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Hariciye Vel<if; 
Parf i Gruounda 

izahat Verdi 
Ş. Saraçoğlu, Askeri ve Siyasi Harekat 

Ve Hadisat Hakkında Beyanatta Bulundu 
Ankara, Z9 (A.A.) - C. R. P. ikinci mesele olarak Diysrba-

Meclia Grupu Umumi lleyeti lar Meb111u General Kiam Se
bueün (zt/4/1141) ~il saat vtlktekin'in tayyareciliie ait aı-
15 de Reia Vekili Trabzon &le- kert mevzuatımıza dair Milli 
bua11 Duan Sab'mn Reialfiin· 
de toplandı: Ok defa Hariciye Mtldafaa Vekiletine tevcih edil-
Vekili Şükrü Saraçotlu sös a- mit ıaal takriri okundu. 1'1Uli 
larak son iki haftanın askeri ve Müdafaa Vekilinin ve diler ha
liyul harekat ve hldisab hak· tiplerin ayni mevzua mütNllik 
landa mufueal izahat ve.rdi. Bu beyanat ve izahatı dinlendikten 
mevzua dair ah alan hatiplerin ve sorulan birçok ıuallere Milli 
mfitalaat. n sorulan ıuallere Müdafaa VekUi tarafından ica
~ariciye Vekilinin cevaplan beden cevaplar verilcliktea l'OD· 

dinlendikten sonra nımomeye ra saat 18,10 da celseye aihayet 
seçildi. verildi. 

Bir "Evet .. 
~eya "Hayır .. 
Meselesi 

Tflrki7enfn. lstlkW ve tamamiye
tin! 1hW edlci herbaıısi blr teklif 
karpaında verecett cevap da bir 
tek kelimede mündemiçtir: "Ha-
71r!" Tilrk17e, biç kfmH7e tecavQı. 
niyetinde delildir: Fakat bir teca· 
vilz kaqwnda maddl ve manevi 
bOtan kuvvetb'le mCldafaan u
metmlt n bu amlD.l mOdıafaa 
hurbklanm taznamlamali: auntlı'• 
Je te71t etmlltlr. 

GONLOK 

lspanya'yı 
Uçlü Pakta 
Almak İçin 

I Gayretler I 
Franco, Yeni Mahsul 
Alınmadan Harbe 
Girmek istemiyor -lir lngiliz Gazetesi 

Şu Haberi Yeriyor : 

"lspanya'ya Girecek 

Olan Nazi Kıtaatı 

Hudutta Hazırdır .. 
Londra 29 (A.A.) - İspanya 

nın vaziyeti hakkmda Londra 
l(azetelerinin mütalealan muhte
liftir. "Timea,, ıazeteainin di1:>
lomatik muharririne ,«öre, Al
manyanın eiddetli tazyikine ut
rayan General ll'ranco, venf mah
sul alınmadan harbe !drene mil
letin açlıktan ölecetini sövle -
mek suretiyle vakit kazanmı~tır. 

Halbuki "News Chronicle,, ve 
"Daily • Herald., nzetel,erinin 
Lizbon muhabirlerine 2öre İs
oanyanın mihvere iltihakı ar
tık bir l[iln meselesidir. "News 
Chronicle., muhabiri diyor ki: 

"İspanya Hariciye Nazın Sun· 
ner, İspanyayı açıkça mihverin 
vanma kovmak ve Cebelitarık 
üzerinde iddilarda bulunmak ü
zere son hazırhklan yapmak
tadır. Almanlarla yapılan proı
ram tudur: 

il• •-~,,. S'PBTBL 1. - İ9panya tıclil 1)Üta fltl-
~0•- 0 ~ ... _.. Mutim ~ .ldec•Ur -~ 

SiY ASI HALK GAZETESi 

AFRtKA CEPHESİ 

Mısır'a Yeni 
Kuvvetler 
Getiriliyor 
Cibuti' deki Fransa 

Makamlarile Anlaıma 

T arlhte bazan bir keltmentn, ...... !trit~ Fnnlliaya ~: Sh..r 
. bir milletin, batta dünya- Amer·ıkada tır A t 1 Londra, 29 <A. A.> _"Afi."= 

mn mııkadc:lerata üzerinde mil • • (Devamı Sa. 5 Stl. f) VUS ra ya Cumartesi günü iki kol halinde 
bim rol oynadıjı çok gönilmÜf- Mısır hududunu asan Alınanla-

tür Kuvve+ı·ı a·1 r B I · . y K d nn ileri hareketi şimdi tavazzuh ~unun IOD mtsalfnt de bu de- er ının e ana a etmektedir. Kahiredeki saWıiyet 
fa Yunan harbinde görüyoruz. c li kaynaklardan dün Londraya 

Alta ay evvel Atinada Italyan ereyan ı·svı·creJ1e Ayni Yolda: :~~ld~=ed~~B:O~':r,df! 
llefiri bir ziyafet vermifti. Bu zi- gilizlerin dotu Afrikuındaki İ-

1afette Atinadakt diplomatik aı•r ı•hıarı talyan bakiyesini muharebe harL 
mahafil, Yunan D8Zll'ları ve bu Vapur Kafilelerine 1 ·ı . Y d el kılmak için yaptıklan hara-
arada General Metaklu da da· ngı terenin anin a retli fali:yıet ve Franm SomalisL 

Cocutmaua vereltllecetinb en kı)'Dletll hediye 
YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olablllr. Qlnkil btlttla hecll7eler 11Datalahlllr. Pabt 
ÇOCUll. ANSİKLOPEDİSİ Çoeatan bütan ...,.._. 

.. blal bırakır. 
nYATI <fn T.TRAnm. 

Aslcert Vaziyet 

AKDENiZ HARBi 
iÇiN KARŞILIKLI 

HAZIRLIKLAR 
Şarki Alulenlzü 

Yunan harbi limdl Akdenlze 
•lra7et etın1a bulunU7QI', İki Oe 
gilndenberi Yunaniltanda bulunan 
~ kuvvetlerinden pek u bir 
kuımı vapurtlıra b&ndlrllmeldldl. tft••••• ısat'=te_.. 
.... ~ ~ doludaır. 
Bu aemUer İngilia askeri tQunak· 
tadil". Alman hava kuvvetleri de 
ıerek aablle gelen ukerleri ve ıe
rek asker nakleden ıemlleri blr 
hattadanberi mütemadiyen bom
bardnnan $nektedir İnetllzlerln 
Yunanistana cıkardılıari kuvvet 
70-80 bin kiflden ibaretti. Bunla· 
rm ne mllı:dan çekllebllmiftlr, bil· 
m~. Fakat ud milhlm olan 
nokta Yunan barblnln bitmem o-

Son11 Sa. C; Sil. 1 

YUNANiSTAN 'da 

Tahliye işi 
Sona Ermek 

Uzeredir 
Britanya Kuvvetlerinin 

Mühim Bir Kısmı 

Nakledilmif Bulunuyor 
~ 29 (A.A.) - B~ 

kllet vekili Fadden, buıtın asa
ıutaki beyanatta bulunmusturı 

vetli bulunuyordu. Ziyafet gece H G ·ı • • ni müttefikler davasına iltihak 
7al'lllDa kadar nete içinde ıcç - arp emı erının I I Hürriyet lt!in Sonuna ettirmek üzere müzakereler cere- lir ln-n:. Filosu 
mit ve davetliler ymjml bır ha- .. Almanya, sviçre le ~ yan ettiii hakkındaki eavialarla ,,. .... 
va içinde ayrılauflardır. o gece Refakati isteniyor K d H Ed·ı k birle$tirildiii takdirde Churchill C-L-r..&--L•t 

"Yunanistanın tahliyesi de• 
vam etmektedir. İmparatorluk 
kuvvetleri düşmanın eiddetli taz 
Y1ki karşısında büyük bir kahra
manlıkla harp ediyorlar. Kıta
atmmdan büyük bir kısmı düt
manm ileri hareketine anudane 
mukavemet ettikten sonra simdi 
Yunmıistandan a:vrılmı.s bulun • 
maktadır. Maalesef innnca z .. 
yiata mini olunamıvacajtı anla
sılmaktadır. Buna intizar etme
liyiz. Mümkün olur olmaz mil· 
lete tam bir nı><>r verilecektir. 
Milletin cesaret ve azimle buna 
intizar edecefini bilivorum." 

