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BOL ' A M o y YALOVA . KAPLICALARI 
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HARAÇÇI ~ARDEŞLER 
LIM:TED ŞiRKETi Salonlannı bir defa gezmekle tatmin edlllrler 

1 MAYISTAN 
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T E L E F O N • !>!>nı\O 29 Nisan 1941 

S A L 1 
Teta~af: TAN, fST. Telefon: 24310, 24318, 24311 5 KURUŞ 

6 ncı Yıl No. 2045 

iTiBAREN AÇILIYOR 
* TANEVI, İstanbul Ankara Cad. No. 102 • 

lstanbul Kadınları 
da Faaliyete Gecf i 

'(ardım Sevenler Cemiyetinin 
lstanbul f Şubesi Dün Kuruldu 

Diinkü toplantıya iştirak eden İs tan bul kadınlanndan l>ir ,,-up 

M-.-C_h_u-rc-hilll B ag an M. İn ön Ü 
Suallere O d ff• t. d 
Cevap Veriyor r U ızme ln e 

111.zekeriuasERTEL Bizz~f· Vazife Aldı 
Y unanistandaki mağhibiyet-

ten ve şimali Afrikada Al- Ankara. 28 (TAN Muhabirin·\ mak suretiyle c;alışmıva baslamış 
man kuvvetlerinin ileri hareke • den) - Ordu hizmetlerinde gö- ve uzun müddet askeri depod-a 
tinden sonra Ingilız Başvekili - nülliı olarak çalışmak isteyen kalmıştır. 
:nin söyliyeceği haber verilen nU· kadınlarımızın adedi .her tarafta Bayan lnönü'nün bu ulvi ha
tuk merakla bekleniyordu. Ingil- ve her_gün artmaktadır. Bu bü- reketinin bütün kadınlarımıza 
terede ve Ingilterenin haricinde vük ve mukaddes işe ilk teşebbüs mukaddes bir nümune olacağı 
bütun efkarı umumiyeyi meşgul eden Milli Şef İnönü'nün esleri muhakkaktır. 
eden bir takım sualler vardı ki, 1 Bayan Mevhibe İnönü, buradaki 
Mister Churchill'in bu suaJlere askeri sıhhive deposuna ~iderek 
cevap vermesine intizar ediliyor- müessese müdürü Albay Ali Rı
du. Mister Chruchill'in evvelki zava. müessesede caltsmak iste
akşamki nutku bütün bu sualle - di,ğini ve kendisine yer ,gösteril· 
nn dtiğümünü çözmektedir. mesini sövlemiştir. 

* * 
C ihan efkarı umumiye:dni 

işgal eden ilk sual şudur: 
1 - Alman istilasını durdu

ramıyacağmı bildiği halde Jn -
giltere Yunanistana niçin as • 
ker göndermiştir? 

Bavan İnönü derhal bevaz bir 
gömlek _giyerek harp paketi ha-
7;lıyan kadınların arasına katıl-

AFRiKA CEPHESi 

Dessie de 
Zapt;e.dildi 

Sollum'da Alman 

ileri 

Dün 

Harekatı 

Durduruldu 
Kahire, 28 CA. A .) - "Teblijt' 

* İstanbul kadınları diin Parti 
merkezinde toplanarak Yardım 
se,·enler Cemiyetinin İstanbul 
subesini kurmuş. yeni idare he
yetini ~e~e-rek bu~i.inden itiba
ren faaliyete gecmiye karar ver
mislerdir. Bu hmmcıtnki tafsilat. 
ikinci sayfamızda bulacaksınız. 

ltalyanlara Göre 

-
Sovyetlerin 
Sulh Temayülü 
Nazari İmiş 
Son Sovyet - Türk 

Beyannamesi Harp 

Yolunda Türkiyeyi 

Teşci Eden Eser imiş 

Sovyetlerin Gayesi 

Yeni ihtilaflar 

Çıkarmak imiş 
Benıe, 28 CA. A .) - "Ofi.": 

O_ıtgi adındaki İtalyan mecmuası 
beynelmilel siyasi vaziyeti ve bil
hassa Birlesik Amerika devletle
ri ile Sovvetler Birliğinin hattı 
hareketlerini tahlil etmek mak
sadivle nesrettiği bir makalede. 
Sovyet Rusvanın Almanya ile 
hem hudut olan mınbkalarda bir 
takım tedbirler almakla beraber 
simdilik h;ırbe siirüklenmPk iste. 
mediğini fakat takip ettiği siva
sete bakılacak olursa gayesinin 
veni ihtilatlar cıkarmaktan baska 
bir şey olmad1,E!ının anlasılmakta 
bulunduğunu tebarüz ettirmekte
dir. 

Telepress ajansının Romadan 
verdiği bu makalenin bazı parça
ları İsvicre ı:tazeteleri tarı:ıJından 
iktibas edilmistir. İtalyan mec
muası sunları ilave etmektedir: 

İngiliz hariciye nazırı Eden i
le Sovyetler Birli~inin Moskova 
büyük elçisi Maiskv arasında sık 
sık vuku bulan mülakatlara fazla 
bir ehemmiyet atfetmesek bile 24 
Martta Türkiye ile Sovyetler Bir
liği arasında aktolunan ve Tür
kiyenin beynelmilel bir ihtilaf 
halinde Sovyet Rusyann bitaraf
\1,ğına güvenebileceğine miited:ıir 
bulunan beyannamenin Türkiye
yi harp volunda tesci eden bire· 
ser olduğunda şüphe voktur.,. 

Oggi, 5 Nisan tarihli Sovyet -
Yu_g'oslav dostluk ve ademi teca
vüz paktını da _gayri müsait mü
tale31arla tefsir etmekte ve Sov
vetlerin Alman kıtalarının Bana
ta ~irmelerini teessüfle karsıla· 
mış olduğunu h~tırlatmaktadır. 
Mecmua yazısına nihayet verir
ken Sovvetlerde 5!Örülen sulh te
mayüllerinin sadece naZ3ri oldu· 
~unu kaydetmektedir. 

Ingiliz Başvekili bu suale ce
vap verirken, lngiltereyi Yuna • 
nistana asker göndermiye sev · 
keden iki mühim amil bulundu -
ğunu söylemiştir. Bir defa JngH
tere harpten evvel Yunanıstana 
yardım vaadetmıştir. Yunanis -
tan da Alman istilası karşısında 
kendisinden yardım istemiştir. In 
gıltere sözunü tutmamazlık ede • 
mez, Ingiliz şeref ve haysiyetini 
ayaklar altına alamazdı. Ikinci 
sebep de, Balkanlarda Almanla
rı meşgul edecek bir cephe kura
bilmek ümıdı idi. Balkan devlet
lerinın de iştirakiyle böyle bır 

