 Bağışt~ 

•• 142 Ilıç 

46 

48 
49 
50 

656 
,1 

5/Haziran/ Pcrsembe 16.30 393 llıç 
70 Güllül>ağ 

173 Kemah 

6/Haziran/ Cuma 

636 

12.30 626 Kemah 
5 Alp 

" 8 Dumanlı 

639 

6/HaziranİCuma 16.40 546 Erzincan 
7/ Haziran/ cumartcsi I:!.30 536 Erzincan 
7/ Haziran/ cumartesi 16.40 213 Erzincan 

NOT: 

4 Albnbaşak 
37 Tunceli 
65 Tercan 

1 Erbaş 
31 Karasu 
5 Saptıran 

22 Aşkale 
3 Kaplıca 

47 Ilınca -428 

·. 
t' 

) 
) 
) 
)14148-U3:?% 
\ 

)14323-14496 
\14497-14683 

) 
)14681-HE67 , 
·~ 

) 
)14868-15052 
) 

)1505'.l-1520~ 
)15?1 n_15~5.ı 

) 
) 
) 
) 
)15360-l:l:il; 
) 
) 
) 
) 
) 

Haydarpaşadan saat 12,30 da kalkacak trenlerin npurt 
köprüden saat 9 da ve Haydnrpaşadan saat 16,40 da kalkacaı 
trenlerin vapuru köprüden sn<!t 12,30 da hareket eder. 

:>ahıp ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve .N cşrıyat 

T . L ~ rA N l\fathıu•<1n 