eababa dotnı ltalyan sefiri elin- d M 1 Ol k a ar arp 1 ece in dediti ıibi Alınan stratejisi. ..,. ......... a 
de bir telgrafla General Metak· Vqington, 29 (A.A.) - Büyük e ef gU ma Otta 29 (AA.) K da nin şimdi ı,ark~ dönmekte oldutu 
aum evine gitti ve gecelik pija- Britanyaya giden harp malze - 1 k ~· · - ana ve İnıllizlerin bütan mukavemet La Llnea. 29 (A. A.) -İki tay. 
mulyJe kapya çıkan General mesi kafilelerinin himayesi mu - Fırsatım Bu aca tır.. =•li ~a~~~~~ Av:: kuvvetlerini düşmanın yolunu YaJ'! pmisiyle iki zırhlı. bir kru-
Metakaua ltalyan biikdmetinin harebeli tam znAnaaiyle başla • asın a soy ea ı nu kesmek icin daha büyük fmkh· vuor, bir torplto filotilla'1, bir 

lngUiz tebliği 

ültimatomunu bildirdi. Yunan IDJŞtJl'. Churchill tarafından ev - Berlin 29 (A.A.) - Yarı res- ta, k!l'ada ve de~e ":aha ~ tara malik olmak flzere SOv çok denizaltı ve Dd muavin kru. 
Bqvekill uyku aersemliliJle Pi" velki akşam söylenen nutuk bu • mi bir menbadan blldiriliTor: ~ğlu~ygiletler gö~bıl~~ kanalına en az uzak böl~e ~ vazör bu sabah Cebelitank lima-

Kahire 29 (A.A.) - "Tebllt,. 
Yunanistanda "eri çekillsimiı: 
devam etmektedi:-. 

kma danmÜftil. Daha Dd uat ev- rada "bize malzeme Cönderinfz,, Bir yabancı ~azetecinin, Roma: lubr tlerin ıe: t~ ka~;:ir ştt edecekleri anlaeıbr. Afrika. nına girmiştir. 
ve! ziyafetinde bulundUiu ltal - hitabmm ''Bize malzeme 1.ealim radyosunun hviçre matbuatı nıaır-+~ 1 çyaca.ı.. ... söylem'·· daki İnıtliz lruvvP.tlerl. henilz Ge- ==========-=-=====-::ı::::=======-=-

(Devamı Sa. 5 Sti. 4) 

J'aD lefirlnin kendisine böyle bir ediniz,, şeklinde tadili gibi genif hakkında kullandıtı lisanı m~- tir ., ... ~ o amı euu .., (Devmm Sa. 1 sa.•> c--~------· --------) 
ültimatomla gelecetlnl beldemi- bir tarzda tefsir edilmektedir. zuubahs ederek Alman Harlcı- . G o N L E R G E c E R K E N 
1ordu. ltalya Yunanlstanın bill Rocldeller tarafmdan kafilelerin ye Nezaretinde sordutu bir ıua- ~kenzi ~· Singapurla Ce-
kaydüpn teslim olmasıru isti • himayesinin istenmesi ve Bullitt- le söyle bir cevap verilmt$lir: ~litank ~ Süv~fe ~z e-~ 
yordu. Generalin vereceği cevap in harp tehlikesi pahasına dahi "İsviçre Razeteleri Almanya :ım~ıu;ıan:ı,~ !ngıl:e .i K ar •• kat u·· r •• s t H A ş M E T L 1 
mühimdL Dudakları arumdan olsa her türlü yardmı lehindeki ile İtalyanın izzeti nefsini lor- . . 1 eşe unun m 
çıkacak bir kelime bir evet ve. belit müdafaanamesi kafilelerin matı kendilerine Raye ediıımie edilmiyecek tmklnlar olduğunu R • Tı AN SUKUT 
ya bir hayır, bütw; Yunan mil.• himayesi lehinde diler kuvvetli l{ibi jtÖrünüyorlar., kaydetm~ ~.nutkuna f(Syle de • GmlZ ~ 1 da 
letiııhı, bütün Balkanlarm, hatta darbelerdir. Alman Hariciye Nezaretim~- vam etmişür(De. S S sa 3) Yazan: Refik Halid 
belki de bütün harbJn mukadde- (Devmm Sa. 5 Si. IJ fillerlnde Almanyanın bir ~ vamı L 
ratmı tayin edecektl. General İsvi(renln hattı hareketinden mü Hlll severek okmlalmn Lamartlne, m kudretli eeert 

telildd ettlibn <Blatoire dea Girondim) ilin bir yerin• 
de: "Sakat, ancak fulletle beraber vubbuluna haemetlldir" 
der. Y111Wlhıı.n b81le •tıtı8; faziletle, yani haşmetle! Keadin· 
d• evvel ilk darbede hiç mukavemet söstermeden ınuu tea.. 

Metaklu illtimatomu alchktan Sovyet Rusya tevellit metelelerle mee~l ol-
llODl'a telefonla Erklıuharbiyesiy· mllk fmatını bulacaıt ve İaviç-
le görilftü. Müttefikleriyle ko • 11 J re .-zetelerini derin düsilnme-
DU§tu ve iki ÜÇ saat sonra §U ce- e aponya le mecbur edecek bazı noktalan 
vabı verdi: :~ ettireceıt illve d~ 

- Bayır! Birlik Olursa •• 
la~u~a~= ~~ı:nt11ui-- Stalin, "Bu Takdirde VATANDAŞ! 
raştırdJ. Alb ay Akdenizi harp • H Bldbnet btlttin memle· 
ten uzu bıraktı. şimali Afrika· Avrupada Korkulacak kette bir 1aarp ikbMcli-
c:1a General Wavel ordularınuı ,.ali slateml tat. 
taarruza geçmesini koıay1•tar - Bı·r Şey Olamaz,, o·ıyor bikine çabpyor, 
mak IUl'etiyle Afrikadaki Italyan bilttin vatandat-
~iıate~ekele~in silinip sup - Tokyo, 29 (A.A.) _ "Ofi" Mat- tara dllpa vui-
rülmesıne aebebıyet verdi. suokanın hususi katibi Haaegawa fe de onun itini 

Bu cevap "Evet,, olsa idi, bu· Moskova gar1nda Stalinle Mat • kolayfattararak o 
gün bırçok insan, mühimmat ve suokanın DaSll veda ettiklerini A- mı yardmı et • 
tayyare pahasma elde ettikleri sahi J'llzetesinde vazdıtı bir ma- meldir. 
faydalal'J, alta ay evvel bedavaya kalede anlatm.ırtadır. Oaua lfln: 
kazanmış olacaklardı. Mihverci - Japonyava dönmek nzere tre- I • Lüksten ve is-
ler altı ay evvel Mataban bur - ne binmeden evvel Japon Hart- raftan bçmnus. 
nuna inmiş olacak, Yunani:ttan- ciye NUJrı Molotov'la görüfüyor- • llltiyaa•.W•n 
da hava ve deniz üsleri kurarak du. Hariciye Nazırının maiyeti, fula .. , alma1'1ft& 
prld A.kdenizde lngiliz donan - bir çok Sovyet erklru ve üçlü • Eüi elbbe ve lnmdura-
maauu mkıştd'acak, Afrikada in- pakta iltihak etmif bulunan mem 1armm atma)'llUL 
giliz ordularının faaliyetine mAııi leketlerin diplomatik mümeail- • Sofraımda )'l,..eellm
olacak ve belki de General Gra- !eri aftla hazır bulunuyorlardı. den fala yemek balandarma
zı,ni ordusunun Mısırı işgal et- Birdenbire Josef Stalin gört.in - yum. 
mesinı kolaylaştırmıı buluna - müş ve Jajkm Hariciye Nazınna • Sofranada ekmek arttu'· 
cakta. y•kl•prak demiştir ki: mayma ve artddan atma71mz. 

(Devama Sa. s sf. ~ ~vf81 s.. 5 sa. IJ 

Kar~dağ 
Devleti de 
Kuruluyor 

lllCJllterenin BelcJrat 
Sefiri ltalyanlann 

Elne Düıtü 
. •"TAN yarından ltiba1"811 krJ'· 

lim edenlerle IUIJDaalannın anabtaruu bir işarette sötlrilp 
elleriyle dlpaaaa azatanlar belki de tu teselliyi buluyorlar: 
''Memleketi harap etmedik, kaaunw dökmedik; ucu kurtul· 
duk, binaenaleyh doinı yaptık!" 

