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G ONLUK SiYASI HALK GAZETESi 

~r. Churchill'in ı----·-·-.. ·-------· .. --....... ____ ,_i Yeni Alman 
ıtşa Ettiği ıŞeif Ankarada ı F 
Hakikatler ı ı • rans ız 

A nla şmas ı 
Avam Kamarasında cereyan eden 
müzakere ve münakaş!l1ar, Başve-

kil ve Harlciye Nazırıntn \·erdik
lE"ri izaha t birQok meseleler in ay
dınlanmasına sebep olmuştur. Ru 
m üzakereler, hem Akdcınb:dcn İn
g ilizlerin çck ilf"Ccgi h ~kkmda işı1 a ı 
t"d ilen r i\'ayetlcri önlem iş, hem 
de bUtUn d ünya efk<\rı umumiye
~ i ne muhtelif m e '."elelt"r hakkınd a

k i İngiHz görüşünü anlatmıya h :z
m et chr•istir. 

M. Zekerıya SERTbL 

İşgal Berlin, 

Masraflarını 

Azalt ıyor 

Lond r ada Tefs ir le r 

Fransa Buna Mukabil 

Bir Deniz Anlaşması 

Y apmağa Razı Olmuş 

ral Darlan ile Alman ask~ri ma 

J E AN DE NY
1 . 
nın 

TÜRK DİLİ GRAM E R İ 
"Osmanlı Leh~esi,. 

ALI DLVI ELÖVE tarafından yapılan Türkçe tercümesinin Birinci 
fasikülü çıkmıştır, Fiyatı : 50 K. 

Maarif Vekllllğf Yaymevlerlnden ve bütün kitapçılardan araymız. 
(3807) 

in ikbali 
m) m 111astebit 
rı Polycıote tari 
'iliği il• ~anın 
i ki kartltşındctı 
diğeriııı siinn 

ın ada,.• hılkirn 
'ravu~ı,ııııdan · 
fak aktı'erek 

tc'e tala 0 ka 
ordusııJ" nerey 
be eı-ıiş. do 
Jete saııırsa . Ilı 
.. h t' a bır o re ı .1 ün I ·ıjj·• ı e l!: 

) ,·ayıl 
•r tar '."' . 
bu daJıll cılvesı 
ini çe)IJ!il·, Pot) 
P gön~rınış: 
:lost viJIJuttefi 

. . . .,,k beııı 
nı ışı.,. 1 raka t jıJlll~ e 
·üzg·n ııenı eıı a kar 
llay~nııı ı 
lıdır da 
' b~in t ( 
reklı ıiin lı eıs 
olur. nu a., 
ılup dı ıo ki 11tlt 
lıyan tle ci"~ 
vaUal1' t oı 
ahruıı: •cısı 

Harp içinde bir milletin en 
bıiyük saadeti. başında ce

sur, az ımkar, i1eri_vi gören ve 
milleti tarafuıdan se\'ilen bir li
dere sahip ·olmaktır. Türkiye bt• 
bahtiyar ıtıemleketlerden bir'rlir 
İngiltererurı de tarihinin bu en 
güc devresinde başında Mr. Chur
chil~ ııibi tehlikeden vılmaz, ha
kil,-:ıtten korkmaz, fe na günleri 
.ı<üler yüzle ve ümitle karşılay~
"ak kadar azimkar bir devlet a
damı bulunması, İngiliz milleti 
ıçin büyük bir tali eseridir. 

l 
Vichy. 8 IA.A.l - "Ofi ., J\mi- · 

kamları arasında Pariste .cerpyanl l ngiltcreye malzeme götüren ••apurlan himaye etmesi ısrarla istenen Amerika 
eden konuşmalar netıcesınde aşa sup harp gem;Jerinden birkaçı bir mancua esnasında 

. !azı#' h 
donanmasına men• in biıtil ~e 

d tle 

Mister Churchill her vakit ha
kikatleri bütün cıplaklığ iyle ııö
ren ve gösteren bir devlet adamı
d>r. İktidar mevkiine geldij(i za
man, milletine ümit, zafer. mu
vaffakıyet vaadedcrek alkıs top
lanııya çalışacak yerde , "size kan, 
gözyaşı , say ve terden b3ska bir 
şey vaadetmiyorum.,, demek cew . 
saretini J;?östermiştir. 1 

ğıdaki anlaşma tahakkuk ettiril-

mirir: lşgaı altında bulunan Knox'un Sözleri 
Fransa ile işgal altında bulun -
mıyan Fransa arasındaki hudut 
emtia ve kıymetlere açık bulun
durulacaktır. Şahıslar da, bir 
mıntakadan dığerine vahim 
hastalıklar veya yakın bir akra -
banın vefalı münasebetiyle geçebi 

• leceklcrdir. iki mıntaka arnsın
da resimsiz kart postallarla mu
habere serbesttir. Kara ve hava 

' 'Amerika 
Donanması 

O ııündenberi teakup eden mu
vaffakıyetsizlikler ve hezimetl0 r
den sonra da sorguya çekildiği 
zaman: 

R,~isic."imh ur Inöniiniin garp viliJ,yetlcriınjzde bı'r tetkı'k h ı ordularına mensup askerler de 
seyn at i mezuniyet halinde şimdiye kadar 

Hazırdır,, 

11Ben size hiç bir zaman kan, 
gözyaşı, say ve terden başka bir 
sey vaadetmediın. Şimdi de 
bunlara hatalar, noksanlar ve in
kisarlardaki tam hissemizi ilave 
etmek isterim.,, Demekten çe
kinmem~tir. 

ynparak Ankaraya avd et buyurduklarını yazmıştık. Bu l'e>imde, b d · fi de etmiş olan cleniz W"ı ll k"ı 
Milli Şefimizi, beşüş bir çe·hre ile gardan çıkarken görliv ru un an ıs 1 a · de Bı"r Nutuk 

• 
0 z. askerleri gibi serbestçe bır mm -

========== = =========== = === takadan diğerine geçebilecekler

Söyliyerek Sevkiyatın 

Bu suretle İnııfilz milletini 
beyhude ümitlere kapılmaktan 
korumak istemiş, onlara İngilte
renin daha bu yıl karanlık gün
ler göreceğini, ne kadar süreceğ; 
belli o!mıyan bu karanlıktan son
ra ancak aydınlığa çıkılabileceği
r.i hatır la tmıştır. 

* * 
Avam Kamarasında cereY'in 

eden müzakerelerin ikinci 
mühim safhası da, harp ortasında 
bile münakaşa hürriyetinin de
vam ettiğini göstermesidir. Harp 
zamanlarında tenkit ve mün-.ıka
sanın milli birliği bozacağından 
korkulur. Fakat demokrasinin 
yatağı olan İngilterede harp için
de dahi herşeyi milletin önünde 
konuşup mün:ıkaşa etmekten çe
kinmemek, İngiliz karakterinin 
ve demokrasi ananesinin kuvveti
ni gösteren bir delildir. 

* * 
Avam Kamarasında cereyan 

eden müzakere ve müna
kaşalar, başvekil ve hariciye na
zırının verdikleri izahat bir çok 
meselelerin aydınlanmasına se
bep olmuştur. 

Churchill'in verdiği malumat 
sayesinde öğren1yoruz ki: 

1 - İngiltere Mısırı, Giritli ve 
Maltayı bütün imparatorluk kay
naklarının temin etti.ili vasıtalar
la sonuna kadar müdafaa edecek
tir. İngilizler Mısırdan ve Akde
nizden çekilmek niyetinde değil
dirler. 

2 - Mısır ve Afrika harbinde 
bazı taktik ve tahmin hataları 
yapılmıştır. Fakat tecrübelerden 
ders alınarak şimdi General Wa
vel'in kumandası altında yarım 
milyonluk bir kuvvet toplanmış
tır. Maamafih çöl harbinde in
sandan ziyade makinenin kl)'meti 
vardır. Asker fazlalığı bir kuvvet 

(Devamı: Sa, 5, Sii. 3) 

BERLİ N İN 
G ÖR Ü Ü --
Türkiye, Montreux 

Hükümlerine Sadık 
• 

Kalmışt ı r 
Berlln, 8 (A.A.) - i"arı re>mi 

bir kayna\ tan bildiriliyor: 
Bugün Alman Hariciye Neza

retinde, bir ecnebi gazeteci tara
fından sorulan suale cevaben, 
Montreux mukavelesine .'la?:aı·an 
boğazlar meselesinde hiçbir df' -
ğişiklik olmadığı beyan .xlihniş
tir. 
Şu cihet de ilave olunmuştur 

ki, Türkiye şimdiye kadar taah
hütlerine kat'iyyen sadık kalmış 
ve boğazlardan gccişe ınüs.1ade 
etmediği gibi boğazların bir de
niz üssü olarak kullaııılmasına da 
müsaade eylemf'miştir. Binaena
leyh boğazlar meselesi simdiye 
kadar ihtilıitlara yol açmnnuştır . - -- _,, 

Irak Nazırı 

Ankarada 
Ankara, 8 (A.A.) - Irak Har

biye Nazın Naci Şevket l:ıu sa -
bah saat 10,50 de Toros ek•pre -
siyle şehrimize muvasalat elmiş
tir. 

Sigorta Primleri 

T61ik Edilebilecek 
Milli Korunma Kanununa bazı 

yeni hükümler ilavesi ve Kanu -
nun bir maddesinin değiştirilme
si hakkında bir layiha hazırlan
mıştır. Buna göre, primleri veya 
sür primleri ödenmemiş hayat si
gortalarını talike tabi tu•.mıya 
hükumet mezun olacaktır. Tafsi
lat beşinci sayfamızdadır. ......,_ ............. .. - . • 

Yarın TAN Sütunlarında 

Amerika 1arlhi 
NAKLEDEN: ŞÜKRÜ KAYA 

• Günün en meraklı mevzularından biri Amerikadır. Dünyanın 
ve harbin mukadderatını Amerikan yardınunın alacağı ~ekil 
tayin edecek tir. Bu muazzam ülkeyi yakından tanunak için 
Şükrü Kaya'nın gazetenı iz için hazırladığı "Birleşik Amer ika 
Tarihi,, tefrikasını okumanızı tav~iye ederi z. 

e l.,.anndan itibaren neşrine ha lıyacağımı7 b u tefrika, size Ame· 
rikanın 150 sene içinde ~oktan huıiinkü muhteşem 111cvki inl' 
nası l ıı;c l diğini anlatacnktıı". .,. r_..~...._,..,_ .. , .... a 

' 
' ... ' 

Milli Sel , 

dir. 
2 - işgal masraflarının azal -

ması için müzakereler ba§lamış -
tır. Bidayette masrafların günde 
15 ila 20 milyon Rayşmark ten
zili düşünülmektedir. Bu tenzı -

lnönü 
!at senede takriben üç dört mil -

ile D 1 t yar Rayişmarklık bir fark ., ;s -
ey e !erecektir. Müzakerelere devam 

Reisleri Arasında 

Telgraflar 
Ankara, 8 (A, A.) - J apon

ya imparatorunun 29 Nisan 
tarih ine müsadif doğum günü 
miinasebetiyle Reisicümhur 
İsmet İnönü ile Majeste Hiro· 
Hito arasında tebrik ve teşek
kürü mutazammın telgraflar 
teati edilmiştir. 

Ankara, 8 ( A. A .) - Al
man yanın 1 Mayıs milli bay
ramı m ünasebetiyle Reisi- ? 

ciimhur İsmet 1nönü ile ekse- ' 
lans Adolf H itler arasında 
tebrik ve tesekkürii muta
zamının telgraflar teati edil- 1 
mişt ir. 

Ankara, 8 (A. A.) - frak 
kralı nın 2 M.ayıs tari hint' mü
sadil doğum günü münast'· 
bet iy le Reisiciimhur İsmet İ
nönü ile Majeste İkinci Fay
sal arasında tebrik ve tesek · 
kürü rnutaıarnnıın telgraflar 
teat i ed i lmiştir. ·---- -

edilmektedir. 
(Devamı: Sa. 5, Sii. 3) 

Eski Yunan 
Başvekili 

Korizis'in intihar 

Ederek Öldüğü 

Dün ifşa Edildi 

Kahire, 8 (A. A.J - "Reuter": 
Şimdi ifşa olunduğuna göre. mü
teveffa Yunan başvekili Korizis 
18 Nisanda intihar ederek ölmüş
tür. Bu intihara sebep taşıdığı 
mesuliyetin ağırlığı ve memleke
tin geçirdiği buhran hususunda· 
ki endişeler olduj!;u söylenmekte
dir. 

Yunanistandaki zayiat 
Camberra, 8 (A. A.) - Avus

tralya harbiye nazırı Spender , 

(Devamı: Sa. 5, S ü. 6) 

H im a y e s ini istedi 

Nevyorkta Almanlar 

Tevkif Ediliyor 
Nevyork, 8 ( A .A.) - \'fan -\ 

dell Wilkie, dün akşam 18,000 
kişinin iştirak ettiği bir toplantı
da bir nutuk söyliyerek demiş
tir ki: 

"Gittikçe artan Amerikan is
tihsalatının İnı:!iliz adalarına var 
masını temin bakımından Ame~ 

rikıt liızım gelen tedbirleri alır
sa İnı::il tere zaferi kazanacak
tır. Sevkcdilen hamu!Plerin da
ha az söz, daha cok fiilivatla ve 
derhal himave edilmesini istiyo
ruz. Amerika. harp malzemesi -
nin emniyf't altında teslimini te
min için. himaveli vanur kafile
lerine, denizlerde devrivelere, 
tayyare h;.,.,aye kuvvetlerine ve 
saireve müracaat etmek mecbu
riv,...tinctPrlir. 

· Amerikanın zayıf olduğu ve-

ya harbe fena hazırlanmıs bu
lundul(u hakkındaki mülahaza
ları reddediyorum. İngılız İm -
paratorluğu ile Amerikanın Hıt
lerin vP fabrikalannın maharet 
ve kabiliyetini istihsalat ba'.<ımın 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4) 

Dünya - Ateşim günden güne artıyor ... Eğer (41 ) ı geçerse hapı yutarım!.. 

Hükümeti, karar alınıya davet 
eden W. Wilkic 

İngiltere 
Üzerinde 

24 Saatte 
Nazi Tayyaresi 
Tahrip Edildi 

36 

Brest' te ki Korsan 

Gemilerine de Tam 

isabetler Kaydedil d i 

Londra, 8 (A.A.) - "Tebliğ ., 
Düşmanın lngiltere üzerinde d~n 
geceki hava faaliyeti büy:ik mik 
yasta olmuştur. Mersey sahilleri, 
lngilterenin şimali garbi mınta
kası, Humber nehri mıntakası, şi
mali şarki şehirleri ve Bris!ol ka 
nalı mınlakası Alman hava hü -
cumlarının başlıca hedeflerini teş 
kil etmiştir. Geniş mikyasta ha
sar olmuştur. Şimdiye kadar alı
nan haberler insan zayiat mikta
rının da fazla olduğunu g?ster
mektedir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 2, 

Tass'ın Tekzibi 

Sovyet l erin Garp 

Hududunda T ahşidat 

Yaptığı Asılsız 

Mosko~. 8 (A. A.l - Tass a
jansı aşağıdakı tekzibi neşret
miştir: 
Japon gazeteleri, "Domei" ajan

sının Nevyorktan aldığı bir ha
beri neşretmekledir. Bu haber, 
"United Press" ajansının Vichy 
muhabirinin bir telgrafına göre. 
Sovyetler Birliğinin gru-p hudut
ları üzerinde büyük askeri kuv
vetler tahşit etmekte olduğunu 
bildirmektedir. 
Ajansın bildirdiğine ııöre. Mos

kova diplomatik mahfilleri de, 
(Devanu : Sa. 5, Sü. 5) 

İrak 
ai<<r . kı 

H •• k,,. t • oir şeY zd.ıtlta u ume l iyec;J' .Yi :ı: 
rağJIJ ~e t 

Tavassut 
Teklifini 
Reddetti 

m.nr' 
biflı'ç defa 

ji keodiJ'lZe b · 
zeııesı yapı.~ı:ı: .. 
, do>ı huku 
< ,.erJIJ lfazi 
ıdcıı •ı"1d.ığı 
oıac.ııııı U:ı: 
.• 0ıha~~t 

"'~· 1 tniı<frl' .~ . tıııa 
ıir ı ü•11g" ita 

M
" h ·ı Y 1 ıunda• ıolc tn•f 
ı vercı ere apı ar ;knıtd'r•lc, ı: 

e bi•JIJ',}:e d 
Yardım M ü raca a tla r 1ra ıü1'~fa11t •aral 1 llıı 

de K i 
... 0oratl' 

a evaps ız a ıyoı~~i~ b<k.lil'~b 

Raşit 

mü) d 
hü)Jl"' at! e 

Ali, Ansızın ı b• ,..~~lı ı~t 
<a !•• !t lı 

Bağdattan Ayrlldı ~!~'~~~~~e 
B t 8 (A A ) "D N B ,)dul'°,r . llii eyru , . . - . . . 1 j"' lell\i 

İrak hükumeti. Irak n oktai naz ı . 
rının değiştirilmesi hakkınd Jı 1 .. b•k ... 

13 ·~- ~•ti .Mısır notasına cevap vermışt 1~u faJı..j · 
Irak hükumeti Mısırın Ba-:1~t 0 

r 
ki elcisine Salı günü tevdı etu d •~ıtı• 
cevabında, ihtilafın tarihce ı ~p 'ld · 
bir defa daha yaptıktan sonra h il •~tnı u 
türlü itilaf vasıtalarına mür:ıca:ır a.,,_ bı11 ~ıtın 
etmiş bulunduğuna işaret etır.elı s vhuı ,, 
tedir. İngiltere bilfiil İrak kııaıa.ı; !' '•: ~ 
na hücum etmekle İraka harp ;~ "i 
lan etmiştir.Binaenaleyh uzbşm n pU\0 .;ıJ,,.r. ; 
artık mümkıin değildir Bu ~ır r~~ı1W n 

beple Irak mücadeleye devam c;,.,,,la·. ""- ~ ·" 
decektir. .. ıü"'~·· 1 IJ;" .;111 U ~ 

İrak hükumeti Mısır hükum b~l<"ıııdar• 
tinin ı:österdi f( i muhabbetten d 
layı tesekkürlerini bildirerek al•Yı dostu 
vabına nihayet vermektedir. 1 ,ı.ıııazis'e ' 

Ill ilıl'ere yapılan ıiı•d-ltığı • 
ı• e eden 

müracaatler 0 o !\adar k 

Kahire, 8 ( A. A.) - Ra•it A•:'•
1 

bir eki 
li'nin askeri bir yardım talebın' 1tt~ hütiln 
mutazammın olarak mihvere l"ll , 1 ıfakı b 
pğı müracaatlar cevapsız kalmıpiiı'a'•n ,) 
tır. Son haberlerden anla~ıldıl!ınC•tes'iıı 

t:: •• aıniilk ıtcle 
(Devamı: Sa. "• S . '1ıiithis i 

r-••••••••••••••••eeı•Heeene•••• •l•ı• • lerek o 

VATANDAŞ! 
1 Bil hana bugünlerde fıer ==~ •• vatandapn en bUyUk VI• 
zlfeıl, hUkDmetln emirlerine uy· 
mak, almıya lüzum gördli~U ted• 
birlerin tatblkıru kolaylaftırmak .. 
tır, 

HUkOmet latanbuldakl nOfuı ~ b"f 
keıafetlnin azalmasında birçok .S 1 
bakımlardan fayda g8rüyor, A· 

nıdoluya gitmek latlyenlere de ·ak<'.l.bt 
birçok kolaylıklar g~ıterlyor. va. ı d 
tandıfa düıen vazife, hükOmetln ak a ıt 
bu tedbirini kolaytaıtırmaktır. ~.a t l~ * * ııne e~d: 2 •• i•tanbul-'a itlnlz, gücUnOz k~!ltl rnal 

yok••· Anadoluda tanıdık· ;ıUlıst 
larınız, akrabanız veya yafillm.a 1E". lukS 
vıaıtalarınız vara.aı, lstanbulda o· k luzu 1 

turup ıehrln yükUnü aC:•rlaştrr• <İncj sır . 
mayınız, HUkOmetln göıterdıOI ~ tabi tutu 
kolayhklardın istifade ederek bır bircok m 
an evvel Anadoluya gidiniz. sıntf m:ı~A * ~ tmişlerdir. 

3 ÖnümUz yazdır. Yaz tatl-, Bürosu - . llnl geçlrmek Uzere Ana· etk ikat ya 
dolunun tirin deniz kenarları, ye· racaatların 
ıll yaylaları, gU zel ormanhkları 

•izi bekliyor. Oralarda hem ıın- "lkÜ toplan 
de ve ,.ahat bir yaz geçlrmlt. hem ntazj . ' k 
de batının dlnlendlrmlf olurıu .. l r ' • iP~ 
nu.ı. Anadoluya gidiniz, hiç ol· ed ın1 tav i mazaa ailel e rlnlzl A n adoluya ~Jd~ İP,t;kl 

1 gönderiniz. .• dl "VUZ~ 

\, ··- IHHHUtHU.l~i~ ~~~ 
tki)( lerİ)' 
.;ızt'"'lal"lı 
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Biraz sonra huzurunnza çi
fennin halledemediği hir('ok 

lhim meseleler hakkında size 
helerini arzedecek olan a
Hindistanın en yüksek ra

ıu.ırnı• mensuptur. Ecdadının 

z, tükenmez servetine rai-
etmemek suretiyle blJl1İn 

mertebeyi ihraz eylemiştir. 
a Bey sütten bqka bir py 

, içınez. btırap onun için 
pla libidir. Oturdutu is -

nin döşemesi ucu siul 
erdir. Yatalı keskinlitfne 
uş kalıç ve hançerlerden 
ttir. Ancak burada rahat 
ilir ... ,, 

arım saat kadar süren bu nu
sonra fraklı çığırtkan gir

kapıya doğru gider ve (Fa -
elinden tutarak içeriye so -
Kapının önündeki kavuklu

derhal yere yatarak secde e
ler. (Fakir elleriyle onların 

1t1ıarın,a dokunur ikisi de ayak
öperler .... 
iki Hint (Fakir) i Tarha 

Faslılar gibi beyaz bir ih -
gıymiştir. Ayaklannda dfm

Uriki papasların giydikleri 
bir sandal ve - hayret e -

tilb:.esi'in - boynunda da Osmanlı 
Jetine ait birinci Mecidiye ni
vardır. Fakiri bir alkış tu -
karşılar. 

akirin kıyafeti Hindistanı ta
larda bir tereddüt uyandı -

rdu. 
fakirler Hindistaru hiç 

suretle terketmezlerdi. On -
sonra vücutlerinde ancak av 

yerlerini setredecek bir peş· 
dan başka bir şey bulun -
. Kendilerini bin türlü mah 

'yetlere alıştırdıkları için ke
eri görünecek kadar zayıf 
. Halbuki "Bey,, unvanını 
olan bu (Fakir) in sırtında 
bır ihram, boynunda dl bir 
vardı, ustelik kıvırcık sa -

tombul tombul al yanakla -
süsliyen bir zinet gibi mun

kesilmişti. 
akir) sahnenin önüne doğru 
du. Elleriyle acayip işaretler 
ak: 

- Ammen gıda, pare ti.'ll· inç 
k are&a! 