LİBYADA: Tobrukta hic bir Mister Eden Kahirede iken Başkumandan General \Vavel ve 
değişiklik yoktur. Solum'da ~e- imparatorluk Erkinıharhiye ltei ~i General Sir John Dili ile 
cen aksam huduttan takriben 8 va7.i:veti tetkik edi:vor. 
kilometre içeri ~irmis olan düs· ı; · · 
man müfrezeleri. dün ancak pe~ E 
az veyahut hic terakki V'3Pma· D •• M ı • t k • 
~~~~;n~e~~;r, bi~n~~~;~i~ ~:~!~ un, e c l s e s l 

cephe kurulabilseydi Almanya 
aylarca burada meşgul edilebi -
lecektı. Churchill'e göre, bu 
cephenin kurulmasına da ramak 
kalmıştı. Fakat, Yugoslavya geç 
hareket etmışti. İngilizler Yuna
nıstana umdukları kadar kuvvet 
gönderememişlerdi. Bu y•izden 
bu cephe de kurulamamı~tı. Fa -
kat, Yunanıstana asker göndcrıJ
mesıyle Almanyaya birçok zayıat 
verdirilmış, bir müddet zaman 
kazanılmış, ve başka milletlere 
Jngılterenin taahhüdünü ı.fa ettı
ğı ısbat edılmıştir. 

ien düc:m::ınla temas halindedir. 

HABESİSTANDA: Cumartesi 
ı?ilnli mühim Dessie merkezi. ce· 
nuptan ilerlemis olan kolumu1 
tarafından isl!al. edilmic:tir. Esir· 
ler ve j?an3tm hakkında t;ıfsilat 
'ı.eni.iz mevcut değildir. Bütür 
liğer ıiııntakalarda. harekM. sa· 
vam memn1mıyet bir tarzda de· 

Eserlerin Tamiri 
Müzakere Edil"di 

v am etmic:tir. 2 - Lihvada Alm:ın ordu
su nasıl oldu da taarruza 

geçebildi ve Mısır hududuna Dessie'd.e alınan ganaim 
varabıldi? Londra. 28 <A. A.) - İtalvan-
Mıster Churchill'in bu suale \ar, Dessie mevzilerinde üc av 

verdıği c-evap çok meraklıdır. In- 'ık vivecek ve mühimmat topla 
gı Jz Başvekılıne göre Gent:raJ rnıslard1 . Sehrin ahnması ile ietı 
Wavel Afrıka harbinde Itaıyan · , • ilen bu malzemenin mik 
lara karşı hıçhir yerde iki fır ~-.... Wü~kmda henü' malUmat a 
ka, yanı 30 bın kişiden faz ku 'ıfı~mıştır. 

~ ::vamı Sa. 5 (Devamı Sa. 5 Sü. 6) 

Bir Çok Layihalar Kabul Edildi 

Ankara, 28 (A.A.) - Büyük 
\.1illet Meclisi bugün Semsettin 
Günaltay'ın başkanlığında top -
';ınarak . Antalya ve İskenderun 
.,lektrik müesse~elPrinin mahal. 
i bekdivelere devrine. memur
iarın tahsil müesseselerinde ta -
!ebe olamıyacaklarına . vilayet i. 
..J - • ... •.1 .. • ' 

desinin tadiline, devlet memur -
1an aylıklarının tevhit ve teadü. 
'üne dair kanuna bağlı bir nu
-narah cetvelinin Rivaseticüm
'ıur dairesi memurlarına ait kıs · 
mmın değiştirilmesine ait kanun 
:avihalarının ikinci müzakerele. 
rini yaparak "kabul eylemiştir. 

(Devamı Sa. 5 ~:i. lJ 
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YUNANISTANidcİ 

Britanya 
Kıtaları T ah!iye 

Ediliyo 
--o-

ltalyanlar K , , or uyu 

Zaptet~i. Almanlar 

Mora'da T emiz:eme 

Ameliyesi Yap:ycr 

Yunan Hare~:dt:nn 

Sona Errn:ş 

Nazarile Bakıbyor 
Sydncy. 28 ( A.A.) - Tcra Ko-

mite,j R('i<; nrna\ ini \e l\lnli:re 
Nazır Vekili Spender bugün be -
)'anatta bulunarak dem;~tir l.i: 

"Yunanistancla hulun~n ı~ıhı 
!anınızın bazılarının tnhlh·esine 
başlanmı!"tır. Şimdh·e k11da~ :nı . 
pılan tahliye harekatı muv.'\ffak 
olmuştur.,, 

Haritamızda Ea:e denizinde kara sularımlZ yakinında butunaıı \'e 
Yunanlılarla Jtalyanlara ait olan adaları a:öreceksiniz. Bunlcırdıın Radyo gazetesine göre 
Italyay.a ai~ adalar bir daire içi~dc ve Yu~?n a~alannd~n Alınan Ankara, 28 (Radyo gazetesi) _ 

ışgalıne geçenler de renklı olarak r:osterıhnektedır. Yunanistandaki harbe dair bu _ 
-ı gün de fazla malümat gelmeıniş -

Allanlil<'le r·---····-·····-·-·-· ........... , tir. Yalnız mevcut haberlt:rdcn 
• 1 anlasıldığına ~öre. harekata sona 

2 O O Amerikan 
Harp Gemisi 

Faaliyete Geçti 

1 r ak 1 tak i ! ermiş nazariyle bakılabilir. 
Almarı tebliği 

Hadiseler 
Almanya, Bu 

Mıntakada da Gafil 

Bunlar, 

Ait 

Mihvercilere Avlanmıyacakmış 

Gemileri Bern, 2s rA.A.J - "on .. : 
J,a Suis~e gazete.,inin Berlin 

A 1: muhabiri ''azıvor: 
raştırmaya Başladı i. Alman ~iya;i ma"fillerinde 

Irak hadiseleri dikkatle ta-

Londra, 28 (A. A.) - Dün ak
~· başvekil Churchill radyoda 
ln,ı:!iliz irnparatorlu~una ve Ame
rikaya hitaben şarkta Hitlerin 
muvaffakıyetleri her ne olursa 
olsun hav~ti mücadelenin Atl:ın. 
tikte cercvap eden mücadele ol
duğunu sÖylediği sırada A ''\eri
kadan Londrava çok mühim ha
berler geliyordu. 

Bu haberlere ~öre. 200 Ameri
kan harp ~emisi mihvere ait ~e
mileri arastırmak üzere denizlere 
aCJ.lmıs bulunuvor. Destroverler 
denizaltı avcıları. mavın tarama 
~emileri ve bu volda deniz tayva. 
releri, İn5!iltereve mal ııötüren 
vapurların mutat olarak tuttuk
ları deniz yolunda devriye ~ezi
yorlar. 

(Devanu Sa. 5 Sü 3) 

Cenubu Şarki 
Avrupasının 
Yeni Şekli 

Ciano Ribbentrop 

Mülakatında Bu Cihe+ I 
Mevzuubahs Olmuş 
Berlin, 8 CA. A.) - Yar1 re~mi 

bir kaynaktan bildiriliyor: Bu
gün Aİman hariciye ne2aretinde 
bir kere daha tebarüz ettirilmis
tir ki, bazı ecnebi ırazetelerinde 
cıkan iddialar hilafına olarak . 
Von Ribbentrop'la Kont CiaM a. 
rasında Vivanada yapıhn son mü 
lakatta münhasıran cenubu sarki 
Avrupasmın veni sekline daiı 
"ıazırlıklar bahis mevzuu olmus· 
•ur. Bir konferans bahis mevzuu 
'>lamaz. Esasen bövle bir konfe
~ans olması lcin sebep de voktur 

: 
; kip edilmektedir. Bu mınta-
l kada İn~iliz kıtalannın tak. 
; vi~·esi BerJini cıon de-rPC'e alıi
: kadar eylemekte, fakat Ali manya hu m•"tRkadA da ırafil 
!: avlıınmıyacaktır, denilmek. 

fp,ıİr, ................................................. 
Parti Grupu Bugün 

Toplanıyor 

Ankara, 28 CT AN) - Meclis 
Parti Grupu yarın saat 15 de 
toplanacaktır. Ruznameve dahil 
maddelerin müzakeresinden ev
vel hükumPtin dünya vaziveti 
hakkında Grup 1lzasına izahat 
vermesi muhtPmeldir. 

.oerıin, 28 CA.A.) - ' 'Tebliğ., 
Hava kuvvetleri, kısmen husu -
si te?liğlerle bildirilmiş olduğu 
veçhıle, Pire ile Girit adası ara
sındaki deniz mıntakasında tah -
şit edilmiş olan ve cephede mağ
lup lngiliz kıtalarının nakline tah 
s;s edilmiş bulunan naklıye. leva 
zım l'e himaye gemılerine karşı 
tahrip hucumları yapmıştır. 

Bu suretle, 26 nisanda. Yunan 
sularında, ceman 48,000 tonı fıto
hacminde l l gemi batırılmı~ tır. 
Bundan baska, Gıridın şimalınde 
bir Ingiliz kruv8.2orii ve di;ler 19 
gemi hasara uğ~atılmıştır. Bu ge
milerden bir kısmı , tnhrıp edu -
miş telakki olunabılr. 

27 nisanda, hava kuvvetleri, 
bir kruvazörü ve beş bin t'lnila
to hacminde bir tıcaret gemisıni 
batırmı.s ve diğer ikı kruvazör ıl e 
12 ticaret gemisini çok ciddi su
rette hasara uğratmıştır. 

Yunaoistanın ve !\foranın rn,..r
kezinde kalmış mıntakaların te
mizlenmesi için Alınan 1Jrdusu 
kıtalarının hareketleri. evvelce 
tesbit edilmış plan mucibince de 
vam eylemektedir. Alman ha\ a 
kuvvetlen teşekkülleri, Tnpohde 
Argos mıntaka~ındıı düşrruın kuv 
vetlerine müessır surette hucum 
etmiştir. 

(T\ nyarm Sa. 5 Sii. 2) 

Yeni nizamın hamisi olarak Al
manya hakkında r.!azetelerde çı
'tan 'veni zihniyet de buızün Ber· 
linin siyasi mahfillerinde mev
~uu bahsedilmistir. Bu mahfiller
le sövlenildföne göre. Alman 
"Tlatbuatı böyle bir düsüncedf' 
··rnlunuyorsa münhasıran büvük 
veni Avrupa nizamını kasdetmi· 
vor. Bu yeni nizamın merkezin: 
m ihvf'r tP,.lcil Pt.tilS'i aı:ıikardır. ~ 

Londra'da ~ukicmn gece duası: Bizi kurtar yft1'abbi 
~\merikaa brikatürii) 

• 



z 

Yazan: lJLlJNAY 

- Yüz frank diyorum. Az ~ö. 
ruyorsan elli frank daha veririm .. 
Yahut yuvarlak hesap olsun. İki 
yu zfrank verecekim. Daha bir 
dıyec:e~n var mı?.. Dü'1in bir 
kere. A mübarek! Taş mı attın ki 
kolun yorulsun? Şuraya Reldin. 
Çayımı, kahvemi ıçtin! Sana ali 
eski yaldızlı saray sijıaraları ilc
ram ettim. Biraz çene çaldın. Us. 
te ikı yuz frank ta elden venyo
rum. Daha ne yapayım? 

Delikanlı bu sefer dayanama
dı guldü: 

- Çok tahaf adamsın! .. Dedi. 
Bu vazoların çalındığına şüphem 
yok .. 

- Vallahi ben çalmadım ... 
- Sana çaldın demiyorum. 

Fakat mademki şııncli senin eiın
dedir. Sen rursız değilsen de heı·
halde yataklık ediyorsun demek
tir... Bu teklıfinle beni de ken~ 
dıne ortak ediyorsun. .. Bunu söy 
lemıye naaal cesaret ediyorswı? 

- Ne var? Buda mı kabahat? .. 
Fena bir şey mi söyfüyorum., 

- Elbette fena söylüyorsun. 
Bana milyon versen ben buuu 
kabul etmem. . .. 

No: 57 

- Ben de hakikaten budala 
imişim... Bu katır mektup yaza
cak. Mektup oraya gidecek. Ce -
vabı gelecek. O vakite kadar ne
ler olur! Şimdiden üzüntüsünü 
çekmekte mana yok. Beklemeli ... 

** 

TAN 29 - 4 • JQ41 
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c-SOSYAL BiR CÜRÜM K~RŞl~INDA ) 

Halkın ihtiyacından Fazla 
IJf@Uff! 

Amerikanın Vaziyeti: 
Midilli 

Bazı isimler vardır ki insan
da sevimli bir tesir bırakır. 

M. Churchill'in 
Nutku ve 
Son HCidiseler 

Atınada Alman himayesinde İn
giliz aleyhtarı bir hükumetin ış 
başına gelmesine intizar edllebi
lır. Bu hilk('ımetin ilk işi, hıç şüp
hesiz, İngilizlerin üs olarak kul
landıkları Girit adasından İngiliz 
kuvı etlerinin çekilmelerini iste
mek olacaktır. Fakat Giritteki 
meşru hükumet tabii bu karan 
tanımıyacaktır. 

ı ngiliz Başvekili, Alm~ 
nm muhtemel iir istika. 

metten hangisinde taarruza gc 
~~eği ha.~~ında sarih bir şey 
soylemedıKı halde, İngiliz ve 
Amerikan mathuatı, Almanvn
nın tercihan Cebelitarık istika. 
metinde taarruza ge~erek Da
kara kadar uzanacağı kanaatini 
izhar etmektedirler. 

Bu suretle Alman tehlikesi 
Amerikaya daha ziyade yakla
şacağı i~in. Amerikanın ·bilfiil 
harbe girmek ihtimali de o nis. 
bette coğalmaktadır. 

Mal Almaması için Hukuki 
Bir Formül Lazımdır 

Bilmem neden? Ben küçüklüğüm 
danberi Midilli adasını -isminde
ki sem?tati dolayısiyle olacak
pek severim. Bu ada bana frenk
lerin poney dedikleri ufak tefek, 
kıvırcık yeleli, kıvırcık kuyruk
lu atlann vatanlan ~i ıre
lir; muhayyilem bu tesir altında 
kalarak bana bu kocaman adada 
her şeyin mini mini, cici itici o
vuncaklar &'ihi olduklan llissini 
verir. 

Daha MidiJJi adasının ne oldu· 
ğ'unu bilmediğimiz zamanlarda 
eski zengin paşazadeler mektebe 
hergün Midillilerine binerek .rel. 
dikleri için, biz de Midilli denilen 
bu hırçın hayvancıkları tanırdık. 

Glrıtteki Yunan hükllmetinln va
zıyet! geçen harpte Korfuya iltica 
eden Sırp hükllmeUnin vaziyetini 
andırmaktadır. Bu hukümetin, bir 
milll mukavemet merkezi olmaıt 
ıtibar!yle daha ziyade siyasi ve 
sembolik bir ehemmiyeti vardır. 

Nutkun Akisleri: 

M ister Churchill'in dünkü 
. nutku, nikbin bir haleti 

ruhiyeyi aksettirmekten, istik
bal hakkında parlak ümitler 
vermekten uzaktır. 

Şüphesiz, İnailiz devlet a. 
damlan, tahsisen Müıter Chur
chill, hakiki vaziyeti, vaziyetin 
vahametini İn&iliz milletine ve 
dünya efkin umumiyesine, hat
ta mübalağalı denecek derece. 
ele bir açıklıkla söylemek itiya
dındadırlar. 

Bu, milleti daimi teyakkuz 
halinde bulundurmak ve hayal 
sukutuna uğramaktan konımak 
maksadiyle tatbik edilen ve İn
ıtiliz zihniyetine ve mizacına 
uygun a-elen bir tarzdır. 

Bundan dolayıdır ki, Mister 
C~urchill'in nutukları, başka 
mızaçta olanlar üzerinde daha 
menfi bir tesir yapmaktadır. 

Mister Churchill bu nutkun. 
da: Yuuanistana - akıbeti pe
şinen malum olmakla bera. 
her - bir namus ve seref bor
cu olarak yardım edildiğini söy
ledikten sonra, Afrikadald va • 
ziyetin vahametine işaret etnıiş 
'e Akdenizde İngiltereyi tehdit 
eden tehlikelerden başka yeni 
tehlikelerin hagösterebllecefi. 
ni, hatf,in Türkiyeye, İspanya 
) oli~ le Fasa veya Rus yaya doğ. 
ru uzanabileceiini ilave etmiş. 
tir. 

Fakat Mister Churchill, Ak
denizde ve Afrikadaki mağhibi. 
yetlcrin nihai zaferi kazanmak 
İ<'in killi olmadığı kanaatini i7-
har ederek bunun ancak İngiJ. 
tett adasının istilası yahut İn
giltereyi Amerikaya bağlıyan 
deniz yolunun kesilmesi ile 
mümkün olabileceğini söylemiş 
'e bu iki esas rcphedeki nihai 
zaferden emin olduğunu şu su. 
retle ifade etmiştir: 

İngiltere donanması Okva
nuslara hakimdir. Amerika İi -
losu ve deniz tayyareleri de 
garp yarım kürf!Sinde devriye 
vazifesini ıördülderinden İngi. 
liz himave kuvvetleri f nı;lte • 
reye daha ~·akın deniz yolları ii-
2erinde vazifelerini tfaha kolay. 
]ıkla yapabileceklerdir. 

Ayni zamanda İngiltere ya -
kın ~amanda ha\•alarrfa da kati 
üstünlilğü elde edecektir. 

H1ilisa, harbin mukadduatı 
A kdenizde ve Alrikeda de~I, 
Atlantikte taav,·ün edecektir. 
İngiltere, Amerikanın yardımı 
ile nihai zaferi kazanacaktU'. 

Hadiseler, Almanvanın bir 
taraftan Sü,·eyşe hakim olmıya 
cahşırken, a:vni ~amanda Cebe
litanl'ı da ele ~eçirerek İn~il
tereyi Akdenizden ve Afrika • 
dan tamamen kovmayı i41tihdaf 
eden genis bir planı tatbik et • 
mekte olduğunu göstermekte
dir. 

Almanlann, Cenubi Yunanis. 
tanın hava ve deniz üslerinde 
ve E~e denizindeki Yunan ada
lannda tamamiyle birlestikten 
sonra, Girit adaoı1na da h1'1dm 
olmıva ealışacaklan. hu iisler • 
den Filistin ve l\lmrdaki İnıtlliz 
üslerini ve Süveysi kesif ve de
vamlı bir su .. .-tte bomh111"ıf1ma
na haslıyacakları, hatta helki 
de Suriyevi de i41tilôya teoıeb • 