Eler liyuetin dotraa11 ita ile ltldm MllU Milcadelenla ve 
lstiınl Harbinin De manw kalıyor? Tarihlmisde (Plevne) mu
kavemeti bir hatadır, Balkan m11harebeleriadeki (Çatalca) mti. 
dafwı bir hesapsızlık, (Çea•kkale) pzw bir kabahattir. Hal· 
1"dd i)'i ve fena nual bir aetiee vennlt oluna olsun hllA on. 
farla övtinUyorm: yani, plip selelim veya mağltp dil'91im, 
haldnmw canımız ve malıma hahM1aa korumaya (ahştatmu•· 
dan, çabaladıfumsdaa, nm olmak iateJD911itimisden dola11 ba· 
fUDUl elik t.atuyoru ve etrafumsa )'ilklekten bakıyoruL 

Berlın 29 (A.A.) - Yan resmi metli karikatüristlmb Ramls'ln 
bir kaynaktan bildiriliyor: her stin bir bribttlrtbll 8"N Vatan m8üfauma her saman hesapla ve plebe kan•tiy~ 

BuKiin Alman Hariciye Nen- bqh,.acaktır Rami .. ..-Wretln le slrilma; teref ve umu ltorcan11 ödemek, milli prurunu 
retinden ötrenildi~e Röre, Ka- • blytlk 11;... ...._ttlrdstl- konunak lhua seldlll lcln de harbetlllir. Namuunu koramak 
radal'da İtalyan sivil valisi tda· • dür. DeWll ve ._.. ...... hadL ltir hesap işi deilWlr; ltir ahlak Hvkl tabllai, kendililindee o
resiııdeki arazinin tahdidi, en iyi selerl lld dılld U. - Wu lan bir adale banketi, imaal bir reflebdir. Bu meıseleyl sırf 
olarak "muvakkat hal ıuretl,, ke. b+ıeth ~tlltle .... aitti. ...wl h=h=••11:m, bir Ueant muamel•i n,.a ltlr hona spe
limesi ile tavsif edilebilecek ted· tlmls yokbr. ktlllayoaa slltl ıörmek latl7-1er elbette ki onur ve ın sisle. 
birlere dahil olmakta ve her hal· • TAN 1na brlbttlrlerl Od le riDe omm silkerler. Onlar bilmelidirler ld bir milletin 11fnya
de bu tedbir Karadal devletinin reakll olarak basma1r nntl)'le calı • korkan~, • tlhm fellket k•dl batlinden lirenme
kat, hudut tahdidi mAnamıı ba· karl1erine bir .. ,_Jllk anet. ildir. AvnpaDlll J'UIR timdi lna Defaiadea latlkralı dlletl ile 
iz bulunmamaktadır. mif olaeaktır. Yemd cazeıMe manea dahi harap! 

Yut10llltw ttı1111tl1'«ikrl nnkll karikatilr, Tin matlnla. , Y11mlatu, llobetbd l»lle W1e Mtatta " ;reaildi. Fakat 
Londra 29 (A.A.) - Londraya tında ilk defa sireeetiDlz bir 7e- ftlphelis ld J'llPtJlıadan atamamak mazhvi,._ .rqu; M.. 

ıelen haberlere ~re 27 Ym.'oslav ailik olacaktır. lilds -...•lannt •tndmlı. Lamarttae'ia Nblettlii ...... tll 
(Devamı Sa. 5 SU. ZJ ~ ıubı itte bana derı-1 · 
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Yazan: ULUNAY 

- Odanıza havagazi tesisatı 
yaptırmak istemişsiniz. Bu zat si
ze bazı ka~ıtlar ımzalatacak ... 

Bunu işıtince hissettiği hele -
can birdenbıre müthiş bir aksii· 
Jfimel yaptı. Ahmet ağa deli gibi 
gülmiye başladı. Ikı ellerini diz
Jerıne vurarak, gözlerinden yaş -
!ar akıtarak tepine tepine kahka
halarla gülüyordu. 

Kapıcı ile gaz memuru birden
bire gülme zenbereği boşanan bu 
adamın karşısında ne yapacakla
rını şaşırdılar, durakladılar. Ah
met ağa ikisinin yüzlerine bakı -
yor ve tekrar kahkahaya başlı -
yordu. 

Gaz memuru kapıcıya argo ola
rak: 

- Il est maboul! Diyor. Kapı
cı karı da yüzünde gülünecek bir 
~ey olduğunu zannederek gizlice 
aynaya bir nazar fırlatıyordu. 

Ahmet ağa hala iskemlenin ü
zerinde kıvrıla kıvrıla tepinıyor
du. 

Şimdi artık bu mAnasız kahka
ha onlara da sirayet etmişti. Uçü 
de eğilerek, doğrularak elleriyle 
karınlarını tutarak, ayaklarını 
yere vura~ak gülüyorlardı. 

Güç be!A sükunet buldıılar. 
l\hmet ağa memnuniyetinden iki 
;ini de karşı köşedekı kahveye 
götürdü. Ayakta birer içki ikram 
~tti. Elini cebine atarak para ve
rilecekse hemen vereceğini söyle
:li. Sevincinden sokakta parmak
larını şakırdatarak oynamak is -
tiyordu. 

* * 
B u muvakkat sevinç mevki

ini ertesi günü yine o de
vamlı ha!f!cana, korkuya, eneli -
şeye terketmişti. Bazan: 

- Adam sende ... Canımı ala -
eak değiller a ... Diyor fakat bu 
tesellide devam etmiyordu. Ikı 
ııöz bebeği kadar sevdiği vazola
rının elden gitmesi ihtimali onun 
bütün benliğini kurt gibi kemir
miye başlamıştı. 

Tepesinde kıla bağlanmış an 
be an kopacak bir kılıç gibi sal
lanan bu endişeyi üstünden bir 
turlü silkip atamıyordu. 

Yemedf!n içmeden kesildi, göz 
teri çukurda kalmış iki siyah 
marsık gibi parlıyor, elmacık ke
mikleri yanaklarına doğru kıv -
rımlarla sarkan derilerinden sıy -
rılmış gibi görünüyordu. Dolgun 
ı:erdanı şimdi kart öküzlerin bo
yun derileri gibi sarkmıştı. 

Madam Evar, her zaman yap -
tığı gibi şakalaşarak soruyordu: 

- Amed' Amur? Malad? 
Ahmet ağa, yağlı beresinin al

tında kirli bir fırçanın beyaz kıl
ları gibi uzanan saçlariyle dat.a 
znyıf görünen simasında ~ski ~ak 
roklığını hatırlatacak ufak bır 
nrse alameti bile gösterm<ycrek 
homurdanıyordu: 

- No amour! Malad! 
Bazan kendisine söylenen lA -

kırdıyı da anlamıyacak hale gel -
miı;ti. Gün geçtikçe ödeme tarihi 
\•:ıklaşmış bir müflis gibi bekli -
vordu. Evvelden bütün eşya•ına 
avrı ayrı alilka gösterirdi. Boş 
\·akitlerinde odasına kapanır, san 
d.k!arını açar, onları birer birer 
muayene eder tekrar ycrle~tirir -
clı. Şimdi hepsini ihmal ediyor; 
aklını. fikrini yalnız o iki vazo 
ı,gal ediyordu. 

* A rtık Vagram bulvarında, 
kendisiyle alay etirmek 

irin türlü kıyafete giren neşeli 
Ahmet ağa yerine kaşları çatık 
•omurtkan bir başka ada:n kaim 
olmuştu. Kendisiyle latife etmek 
istiyen satıcıları, kahve garson -
!arını ağır sözlerle terslediği için 
artık onunla kimse meşgul olmu 
yordu. Köşe başında kebap !>'es -
tane satan ermeni bir gün şaka
laşmak L'tedi '. 

- Ahmet ağa geçmiş olsun! 
- Hayrola ... 
- Hasta değil miydin? 
- Neden hasta olayım? Çok 

şükür bir şeyim yok. 
- Ne bileyim kardeş? Iğne 

yutmuş köpeğe dönmüşsün. • 
Ba~ka vakit olsaydı Ahmet aga 

bu şakaya güler geçerdi. Fakat 
bugün minkari burnu, çökük ağ
zı; ince boynu ile döğüşe hazırla
nan kart bir Hint horozu gibi ka
bardı, kafasını kaldırarak: 

- Ağzını topla! Dedi. Terbi -
yesizlik etme. Ben senin ağzının 
kaşığı değilim. Bana köpek diye
mezsin. 

- Kızma babacığım kızma ... 
Şaka ettim. 

Bazı günler odasına yakın ol
duğu için Sen nehrinin kenarında 
Ver galan bahçesine gidiyor. Ne
lıirden gelen geçen dubaları, ro
mörkörleri seyrediyordu. Bir gün 
yuzi.inü nehre dl;nmüş tahta sıra
ııın üstünde otururken arkaddn 
omuzuna bır el dokundu. Oldu -
ğu yerde zıplar gibi ani bir lıa • 
rekctle ba~ını çevirdi. 

Vazolal'ı elinden almak isliyen 

No: 58 

genç talebe karşısında duruyor
du:. 

- Merhaba Ahmet Ağa ... 
Soğuk bir se!Amla mukabele 

etti: 
- Merhaba. 
- Vazoları gönderdin mi? 
Eğer ııücünün kuvvetinin ye -

teceğini bilseydi. hayatı kendine 
zehir eden bu şimarık herifin bo 
ğazına atılacaktı . Çatkın bir su -
retle cevap verdi: 

- Hala unutmadın mı? 
- Unutur muyum? Onlar, bi-

zim malımız. Bir gün olacak. Er 
geç memleketimin yolunu tuta -
cak. 

- Avucunu yala ... 
- Ben senden ayrıldığım gün 

!Azım gelenlere resmen yazdım. 
Ayrıca da amcamın oğluna bir 
mektup gönderdim. Işi takip e
decek. Bir hafta evvel bana ce
vap verdi. istersen okuyayım. 

- Ne okuyacaksın?.. Sende 
kalsın. 