ırrın..-Ai, 

aklı teşrifatçı: 
Madamlar ve Mösyöler! (Fa 

sizi Birmani lisaniyle selaın-

aklı teşrüatçiyle birlikte 
eden "sal,, e doğru uzatılan 
halılarla örtiılü ufak bir mer 
· indi. Ahalınin arasından 

. Bırdenbire bir kadınm ö
e durdu; gayet !ena bır 
ızca ile: 
Madam! Panse, panse, pan-

J Hastabakıcı 
Kursları için 
Yeni Kararlar 

No: 67 

Fakir seyircilerden bir başka
sına döndü: 

- Şu actamın cüzdanındaki pa
rayı sayınız! Dedi. 

İhtiyarın cüzdanında iki yüz 
yetmiş frank vardı. 

Fakir kaşlannı çattı: 
- Mutlaka başka bir yerde de 

saklı paranız olacak. 
Tarha Bey bir adım Reri çe

kildi, bir eeyler mınldandı. Ba-
~ı: • 

- Beni niye üzüyorsunuz? Ye
ldinizin cebinde altı frankla bir 
de kullanılmamış tramvay bileti 
var! 

İhtiyar elini cebine soktu. Bo
zukluklan çıkardı. Hesap santimi 
santimine do~ idi. 

Herkes hayretler içinde kal
mıştı. 

Fakir, seyircilerden bir çoklan
nm düşündüklerini söyledi. Bu 
hünerler, daima heyecan arıyan 
ekseriyette öyle bir takdir havası 
uyandırmıştı ki işin içinde bir 
orostopo~luluk olduluna inanan
lar bile sürü adabına riayet ede
rek oyun bozRaıılık etmediler. 

İlk fasıl böyle bitti. 
Perde arasında "Bul" masalan

nm etrafına koşuşan halk bir 
yandan kumar oynarken bir yan
dan da yine bu esrarengiz adamın 
tabiatin fevkinde olan kudretin
den behsediyordu. 

İkinci perdede ipnotizme tec
rübeleri yapıldı: Sahnedeki oy
malı kapının yanında duran allı 
ımllu uşaklar masanm üzerine 
horozlar, tavuklar, tavşanlar ıe
tirdiler. 
Fraklı teşrifatçı manyatizm:ı ile 

ipnotizme hakkında bir P,nfe
ransla herkesin bildi~i ~leri 
tekrar ederek yanm saat kadar 
seyircileri, sinek kaydı perdah et
tikten sonra Fakir hayvanlardan 
birini eline aldı, kaşlarını çata
rak gözlerini hayvanın kafasına 
dikti, baş parmaklan boynunda 
bulunmak şartiyle iki eliyle ho
rozun vücudünden tutuyordu. 

Horoz, kısa bir "gak" dedi; 
dondu, kaldı. 

Bu suretle bütün kümes hay
vanatı birer birer masanın üzeri
ne uzatıldılar. 

Sal'da çıt yoktu. 
Fakir bunu bitirdikten sonra 

hayvanların bo~azlarına doğru 
dokunarak hepsini, alkışlar için
de birer, birer uyandırdı. 

Müsamerenin üçüncü faslı hü
nerlerin en ehemmiyetlilerine 
hasredilmişti. Tarha Bey f.zerin
deki ipek ehramı attı, sahnede 
yan beline kadar çıplak, tombul 
vücutlu, kısa donlu bir adw gö
rundü. 

(Arkası var) 

POLİSTE: 

Bir Doktorun iki Bin 
Lirası Çalandı 

Her Kazadan Üçer 

Kişi Bulunacak 
lırimiz Yardım Sevenler 

c yeti azalarının iştirakiyle 
Parti merkezinde dun muhtelif 
mevzular uzerinde üç toplantı 
yapılmıştır. Bugün de aynca bir 
toplantı daha yapılacaktır. Dün 
yapılan toplantılardan birisi sa
at 9,30 da Bayan Haynye Kırda
rın başkanlığında olmuş ve top· 
lantıda gönüllü hastabakıcı kurs 
lan mevzuu üzerinde yeni karar
lar verilmiştir. Verilen kararlara 
~öre, her kazadan üçer kişi bu 
kurslara iştirak ettirilecek ve 
her hastanenin gönüllü h.astaba
kıcı teşkilatını kaç devrede iste
nilen evsafa getirebilece~ has
tane sertabipleri tarafından Ce
miyete derhal bildirilecektir. 
Hastanelerden gelecek cevaplara 
göre, kurslara ayrılmış kadınla
nn tevzü yaplıacaktır. Hastane
ler Cemiyete muhtaç oldukları 
daktilo ve camaşırcı adedini de 
bildirecek, Yardım Sevenler Ce
miyetine dahil olanlar bu ihti
yaçlan karşılıyacaklardır. 

Çocuk korunmaaı iti 
Saat 11 de yapılan ikinci top

lantıya yine Bayan Hayriye Kır
dar riyaset etmiş ve bu toplantı
ya Maarif Müdürü, Çocuk Esir
geme Kurı,ımu, Kızılay genelik 
teşkilatı ve Yoksul Çocuklan Hi
maye Birliği mümessilleri iştirak 
etmiştir. Bu toplantıda, hem şe
hir içindeki, hem de şehir dışın
daki çocuklann ne suretle koru
nacakları ve çocukların yaz dev
resini hangi meşga lelt!rle geçire
cekleri mevzuu bahsolmuş ve bu 
hususta da kararlar vcrilmistir. 
Cocuk kampları kurulması lüzu
mu üzerinde durulmus ve kamp 
isinin organizasvonu için de ye
ni bir teşkilat kurulması müna
sip göriilmüştür. 

Üçüncü toplantı 
Saat 14 de yapılan son toplan

tı,Bayan Halide Edibin riyase
tinde olmu~tur. Erkek ve kadın
lardan müteşekkil 7 kişilik faal 
heyet, bu toplantıda hazır bu
lunmuştur. Toplantıda cemiyetin 
bugüne kadar yapmıya karar ver 
digı işlerin izahı yapılmıştır. Fa
al heyet, işleri tasvip etmiş ve 
verilen kararların tatbikı h,usu
sunda bugünden itibaren muhte
lü sahalarda faaliyete geçilmesi
ne karar vermiştir. 

Bugün cemiyetin neşriyat ko
lu ile Basın Birliğine mensup 
kadın muharrirler müştereken 
bir toplantı yapacaklardır. 

İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Bilançoları 

Ankara, 8 (TAN) - İktısadi 
devlet teşekkullerınin bilanço
lariyle kar ve zarar hesaplarının 
ve bu husustakı butun raporla -

r " ~ 

Dün Parti merktt.inde Yardım Seveblcr Cemiyeti azasının iş
tirakiyle yapılan topla ntıdan bir görünüş 

ONIVERSITE 
HAFTASININ 
PROGRAMI 

Hafta 1 Haziranda Diyarbakırda Başlayacak 
Üniversiteye uzak muhitler

deki vilayetler halkını ilim saha
sında tenvir ve irşat maksadiyle 
yapılmakta olan "Üniversite haf
tası .. nın ikincisi bu sene Diyar
bakırda açılacaktır. Hafta, Di
varbakırda 1 Haziran pazar l{Ü
nü başlıyacak, 8 Haziran pazar 
günü sona erecektir. Diyarbakır 
"Üniversite haftası,, na Üniver
sitenin muhtelif ilim şubelerine 
mensup 12 profesör iııtirak ede
cek ve bunlar Diyarbakır Hal
kevinde mesleki ve umumi ol -
mak üzere iki nevi konferans 
vereceklerdir. Umumi konferans 
!ar münakaşalı olacak, bu kon
feranslarda halkın muhtelif sor
J?Ulanna cevaplar verilecektir. 
Mesleki konferanslarda ise son 
ilmi araştırmalar ve nazariyele
~e istinaden muhtelif ilim mev
zuları basit bir dille izah edile
cektir. Verilecek konferanslarda 
Divarbakınn hususiyeti ve sos
yal durumu ,J?özönünde tutula
cak, mahallin icaplarına ızöre ir
<m.t mahiyetinde konuşmalar va
pıl:tcaktır. Konferans ve ankt-t 
mevzuları tcsbit edilmeden ön· 
ce Diyarbakır valiliği ile temas 
edilmiş ve Diyarbakırm ic reh
resi hakkrrda iı.ahat alınmıstır. 

Diyarbakıra gidecek 12 profe
sörle vercceklNi konferanslar 
su surctlı> te-.hit edilmiştir: 

kanı Ömer CelAl Sarç da nüfus me
selesinin ehemmiyetini bildirecek, 
memleketimizde ve başka yerlerdeki 
lnklşafım izah edecek, nl1fusun 781 
ve cinsiyet iUbariyle ~kkülü mev
zuunu inceliyecektir. Profesör Tev
fik Remzi Kazancıgit- kl1çük çocukla
rın korunması ve kadm hmıaıtıhan 
ve Mıbyaz hormonlarına ait anato
mcklinik meseleler üzerinde izahat 
verecektir. Profesör Fahrettln Kerim 
Gökay da akıl hastalıklarında alkol 
ve verasetin tesirlerlnl bUün incelik
leriyle anlatacaktır. Ayrıca Nero Psi
şatride teşhla ve tevadl bakımın -
dan yenilikler mevzulu mesleki bir 
konuşma yapacaktır. Profesör Mu
hittin Erer şehirlerde ha~arat müca
delesi, kanalizasyonun sıhhi ehem
miyeti ve kıınaliuısyon olmıyan yer
lerde alınacak tedbirleri anlatacak, 
profesör Arif İsmet Çetingil sıtma
nın sosyal ve ekonomik tesirlerini, 
mücadele tedbirlerini, vitaminler ve 
vltaminozıar üzerindeki düşüncelerl
nl iuth edecektir. Profesör Cevat 
Kerim lnc~;,;ı k~feranatnı fref\Cf
nln tııhribatı ve bundan konınma .... 
klllerlle ı.;:ırk çibımı mevZ\Jlanna tah
s is ede<;ek profesör Mükrimin Halil 
tnanç da Diyarbakınn tarihini söyli
yecektir. Üniversite haftasına iştirak 
edecek pro~csBrlerden Naci Bengisu 
ve Şinasi Erel de verecekleri umu
mi ve mesleki kfnf'eranslarlıı traho
mun iı;tım at zararlarını, cerrahi ilmi
nin son senelerdeki ilerlemelerini Di
varb:ıkırlılara bildireceklerdir. 

Profesörler Diyarbakırda yal
nız konferans vermekle kalmıva
cak. hastalan tedavi edecek, 
konsülta~yonlar vapacak. anket
ler açacak ve halk ile vapacakla
rı temaslarda Divarbakırm hu
susivetine ve orijinalitesine dair 
vesikalar tophvacaklar, mahalli 
tetkiklerde bulunacaklardır. 

. Dedi. Taksimde Takızaf er caddesin-
aklı hemen tercüme etti: 

rın en geç İlktcşrin ayı içinde u
mumi heyete verilmiş ve heyet 
azasına dağıtılmış olması hak
kında bir kanun projesi hazır
lanmıştır. Layiha Meclise veril
miştir. 

Ünh·ersite Rektörli Cemil Bllsel, 
haftayı uzu~ bir müsahabe lıle aça
cak ve Üniversiteden mezun olan Di
yarbakırlı mQnevverlere temaı ede
cek, Diy rbakırm hususiyet ve ehem
miyetini tebarüz ettlreceklr. Hukuk 
FakOltesi. Dekanı ve esas teş'klH\t hu
kuku profesörü Ali Fuat Başgil me
mur ve kanun !le kanQnların zaman 
içinde tatbikı ve milkteııep hakları 

me elesine temas ed,.cektlr. Profe ör 
Sıddık Sami Onar,, kadının cemiyet 
ve ailedeki rolü ile hukuki vaziyeti 
üzerinde duracak, tatbikat ve içtlha
dm huk ukun tekAmülUndekl rolilnü 
izah edecek tir, İktısat Fakültes i De-

Üniversite Rektörü Cemil Bil
··el, Diyarbakır Üniversite hafta
sını :ıC'tıktan sonra Halkevinde 
bir Üniversite nec:rivatı ser$si
nin küşat merasimini yapacaktır. 

de Deniz apartııt:ıanmın 2 nu-
Dı.i ununüz Madam!... maralı dairesinde oturan Beyoğ-
dın duşünur gıbi bır vazi - lu hastanesi doktorlarından N ec 

aldı. 
Düsündünüz mü? mettin İzmirli, polise müracaat 
Evet! etmiş, yazıhanesinde sakladığı ~ i ~ 

12150 liranın 2000 lirasının ça- ,,,, _ _ ____ ~ &.~~ • '1 ~ C - • -' • 
uha Bey, Birmani lisaniyle lındı~nı bildirmiştir. Doktor, e- r ~ W'~-~ ~ ~~ J~-/ • 
eyler söyledi. Tercüman: 
Madam dedi lahuti (Fakir) vinde çalışan Emine Münevver-
ki: "Bu kadın bu akşam bu le Ayşeden şüphelendiğini ilave 1 935 senesinde Habeşistan A b kanlara "aşk ve kardeşlik ne -

gelmek için evde hasta olan ettiğinden bunlardan Emin~ Mü- )talyan tecavüzüne uğra - Ad d is - e- mına vazgeçiniz,, dersek riya-
,_ .. ~ .... u bırakmıştı. Onu düsü- nevver yakalanmış ve ortadan d ğı kirlık yapmış oluruz. Eg~ ı-r ha-- k bol A · d ı zaman can havliyle demok- -

rdu. Fakat şimdi kalksın, ay an yşenın e aranması- rasilcrden yardım dilenen kral _ b I G • kikaten bir milletler birliğine 
e gıtsın. Çocuk ağlıyor, "An- na başdl~l kısttedır._ Tahkikata de- lardan biri de Negüsdil. zavallı Q ya lTen inanıyorsak, ihtiyaçlarını tat 
dıye bağırıyor. Anası eve vam e ı me ır. mın' den mahrum mı'lletlerı'n ih Habeşistan Kralı Milletler Cemi- U b K [ 

ciye kadar ben onu teskin Bir Başka Hırsız.hk - Hasan yeti kürsüsünden bütün millet. fl Q e-f: TQ f tiyaçlarıru tatmine hazırlanma 
gım!,, adında bir gene, Marpuçcularda lere haykınyordu: Y lıyız. Almanya, Italya, Japonya 
dın bır feryat kopardı, aya- Sabuncu hanında kahvecilik ya- "Afrikarun yegine müstakil y gibi müstemlekeden 

alkarak: pan Mehmedin dükkanından 300 hükumeti de tecavüz ve istılA _.....,. azan: uuu••ı milletlere "adalet,, göstenneli-
Tamamen öyle! Hakikaten lira çalmış ve memleketi olan İs- ka:rşısındadır. Milletler Cemiye-1 yiz.,, 

tumu hasta olarak evde bı- kenderuna giderken Eskişehirde tinin 16 ncı ma.ddesi, .. tec .. avüze. Sab•ıha Sertel işte o zaman, Afrikanm so 
tırn! Dedi ve fırladı çıktı. yakalanmıştır. Dün adliveye ve- uğnyan Aza mıllete, butun mıl- müstakil milleti, bu ''adalete, 

utun halk hayret içinde kal- rilen Hasan birinci sulh ceza !etleri mütekabıl yardıma mec- ••••••••••••••--••• .. ••••• .... • • • •• • • • • feda edildi. 
tı. mahkemesinde tevkif edilmiştir. bur etmektedir.,, hisse alan devlete Habetistan * * 
akir) ondan sonra yaşlıca bir Dünya milletlerini tecnüa bol keseden ihsan edildi. 

önunde durdu,· tercuman Salimin Suc; O"bi?ı - Birkaç 1 941 senesinde timcli Ne 
ba karpsmda vazifelerine davet e- * * tasıyle: lliin evvel Bevoğlunda bir r- d . • 1 aüs, Addls-Abeba'ya ai • 

b en bu sesın Cenevre saray .. ın D Unya efkin amumıye eri- • •· 
Fikrinizden geçeni bir ki- da m~tresi Mlıkerremi ta anca 1 rerken, bu .ftri•inin sebehini 

takı duvar anna çarpıp, abi soda bi· nin Habetistan htilisı •--r 
Yazınız! Dedi. ile öldüren Salimin suç or a- ki ani•-••, belki anlamam••tır. le yapmadan datıJl'DUllbb s.-be- karpsmda duydujıı nefret, dün- ---. ..,. 
tiyar bir kağıda bir kaç satır rından Besim. dün vakalanmış bini belki o uman Negüs anla- ya milletlerinin hükfunetleri il- Müstemlekelerin taksiminde 
. Fakir kagıdı seyircilerden ve tevkif edilmiştir. İddiava "ö- manıtftl. Bu sebebi 1935 eyli· zerinde yaptaj'ı tazyik, Milletler adaletin ölçüsü, küçük ve geri 

ba asına verdi. İhtiyara: re, Besim hadise ~ecesi bann cı- lüncle lngiliz Hariciye Vekili Cemiyetinde 16 ncı maddenin millet istiklilidlr. 
Yazdı~ız şudur: "Eğer bu kıs kapısını tutmak suret.iyle Cenevrede verdiği nutukta şöy- bir daha müzakeresine yol açtL Şimdi Nel(ÜI kemali haımetl 
hakikaten gizli ihmleri bi- Mükerremin kacmasına ve hal - le anlatmıştı: Tecavüze uğnyan iza millete tahta otururken tarihten aldı 

rsa, b nim cebımdeki paranm kın Polisi haberdar etmesine ma- "Bir kısım devletler müstem- yardım için, zecri tedbirlerin a· deni unutmasın .... Terazide a 
darını bilsin!" ni olmuştur. lekelere sahiptirler, bunlar bu hnmaıma karar verdiler. Afrika dalet ibresi, eter yine anahr 
tiyar hayretle J(özlerini a- Bir Kaza - Eyüpte Bahariye müstemlekelerin ham madde ve sahillerine gönclerilea .arhlılar, bir devletin aleyhine müvazene-

cevap vardi: <."addesinde Ali Rıdvana ait va~ sair menabiinden istifade edi - nöbet vaslfeslni bitirdikten ~n- ıdzllk meydana getirirse, müva-
Doğrudur! fabrikasında çalışan amele Mu- yorlar. Dığen.bi.r klftlllmıaıpıüs - n, bir ıehriiyinden döner slbi seneyi bulmak için al aıaiı edi-

akir tekrar sordu: ıaffer, baskı makinesinin topu ternlekedenllDaanımi ..._Srtblln. döndüler. lecek taç yine kendi tacadar. BU 
di, - Cebinizdeki paranın mik- üzerine düşmüş, elleri ve ayak- larda endişe \ıyandırıyoı-. Hoş- ltalyan askerleri yerlilerin yük milletlerin taksim ınUca 
am ı tamami tamamına siz bi- lan ezilmhıtir. Muzaffer Balat nutsuzluk ve endişe uyandıran cansparane mukavemetini lura· dele&inde, müstemlekeler, küç 
çil musunuz? Musevi hastanesine kaldırılmış- bu meseleyi tetkik etmeli, buna rak Habeşistana slrdiler, Ahi - milletler teradde ayar ve ay 
d Hayır. Santimine kadar bil- tır. kaqı yapılan teklifleri göıden kanın son müstakil tacı da diif- .. ı.k husule ıetiren dirhemler 

rum. geçirmeli, müşküllerin hakiki tü. Belki Ne,as o zaman bımUD dir. lcahmtla eksiltilir, ka 
O halde ben söyliyey. im: 1- Bir Yaralama - Balıkhane be ,_ . b im lı 1 d bebinl 1 ._ fad-'-·"'-1·-. Mtiv•••ne •--'- e se pu:rıni u a ve iza eye a se an amamışu. --,unau- - W>m 

y(iz yetmiş altı frank, doksan hamallanndan Kamil Gülmez i- çalışmalıyız.., Bu sebebi 1935 eyltiliinde dilemeae, harp edilir. An ta. 
t m. le arkada~ BilAl kavga etmisler. lfte o zaman bu tekHOer göz- .Jork Archltisbop'u şöyle izah et• rindeld topraldarua taksim mü 

ali Bilal Kamili çakı ile sat küre- dea ıe9ri1di, müfküller halle - ti: cadeleslni idare eden kaaun bu-
-........ı~....u·~l.!U!Lı.....1:10J::ın.t:!.it..__ı:~~:!Al~i~n~d~e-n_a~ğı"---r~y~a-re...;.._la~n_m___:ış~t_ır_. ~Y_a_r_a_Iı.JJ.....aı·LHl!·ı._ıı~u~ .. s~t~e~m~l!ek!e!.!ta!k~s~i~m~i~n~d!e~a~z.~__:_·~·ı~st~i:la~e~m~e:U~er~iy~l=e~o~rt~a~y~a~ç~ı~-__:d:u~r:.~~~~~~~~~~~ 
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1Ünyeye Kadar ~ 
ParasızGidecek .. Al] 
, Yolcular 1 iki Harfin 
~ D v d .. 
1 lstedı'kler"ı V ogur ugu 
1 apura Büyük Hata 

Binebilecekler 
Kendi arzularivle İstanbulu 

terkedeceklerdcn 19 kişi dün Ma
rakaz vapurivlc> Mudanyaya git
m icıle>rd ir. HaJhuki bu v<ıpurla 

1

460 k ic:i gitmesi mukarrer bulu
nuvordu. 