büs edecekleri tahmin edilebi • 
lir. 

Birkae av evvPl Sicilva Usle
rinden k11lkan Alman t11vvare. 
terinin Süvevoıi birk11r ıfefa· hom 
bar•hman .-ttik1P1'i )t,.1de. Mm
ra daha vakın ol11n Binı?azi iis
sü.;e hAkim olduktan sonra he. 
nüz SUvevıııP karsı hav11 hiirum. 
lannda 'f"'lnnmamalan garip 
,.-;;•Unmekf,..,ı ... 

Alman Taktiği: 
------------------------' 

Mümkündür ki Almanlar, 
bir şaı,ırtma taktiği kul

lanarak, İngiliz donanmasının 
Akdenizin iki kaprsından da kaç 
masına mani olmak maksadiyle, 
Cebelitarık'a karsı yapacakları 
taarruz esnasında hava bombar. 
dımanlarivle Süveyşi kapatmı
ya tesebhiis etsinler. 

Fakat biitün .bu geniş planın 
tahakkuku, her şeyden evvel 
l\lısır hududuna kadar dayanan 
ve üç haftalık bir tevakkuf dev
resindell aoera dibi bir eok nok· 
talardan Mısır hududunu geçen 
Alman kuvvetlerinin taarruzla. 
rında mu\•affak olmalarına bağ
lıdır. 

İngiliz kaynaklarının verdi
ği malUmata göre, bu cephede 
Alman ve İtalyanların, 80,000 
asker, 800 tank ve 1000 topfarı 
vardu. 

Yine İngiliz mahafiline göre, 
İngilizler bu cepheye son hafta -
lar zarfında bir çok yeni kuv
\•etle.r getirmi lerdir. Bunlardan 
bir !Qsmı Habeşistandan, bir kıs 
mı İn~iltereden. bir kısmı da 
Yunan cephesinden gelmişler
dir. Bu sayede, esas üslerinden 
çok uzak mesafede bulunan Al
man ve İtalyan kuvvetlerini 
mühim bir hezimete uğratmala
rı çok mümkündür. 

Yunanistanda : --
Yunanislandaki askeri hare

kat sona ermiş sayılabi
lir. Avustralya başvekili mua
,·ininin beyanatına nazaran, A
vustralya kıtalannın bir kı~mı 
muvaffakıyetle geri ahnmı!ftır. 
Yunanistandaki İngiliz ve im
paratorluk km·,·etlerinin mü-

tSonu S ıncı savfada 

f (•l3~~!iWiii~B .. 
BÜYÜK BAŞ DÖNMESi ••• 

Büyük başın dı•rdi biiyiik o
lur, derler. Ondan dolayı, lıugiln 
anlatmak istediğim baş dönme
sini de, belki, koca kafalılara m~h 
sus zannedersiniz. Fakat koca ka
falılann başlan dönd ·ı;ü vakit 
ba,dönmesinin daha bilytik ol • 
duğuna dair şimdiye kadar bir 
haber çıkmamışlar. 

lakta yahut iki kulakta birden 
sağırlık kahr. O da yavaş )·anş 
azalırsa da, büsbütün yerle.~tiği 
de vardır. 

Bu, büyük baş dönmesi nöbe
ti vakit \•akit tekrar &elir. 'I'ck • 
rarlamasını ha) ırh saymalıdır, 
çünkü tekrarlamazsa kulağm ya
hut kulaklann işitmek kudreti 
birdenbire sönrnuı demektir ..• Benim söyliyeceğim büyitk haş 

dönmesi, başı baivük olmıyımla -
ra da mu"allat olur. Bu da k11 • ..Büyük baş dö_n~~sinin bir de, 
laktan gelir ama, baş dönanui donen başı.n sahıbını. memnun e
pck ş·ddctli olduğundan başlı) decek şekh vardır: Dır zamımdan 
başına bü~iik bir hastahk sayılır. J ~C:~i kulak.la!1nan az çok. nğır ll'!it 

Buna tutulan insanın ya bir • tı~ın~~n ş_ıkuyct. eden ~ır .. ınsan 
dcnbire yahut kulağında siddet-ı hır gun bırdenoıre o buyuk baş· 
li bir uğultudan sonra başİ pek dönı~ıesine tutulur, yere Y_ı.kıhr, 
z yade döner. Vaktinde bir yere ı Y.ata~na kaldmr~ar. Ba~ do?,me
tutunahilip de kendisini muha- sı, bu-kaç s.~at, b~rk~ç gün snrcr, 
faza edemezse yere yıkılır. Uğul-ı fakat. başdo.nmesı hıtınce kulak
tugelirse ya bir kulakta, yalı~t ·~~ bır~enbıre açılır. Hayırlı baş 
iki kulakta birden, fakat pek ,o;ıd donmesı ... 
detti olur, insan işitmek bassa · Bundan memnun olmakla ~ • 
sıru "aybeder... Baş dönmesınin raber kul~klan bir kere ~üte : 
arkasından devamh kay... hassıs hekınıe muayene ettırme)ı 

Bu hal saatlerce, bazılannda de ihmal etnıemek lazımdır: Sa
pnlerce sürer. Tutulan da, ta • hibinin başını döndürmi~ e a!ışıtn 
•n, yutağına diişer. Sonra! haş- k~lak y~~idcn bir fena marJfet 
41inmesi ıeçtikten sonra bar ~u- rosterebıhr. 

Geç~nler~e Ziraat Vekaleti 
zıraat ışleri umum mü

dürü, g-.uetelere veıdi~i izahat· 
ta, kışlık zeriyat devresinin mü
~a. t şartlar al tırı~a geçtiğini bu 
sene mahsulün geçen sen;den 
farksız olduğunu söylemişti. Sa
lahiyettar zevatın bu ifadesin
den sonra, bu senekı mahsul v.ı
ziyetinden daha ziyade emin 
bulunuyoruz. 

Esasen her gün Avrupa mem· 
leketlerine yapılan ihracat lis
telerinden ö~ıeniyoruz ki, Tiir
kiyede bol miktarda yiyecek 
maddeleri vardır. au maddelerı 
ihtiyacımızdan fazla olduğu için 
dışarıya bile satmakta mahzur 
2örmüyoruz. 

Mesela son hafta içinde Al· 
manyaya 750 bin liralık hubu· 
bat ihracatına müsaade edilmiş
tir. Bunların arasında nohut, 
kuru bakla g;ibi maddeler de 
vardır. Zahire tacirlerinin ifa
desine göre, memleketimiade 
kuru fasulye mikdarı da ihtiya
cnnızdan fazladır. Bunu d-s ihraç 
edebiliriz. 

Bu mevzu ~erinde tevakkuf 
edecek olursak, daha çok mad· 
delerin ihracına imkan olduiu· 
nu anlarız. Bu.l{iinkü yazımızın 
mahiyet.i .bu mevzulardan 2yn' Muhtelif ihtiyaç maddeleri satan 
olduğu ıçın bu mevzu üzerinde · 
durmıya lüzum görmüyoruz. evlerine bol mikdarda ihtiyat 

erzak aldığını kabul etti~imiz 
bir aile. lüzumsuz yere endişe 
ve telaş ettiğini görmüştür. S iyasf şayialardan sakındı-

ğımız kadar, piyasa dedi
kodularından sakınmak her ha
vadise aldanmamak İilznndır. 
Memleketimiz, yiyecek madde
leri bakımından bol bir mem
leket oldu~u halde, zaman za
man kuiabmısa bur declfkodu
lar Relmektedir. nıtn yiyecek 
maddesi pahalılaşacakmı$!. Fi
lan maddeye zam yapılacakmış!. 

Belki de, bütün bu şayialara 
aldanarak. bakkal dükkanların
dan ihtiyat erzak alanlar olabi
lir. Fakat, lüzumsuz yere endi
şe ederek, evine ihtiyat erzak a
lanlar jl?Ünün birinde fiyatlann 
pahallaşmadığını Rönnüşlerdir. 
Çünkü. spn bir iki hafta içinde 
kuru sebzeler. pirinç, yağ fiyat. 
lan yüzde otuz derecesinde u
cuzlamıştır. 

Vaktiyle şayialara aldanarak, 

Windsor Dükü vta 

Gangsterler! 

Amerikanın °Gangster na
mındaki haydutları dün-

yaya nam salmış

Bu jl?ibi telaş ve endişeler, '3i· 
le bütçelerini boş yere sarsmak
tadır. Şayet, vaktiyle telaşa ka
pılarak, evine erzak dolduran 
bir aile varsa, bu~ı.in pisman ol
muştur. Aldığı mallardan dola
yı zarar etmJlttr. J!!soen "ba .rt· 
bi şayialan cıkaran. 'Piyasa spe· 
külatörleri de olabilir. Ellerin
deki malları kısa bir zam:ında 
müşteriye devretmek icin, za
manın icabı olal'ak, "pahalılaşa
cak" diye bir şaiya çıkarabilir
ler. 

Bu şayialara karşı ne suretle 
mukabele etmeli? Yapılacak iş 
süküneti muhafaza ederek bu 
~ibi dedikodulara inanmamak
tan ibarettir. ...... 
Bu dedikoduların zararları 

yalnız bu dedikodulara i-

lardır. Son bir kaç y . 
Sf'nedenberi Ame- azan • 
rika hükumeti bu 
amansız canilPre Yerli ahalinin arasma karışmış
kıı~ müthiş bir !ardır. 

mÜ<'Jtdele acmıstır. Hayatları birer peri padişahı-
Al<"11non. ile Dillinrrer ismin- nınkini andıran bu yeni j!?elen

deki iki azılı caninin ilk defa o- lerin avucundan oluk oluk akan 
];ırak Amerikan polisi tar.,.fın- 'Paraların mensei ada halkına 
dan v;ıkalanması üzerine G3.n· daima meçhul kalmıştır. 
ııs•er'ler. t><>1isin bul"dan böyle Britanya polisı bu zıp türedi
ı;akAsı olmadıemr anlamı"lar ve !erin isimlerini. hüviyetlerini ve 
baı:larının <"arelerini aramıya hatta, şekil ve kıyafetlerini de. 
bac:l11mıı:lardır. jtistirdiklerinden tamamiyle bi-

BöyJelikle baslıvan düsünme haberdi. Bu yeni gelen zen~in
sonunda Ganrrc:terler su netice- ler adanın en yüksek memurla
ye vardılar: "Biz cinavetlerimizi riyle ahbap oluyorlar. vereileri
vımtıktl\n sonra Amerika., poli· ni ödüyorlar ve kendilerini her· 
sinin bize vetisemiyece~i. hu- kese sevdiriyorlardı. 
dnt harici bir yere eidelim ve * * 
elde ettieimiz l)ııraların safası- • 
nı rmufa sii,..lim!" Polis ittihadı 

Bu kı:ır11r hPo41inin hn~u"'' srft
ti Vf' SP~Cİ7. C:P!ı!ıİ7, bu vpr1~rin 
nPrP,.''"İ nl.,.hl1oee~ini tahkik et
miye başladılar. 

** Bimini Adasında 

Yabancılar! 

Simini adası güzellikleriyle 
mt>shur Bahama adaları-

nın en kücük fa· 
kat en sfrin bir 
adasıdır ve İnl{i
lizlere ait olan 
bu adalarm valisi 
Windsor düküdür. 

Güzel vı~liları: büviik bahr.e
leri. deniz kenarmdaki vahla
riyle bir cennetı andıran Bimi
ni adasında son on sene zarfın
da bir takım yabancılar belir
miş, adada bir çok ev ve emllk 
satın alarak verle~mi~. adeta 

Bahama adalarının valisi o-
1:.n Windsor Dükü son 

zamanlarda· hu va 
hancı istilas•na 
karşı ikaz edıl
mistir. 

WashinS[ton. A
merikadaki Gan

,l?sterlerin iyice hakk1nıbn 
~elmis~e de bunların bir tiirlü 
kökünü kurutamamaktadır. Zi
ra bu caniler cürümlerini isle
dikten sonra Amerikan nolisinin 
ÜT.erinde otoritesi olmıvan .va
hancı tooraklara kaçmaktadır
lar ve bunlarm bir tanf"Si de 
Bah11mııların bir cüzü olan kü
çük Bimini adasıdır. 

Bunun üzerine Amerikan hü
kümeti komŞU hükümetlerle bir 
polis ittihadı yapmavı teklif et
mi.şitr. Bundan böyle bu mem
leketlerin birinden diğerine ııti
den bir yolcu, beraberinde hüvi-

bir dilkkinm içinden görUnüıü 

nananlara inhisar etmez. Niha
yet bir malın pahalrlaşmadıtını 
j?Ören bir insan. nafile yere faz
lct mikdarda yivecek maddesi 
aldığını anhyarak ziyan edebi
lir, bu ziyan kendisine aittir. Fa
kat bir de bu hareketin. daha 
doğrusu bugünkü hukuki zih· 
niyetlere göre cürmün sosval 
tarafı da vardır. O da şudur: Bir 
yurttQ parasına .ıüveoerek. is
tediAi kadar mal alabilif, lumee 
bu hareketinden dolnyı onu me
nedmez. Evine sandık sandık şe
ker. çuva11arla un doldurabilir. 
Fakat bu hodbinane hareketi 
yapan kimsenin, başkalarının 
hakkına tecavüz ettiğini hatırla
ması lazımdır. Çünkü normal 
zamanlarda, bir memlekette. in. 
sanların ne kadar yiyecek eşya
sı istihlak edeceği teshit edil
miştir. 

Fabrikalar, halka yiyecek 
maddesi satan müesseseler. ma
ğazalar piyasaya mal arzeder-

yet cüzdanı, pasaport, nüfus 
kağıdı ve di~er bu •ibi vesaik
ten maada mutlaka kendi mem
leket polisinden alınmıs hususi 
vizeli bir kaiıt getirecekti,r. 

Bu teklifi ilk kabul eden ve 
Ganjl?sterlere karşı büyük mü
cadele açan Windsor düküdür. 
Geçenlerde imzaladı~ı bir tevkif 
müzekkeresi, ada sakinlerinden 
icap eden vesaiki göstermiyen 
ecnebilerin derhal tevkifini ve 
memleket harici edilmesini em
retmektedir. 

$imdi 'Simini adasında bir te. 
lastır kopmuştur. Zira, burada
ki ecnebilerin hemen hensi A
merikalıdır ve bunlar doirudan 
do~ruya aranan GanJlsterlerdir. 
Bu kanun <"tkınca bunlar evvela 
Küba ve Meksika hükumetleri
ne müracaat etmi~Jer. fakat bu· 
radan da vize alamamıslardır. 
Simdi ister istemez Amerikava 
dönecekler: Kendi avaklarivle 
ve bile bile tuzaklarının içine 
düseceklerdir. 

Hani Türkçede bir darbı me· 
s~I vardır: 

"Tilkiniq dönüp dol~p ıele
ceği yer \ıiiil~~ü ~WMıf/Nl'f.·" 

~ 
rl v • h ~ 

Bir Telefon Muhaveresi 

Bu vaka Habefistanın istir
dadı sıralarırıda olmu•-

tur. İtalvanlann 
ansmn cekildikle
ri bir Habe$ şeb· 
rine İngiliz kuv
vetleri ıirmekte
dir. Bunların ara-

ken. veyahut piyasa icin mal i
mal ederken, bunu düşünürler. 
Halbuki, biz, durup dururken, 
beş kilo sabun yerine. bir çuval 
şeker alacak olursak, pivasanın 
ihtiyaçları hakkında yapılan he. 
sapları, tahminleri altüst etmiş 
oluruz. Bu yüzden piyasada ma-

Osmanlı imparatorluğu, İstan
bulun en güzel manzaralı. en 
havadar yerlerini mezarlık yap
tıj'ı gibi, memleketin de en rü· 
zel şehirlerini ya sürgün yeri, ya.
but zindan yapardı. Anadolunun 
en ..Uzel noktası olan Sinoh l(ibi 
Midilli adası da sayılı menfalar. 
dan biri idi. İkinci AbdnDıamit 
idaresi, paytahttan uzaklaştırma
yı münasip gördüiü adamlann, 
çoğunu ya memuriyetle yahut 
doirudan doğruya bu adaya sür
gün etmlstir. Meşruriyette de bu 
rtda menfa olmaktan kurtulamadı. 
fstipdat riralinin bir çoiu Midil
liye sürüldü. 

lın mikdan azalır. Bu yüzden 
pahalılık olabilir. Günün birin
de, bir vatanda$, bu malı piya-
sada aradığı zaman müskülita 
tesadüf eder. Hatta bulamamak 
ihtimali bile vardır. Demek olu-
yor ki. müstehlik vatandaşın ih
tiyacından fazla mal talep et
mesi, durup dururken, "varlık i
cinde yokluk" yaratabilir. Lü
zumsuz yere buhrana sebebi
yet vermiş olabilir. 

Bu itibarla, bir vatanda$1n te
laş ve endişeye kapılarak. evine 
mal alması. yalnız kendisini a
lakadar eden bir hadise değildir. 
Bunun sosyal tarafı da vardır 
ki, başkalannın iktisadi hayatı
nı tazyik etmek demektir. Bu
jlÜn için bu hareket bir cürüm
dür. 

,. ... 

Simdiye kadar Milli Korun
ma bnununun tatbikin

den alınan neticelere göre. ka
nunun muayyen hükümlerinde 
tadilat yanılmış, ve kanuna ye
niden hükümler ilave edilmiştir. 
Bu~nkü yazımızdaki "ihtiyaç
tan fazla mal almak hareketi" 
de sosyal bir cürüm olarak ka· 
bul edildiğine göre, buna ait ka-
nuna bir hüküm ilavesi, hukuk
çuları al8kadar eden bir mevzu. 
dur. Bu itibarla hukukcularımı
sın bu.On.kil '9rlhıra ~ "cü
rüm" tellkk.i edilebilen bu ha
reketi tetkik etmeleri, hukuki 
bir formül bularak. Milli Korun 
ma kanununa bir ftkra ilave et
meleri lazımdır. 

Bizim, bu yazıdaki vazifemiz, 
buJlfinün iktisadi bünyesinin bu 
Jtil)l cürüm teskil edecek hadı
selere meydan vermesini teba
rüz ettirmekten ibaretti. Ev
velce de söylediitimiz gibi. bu
na mani olmak, bu cürmü tesbit 