- Sen bilirsin ... Müzeler idare
si bana onun vasıtasiyle teşekkür 
etmiş, resmen Fransa hükumetine 
yazılmış. Tabii resmi muamele ol
duğu için biraz gecikmiştir. Fa
kat nihayet bir haftaya kadar va
zolar hakiki sahiplerine iade edi
lecek ... Halbuki benim ,tedi~im 
gibi yapsaydın, mi.izenin •rntalo -
ğunda senin ismin bulunacaktı. 
Herkes sana rahmet okuyacaktı .. 
Şimdi bugünlerde gelecekler, ka
pını çalacaklar. Vazolar memle -
kete gidecek, sen de sorguya 
çekileceksin. Yalanları şimdiden 
hazırlamıya bak! ... 

Hançerini yalnız yaraya sok -
makla iktifa etmiyerek ayni za
manda onu yavaş yavaş sağa so
la çeviren bu güler yüzlü cella
dın karşısında Ahmet ağa bırden
bire bütün iradesini kaybetti. Ba 
rut gibi parladı: 

- Git be herif! Dedi. Seni ba
na hediyelik mi gönderdiler? Ben 
de vazo mazo yok. Amma da be
laya çattık ha ... 

O, öfkelenmeden devam cdi -
yordu: 

- Istediğin kadar bağır. Kapı
na polisler dayandıkları zaman 
görürsün. Şimdil ik Allahaıs'llar -
ladık. Bu hafta içinde hazır oL 

(Ark"'ı v~r) 

POLİSTE: 

Ahırk~pıaa Bir Kadın 

Parçalandı 

Makinist Mehmet Ersan'ın ida
resindeki posta treni diin sabah 
saat 7 ,55 te Ahırkapıdan gecer
ken Eyüpte oturan ve Ahırkapı
da inhisarlar tütün deposunda 
calısan Naciye adında 28 yaşın
da bir kadına rarpmıstır. Kadın . 
derhal ölmiistür. Makinist Meh
met kazadan evvel kadım yol 
üstünde gördiijfünü. düdük cal -
dıl(ını fakat isittirrmPdiiiini söy
lemiştir. Vakadnn haberdar e
dilen adliye doktoru Enver Ka
ranla müddeiumumi n·ıunvinlerin 
den Necati Kütiikdioğlu hadise 
mahalline gitmisler ve arastır -
malarda bulunmuslardır. Tahki
kata devam edilmektedir. 

Bir Ceset Bulundu - Dün Fe
neryolu sahillerinde bir erkek 
cPsedi bulunmus ve kenara cıka
rılmıştır. Zazıtanın yaptığı tah
kikat sonunda cesedin Arapcami. 
inde oturan Kastamonulu san -
dalcı Osmana ait olduğu anlaşıl
mıstır. Ceset morga kaldırılmış
tır. 

Beşiktaş Cinayeti - J3esiktaş
ta Abbasağa parkında buiunan 
kollar ve bacaklar hakkın -
daki tahkikata dün de devam 
edilmistir. Maznun Kazım dün 
hirdenbire evvelki ifadesini de
ğistirmis. maktul Mahmudun b:ı
sı ile vücudünii gömmediğini ve 
denize attığını sövlemiştir. Bun
dan sonra Be ikta <a giden me
murlar bir da lı;ııc bulmuslar ve 
Kazımın gösterdi{(i muhtelif ver 
terde arama v:ıpmıslar ise de bu 
~ramalar da evvelkiler gibi hic 
bir netice vermemistir. Tahki
kata devam edilmektedir. 

Behire Öldü - Edirnekapı ci
varında oturan Ali adında bir 
gene bundan bir bucuk av evvel 
kaynanası Behireyi tabanca ile 
varalamıs, kadın hasel<ı ' h:ıstah
nesine kldırılmıştı Bir kaç gün 
evvel delilik arazı gösterıneıte 
başhyan Behire evvelki gün Ba
kırköy emrazı akliye hastahanesi
ne kaldrlmş. fakat bir miiddet 
sonra ölmüştür. Vaka etrafında 
zabıta ve müddeiumumilik tah
kikata başlamıstır. Ali ifadesinde 
kaynanasını kazaen vurduğunu 
'öylemiştir. 

Damadını Yaraladı - Süley-
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lstanbul Yardım Sevenler 
Cemiyeti Faaliyete Başladı 

lstanbul Basınına Mensup Kadınlar da Dün Basın Birliğir.de 

Toplanıp Cemiyet Faaliyetine lştirCike Karar Verdiler 

Basın Birliğine Bir 

Arsa Verilecek 
Yazan: Naci Sadrıllah 

Dün, evhamlılardan bahsetmi:· 
tim. Bugün de ınibaadeni1 le. 

Evvelki l(iin şehrimizde vilayet 
şubesi olarak teşekkül eden var
dım sevenler cemiyeti dı.intl"'1 i
tibaren Eminönü Halkevindekl 
bürolarında faaliyete geçmiştir. 
İlk kongreye iştirak edemiyen ka 
dınların müracaatları da kabul 
edilmiş ve kendilerine kongrenin 
kararları izah edilmiştir. 

Bütün Halkevleri. ilk kongr?
ve istirak ettirdiklerı miimessil
lerinderu kongrede görüşülen 
meseleler etrafında izahat almış
lar ve kendi elemanlarından isti
fade etmek icin tali programlar 
h:mrlamıslardır. Cemiyetin co 
cuk himaye, kadın ve çocuğun 
vikavesi ve kres kolu cocuk esir
geme kurumu ile teşriki mesai 
Pdecek ve bu kolların çalışma 

Şehir meclisi dün 34 maddelik l'vhamlıların tersinden sSz etme! 
bir ruzname ile devrenin en dol- ist'yonım: Çürkii , içinde yas~ 
~un ~ününü ,keçirr.i'i ve nafia en- dıkları ccmi~· cte n1uıı! • ·n~ m9l 
cümeni ile ı:rıu:.telit encümeı.i!' IGkları sa~·•rkrr. h-, t ~ plni unut 

. hazırladık:aı ı .. m;ır pliı.r.lar"n'l au r.!'lk miiu.J..iin dc~ldir. 

f 

mazbatal .. rı buyun, bırak ara~ Ö•~kikr n~ ~ader miifrit J,; 
diğ"er madılelerdekı işleıi elde> rer bedbinse, \,nnlıır o ılerPr< 
~ik:.trnuştır. müfrit hireı nikhindir. v~ hiil ~ 

\ DıinkU ırtimadn otuz azanı• "- Ah. sn ahval hir dfizeı ... 

1 

verdik· bı:- takrir okurımus ve, tJr. bu .\'a7ı .~i ... te ı:;eçırsem?" d~ 
y.c.slar1 :·e ictıma.f vazıyetlerl. b• vt"n. yahut da.: 
kırnırı'-l r.n vardrma muhtac oları ''- . Y.al~u. isitnıediniz mi " 
nıatb1'at miıntP..<ltılerln• Bum Churrhıll hıle: 
Jirlıjl'i tarafındaıı yapılacak bh ''- Hu hnr!1 Atln~1tikte .ve tı 
"bakıır. yurdu., ıçin belediyenlı, rt"!an~rzda. hıt~r<·kt~r!_., Dıyo~. 
Cuhııkludaki arsalarından biri - lngıltt"rf"'nın tı"n c;,alahı'.\·t•l{ar uı 

1 
nin Basın birliğine terki isten~ 1 sanı .. tara~ından sö_,·Jf"IJ<"O bu sfi 
'iniştir. Bu teklif k:tvanin en- ze gore hız, muharebe sahası he 
r ~ümenine sevkedilmiştir. ' ricinde_ kalm:ı~tayız. s~ hald. 
1 Meclis bugün saat 14 30 da ı hazırlıga ne lıızum vnr ... Kahı 
1 fevkalade bir içtima akd~decek l~n~en. kcl?ml~r cd~n h? insa: 
ve Nisan devresine son verecek- t191, bır mıllctın nıanevıyntı ı 
tir. cin en tehlikeli mikroptur. Çüıı 

Dünkü kararlar kü onun şuurlu, fakat ~ayıf gö 
programı ile cocuk esirgeme ku- Basın Birliğinde dünkü toplantıya iştirak ede11ler 
rumunun esas teşkilat programı 
birleştirilecek, bu suretle faali-r-
yetin daha verimli bir sekildeı A d I G·ıdecekler 
devamı temin edilecektir. na o uya 

Bayan lnönünün telgrafı -----------

Yardım sevenler cemiyetinin 
İstanbtıt şubesinin reisi Bayan 
Hayriye Kırdar tarafmlan Ba
yan Mevhibe tnönü'ne gönderilen 
telgrafa gelen cevap şudur: 

Bayan Hayriye Kırdar 
İstanbul Yardım sevenler 

cemiyeti reisi 

Tel~afınızı memnuniyetle al
dım. İstanbul subesindeki heın
sirelerimin hakkımdaki sami~ 
mi hissiyatına teşekkiir eder, mil 
!et ve memleket islerinde kendi
lerine biiyük başa~ılar dilerim. 