Bundan ba!'\ka dün Mersin va
puriyle de Çanakkaleve 57 kişi 
gitmiştir. Bu vapurla da 900 kişi 
gitmesi lazımdı. 

Bunlan gözönüne alan Vila
yet. kendi arzulariyle İstanbulu 
terkedin Ere~li. Akcakoca, Fat
sa ve 'Onyeye gidecek vatandaş
lara hususi nakil vasıtaları tah
sis etmemive karar vermiştir. Bu 
yerlere gidecek olanlar istedik
leri zamanlarda ellerindeki bilet
lerle devlet nakil vasıtalaTının 
normal seferlerinden istifade e
deceklerdir. 

ınlTEFERRtK: 

Yıldız Bahçesi 
Belediyeye YeriDyor 
Yıldız bahçesinin Belediyeye 

terkine karar verilmiştir. Bele
diyede teşkil edilen bir heyet 
dün Yıldız bahçesinde tetkikler 
yaımıış ve baheeden ne suretle 
istifade edilece~ini tesbit etmiş
tir. Bahçe halka açılacak ve bu
rada yeşil sahalarla nümune çi
çeklikler vücude ~etirilecektir. 

Belediye Saraybumu parkını 
yeni bastan tanzime karar ver
miştir. Bahçeler mühendisi par
kın tanzim projesini hazırlamış
tır. 

Göksuyun etrafındaki binala
nn istim lAki lüzumu hasıl ol
mustur. Belediye bu hususta tet
kiklere baslamıştır. 
Kadıköytinde Deneme - Bu 

pazar Kadıköyünde saat onda 
hir pasif korunma ve paraşütçü 
ekiplerin faaliyeti tecrübesi ya
pılacaktır. Gelecek hafta da son 
olarak Bevo~lu kazasında bir de
neme yapılacaktır. Bu suretle 
kazalarda yapılan denemeler so
na ennis olacaktır. 

İki Mnlık<tmfyct - Carşıka
pıda hı>lvacılık yapan Yaşar, 
yüksek fiyatla beyaz peynir sat
tığından yakalanmış, adliyeye 
verilmistir. Dün asliye ikinci ce
za mahkemesinde duruşması ya
nılan Yac:arın 2~ lira ai?ır para 
cezası ödemesine ve dükkanının 
da bir hafta müddetle kapatıl
masnın karar vcrilmistir. 
+ Tiinel basında 515 numara

lı diikkanoa bakkallık eden Ha
san da dolcsıınlık kasan 100 ku
rusa sııttıjhnıfan vakalanmıs, ay
ni mahkemede 16 lira 60 kuruş 
para cezasına mahklım olmuştur. 

Hendekte Pasif Konınına 
Tecrübeleri 

Hendek, <TAN) - Burada pa
sif korunma tecrübesi yapılmış, 
muvaffakıyetle neticelenm\~tir. 
Tecrübe bir saat devam etmiş
tir. Tecrübe esnasında halkın 
alarm işareti üzerine sığınak ve 
siperlere ilticasındaki sükönet 
ve intizam, korunmada ,ıtöster
cliıli hass::ıııivet ve sürat bilhassa 
takdir edilmiştir. 
Paraşütcülere karşı hazırlanan 

Pkipler de 12 kilometre murab
balık bir sahada aldıklnn vazi
feyi bii•ıffk bir muvaffakıyetle 
bac:Armıslardır. 

PaRif korunmq ekipleTinin fA
aliveti ve vazifelerinin if11sında 
C?Österdikleri intizam takdirle 
karşılanmıştır. "' ___ _ 
Antakya ve İskendenın 
Şehirlerinin Elektrik İşleri 

Ankara, 8 (TAN) - Antakya 
ve İskenderun elektrik müesse
selerinin mahalli belediyelere 
devri hakkındaki kanunun tatbi
katından olmak üzere Maliye, 
Nafia ve Dahiliye Vekaletleri 
mümessillerinden mürekkep bir 
heyet yakında Hataya ~idecek
tir. Bu heyet. bu müesseselerin 
beledivelere devri işiyle meşgul 
olacaktır. 
Diğer tar<ıftan Adana ve An

kara elektrik müesseselerinin 
işletme SE'killerini tayin etmek 
üzere Nafia Vekaletince hazırla
nan kanun lbihası Meclis Dahi
liye Encümeninde müzakere e
dilmive baslanmıstır. 
Şehrimizden gidecek Mget 

Bu ayın 11 inci pazar günü 
İnönünde yapılacak lnönü za -
ferlerini kutlama merasiminde 
Üniveniteden bir heyet de hazır 
bulunacaktır. Heyet profesör Ka
zım İsmail Gürkanın riyasetin
deki 8 talebeden tetkil edilmiş
tir. Talebeden 5 i tıp. 2 si e
debiyat, 1 i de Fen Fakültesi ta-

Yazan: Naci Sadullah 

E vvelki gün A'\ruıı Kama • 
rasında '\'Ukubulan i~tima 

m tafsilatını. dün. aksi bir te -
sadüf neticesinde cliıne diğcı 
gazetelerin hefM!inden evvel gt' • 
çen "Tasviri ,Efkar,, rcfıkimi.ıde 
okudum. 

"Aksi bir tesadüf neticesinde 
diyorum: Çünkii bu aksi tesudiıf 
yüzünden az ı~alsm , Türk dcvJe 
tinin bugünkü diirüst siy'lsctin 
karşı duyduğum ~ iizde ;) üz cm 
niyet sarsılacaktı. Vcrc<:cğim tnf 
silah okumak zahmetine katlan 
dığınız takdirde, beni lıaksız bu . 
lamıya('ai:rınızdan eminim: 

Biliyorsunuz ki, o toplantıda 
söz alan Lloyd Gcorges, Tlirki . 
yenin, Ege denizi adalanm isgaJ 
için boğ-azlardan geçen Alman 
gemilerine karşı müsaadekir da\ 
randığını söyliiyordu. Ve bu söz
lerde, Tiirkiyenin, Alman hare . 
katına el altından müzahir dav . 
randığını hatıra getirebilen it -
hamkiir bir ima da gizliycli. Fakat 
şu anda mes'ul bir vaziyette ol
mıyan Lloyd Georges'un böyle 
bir ittihamda bulunmasına hü -
yük bir kıymet \ •e ehemmiyetli 
bir miına veremezdik. Bizce, §a
yanı dikkat olan nokta, Lloyd 
Georges tarafından yapılan o ima
nın Avam Kamarasında uyant\:ı
racağı akislerden '.ibaretti. Bunun 
içindir ki, ben, bütün dikkatimi 
bu hadisede Churchill tarafından 
Lloyd Georges'a verilen cevap 
üzerine topladım. Fakat ''Tasviri 
Efkar,, gazetesinde derin bir hay
retle okuduğuma göre, lngiliz 
Başvekilinin Lloyd Georges'a ver 
eliği cevapta, şu cümle de vardı: 
"- Türkiye, bu vapurlan tev .. 

kif etmek hakkını haiz bulunu
yordu!,, 
Bu demekti ki: 
"-Türkiye, elinde JneTeııt lnl

lunan bu hakkı kullanmaktan, 
Almanya lehine feragat etmİ.§tir. 

Bu demekti ki: 
"- Türkiye, Almanyanm Ege 

adalarını işıal etmesine müzahir 
davranmıştll'. 

Ve bu demekti ki: 
"- Türldye, Alman lstlJlli • 

ıam kendi topraklarma 7eld.f • 
masına el altından taraftarcJu::l. 

Halbuki, bütün bu hareketler. 
Türkiyenin takip etmekte ltulan
duğu dürüst si:> asetle kal.ili te
lif görülemezdi. Bunun :içindir 
ki, Cburchill in ağzından çıktığı. 
nı okuduium o bir tek cilmle, 
bana: 
"- Eyvah!,, dedirtmiye bol 

bol kifi gelmişti. 
Fakat bereket ki, İl7Bala .. 

lanan şuurumdan kopan bu: 
"- Eyvah!n m acw UZ1ID aür • 

medi. Çünkü isteksiz istekaiz ~ 
rııtırdıiım diitt gazeteluden bi
rÜiinde, ChW"chill'in cevabı te • 
sadüfen tekrar gözlerime ilİ§iıl -
ce, büyük bir memnuniyetle an • 
ladım ki, hata, Türk devletine de
lil, sadece "Tasviri Efkar,, gaze
tesine aittir. Ve Churchill'in ce
vabındaki o cümle, "'fasviri Ef
kir,, da aldığı teklin tam te.rsine 
olarak, şöyledir: 

"-Turkiye, bu vapurları tev
kif etmek hakkını haiz "bwun -

mamakta,, idi!,. 
Bu c?mle:> ı okuduktan sonn, 

rahat hır nefes almamak için hiç 
bir sebep kalmanu~tL Belliydi ki, 
Türkiyenin Boğazlardan ıeçe:n 
Alman vapurlan ka11ısmda ta -
lundığJ müsaadekarbk, sadece, 
Monlrö konferansmda attı&ı im
zaya hürmetkar kalmasından iba 
rettir. Çünkü Türkiye, o kon -
feranstaki anlaşma mucibınce, 
Boğazlardan geçen ticaret gemi
lerinin değil, ancak harp gemile· 
rinin harekitma müdahale hakkı· 
na sahijıtir. Vakıa o konferausta. 
boğazlardan geçecek ticaret ge 
milerini de sıkı bir kontrole tib 
tutmak hakkını kazanmak iste . 
memi§ değildir. Fakat maalesef 
o sıralarda eğer yanılmıyorsaın 
lngiliz murahhaslan tarafmdaı 
ileri sürülen bazı itirazlar ,.e mİI 
liıhazalar, Türkiyeyi bu arzudan 
ferapte mecbur etmiştir. Ve o 
günkü itiraz dünkü neticeyi do · 
ğurınuşsa, Türki) enin sır ına, buıı 
dan müte\•ellit mcsuliyctia hiı 
zerresi dahi yüklenemez.. 

Fakat ben, bunlardan aiyadı• 
dünkü ''Tas,·iri Efkar,, reflkimi 
zi okumu~, ve sonra, benim gihi 
Charchill tarafından söylenildi 
ii yazılan o birinci cümlenin dog 
nı olmadığım ögrenmek tesadü 
füne kavuşamamış '\atandaşları 
düşünüyorum. Ve aörüyoruın ki 
geçenlerde "Günün şnka ı., sütu· 
nunda yudığım açık mektulta 
rağmen, siyasetimiz aleyhine 
dikkatsizliklerden liyıkiyle lo · 
runamıyan "Tasviri Efkar, refi
kimizin "küçücük., sanılan o ha· 
tası, birçok vatandaşlan, devle -
tin diirüst siyasetinden ~uphe~ c 

(Arkası 4 ünciide) 
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Manzarası 

1 - Avam Kamarasındaki müza
kereler sona ermiş ve Churchill 
hükumeti itimat reyi almıştır. 
Mösyö Eden'in beyanatı umumi
miyet itibariyle matbuatı tatmin 
etmemiştir. 

unıunıi siyaseti ve harbin sc\·k 
ve idaresi hakkındaki izahatın
da ve hükumeti tenkit eden me
buslara verdiği cevapta, Lloyd 
Georges'un nutkunun ce:)aret 
verici mahiyette olmadığını söy
ledikten sonra müzakerelerin 
düşman memleketlerinde hiiyük 
bir alaka ile takip edildiğini ,.e 
hükfıınetin kuvvet ve istikrarı 
hakkında bilhassa mütereddit 
milletlerde kanaat hasıl olması 
için lngiJtere ile beraber bütün 
milletleri tehdit eden nıiilhiş 
tehlikenin izam edilme·rn~si ta • 
zınıgeldiğini, düşmanların Jn -
gilterenin fena vaziyette oldu •

1

. 
ğu hakkm<iaki propagandala -
rınan tekzibi için meclisin Jıii -
kümete tam itimat göste'.rınesi 
lazımgeldiğini söylemiştir. 

Stratejik Rolle • 
rı 

2 - ChurchiU'in bu nutku Yugos
lav ordusunun mağl(ıbiyeti sıra

larında söylediğine na1.aran daha 
nikbin bir mahiyettedir. 
3 - Amerika Harbiye Nazırının 
beyanatı İngiliz efkilrı umumiye
sinin endişelerini azaltacak şekil
dedir. 

Avam Kamarasanda: 

A vam Kamarasında hükiı -
me-tin umumi siyaseti ve 

harbin idaresi hakkında cereyan 
eden müzakereler sona ermiş Hı 
Churchill hükumeti, kendine 
karşı yapılan şiddetli tenkitlere 
rağmen iiç reye karşı 447 itimat 
reyi kazanmıştır. 

r Bütün bu müzakerelerin t"e • 
rey anı esnasında gerek A vaın 
Kamarası içinde ve ııerek mat
buatta, salahiyettar zatlar Chur
chill hükume·tinin harbin sevk 
,.e idaresindeki hata ve zaaf -
lannı tebarüz ettirmekten ve 
efkan umumiyeyi aydmlatm:ık
tan çekinmemişlerdir. Hatta hiz 
zat Mösyö Churchiil'in kendisi 
yapılan hataları itiraf etmi(lotir. 

Bilhassa Mösyö Eden'in Avam 
Kamarasındaki beyanata umu -
miyet itibariyle matbuatı tatmin 
etmemiştir, Daily Mail gazetesi 
bu hoşnutsuzluğu şu cümle ile 
hülasa etmektedir. 

Hariciye Nazın bize bilmedi
ğimiz şeyler hakkında pek az 
şey söyledi ve bilmek istedildc
rimizdcn birçoğunu söylemedi. 

Mösyö Lloyd Georges'da A
''am Kamarasında hükfünetin 
harbi sevk ve idaresi hakkında 
efkan umumiyede bir hoşnut -
suzluk ve hayal inkisan oldu -
ğunu söyliyerek hükumetin ic -
raatını tenkit C'tmiş, fakat Bü • 
~ ük Britanyayı zaptolunmaz hir 
imparatorluk haline getirmek ve 
vaziyet müsait bir şekil ahn<·ıya 
kadar mukavemet etmek zaru
ri olduğunu ilave etmiştir. 

Hükumetin meclisten aldığı 
itimat ve Lloyd Georges'un har
be şiddetle devam zarureti hak
kındaki sözleri, Ingiltercnin 
mihver devletleriyle sulh yap -
mak temayülü hakkında bazı 
tahminleri tekzip etmektedir. 

Mösyö Churchill, hükumetin 

Nutkun Mahiyeti: 

M ösyö ChurchilJ'in hu nut
ku Yugoslavya ordnsn -

nun mağlubiyeti sıralannlla sijy
letliği nutka nazaran daha nik
bin bir mahiyettedir. 

Uç hafta kadar CV\'el, Jngiliz 
matbuatında da bir bedbinlik 
havası esiyordu. Gazetelerin Ak· 
denizin ikinci derecede <'lıem • 
miyeti olan bir harp sahM<iİ ol
duğu ve asıl nihai zaferin At -
lantikte kazamlacağı hakkımla · 
ki neşriyatmdan In~iliz efJ..an 
umumiyesini bu bölgede mağ • 
lubiyetlere hazarlamak istedik • 
leri hissi hasıl olmuştu. 

Mösyö Churchill'in a~ağıya 
kaydettiğimiz sözleri Akdeniz 
bölgesinin lngiJtere için, ])ilahis, 
birinci dereeede hayati ehem -
miyeti haiz bir harp sahası oJ -
duğunu tebarüz ettirmesi bakı
mından sayanı dikkattir: 

"Orta ·şarkın feda edilmesi 
hakkında şuursuz ve boz;{uncu 
sözler söylenmemelidir. Nil Ya -
disi Süveyş kanala ve Akdeniz 
için' bütün kuvvetimizle döğiiş · 
m ck niyetindeyiz. 

Britanya hükumetinin bütün 
kaynaklariyle muharebeye az • 
metmis bulunuyoruz. Ve hunda 
muvaffak olacağımıza inanmak 
için bütün sebepler mevcuttur. 
General Wavel'in kumandasm -
da şimdi yarım milyon asker 
vardır.,, 

Mösyö ChurchiWin Akdeniz 
bölgesindeki harbin muknddera
tı hakkındaki bu itimat \•encı 
beyanatı, bilhassa Amerika yar
dımıwn Kazıldeniz ypluyla Mısı
ra yetişmiş olmasımn neticesi -
dir. 

Amerikan Yardımı: 

A merika Harbiye Nazın 

Stimson'da İngiltereye ya 
p:Jan yardunın arttırılması Jıarp 
malzemesinin Amerika harp ge
milerinin himayesi altında gön • 
derilmesi ve Amerika donanma
sının Ingiltere donanmasiyle 
beraber bütün denizlerde hiıki
miyeti tesis etmesi zaruretleri 
h~~kındaki yeni beyanatı, in -
gılız efkarı umumiyesinin endi
şelerini azaltacak mahiyt!ttedir. 

!Jl. ANTEN 

ELBiSE NASIL KORUR? 
İnsan oğlu -<'.Ok defa kanı sı· 

6'.ak olduktan başka- sıcak kanlı 
bir hayvan olduğundan, dısarda
ki muhitinin harareti ne k_a.dar o
lıırsa olsun, vücudüniin iç.iııdeki 
harareti daima ayni derecede 
-yahut ayni derecenin bira·ı al
tında veya üstiinde- muhafaza 
etmiye mecburdur. 

Vücudünijn içindeki hararet 
t"okça yükselir yahut alçalırsa in· 
san dayanamaz, hayatı söner. 

Tabiat insana vücudünün i
cindeki harareti, dışardııki muhi
tin değiş;kliklerine karşı muhafa. 
za için çareler Yermiştir: Mese
la dışarda soğuk artınca insanm 
derisi ürperir, daha az hararet 
kaybeder. Soğuk daha :ıiyarle ar· 
tarsa titremecikler, bu da vii
cudün icinde fa7.la kalori ııarfede· 
rek hirnz daha ıs111mak içindir ... 
Dı!-.arda sıcak artınca insana ter 
gelir. terin suyu buhar oldıu:kıı 
'iicudün icindeki sıcaklık biraz 
cWser: Top~ak testi icinde ım~·tm 
lıir kısmı toprağın aralıklarıntfan 
"'<'<'t-rek buhar oldu~u. te tiııin 
idndeki suyun soğuması gibi ... 

in ... an oğlu giyinmeyi icııt et-
meden önce ken•liçini dısnrdaki 
oi'i-uğa \'C sıcağa karşı koruması 
n}ki, hövJe tabii vnsffalarla 
'urdu. Fakat giyinmenin icad•n. 

rl:.ın soııra hsam.n soğu!!a ve sı· 
l''lfh k::ı~s• kon•nına"l"da e 'b:c;e
~i"in ha;\•lice lıiınmPti va,.dır. 
'tNleni in!'an elhi!.esi:r. Phtr"a 
l<f:ndiıo;ini "oi!uib ve sıcrığn karşı 
!.endi kendine koru.) am::ız. 

İnsanı en ziyade rahat 11isset
tirecek hararet 30 ile 37 arasın· 
dadır. Dışardaki muhitin harareti 
böyle olursa insan çıplak olduğu 
halde keyiflenir. Dışardaki hara
ret 2;; d~receye diişünce keyifli 
halin sonu demektir, 15 olunca 
insana ı stırap verir ... Fakat elbise 
içinde insan dıııardaki hararetin 
daha çoğalmasına, daha azalma· 
sına pek kolay dayanır. An<'ak, 
elbiseli muhitinin soğukluğuna 
veya sıcaklığma göre giymek şar
tiyle ... 
Soğuğa karsr miidafaa edecek 

elbiseyi bu mevsimde sövleınek 
pek soğuk diis~r. Onun için sıca
ğa karşı muhafaza edecek elbi
senin. sartlarını kısaca hatırınıza 
getireceğim. 

Yazhk elbise, bir kere, bol ol· 
ınah. Büyle olunca didin üzerin· 
de havanın cere~·anı kolaylaşır, 
hava ccre:rnn ettikçe, vücudiin en 
tabii müdafaa vasıtas1 olan, ter 
daha kolay çıkar ... Cilt ü:r.erinde 
havamn kolay cereyan etmesi, sı
cak mevsimde \'Üc1ule kuvvet \'C· 

rccck şeylerden biridir. 
Elbisenin yünden yahut ke· 

tenden olmasının hiç bir farkı 
yoktur. Yalnız nescinin ince veya 
kalın olması, aralıklarının geniş 
veya pek dar olması tesir eder. 
Yaz i<:in int'e ve nescinin aralık
ları pek ince kumaşlar daha iyi
dir. · 

Bir de elhisenin rengi. Fakat 
renk hıthsi a:nıca hir Yan:va lii. 
zum ~Ö<;terecek kadar ııa~ik bir 
me!>elcdir. 

yunanista_:ı, İtalyan taarru-
zuna ugradtğı gün İngilte

reden yard1m isteyen Yunan hü
kumeti. Yuna·n adalarının İngiliz
iar tarafından üs o1arak kullanıl
masına ve buralara İngiliz kuv
vetlerinin çıkarılmasına razı ol
muştu .. B~ :uretıe bu adalara yer
leşen Ingılıı:1er pek kısa bir za
manda buralarda hava ve de'lli7 
i.isleri tesis e.derek tamamiylP 
Ege denizine hakim olmuşlar· ve 
Akdeniz kontrol ve ablok<ısım btı 
su~tle tamamlamıslardı. Bu kor 
torl ve abloka karsısında han•ket 
siz kafan f +alvan donanması İtal· 
vava ait Oniki adavı himave et 
mekten ve buralara yapılacal 
vardnndan vazgecmek. zoruna· 
kalmrstı. Ana \"atanla her türli; 
irtibatı kesilen Oniki ada. İnı;?ilİ7 
hava kuvvetlerinin sürekli hüctı 
muna ai!rıvarak tahrip edilmis ve 
buralardaki ahalinin durumu' vr 
adaların müdafansı nek fena vıı· 
zivete sokulmustu. Hatta bu ad<' 
lann zapt ve isıtı:ıl edUmesi bilr 
bir gün meselesi haline ~elmisti 
Bu surr>flp miistahkem birer me'· 
ki ve İtalyanlar tarafından E_ı?r> 
de.?i:r.irıde ve AkdE>nizde yapıfa<'ak 
mustakbel hareketler id'n birer 
d-::1vanma noktası haline ifrağ e
dilmis olan Rodos, Leros. Meyis 
ve İstankö:v adalan havadan ve 
denizden mütemadiven bombar
dıman edilmek suretivle bu adıı-
1.ardaki tahkimat hasara uğratıl
mı~tı. 