etmek. bu cürmün mahiyetine 
j!?Öre ceza tayin etmek hukukçu
lara düşen bir vazifedir. 

sıMa Jimmv isminde cocukluiu 
nu ltalyada geçirmiş, gayet gü-
zel İtalyanca konuşan bir zabit 
vardır. 

İnjl?ilizler şehrin muhtelif bi· 
nalanna vaz'ıyed etmektedir
ler. Jimmy ile arkadaşlarının 
airdiii bina İtalyan kuvvetleri
nin kaçmadan evvel karareıih 
olarak kullandıkları binadır. 
Jimmy ile bir iki arkadaşı bir o
daya jrlrdikleri sırada telefon 
calar. Jimmy telefona Jlider. İ
talyanca şöyle bir muhavere 
baslar: 

Ses -- Alo .. Karargih 28 mi? 
Jimmy -- Evet. 
-- Burası karardh 2S, 
- Vaziyetiniz nasıl? 

- Şehrin 30 kilometre şimali 
R:arbisindeyiz. Düşmana pusu 
kuruyoruz. Arkadan cevirece
ğiz. Siz ne Alemdesiniz? 

- Biz J(eCe beklediiimiz hü
cuma u~amadık. Siz dücmıanı 
sindirmiş olacaksınız. Şimale 

doiru cephe almakta devam e
din. Cenuptan tehlike yoktur. 

- Evvallah.. Burada zahire 
kıtlıb cekiyoruz. Bize biraz yol
lasanız! 

- Ak$8ma doıru adamlan
mız orada olacaktır. Merak et
meyin! 

Hakikaten aksama do,tru tele
fondaki sesin söylediii vere J{e
lenler oldu. Fakat bunlar zahi· 
re R:etiren İtalyanlar delil. on
lan cenuptan çeviren İngilizler 
dL 

2S Numaralı kara"'lh, o şeh
rin terkedildiiini. 28 numaralı 
karardhın llittilini haber ala
mamtştı. Tesadüfen telefona 
bir İtalyan kadar iyi İtalyanca 
konuşan Jimmy'nin cevap ver
mesi İnjtilizlere bu muvaffakı
yeti temin etmişti. 

Anadoluya bir yarım ada ka· 
dar sokulan bu güzel beldeyi kay. 
bettiiimiz zaman bir Avrupalıya 
dert yanmıştım: 

- Canım. dedi. buna ba kadar 
neye teessüf ediyorsunuz? Siz 
orasını bizim Güyan lribi sftrkiln
lere, mahkumlara tahsis etmi.
siniz: demek sizin iein ehemmi
yeti bundan ibaretmiş! 

Ada hakkında tarih bakımın
dan pek çok şeyler yazılabilir; 
fakat nazanmızı o kadar gerilere 
çevirmesek hile, adanın, •ahidi 
olduiumuz bir çok vukuatına ye· 
tiştik. 

Abdülhamit idaresinden ala
cağını bir türlü koparamıyan bir 
frenk sarrafı, Fransa hükömetlne 
müracstaf etmiş ve o zaman Fran 
sanın İstanbul sefiri olan Mösyö 
Konstans, vaktiyle dahiliye nazı
n iken Bulanie meselesinin hal
linde ~öderdili kiyaseti, alacak 
tahsilinde de Jröstererek Jl':ranıız 
donanmasına IHidilliyi iH11l et
tirmhıti. 

Ttlrlderln bOyiik vatani .. ır1 
Namık Kemal, Midilliye muta
sarrıf olarak sürülmüstft. Bu.ra· 
dan da kaMmlaraiı hakkında bir 
tiva:)·et isitin~e f stanbula yazdıiı 
bi rmektubu şu sözlerle bitinniş. 
tir: 

BUtiln Ve71r, vüzera ata blner1er 
Bize bir Midilliyi çok ~rllrJer 
Kader, M;dtllivi yalnız Namık 

Kemale değil, bize de çok arBrdU! 

TalwiJMl 

POLİSTE: 

Çarııkapıda ve 
Balıklıda iki 

Yaralama Yakası 
Evvelki gün Balıklı panayın

na giden Osman adında bir Jrenç. 
le o civarda oturan Havik ve ye
di a~kadası. kıskançlık yüzün -
den kavgava tutusmuslardır. &!. 
kiz kisive karşı kendini mfidafaa 
r>demiveceilini ve dayak vfvece
liini anhvan Osm~n. bıçaihrn cek
miıs. bunlardan Havik ile Ham. 
.,arsomu bıcakla miıhtelif yerle
,.inifPn aitır surette varalamıstır. 
"lidisevi müteakıp vakalanan 
Osman hakkında tevkif karan 
verilmistir. * Carsıkapıdtt oturan ltundu
racı ~~it Ahmet i!P arkadaşı Meh 
met Kavcı arasırıda c1kan bir 
1oıvr;?ada MPhmet. SnirH bıcnkla 
<ıilırca varalamıştır. Mehmet tu. 
tulmuştur. 

Eski Bir Kin Yüzünden 
iki Yavruyu. 

Öldürdüler 
Gediz, <TAN) - Merlrl'Z b· 

sabaya bailı Kızılkoltuk köyün
den 8 yasında Ha<'er ve 5 T8$1n. 
da Veli Özdemir. kövlerinden b!r 
kilometre mesafede akan ırmak
ta ölü bulunmuslardır. 

Mahallinde. hükümet cfo'ktoru 
Osman Günak tarafından varn· 
lan otopside. çocuklann bir koa. 
za neticesinde olmayın h<'lt':i'"
rak suya atıldığı teşhis edilmiş
tir. 

Müddeiumumi Hüseyb Tilze. 
men hAdiseve el kovmus. h'J ci
.,avf'tin avni köyden ~ Av· 
iemir t~rafınd,.n. coculrtann ha. 
buı Mehmt't Öz-'Pmirle arala -
rındaki Jle~ift"sizlikten ve e!lki 
bfr kin vüziinden intikam kas -
diylc işlendi.iti anla$1lmıştır. 
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Asırlardanberi Hiç 
Görülmemiş 

Bir Faaliuet Var 

Çukurovanın münbit enginliğinden bir göriiniiş 

T arsusa, erken varmak isti
yorsanız, şafak ile beraber 

yola çıkmanız lazım. Zira, ilk 
tıren altıyı iki geçe kalkıyor ve 
7 ,13 de Tarsusta oluyor. 

Günün bu saatlerinde, Çukıır 
ovanın yaprak kımıldatmıyan sı
cağı duyulmuyor. Katarımız, u -
zun ve geniş ovaların arasından 
ilerliyor. Tarlalar, tarlalar... U
fuklar, top top ağaç kümeleri ile 
çevrili. Bütün ömürlerini topra
ğa veren ve bütün varlıklarını 
topraktan alan köylüler, ekin 
ve ot yığınları arasında görü! ü -
yor. 

Hazret, arabanın önüne çıkitn 
bir çocuğun şerefine Halep ıili
ni tangırdattıktan sonra, itıraz 
etti: 

"- Oyle amma, Tarsusun bak
lavası başkadır, bayım. Adamın 
ağzında tel tel erir!,, 

- Dönüşte tadarız. Sen, şimdi 
bize cevap ver: Tarsusun ba,;ka 
neleri meşhurdur? 

"- ŞellB.leleri!,, 

- Haydi, öyleyse, oraya g;; -
tür. 

Yokuşlu, inişli bir yoldan ge
çiyoruz, ahşap birkaç köpriiyü 
aşıyoruz. Etrafımızda sıcak iklim
lerin nebatlan ve büyük bıiyük 
sebze bostanları var. 

** 

Saat 13.40 da kalkan bir tırcııe 
yetişerek Mersine gideceğiz. Yül
culuk kısa sürüyor: Hacı Taiip. 
Değirmen ve Karaca Ilyas istos
yonlarından sonra ver elini Al< -
deniz. 

Sırası gelmişken, bir noktaya 
temas edeceğim: Adana - '.\kr -
sın arasındaki şube hattının hiı -
tün istasyonları çinko! Ecnebi 
kumpanya, imtiyazı aldığı za:mHn, 
paraya kıyamamış; bilahara da 
hattın devlete gcçecegini tahl"lın 
ettıği için, masrafa lüzum gor -
memiş. Münakalat Vekiıl~ti, bu 
yakışıksız hale nihayet 'Jermek 
maksadiyle, evvelA. Mersine yenı 
bir istasyon binası yapmak kuıa
rını almış1 istimlak işini bitirmiş. 

* * 
M ersinliler, bu haberi hana 

hem sevınçle verdiler, 
hem de sabırsızlık ile~ 

lstasyondan, şehrin mcrk·~zine 
doğru yürüdüm. 

Caddeler, beton' Buna r~ğ -
men yine dayanmıyormuş? lş -
lck bir liman olan l\lersınde yuk
leme ve boşaltma faaliyeti o ka· 
dar fazla ki, demir tekerlekli a
rabaların gidiş ve gelişlerine yol 
inşa malzemelerinden hiçbiri mu 
kavemet edemiyormuş! 

Ne fayda ki, şehrin rıhtımı yok. 
Gemiler, açıkta demir atıyorı.ır. 
ı!.ümrük iskelesinde, tek vin~ ça
lışıyor; motörler, mavnalar ~alıil 
ile şileplerin bordaları ara.ıııda 
mekik dokuyorlar. 

Mersin, yeni kurulmuş bir b~l
de: Mazisi bir asırlık. Fakat, bü
tün o mıntaka, ta Silifkeye k.ı -
dar, asırları ve asırları dile ı;ctı
ren eski eserler ile dolu ... 

Şehrln, sahil kısmında !:>ütün 
bir Akdenizin hüviyeti var. To
ros otelinin ahşap balkonundan 
hudutsuz enginini seyrediyorum. 

Dalgaların namütenahi çağıl -
tısı ... Kumların üstünde, karaya 
çekilen balikçı I<.lyıkları ve tu,ıu 
suyun zerrelerine alışamadıkları 
için bodur kalan muz ağaçları ... 

Cenup Anadolusundayım. Fa -
kat, coğrafyanın bu hükmtmü, 
bana, istridye ve yosun kok.ıbrı 
unutturuvor .... 

ı "1emilı AGLI 

N V .t 29-4-19'1 

SPOR: 
............................................. ~ 

Mükafat 
Talimatnamesi 
Neşrolundu 

Beden Terbivesi Genel Direk
törlüi:ünce hazırlanan mükafat 
talimatnamesi nesir ve tamim e
dilmistir. Bu tolimatnamede sPor 
cuların ne sekilde mükafat ala
rakları gösterilmektedir. 

s 
Ru. 

Bu Akşam 

Ü M E R 
Sinemasında 

l\iusikisi lle Baletleri 
fHmi olan ve 

(Şarkı Kraliçesi) 

Süper 

ZARAR LEANDER 
ile 

(Dana Kraliçesi) 

IvIARİKA RÖKK 
tarafmdan tevkalide bir tarzda 

y.Yratılan 

ıuıc:thıı l' Pi or.ııAM 
8.00 Program 118. 45 Ci!tç! mü-
8 03 H aberler ziğt 

8.18 Müzik (Pi.) 19,00 Mandolin 
9.00 Yemek lis- konseri 

tesi 19.20 Sak~afon 

12.30 s~at ayarı 

12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 

(Pi.) 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19.fiO Fasıl heyeti 
20, 15 Radyo ga-

13.05 Şarkılar zetesi 
11.00 Milzik (Pi.) 20.45 Orkestra .. 
18.00 Program 
18.03 Çoouk klübü 
18.30 Konuşma 

21.30 Konuşma 
21.45 Koro 
!2.30 Haberllr 
22. 45 Caz (Pi.) 
23.30 ~-a~nl!S 

Yine bıı talimatnameye qöre 
Türl:ive birincileri memleketin 
her bÖ!gesinde bütün spor mü
sabakalarına dühuliyesiz ,gir~cek· 
ıerdir. Böle:e ve grup birinciler' 
de kendi bölge veva grupları hu. 
dutları dahilindeki her türlü spor 
miisabakafarını dühulivesiz sev- ı ı Askerlik işleri 
rf'dereklerdir. Şaheserinin ilk iruesi :ierctine 

Takımlar üç ihtivatlarını da Bu"yu"k 1 Kısa Hizmetlileri Davet 

UNUTULMAZ 
Bir Balo Gecesi 

Türkive sampivonu addedilecek Musiki Galası 1 
kadrolarına dahil ıedeceklf'rdir . Beşlktaı Askerlik Şubesinden: Şu-

F.n büyük Rus Mu. ikısi d:1hislnin Aş :darı. E~erleri ve hayatı... bt-ınizde kayıtlı yüksek askeri ehli· 
:\fök:ifat talimatnamesinde bövle ı ı Bu akşam için Loca kalmamıştır. l\1ahdut kıı:lan Koltukların evvelden l yctname i ve eh iyetnamesiı.ler ilE 
bir kaydın bulunması idman ce- 1 yedek subay olmıya istekli olan mu-

aldırıln1ası rica olunur. 
mivetleri ittifaknın l8ğv1ndarı- ...._ vaz.z<ıllik hizmetini tam olarak yap-
beri mağdur vaziyette bulunmak- · ~ ••••••••••••••••••••• ••••• tıklan sonra yüksek tahsilıni ikma 
ta olAn sampiv. onlarımız1 sevindi- . etnlil) bulunan 316 HA 334 doğumlu San Konseri ~chir Tıyatrosu Koınedi Kısmı 
receii;i gibi, muhakkak ki sporun Bariton ·İlyas tarafından Ün- erlerin yedek subay okuluna göndc-
tesviki hususuna da yardım ede- 30 Nisan akşamı 21 de film rilmck ti.zere tahsil derecelerini aös-
cektir. yon Fransezde 30 Nisan akşamı terir vesikalari;.e birlikte 30 Nisan 

21 de bir şan konseri verilecek- rejisörü Vedat Ürfi tarafından 911 günü sabah •aat dokuzda IUbede 
Ancak MiJli formayı giymek tir. Kan piyesi temsil edilecektir. b"lunmaları ilAn olunur. 

serefini ihraz etmiş sporcuların ••••••••••••••••••••ı•••ı••••••••••••••••••1lıı. da böyle bir imtiyaza malik olma- , 
sı lüzumunun takdir ve tesvik 
bakımlarından elzem olduğu ka
naattindeyiz. 

Bir de takımların ile ihtivatı 
denilmektedir ki bunu tesbit et
mek hayli mü•kül ve hazan da 
imkansız olacaktır. 

Mesela bir ful.bol takımı r-nm
piyonu olur ki muhakkak suret
te 14 avuncu ovnatmış değildir. 
20 oyuncu sayesinde sampiyon ol
mak ta gayet tabii olabilir. Koca 
bir mevsim zarfında yapılan mü
teaddit maçların herhangi biri
ne iştirak etmis olan b!r oyun- . ' 
cunun şampiyonltık ünvanını pay\ 
lasn;ııya hakkı vardır. Bize kalır- il 
sa bu fıkra veva maddenin "bu' 
sampiyona madarına yahut bun
lardan bir veya bir kacına istirak 
edenler .. " şeklinde :leğiştirilmesi 
muvafık olacaktır. 

BU AKŞAM Saat 9 da İPEK Sinemasında 
Sizı 2 Saat eğlendirecek, güldürecek, ~lerak ve heyecanla. saracak nefis bir film 

KARANLI K K U Y U 
(Kocam Polis Hafiyesi) 

Baş Rollerde: ROBERT MONTGOMERY - ROSALINDE RUSSEL 
Ayrıca : FOX dünya havadisleri 

Bugün Saat 1.45 - 4 ve 6.15 Seanslarında son defa olarak 

NAM US BOR C U : Türkçe Teknikolo~, 

• 

Muhterem İstanbul Halkından gör
düğü büyük rağbet üzerine, Bu 

AKŞAM : ŞEHZAOEBAŞI 

TURAN TiY ATROSUNDA 

., 
--~~,...,...-~ ...... ..-.~ ... 

Bu pastöral dekor, Tl\l'susa J.:a
dar, inhirafsız bir düzlük içinde 
uzanıyor. Yalnız, tabiatin, klrlsik 
çerçevesi, birkaç yerde deği;şmek 
te: Berdan Regülatörü için açılan 
kanallarda, makineler, horuldıya 
/ıoruldıya toprak yığınlarını atı -
yarlar. Asırlardanberi, Anadglu -
da görülmiyen bir faaliyet tarzı. 

N ihayet, binlerce senenin 
yadini dile getiren ş~llalc

lere vardık. Evet, binlerce sene
nin hatırası.. .Güya, eskiden de
niz, buralara kadar uzanırınış. 
Meşhur Mısır Melikesi, Kleopat
ra, Atlas yelkenli kadirgalaı· ile 
şe!Ullelere kadar gelmiş! 

, ... ıı11111111111liliiiiiiiiiiiiiiiiil•.-•-•-•••• SAFİYE 
Tarsusta, eski ile yeni yanya

na. birbiri ile yoğurulmuş bir va
zıyctte: Büyük ve güzel park, te 
miz ve ağaçlar ile süslü cadde, 
dar ve çarpık sokak, kübık ve 
Karvansaray devrinden kalma 
bına ... Bütün bunlar, hep bir a
n.da. 

Yosunlu kayalar arasından kö 
pürerek akan suların his okşı -ı 
yan çağıltıları, Kleopatranın tıl
sımlı şahsiyeti ile büsbütün rn -
mantik bir hal alıyor. 

ı Yarın Akşam 

MELEK 
Sinemasında 

RİCHARD GREEN - BRENDA 

JOYCE GLADIES GEORGE -

RİCHARD DİX 

gibi 4 büyük sinema Yıldızının şahane bir surette yarattık
ları harikulade f(Üzel ve müessir sahnelerle dolu 

KiRiK YUVA 
Nefis Bir Şaheser Takdim Ederektir. -

Sinemacılığın en yük.c;.ek zirvesi ne eriştiğini gösterecek bir film 

Ö L ·Ü M A G A C 1 

, 

ve arkadaşları tara!mdan Btivük Konııer 

N A ş 
• 

1 T 
:ve ark::ıdaşlaı·ı tarafından 

KAPLICA DÖNÜŞÜ 

İstanbul Halkına Müjde l 
Ankarada binlerce halkın alkışladığı bu büyük film yarın İstanbul'un 

2 büyük sinemasında b:rden 

~ V//f'" .# .1 ~ ,. ...... ~ _, ....... ......._ , ' ~"" ~~·""' 

~ T U R A N ~Vi:~ A Z A K ' 
~-_ ~~~~~;"'" ~"-~e~~~...-.,J 
TüLK Filimcil..iğinin büyük zaferi ve şimdjye kadar yapılan filnılerin 

en"üzeli 

Sokaklarda, kfilı petrol lamba
sı var, kah elektrik. Halbuki, 
Tarsus belediyesi, evvelce şam