:\1evhibe İnönü 

Basın kadınları toplantısı 

Dün saat 17 de Basın birliğin
de toplanan şehrimizin bütün ka
dın muharrirleri. ve Türk bası
nına mensup kadınlar uzun bir 
konuşma yapmışlardır. Toplan
t~vı m~arrir Suat Derviş açmış-
tır. • 

"Yardım sevenler cemiyeti" nin 
neşriyat koluna ne suretle yar -
dım edilmesi icap ettiği meselesi 
üzerinde görüsmeler olmuştur. 

Suat Derviş, Türk matbuatmda 
calışan kadınların Yardım seven 
!er cemiyetinin neşriyat koluna 
müracaat etmelerini ve propagan 
da servisinde vazife almalarını 
teklif etmistir. Bu teklif kabul 
edilerek toplantıya son verilmiş
tir. 

/ zmirde Yardım Sevenler 
Cemiyeti 

İzmir, (TAN) - İzmir Yardım 
sevenler cemiyetinin umumi he
vet toplantısı. İzmir Halkevi sa
lonunda parti müfettişi Galip 
Bahtiyar Gökerin reisliğinde 
toplanmış, cemiyetin senelik iş 
raporu ve bilançosu müzakere ve 
kabul edildikten sonra id:ıre he
yeti seçimi yapılmıştır. Birinci 
reisliğe Bn. Kevser Toksal, ikin
ci reisliğe Latife Bekir, vezne
darlığa Bn. Cemile Çullu, mu
hasebeciliğe Bn. Meliha Sanu. u
mumi katipliğe MuallA Renda, 
yedek azahl(a Bn. Vecihe Alan
yalı. Afüe Daryal ve mürakipli
ğe Bn. Muzaffer Uras secilmiş -
lerdir. Faal B.zalıklara da: 

Bn. Sıdıka Uz, Hayriye Tunç, 
Meliha Salahattin, Mela.Jıat Se
ringen, Selma Batur. Eribe Ök
tem, Vedide Kardayı, Emine 
Dizgin. Sabire Salt, İrfan Cev
det. Münevver Akcin, Nehibe 
Seyfi, Belkıs Bilman, Latife Sır
rı. Cevriye Uyum seçilmişlerdir . 

Toprak Tevzii 
Talimatnamesinde 

Tadilat 
Ankara. 29 (TAN) - Toprak 

tevzii talinatnamesinin bazı 
maddelerinin tadiline dair tali -
matname mer'iyet mevkiine gir
.,,ic;tir. 

maniyede Mimar Sinan caddesin· 
~e 66 numa~ada oturan Hü•Pvin 
Özdemsever g~,)<ayın pederi Hü
s~yı.n .F~k ,flfillilM\lngeii· ,_sizlik 
vuzuı;ı ap "dt i'f s. , yın 
Fruk, ~am~ını'tbır Wcm~ rea
" ile başndan yaralamıstr 

Arılar Soktu - tl'sküdarda i
kinci çıkmaz sokakta oturan Ha
san Kızılay, bahçesindeki arı ko
vanının yanında dolaşırken arı
lar üzerine hücum etmisler. il'!
nelemişlerdir. Hasan Kızılavın 
elleri yüzü şismistir. Ka.,ı zehir
lendiği anlaşılan Has:ın, Havdar
pasn nümune hasta'ıanesine kal
dırılmıştır. 

ikinci Kafile de 
Pazartesi Günü 

Sevke dilecek 
Kendi arzulan ile şehrimizi 

terkedecek vatand;ışların devlet 
vasıtaları ile nakline yarın b:ış· 
]anacaktır. Nakliyat komisyonu, 
ikincı kafilenin hareket gününü 
tesbit etmiştir. Bu kafileyi Mü
danya ve havalisine gidecekler 
teşkil edecek, bunl:ır 5 mayısta 
Trak vapuriyle sevkedilecektir .. 

Yarın saat 14 te Galata rıhtı
mından kalkacak olan Tırhan va
puru. 1121 - 1421 (dahil) numa
raya kadar olan bilet hamillerini 
İneboluya götürecektir. Yine 
varın• 18 1 de kalkacak olan 
Aksu vapuru da 45 - 444 ( dahi1l 
numaraya kadar olan bilet hamil
lerini Zonguldağa nakledecektir. 

Vilayet ve kaymakamlıklara be 
vanname verenler, emniyet a
mirliklerinden alacakları vesika
larla meşru mazeretlerini isbat 
edemezlerse E(iinleri gelir gel -
mez beyannameye yazdıkları is
kele vey~ istasvonlara gitmeğe 
mecbur tutulacaklardır. 

Mazerti olanlar, bütün sevki
vat sona erdikten sonra hazır
lanacak vasıtalarla istedikleri 
yerlere götürülecek, bu, sefer
lere iştirak edemiyerekleri kat'i 
surette tebeyyün edenler artık 
hıc bir suretle devlet nakil vası
talarından bedava istifade ede
miyeceklerdir. 

Edirne, Kı:klareli ve Tekirdağ! 
havalisinde oturanladan hükume
te sevk beyannamesi verenle
rin evrakı da dündan itibaren İs
tanbul vilayetinde tesekkül et-

mış olan komisyon tarafından tet 
kik edilmeğe haşlamıştır. Tasnif 
işi ikmal edilır edilmez bunların 
da listeleri deni·zyollanna ve 
deıniryolları idaresine bildirile
cektir. 

Limanlar umum müdürlüğü. 
mecc:ınen naklolunacak vatan -
daşlann götüreceği eşyalar için 
yeni bir hammaliye tarifesi ha
zırlamıştır. Bu torifeye göre, 
bir seferde elde tasınacak yük
lerin hepsi 10 kurusa, valizler 
5 kuruşa, büyük denkler de 25 
kuruşa nakledilecektir. 

Kira işleri 
Diğer taraftan şehri terkede -

ceklerin kira kontratlaında müş
külata uğramamaları için Dahili
ye Vekaleti bir kanun proiesi ha
zırlamaktadır. Proje bugünlerde 
Meclise sevkedilecek ve kabul e
dilince derhal tatbikine geçile -
cektir. Anadoluya gidenlerin. 
indikleri yerlerde tutacakları ev
lerin kira bedellerinde ihtikar 
vapılmaması ve yolcuların müş
kiilatla karşılasmamaları icin 
tedbirler alınmıştır. Her beledi
yed~ bir "kira bürQsu., kurula
cak ve kiralama islerinde o bi
nanın gayri safi iradı esas tutu
lacaktır. Bu suretle Anadoluda 
evlerin pahalılanmamasına ça
lışılacak ve yakında Meclise sev
kedilecek kanun ile de kira kon
trat ihtiliifları iki tarafın da za
rarına meydan verınivecek bir 
hal <ekline bai'!lamıcaktır. 

Dericilere Verilecek Şeker Saklıyan Bir 

ihraç Lisansı Bakkal Mahkum Oldu 
Ankara, 29 (TAN) - Ticaret 

Vekaleti, bazı dericilere ihraç li
sansı verilmesi hakkında şu teb
liği yapmıştır.: 

"Bir al(ustos 1941 tarihinden 
sonra yalnız salamura derilerle 
mesine ve liflerinin uzunlu
ğu umumiyetle 7 - 8 santimetre 
olan icinde istisnai olarak on san
timetreye kadar lif bulunan ve 
100 adedinin ağırlığı 230 kiloyu 
geçmiven hav:ı kurusu derilere 
ve elyafının uzunluğu ayni 
ebadda olan ve 100 adedinin a
ğırlığı 250 kiloyu gecmiyen toz
lu kuru derilere ihrac lisansı ve 
rilecektir. İşbu hadlerden faz
la ağır ve uzun yapa~lı derilerin 
ihracına lisans verilmiyecektir 
Bu hususun tesbiti icin ihrac e
dilecek deriler evvelemirde Ti
caret Vekaleti ihracat kontrol 
teskilatı tarafından muavene e
dilecektir. Bu ise ait kontrol 
her partinin Jaalettayin yerlerın
den alınarak yüzde on miktarınm 
arttırılması ve bunlardan par.· 

t . . .. de birini asmamak u
ının yuz 

1 zere ve en az bir balv~sın~n a.~ ~ 
larak birer birer derıl~rın ı<ı<;>z· 
den gecirilİP muavenesı suretıv
le yapılacaktır. 

İhraç lisansları ihract kontro
lörleri tarafından mal görülüp 
vukarıdaki evsaf malihn olduk
tan sonra sahibine verılecek _ve 
tesbit edilen hadlerden faz!? a~ır 
veya uzun yapağlı _derılerın ı.h
rac lisansları, partı yemden ıs
leniP matlup evsafa uygun bir 
sekle konulmadıkça verilmiyecek 

Sultanahmette Akbıyık mahal
lesinde bakkallık yapan Osman!n 
dükkanında şeker bul~n.dugu 
halde müşteriye verme~ığı ve 
mevcut şekerini sakl:ıdıgı anla
sılmış zabıta marifetıyle bır a
rama 'vapılmıştır. Memurlar evin 
bodrumunda 7 sandık kesme ve 
3 buçuk çuval toz şeker ?ulmuş. 
!ardır. Dün adlıyeye verılen Os
manm ikinci aslıye ceza mahke
mesinde yapılan duruşması so
nunda 25 lira ağır para cezası ö
demesine. lükkanının 3 gün müd
detle kapatılmasına ve şekerlerin 
de müsaderesine karar verilmiş
tir. 