İnıtiliz donanması E~e deniri· 
nin en simal noktalarına kadaT 
sokul:ıra k hı:ı,.ekat yapıvordu. Bu 
denizlerdeki İnıriliz donanm~<;Jntn 
hareket serbestisi Selaniee 60.000 
kisilik bir kuvvetin tam techizat
la hic bir zaviat veri1mecif'n nAk
ledilmesini remin etmisti. Bu de
ni7.in ı:ı r:>:otti iti hmrusivet, denizaL 
t,,ı ve hafif deniz üstü kuvvetleri
nin cok muvC'ffakıvPtli isJP,. .('Ör
mesirıi mümkün kıldtih halde bu
ral::rrd;ı hic bil' ttı:ılvan df'Tliz kuv
vetine tesadiil Pciilmemişti. 

* * • talyan Oni1d adasına yapıla-
1 cak y;ırrhmıı vol veren ~e

ritlerin ve E{!P. dPnizfoe ıril"mf'll' 
icin ~Pf'ilJTIP~l rnzım ~f'len iki ka
'Dmtn f nrrifü:lerin elindP ve kon
trol altınıi::ı bulıınmas1 biitÜTı im
kan lan ttıı lvanların elinde almı~ 
v;ı7ivett.e idi. 

Eae df'ni?.in"' yol veren j?eçit
lerden hiri.:;i, a;rıt -adıtsmm ıtarbi 
kısmı ilf' Mataban hurn11 aI'(lsın
o::ıki Kitera ıreciıiid~. Dlireri de 
Giridin cPnubundan dolasmak su
retivle Akdenize rrkan ve orııdan 
Girit adasının sarki burnu ile Ro. 
dos adası arasından gecen yol
dur. 

Birinci ,ı?ecit. Anti Kitetta ada· 
~ivle 17 s<'r millik iki ~ecide ay
rılmıstrr. Yani 34 millik bir ~ecit 
olan Kitera kanalı hu arla ile iki
ve ~vr1lrrj•c:trr. (Bir deniz mili 
1852 metredir) 

Saint - Martin'in 

Bayramı: 

Saint - Martin, Fransanm 
büyük bir dağ yamacın~ 

daki ormanlar arasında kavbol
muş bu ufak ve şirin kasabası 
bugün neşe ve sevinç içindedir. 

Zira bu kasaba halkı, sessiz 
sadasız işlerini görür, başlarına 
gelen felaket icin derin derin 
matem tutarlarken. gecen gün 
büyük bir sürprizle karsılasmıs
lardır. Halkın pek çok sevdi~i 
25 ya<;ında bir ziraat mühendisi 
olan Marcel Ch::rnod'nun Alman 
ların eline esir düstüğünü bir 
müddet evvel büviik bir teessür
le haber almışlardı. 

Aradan zaman gecmiş, bütün 
diiter kayıplar J?ihi bu yokluqa 
da alısmıslardı. hte gecen ,e:Un 
yine bütün halk kendi isi gi.icü 
ile meşgulken kasabada sacı sa
k-:ılı uzamıs vorgun bakışlı bir 
delikanlı belirdi. 

Bu bir yabancı değil, f akat 
genç Marcel Chanod idi. Hay
ret ve sevinç kinde etrafına 
toplanan halka Marcel: 

Merak etmeyin! Dedi. 
Kaçak cle~ilim. Almanlar beni 
serbcs bıraktılar. Ve sonra on
lara hikayesini şöyle anlattı: 

•''~,~~~~~~,1~11111~~1• 

Yazan: H. KORUR , 
' ........... ""'" ..... ~~~""""" ..... "'""''",. 

Haritamız, Almanların MISıra sarkm ak ve Irak'a yardnn etmek maksa
d iyle Ege denizindeki Yunan adalım nı işgal etmek suretiyle Onikl::ıda ve 
Kıbrıs yoliyle atlıya, atlıya ele geçirmek istep.!klcri Suriye ve havalisiııl 

göste rn.ektedir. 

Girit adası İn,gilizlerin eline 
ııı:eçince buralarda tesis edilen ha
va üsleri vasıtasiyle bu ~ecitJer 
müessir bir İngiliz kontrolü altı
na gir.ıniş oldu. Bu suretle İtal· 
yan kuvvetlerine kapatılmış o
lan Ege denizine tamamiyle ha
kim olan İngiliz donanması bu 
denize serpilmiş olan yüzlerce a
dadan kolaylıkla istifade çareleri
ni elde etmek suretiyle Yunan
İtalyan cephesiTıe müessir surette 
hava ve malzeme yardımı yapa· 
biliyordu. 

Fakat bu.ıtün bu vaziyet tama
rniyle değişmiş ve berakis olmuş
tur. 

* * yunanl,ştan harekatının Al-
manlar lehine sona ermesi 

üzerine Yunanistandaki impara
torluk kuvvetleri tamamiyle ı;reri 
alınmış ve Yunanistan ta Ege 
sahillerine ve Mataban 'burnuna 
kadar Alınan kuvvetleri tarafın
dan iş,gal edilmistir. 

Bu fena tecelli şimali E,ge de
nİzindeki İnj?iliz kontrol ve haki
miyetini kırmış oldu. Korent ka
nalının Almanlar eline geçmesi, 

Yazan: 

Marcel Chanod'un 

Hikayesi 

21 Haziranda Roberville'de 
Almanlarn eline esir 

düsmüştüm. 
Bizleri Stalo~ civarındaki or

manlarda verlestirdiler ve bu
rada bize her~ün odun kestirdi
ler. 

l"te o z.."'lmandanberi ben St.
f\fa;tin'in üzüm bağlarına. genc 
karıma ve bir vasmdaki cocu
rruma hasTet cekerc>k buralarda 
~e bu sekilde vasadım. 

Artık bu havat canımıza tak 
demisti. Bir silah arkadaşiyle 
birlikte herkesin eğlence ile 
meş~l oldukları noel gecesi kaç 
mıya karar verdik. Sıfırın altın
da 2 derece soğuktu o gece ... 
Buna rağmen biz önümüze cı
kan bir nehirden yüzerek kı:ırşı 
tartıfa kactık. Soğıık iliklerimi7.e 
kadar işlemisti. Uzrtkfan sarkr 
söyliyen askerlerin sesi geliyor
du. 

Almanlar tarafından [kullanılan 
İtalyan denizaltı ve hafif deniz üs 
tü kuvvetlerinin bu yoldan Ege 
dl'nizine girebilmesini mümkün 
kılmıştır. 

Bu suretle ana vatanla irtibat
ları kesilmiş olan Oniki ada yeni
den her türlü yardım ve himaye
ye kavuşmuş olacaktır. Bu yoldan 
11alyan adalarına yapılacak gı
da ve harp malzemesi yardımı e
sasen tahkim edilmiş olan bu ada
ları takviye edecektir. Bu suretle 
bu adalara yerleşecek olan Alman 
hava kuvvetleri Mısır harekatı 
üzerine müessir olacaktır. Çün
kü, gerek Rodos ve gerekse Me
vis adası İskendcri:veye 300 ve 
Süveyş kanalına 3fi0mil, takriben 
600 ve 720 kilometre kadar. kısa 
bir mesafedir. Bugün 500 kilo
metre gitmekte olan tayyarele
rin bu mesafeyi ne kadar kısa bir 
zamanda alaca,ğı aşikardır. Su 
halde, bu adalann Almanlar eli
ne gecmesi simali Afrika harbi ve 
bilhassa bu harbin hedefi olan İs
kenderiye ve Süveys kana.lı için 
fena neticeler doğurabilir vı; fa
kat. bu neticelerin fenalı!tı Ingi-

Biz karşı tarafta ('alılarm ar:ı
sı nda ilerlemiyc başladık. Ar
tık askerlerin sesleri duyulmu
yordu. Ortalığı bir sessizlik kap. 
lamıştı. Bu durgunluk arasında 
birdenbire kulağımıza nehir ta
rafından bir cığlık geldi. O ta
rafa doğru baktık. 

Nehrin orta yerinde 3 metre 
uzunluğunda kadar göriinen bir 
~ğac kütüğü buzlımn arasında 
sık1~mış kalm1Stı. Bu ağacın ar
kasından ela hafif bir insan se
si geliyordu. 

Artık t;izlonlll{?nin strası de
ğildi . Bir inı:um bi:ci.ı yaııdıma ça
ğınvordi.ı . Derhal bulunduğum 
yerden cıktım ve o buz ttıtmuş 
nehire bir daha daldım . Kütü
,ğün arka tarafında ona iki eliy
le yapısmıs so(!uktan disleri bir
birine vuran 4 yaşında bir çocuk 
vardı. 

Onu kollrırım1rı arasın':'! al~ım 
' 'e bin miişkiilatla sahile cıktık. 
Doğru kasabava indik. Cocui!u 
ailesine •~ lj ettim. Zav~llı 

liz hava ve deniz kuvvetlerinin 
kudret ve mikdarına bağlıdır. İn
giliz imparatorluğu havada üs
tjiıılügü temin ettiği gün bu fe
na neticeler kendiliğinden kal
kar. 

* * A lman kuvvetleri şimali E
ge denizi sahillerine çı

l{ınca ilk iş olarak Taşöz, Semen
dire adalarını ve daha sonra da 
T_,imni adasını işgal etmistir. 

Bu adaların tahkim edilmemiş 
olması bu işi hassaten kolaylastır
'1l.ıştır. Bu adalardan sonra daha 
cenuba sarkan Alman kuvvetleri 
Midilli adasını da işgalleri altına 
~lmıştır. 

Midilli adası, şimali Ege deııi
zinin en hakim mevkiinde bulu
nan bir adadır. Anadolu kıyıları
na cok sokulmuş olması ve ~üzel, 
nahfuz limanlara malik bulun
ması bu adanın kıvmet ve ehem
mivetini bir kat daha arttırır. 

Bu adanın ıtarbindeki Siğri li
manı İngiliz donanmasının Ak
deniz manevralarında daima uğ
radığı ve sığındığı. bir limandı. 

Bu ada İzmir ve Edremit kör
rezlerinin tam karsısında ve bu 
körfezlere gecit veren bir kapı 
yerindedir 

Midilli, ~e Sakızdan sonra Si
s~ adası da isgal eclilecek olur
s~Alman kU\·vetleri İtalvan ada
larına cok yaklaşmış o1ac~ktır.Fa· 
kat, Alman kuvvetlerinin bııı:ala
ra kadar inmesil'."e İn~iliz donan
ması müsaade edecek midir? 

Bu adalara Alman ku.v,·etleri 
yerleştikten sonra buralarda hıtva 
ve hafif deniz kuvvetleri icin ya
pılacak olan üsler, İngiliz donan
masını çok müskül mevkide bı
rakır. Bu üslerden kalkacak olan 
hava ve deniz kuvvetleri İnı?iliz
leri fazlasivle rı:ıhatsız eder. İste 
bn sebenledir ki İnl,!ilizler. -~iman 
kuvvet !erinin iizun müddet. bu a
dalarda yerlec;mesine imkan ver
miyecck ve hic değilse den iz Ye
va hava kuvvetleri vasıtasiyle bu 
üsleri ise v:ıramıyacak hale geti
recektir. Akdenize hakim o1an 
İnRiliz donanması ile havacılıkta 
mühim muvaffakıyE'tler temin e
den İngiliz tavyarelerinin bu isi 
vapmıya muktedir olduğu aşikar
dır. 

* * Almanlar. ~isamı dahi işgal 
etseler, Ingiliz donanma 

ve hava kuvvetleri esash bir fa
aliyet gösterdikleri takdirde. bu 
iş~a llcr Alma1wava favda verine 
zar::ır verebilir. Aksi halde Yunan 
ve İtalyan adı:ıları arasında tam 
ve emin irtibat hasıl olur ve bu 
irtibat -:ıyni şekilde devarn edecek 
olursa Rodos, Halkita. Leros ve 
Mevis adalarının ehemmiyet ve 
kıv:rn~f;i hir kat daha artacakf;ır. 
Ciinki.i Alm:ln h•wa kuvvet'eri 
bu surctlP Mısıra sarkmak kofav
hğına malik oh•,.,,'!ı icin Alrrınn-

(Arkası 4 iinciide~ 

yavrucak ancak 10 saat sonra 
kendine geldi ve zayıf bir te
bessümle bize baktı. Artık ha
yatı kurtulmuştu. 

* * Tekrar Esaret 

Hayatı Başlıyor 

Arkadaşım kaçmış. hürriye
te kavusmuştu. Ben yine 

yerime dönmive ve oduncululc 
yapmıya basladım . Aradan gün 
ler ,gecti. Hürriyetimi. bir insan 
kurtarmak uö-rundı:ı feda ettiği. 
mi düsünere.K teselli duyuyor. 
yine de doğduğum verlerin. sev 
di~im insanların hasretiyle ya
nı.vordum. 

Bir sabah beni uykudan dür
terek uyandırdılar. Basımın u
cunda bir Alman zabiti vardı. 
Kendisine sersem sersem bakı
yordum. Bana: 

- Marcel Chanod! Dedi. Hür
sünüz, istediğiniz yere gidebilir
siniz. 

Birden sevinçten işittiklerime 
inanamadım. Sözlerini tekrar e
dince dizlerine kapanıp bir ço
cuk gibi hüngür hüngür ağla
dım. 
Havatmı kurtardı'i'Jm t'OCU· 

ii'un ailesi benim serbes bırakıl
mam icin mrracaat etnıis, insa· 
niyete insaniyrtle mukabele is
tcmiı;l('rdi. Ve işte şimdi bur.a
da:\"lm. 

es isam) m ınüstebit htlkiım-
darı Polycrate tarihte bah

tmın güzelliği ile tanı.Dm'! hir 
zalimdir. iki kardeşinden biıin 
öldürmek, diğerini sürmek s1ıre
tiyle bütiin adaya hakim olf;11~'" 
ve !\fısır Fravtml:ırından Atn:ızıs 
le bir ittifak aktederek doııt ol 
muş. 

Polycrate'e talih o kadar yaver 
olmuş ki, ordusunu nereye gön -
derse gale·bc etıniş, donanınas 
hangi devlete saldırsa ınuza{foı 
olmuş... Şöhreti ltısa bir zaman 
içinde bütün IyoJ\Ya ile Yunanis
tana ve her tarafa yayılııut. 

Talihin bu dainıi cilvesi Amazi 
sin dikkatini çekmiş, PolYcrate'c 
bir mektup göndermiş: 

" .... Bir dost ve müttefikin mu
vaffakıyetini işitınek beni mem· 
nun eder, fakat daima lehinize e
sen talih rüzgan beni encl.işelert 
düşürüyor. Hayatta, kar zararın 
ortağı olmalıdır. Insarun ıarı ba 
zan (düşeş), hazan da Hki bir 
gelmeli. Sürekli talihin ters taraf 
da sürekli olur. Bütün hayatınd 
muvaffak olup da sonunda fela 
kete uğramıyan bir kims~ gör 
medim. Muvaffakıvetle dolan k~ 
binizde mahrumiyet acısını da 
hissetmeniz lazımdır. 

Bunun için bütün hazinenizde 
ayrılamıyacatt derecede kıynıcı 
verdiğiniz bir şeyi bir insanıı1 e 
line geçemiyccek tarzda zayi e 
diniz. Buna rağmen yine talihi 
lutfundan mahrurıı. tı"urt:nsanı 
bu hareketi birkaç defa tekra 
ederek kendi kendinize bir talıh; 
sizlik müvazenesi yapınız ... ,, 

Polycrate, dost hükfündann 
ihtarına hak vermiş. Hazineleri
nin hangisinden aynldığa taköır
de mahzun olacağını uzun uza~ 
dı~·n düşünmüş, nihayet daiına 
parmağında taşıdığı altına ~öınii
lü zümrüt bir l üziiğü kaybede -
cck olursa bundan çok mütee~ir 
olacağına lıükmedert>k, gemile -
rinden birine binmiş Ye denize a
çtlchktan sonra ) üzüğil panua • 
ğından çıkararai fırlatınış. 

Beş, altı gün sonra ~ara:rının 
kapısında kendiııi bckliyetı bir a
dam yeri öpınü~: 

- Büyiik hükiimdar? Aciz l;:u
lun olan ben hu sabah bir balık 
tuttum. Bunca senedir h•hktılık 
ettiğim halde bö,le nadide bir av 
yakalamaınıştını. nunun nılCc;k 

sana layık oldu.~unu düşiintıtetı;, 
sana getirdim. lledf~·cmi kabu, 
et! ... 

Polycratc balıfa babnı§, gihı 
liğine hayran olıJlUŞ fakir balı 
çıya: 

- Aforin dost adaııı! De. 
Mademki !ien (aldr QJcluğu~ 
de bu giiz~l balığı satıı1a~,i 
hediye cdı~·orsu11, h~ıı clel1nı. 
yeni bir şartla kııhul eq be· 
Bu akşam sara~·• g(!l! B 
raber yiyeceğiz. g'itü-

.. Ba!_ık sarayın ın bark u1e
rulnnış, aşçılar telljızs.;,.,ralc -
re karnını Yarmi.?lQt, , -t.,,rı · 
nin denize nttığf zi.111riit Yıizı 'Ü 
bulmuşlar 'e biik\ndııra gelir -
misler. 

Polycrate vaı.ay aostu O~h 
:\fısır Fravunu Ana1.i.'e ~·azn"'-. 

Amazis, deniıe \ttı~ )'üz .i 
bile kendisine iad, eden tali la 
ters cilvesinden o l\adaf kork~ 
ki, derhal Sisaııı'a hir ıl.~i gön 
rerek Polycrate'yl~ biillltı do 
luaunu kesmis ittifakı hoınu 

,.. ~· Y. 
Polycrate, Da a'nıfı': ııı • 

danlanndan Orc-tes'iu Y.~~1 

şerck biitün mamiilkfü ~'.
tikten sonra miithiş işe ı
le çarmıha gerilerek öh 
tür ! ıman 

T rıey-

• G in-
======="'='==~==:::::=::::ö<l~ 

ta-,; PİYASADA: 

ipekliler için .~~~ 
'd'> r 

Haddi Tesbit E:1 

Ü -

1er' 
Fiyatlan Mürakabe arr 

nu lüks mağazalarda ki:ltır-
ni yüzde elli olarak te,bit ' · 
ti. Fakat her öniine ~elen 
za lüks ( !) oldu~nu idd 
rek, bu kararı suiistimal .. 
ti. Bunun üzerine. lüks m 
!arı tahdit etmek l(izu~ 
olmuş, birinci, ikİO<!i sın .... • • 
zalar bir tasnife titbi t.ıtulmu• 
tur. Bugünlerde bırçok mağaz. 
sahipleri birinci sınır mağaza ol 
duklarını iddia elmişJeldir. Fi 
yat4ırı Miirakabe Bürosu, bu id· 
dialar hakkında tetkikat Yapmıs 
birçoklarının müracaatlarını rcd 
detmiştir. 

KomisYon dünkü toplantısıt 
da, 'pekli ve fantazi ip~k kı 
maşlarrn kc1r hadlerini tayin 
miştir. Mağazalarda ipekli 
maşlann kar haddi v;üzd 
fantazilerin ise vüzde 20 r 

Komisvon halk tipi avı" 
lar hakkındaki tetkiklerilhi 
miş, bu hus11stı:ı hazı:rJarı~s17 
Tictırf't Vf'kaletin~;Rön el i. 
tir. Vekaletten em·~ l-1 Cc· 
dirde. h alk t' .; k4 
,,mı ma;l-. 
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M caristanla Müzakereler 

üs ~t Safhadadır • Bu Hafta En Ziyade 

A anyaya ihracat Yaptık • Fazla Mal 

G ~ edi • Gıda Madde;eri Ucuzluyor 

/SPOR: 

Bu Haftaki 
Maçlar 

TAN 

arbiyedeki K.aza 
Şoför Tevkif Edildi, Yaka Esnasında Fazla Sarhoş 

~ 

n!d!.!9u için Hadisenin Teferruatını Hatırlgmıyor 

9-!l-1!141 

HUGUNKU l'ROGıtAl\1 

8.00 Program 18.03 Milzlk 
8.03 Haberler 118.30 Fı.ıaıl 
8.18 Müzik (Pl.) lD.30 Haberler 
9.00 Yemek lls- 19.45 Konuşma 

tesi 19.50 Şarkılar 
• 20.15 Radyo g: 

zetesi 
12.30 Progrf!m 20.45 Temsil 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 

21
·30 

21.45 a h cat d ger haftalara nis -
bete d a fazladır. Yalnız 

vel V:Pn una yoluy1a Avru

ralar piyasanın ihtiyncını tatnıın 
edecek derecede oldugu ıı:ın. bu 
sahada bir darlık da kalmamış
tır. 