pıyonmuş: Ta Abdülhamit II za
manında, kasabada elektrik te -
sısatı vticude getirilmiş ve gali -
ba, Türkiyede ilk defa olarak. 
llalbuki, umumi tenvirat Jaınba
larını, şimdı, yanarken gördüm, 
hayret ettim: Işık vermiyorlar, 
yalnız ampullerin içindeki telle
rın kızardığı seçiliyor, o kadar! 

Kasabadan bir faytona aUa -
dık ve tekrar tabiatin yemyeşil 
;iizü ile karşılaştık. Ustümüzde 
gümrah ağaçlar, yanımızda dere. 

Şellalelerden biraz daha ileriye 
gidiyoruz: Bir köy ve Berd'1n 
Regülatörü bizi karşılıyor. Bır 
göl ki, mor tepeler ıle çevrili. Bu
raya, Berdan çayının suları r.~.p
sedilmiştir. ReguJatörün kapak -
!arı açılırsa, köpükl\1 bir tugy~n. 
gözlerinizi büyuliyecektir! Hı.ir -
riyete kavuşan göl, yazın şerha 
şerha çatlıyan toprakları - kı 
tam 180,000 dekardır - bol bol ru
layacaktır. 

Baş Rolünü Oy11aya11: LIONEL BARRY~IORE K 1 '! 1 . R C 1 K P A _Ş A_ 
Oynıyanlar: SAIT, HALiDE - YAŞAR - TALAT - VEDAT - REŞiT - REFiK -

AHMET - MUAZZEZ - SENİYE - NECİLE - BEATRİS - FAHRİYE-SEHER 
Arabacı hayıflandı! Niçin, bıli

yor musunuz? Çarşıdan geçer -
ken, neye baklava almamışız! 

Tabiat, bu hakikati, kend'ni, 
bağnndaki mahsul ile beraber 
kurtaracak olan bu hakikati bili
yormuş gibi, regülatöre koynunu 
açmış, onun ile sarmaş dolaş ol -
muş ... 

":\le~leğinin en güzel ilmi., olduğunu söylüyor. 

Salı11e Arkadaşı: Küçük BOB WATSON 

Bu Per§embe Ak§omı SARAY Sinemasında 

Ayrıca: Yine her ikisinemada ilıive olarak 

E B E G i M • B 
- Canım, üzülme, onu, nere

de istesek buluruz, dedim. Tarsusa, Öğleyin dönüyoruz. "--------------·---------- "••••••••••" Eğlenceli, kalıkahalı büyiik bir komedi. 4•••••••••••' 
- Ne. o, Lilian? diye sordu. 
Genç kız, paltosu kolunda, elbiselerinin düğme

lerini iliklemeğe uğra~ıyordu. Çatlak bir sesle-
- Merhaba Bengtson! dedi. Bana bir cıgara ve

ı·cbilir misiniz? 
Erik paketini nazikane bir telaş içinde uzattı, 

ve arkasından derhal bir kibrit çaktı: 
- Nen var, Lilian, bir şey mi oldu? 
- Neden sordunuz? Yani ihtiyar Filip tara-

fından zorlanmış bir halim mi var? Heyecan
lanmayın, böyle bir şey yok. 

Bengtson cüretkarane: 
- Zavallı adamcağız için ... Üzülürdüm... dedi. 

Lilian, elbiselerinin düğmeleri iliklenmiş dim
dik karşısında duruyor, fakat elleri titriyor, hır
sından cıgarasının dumanlarını tll ciğerlerine ka
dar çekiyordu. Erik, "Nina'dan ne kadar da fark
lı',, diye düşündü. Bir şeyler söylemiş olmak 
için: 

- Çoktan gitmiş olacağınızı umuyordum, dedi. 
Daima istenmediği zamanlarda önüne çıkan Li

lian'a hiç tahammül edemiyordu. Lilian şimdi 
adeta ona yaslanacak gibiydi. Alaycı bir hali 
vaı·dı: 

- Yaa! dedi. Demek Nina ruj kullanıyor. Hiç 
te ummazdım. 

Bu arada çırak Puş ta gelmiş yanlarından ay
rılmıyordu. Erik bozularak: 

- Nasıl? .. Nina mı? diye kekeledi. 
Lilian bir kahkaha salıverdi, ve gitmeğe ha

zırlanırken: 
- Halbuki dudakları daima solgun. Benim de 

fazla boya kullandığım iddiasındaydı, dedi. 
Şaşkına dönen Erif: 

Ne demek istediğinli anlıyamıyorum! diye söy-
lendi. . 
Puş elleriyle yüzünü sıvazlıyarak sırıttı. Erik 

işin farkına varmıştı, ve ,,cele acele yanağını &il
di. 

- Haydi, fllahısmarladık, dedi Lilian; gitmeli-
yim. 

- Aceleniz ne• Bir beklediğiniz mi var? 
Lili,ın uzakla<ırken omuzu üzerinden· 
- Vanderbilt, dedi. 
Erık onun uzaklaşı~ını seyretti. O, bütün mağa-

l._ ______ ,._.~----
Y azan : Vicki Baum Çeviren: Ha • Ça No. 4 

zanın en güzel kalçalı kızıydı; arkasından ba
ğırdı: 

- Bekleyin, sizi indireyim. Asansörde kimse
ler yok ... 

Erik'te bütün kapı anahtarları vardı; çünkü 
çok zaman geceleri--4..e çalışıyordu. Erik ona ka-
pıyı açarken, Lilian: . 

- Anadan doğma bir centilmen, her zamıın 
centilmendir, dedi. Bu iğne, Erik'i hiddetlendir
di. Bu kızın, insanı öyle sinirlendiren bir hali 
vardı ki: Tıpkı tutulamıyan bir sivri sinek gibi .. 
Asansör, onun hemen dağılıveren bayağı esasns 
kokusiyle doldu. Aşağı kata varmadan biraz ev
vel Lilian: 

- Şimdi ne isterdim, biliyor musunuz? dedi: 
Dansetmek, eğlenmek, içmek .. Sizinle ... 

Ve Erik'in dışarı çıkamıyacağını düşünerek dc·r 
hal ilave etti "Evet.. Küçük bir alem, hatta mağa
za içinde bile olsa .. ,, 

Erik genç kadının yüzüne baktı· 
- Ne o? .. Ağlıyor ı:n.U$\lnµz? , . 
- Hayır .. Amma belkı öylA' ~jiyor! Refa-

katinize teşekkür cderimı ,. ..... , rnr 

Bengtson, yukarı katta asansörden çıkarken, 
onun esans kokusunu hala hissediyordu. 

Erik içeriye girdiği zaman, ihtiyar Mösyö Sprag 
sabırsızlanıyordu: 

- Kızlarla flörtünüz bittiği zaman, lütfen ha
ber verirseniz biraz da işimize bakabiliriz. 

Bengtson gülümsemekle iktifa etti. 
Mösyö Sprag Mark Twain'e benziyordu: Terte

miz bir alın, altın gibi bir kalbi vardı . 
Erik pek kulak asmadı: 
- l\Iankenlerdcn biri ağlıyor gibiydı de, onu 

aşağıya bıraktım. 
Mösyö Sprag kıskanç: 
- Seni gidi, kızlar ağası, seni' üstü aranma

nın hiç te hoş şey olmadığını biliyor musunuz? 
Bengtson: 
- Nasıl? Üstü aranmak mı? Ne demek istiyor

sunuz? Diye şaşırd ı. 

- Ne, bilmiyor musunuz?... Bir şey çıılınmış, 
Filip te bir çok satıcıların Üzerlerini aradı. 

Bengtson basma örnekleriyle meşguldü: 
- Bu son günlerde de hırsızlık vakaları fazla

laştı. Siz de bu fikirde değil misiniz Mösyö Sprag• 
Işık adi basmanın üzerinde parlak akisler ya

pıyordu. 

- Tamamiyle öyle. Mösyö Crosby'nin dediği 
gibi: Bu son günlerde hırsızlık çok arttı. Bu defa 
kabak ihtiyar Filip'in başına patlıyacak galıba ... 

Erik elinden basma örnekleri bırakarak: 

- Kuzum, ne oldu, Allah aşkına, diye sordu. 
- Hani, san'at eserleri dairesinde bir hususi 

şahıslara ait nadir eşyalar sergisi hazırlanmıştı ya 
hatırında mı? 

Bengtson çok iyi hatırlıyordu: Bu serginin tan
zimi için ihtiyarla mühim bir de münakaşa yap
mışlar, sonunda Erik haklı çıkmıştı. İhtiyar çin
gene düğünlerinde olduğu gibi alacalı ve müha· 
!ağalı bir şeyler yapmak istiyordu. Halbuki bu 
yer için Erik antika dairesinden empire stilinde 
eşyalar getirmiş, sergi eşyalarını bunların üzerine 
yerleştirmişti. 

Erik meraktan fazla, ihtiyarın hoşuna gitmek 
içın: 

- Peki ne aramışlar diye sordu. 

- Kıymetli taş kakınalı küçücük bir ikon. Kıy· B 
meli 2000 dolar. c 

ı ıs 
A 
' - Sigortalı mı? Öyleyse mesele yok. Kimse 

bir şey kaybetmiş sayılmaz. 
Birdenbire Lilian'ın yaşarmadan ağlıyan kuru 

gözlerini hatırladı. 
- Kuzum, dikişhanenin kızları nasıl oluyor da 

şüpde altında tutulabiliyorlar? Ihtiyar Filip te 
gittikçe aptallaşıyor! 

Sprag gülmekten katılıyordu: 
- Burada daha uzun zaman kalırsak, hepimi

zin olacağı odur. Hala farkına varamadınız mı Bay 
Tazı? 

Bu sefer Bengtson hararetlendi: Filipin Li!ian'ın 
aradığı anı düşünüyordu. 

Şiddetle: 

- Hele birisi Ninayı aramağa kalksınlar gör. 
Alim Allah boğarım. 

- Nina da kim? 
- Size söyledim ya! Paskalyada evlenjyoruz. 
İhtivar sırıttı: 
- Doğru ya, sizi sımsıkı bağlamanın zamanı da 

geldi. 
Sözlerinde gıpta, hatta haset vardı. Birdenbire 

Erik, böyle kendine ait sözlerden vazgeçti ve bas
ma örneklerine bakmağa koyuldu. Puş hala ora
da resim masasının yanında duruyordu. Ren1<ler. 
ipekliler. ve parlak kumaşlara karşı, bir kadın a
laka ve arzusu duyar, ve bu yüzden ruhunun de
rinliklerinde bir utanma hissederdi. Bengtson 
Puş'a döndü: 

- Haydi, marş, yatağa. Burada çocuğa ihtiyaç 
yok. 

İhtiyar da masaya yaklaşmış, gözlüklerinin 
üstünden kumaşlara bakıyordu. 

Erik, Mösyö Sprag'ın eline, rakam ve şifrelerle 
dolu bir kağıt uzattı ve profesyonel bir eda ile: 

- Her vitrin için 12 metre lazım, dedi. Siz her 
halde yeşil basmayı seçersiniz amma, ben sarısını 
beğeniyorum. 

İhtiyar, Bengtson'un gözleri önüne serdiği iki 
renge baktı: 

- Siz hiç bir sev anlamıyorsunuz, delikanlı! 
Yeşili seçmeli. 

(Arkası var) 

Soldan Sağa: 1 - Koca bı -
yıklı 2 - Ters okunursa: Arala
mak 3 - Bir harfi değişirse: Ce
mi edatı - Babanın yarısı - Ordu 
4 - Istida - Bir isim 5 - Orta 
tahsil müessesesi - Kaide 6 -
Yunanistanın eski sal!ki - Bir 
harfi değişirse: Araya olur 7 -
Osmanlıca: Su - Ters okunursa: 
Sayı - Uymaktan emir 8 Ttrs 
okunursa: Acele eden 9 - Ihı 
burun. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Parça 
parça etmek 2 - Bir kıta 3 -
Yunanistandadır - Bir harfi de
ğişirse: Sanat 4 - Bir r"nk -
l\'lezenın yarısı - Haıflcrin yer· 
leri değişirse: hap olur 5 -
Anne değil - Ters okunursa: Ma~. 
zur 6 - Ters okunurs3: Bermu
cip - Harflerin yerleri degişirse: 
Bulur olur 7 - Bir edat - Dey 
nek - Erkek 8 Hanen•Je 9 -
Musvedde yapan. 

EVVELKi BULMACA - Sol 
dan Sağa: 1 - Mehmet - Mi 2 -
Ulu - Reşat 3 - Harita 4 - A
la - Emval 5 - Ref - Sün~ü 6-
Eme - Cephe - Az 7 - L:ı~ 8-
Amelü - Dam 9 - Tir.:..1daz. 
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M. Churchill'in Dün Mecliste Eski 
l "SON GUNAHl 11 

1 .......... . Mahmut Attill Aykut ....... ı 

Son Nutku ' 
Amerikada Kanaat 1 Eserlerin 1 amiri 1 

Japonyanın 
Karşllaşlığı 
Zorluklar 

Müzakere Edildi To~al Osmanın kahvesinde köy- düşe kalka yürüyen Zeynebin üzerine Verı"cı· ve Teccı· Edı·c·ı 
liller konUfUyorlardı. Düşman çevireli: '!' 

ileri hallan bir konak ileriye kadar - Al! Dedi, Zeynep! Düşmandan 
Çekmiş. "Cuma köy., karakolunu evvel ilk kurşun senin payına düştü.. Tesir y aptt 
basmışlardı. Bu gece değilse de, pek Geceyi yırtan bir çığlık gibi demir (Bap 1 ineideJ 

namludan çıkan kurıun, cılız hedefini 
Yakında bu ana, baba toprağı da çiğ- bO§ bir çuval parçası gibi yere serdi.. Vaşington, 28 {A.A.) - Chur. Yeni anllJfmalar 
l:\enecekti... Herkes bir lflY düşünü - ve ujuldayan bir sesle: chill'in nutku, Amerikan milleti 
Yor, bir kurtuluş çaresi arıyordu. _ Davranın arkadaşlar. Karakolu üzerinde kanaat verici ve teşci e- Meclisin yine bugünkü toplan
Rava kapalıydı. Sağnaldı bir yajmur basacağız, cLye kükredi... dici bir tesir yapmıştır. İngiliz tısında ikinci müzakerelerini ya-
tırtması, geceye daha korkunç bir Fakat, düşman tahminin hilAfında Başvekili hakikati gizlememe- parak kab~I «:YlediA'i kanunlar 
tnanzara veriyordu. Bu esnada kah- b. . .rakolda mukavemet göstermeden siyle tanmdıb için, sözleri her arasında Tur.kiye .. İsviçre, Tür
venin kapmı şiddetle açıldı. Dağlar kaÇJTllftı. Odaları dolaşıyorlardı En zaman hedefe varmaktadır. Al_ kiye - Finlanda ti:. - 0 t muahe -
I<:rah Sarı Efe sekiz arkadaşiyle içe- son girdikleri büyük odadaki ma.nzat·a manların Libyada İngilizleri he- deleri ile Türkiye - L vıtere ti
rıye girdi. Cepkenlerinin uçlarından pek müthişti. Düşman zabitinin başı zimete Uğrattıib hakkında itirafı caret anlaşmasının üçüncü mad
suıar sızıyordu. Köylüler bir ağızdan gövdesinden ayrılmtŞ, oda kanlar i- kadar Mısırdaki askeri vaziyet desini~ tavzihine, Türk - Alman 
h çindeydi. Kızıl bir hançer yatak üze- h " anI 
aykırıştıla~: rinde parlıyordu... hakkında verdiii teminat da iyi. ususı a~asına_ mütedair p~-
- Sarı Efe!.. * karsılanmısbr. Nihayet, hava ve taların tasdıkıne aıt kanun Iayı-
Efe kendisine ikram edilen yere o- E t b ğ li deniz kuvvetlerinin arttı"ı ve haları ve Türkiye ile Bulgaris ' -e ıça ı e ne aldı. Bu han- ıı; H 1 d t turmadı. Kahvenin ortasında durdu. vaziyetin "ecen yazdakı" kadar tan, O an a, sviçre, Belçika a-çeri bir yıl evvel Zeynebe o ,,. 
- Hey köylüler, diye gür, tonlu hediye etmişti ve düşman zabitinin nazik olmadığı hakkında yaptı- rasında mevcut ticaret ve tediye 

bir sesle kumanda verir gibi konuş- sıkılmış avuçları arasında Zeynebin l!ı bevanat Amerikalıları tatmin anlaşmalarının takas müddetle.. 
tnıva basladı: altm aarı saçları odaya dolan ~Ar- etmistir. Amerikalılar artık bili- rinin ~dit edilmelerine ait ka

- On bet yılda bir günah işle- it hafif. hafif dalgalanıyordu ... Efe vorlar ki. mücadeleye istirak et- ~~ liyihalan da bulunmakta 
d im. Güneş .ırlrmiyen şu ormanlarda dişleriyle yumruklarım ısırarak bir mi!-derdir ve edeceklerdir ve mii- ıdı. 
Efenin türküsü s5ylendi... dakika sustu ve sonra dağları titre- cadele vahim ve büviiktür Meclis bundan sonra Devlet 

Fakat, artık dündenberi bu orman- ten bu serazat insan ilk defa ağlıyan, . Denizyollan İşletme Umum Mü_ 
lPrda benim türJdlln söylenmiyor .. hıçkıran bir sesle: Ka.nadada aküler dürlüi!'ünün 1940 bütçesinde de-
Belki hepimiz için bu &tram- ana top- - Bana aon günahmu iflettiniz, de- Ottawa, 28 (A. A.) - Chur_ ğişikHkler yapılmasına ait ka -......,..u di. Kahbe Ze;rnebe kahbeliği biz et• ·1 V k fi raldarmda son akşamımızdır .. Düş- tik. chill'in nutku bütün Kanadada nun ı e- a ı ar Umum Müdür-
manla boluıarak g(lnahunm kefare- ıstırap dolu, nedamet dolu, acı dolu çok büyük bir alaka uyandırmış.. lüılfuıün 1941 bütçesinin müza-
tinl verml.ye and i~im.. Ocakta ya- bir sesle son sözünü söyledi: tıt. Resmi mahfiller nutuk hak- keresine geçmiştir. 
nan çıralı odunlarm son kıztllığı du- - Zeynep, sen kefaretini verdin, kında mütalaa vürütmüvorlarsa Vakıflar Umum Müdürlü~ 