Riişvet Veril"ken Yakalandı
lar - Vilayette hademelik Ya
pan S~ttar, bir memura 250 ku
ruş ruşvet verırken suç üstünde 
vakalanınıştır. Settar, asliye 7 · _ 
ci ceza mahkemesinde bi~ ay ~~
ois cezası ıle 16 lira aaır. 

hk • .~ Para 
0ezasına ma um edilmistir. 

* B~nd_a~ b~şka Mehmet adın. 
t·t·b~ı, ~kınb~ı ağır ceza başka
ı ~ . ~su ka ır lira rüşvet ver

me hkıs e.::ı en :yakalanmış. ayni 
mcı'\ e7· eHaynı cezaya mahkum 
ed 1 

;:''
1
s ır. . er iki mahkum da 

er a tevkıf edilmislerdir. 

tir._ ~u itibarla bir ağustos 1941 
tarıhınden sonra de . 'h d k · . rı ı rac e e-
ce tacırlerı~ lisanS' talebi icin 
vapacakları ınuraca ti d 11 

b. . . a er e ma a-
rın ırıncı fıkrad 1 f 
1 

a vaz ı vası -
ara uvııun bir şek'ld h ı 
dıklarına dai ı e azır.an-

. 
1

.. r sarahat verınele-
rı uzumu tebli~ olu 

~ nur .•• 

Meclisin dünkü toplantısında, 
asker ailelerine yardım tahsisa
tı için alınan 50 tahsildarın üc
retlerine karsılık olmak üzere 
bü~ede 30 bin liralık bir müna
kale yapılması, Topkapı mezarlı
ğının Maltepe yolu ile Topkapı -
Yedikule asfalt kısmının ağaç -
landınlması ve bu yerin me
zarlık olarak kullanılmaması, 
petrol limite! şirketinin petrol 
ofisine devri teklif olunmuş ve 
bu dilekler ait oldukları encü
menlere havale edilmiştir. 

Dün alman kararlara göre, elek 
trik, tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlü,iiü yanında bu
lundurulacak mürakrplar, umum 
müdürlüğün bilumum muameliit 
ve hesaplarını, tetkik ve müra
kabeye mecbur tutulacaklardır. 
Umum müdürlük 14 müstakil 
müdürlüğü fevkinde bir makam 
olacaktır. İdarenin geçen sene 
temin ettiği 2;324,144 lira 89 
kuruş safi kann yüzde onu ihti
yat akça olarak saklanacak, mü
tebakisi vergilere verilecektir. 

Belediye zabıtası talimatname
sine ilave edilen yeni hükümler
den bazılarının tabii ahvalin 
avdetine kadar tehiri kararlaştı
rılmıştır. 

Sular idaresi 

rüslü \'atandaslara aşıladıltı duy· 
ını. korkaklık kadar tehlikeli biı 
18kaydidir. , 

Ve ikide birde lafı edilen •i· 
nir harbini kazann1amızın yeg3 
ne çaresi. o miiz 1iç bcdbin1e, bu 
muzır nikbin arasında bulunan 
tabii yolu bulup tutabilmemiz · 
den ibarettir. Ne yazık ki •n sı· 
rndn, bazı gazet<'le-rimiz de bu 
müfrit nikbinliğe kapılmı, bu
lunuyorlar ve onlar nikbinlikle
rinden doğan ISkaydilerini, göz
den kaçmıyacak derecede bariz 
bir hale soktular. İçlerinde ha
la, hf'r hangi bir sinema yıldızı
nın bahsine kocaman slitunlar 
ayıranlar var. 

İçlerinde - daha doğ'ru5tı içi. 
mizde - hala faraza Ceki Kogan'ın 
pabucundan, bir Snrlo'ntın bası 
tonundan, bir Adolf Menjo'nnn 
bıyıklanndan, veya bir ltaterirt 
Repburn'un gündelik mnasaka (! j 
lanndan lüzumundan fazla dem 
vuran.lal' var. 

Ve içlerinde, - daha do~ il 
çimizde - hU1, vatandnşlara, r:ai 
zcte sayfalanndn domatesin naJ 
sıl soyulacağını, veya kaynat 
suya atılan yumurtanın nlcin ka
tılaştrğmı anlatan nikbinlik dil. 
hileri var. Ve bunun içindir ki 
ben tekrar ediyorum: ita eln! 
nikbinlikler. halk üzerinde uytış. 

İstanbul sular idaresi için yeni tunıcu bir tesir yaratmaktadır. 
bir alım satım talimatnamesi ha- Ve bu zararlı tesiri silebilmemiz 
zırlanmış ve mevkii tatbika kon- icin, o nevi mevzulardan bizim 
muştur. Bu talimatnameye gö- dnha hayli fedakarlıkta bulun· 
re; sular idaresinin arttırma ve mamız Iiizımdır. 
eksiltme işleriyle uğraşanlarla i- Çiinkii, bu çeşit bir nikbin ek
darenin bütün memur ve müstah seriya, canlı bir nvusturucıı 
demleri, bunların ana baba, cocuk maddedeıı ferksızdıt', Ve biz, ya
kan. gelin, damat, kayın peder znı bedbin olmak istemiyorsak1 
ve saire gibi akrabalan ile or- hııırün hu nevi nikbinlerden ve 
takları ister doğrudan doj!ruya, nikbinliklerden de komnmalı 
ister bir vasıta ile olsun sular i- mecburiyetindeyiz! 
daresinin arttırma ve eksiltmele- =-==========--== 
rine giremiyeceklerdir. PİYASADA: 

MÜTEFERRiK: 

Sarayburnundan 

Sirkeciye Kadar 

Rıhtım Yapılacak 
Şehircilik mütehassısı Prost 

Sirkeci ve Sultanahmet mıntaka
larmın tafsilat planlarını hazır. 
lamağa başlamıştır. Hazırlan -
makta olan planlara göre Sirke· 
ci istasyonundan Sarayburnuna 
kadar olan sahada rıht~ yapıla
cak, bu sahanın kıra kısmında 
deııo ve antrepolar inşa edile -
cektir. Sirkeci tren hattının iki 
tarafı ağaçlandırılacaktır. 

Çocuk Haftasının Son Günii -
Cocuk haftası bugün sona ere
cektir. Bu münasebetle çocuk 
esirgeme kurumu şubelerindeki 
faaliyete hız verilecek ve çocuk
ların toplu bir halde eğlenmele
rine çalışılacak, çocuk haftasın· 
da yedirilen ve giydirilen yok
sulların grup halinde r~simleri 
çekilecek ve hafta sa:ıt 17 de ço
cuk marşlarını müteakip söyle
necek istiklal marşı ile sona ere
cektir. 

Konservatu,rar Konseri - Dün 
akşam saat yirmi birde Frans1> 
tiyatrosunda Muhittin Sadak'ııı 
riyasetindeki konservatuvar or
kestrası bir konser vermiştir. 
Konserde güzide ve kalabeL'< bir 
iiııleyici kütleJı hazır bulunmuş· 
tur. Garp musikisinin en tanın -
mıo parçalan iki kısım halinde 
ralınmış ve şiddetle alkıslanmış
tır. Blihassa .fiaydn'ın La Tem
pesto'sı koro ve orkestra tara
fınd&n muvaffakıyetle çalınmış
tır. 

Konserlere devam edilecektir. 
Hnsta Nakliye Otomobilleri -
Belediye sıhhat müdürlüğü , 

hasta nakliye otomol:ıillerini co
ğaltmağa karar verm is ve üçer 
bin liralık iki tenezzüh arabası
nın alınması icin tesebbüslere 
girmiştir. 

iaşe Müsteşarı Dün 

Akşam Ankaraya 

Döndü 
İaşe müsteşarı Şefik Soyer, 

dün sabah vilayete gitmiş ve 
vali ile belediye reis muavını 
Lutfi Aksoy ve belediye iktisat 
müdürü Saffet Sezenin iştirak 
ettiği bir toplantıda hazır bulun
muştur. Toplantıda, hükumetin 
b~lediyeye ve.-diği bir milyon li
ralık kredi meselesi görüşü! -
müş ve şehirde tesis edilecek un 
depolariyle, yııpılarak un stoku· 
nun umumi hatları üzerinde ka
rarlar alınmıştır. Belediye bu
E(iin Ziraat Bankasına müracaat 
ederek bir milvonluk kredinin 
bir kısmını alacaktır. 