Milli Küme mçlarına Paz-:ır gü_ 
nü Şeraf sahasında devam edile
cektir. Bu haftaki oyunlar ma
halli maçlar olduğu~dan Fener
bahçe ile !stanhulspor. Galatasa
rav ile de Beşiktarı karşılaşacak
tır. Bu müsabakaların cok heye
canlı olacağı ve ).filli Kiime va
zivet.inde de.stisiklilrler vapı:ıNle
ce~i şüphesizdir. l\foclı:ırın hakcrn 
leri henüz bsbit edilmiş dı>Trildir. 
Askerliklerini _vaom'1ktrı okın o
vunctıhrm tak1mlarında v~r al:-l
bileceklE>ri hakkındaki müsaade
den istifade ederek Galı:>bsıırav
da Giindiiz. BMiktnsta İb~nhi'm 
ve Hüseyin. İsbınhulc;T)ord'.l d'l 
Enverin oynamaları beklenmekte 
dir. 

13.05 Şarkılar ., 
1 l3 - O MU .,_ (Pl ) - 2,so 
1 .:> zı,. . 22.45 

Konuşma 

Orkestra 
Haberler 
Orkestra 
Caı. (Pl.) 
Kapanış mc l ke eı ine 700 bin lirnhk 

aca y pılrnı ır. Bütün bır 
a nde dı ,arıya sattığımız 

1 * 123.00 
18.00 Saat ayarı 23.30 

Harı kıymeti 3 mılyon liroyı 
'.l\ uı.e k d recedcdir. lkr
vu •de getırdigi ek .. >nCJmik 

rtlar uzunden, ticaretin dnral
"ı bir sırada, ihracat tic:ırcti -

del b J 1k a'f, hıçbir meın -
et.te rıorulmenıı tır. Yakında 
~ıc timızın dahu ziyade ge
lıyc~ğine emin olabiliriz. 
Isveç rnurahhaslariyle bir ti -
et !aşması müuıkeresi de -

e ektedir. Ankaraclan ~e
hal:ıerlere göre, anlaşma mü
...relerı müsait bir safhada 
yan etmektedir. Isveç firma
'llemlcket1mızden hububat, 

ohumlar kuzu ve keçi de -
dokuma ham maddeleri, 

spe, kepek gibi hayvan yiye -
ri k maddeleri istemektedirler. 
et ftP"ten de memleketimize çivi, 

r malzeme, elektrik eşyası 
il ektir. lsveçle, Sovyet Rus

r .asında transit .anlaşması ol
'1~ 'dl.1 "ç}.ıı_bu malforın Odesa yo-

ı:ı ~a gefuiesıne imkan göıül-
:ııaza ·r 

la 1 
• 

~
aristanla da ıaramızda ti -

aç anlaşması müzakereleri 
ce tir. Birkaç güne kadar, an-

a>ıın Peşte sefirin-ıiz tar, fın -
n imza edileceği söylenmekte -
• Harpten sonra Macaristanla 

c d aramızdaki ticaıi münasehet-
1 de büyük bir inkişaf görülmüş 

. Tuna yolu da seyrüsefere 
müsait bir haie geldiği Macaris -

nla dogrudan doğrıiya daha ge
n' s münasebetlere lirişmek im
k nJarı elde eaileccktir 

ihracat 

Hafta içincle çivi bolln~u da 
başgöstermiştir. Demir ve ınallcni 
eşya birliği tarafından Slo-ve11va
dan getirılen 76 ton çivi, nJfı:~·a -
darlara tevzi edilmiştır. 

Yiyecek l\fo<lde1eri: 

M evsirn_ itibariyle kuru seb
zelerın fıyatları dü~mek

tedır. r:ı:rab_zon yağları 11 O kuruşa 
kadar ırunıştır. Halbuki iki halta 
evvel Trabzon yağları 135 kuru~
tu. _Peynir fiyatları da düi'mck -
tcdır. Son günlerde Bw·sadan 
bol miktarda peynir gelmı::kte -
dir. Bursa peynirleri, piyasaya ~O 
kuruştan verildiği halde peraken 
decilerde 55 kuruşa satılmakta -
dır. Vakıa fiyatları mi.ırakahe ko 
misyonu peynır narhını kaldırmış 
tı, fakat esnafın insaf ederek, 30 
kuruşluk peyniri 55 kuruıa sat
maması lazımdır. Kaşer peynir -
leri, beyaz peynirlere ~islletle 
daha ucuza satılmaktadır. Pera ~ 
kendecilerde kaşar peyniri 90 
kuruştur. Fakat geçen seneden 
kalına peynirleri, hiçbir bakkal 
dükk!\nında görmek kabil değil
dir. 

Zeytin fiyatları hafif bir su -
rette yükselmi§tir. Buna sebep de 
yukarıda işaret ettiğimiz !-.ribi Ro
manyadan fazla miktarda zeytin 
talep edilmesinden ileri gelmek
tedir, 

Hüseyin Avni 

JJlilli kiimede itirazlar 
Ankarada J?eçen hafta Fener \ 

ve Galatac;arav ekinlerine karşı Kazada ölenderden Otomobilifl direg"'e rarplık-
beraberlii!i eldP r-tmis olan Mas- :t 

keı-por t;ıkımında ovnıvan hir o- Kemal Sayman ) tan sonraki hali 
Kazada ölenlerderı 

Fu.a.t Tayman 
vuncımun bnn~an evvel Harbiye E lk" H b" d k dah k · J M 
t k d M

.
11

• k"" 
1 

vve ı gece ar ıye e vu ua mikdar a ra ı ıctikten sonra . erzifon 11 plakalı kamyon Yıl-
a ımın a ı ı ume m:ıc ı:ırına 1 t b'l f . .h kk d k b"l ·1 H"" d . t· k . .. . ge en o omo ı acıasr a ın a ı otomo ı ı e urriyet tepesine ızdan Beşiktaşa doğru inerken 
ıs ıra etmıs bulunmasr ııre,.ıne t hk"l t d'" kt '-d d • b" · t' f ı G ı t F h .. a ı rn a un geç va e A.:ı ar ogru ır gezın ı vanmak istedik. ren eri tutmamış, 3050 numaralı 

a a asarav ve enerbı1 Cf' klııp- d d"l · ı· T hk.k t "d o b"l" · ·rt ı ı ı k x-l · ·t· .. b 
1 

evam e ı mış ır. a ·ı a ı ı a tomo ı ımın cı numara ı o - e e trik direı:,ine çarpmış ve par-
erı ı ırazua u unmııslarriı G-:ı- d ··dd . • · J d"" t k l l l 1 t ··ı· · . · re e en mu eıumumı muavın e- masına ve un e numara ı arın ca :ınmıştır. 
a .as.:ırav ı ın:ının tahrır"',, va- · de F h . ç - 1 · t 1 1 • b K ı ldı" . . k b 

1 
ed' .•. rm n •e mı agı, emnıye a - ccı ı~masına ra~men ara avı ga- amyonun icindeki ame e Ur-

obı h gı ~<;ın ~ u. ıldıg_ı. Fener- ı tıncı şube müdürü Faik Abrak, rajdan çıkardım ve $işli islika- falı Dursun Ali Sevencan basın-
a C'('nın prote"tosunun ıse sacle- b 1 d" k" b . "'h a· b ı d • 

Ce 1
.f he b"ld" .1 . 1_, x. 1 ..ı e e ıye ma ıne şu esı mu en ıs metinde ilerlemiye aş adık. Har. an agır sur""tte yaralanmı~. b. 

~ a n ı ır rrıı5 o ·ı•ıı..:1•11,,an 1 · d H.. · dl" d k · k d ·ı ··· · · ı::ayanı kabul göriilrnedH!i alaka- terın Een useyın ve a. ıy~ o 
1
- bıye okuluna a ar gı tıgımızı gm bir halde Beyoğlu hastaha 

dar mnhitlerc'IP sövlr>n olrterr ?ru ~ver ~aran hadıse maha -, ~atır_lıyorum. Ondan sonrasını sine kaldırılmıştır. 
v m ır. lınde bır keşıf yapmışlardır. Oılmıyorum." * Şoför Cemalin idaresindeki 

Vefa - Beyoglu Maçı Otomobilirl tramvay direğine Sorgu hakimi !Iüseyini tevkif 3491 numaralı kamyon Samı:ıtya-
Bu sene ikinci kiime sampivo- çarpmış vaziyeti ve kilometre sa-j etmistir. dan geçerken sağ ön tekerleği. 

nu olarak birinci kümeye terfi atine göre, arabanın 90 kilomet- ı·k. k d h ld fırlam1ş ve caddeden geçen Ha-
eden Taksim gençlik (Şişli) klü- re gibi büyük bir süratıe hare- ·ı aza a a o U nüc adındaki kadına çarparak a-
}>ünün de istir~kiyle Beyoğlusror ket ettiği anlaşılmıştır. Hadiseyi Soför Sevketin idaresindeki i:i;ır yaralamıştır. 
ve Vefa klüpleri aralarında iki j?Özleri ile görenlerin dün adliye
devreli bir kupa maçı tertip edil- de verdikl1>ri ifadeye göre, vaka 
miştir. söyle olmuştur: 1 Denizcilik Bahisleri 

Bu turnuvanın ilk karc;ıla!>ma- Kazanın kurbanlarından Gl.izel 
sını bu Pı.ızar saat ıı de Beşiktaş sanatlar akademisi talebesinden (Baş tarafı 3 i.incüde) ı kik etmiye bırakarak esas mevzu-
Şeref stadında hakem Sazi Tez- Arapkirli Ahmet oğlu Kemal lar Akdeniz harbini kazanmak ve umuzu hülasa edelim: 
canın idaresinde Bevoğluspor - Sayman ile ayni akademi talebe- Süveyşe çıkmak gayesine de ulaş- Kanaatimce. Yunan adalarının 
Vefa klüpleri yapacktır. sinden Manisalı Derviş Kemal oğ- mak istiyecektir. şimalden cenuba doğru birer bi-

lu Ahmet Fuat Tayman, eski Har Görülüyor ki Balkan harbin- rer Alman kuvvetleri tarafıncfan 
İk•ı Harfin D..,.nurdunu biye okulu karşısında, Şişli isti- den evveİki Eg~ denizinin vazi- işgal ve buralardl\ ı:iir<ıt"ıe hava 

"':i' -:ı kametinden gelen tramvayhrın veti bugün tıımamiyle de_ğişmis- ve deniz. üslerinin yapılması ve 

Mallarının durak yerinde beklerken kazayı tir. Fakat, bununla beraber Ak- bilhassa Italyan adalarına yardım 
Büyük Hata yapan 1582 numaralı otomobil denizde gezen ve burava hakim yolunun Korent kanalı vasıtasiy-Çiftçi 

cılgın bir siiratle ,gelmis ve genç_ olan İn~j)iz donanmasının hare- le açılması gibi hususlar, bu arla-
Korunması için (Ba~ tarafı 2 ncide) lere çarpt1ktan sonra 233 numa- ket serbestisine bu vazivet mani ların başka hedeflere doğru birer 

-. düşürebilir: Nitektm, her yafon- ralı tramvay direğine bindirmiş olamıyacaktır. Çi.inkü, 
0

İngiltere atlama noktası olarak kullanıl-

'! azırnızin bııŞ tarafında ih- Yeni Bir L,. •h daşa nasip olmıyan bir ga.ıete ve pan;alanmıştır. Çarpış o ka- imparatorluğunu denizde ma_ğlup mak istendiğini kabul ettirecek 
racat ıniktŞ,.rı hakkında bir , ayı a bolluğu idııde bulunmak savesin- dar şiddetli olmuştur ki, Ahmet etmek, İngiliz donanmasından en kuvvetli sebeplerdir. Bu h~-

f.ikir vermiştik, acaba nerele:e ne ele hakik~ti ögr" cnmck fırsatını Fuat altı metre gerideki tütün- daha çok üstün bir kuvvetle ve defler ar l'ında en mühimmi, I-
bf rnaddel...,ri 58ttık? Bu su;ılı"n Ankara, 8 (TAN Muhabirin -"' den) Çift · ali k kazanmasaydım. ilk hükiimlcrimi cü dükkanın-:ı fırlam1s ve başımn daha kifayetli bir donanma ile raka yardım etmek ve şimalden 

c v..ı"-TTt Yermek içUı şu malu· - - çı m arının orun- M 1 .,.vu•· mas hakkındak' k 1~ il değiştirmem çok müşkül oJncak- tesadüf etti.t?i b€ş santim kalınlı- miimkün olabilir. Bu_gün bu kuv- ısıra taarruz ey emek ve Sii-
rtniye tneCbm-üz. ı ı anun .wy 1as1 . . k 1 1 kl 1 t yarınki meclis toplanbsında mü tı. Bu vesileyle, ''Tasviri Efkar,, ğındaki bir tahta tamamen par- vet ne Almanların ve ne de Ital- veyşı o ay t a isga e mek im-

ahr içhıde en ıiyade Al'llan- zakere olunacaktır. refikimize, süiniyet sahihi (l}ma- ca parça olmustur. Kemal Sav- yanların elinde vardır. Bu sebep- kanlarını bahsedecek olan Suri-
. • '9. i}ır~t O}Jjl\lştnr. Satılan Çiit · alla · edile dığını isbat etmek fırsatını hir de- man ise, otomobilin radyotörü ile le bu denizdeki hakimiyet yine venin i~gal edilmesi keyfiyetidir. 

gıttıl(; ı:t_.,n b:ı.:n.nft ti.itu-n, den', ....:~ çı m nna ıras n t ç·· k .. it l d 1 . A a -· -»~--. b r..u. veya edilecek zararları men ve fa daha bağışlıyorum ve bekli - tramvay direği arasına sıkıstı~ın- ngiliz donanmasında kalacak- un u a vana a arına ınen 1-
n Y~ ~l.ı ıoı:ı~r Ulunmaktay· tel.Afi maksadiyle tanzim kılman yorum ki, lmndan sonra ç.ık:ıcak dan bacakları ve kaburga kemik- tır. man kuvvetleri Süveyse 600 ve 
~nı a an f~ Piyasadan da lAyiha bu zararları önliyccek bir nüshasına, Churrhill'in verdiği 0 leri hurdahaş bir hale gelmiş Almanların Akdenize çıktığı Suriyeye 720 kilometre sokulmuş 

İzmirdeki 
Cin yet 

--o-

Pakize Katil Olduğunu 

iddiada İsrar Ediyo 

Pakize 

'.izmir, ("J'AN) - Uzun 2aman 
dargın kaldıktan sonra tekrar 
buluştuğu sevgilisi kasap Aliyi 
bıçakla öldüren Pakize Yeşilsu
yun muhakeme«i yeni bir safha
ya girmiştir. Kadın, cinayeti 
kendisinin işlediğini söyliyerek: 

"- Benimle evlenecekti, al
dattı. Tehditlere de başladı. O 
~ece kardesim Mehmet ile bir· 
likte içiyorduk. Kavgn ettik, 
kendimi müdafaa için onu vur
dum.,, 

Demiştir. Halbuki polis komi
serlerinden birisi, şahsi kanaati 
olarak katilin kndın def{il, kar
deşi Mehmet olduğu-nu sövle -
mektediı;. Tahkikata göre cina
yet, o gece üç kisi arasında bir 
kumar partisinde Mehmcdin kay 
hetmcsi üzerine ika edilmistir. n alar y, de :alJ alacaktır. Fakat muhafaza teşkilUı vücude ge _ revabm diizeltilmiş seklini hassın. kundurlarından birinin ökce kls- zamana tesadüf eden İrak oh.,.,,H,,~•r 

Ut susticıa pek uzun boylu tirmckJe beraber zarar vukuun- Bundan sonra da, bu kabil hata- mı kopmus ve dört metre ileride isyam ve İrak bfl,şvekfü Raşit Ali- il- -;••••••••••••••••••••!.._ 
eril~r ı A elerıapfXlalttadırlar. Me da dahi bunun derhal tazmin lan.n ınes'u!iyetini daima müret- bulunmustur. nin Alman taraftan oluşu, Alman Bu Akşam tam saat 9 da 

kunrr1 ~ lı t< • ..-ların mu··zat·ere- tı"pl ··kı· · ~ · · t Kaz e n d t b"l" · d d · t · "b' h ·-~· r o..uv ~ "' ve telMisi suretiyle istihsali dur- ere yu ıyemıyecegını unu - a s asın a o omn ı ın ı- va an yar ım ıs emesı .e;ı ı usu. 
rum huki ızle. SUI'tnüştfrr. Hal durmamak gibi iki esaslı gaye madığına bizleri de inandıracak cinde bulunan şoför Hüseyinin sat da hic şüphesiz Eıze hakimi-
Telo en, Pa· n rnıaları, mal sat<ır- takip etmektedir. Layiha, heyeti kadar dikkatli davransın. teyze zadesi Beyo,ğlunda Aynalı yetiyle sıkı surette alakadardır. 

dir ıghiÇ de taraftar de- umumiyesi itibariyle nazara alın Vakıa, ara yerde, kazaya uğ - ceşme soka./!ında 1 numaralı evde Bu yardımın İraklılara ne şekil-
rdu a0 ..: dığ akdird nyan, iki harfcikten ibaret gibi oturan ihsan muhtelif :verlerin- de ve nereden yapılabileceği key-

... ~...,an ~örı_deril"n ~ .... a- ı t e mevzurmun köy a- d • 1 11 . 1 H 1 .... ~ "" -·u" sayişine taallukundan ziysde zi _ görünüyor. Fakat yine göri.inü • Pn a.e;ır vara anmış, üsevın e fiyeti çok mühimdir. a en bu-
:YÜ ~hi erı, susam, zcy - rai mahsullere iras edilen zara _ yor ki, hazan iki harfcik hile. mi- a_ğabeyi Hilmi kazayı hafi! at- gün dünya efkarı umumiyesini I 

· ..:. -ıda' gc\mekteydi. rm müştereken tazmini suretiy- de bulandıracak kadar büvıik bir latmıslar, muhtelif :yerlerinden Cebelitarık üzerine çekmiye mu-
:.cpssa Rorn~yadan zeytinleri- le köylüler arasında bir t ........ nu""t hata doğuruyor. Ve bunu~ idn - ehemmiyetsiz yaralar almışlar- vaffak olmuş ohın Almanyanın 
>e kar~, tal~ıer artmakt..,r:lır. ........ d" k" y t ı · d · b' .. · ı b""t"" d"" -s ... yaratmıya matuf bir nevi zirai ır ı... u muyoruz. ır. venı ır surprız e u un ımyavı 

ı. ı~'"'"' lli Vakavı müteakip yakalanan şaşırtması çok muhtemeldir. Vi-
~ ~~:~tt~~de tece ettiği gö- soför Hüseyin dün adliveve veril- chy hükumeti üzerindeki tazyik 
~ u h ft • N İ Ş A N miştir. Sor~u hfildmli~inde verdi. ve Amiral Darlan'ın Almanya ile 
~ . a ~ ~nd~ ~iyasayi taz- Layihada kabul olunan bir ği ifadede suçunu itiraf etmiş ve işbirliği taraftarı olması ~ibi va-

Yik e e mühım miktar - hükme göre, çiftçi mallarına iras Dı'" tabı"bı' Nurı· Gu·nyal'm kızı ak - 1 ı tl AI ı mal 1 "' v ayı şoy e an atmıstır: ziye er. man kuvvetlerinin 
bey'° . ge 1aeıniştir. Y:ılruz edilen zararın derhal tazmin ed.i öğretmen Bayan Handan Günyal - Akşam teyze zadem İhS'3n1::ı Suriye topraklımnda görülmesini 

$ ·A R K SiNEMASINDA 
Mevsimin en fevkalade ve ihtişamlı 

OPERA BALOSU 
Davetlileri arasında: İki seh har ve caziben kadın : 

1\-IARTE HARELL - HELİ FİNKENZEL~ 
Gülmiycn, fakat güldüren iki erkek : 

THEO LİNGEN - HANS J.\ılOSER 
İki şık ve cür'etldl.r evli : 

PAUL HORBİGER - WİLL DOHM 
e ye f
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1
a tarafıııctan getirilen 200 lebilmesi bilhassa küçük çiftçiyi ile gazeteci arkadaşlarımızdan bizim evde bir hayli rakı icmiş- mümkün kılabilir. 

epsiı _ır.a hk ~aJ:ara, haftanın en himaye bakımından esaslı bir ted Kadri Oğuz Edirnede nişanlan- tik. Sarhoş ~ halde Beloğluna Bunun mümkün olup olamıva- Bu akşam için yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

ostüın~m 3ciiSes.iydi, gelen maka • 1 bir olarak görülmektedir • mışlardır. Mesut olsunlar. çıktık. Bir gazinoda oturup bir cağını başka bir yazımızda tet- ..._"llllllıl•••••••••••••••••••••••••"' 
ğu sclüJ,;qrha "-----~~~~~~~~~~~~-:-::-:::---~~~~~--~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~ 
onu sa scyJ(li b 

• " ,..1Ji F i, hiç bir söz söylemeden ance, ma 
arasın - .ıv .;an b d sü:zd" ~ . N. . tJ r kıev. u a amı uzun tı2tln u. ı· 

mldemsış Y0 ge_li~'ı· getirip önüne koyduğu karnedc-
ı. aa,ya. ıyerek: 

r hdalde, ~~·~ıV.::.ı!ilip. Filip, Filip! dedi 
ar 1• Y ıp hürmetle: -

kluşu he ,ne d Milsyö Krozbi. Babamın küçük bir la· 
argaşa . ' . Jllltıldandı Filip Filip -

b d ıncı · ' · a er a • Jasıııctasınız? • 
Mösyö ccJ scld7Jlen biraz fazla. 

~alks<;ma altmışıncı yıl dönümüydü ve bu 
müthiş cı:ı ı 3)-ıp gibi geliyordu. 
_salonuf1ıcofu~ ~lıj ~afiyesini dikkatle süzdü: 
~~- .. edeikrn.ıştn cfll4z. 
u~u ve Butun pl değil bir hükümdü. 
erı veı 1 b. ıa: küçük bir kadeh.- Uyumamak 

lFa~eı"'rı <le çalışıyorwn. Çok zaman 20 saat 
ğırılan J ama ıyor~. 
alarda ısı h•cti.r;,..ı b' d - - •. . 

ve şü -tX 
11 

-...ı.e ır yar ımcınız var, değil mı? 
lanmaınd • . . tsunuz. 