varlatda titreşirken otuz sekiz köylü sıra benim. Sıra benim altın saçb da Basvekil Mackenzie Kin~ bu- bü~esi üzerinde söz alan hatip
birden batırdılar: kahbem, sıra benimi... gün MecliSte harp hakkında be- ler evkaf idaresinin mesaisini ve 

- Biz de and içiyoruz, Efem. Biz Elindeki kanlı bıçakla bir rüzgar yanatta bulunacaktır. Churchill bAAA-ı..v 1 . "-'-dird i 
de seninle beraberiz.. gibi odadan dışarı fırladı,. in nutku harbin muzaff Privetle aqa.<....,.gı eser en ~ e şaret 

netl·cel ..... ..,.eJıl.ı· hakkında İn;..ı.Iiz - ederek bazı temennilerde bulun_ 
Bu sD"ada kahvenin kapısı birden .._""" " ., muşlardır. Bu arada Refik Şev-

açllarak, fırtmanm önüne katılmış bir lnml•IZI 1 T yfu lerin besledi~i kanaati ve İnJV • ket İnce, ecdat ile yaşı.yan nesil 
- vapralh ..ıbi zavıf, narin bir ka- ~- • .r n a n lizlerih cesareti icin bir ilham d b -or- .1 _. •• .1 arAsm a irti at tesis eden bu 

dın ıölgesi içeri süzüldü. Ve tiz bir ! kayna!J. olacaktır. Orta Sarkta- müessesenin müzelerle arşiv 
ses duyuldu: Adlı y enı Bir ti acu vaziyetin memnnniv'~ ve- daireleri tesis ederek evkafa ait 

- Efem ben de seninle beraberim. recek bir manzara arzetmemeltle bütün müessesatı, evrak ve ve-
BOtün k6:rlf1 kahkahaya benzi.yen Tavvare Yapfl beraber bedbin olmak için orta- saiki muhafaza hususunda gÖS-

bir sesle balnltııar: '' da bir sebep görülmemektedir. terdiği alakayı kavdeylemiş ve 
- Kahbe Zeynep! Londra 28 (A A) - "T y- Va~et ees~ret ve barek·et ical) Türk hayırperverliJG.inin ve Türk 

* * 
• . · ·. . . a ettırmektedır. ' Jıı; fun,, adı verılen yenı İn~iliz av. siyasi idaresinin birer vesikası-M e111m sabah olmU1tu.. Köyün cı tayyaresi, halen İngiliz hava nı teşkil eden vakıfnameler ya-

bnarında ldlçük bir kulüıbede kuvvetleri servislerinde çalıŞan A tlcintikte zılarını ileride okuyabilecek mü. 
oturan Zeynep, o eece aabaha kadar tayyarelerinin en süratlis~ en iyi tehassıslar yetiştirmesi temenni-
e~vetin bu korkunı;, kurpm izlerjy- silihlandınlmışı ve en U!l;un me- (Başı 1 ineideJ sinde bulundurmuştur. 

:eı~:V:~ ıı::',!~cı;a: safelisidir. Tayfun şimdiden seri ~u ~e!11i~ere diğer h~rp Jı?emi- Feridun Fikri (Binıöl) de ba-
yordu. halir.ıde imal edilmektedir. Yeni le~ı .~e ılt~k .e~ecektır. C~ur- zı türbelere, büyük camilerde 
o, bütün köylilniln kansı; fakat Efe- Sabre mot5rü ile teçhiz edilmiş cfı.lll_ ın ~edfiı gıbı, bu Amer~an tesadüf ettiği noksanlara işaret 

Binin ııevliliai idi... Etini bir pazar olan bu tayyare herhangi bir düş ızen>;ilerı, harp mın~ barıcm- eylemiştir. 
malı SJl>i utan Ze7Jıep eminin erkek man tayyaresinden daha yüksek- d~ki sahada muhanplere ai~ d~ Ziya Gevher Etili Yeşil cami 
kollanııda 1evWrken ve hattA zaman, 1ere çıkabilmektedir. Tek satıh. nızaltılann veya haıı> Remileri- ve türbesinin tamiri meselesi ü. 
zaman kıfbaçlamrken matrur bir edl h olan Tayfun, çok büyÜk bir nl in mevcu«;fiye~~d~n bütün mem zerinde durarak bu tamir işle _ 
ile: _ hızla yük~lmektedir. Sürati sa- Jket se~~efaınmı haberdar e- rinde dikkatli ve hassas davra-

- Efan. tua etme wr ... Kollarm atte (650) kilometreyi ı?eçmek- deceklerwr. nılmasını ve Lapseki'de Çardak. 
yorubmcva ~-vur ... He çdr.ar, tedir. TayJı,ın'un n\it\"alyözler - ~ı· ·ıı-.1-r•~n L-- t8ki meşhur kervansarayı. n mad-
beni vuran Efemwr, derim. derdi, den başka topu da varmr. Mlti,Ul"Ue ıen A«r1& .. 

va başladığım işaret ve bu türbe
nin 25 sene önce yapılmış ohn 
tamirinden bahsederek demiştir 
ki: 

"Biz Ziya Geyher arkadaşımı
zın buyurdu~ ıtibi bir restoras
von yani, alelitl&k bir çini tamir 
etmek suretiyle değil, eski mima
ri ve sanat vasıflarını muhafaza 
suretiyle tamir etmek için bir mi 
marımıza bunu tetkik ettirdik. 
Yaptığı tetkikatı ile iktifa etme
di:k. Onun üzerinde Topkam sa
rayı müzesi müdürünün riyase
tinde ve evkaf baş miman Bay 
Nihadı da alarak bir komisyon 
teşkil ettik. Ue mimar ve eski e
serleri bilen bir arkadaştan mü
rekkep komisyon da bir rapor 
hazırladı. Bu nporu tatmin edici 
bulduk, fakat bununla da iktifa 
etmedik. Eski eserleri bilhassa 
bizim memleketimizde tetkik et
miş ve kıymetli iki büyült cilt 
vazmış, coiumuzun bu mesaisin
den haberdar olduiuınuz Fransız 
profesörü Gabriel'e bu raporu 
llÖSterdik. Ondan da aynca bir 
""not' alnık. Bu surP.tle isin tet
kikat safhasını bitirdik. Bu i~ bit-
tikten sonra çinilerin eski çini 
kullanaralt yerlerine konu'lması 
imkansızlığını görünce ev:{tafJa 
temas ettik. Arzettiitim ıibi ev
velce yapılan tamiratta kullanıl
mış olan çinilerden istifade et
tik. Varmıs. evkaftan satın aldık 
Şimdi tamirata başlanmıstır. Bu 
tamirat arkadaşımın dediii l{ibi 
bozuk bir yeri alelitlak düzelt
mek suretinde de~il. tlbiri mah
susu ile restore etmek yani ilk 
vaPTldıi!'ı zaman. hanS?i mim.., .. 
vasfı haiz ise elimizden S?eldii!i 
kadar eldeki mütehassısbrın fi
kirlerinden istifade ederek o tarı
da ihya etmek yolundayız. Taıni
re fiilen baslanmıştır.,, 

Bu izahatı müteakip heveti u
mumivesi üzerindeki müzakerf> 
ki.fi J[Örülerek maddelere ıeçil
mis ve kabul olunmuştur. 

Meclis 2elecek ictimaını Car
samba ı:rünü yanacaktır. 

Bütçe müzakereleri 

Sovyet -

Paktiyle 

J apon 

Dahi 

izale Edilememiı 
Tokyo, 28 (A.A.) - "Reuter., 

Hariciye Nazın Matsuoka Av • 
rupa seyahatinden avdeti müna
sebetiyle tertip edilen bir top -
lantıda söz alarak ezcümle şöy _ 
le demiştir: 

"Eğer imkan olsaydı, yarın -
dan itibaren milli hayatımızın, 
Almanyada yapıldığı tarzda bir 
kontrole tabi tutulmasını ister -
dim. Fakat böyle bir mürakabe 
bizim icin henüz ki~t ü\~rinde 
bir proieden ibaret bulunmak. 
t.adır. Vikıa Almanyada evvel& 
ki~ıt üzerinde l)rojeler yapmak
la işe başlanmıştır. Likin Ja -
POnyanın Almanyada yapılanı 
tahakkuk ettirebilmek için ki.fi 
vakti yoktur.,, 

Matsuoka Sovyet _Japon pak
tına temas ederek şunlan ilave 
etmiştir: 

"Bu pakt Japonyanın halen 
karşılaşmakta oldu~ zorlukları 
izale etmiş deıl'ildir.,, 

Teati edUen telgraflar 
Vichy, 28 (A.A.) - Moskovadan 

bildirildiğine göre, bitaraflık paktmm 
tasdiki milnasel)etiyle, Stalin ile Mat
suoka arasında yeniden telgraflar te
ati edilmiştir. Matsuoka telgrafında 

diyor ki: 
"Paktın şu anda meriyete girmiş 

olmas1 münasebetlerimizin düzeldiği

nin bariz bir delili olduğuna kanilm ... 
Matsuokanın Molotofa gönderdiği 

telgrafta da şöyle denilmektedir: 
"Verilen söze sonuna k•dar sadık 

kalmak hususundaki dtistunımu bu
rada tekrarlamakla bahtiyarım. Si -
zln de ayni tarzda hareket edeceği

nizden şüphe etmemekteyim,,. 

Afrika Cephesi 
(Bap 1 incide) 

Dessie, normal zamanda 6 bi
ni İtalyan olmak üzere 38 bin 
.11üfuslu bir şehirdi. 

Sollran Mila1erdJerin 

M. Churchil Sualere 

Cevap Veriyor 
(Başı 1 incWeJ 

vet kullanmamıştır. ŞimaU Afri. 
kada Bingaziye kadar giden, ve 
Italyanlardan yedi sekiz misli e
sir alan kuvvet de 30 bin kişi -
den fazla değildi Bingaziye bıra
kılan bir alay askerin burasını 
mayıs ortasına kadar muhafaza 
edebileceği umuldu. Fakat AJ -
m~n~ar Sicilya tarikiyle buraya 
mühım kuvvetler gönderdiler ''e 
taarruza geçerek Mısır hududu
na kadar vardılar. 

* * 
3 - Mısır hududunda tek· 

rar taanuza geçtill ha· 
ber verilen Alman kuvntleri· 
nin Mısın işgal etmeleri bıilm
kün müdür? 
Ingiliz Başvekili bu suale ha -

yır cevabını vermiyor. Yalnız bu 
tehlike karpsında lngiltereııin cıe 
süratle müdafaa tedbirleri al -
makta bulunduğunu haber veri· 
yor. Bu vesile ile de Mmrda mü
hiın imparatorluk kuvvetlerir.in 
bulunduğunu bildiriyor. Ve son
ra da şimdi lngiliz kuvvatlerinE 
düşen vazifeııiıı Italyanlan oldu· 
ğu gibi Almanlan da Sirmayik 
ten çıkarmak oldujUnu süylü · 
yor. Demek Mister Churchill Al· 
manların Mısır tcuu:Tuzu 9'arşı -
sında bedbin değildir. lngiliz im
paratorluk kuvvetlerinin burada 
Almanların hakkından geleceği
ne kanidir. 

* * 
4 - Umumiyetle lagUte-

renin orta şark siyaseti 
nedir? Tedafilide kabp tedri
een çekilmek mi yoksa taar
ruza ıeçip Akdeniz hakimiye
tini mUhafaza etmek mi? 
lngiliz Başvekili şimdi harbin 

Akdenize intikal edeceğini ha -
ber veriyor. Yalnız Alman ta • 
arruzu CebelitarJk'a mı, Fasa mı, 
Türkiyeye mi tevcih edilecektir 
bilmiyor. Fakat Ingilterenin orta 
şark ve Akdeniz siyasetinin tooa
füi olmayıp taarruzi old•ığunu 
haber veriyor. Binaenaleyh Ak -
denizde Almanyaya teşebbüs 
kudretini vermek niyetinde <>l -
madıjmı bildiriyor. 

Fakat lngiliz Başvekiline göre, 
orta şark veya Akdeniz harbin 
umumi neticesi üzerinde mües
sir olacak şaha dejildtr. Harp 
btıratbi ltararlqmıyaclltc. Har
bin kat'i neticesi Atlantikte an-KUl'lllD\'il ...r ~ iMia IHı ~ Beav*biook'mı 11~ JtfffjWl.90• ~.aoıı •• :1.e 17J.~~eri ~erinde 

~mıte ~ k= hafta bildirdi~i ~bi Amerikadan ili;,· V..ıart• .~er le7rl;~.- vvıel tam~ eaııme::r8ı~-: 

Ankara, 28 (TAN) - Bü~e 
e~eni 1941 um~ ~va.zene 
kanwı ıtto.t..ı ~· tetkaıe
rini ilerletmektedir. 19-1 masraf 
bütçesinin müzakeresi tamamlan 
maktadır. Bir haftaya kadar vari
dat kısmının müzakeresine başla
nacaktır. Bu münasebetle vergi 
kanunlarında yapılması mukar. 
rer tadiller de J?Örüşülecektir. En
cümen yeni bütçe l)rojesini 15 
Mayısa kadar meclis umumi he

ellntle 6ıılıauq/or Jaşılacaktir. Bunün için ya AJ -
Kahire, 28 (A. A.) _ "Reuter": many~ lngi].iz a~alarım_ i~gal 

Salihiyetli mahfillerde buı?Un etmesı veya Atlantik harbını ka 
kabbelilbı =:.:mı Ona, yu- İııfriltereye J(elmiş bulunan 1~00 cadele etmek ıçm milyarderler, tir 
dum 7UdWn içilir ve ıünel ı;am qaı;- kadar tayyare arasında Catalma mRooeksteedveır_lt.'inBuwcafmıu"'mledileün"zamolaertak- Maarif Veldlinln rJerdiği 
Iarınm. avizele§lnlı ye§illikleri arasın- deniz tayyaresi filhakika en kıy-
dan Dk apklarmı MrPSken dal yol- metli modellerden biridir. Bu Rockfeller, Nevyork Times gaze- izahat 

beyan olunduğuna göre, Mısırın zanması ~dır. . 
hudut şehri olan Sollum'un düş- Ati.antikte ise Amerika Jngıl
man elinde bulunduğu zannedili- te~e ile el ele çalışmak.tadır. P.u larmdan Jdınıey• görünmeden köye tayyarenin hareket sahası ı;?eniş tesi sahibine bir mektup gönde - Hatiplerin bu beyanatını taki-

dönerdi ..• Artık bGtibı bu tatlı haki4 olduıtı gfbi, motörü de son dere- rerek milleti Roosevelt'in etrafın- ben kürsüye ı?elen Maarif Vekili 
katıer bir hayal obnUŞtu. DUıman ce kuvvetlidir. Mütehassısların da toplanmıya ve lngilterenin Hasan Ali Yücel Vekaletin yeşil 
topla:i'mm ı&t l(lrUltülerini andJran t&kdir ettikleri diier Amerikan harbi kazanması için ne lazımsa türbenin tamiri isivle iki seneye 
•esleri pek ;rakından duyuluyordu. tayayreleri de sunlardır: Dört yapmıya davet etmiştir. vakın bir zamandır me~l olmı

yor muşterek çal1şma sayesmde, An-
. l nglliz teu:~ glo - Sakson milletleri harbi ka-

UM11• zanacaklardır. Onümiizdeki müş-

Ne Efesinin hür dallan, hattl ne bu motörlü Liberatör tayyareleri i. 
tehvet kaynalt biç, •• biç bir ~ ken- le büyük bir sürate malik ve ay- Milyarder, doğrudan doğruya ========================= 

vetine sevkedecektir. 
Kabire, 28 (A. A.) - "Tebli4": kül aylar vardır, fakat ~rmdiye 

Libyada, İngiliz tayyareleri as- kadar olduğu gibi, şimdiden son
ker kıtalarmı ve nakliye kollan- ra da demokruiler bu güçlük -

uı.lerlne kalmıyacaktı. . zamand k yük" kl rd bir müdahaleyi icap ettirecek da 
KöJilnün bu lekeli, damıab biricik nı a ço se e e u - h · Isa gemı· kafileleri I "liz 

kö•" kadım "'-ep al"W acı bu,__._._ "abilen ---'-ur uçan kalelerdir. 1 0 
• ne ngı 

Kolonya Hava Avusturalya nı bombalamak ve mitralyöz ate- leri yenmesini bileceklerdir. 
şine tutmak suretiyle düşmanı işte fagilis Başvekilinin diin-

ı.u --.TU - ~ .... u-.u limanlarına kadar refakat edil - T ' hareketlerinde hırpalaınıya dün ya efkin umumiyesini i•al e-aarrUZUftG. Sanayiinde de deva metmiştir. Benina'da av den suallere verdiği cevaıılar katleri düıünüyor .. Ve iktidarında ol- mesini teklif etmiştir. Müdahale 
ınıyan büyük çareterı bulup çıkarta- Yunanistanda tehindelki cereyan gittikçe kuv -
rak köyünü, yurdunu, dağını ve Efe- vetlenmektedir • 
•ini düemandan kurtarmak ~ fD .... t incide) 

tayyarelerimiz, asker kıtalarını bunlardır. 
Ugv radı Buhran Yok nakle mahsus "Junker 52" tipin.. 

\İu ... o bu gece de atlıyordu. Fakat Jttduan tebUg"i 
bu ~I Ef•inlıı bir 7dan libi 
vücudünü ıaran larbaı;mm acıai:rle 
gözlerinden 11Zan tatlı ve istekli göz 

H-'k l kal de bir çok Alman tayyaresini yer 
'" mec ·ır magınea Londra, 28 (A.A.) - 0 Teblii,, Melboume, 28 (A. A.) -Avus- den asker alırken. mitralyöz ate- M. Çhurchilrin Nutku 

Ye Son Hadiseler 
yaşlanna benzemjyordu ••• 

Birden aklına bir teY gelmiı gibi, 
yerinden fırladı. İki :rtlztl keskin bir 
kamayı beline soktu ve kapıdan fır
ıa,.arak dat yollarma, top seslerinin 
ı.ığuldadrlı düeman :rakuma dotru 
kO§D117• bqlads.. 

* * E fe köyden kendisin! iltihak eden 
kırk delikanlı De köyün kenarma 

pusu kurmuttu. Düşmanı burada kar
ııtayacaklar ve tek ka1ınc8.7a kadar 