Müsteşar dün Ticaret odasın· 
da da iaşe komisyonuna riyaset 
etmiştir. Komisyonda, değir -
mencilerden mürekkep bir grup 
dinlenmiştir. Müsteşar <>tcl!lo
bil lastiği tevziatı ilo ele meşgul 
olmuştur. 

Otomobil lastiği tevziah he
nüz bitmemi~ıir. rvıın~:.J tica· 
ret müdürlüılü. ctomo!:ıil Jas -
tiklerinin tcv?i i:;ini, tıc.ıret ofi
sine devretmiştir. Ofis, otomo
bil lastiklerini satın alauk stok 
yapacak, ihtiy~; halinde aliıka· 
darlara satacaktır. 

İaşe Müsteşarı Şefik Soyer 
dü:ı akşam Ankaraya hareket et
miştir. 

Basradaki Mallar - Basrarla 
memleketimize sevkedilmek ü
zere mühim miktarda mal 
bulunmaktadır. Bunlann a· 
rasında otomobil. kamyon. zira· 
at aletleri vardır. Bu eşyanır 
sevk'Pe baslanmıştır. 

Kauçuk Te\'ziatı - Mıntak. 
ticaret mıidürli.i{(ii t n•ından 
kauçuk işliven kiicük ımd'a ha 
nelere kauçuk lcvziınc !x , ,an 
rnıştır 

> 

·-
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IOO Kr 

·· ı Terbiye Bahsi 

Cebelitarık 

Taarruzu 
Ye Neticeleri 

AJmanyamn, Cebelltank'a karadan 
ve havadan taarruz etmek için klfi 
kuvvete ve teknik vasıtalara malllt 
olmadıtı iddia edilemez. Cebeli· 
tarık'a pek yakın olan kl)'Dletll 
üaler de vardır. Fakat İlllillzlerın 
de Portekize asker ihraç ederek 
Alman kuvveUerinln sat cenabla· 
rmı tehdit etmeleri lmkln dahilin
dedir. Cebelitarık müdafaasınm 
müeairl7et ve muvattak17eti, Mı
aırm kapılannda cereyan eden har
bin mukadderab ile de allkadar· 
dır. tnswzıer. bu barl>l kaybettik
imi takdirde donanmaları, Akde
nlzde bapmolmak tebllkealnl &ıle
nıek için Atlantlle çıkmak mecbu
rf;yetlnde kalacak ve bu keJffyet 
Cebelltarık müdafa11ım çok Z1.7ıf· 
!atacaktır. 

Cebelitarık'ta : 

lince, Cebelitank'a kaqa tur. 
ruza c~eeek ve Almanyayı yu. 
dımına çajuaeaktır. İspanya hu
dudunda toplanmı, olan Alman 
lutalan, hareket emrini bekle. 
mektedirler. 

• 11r ..::-;:. -=:... ;:. 
Y 1 1 E k 

mit. Onula tammk aileleftlea w. 

Unanı.stanı stı· .a" tme =:.--==.:-= Cebelitank, muvaffakıyetli tanı biiyfik)eri hile hayrete fi· 
bir taarruzla ele ıeçirilebllir tllreeek dereede m~ 
mi'! • • • 1111 doka yapda minimini sa· 

ı.!.":::~~.=~::.:vr:ıı:e:: lçı·n Mı. la" ttan OnceYapılan =·~:.~ §.5:~! nJii bqısında, zaptedilemiye.. mq. Enell halonmı. hUBa dair 

İ,:~':::1ı -==k~z:.:ie:~ :.. -=:.:~::ı:::~i..i!~ 
mek mecburiyetindeyiz. SerluWın onlıuııı: çaea1darmı 18yledl. O, Ywwıh - blnd etmek iham ıellyw. O 

Bir romanın kahramanı Fan· B • T bb • • nm Jmrdulu tuzaım ne oldupu halde onda eoealua hl71k adam 
to.._ kaptan Cebelitank mOna. 1 ki bin dört yüz küsür aene ır eşe us anmadan her tarafa emirler 1ar slbi frak sfymesl •dece hlr 
sebetiyle ıu sözleri söylilyor: evvel Yunanistaru bolmala ıönderdl. Gemiler Affı harp nl - kı,.tet ~ekten Ntb 

• çiğnemiye gelen Serhas'm ordu. pmma sh'ecek. bütün pçit yer- ınr eey aetildir. Bunun biyle ol-
'B!taraf topraklana -Cebeli· lan adet, intizam ve kudret ba· 1eri abluka edilecek, filonun di- muını da temenni edelim. Ctin-

tank ın e~ındaki. arazi. altın. kımmdan önünde durulmaz, sav· Deniz kuvveU de o kadar milt· O halde onlara bnunlan ne ter kmmı da daJre f*linde Ajaks ldl eocuk, eocak olmak '9rtiY~ 
dan uzun bır galen açaeaiız ve !etine dayanılmaz zannolunacak hif! dene lar Kan ele- (Sal•min) adamıı sancakta. sevilir. Blyilytlp kil(illmtlt si· 
f:t!itank ka!eslni clinamitle derecede müthiş bir kuvvetti. Uç kat türeldi bJn fkf yüz harp lif!ni;':ıu =eri de .,=. Orduda herkes zaferden emfn.. W tavırlar yapan, biiyiik adam

r va edeecjiz.» Güneşin ziyaaanda parhyan aeffi.iai bekliyor. l'enikelilerin ıe- Dö~eri dOra"'n illik. di. .. Yemekler yenildi. BütUn ge- 1ara yakqacak mev:ılardan ı..ı.. 
Jill Vem'in hayaU tuavvu- mizraJdan, kılıçlan, kaJkınJariy· mileri dünyanm en milkemmelle- tarı ne oluna ollUn kaçmamak, ce •bitler hükümdarm emirleri- ~~ ~ak1i!J! ,.....ı..~ 

ntım andıran bu p)h pek de le uzaktan bu ordunun flerleyt - ridir. Ve bu meyanda SJdou'unki- oJdutu yerde kahr..Jg ya mal - Di yerine aetfrdiler. i:rib' --•~--- ~~~laad f 
tahminden uzak dejildir. fini görenler, zehirli dibnlerini Ier hepsine faiktir... 16p etmek, ya ölmek!' Sabah oluyordu. Fakat Yu • T~LIUU "li.-.P u 

kabartmlf tufandan evvelki dev· Bütün bu kuvvetlere yerli za. • * nanlmm dedili gibi Yunan ordu- dalnsln4e blmadıkp 11• slt-
ı Cebelitank'a luaqı Alınan, re ait bir canavann bastılı yerde bitler kumanda edl orlar Fa y I P-L-4 Dı..'-1 Jarmda bir firar alameti ıörül - mes. Ne aman itiyle •cı.t171ma. 
talyan ve t.panyol ~avvetleri hayat barakmıyan cehennemi yü- kat yüksek tunwıct! ak Iran: 1P' r.... ..._. • mf11ordu. Nihayet gi1n doğdu. de ldletllmtı.,, seli laulblanna 
tarafından yapılacak bır taanus rüyiişünü zannederlerdi. hlann hakkıdır anc Birdenbire düpnan ordularında tesadtif ebem bir "ctlee,, De U. 
daki muvaffakıyet derecesi, Serhas'm ordusunda ne yoktu? • y unan filOIUna kumanda iWıiler okumnıya baflada. Kuv. nlqtalmna ~ederim. Bele 
Fransız donanmasımn ve müs- Milferlerinin kalkanJarmuı ~ * * eden &p.ı1ala GenP.ral fttıi 8tilüa1erden yüJmeJm 189- kılık. klyalet iti'barbte tle •ı-
temlekelerinin yardımı temin e.. killeri, cinalenYle birbirlerinden / Eurbiyad, toplanan harp llMICli • ler kaJa}udan kayalara atlaya • yiiklere Huene-
dlldiil takdirde, hir ttlphesb, ayrılan Iranhlar vnvarlak tu• .. a- ld ldUdbrular ......-.: linde pllnlatma izah etUii mrada rak bu lıthilerbı abinl uzak u- M"-L---1- b,. •• ..._ 
daha fazla ,,)araktır. lan ... ~ lari .r1- u.-ıer. • filonun f>enaha dolfu çekUeret luJdara kadar ...x~..n.-...e 0 11111UTU" ar a....,. -

M
oskovada intipr eden .. ? '"'1§•• yay ye~ , ör - S erhu, dQnanmU1nı Wtif Pe1oponez orduaunun bultmdtılu ........... 3.,. ... U. seki yavranan. hu:a Mlyftleıha 

gülü kallwıları, çizgili gömlekle- ettikten IODl'a tlsparta) nokta•• yakın bir mevzi atmaa- halde cuuamı aetirdili 1anbt bir hile siymesinl 'bUmed•Jerl • fra-
Trud pzetes~ l-Z.tHl 1 s PANYA riyle Hirkaniler, Partlar ... Tunç- Krah iken memleketinden kovu- na neri aürmo,tü. Bütfin Gene - baberdl... lam adine pek -- ,....... 