Ih
a gııi. 1 , .• t gene bir hafiyeye hiç bir zaman 

memuru hl~~uv B"lh b b' k 
t f 

~ ~nemcm... ı assa... u... ır aç 
e ra 1 < ı,~zlık .. danberi... danberi... Bu benim 

dan hellı nçırcıı... uyuyamıyorum. Onun iı;in ge-
yet Mata ; kenctim kol geziyorum. 
ara~ını. - Krozhi biraz daha yumuşak: 
ettı: rctleriniz pek o kadar iyi muvaffakıy~t-

Madıs?I· nmışa benzemiyor, dedi. 
·a geçı 
ci biı· de olsa, bir adamın rahat rahat yatağmda 
ti. tansa, magazada uyanık durmayı tercih 
ildi, art" anl_ıyordu. Kendisi de hayatını hep bu ku-
adam ıı g rıyor, ve bazı adamların Florida'ya ,·eya 
dı; çimk~ avına gidişlerini bir türlü kabul edemi-

Madam t 
yr lmak -:-~ azıhanenin önüne yaklaşarak acele acele: 
iı;in baş Yl b l\rozbi, dedi. Bir şanssızlık devri ge

-~~ı kabul ediyorum. Böyle kazalar olabi
niş zili Y~ n löyle gayretlerimi katmerleştirccc -

nt r n. n ederim ... Bir daha bu gibi hadi
.Aha~ run'! müsaade etmiyeceğim •. ve 
vkala 
. Her a peynir ge 
_Otur ... 

accn. Kroz-

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Ha • Ç« No. 14 

Filip, viski dolu nefesiyle ona yaklaştığı zaman ı Polis Madam Thorp un yuzugu ı.akkında 
o biraz geri çekilmişti ve yeniden sinirlenmişe her hangi bir neticeye varabildi mi? diye sordu. 
benziyordu: - Hayır, maalesef kapandı. Yüzüğün bizde 

- Sizi buraya izahat istemeğe değil, bundan kaybolmadığı hemen hemen anlaşılmış olmakla 
böyle en küçük bir hırsızlık vakası işitilirse, va- beraber, işte bütün yükü yine bizim omuzlarımı
zifenize derhal nihayet vermek mecburiyetinde za yüklenen bir iş daha. Fakat böyle kadınlarla 
kalacağımızı bildirmek için çağırttım. hiç bir neticeye vanlmazki... 

Kısa bir süklıt oldu. Yalnız katip, kendisinin 
orada bulunduğunu hatırlatmak. istemiş gibi bir 
kağıt hışırdatıyordu. 

- Bana yol vermek mi? Her halde ciddi ko
nuşmuyorsunuz, Mösyö Krozbi? Ben "Merkez,, 
de, o henüz ilk dünyaya geldiği gündenberi çalı
şıyorum. Yakında 27 sene olacak Mösyö Krozbi... 

- Müteessirim Filip. Fakat artık vazifenizin 
ehli olmadığınızı, kendiniz de pek ala takdir ede
biliyorsunuzdur, her halde. Bu. güniin birınrle 
hepimizin başına gelecektir. Ve ben kendim dahi 
bir gün, çekilmem icap eden günün geldigini, ta
mamiyle müdrik bulunacağım. Ayni şeyi hizıne
timdekilerden de beklemek hakkımdır. 

Patronun sözlerindeki smniriifyetı :Eilip'i hayret 
içinde bırakmıştı: b ı ı 9 rrr 

- Buraya henüz benden iyisi gelmemiştir. 
Hem benim için .. "Merkez,, her şeydir. Yalnız 
işim... maaşım... değil... Dalına i~ bulabilirim ... 
Fakat "Merkez,, ... benim evim gibidir ... Ben ıh
tiyar bir bekarım... "Merkez,, e bütün ömrümü 
verdim ... Ben bir kaç hırsızlık oldu diye, öyle ko
lay kolay ko"W ulamam ... "Me!·kez,, in malıyım ... 
Butün bun1arı söylediğim için beni mazur görü
nüz, Mösyö Krozb\. 

.l\fösyö Krozbi bütün bu söylencnJeri kafasmda 
ta!:itı, ve lafı <icrhal ~e\•irdi. Kısaca: 

- Madam Thorp'un en jyi mliştc>rilerimizden 
biri olduğunu ve "yüksek sosyete,, kadınlarından 
bulunduğunu hatırlatır.m. Kocası benim arkada
şımdır. 

- Affedersiniz Mösyö K.rozbi. Her ne hal ise 
Madam Thorp bütün anketlerin durdurulması 
emrini verdi, ve eğer sebebini sorarsanız, size an~ 
latabilirim ... 

Mösyö Krozbi hafiyesine baktı. İşin doğrusu 
Madam Thorp'la topu topu iki sefer konu:'imuştu, 
çünkü avukat Thorp, bir klüp arkadaşından baş
ka bir şey değildi. ve esasında, Filip'in Madam 
Thorp'a karşı duyduğu n~Irete o da aynen işti
rak ediyordu. 

- Bu ve buna benzer insanların çok haksız 
olduklarını siz de biliyorsunuz. dedi Filip; ve 
genç katibe baktı. Küçük bir yudum viski i 11tiya
cını duyuyor, kendisini çok bedbaht hissediyordu. 

- Madam Thorp her şeyi durdurdu, çünkü 
yüzüğün dostu tarafından çalındığının meydana 
çıkıvereceğinden korkuyordu. Diye ilave etti ve 
uzun bir nefes aldı. 

Mösyö Krozbi: 
- Bunu kendisi mi söyledi, dive sordu. 
Filip bu bi.ıyük icı adamının hay.ata karşı ceha

leline yalnızcıı. gı.'ılumsedi: 
- Söyl meJt mi? Kadınları hiç tanımıyorıf!unuz 

u L M A c A Mösyö Krozbi! Böyle bir şey mi? .. Bunu, kendi 1 B 
kendilerine, vicdanlarına karşı bile olsa itiraf et-
mez onlar! Fakat inanınız Mösyö Krozbi, bunun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
böyle oluşu. benim işimi hiç te kolaylaştırmaz... l+ 
1 

MI_fösyö akKrozbdıik'n1in bir an içi~ t~isK·setmd~. o~dkuğu _ _ _ __ , __ -( 
.ıa ı mer gı anması geçmış ı. en ısını ov- il l 
durmak istemiyen bu yarı sarhoş memuruna kar- - - - - -
şı, artık sadece sabırsızlık ve memnuniyetsi7.lik _ R ___ il 
duyuyordu. Yazıhanesinin orta gözlerinden birini 
çekerek küçük bir şişe ilaç çıkardı. Katip ezilip 
büzülerek ona derhal bir bardak su yetiştirmişti. 
Umum müdür, suya 20 damla saydı ve içti. 

Hasta Mösyö Krozbi, çok zamanlar kendi kt:!n
dinden iğreniyordu. Kolu "insülin,, iğnesi izleri 
ile örtülüydü, ve son z.amanlarda bunlar, kötli, 
çirkin bir iltihaplanma alametleri gösteriyorlardı. 

Mösyö Krozbi kati bir eda ile: 
- İşte böylece haberiniz olsun, Mösyö Filip, 

dedi ve sözü kesti. Yeni bir vaka olduğu gün, 
vazifenize derhal nihayet verilecektir ... Teşekkür 
ederim. 

Bu söz katiydi, ve artık söylenecek başka bir 
şey kalmadığı anlaşılıyordu. Filip geri çckılP.rek 
cevap verdi: 

- Ben de teşekkür ederim, Mösyö Krozbi. 

Dışarıda bitkin bir halde, duvara bir "ynvaş 
konuşunuz!,, levhasının üzerine yaslandı. Sorıra 
18 inci kattan 12 inci kata götüren merdivenleri 
inm.eğe başladı. Filip merdivenleri daima asansö
re tercih ederdi. Bu, ona vazifesinin vermiş ol
duğu bir alışkanlıktan ileri geliyordu; meslı~k ha
yatında üç defa, merdivenlerde, orada kendileri
ni emniyette zanneden hırsızlar yakalamıştı. 10 
dakika sora bürosuna girdiği zaman, hiç bir "Psi 
kolojik hadise,, ye sahip bulunmıyan, ve birka 
basit ve kaba gençten ibaret bulunan yardımcı 
hafiyeler gurupunu yanma çağırdı, ve onlara bü
yük bir uyanıklık tavsiyesinde bulundu. Onlar 
çıktıktan sonra, viski şişesini ne bardak ne de 
soda kullanmadan bitirdi, ve üzerine çöken ko· 
vulma tehdidine karşı muannit mücadelesine ba§
ladı.. 

Soldan Sağa: 1 - Ustitnde ve 
mek yenir - Bir çiftçi 3leti 2 :'.__ 
Bir ütüleme fıletı - Bir zamir -
Eziyet 3 - Uzaklık bıldfrır - Ba 
yağı - Bir renk 4 - Bır vilfiyc
timiz 5 - Akı! - Ters okunursa: 
Serpuş 6 - Insan oğlu - Ters o
kunursa: Sinir 7 - Ceriha - Bir 
dağ silsilesi 8 - Mamul kılmak
Ters okunursa: Vasletmek 9 -
Matbaada yapılan iş • Ters oku 
nursa: Küçük sandık. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Ço[?a -
lan 2 - Ced - Ters okunursa: 
Hazır 3 - Asker - Ters okunur 
sa: Kulü' ~ 4 - Adamaktan fııl 
5 - Hücre 6 - Bir zamir - Bır 
şehir 7 - Bir nota - Bir dı!p 
silı::ılcsi 8 - 11'· 11 '~ 
. ' l . g ... ~,rse. t ... .s, ... " .. ,.ı... • .., 
değil. . 

EVVELKi BULMACA - Sel· 
dan Sağa: 1 - Gemi - Aden 2-
Aden - Neki (iken) 3 - Gele -
Iviç (çivi) 4 - Aneli - Ene 5 -
Efe 6 - Saf - Araba 7 - Ad~ım
Inek 8 - Nere - maki (hnki 9 -
lten - Enat (tane} 
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Anlasması 

HllK~YE Stalinin Komiserler 

FALCI oJ 
Heyeti ReisUijine 

Etrafında 
(Ba~ tarafı 1 indde) 

1-....... _ Karcı Capek'ten • Çeviren llu·Ça ....... 

1 

Amiral Darlan Viclıy'de 

P Vichy, 8 (A. A.) - Amiral Dar-
0lis müfettMerinden Mac Lea..-v Aman Bav h"l'ı·m etm · 1 b b h p · t v· l ~ . ., - . · "' ~ E>yın, ~y- ı an u sa a :.ırıs en ıc ıy'ye 

Tayini 
Londra, 8 (A.A.) - Stalin'in 

Sovyetler Birliği komiserler he -
yeti reisliğine tayini Londrada 
Rusyanın dahili bir ışı olarak 
telakki edilmektedir. Ingiliz ha
sını bu değişikliği bahis mevzuu 
etmemektedir. 

bir akşam karısına: lemeyın, ayağınızın turııbı oloynn. dönmüştür. 
...._ Biliyor musun? dedi. Şu Misis Ne yeyip, ne içeyim, ben? Bu yaştan A • 

.ers Yok mu, bir türlü aklım ermi- sonra, çalgılı kah,·clerdc, çırılçıplak Reuter, bahrı bır anlaşma 
· Nasıl geçinir, ne yer, ne içer? .. göbek_ at~mam ya! .. ı:em, hay?i, at- yaplld1.ğını za1n11ediyor 
tıUz Şubat ayındayız, hizmetçisine trm dıyelım; amma kım metelık ve- I d . 8 (A A ) "R 
l\llahın günü kuşkonmaz aldırı- rir? .. ..on 1 a. · · - euter,. 

* u~ Duşün bir kere!.. Kuşkon- - Amma i~ fala bakmakla da kal- Amiı'"al Darlan ile Alman büyük 
ı dii !in, turfanda ... Bir de öğren- mıyor. Siz ayrıca yanlış fal a~·ınak- el lçisi Abetz arasında yapılan an

i her gilrı sabahtan akşama ka- tan da mçlusunuz. Bu düpPdiiz do_ aşmanın en ziyade dikkate sa -
~\ri dolup dc!up boşalıyor. H::ıni landrrrcılı"ktır. Çikolnta pastası satı - yan olan noktası Fransızlara hu-

Berlin, 8 (A.A.) - Yarı resmi 
bir menbadan bildiriliyor: Stali
nin halk komiserle- heyeti reis -
liğine tayin edild.~ hakkında 
Moskovadan verilen hl:l >er Bc~rlin 
siyasi mahfillerinde c;ok büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

Sôz va dır- "Jl.Iihman mihman üs- yorum, diye, çamurlu herzeler yul- dutlarda gösterilecek kolayJık -
.... Hem de ne misafirler! Düşe- turmak gibi bir şf'y. Aldıgrmz bir li- lar ve işgal masraflarının azal -
Pn tut da, kaı•ıcısın~ k,.,d~r Bı·- k b"l h. 1 tılması mukabilinde Almanlara , " _ " ray;:ı mu a : , ıç o maz_cıu ipe sapıı 

rn, sekerim, s"n ~un fal~ı ol- gelir hir şeyler sCiykseniz, bari.. ne gibi tavizlerde bulunaca!darı 
rıu l'<l~l'yeccksin. Evet. ôlil. gü- - İyi amma, Bfly hakim, hunun hakkında hiçbir şey söylenınP.miş 
Inına; falcılık ancak başka da- bir suç nfabilme~i irin, ş:kayet edil- olmasıdır. Bunda bir unutkanlılt 

Alman Hariciye Nezareti, ya -
hancı gazeteciler tarafından so
rulan suallere cevap olarak Sov
yet kaynaklarına nazaran bu de
ğişiklik sebebinin Molotof'nn 
hallt komiserler heyeti reisliğin
den çekilerek bütün faaliyetini 
Hariciye Komiserliğine hasret -
mek arzusundan doğduğu söy -
lenmiştir. 

t'.!telert perde ol:ıbillr: Beya;-; ka- mcsi lazımdır. Halb11ki henden şi _ olduğu şüphesizdir ... Askı~ri ma
tlca f. ti, casusluk... Bana bak, kayct eden falan yok ki! Ben açtığım hiyctte ve bilhassa bahri bir an
bu işin aslmr, Mtarını öğrene- fallarda. herkesin işine geleni söyle- Iaşma yapıldığına hükmetmek 
.:n, gozu· m açık gı"dc-k. · a·ı · . B h' herhalde mantıki bir hareket 0 _ "" rım, ı emez.<;ınız ay akim. bunun 

f 
..... Ü7.ülıne, Bob, sen o işi bana bı- 7.evkine doyum olmaz hiç. Bu zevki lur. Almanların işgal masr'1fları-
a Ben onun altından girer, üstün- tatmak bir liraya değil, bin liraya nın tenziline razı gelmeleri ıçin 

"1karım. bedeldir. herhaldf' birden fazla sebep ol ~ 

E rtesı günn Misis Mac Leary süs

lendi, püslendi ve Misis 
ters•· h .~n .. ~pısına dayandı. Tabii ni-
l'uıuğunü falan çıkarmış ve öyle 

~ tlşekliklerden falan vazgeçip, 
u~ hanrmcık evlenmeyi kurmuş., 
tal, Uslu bir genç kız tavrı, edası

L kınmıştı 
ırıı- . 
1 

1.Yar Bayan, genç ve çekin~en 
<ıfirlerini tepeden tırnağa süzdük- . 
S<ınra: 

f.. Otur, kıznn, dedi Bir dileğin 
Var? • 

~lsis Mac Leary: 
t Ben .. Ben .. Ben., diye kekeledi, 
il\., Yinni Y,aşıma giriyorum, ve .. 
ll)-ırn yazısınr bilmek isterdim. 

.... Aı:fınız nedir, kızun? 

.... Jones 
~ Sevgili Mis Jonecs, siz yanlış 
1 Çaldınız, kızım; ben iskambil 

\ha bakmam.. (Tam bu sırada bir 
iskambil kağıdı karıştırmıya 

arnıştı,) Ancak tabii, her ihtiyar 
111 ribt, size benzer sevgili dost

ıönlünfi hos etmek İ"in olursa aek ~ • 
1 

a... LOtfen k.Ağıtlan ııol eUnl-
rirn ve beş ayn parçaya ayırm. 
len.. Bak nasıl da beceriyor! Hah, 
. ":amam m" Ver bakayım, kı-
~ı! rın-nı-m, Karol! Para.. Maça 
d Bu işin sonunda seyahat var, S: sinek i'Örilyorum. İşte bu fe-

h;~nek her zaman sıkıntıya ala
_. h' amm.a sonu ferahlık: Kupa 
~ , er ~eyı kurtarıyor.. Aaa, yine 
~ Sana çok para var, kızım, çok. 

t a, Uzun bir seyahet mi desem, 
ksa bir sevgili fılan mı desem . 
k' borasını pek kestiremiyorum. 
' ak, senin Yolunda birisi duru

• kı:z.rm; Yaşlı~a bir adam 
... Iier halde aıncamdır · .... l . 
lek {ah, tamam. Doğrusu !alma di-
k Yok, sevgili Mis Jones. Böylesi 
~ l'ılcta b:r düşer. Çok genç, çok 

lengjn birisiyle evleneceksiniz. 
:;:ııYonerdir, ya büyük bir tüccar, 
ı ;dan seyahat ediyor. Ah, bu da 
a ranl7.da bir kara kedi var ... İh-
rea b' .. k ırısı arantza giriyor. Fakat, 
.ınayın, en'nde sonunda birleşe

' 
1 ~'.z· Evlendikten sonra, size u

lk ır, Yolculuk mukadder. Uzak, 
l' Oıtyanuslar görüyorum ... Ücret 

l ıradır, kızım, yalnız bir lira. Za-
1 zenciler tçin küçük bir yardım. 

.._ Buyurun, işte ücretiniz. Size na
ltı teşf'kkür edeceğimi bilemiyorum. 
blız .. Bu mAniler falan., Dotrusu .. 
b korkutuyor Onlıırsız olmaz mı, 
hJ a? Za\·allr zenciler için birkaç 

8 fazla verseml?. 
~ I<:artlar ücret kabul etmez, kı
d' t{e çıkarsa bahtına .. Amcan ne 
ır senin? 

"" Poliste .. Hani bilirsiniz ya, gizli 
"lste. 
.... Ya? Bak, işte bu fena. (Deste
! Uç kart çekerek), Amcanız bü
t bir tehlikededir, kızım. Benim 
Hından söyleyiniz ona. Gelip beni 
snn, kendisine daha çok söyliye
;erinı var. Gizli serviste mi de
. Ben onlardan coğunu tanrrım 
P &elir, bana bahtlarını okuturlar. 
1 &Öyle ona, kızım, söyle. gelsin 
ti görsiln. Hakkmda hayırlr olur. 
tdi, g\lle güle, sevgi ; Mis Jones .. 
dl, sıra kimin'?. 

* * M ister Mac Leary, ensesini ka-
şıyarak, karısına: 

'- Bıliyor musun, dedi, Bu iş be
• midemi bulandırıyor. Kadın, 
cana karşı fazlaca alakadar. Üste
~ asıl adı da Myers değil, Meier-

r. Lübech'ten gelmiş. Belllı bir 
hanı Neme lazım?. Bu işte bir bit 
llği var! .. En iyisi, işi patronlara 
llaktır. Ne halleri varsa görsünler. 
b başımıian korkanm 
lakikaten de Mister. Mac Leary 

eflerine ach ve birkaç gün son
Mı is Myres hAklm Kelly'nin hu

'una çıkarıldı Hakim ekşi bir su-
la: · 

Miı:is !\'Iyres, dedi. Anlatın, 
· ·n fal i i? 

- Aleyhinizde bir de şahidimiz sa gerektir. Bu masraflar günde 
var: Misis l\fac Leary! Misis Mac Le- 400 milyon frank olarak tesbit 
ary'yi çağırın.. edildjği zaman Almanlar l·arhin 

Misis Mac Leary içeri girerek olup bu kadar uzun süreceğini talı -

Ber linin ne resmi, ne yarı res
mi mahfillerinde bu Sovyet beya 
natma hiçbir şey ilfive edilme 
mektedir. biteni olduğu gibi anlattı. min etmemişlerdi. Fakat şimdi 

Mi<;;s Myer~ hemen ileri atıldı: Almanya Fransanın bu kadar bü Knox'un Sözleri - İyi, hoş amma, Bay Mkim, bun- yük bir meblağı ödemiye devam 
da benim ne kabahatim var? O ba- etmesinin maddeten imkansız ol
na kendisi böyle ilham etti, ben de duğunu anlamıştır. Bundan bas- (Baş tarafı 1 incide) 
ona öyle söyledim.. ka Alman işgal ordusu mevcud'u dan geçebileceklerini biliyorum. 

Fakat hakim, onun sııı;masını işa- nun azaltılmış olması da muhte- Hitler, hiçbir zaman bizim J?ibi 
ret ederek, karıırını okudu: meldir. Maamafih bu hususta sa bir millete rastlamamıştır. Hit
P-J- k.hb : cmr cmfö cmfö cmfc rih bir malumat yoktur. Fran - ler, karşısına çıkacak acı tecrü

"Misis MyC'rs'e, üç senedir ev- sızlar taleplerini serdederken da beden kendisini koruması için, 
li bir kadına, yakında kocaya ha hafif şartlar elde etmek icin putoerest flahına yalvarsın. 
varacağını söylemek ve yalan bu sebebi de ileri sürmüş olabi- Tarihin akışı boyunca hiçhir 
fal açmak suretiyle onu dolan- lirler. millet Amerikan milleti kadar 
dırmak suçundan 25 lira para Maamafih ne olursa olsun Al • kuvv,..tli olmamıştır ... 
cezasına çarptırılmasına ve manların diğer bir sahada esas- "Donanma hazırdır,, 
geçim vasıtası olmıy. an bir ec- h bir tava elde etmek için ıs- v · '"" 8 (A A ) D" 

rar ettiklerine süphe yoktur. aşın.,.on, · · - un 
nebi olmak sıfatiyle de, derhal • ~azetf'ciler toplantısında Bahri -
hudut haricine çıkarılmasına Alman dül}manl.ığı artıyor ve Nazırı Albay Knox, demiştir 
karar verildi.., k' Zürich, 8 (A.A.) - Volkurecht ı: 

Tam bir sene sonra idi. Mister 
Kely bir giln polis müfettişi 

Mac Leary'ye rastladı: 
- Ne var, ne yok? Misis Mac Le

ary ne Alemde? 
POliıı mUfettlii bitkln ve harap gö

rünüyordu. Ikındı, sıkındı, kcmkUm 
etti: 

- E .. e .. e., Vallahi.,. Sormayın 

Bay hakim, Sormayın, hiç.. Misis 
Mac Leary .. Beni., brraktr, gitti . ., 

- Ne diyorsunuz? Öyle aklı başın
da bir kadın! 