erkekı;e çarpıeacaklardı. .. Gece obn111-
tu. Mor dal1ann heybetli sırt1armdaD 
kwl bir ay hazin bir ihtilamla ağır 
ajır J'flkseldi... Top -1eri dinm.ifti. 

ek tük makin,ll ve piyade tüfekle
rinin çakal~ benzi.yen lfhill· 
tüsü duyuluyor ve sonra geceyi yine 
derin bir sükılnet kaplıyordu., Efe 
kanlanınll ıözlertnl on bef aenedir hür 
gezdill mor datlara çevirdi. Uzun, ul. 
zun, daipıı dalCm baktı. O; g(lnabau 
8everek matrur ve eJllmyien bqi;yle 
ödeyecek, düpnanı aımrdan l~riye 
IOkmıyacaktJ. 
Tuasız kalbinde bu llfkıp atet1 7a. 

nıyordu. Hiı; bir akfam öldOrmek hır
IUll, intikam almak arzuswıu bu kadar 
tatlı bir iftlyakla duym&ım1tı. Bir a
l'alılt Ze;rnep aklına geldi Kö7lQnDn 
•evmedili bu kahbeyi o aevlyordu .. 
Gecenin alaca karanlıluıda... Ölünı 
~olunda Zeynebin her zaman bir gölge 
libi yanmda dolqan b~allııi aradı. 
Bu esnada bir qacın üzerine ı;ıkanlan 
tözcü kö7lü: 

- Dikkati Diye batırdı. Karıı ya
lı::adan biri geliyor ... O taraf düşman 
elindeydi. Gelen kim olur? 

Fakat; ıörilDen •öl&e biç akmma
dan yürQ7ordu, ve blr aee batQn lflp
heleri dqıttı. 

- ~ kahbe ZQJıepUr •• 
Ve bir köylü haykırdı: 
- Bize tuzak kurdu kahbel 
- Efem, •tef edelim. I>illDWl& &ı-

eQJ.ük edb'or. Avlanmı;ralım.. 
Efenin kqları çatıbıuftı, o da kö7-

ttlnün deditini dolnt bu1U70niu. Ken
leritle beraber dilpnanla çarpqaca

tw söyllyen Zeynebin kar11 yakada 
· neydi?.. Demek diifmana bulun

yeri haber verdi, Kabbelik eı-

Roma, 28 (A. A.) - "Tebur: 
Hava teşekkülleri ve siyah göm
lekli müfrezeler bu sabah Korfu
VU işgal etmişlerdir. Makineli bir 
ı>iyade taburu Prevezeyi işnl et
miştir. 

Mal.ta üzerinde 
Malta, 28 (A. A.) - "Tebli~": 

Sakin geçen bir geceden sonra 
düşman Pazar sabahı Malta üze
rinde çok yüksekten bir kesif u
çuşu yapmıştır. Bı:.ıı"IJ müteakip 
avcı tayyarelerinden· mürekken 
düşman hava devriveleri 2örül
müstür. Bu devriyelerden biri bir 
cJeniz tayyare üssüne mitralyöz 
ateşi acmıstır. 

AIM1"lkanın bir kartın 
Vaşington, 28 (A. A.)-Roose

velt Yunanistanrn Birlesik Ame
rikadaki kredi ve alacaklarının 
derhal bloke edilmesini bugün 
emretmiııtir. 

Mağlübiyetin sebebi 
Londra, 28 (A.A.) -Yunan ve 

fn~liz kıtalannın karada ujUa
dıklan muvaffakıyetsizliklerin se 
bebini arastıran Sunday Times 
Slazetesi. YuJıtoslavyanın yıkılma
sı ve Alman tank ve ı>ivadesinin 
adetce üstünlüöünden zivade bu
nun hava üstünlüiürıün temin e
dilememesinden ileri reldi~i 
vazmakta ve 100 tavvaremiz da
ha olsavdı. düsmanı maltloo e 
derdik, demektedir. 

lıarp istemiyor Dün gündüz, bombardıman ser- tralya mesai ve milli hizmetler tine tutmuştur. 
Nevyork, 28 (A.A.) _ Gallup visine menslll> tayy~reler ... Ko - nazırı Holt Halen Londrada bulu. Habeşistanda, dün av tayyare-

enstitüsünün son anketinin neti- lonyanın garbında bır fabrıkaya nan Avustralya başrejni Menzi- lıerhniz Allomata'da düşmanın 
celeri, Amerikalılann ekseriyeti- ve Kolonya civarında bir askeri es'e telJıtraf göndererek Avustral- motörlü nakil vasıtalannı mitral
nin, zaferi kazanmak için yegAne kampa mu"lafakıyetli hücumlar va sanayiinde buhran oldu~u hak vöz ateşine tutarak ciddi haSara 
vasıtanın bu olmadığı sabit bu - yapmı~lardır. Holanda_da if-"ill al. kında dü$Dlan propanndası tara- ujUatımş ve bir iniş meydanında 
lunmadıkça, Amerika Birleşik tındaki arazide, Y~uıden. de ha- fından işaa edilen haberlerin asıl- da benzin deposuna ateş vermiş
devletlerinin harbe girmesine ta- vuzlara ve Dekooy da bır hava sız olduiunu ve Avustralya sana· tir.Cenubi Afrika tayyareleri Jim 
raftar olmadığını göstermektedjr. meydanına hücumlar yapı~ yiinin hiç bir şubesinde vava,ala- ma'da askeri binaları bombala

Gallup enstitüsünün sorduğu tır. Fransada . Bre~gııe ıahılleri ma mevcut olmadı~nı bildirmiş mış ve mitralyöz ateşine tutmuş.. 
ilk sual şudur: Bugün sizden A- açık~da, bır du~an k~ol tir. tur. 
merika Birle§ik Devletlerinin Al- gemısıne bombalar ısabet etmış.. .Alman tebliği 
manya ve Italyaya karşı harbe ti~. _!3u gemi en son defa görül- Boı gere aerJiniyorlar Berlin 28 A ) T 
girmesi hakkında - vermeniz du~ zaman, yanmakta ve kuy- Melbourne, 28 (A. A.) - İşçi d.. , ( ğ.Ail. ri h obnıkk ;ta 
talep edilse, nasıl ;;y. verirdiniz? vetli surette yana yatmq vazı . partisi ilderi Curtin'in beyanatın- uşmanın yaptı 1 

e are etAer 
Bu suale, yu""zde 19 harbe girmek yette 'huh!"makt'!. idi.. dan bahseden Su gazetesi diyor kınlmış ve diişmana ağ'ır zayiat 
lehinde, yüzde 81 harbe girmek l ngiltere uzerimle ki: ~~~~~ant~\~~ 
aleyhinde cevap vermiştir. Londr~ 28 (A.A.) - "Tebllı,, Curtin Avustralvanın durumu- 27 nisanda, avcı tayyareleri hl -

Ik
. Düşmanın dün aeceki hava faa- nun samimiyetinden hiç bir za- mayesinde, Mersa - Matrub'da 
inci sual ~u idi: Almanya ve ı· · 1 · · .. '-- ed im w ıyetı J(ecenin ilk saat erıne in- man şupn~ i edi~ini ve hiç lngiliz topçu mevzilerine hücum 

Italyayı mağlup etmek içip Ame- h · ük" ·k b · ·· h ed 1 rika Birle~ik Devletlerinin bu iki ısar etmiş ve büy mı vasta ır zaman sup e i miyece~ini etmiş ve tam isabet eden bamba-
w olmamıştır. Cenup sahillerinde !\i)ylemekle bu işi kat'i bir şekil- !arla iki bataryayı susturını.ıştur. 

devlet aleyhine harbe girmesin - bir şehir üzerine şiddetli bir de tavzih etmiştir. Curtin, Al-
den başka çare olmadığı muhak- hücum yapılm1'tır. Bazı hasar manya ile Japonyanm boş vere /tal.yan tebliği 
kak gibi görünürse, Amertka vukubulmuştur. İnsanca UYiat sevindilderini sövledikten sonra, Roma, 28 (A.A.) - "Tebliğ,, 
!~,:=ı.::ı~ı: ~~i~1fz? da varsa da, ölü adedi çok de~iL Avustralya işçilerinin mütecavize Şarki Afrikada düşmanın W.vi

dir. İn2ilterenin cenubu Jarbi - karsı sonuna kadar mücadele ede- ki ve kıtalanmızın kahramanca 
Bu suale, yüzde 88 harbe girmek ı!livle İskoeyanın 9imali earkl sa- cekreri hakkında Amerikaya te- mukavemeti devam etmek!edir. 
lehinde, yüzde 24 harbe girmek hillerine de hücumlar yapılmış. minat vermiştir. Dessie tahliye edilmiştir. 
aleyhinde cevap vermiş, yüzde tır. Buralarda insanca zayiat. ol- s· - -o H.ur~ Denizaltılarmuzdan biri Atlan 
8 de fikirlerini bildirmemiştir. duğu habPr verilmf"mfcıtir. ıy,.,,,, ""'"" yok tikte 10 bin tonluk bir da ... - .... 

Alman tebliği Melbourne, 28 (A. A.) -Avus- m11avin kruvazörünü bat~br~ 
Un ... n.ergh ihtiyat Berlm· 28 (AA) "Tebl""" tralya işçi partisi şefi Curtin, rad • • 
~ tngiltere~ de~ ;:-ntakasm~: voda söyledi,;ti bir nutukta de- Babetıstamlald ıHUıyet 

Subaylıktan Çekileli ::: ~::. k:e::!1efl:o~~nt~ mıl~~:ı!:a1vacıa harbin idaresi u- osı1:fı~;~~80~~!1n;; ~ 
llto hacminde iki ticaret gemisi- zerinde hiç bir siyasi ihtilaf mev- geciktirdikçe ltalyan müstem • 

Nevyo~k, ?8 CA.}..) - .~e~hur ni batırmışlar ve başka beş bü _ ~ut d.e~il?lr .. ~v.ustralya ieeileri. leke ordusundan kaçan yerliler 
tayyarecı L~be:gh Reısıc~ - yük ticaret gemisini ciddi hasara tns~yetm hurrıyeti ieib·~ henüz Ingiliz kıtaları taralmdan 

Almanyada Bir hur ~ev~lt e hır mektup gon. uğratmıştır. Dün gece, savaş tay- bu mucadeleye~ tefi liitiin iyal edilmemiş . bulunan mınta _ 

Müsteml
. ekit Nezareti ~ererek. ~tıyat ~~yar«: subaylı- yareleri, iyi görüş şeraiti içinde, varlıklannı vermiye azm@ll~ kattarda valişt)JttWe' hareketlerde 

• • ı?mdan ıstifa etm~tır. Lmdbe~h. Porsmouth'da tezgahlar mınta _ bulunmaktadır. İşçi pa 'isi, te- bW.unmak fırsatını elde edebile • 
Dıdas Edilecek geçen hafta kendı hakkında soy. kumı e liman tesisatını bo cavü.z karşısında boyun dmiye- cektir. Dükun·· teslim olmaktan 

. lenen bazı sözler dola,YISiyle bu v . Infi m - kt 
Bertin, 28 (A. A.) - Yan res- kar verdijini bildirmektedir ba.rdmum etmiftir. 1ik ve ce ır. imtina etmesi, Habeşistanda ya-

(Başa 3 üncilde) 

him mikdarda _,.ır vermedikle
rine bakıhrsa, bunların mühim 
bir kısmmm, Dunkerque rica· 
tinde olduğu gibi, geri çekilebil 
diklerine hükmedilebilir. 

Yunan başvekili Girit Haım. 
dan hitaben mil~tine .erdiği 
bir nutukta: İtalyan ordusun11 
kar91 altı ay muzafferane har 
bettikten sonra ZO gün de Al 
maıı harp makinesine mukave 
met eden Yunan ordusunun, bil 
tün dost ve düşmanlannın liay 
ranlığını kazandı!ı. tarihhı bi 
çok defalar kaydettiği barba 
istilalarının gelip g~id şeyle 
olduğunu. bürriy~tisı iki büyü! 
kaleli olan İn«iltere ve Girit a 
dalanndan nihai zafere kada 
çarpışmıya devam edilecetin 
söylemiştir. 

Atinada, Alman himayesi al 
tında fn.ıiliz aleyhtarı -bir hükii 
metin iş '8şım eelmesine inti 
sar edilebilir. Bu hüktimetin ill 
lel, hie ,nphesb. İnailizlerin U 
elarak kul~an Girit ade 
sındu tn.UU kuvvetlerinin çe 
kilmelerini istemek olaeaktn 
Fakat Giritteld meşru bftk(ime 
taMI ba karan tannnıya('aktır. 

Giritteld Yunan hükftmetini• 
vasiyeti, reçen harpte Korfu~" 
iltica eden hük6metin vasiyeti 
n1 andırmaktadır. Bu htikômf' 
.tin. bir nülU mukavemet me .. 
kezi olmak itibariyle daha ziyP 
de siyasi ve senboljk bir ehe" 
miyeti vardır. 

M ANTEN 
mi bir kaynaktan Wldiriliyor: Al an · Yanım tayyareleri, devlet tez - ---==------- şıyan erkek, kadın ve çociıklar -
man siyasi mahfillerinde, bir Al- gihlarmda büyük hasar vukua rinde uçmıya muvaffak olmuştur. dan mürekkep sivil Italyan hal - --==--:ıa::ı:ıı=m===ıma::::=---== 
man müst.emlekAt nezaretinin ih- ~çek Zagrep'te getinniftir. Bundan başka, lngil- Düşmanın attığı bombalar, bir fab kının hayatı bakmıından kendi - kendi üzerine almayı kabul ett, 
das edilip edilmiyeceğine dair Berlin, 28 (A.A.) - Berlinin terenin cepubu şarkisinde Cour- rikada birkaç ki§inin ölümaıte se- sbıe'büyük mes'ulfyetler yükle· jini bildirmiştir. 
~aı:etecilerin ıorduklan suale "e- sallhiyetli mahfillerinden oğre - nouialles'de limanlara hiıcuın c - bebiyet vermiş, birkaç kişi yara- mektedir. General Cunningham General Cunningham'ın t~Jif 
vet" cevabı verilmiş ve şu cihet nildiğine göre, eski Yugoslav dilmiştir. lanmıştır. istihsali azaltmıyan pek Dük'e yaptığ1 tekJifte lngiliz kı - Roma hük6metine bildirilmış fa 
kaydedilmiştit ki, Almanya hiç Başvekil muavini Maçek Zağrep Dün iki düşman savaş tayya - az maddi hasar vardır. 23 nisan- talan tarafından işgal edilen kat fqist hükUnıet Ingiliz geııe
bir vakit müstemleke emellerin- civarındaki köşkündedir ve sıh - resi, kalın ve alçak bulutların hi- dan 27 nisana kadar, düşman ce- mmtakalarda bulunan bütün si- ralinin insani tekliflerinın reddi· 

~ altmda den vu .c~emiştlr. bati iyidir mayesinde, garbi Almanya üze- man 100 tayyare kaybetmiştir. villerin müdafaası mesuliyetini Di emretmi§tir. 



Çocuğu gürbüzleştirmege kafi iki mühım unsurdur. 
Memleketimizin saf havası, feyizli toprakh.rı, iş ve

rimi, Türk neslinin yüzde yüz hayat sigortasıdır. 

Daima: ÇAPAMARKA, 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve l 

Müessesesi 

Fabrikasından 

Dokuma Fabrikaları 

Bakırköy Bez 
Fabrikamızda, kanal ve mahzenden çıkarılmış tahminen 15 ton pa

muk torbası 5/5/941 tarihinde açık arttırma suretiyle en yi.lksek Iiyaf 
verecek talibe satılacaktır. 

Malı görmek ve nümune almak için fabrikaya müracaat olunması. 
(3278) 
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TAN 

COCUGUNUZA VERECEGİNİZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk bahası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Cünkü: Çocuk Ar,siklopcdisı & 

çocuğun mektepte I 
mektep dı~ında, hatt.iı 

1 

nektepten sonra muh
:aç olluğu en kıy-

tnetli eserdir. / 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabifü veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço· 
cuk Ansiklopedısi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz hır•. 1 

kacak bir eserdir. 11' 

TAN · Neşriyat E-vi 
. · · ~ :· · l s i a ·n b u I · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

-

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

Çünkü: Çocuk A.1s'klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona ooş 

saatlerinde hocalık vt 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cü
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzüô.tlı (6) liraya verilir. 

L U X O R Radyoları Z E T Uavagazi ocakları • A E G I ' 
Elektrik aletleri • Bisikletler • Avizeler 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 1 ~@\/'"\~P"ARA 
TAKSiTLE SATIŞ Galata Bankalar-Beyazıt-Kadıköy ~ '\) \ 

" - , ~ \~ HAYAT YARIŞININ 
. . . ' 

'DENTôL . ', 

DİŞ MACUNUNU 
li<ullanarak dişlerinizin sağlamlığını ve göz kamaş

tıran parlaklığını kazanınız. 
lfer yerde O E N T O ı.. dls macununu lstevlnlz 

Nafia Vekaletinden: 
El~zığ - Van - fran hududu hattm.ın "İskele köy,, Van iskelesi .. 

Van hudut kısmının demiryol etüt i~i kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konu lmu~tur. 

1 - Münakasa 3.5.941 tarihine tesadü! eden cumartesi günü saat 
on ikide VekMetimiz demiryollar inşaat dairesindeki komisyon odasın

da yapdacaktır. 