- İşte asıl işin kötüsü de orada 
ya!. Aklı başında olması ya!. Nereden 
çıktri!r belirıılz, bir genç dellfişek 
peyda oldu; ben daha, ne var, ne o
luyor? demlye kalmadan, bizim kan 
kanatlandı, sizin anlıyacağmız! A
vusturyalı bir milyoner mi, bir tüc
car mı, işte öyle bir şey! .. Bir hafta 
içinde e\•lendller ve bir vapunı atla
drkiarı gibi, soluğu A vustralyada al
dılar. 

t · F "Amerika donanması, İngilte-gaze esı, ransadaki vaziyete 
, dair yazdığı bir makalede şöyle reye harp malzemesi sevkiyatım 
ı diyor : himaye ve temin etmek isi ve-

1 
"Bazı sendika şeflerinin La _ rildi_ği takdirde, bu isi dP.ruhte 

val'e müzaheret etmelerine rağ _ etmiye her zamandan ziyade ha
men Fransız işçileri, Fransız hal- 7ırrlır.,, 
k b ·· ilk Albay Knox, acık denizlerde 
ının uy ekseriyeti ile birlik <ıahil muhafızfannın vazifesini 

te Almanya ile yakınlaşma siya-
setini reddetmektedirler. Hemen ~onanmı:ımn ~ördi\Q:iinü kavdet

mi:ş ve Harbiye Nazırı Stimc;on
hemen bütün sokak başlarında 
de Gaulle'ün armasına rastlan _ ım sah minü radvo ile sövl«?rlii?i 

nutuk hakkında da. bu nutkun 
maktadır. Bu arma büyük bir cesurane ve avdmlatıcı oldui?u 

h
"V,, harfi içine alınmış Lorraine ve yüksek bir vatanperverlik 
açından ibaret olup duvarlara h t d ~ ·· t 1A d b 

çizibnektedir. ru u ası ıgı mu a aasın a u-
I hınmustur. 

tak!~~ı tf :~~~~a~~1':e~~S:a~n: · Amerikan gazetelerinde 
rın çoğunu Almanlar satın al - Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork 
maktadır. Bu mallar Alman va - Sun gazetesi Stimson'un nutku -
gonları içinde şjmale doğru ale - nu ~evzu~ bahsederek IngH~~e 
nen sevkedilmektedir. Marsilya- ye g~nderılen h.arp malzcmesının 
da ahali Alman vapurlarına kö - naklmde Amerıka~ donanması. -
mür getiren vagonları nefretle n~n k.~ııAanılın~sı luzumun'! h~ç 
seyretmektedir. Alınan bayrağı b!r .. hukumet ~zasının hatta Reı
altında Fransız karasularında ve sıcumhurun bıle bu kadar kuv -
bilhassa Marsilya ile Barcelone vet v___e sarahatle ileri sürmemiş 
arasında sefer yapan bu vapur - o~dugunu kaydetmekte ~e II~r
ları görmek Fransızları sinirlen- bıye Nazırının, Rooseveltın mu -
dirmektedir saadesi olmadan bu tarzda beya-

Işgal altı~daki Fransız toprak- nat~a . bulu_?.a~il.eceğine ihtimal 
larında görülen Alman düşman- v~rilmıyecegını ılave ~yle~ekte
lığı baska yerlerdekinden daha dır. Bu derece ehemmıyetlı be -
barizdir yanatı sadece bir tecrübe balonu 

· addetmek büyük bir hataya düş 

1 O 
mek olur. Stimson'un sözleri Ro-

ngiltere zerinde Mr. Churchill'in ifşa ~~~;~;~d~: sözleriyle beraber 

(Baş tarafı 1 incide) "Kafile himayesi ateş açılması 
Bu harekat esnasında 24 Alman Ettiği Hakikatler ateş açılması da harp demektir.,, 

tayyaresi düşürülmüstür. Bunlar Bu gazete yazısını şöyle biti-
dan 22 sı İngiliz avcıları, biri de (Baş tarafı ı incıde) riyor: 
tayyare defi bataryaları tarafın- değil, bir zaaf sebebidir. Onun Bu sözleri harbiye Nazırının 
dan düşürülmüştür. için İngiltere Mısırdaki kuvvetle- nutkuyla karşılaştırarak tekrar 

Dünkü hava faaliyeti rini mekanik vasıtalarla takviye- tekrar okuyunuz ve manasına iyi-
ye çalışmaktadır. ce nüfuz ediniz. 

Londra, 8 (A.A.) - "Tebliğ,, 3 - İrak meselesi İngiltere i-
Bugün Ingilterenin cenubu şarki çin yeni •ir mesele değildir ve 
sahili açıklarında ve şarki Kent İngiliz hükumeti buradaki isyanı 
Kontluğu üzerinde büyük hava yatıştırmıya ve İraka hakim ol
faaliyeti olınuştur. Bu çarpışma-
lar esnasında 12 düşman tayya - mıya karar vermiştir. 
resi düşürülmüştür. 4 - Atlantikteki muharebe İn-
Düşmüş, bu suretle, perşem _ gilterenin canını sıkmaktadır. 

beyi cumaya Qağlryan _geceki 24 Batırılan gemilerin yerine yeni
tayyare kayıbı fü'! beraber son lerin inşasına, hasara uğrıyanb.· 
24 saat zarfında İngiltere üze - rrn tamirine, inşa edilmekte olan
rinde ve etrafında ceman 36 tay- ların serian çıkarılmasına çalışıl
yare kaybetmiştir. maktadır. Bu seneki sıkıntının 

bu suretle telafi edileceği umul
Brestteki korsan gemilerine maktadır. 

tam isabetler 5 - Bu sene İngiltere icin ka-
ranlık olacaktır. Fakat 1942 de 
Amerikanın yardımı ile aydınlığa 
çıkılacağı muhakkaktır. 

Londra, 8 (A.A.) - "Gneise
nau,, ve "Schanhorst.. Alman 
muharebe kruv::ızörlcrinin dün 
ııece Brest'e yapılan hava hü -
cumunda İngiliz bombardıman 
tayyarelerinin attlih bombalar
dan tam isabet aldıkları öğrcnil
mistir. Hücumun cok şiddetli ol
duğu ve kruvazörlerin uğradığı 
hasardan baska Brest deniz üs
sünün d~ büvük hasara uğradığı 
haber verilmC'ktcdir. 

* 
Londra, 8 CA.A.) Fransız 

sahillerine yerleştirilmiş bulu -
nan uzun menzilli Alman topları 
dün akşam Douvres mmtakasını 
kısa bir müddet bomba~dıman 
etmişlerdir. İki kisi ölmüş, 12 
kişi varalanmıstır. İn!!iliz tavva
re dafi hatarvaları, Alman top
larının ateş sıhhatini tesbit et
mek üzere tarassut ucusu yapan 
bir tayyarenin denize dihitii.ğii 

ilmektedir. 

Vaziyetin bu suretle aydınlan
ması hem Akdenizden İngilizlerin 
çekileceği hakkında isaa edilen 
rivayetleri önlemiş. hem de bi.i
tün dünya efkarı umumiyesine 
İngilizlerin muhtelif meseleler 
hakkmdaki görüşünü anlatmıya 
hizmet etmiştir. 

Lloyd George reyden 
İstinkaf Etti 

Londra, 8 (A. A.) - Öğrenil
diğine göre. Avam Kamarasının 
dünkü müzakereleri esnasında 
hükumeti şiddetle tenkit eden 
Lloyd George, hükumete itimat 
takriri hakkınd3 rey vermekten 
istinkaf etmistir. 

Hükümcti tenkit etmiş o-
lan eski harhive nazırı Hore BelL 
sha ise reyini takrir lehine kul
lanm1shr. 

Transit geçen mallar 
Vaşington, 8 (A.A.) - Ameri -

ka Reisicümhuru Roosevelt neş
rettiği emirname ile Birleşik A -
merikadan transit olarak geçe
cek malları da ihraç ruhsatiyesi -
ne tabi tutmuştur. 

Bu karar, mihvere veya mih -
ver dostu olan memleketlere ka 
çak mal gitmesine mani olmayı 
istihdaf ederJ yeni bir tedbir su
retinde telakki olunmaktadır. 

Nevyork, 8 (A.A.) - "Stefani,, 
Federal zabıta, Alman tebaasının 
kütle halinde tevkifine devam et 
mektedir. Şimdiye kadar 250 Al
man tevkif edilmiştir, bunların 
arasında Transocean Ajan;;ının 
müdürü ile müdür muavini Zapp 
ve Tonn da bulunmaktadır. 

Cebelitank'taki Sivillerin 
Tahliyesi 

Nevyork, 8 (A. A.) - "Uni
ted Press" in bildirdiğine göre, 
Cebelitarık'taki Ingiliz makam
ları henüz şehirde bulunan sivil 
halkın azami süratle tahliye edil
mesini emretmiştir. Ayni ajans. 
Cebelitank'taki bütün dükkan
ların kapanmıs olduğunu da ha
t-ıer vermektedir. 

Mendereste Bir Ölüm 
İzmir, (TAN) - Ödemişin Gü

re kövi.inden Hüseyin kızı 40 ya
sında Hatice, küci.ik Menderes 
ehrinden gecerken eşeğiyle bir

likte suların cereyanına kapıl
mıs ve boğulmustur. 

Sigorta 
Primleri 
T a 1 i k 
Edilebilecek 

Hükumete Bu Hususta 

Salahiyet 

Layiha 

Veren Bir 

Hazırlandı 
Ankara, 8 (Radyo Gazetesi) -

Milli Korunma Kanununa bazı 
yenthükümler ilavesi ve kanu
nun bir maddesinin değiştirilme
si hakkında bir layiha hazırlan
mıştır. Bu layiha ile kanuna ek
lenmesi teklif edilecek hükümle
re göre, Milli Korunma kanunu
nun mer'i bulunduğu müddet 
zarfında primleri veya sür prim
leri herhangi bir sebeple olursa 
olsun ödenmemiş hayat sigorta
larını talika tabi tutmıya hüku
met mezun olacaktır. 

Sigortalıların talile devresi es
nasında vefatları halinde talik 
tarihine kadar tahakkuk etmiş 
riyazi ihtiyatlar bu tarihten te
diye tarihine kadar hesap edilmiş 
teknik faizler ile birlikte hak sa
hiplerine ödenecektir. Talik dev
resi içinde askeri vazifede iken 
ölen si_gort3lıların hak sahipleri
ne müemmen meblağların hüku
metçe tavin edilecek kısmı ve 
fazlasının rivazi ihtivatı ödencek 
müemmen mebaliğden hükfımet
r;-e tayin edilecek kısma ait öden
memiş primlerle sürprimler tek
nik faizleriyle birlikte bu tediye
den tenzil edilecektir. 

Sigortası talika tabi tutulmuş 
olan sigortalı, talik devresi so
nunda berhayat ise sigorta mu
kavelesi tıbbi muayeneye lüzum 
kalmadan veniden merivet ikti
sap edecektir. 

Bu takdirde siı;rortaJı talik dev
resine ait primlerle sürprirnlerin 
teknik faizleriyle birlikte tediye
sine hükumetce tesbit edilecek 
sartlar dairesinde mükellef tu
tulacak vevahut siı;?orta müddeti 
o nisbette uzatılmak suretivle ta
lik edilmis miiddete ait prim ve 
sürorim borçlarından ibra oluna
caktır. 

Milli Korunma Kanunu hü
kümlerine tevfikan yanılan siıı;or
talarm ve bunlara ait tesisatın 
harp tehlikesine kars1 siıtortası 
hizzat veva yan~n sigortastvlE' 
istigal eden şirketlerle müştere
ken vaomıya. bu islerle mesırul 
olmak üzere de alakalı devlPt te
c:ekkiil. müessese veya ofisleri 
nezdinde bürolar teskiline ve 
c:toklan siı?orta edilen madd~lerin 
c;atıs fiyatlarına zam vapmak su
retivle vev::ı sair suretlerle prim 
tahsisine hükumet mezun olacak
tır. 

Si~orta masraflar1mn ve prim
lerle tamamen karsılanm1van ha
c:ar tatminatının karsılıP.ı olmak 
üzere sarfına lüzum .ırörülecek 
mebn lii! Milli Korunma Kanunu
nun 43 üncü maddesine tevfika11 
temin edilecek sermayeden ayrt· 
faC'ı:ıktır. 

Primler. tefrik olunan paralar 
mikdarına baliğ oldııiYu ve si,l!or
t.a tazminatınrn tedivesine rağ
men sigorta islerinin tasfivesin
<ie oarA arttıih t.::ık'lirde artan pa
"1l hazineye intikal edecektir. 

Tass'ın Tekzibi 
(Baş tarafı 1 incide) 

garp hudutları üzerinde fevkala
de büyük mikyasta kıtaat tahşi
datı vukua J;telmiş olduğunu teba
rüz ettirmektedir. Bilhassa uzak 
sarktan ~arp hudutlarına nakle
dilen kıtaat sebebiyle, Siberva de 
miryolu üzerinde yolcu nakliyatı 
durdurulmuştur. Garp hudutları
na merkezi Asyadan da büyük 
askeri kıtalar nakledilmektedir 
Doğrudan do~ruva baskum::ından 
lığın emrinde bulunan iki 5hti -
yat hava ordusundan birisi, şim
diden Kiev hususi askeri mınta
kası emrine verilmiştir. Bu ha
va ordusu, 1.800 bombardıman ve 
900 avcı byyaresinden mürek
keptir. Karadeniz ve Hazer deni-
zi .filoları. Baltık filosunun harp 
~emileri ile takviye olunmakta
dır. 28 denizaltı gemisi, 45 torpi
to ve 18 topceker, buralara nak
ledilmiştir. Kuznetsov'un riyase
tinde bir '::lskeri heyet. Moskova
dan Tahrana hareket etmiştir. A
ians, bu heyetin Tahrana gönde
rilmesinin. tranın merkez ve garp 
kısımlarında kain tay.yare mey
cfarı hrmm Sovyet1ennBiııliiine 
verilmesi meselesi ile alakadar 
nl~11i>-unu tebarüz ettirmektedir 

Tass ajansı, şu ciheti beyana 
salahiyettardır ki "Domei" nin 
"United Press" in meçhul muha
birinden aldığı bu şüphe uyandı
rıcı tarzda yav~aracı haberi. mu
harririnin hasta fantazisinin bir 
mahsulüdür. KumctsQv Yoldas 
Tahranda değil. Moskovada bu
•11.,nı.,kt:ırlır . Baltık filosu mmb
kasından Hazer denizine 'll'~y.:ıhut 
T<"ar::ıdenizc hic bir clenbı1tı \'e-

TOBRUKTA 
Almanlar iyi 

Vaziyette Değil 
Habeşistanda Dün de 

De breş T ahliy,e Edildi 
Kahire, 8 (A.A.) - Dün neşre

dilen tebliğde bildirildiğine göre 
Libyada İngiliz kıtaları dün ge
ce Tobruk etrafındaki düşman 
ileri müfrezelerine hücum ede -
rek düşmana ağır zayiat verdir -
mişler ve bir miktar esil almış
lardır. 

Sollum mıntakasında Ingiliz 
motörlü kuvvetleri kesif faalivet
lerine şiddetle devam etmişler -
dir. · 

Ingiliz hava kuvvetleri salı 
gecesi Benina, Derne, Gazala. 
Bardia ve Berka tayyare mey -
danlarına hücum etmişler ve yan 
gınlar çıkmasına ve infılaklar vu 
kubulmasına sebebiyet vermişler 
dir. Bir gece evvel de Rooos'ta 
Galato tayyare meydanına mu -
vaffakıyetli bir hücum yapılmış -
tır. Mühim hasar olmuş, büyük 
yangınlar çıkmıştır. 

Alman kıtaları tayyareleı·le 
iaşe ediliyor 

Kahire, 8 (A.A.) - Tobruk'u 
hücumla zaptetmek üzere geçen 
hafta düşman tarafından sarfe
dilen gayretlerin muvaffakıyet -
sizlikle neticelenmesi üzerine düs 
man tazyikinin gevşemekte oldu
ğu anlaşılmaktadır. 1 ve 3 mayıs
ta azami şiddetini bulan pike bom 
bardımanları şimdi azalmıstır. 
Düşman kuvvetleri Tobrıık'un 
cenubu garbisindeki köşede mün 
hat mıntakada barınmıya g~yret 
ediyor. Fakat düşman burada ra 
hat bir mevzide değildir. Ve ln 
giliz kuvvetlerinin mütevali mu 
kabil hücumlarına ve Ingiliz t 
çusunun mütemadi bombardı -
manlarına maruzdur. Her iki ta
raf da esmekte olan boğucu kum 
fırtınasından müteessir olmakta
dır. Sahil boyundan koparak bu 
fırtına münakalatı ve farsssu
datı güçleştirmektedir. 3 ve 4 
mayısta Bardia ve Capuzzo'nun 
arkasından dolaşan müteharrik 
Ingiliz kuvvetleri Almanları bu 
gibi hareketlerin tekerrürüne ma 
ni olmak üzere Sollum'un çok 
cenubunda çöl mıntakasına dev -
riyeler göndermiye mecbur et -
miştir. 
Almanların iaşesi kısmen Jun

ker 52 tipinde ve kıta nakline 
mahsus tayyareler tarafından ya
pılmaktadır. Fakat bu tayyare -
lerden çoğu lngiliz hava kuvvet 
leri tarafından tahrip edilmiş bu 
lunmaktadır. lngiliz kuvvetleri 
için garp çölüne takviye tay
yareleri geldiğinden, tayy:ıre iJe 
nakliyat seferleri de güçleşmiştir. 
Bir gemi kafilesine hücum 

Kahire, 8 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri, Akdenizde bir 
ı?emi kaiilesine hücum etmistir. 
Iki ticaret gemisine tam isabet-
ler kaydolunrnustur. Bu ~emile
rin ikisi de yana yatmış bir hal
de bırakılmıştır. Vapurların bi
rinden ayrıca bir duman sütunu 
cıkmakta idi. Denizde bir düş -
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Salı gecesi Maltaya bir biicum 
olmuş ve binalarda bazı hasar 
vukua gelmiştir. 3 tayyare düşü-
rülmüştür. 

Eski Yunan Başvekili 
(Baş tarafı 1 incide) 

Avustralya kuvvetleri başkuman
danı General Blamey'den bir tel
graf aldığını ve bu telgrafa na· 
2'.aran Avustralya imparatorluk 
}mvvetlerinin Yunanistandaki 
zayiatının 3.000 kişiden ibaret 
bulunduğunu bildirmiştir. Ölü
ler, harp esirleri ve kayıplar bu 
rakama dahildir. Bu müna:!!ebetle 
Yunanistana ihraç edilen Avus
tralya kıtaatınm 16.000 kişi o1-
du_ğu ·mla~ılınıstır1 l şgal edilen adalar 

Roma. 8 (A. A.) - "Stefani": İ
talyan kıtaları Siklad adaları gru 
ounun en mühimmi olan Sira'yı 
işgal etmişlerdir. 

* Berlin, 8 <A. A.) - Adalar de-
nizinde bzı ad3lann işgali Alman 
paraşütçüleri tarafından yapılınış 

tır. Bu adalara ceman 7000 para
şütçü indirmiştir. Almanlar 
.n-araşüt vasıtasiyle toplar. kücük 
tanklar ve<:cıir harp malzemesi 
rlP "tmıc;l::ırdır. 

'tahut torpito nakledilmemiştir. 
ve naklcdilmemektedir. Sovyet
ler birliS!inin E?aro hudutlar~nda 
hiçbir "büyük askeri kuvvetler 
tahsidi" vukua gelmemistir ve 
derpiş edilmemektedir. "Domel'' 
nin haberinde, o da kabaca tah
rif edilmiş olarak mevcut ver.?anı> 
lıakikat semmesini. Novosibirsk
tP. daha ivi konaklama şeraiti 
mevcut olduğundan bir piyade 
fırkasının İrkutsk mıntakac;ından 
l\Jo\·osibir<:k mıntnkasına nakle
'iilmesi teskil etmektedir. "Do
me "' haberinin biitiin geri kahn 
::ıksam1, ııncak fantazidir. 
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Irak Hükumeti 
(Baş tarafı 1 incide) 

göre İrak hadiseleri vakitsiz ya
pılmış bir askeri darbeden iba• 
rettir. 

Cephane sıkmtısı 
hissediliyor 

Beyrut, 8 (A. A.) - "Ofi": 
Muhasemat başlıyalı altı ı;?iin ol· 
duğu halde İngiliz _ İrak fütila 
fı h,enüz hakiki bir muharebe 
mahiyetini alm:ımıstır. Muhase 
mat bir takım münferit hareket 
lere inhisar etmektedir. 
İraktan Beyruta en son geler 

~alumata ~öre, bidayetteki harı 
çı tahrikat sükfınet bulmuştur 
Bu, müteaddit ::ıskeri ve sivas' 
sebeplere atfolunmnktadır. İra 
kın cephanesi az J?ibi gözükmekt 
dir. Bağdat hükumetinin elind' 
ancak zayıf stoklar vardır. Diğe 
bir sebep de İrak havn kuvvct
ı,, .. i...,in tıö-r-ı.dı?fr zaviattır. 

Raşit .tlli Bafjdatı teı·ketti 
Kahire. 8 (A. A.) - "Reut&r" 

Mısır gazetelerinin Bağdattan al
dığı haberlere ~füe. Raşit Al 
aleyhinde vapılan umumi teza
hürleri müteakip acele bir su 
rette Bağdadı terketmiştir. 

Söylendiğine göre, sabık İrak 
hariciye nazırı Tevfik Sumeyd' 
Bey, Naip :Abdülilah ile hulus 
mak üzere t-:ıyvare ile Bağdattan 
Ammana haı~ket etm·stir. 
Telgraf mulıaberatı kesildi 

Bevrut, 8 (A. A.) - "Ofi": Dün 
saat 21 denberi. İrak telgraf ser
visi. bütün faaliyetini kesmistir. 
Baitdat radyoc;u, mutattan dah:ı 
zayıf bir tarzda dinlenebilmekte
dir. Sanıldığına göre, neşrivata 
devam eden, normal radiodifüzi
voıı postası deiiil fakat Kral sa
ravına yerleştirilmiş bir mürsi
lodir. Bağdat istasyonunun, tay
yare mPvdanının ağır surette 
bombardıman edilmiş olduğu öğ_ 
.-en il nı iştir. 

/11giliz resmı tebliği 
Kahire, 8 (A. A.) - "Tebliğ": 

İrakta i,i!tinam edilen malzeme a. 
rasında 6 top vardır. 400 den faz
la esir alınmıştır. 

frak ordusunun. a"kerl ser_gü
zeştçilerin teşviki ile Habbaniye
ve sinsice ve hainane bir SLtrette 
hücum eden kısmına karşı 6 Ma
vısta yapılan ve muvaffakıyetle 
tetevvüc eden hareketimizden 
s~ra, Habb mive ve Basrada .va
ziyet ~kin olarak kalm::ıktadır. 

Rutba işgal edildi 
Roma, 8 <A. A.) - "D. N. B."= 

fraktan .'{elen haberlere göre. İ
rak-Amman hududunun yanında 
bulunan Rutba kalesini İngiliz 
kıt.;.hn isval etmişlerdir. 

Hava bombardmuuılan 
Kahire, 8 (A. A.) - .. Tebliğ": 

İn,giliz hava kuvvetleri, carsamba 
ııünü, Ba,ğdat tayyare meydanı
nı bombardıman etmiş ve bina
ları, tayyare meydanına aiden 
volu hasara uğratmıştır. Bni!dat 
civarında Vasas baruthanesinde 
siddetli infilaklar olmuştur. Ha
naidi'de yerde duran tayyareler 
üzerine bombalar atılınıstır. 

Habbanive mınt::ıkasındaki te
oeleri isııal eden İnıziliz kıtaları 
nek az mukavemet ~örmiislerdir. 
tn~iliz mevzilerinin şarkındaki 
muhasım kuvvetlere, İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından ağır hücum 
lar v::ı,..,,ı ..... ,c:hr. 

Irak resmi tebliği 
... 

Beyrut, 8 (A. ~.) - "Irak teblif:I,, 
Düşman Scnneldebbane hav;:ı mevda
nım muha~ara eden kıtalanmıza bas
kın suretiyle bir taarruz yapmı~trr. 

KıtnlarrrnP daha :fazla muka\·emetin 
fayd:ısız olduğunu anlıyarak yeni 
mevzilere çekilmişlerdir. Asker i'ti
hariyle zayiatımız az ehemmiyetli
dir. 

6 Mayıs gecesi Trak bombardıman 
tayyareleri Senneldehbane hava mey
-tanı üzerinde uçarak yangın ve in
filak bombaları atmıslardn-. 8 Mayı 
lli!leden evvel Irak bombardıman tav 
vareleri dOsman tf'SekkOllerln!! hii -
~um et.mic:lerdlr. İki diişman avcıı; 

'lir mukabil hilcum yapmış, şiddrtl 

l)ir muharebeden sonra bunlardar 
biri kn('mıya. di~eri de Calbup civıı 

rma inmiye mC'Cbur edilmfc:t!r. 
Dilştnan bombardıman tayyarefor' 

il Mavısta öğle vakti Ba~dat tayyar" 
rneydaniyle 1tar üzerinde ı.ıcmu51ar

dır. Garda hafif hasarfar vukua gel· 
miş, ha\•a meydanında bir binaya d 
1c:abet vaki olarak yanmışttr. 
Düşman tayyareleri Ravadi yakı

.,mda Irak kıtalannı bombardımar 

ofmisse de cok biivilk hasarat vı.ıku~ 
"etirememiştir. Bir düşman nakliyr 
tayyaresinden Hnddisa tay-yare mey
·Ianma inenler esir edilmiştir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 8 (A. A.) - İcra Ve

killeri heyeti but?ün saat 16 d. 
Başvekil Doktor Refik Saydam' 
ın başkanlığında mutat ictimaın 
vaparak ruznamesine dahil mese 
leleri müzakere evlemiştir. ____ ,,, 

İki Fransız Gemi Kafılesi 
Tarifa, 8 (A. A.) - "Ofj" 

Fransız filosu ciiztitamlarmın hi 
m:ıyesinde sayreden iki Fransı? 
~emi kafilesi, biri Akdeniz ve di
{!eri Atlantik istikametinde Cc
belitarık boğazını ~eçmi,.tir. 
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l'.l HAVA... YI BAKIM •• ; 

ocugu guruuzıe~urnıcge Kan ıKı munun uuısurcıuı-. 
.Memleketimizin saf havası , feyizli toprakları, iş \'e· 

rimi, Türk neslinin yüzde yüz hayat sigortasıdır. 

Daima: ÇAPAMARKA 
fstanbul Üniversitesi A. E. P. 

Komisyonundan : 
M uhaınmen Tutarı 

';. lınacıl< e~ı fiyatı 

30 duzüne kodak Rontgcn .filim :ıo X 40 S. 13,73 411,90 
102 • • .. • 35, 6 x 35.6 15,30 1560.60 

1Yi 2,50 
Radyoloji EnsUUlsüne alınacak yukarıda ya:ulı !llmlı.-r 24/5/19-U 

Cumartesi g"nµ aat 11 de Rektörlukte açık eksiltme ile alınacaktır. is
teıdilerin 940 Ticaret Odası ve l.kalariyle 1474.04 liralık muvakkat te
mın tları ıle beraber RektörlUğe gelmeleri. Şartnamesi her gun gorulür. 

(3608) 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara - Kaya~ - K. kale yolunun 14 + 400 - 26 + 400 cü 

kilometreleri arasında yeniden inşa olunacak 12 kilometre tOlundekl 
teııvıyel türablye, sınat lma!At ve şose inşaatı 22,5,941 tarihine rastlı

yan pazartesi günil saat 15,30 da VilAyet Dalml Encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kesi! bedeli (243010) lira (54} kuruş muvakkat teminatı 
(13400) lıra (53) kurustur. 

• 3 - T allplerln : • 
a - Muvakkat teminat mektup Vf'ya makbuziarmı. 
b - Ticaret Odası vesikalarını. 
c - En az 70 bın liralık bu kabil şose işi yaptıklarmı lsbat ede

cek vesıkalanm, talip mühendis veya !en memuru olmadığı takdirde, i

~in sonuna kadar bu kabil bir :fen ada.ınl,yle teşriki mesai edeceklerine 
dair notcrlıkten musaddak vesikalarını bir istldaya raptederek ihale gü
nunden en az üç gQn evvel VllAyet makamına milracaatla bu vesaike 
müsteniden alacakları fenni ehliyet vesikasını hAmllen ihale günü saat 
14.30 za kt.dar 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan haz.ırlıyacaldarı 

teklıf mektuplarını Daimi Encumen Reisliğine tevdi etmelf'ri. 

4 - Bu ise alt kesif ve şartnameyi her gün Ankara VilAyetl Nafia 
Mildurlllğünde görebilecekleri. (2402) (3408) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
ı - İdaremizin ihtiyacı olan havai hat konsolları pazarlık usulQ ile 

satm alınacaktır. 
2 - Eksiltme 20/6/941 Cuma günü saat 15 de Metro hanının 5 inci 

katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 132 liradır. 
4 - İstcklılerin parasız olarak verilmekte olan ~artnameleri len

zımdnn almaları ve kanuni vesikaları ve mu\·akkat teminatları ile ilan 
edılen gun -.·e saatte komisyonda hazır bulunmaları. (3466) 

- ......... ...--.. -----:------.rcs 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube \"e Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Pcrra 
iKRAMiYE VERiYOR 

ziraat nankııııında l<urrbıralı ve lhbel'Sl2 tıHrruf tıeuıtlırınde •n ez IO 
tira11 bulun.anlara aenede 4 defa çeldlecek 1<uı"ı ile aıaOıdakl ı:ıllnı aö· 

... e lkrnmlye dı6ıhlıcıktır. • 
4 ~de. • .OOu Liralık 4.000 Ura 
4 .. 500 • 2.00" • 
4 .. 250 • 1.000 • 

4:> • \00 • l 4.000 • 
1 o .. so • 5.000 • 
t 20 • 40 • 4 800 • 
160 .. 20 • 3.200 • 

oı K KAT: Hcıuıpla,.rndakl paralar blr lf'rle lcinde 50 liradan aısağl dilşml· 
:> ı re ı r m ye cıktı ı takdırdc 3 20 taz,lasiyle verilecektir. Kur'alar 
1 ı e 4 defa, 11 EylQI, ıı Birınctk~nun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde crklle<-ektlr. 

T '\ ~ 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

CocukAnsiklopedisi 
Her Çocuk babası, ~!1ğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye~; 

seçmekte güçfük çeker. Biz, sizi hu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiyt> ediyoruz: 

Çünku: Çocuk Ar.siklopcd15i • 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra mnh· 
ta<; ol.ltığu en kıy

Çünkü: 

' 

Çocuk Anı;iklopPdisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

rr:etli eserdir. 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kay· 
bolabilir veyahut U

nutulabilir. Fakat Co
cuk Ansiklopcdısi, ço-

Çünkü: (°ô<'1!k A.1s;klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifosin i görür Ona l)oş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. cuğun hayatı üzerınde 

tc5ir yapacak ve bu. 
tün hayatınca lZ bır1. 

kacak bir eserdir. " 

Çoeuk Amıiklopedisi iki 
ı:llttir. Mükemmel şekilde 
leclit edilmif$ olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenziiii/lı (6) liraya verUir. 

"! ,· • • • • • • ~ • ~ ';.J • t •• ~. - :'" ... .... ••:t ,ı ..... -.ı' ...: •• _ .. , '. .)' ,/ .. 

( T. iş Bankası " 

~ ....... . .......... ~ .... 
IDARUINI BllEM IS BANKASINOA 
\KRAMIVELf. t-tESAP-, .ACAR 

ICüçülc Tasarruf 
HeSGpfarı 1941 1 Emlak ve Eytam Bankasından : 

iKRAMiYE PLANI 
Keıideler 4 $ubat. 2 Mayıs, l Ağus-

• tos, 3 tlıinciteıri.n tarihlerinde ya-
5 pıhr. 

1 1941 ikramiyeleri . 
: 1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira : : 3 • 1000 • :3000.- .. 
1 2 • 750 • =1500.- • 
: 4 • 500 • =2000.- • 
i s • 250 • =2000. • 
:.· 3S • 100 • :-:3500.- ,. 

80 • so • =4000.- .. 
i ıoo " 20 " :11nno- _ ................................................. 
YENi NEŞRiYAT: 

YARIM AY - 15 günde bir çıkar 
aile ve gençlik mecmu:ısıdır. Guzel 
ya:u ve resimlerle 131 inci sayısı neş
redilmiştir. 

* AYIN TARiHi - Başveklllet Mat-
buat Umum MUdürlilğO tıırnfından 

her ay neşredilen bu eserin 85 inci 
sayısı çıkmıştır. 

* YÜCEL - Aylık ~anat ve fikir 
mecmuasıdrr. 941 Nisan 74 iincü sayı
sı değerli yazı ve resimlerle çıkmıştır. 

Sar1yer Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 941/26 - Rumelihisarı 
Mezarltk sokak 18 No. da mukim 
iken öl~n Antiranik Karciyanın 
terekesine mahkememizce vazi
yet edilmiştir. Mumaileyhe bor
cu olanlar ve alacak iddia eden
lerin tarihi ilandan itibaren bir 
ay icinde mahkemeye müracaat 
ederek bu hususta alacaklarını 
deftere kayıt ve tesbit ettirme -
!eri ve kanuni mirasçıl::ırm da 
üc ay zarfında müracaatları ve 
kanuni müddet zarfında _gelmi
venlcr hakkında kanunu mede
ninin 53 ve 5ôl ci ve buna mü
teferri maddeleri ahkamı tatbik 
olunacağı ilan olunur. 

~----~ 

1 
TAN Gaıetesi 

ııan Fiyatları 
1tre 

Başlık maktu nlnrc •. -:o:;o 
ı incı Btıyf a Btıntimi .)nO 

2 ,, " ., 3()() 

I ., " " 100 
5 ,, " " 75 I lliin saufnsında.. 50 .1 

E11aa No. Yeri Kıymeti Cinai 

1443 Beyoğlu, Şehit Muh- 16000 Ahsap garaj 

tar Mah. Taksim 

caddesi No. eski 3, 

ada 406, pa!ta 11, 

parsel 7 

1444 Beyoğlu Şehit Muh- 14013 Ahsap garaj 

tar Mah. Taksim 

caddesi No. eski 3, 

ada 406, pafta 11, 
parsel 6 

1445 Beyoğlu Şehit Muh- 14163 Ahşap yazı-

tcır Mah. Taksim hane halen 

caddesi No. eski 3, garaj 

aaa 406, pafta 11, 
parsel 5 

1446 Beyoğlu, Şehit Muh- 14163 Ahşap yazı-

tar Mah. Taksim hane halen 

caddesi No. eski 3, garaj 

ada 406, pafta 11, 
• parsel 4 

1448 Beyoğlu BUyük Pan- 15103 Arsa 

galtı Şehit Muhtar 

Mah. Abdülhak .HA-

ı:nlt Sok. No. eski 
yeni 1 

1450 Beyoğlu Bilyiık Pan- 18563 Arsa 

goltı Şehit Muhtar 
Mııh. Abdülhak Hlı-

mlt Sok. No. esi 
yeni 3 

1452 Beyoğlu Büyük Pan- 23180 Arsa 

galtı Şehit Muhtar 

Mah. Abdülhak Hfı-

mit Sok. No. eski 3 
yeni 5 

1453 Beyoğlu Büyük Pan- 18840 Arsı 

gallt Şehit Muhtar 

M ah. Abdillhak trfı-
mlt Sok. No. eski 3, 

yeni 6 

1454 Beyoğlu Bilyilk Pan- 22855 Arsa 

galtı Şehit Muhtar 
Mah. Abdulhnk Hfı-

mit Sok. No. eski 3 
yeni 7 

M eaahuır Teminatı 

397,50 M2 1600.-

307,50 M2 1401.30 

397,50 M2 1416,30 

397,50 l\12 1416,30 

431,50 M2 1510,30 

742,50 M2 1856,30 

579,50 M2 2318,-

1256 M2 1884,-

653 1\12 2285,50 

Yukarıda izahatı yazılı gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf 
usuliyle şubemiz satış komisyonu huzurunda satılacaktır 

İhale 26.5.941 pazartesi g(lnn saat on dörttedir. 

isteklilerin şubemiz EmlAk Servisine müracaaUa bir lira mukabllin
d~ alacakları şartname hükllmlerine muvafık teklif mektuplarını bildi
rile>n gün ve saatte şubemiz sa1ı,ş komi yonuna \ 'ermeleri veya ihale !58-

ııtlne yet'smck üzere iadeli taahhUtHl olarak postaya vermeleri liznndır. 

NOT : 

Üı:erlne lhnle yapılan klmc:c b:ınknnın ihuır c+tlj!I şekilde noterden 
tasdikli bir taahhfıtnnme verecektir. (8H - 3453) 

9 - S • 19U 

PARLA!( v.e SA~LAM D1ŞLERE MALiK OLMAK 1STERSENIZ 
MUHAKKAK 

01$ MACUNUNU KULLANINl2 

Dişleri ve dişetlerınl muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L dl• macununu arayınız 

A:ıkara Valiliğinden : 
1 - Ankara - G<•lba~ı - Haymana - Polatlı - Sh:rlhisar hududu y<Y 

lunun 48 + 800 - 64 + 800 iıncil Kim. leri arasında (16) Kim. re tı\· 

lunde yeniden inşa olunacak tcsvıyel türablye, şose ve sınat imalat i 
22.5.1941 pazartesi günü saat 15.30 da Vılfıyet Daimi Encumenınde iba• 
lesi yapılmak uzere kapalı zar! usulıyle eksiltmeye konulmustur. 

2 - Kesif bedeli (283380) lira (90) kurus \'C muvakkat temlna!.I 
(15085) l'ra (24) kurustur. 

3 - Ta1lplerln : 

A - Muvakkat teminat mektup veya mal.buzlarını 
B - Ticaret Odası vesikasını, 
C - En az (70000) liralık bu kabil ŞO!>e isi yapmış olduklnnnı isbat 

edecek vesikalarını, talip mühendis veya fen memuru olmadığı takdirde 
bu kabil bir fen adamı ile işin nihayetıne kadar teşrıkı mesai edeceklc· 
rine dair noterlikten musaddak vesikalarını bır ist daya raptederek ıha• 
le gününden en az (3) gun evvel Vılfıyete rnuraca Ua bu ve aiklerlne 
müsteniden alacakları fenni <'hliyet vesikasını hfım len ihnle günu (14 

30) ıı kadar 2490 sayılı kanun hhkü mlcrıne tevfıkan hazrrlıyacaklarl 

teklif mektuplarını Daımi Encümen riyasetine tevdi etmeleri. 
4 - Bu İlie ait keşıf ve şartnameleri her gun Nafıa MildürlOğllnde 

gorebilcceklerı. (2401) (3406) 

inhisarlar lstanbal Başmüdürlüğünden : 
İçki ve tütün satıcılarmın ellerindeki satış tezkerelerinin mUddeti 

31 Mayıs 941 aksamı sona erccekttr. 
Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alab'lrnelert için mıntaka I• 

tlbarıylc aşağıda gösterilPn günlerde dukkfına aıt konturaUarı ve es 
tezkert>lcri ve iki adet fotogrııflariyle Kabataştaki Başmlldurlilğumüıt 
müracaat etmeleri ve 5 H ı, ran 941 akşamı saa~ 17 den sonra yapılaca!' 
kontrolda tezkerelerini almıyanlar hakkında kanunl muamele yapılacağı 
ilfın olunur. (3396) 

15 - 16 - 17 - 20 Mayıs 941 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaıtı. 
Şlşll ve Knsımpaşa mmtakasındakl biıyiler, 

21 - 22 - 23 Mayıs 941 günleri Sirkeci ve Beyazıt mmtakuındald 
Mıyiler, 

24 - ~fi - 27 Mayıs 941 günleri Aksaray, Fatih, Balat, Bakırk51 
mıntakasındaki bAyller, 

28 - 29 Mnyıs 941 günleri Beslktaş, Rumeli Boğaziçi ve Anadolll 
Boğaziçi bfıyilerl. 

30 - 31 Mnyıs 941 ve 2 - 3 Haziran 941 günleri Üsküdar, Kadık51• 
Erenköy mmtakasındakl bftyiler, 

4 - 5 Haziran 941 günleri Adalardaki bb'Der • 

Devlet perrti.ryollan ve Limanları işi.etme idaresi ılanları 
Muhammen bedelı (3011) lira (40) kuruş olan muhtelif cins ve eb'at

ta 2842 adet pirinçten Su musluğu (16.5.1941) Cuma gilnü saat (11) de 
on birde Haydarpaşa Gar binası da!ıılındekl komisyon tarafından açık ek
siltme usuliyle satm alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (225) lira (86) kuruşluk muvakkat temlnllt 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnu saailne kadar ko
misyona muracaatları lazımdır. 

Eu işe ait şarlnnmelcr kom1syondan param olarak dağıtılmaktadır. 
(3358) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

(1 ı - Muhammen bedeli 3000 üç bin lira tutan 3000 metre ham boI"" 
dilr taşı işlenmesi pazarlıkla ihale edilecektir. 
• 2 - Eksiltme 12.5.941 Pazartesi gun saat 15 te Metro hanınm 5 iJS 
Jel katında yapılacaktır. 
1 3 - Muvakkat teminat "225" iki yüz ylnnl beş liradır. 
·1 4 - lıoteklilerln kanuni vesikalan ve muvakkat teminaUan ile flA.ıı 
[edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (3543) 

Çambca Kız Lisesi Müdürlüğünden : 
Çamlıca Kız Lisesi ta1ebcsinin 12 Mayıs 1941 pazartesi günü 

öğleden sonra saat ikide lise bınasında bulunmaları ehemmiyet
le ilan olunur. 

BANKASI 
Tl RK ANONİM SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

:;tııtülcrf ve Türkiye Cilmhurlyeti ıle münaklt mukavelenaftlcsf 
:?292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla ta!:dik edllmişilr. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Re>smt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PAR!S. MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve M :\ ·cESTER'de 
\IIISIR, KJBRts. YUNANİSTAN. !RAN. mAK, FlLts. 

TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 
J\J<'rkez ve ŞuheJeri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SURİYE, LÜBNAN 
Filynllcri ve bütün nilnv,.dıı Arcnt:1 ve Muhabirleri vardır, 

Her nevi Banka l\tuameleleri yapa 
Hesab ı cari , .e mevduat hesapları kiisadı. 
Ticari krcdilrr , .e vesaikli krediler kiisndı . 
Tiirkh·e , ·e Ecnebi memleketler iizerine keşide scnedat 
iskontosu. 
Rorsn cmir1t'ri. 
Esham , .e tahvilat. altın ~;c cmtaa iizerine avans. 
Senedat tahsilatı "n ""'ire 

~~~~ii!!iii-!!! 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaral.ı 'Del/4 

kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 

:5ah1p ve Neşriyat mudürü: Emin Uzman. Gazetecili-" ve Neşrıyat 
T. L. Ş. fAN Matbaası 