2 - Bu i§in muhammen bedeli otuz dört bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı lkl bin beş yUz elli liradır. 
4 - Bu münakasaya girmek istiyenler referans ·ve d1ğer vesikala

rmı bir istidaya bağlıyarak münakasanm yapılacağı tarihten en az üç 
gün evvel VekAlete vermek suretiyle bu i~ için ehliyet vesikası istiyecek
ler ve bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır. Münakasa tarihinden 
en az üç gün evvel yaptlmamış olan müracaatlar nazarı dikkate almmı
yacaktll". 

5 - Mukavele projesi, bayındırlık işleri genel :;ıartnamesi, eksilt
me şartnamesi, etüt umumi fenni şartnamesi, kail mükAfilerin hesapla
rına ait tip, katar süratlerini ve fren mesafelerini gö-terir Diyağram, lsti 
kşaf haritasından ibaret bir takım münakasa evrakı yüz yetm,iş kuru:;; 
mukabilinde derniryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

6 - Tek1if verecek olanlar teklif zarflarını iki bin dört yüz doksan 
numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazır
lıyarak münakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numa
ralı makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesi arttrrma. eksiltme ve 
ihale komisyonu ba~kanlığma vereceklerdir. (2113) (2994) 

~ .......................... ı ........... ...... 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 

DİREKSİYONU DUR 

l ~ 
\. .. '• . . 
iDARESiNi 81111 IS BANICASINDA 
!KRAMiYE:ıJ, J:iESAe. ~Ç!'R 

r T. İş Bankası 1 
Kü~ülc Tasarruf l ,-
Hesopları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

lstanbul Defterdarlığından : 
Muhammen bedelj 

Lira 
Teminat 

Llra 

Keşidcler 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 Ağu•
tos, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
3 .. 1000 .. =3000.- .. 
ı • 750 " = 1500.- .. 
4 .. 500 • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. 

35 " 100 " :."':3500.- • 
80 ~ 50 ., =4000.- .. 

. 300 ... 20 " =6000.- .. = . . 
: ................................................ : 

Sirkecide Ankara caddesinde 132, 
132/1, 134 sayılı dükMnlarm 1/2 
hissesi 

7662,5 582,20 

Yukarıda yazılı Uç dükkfı.na, ka;ıalı zarf usuliyle 5/5/941 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 16 da !'1illi Emlik Müdürlüğündeki ko ... 
misyonda peşin para ile satılacaktır. Bedel ikinci tertip tasfiye vesika
siyle de ödenebilir. Taliplerin teklif mektuplarm.1 saat (15) şe kadar ko
misyona vermeleri lazımdtr, Fazla malUnlat için Milli Emlak 4 üncü 
kalemine müracaat. (3074) · 

Samsun İcra Memurluğundan: 

Dosya No. 939/521 
1 - Alacaklının veya vekilinin 

ismi, ~öhreti. ve ikametgAhı: 

2 - Borçlunun veya kanun! mü
messilinin isim., şöhret ve ikamet
giıbı: 

3 - iıam veya vesikayı veren 
mahkeme, veya makamın isim ve 
Mm yahut, vesikanın tarih ve nu
marası: 

4 - İlim veya vesikaya mü.<;teni
den, talep olunan alacağın veya te
minatın neden ibaret olduğu ve a
lacağın talep olunan faizi: 

Samsunda SalAhiye mahallesinde A
zizefendi sokağında 32 sayılı evde 
Hatek oğlu İdris Toğrul. 

Samsunun SaUhiye mahallesinde 
Keçeciyan Serkiz mahdumu Hiraot 
namı diğeri mühtedi Murat. 

Samsun Asliye Hukuk Mahkeme.sinin 
30 Ağustos 340 tarilı ve 113 esas ve 
140 numaralı ilAm 

İlAma müsteniden (llOtl) liranın ta
rihi hükümden itibaren faizi nizami: 
ve mesarifi muhakeme ve icraiye 
tahsili. 

4 numaralı fıkrada yazılı borcu işbu icra emrinin itanı tarihinden i
tibaren otuz gün içinde ödemeniz ıaz ımdır. 

Bu onüddet içinde borcu ödemez iseniz tetkik merciinden veya tem
yiz veyahut iadei muhakeme yuliyle ait olduğu mahkemeden icranın ge
ri bırakılmasına dair bir karar getirmedikçe cebri icra yapılacağı ve yi
ne bu müddet içinde mal beyanında bulunmanız ve bulunmazsanız ha
pisle tazyik olunacağınız ve hakikate muhalif beyanda bulunursanız ha
pisle cezalandırtlacağmız ilf\n olunur. 

. - - __ ..._.. 

29 - 4 • 1941 

Ba9, Dif, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji. Kınlı.lık. ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keseı 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ., 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Bakırköy Bez Fabrikasından : 
Fabrikamızda, kanal ve mahzenden çıkarılmış tahminen 15 ton pa

muk toztl 5/5/941 tarihinde açık arttırma suretiyle en yüksek fiyat ve
recek talibe satU.acaktır. 

Malı görmek ve nümune almak için fabrikaya müracaat olunması. 
(3278) 

TAKDİR 
ÜZERE 

Asrımızın modasının zarafet ve lncell{ilne inzimam 
üstıd terzilerin mahareti, kadına da genç:ll~e matuf 
hayret bir beden tenUsUbü arzeder. 

eden 
şayanı 

Fakat yUz ve onun hututu gevezedirler. El)er bu nok· 
taya Uizım gelen ihtimam göster\lmezse, seneler bu hat
larr baıkalarına pek çabuk fark ettirirler. Bu, sizin bir 

sırrınızdır ki, ufak blr dikkatsizlik veya ihmal neticesi ra
klbelerlnlzln dlkkat nazarın dan uzak kalamaz. işte senele· 
rin (bilhassa naz ik ve hassas clltJere musallat olan o tah -
r lpkiir senelerin) clldinlze çizmekte olduğu on binlerce (bl· 

dayette gayri m•haüı) ince çizgilere lhmalkir kalmayınız. 

Zamanla cildl nlzl ıolduracak olan ve slzJ pek çok defa vakitsiz ha
rap eden bu Arızaları akşarrl ve sabah KREM PERTEV'le yapaca· 
~ınız ufak bir masajla refedlnlz. KREM PE'RTEV'ln bu mucizeılne 

yUz binlerce hemclnalnlz glbl siz de hıyret ve memnuniyetle ıahlt 

olacaksınız. Göreceksiniz ki sim tlnu:, ebedt gençll~inlzi herkese maO
rurane söyliyecektlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır en derin çlzgilerl bile 
izalede gecikmiyeeektlr. Bugünden itibaren siz de btr tüp K R E M 
F' E R T E V'i tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zamanda 
sert rUz.glrların ve kuvvetli güne§İn en iyi muhafızıdır. 

Devlet Qemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Aşağıda miktar, muhammen bedel, teminat miktarı ile istihsal ma

halli gösterilmiş olan 1 kalem balast kapalı zarf usuliyle satm alınacak
tır. Münakasa 10 Mayıs 941 cumartesi günü saat 11 de Slı·kecide 9 iflet
me binasında A. E. komisyonu tarııfından yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ayni gün saat 10 na kadar komisyona vermeleri lüz.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (.1121) 

Ocak Kim. si M lktan Muhammen bedeli Teminat 

168 - 180 10.000 M3 21.000 lira 1575 lira 

Maltepe Belediye · Riyasetinden : 
Maltepede deruz üzerinde adalai' ve Marmaraya nezareti fevkal Adey 

haiz Maltepe belediye gazinosu 25.4.941 tarihinden itibaren 15 gün müd· 
detle açık arttırmaya çıkarılmııı:tır. 

Şeraiti anlamak istiyenlerin her gün müracaatları. İhale 9.5.941 Cu
ma günü saat 15 de yapılarağından taliplerin ayni günde Maltepe Bele· 
diye Daim! Encümenine müracaatları iHl.n olunur. (3279) 

T. H. K, 
Hava Gedikli Namzetlerine 

15 - 18 yaşında olup ta muayenede kazanmııı; olan hava gedikli 
nazmetlerinin derhal havacılık mümessilliğine müracaatlarL 

(3314) 

Sıhhat Memuru Aranıyor 
Türk Hava Kurumu havacılık dairesi için aşağıdaki şartiarı haiz ol

mak üzere 75 Ura ücretle bir sıhhat memuru alınacaktır. Taliplerden 
İstanbulda bulunanların Tü.rk Hava Kurumunda havacılık mümessilliği
ne ve diğer mahallerde bulunanların da Ankarada havacılık dairesi ge
nel direktörlüğüne müracaatları ilAn olunur. 

1 - Sıhhiye mektebi mezunu olmak, 
2 - Yaşı 40 ~an yukan bulunmamak ve faal hizmete elverişli oldu

ğuna dair tabip raporu bulunmak, 
3 - Şimdiye kadar çalışmış olduğu yerlerden verilmis iyi hal klğrt

larmın bulunması. 
4 - Kabul edilecek olan sıhhat memuru İnönü kampmda istihdam 

edilecektir. (3313) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliijiıtden : 

Kurulut Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 
ı\jaru adedi: 255 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin -
den: Hasan oğlu Bahri tarafın • 
dan karısı Üsküdarda Hayreddin 
çavuş mahallesinde sakin iken 
halen Paşabahçe Tuğla fabrikası 
sokağında 12 N o. lu hanede sa
kin Şadiye Büyük Çağlayan a
leyhine açılan boşanma davası 
üzerine müddeaaleyhanın ika • 
metgahının meçhuliyeti anlaşı
larak mahkemece de ilanen teb
ligat icrasına karar verilip isti. 
da sureti ve davetiye varakası i
lanen tebliğ kılındığı halde gel
mediğinden mahkemece de müd. 
deinin talebiyle gıyaben tahki -
kat icrasına karar verilip tahki · 
kat 5.6-941 saat 10 a bırakılmış 
ve yazılan ıııyap kararı da müd
deaaleyhin ikametııiıhının meç
huliyeİi hasebiyle mahkeme di. 
vanhanesine asıldığı gibi keyfi · 
yet ayrıca ııazete ile de iliın olu
nur. ,---

Lüzumu olan 10 ton benzin, 20 ton mazot ve 4 ton gaz 5/5/941 tari
hinde ve saat 15 de pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin m~Ii 
ev ticaı·i vesaiki mutebereleriyle ve 515 lira 17 kuruşluk teminat me:k ... 
tubu veya n1akbuzlar1 ile tarihi mezktlrda Galatada rıhtım üzerinde Is
tanbul Mınt•ka liman reisliğine ve şartnameyi görmek ve almak isti-

B ÜYÜ K BiR FIRSAT ______ , ..,;.y-en_ı_•r-in_i_d•_r_e_ş;..u_b_••-İ-ne_m_u_',_ac_•_•_tl_ar_ı_i_ıa_n_o_ı_u_nu_r_. ----(-32_9_7_) __ _ 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

_, 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf beıaplarmda en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdaki pli.
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo Liralık 4,000 Lir• ıı 
4 .. 500 • 2,000 • 
4 .. 250 .. 1.000 .. 1 ! 

100 adet 
120 ., 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 .. 4,800 .. 
20 ... 3,200 " 

40 .. 100 - 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir Sl!:nc içinde 50 liradan aşajı 

düşmiyenlere ikramiye çıktıil takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey lul, 11 Birincikiinun, 11 Mart ve 

11 p~ziran tar · "o rinde çekilecektir. 

,- Zayi Evrak _, 
I 28/4/941 Pazartesi günü saat ı 

13.5 - 14 arasında Sultanahmet 

1 

Tramvay durağından Maarif 
Müdürlüğüne kadar Yerebatan 

\ caddesinde biri adi not kfı.ğıdı ve 

\ 

biri Fotografh olmak Uzere Ce· 
man bef;i parça evr'tık zayi ol; 
muştur. Bulanın Galatada Zira-

i at Bankasında N!üfe>ttiş Muht.ar 
ı Öıkayaya getlrdi&:i takdirde 

1 ~memnun edileceği ilAn olu:~ 

1 Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ba~ka her ~iin saat 
(2 - GJ ya kod~r f,ı~nbul 

Divanvohı No. 104. 
Tel: 22398 

, .......................... 1 ............ .., 

RIZAYI TARAFEYN iLE SATIŞ 
Meşhur bir dekoratörün resin:ı.lerine göre, Avrupa malzemesiyle 

imal edilen gayet modern zengin mobilyalar: Yemek ve yatak oda
ları ile Salon takımları, Kütüpha:ne, Kristal ve Gümüş takımları, 
MuhteliI biblolar, Mutlak takımları ve sair eşya. Maçkada Ralli ha
nmrn 7 numara~ı Apartmanına her gün saat 9,30 dan 1 e ve 3 den 7 

'tz ye kadar müracaat olunması. I 

İstanbul İkinci icra Memurlu. 
ğıından: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer hane eşyasının birinci arttır. 
ması 30-4-941 Çarşamba ~ünü 
saat 15 - 17 de ve ledelhace i
kinci arttırması 6-5-941 Salı gü. 
nü ayni saatte Eyüp Gümüşsu. 
yu Bahariye caddesinde 78 nu
maralı hanede yapılacaktır. İs
tiyenlerin tayin olunan ııün ve 
saatte mezkur hane önünde ha. 
zır bulunacak dairemiz memu -
runa müracaatları ilan olunur. 

KAYIP: İstanbul seyrüseferin. 
den aldığım 4230 numaralı kam
yon pliikasını kaybettim, yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Eftad Özüler 

KAYIP PASO - Yılbaşında 
Edebiyat Fakültesinden aldığ~ 
tramvay pasomu kaybettim. huk 
mü yoktur. 

1918 numaralı Kemal Sülker 

Sahip ve Neşr.iyat müdürü E~in 
lJZMAN, Gazetecilik ve Neşrıyat 

T. L. Ş, TAN matbaası 

istanbul Defterdarlığından : 
İstanbulda Bae Vekilet Arşiv Dairesinde yaptırdacak 528 lira 92 ku

ruş keşifli tamir ve tadil işi: 5/5/941 pazartesi günü saat 15,30 da Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplanacak QJ.an komisyonda nçık. eksiltme ile i
hale edilecektir. Muvakkat teminat 40 liradır. Keşjf, şartname ve sair 
evrak ı Milli Emlak 4 üncü kaleminde görülebilir. 

isteklilerin; en az bir taahhütte 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden alınış oldukları vesikalara h~tinaden İstanbul VilAye
tine mü.tacaatla eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç) iıç gün evvel 
al1nmış ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri ıa-
zundır. (3075) 

lstanbul Defterdarbğından : 
Usküdar Valdebağmdaki sanatoryom binasında yapbrılacak 3534 lira 

37 kuruş keşini kanalizasyon işi 5/5 /941 pazartesi günü saat 15,30 da 
Milli EmlA.k Müdürlüğünde toplanacak komisyonda açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Muvakkat teminat 266 liradır. Keşif, şartname ve sair 
evrakı Millt EmlAk 4 üncü kaleminde görülebilir. 

İsteklilerin, en az bir taahhütte 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığı
na dair idarelerinden almıs oldukları vesikalara istinaden 1stanbul 
Vil~yetlne müracaatla eksiltme tarihinden (tatil günleri haric;) üç J:?i.\n 
evvel almmış ehliyet ve 941 yrhna ait Ticaret Odası vesiltası ibraz ctn1c-
leri lftzımdır. (3075) 