~~"::ada, dot::.'1:-:e~ tan serpU§ları, ~ köklü aillÇ 1o- lup kendisine dehalet eden De - raller bu plAm mfinuip g6rüfor- IC9,JaJca mnu"- olmayı Gmlt ...., bavabm badi eliyle ml-
wal Praneo'nan Od taraflı al. budları, uzun mızraklariyle ~- marat'ı huzuruna çaiırbyor• 1ar yalnız Temistokl bu fikre mu eden orde7a bir tereddüt aeJdL hnnıMI .mette 1tallamm Od 

rflı:r; sivri ,kiilAhlan, büyük yay· _ Demart! Sen Ywıarili.ı. ~ bulmıu-""'u. Onca 378 ..,.... YımanJdar, IWılara karp 9f17- tenlye ...... kat tetll Wr ma-:-u hakkaalla tunlah YUIDll- lariyle Sular; pamuk mintan- Hem de Yunaniatanm en kuvvet· ça (üç 8ll'a ~) lerin ~ ledik1eri zafer nefidelerlyle mu- bYfJM ,..,........ '" neUee ltl
ları, hezaren yaylariyle Hinıli • Jl bir ülkesindenlin Açlk~ lliSy· bolazmda düpnan ıemuertm bek harebeye dolru ulJam adamı.ar- 1-riJ'le tle mbal mini bft1J9J'9 

-...ınt hftk6metl, bir tanf. ler; keçi kılandan dokumnUf el • le. Yunanblar bana' muksvemet lemesi iham gell7ordu. Mdna - la llerliyorlarda. ...... terltlye nAmma tma •• 
- İnsilizler ve Amerlkalıla· bUeleri, gül .,..,,..,an yaplmıf etmfye cesaret edebilecekler mi? kaşa kızıştı. BirdenbJre nereden aeJdfli bel- mara veıwbd leap ettlrl)w. 
n hrq taraftarı ıörtlnmlye (&- ~~ .. ~-~lariyle huerler; Demarat: Eurbiyad, muarmmı mantıkla U olmayan bir emirle gemllerin Arbdaemuan ha nna1aakeme. 
lqmakta, üter taraftan fmat a~ .~~ etrt yayh Arap- - Hükümdar! Sana hakikati ilzam edemiyecelinl anlayınca Janlannda eaavar ID1çat1arma ainin eok ayıl taraflan ftfthr. 
Mtttikçe oıılan mlaştırmakta !:"J~":. maviye ::=n vf1 - mi aöyliyeyim? Yoba müdaba - hiddetten kendini kaJbederek bemtym Oç arala kOrek1er k6 - Kontbne hlr Woda lbdlll el-
w 'bugtlnkl volyetten ken· ~•men yen .. ne mi edeyim? bastonunu kapmca vurmak tnere =açarak denize da1mıya hlaenha adalnm hakkiyle....,_ 
4lae uaml faydalar teminine ::~~-lfymiflardokuzla, _._ - Korkma .. Bana ha""ati ol- Temiatold'e dolru bklarda.•.r. BJr llhzıede J>Gtün fi- Wr eeeatma etnn ne de elaa • 
pbpnaktadır. .. 0

•- 1•1_ v-. dutu gibi lliSyle. Tem.lstold dkGnetini mulıafa- 1o me,dana çatta. ~· milt- •lleJe U7JDMllU ieap eUiftlill 
ispanya hlk6metl tarafından ~--, !:'~uT.'::~a'd:9:::• ~ - Mademki öyle emrediyor - za ederek eevap verdi: bit lilrilltil ile ller u. O. tein ea'lidir. Şayet eoe1lk ha,tlk. 

nan ohman pn1ş fütuhat pro.r. Mal """• nnı1t 0 .... h·n-•• y: m a sun. Ben de bütün açaklıliyle .... - Vur! Pakat dinle... mm arlrUlndan ana filo geliyor • 1er siW bir frak siym- tle Wr 
--'- luıdı--ı M .... _.. r.- u • ....-~ ~ er, me- na her teJi töyliJeceiim: Meclis, bu sakin adamın 1"8)1- du. Artık her taraftan ..ıer •..L yen1--a elhlaesi yahat --a.. 

:;..:ı,~ ıcı:" :~k m=: 11:'1.esvaph Libyahlar, Yunanlılar Yunaımtan f~ içinde doldu. ni kabul etti. Muharebe Saluuin- tnVor: ...- aurı:;.· Md devirlere alt ChJ:: 
Wr tekil ahbiı takdirde tabak· Cebelltaniı gösterir harita ~~1 giyinen Lidyahlar; çıplak Fakat ilim ve fazilet ile gJda1an - de oldu. "Derli Yanan olWJara! Deri... tam pyae o kıyafete ille ._.. 
inik ettlrileltilir. İspanyol n· =ti~: ve B=J~ da; faJaden kurtuldu. KanunJan "" • Vmnmm, evıactmm, bn1arınm, ruman " o lisanla ba .. r sn 
mamwlan, lefell ... itiyle Alm•n Ostu··nıu··g ... u·· •• T.:.ı tam! :ı.liyorlar er... ona hak ve h~ verdiler. Se- 8""'1ıdn .........., • iWılarmmn mabetlerlnl, cetleri - icap Mer& 
mtllait bir vasiyet ıelmlt oldu. u - .. ·- nln tekliflerini kabul edemezler. • Dialn mearlarmı lmrtarmlz!" Şayet bantla ..... • w .. 
fana inaaınqlardL Fakat sonra- ---------- ır.!~: bz:=n ı::- on bin Adetleri u da olaa harp ederler. 8 Jr Sat koprat Serhal'm Her ft!T harekete aeJdl. Oemf - 1aa fnlma tendn etQI .;. •• 
dan eereyan eden hadiseler ... Fransamn milsbet yanlnnı layı da var k1, ~ ııu:oa- Bu 8'fr.e brp Serhaa tül!lJor: anua Ato..a'mıi nmidlae Jer talllg tMlvmn•anm 18Dli•n ilk olmayqt ~alan Mdefllil 
lan, bu noktai nazarlarını de. temin edilemediil tak· · e • - Ne 16ylüyonun? Diyor. Bi- strer': 1apladalar, borda borda7a an..- ise •ana i~ elımHea ~ 
ifttinniye ....._ ...._ .....,.., ..... lıei ,... ... 
tin bumlaft sonn takip edtiüll yet dereeest •limba.. l'Üililff 1drt.i ... -. 1..a _..... ta • 'V__.. •mte ..... illtlutl 
hattı ha-. hadiselerin müs• lerde bulunabilmek l~ln, tur- hal yerine bir befkam geçiriliyor için blyle llSJ'llJanun. mtlremmel, han çoktu. Y.um • tadıı; fakat boluda. o dar yer- ldydirlhnq eoeuklar yok ._. 
takbel iJildtaflanna baihc1ır.n rus ve. mildafaa eephele ,,in Hepsi altına gark oldukları ıçn; - !:.n ~ ... ~~_: .. ; hlaraı aemlleri ancak 300 puça- de o kadar ~ ki, hareket- du? Ba eoeak1um ı.- WM 

kuvvet ve imkinlanm bqılq. parıl panl yanıyorlar' man "VV- aatmi3 ....... a.u.u 

1 

dan fbaretti. Serha ilerfJe ,.O - ten kaldılar. Birbirlerine çarpa-~) yap.....-. ·~ 
Genel'PI PraMonn, Mosko. tırmak lbımdır. Orduda seksen bin. at var. Bu biliyordum. Ben Lnedemonlan rüyen ild yüz gemiden ba1'b. bin rak küpefte1erini deldilar. Yu - vardı. l'abt pmnk obmyaalaa :.:-.:= ti:a ·~~~~:: :':~: Evveli, Almanymnn CebelL adede bir o kadar da deve i14ve = Benttah ~dirdilk~lan parçaya kumanda ediyordu. nan aemileri bizi tamamen earı - da eok tmadllf ediUNi. 

-.-... -. Almanlann n-IL--'-rda. tank'ı kandan ve havadan ta• edilebilir ' tun.. in er, • - o halde Pallu f8hrlni Dah- yorlar ve birer birer bataayor - Baki teni-'- Wmnmlt .. 
~.. .,.....Uil _._ l ı- Lıı..e.a k te · bir kaçak, bJr mülteci yaptılar. 1ar hıhediyorlar! Harp naal ol - lan:la. Devrilen, batan --uerı. 3 ........ 
ki ve U'byadaki muvaffakıyetle- arrus ·~- taa wı ~vve Takip ettikleri yolun tnhinala- l'akat onlar (yeke yek) harp e- du? Muharebeye evveli Y\uwı • mirden deniııe d8ldUen ·~ leri-~ ıok fena MfhaJan 
rinden soan, ıelml, oldutuna ve :~:.,::::-.malik ol- riyle sürünür gibi ilerllyen bu e- derlene 1Uç kimleye majlup ol- War ma, yoka pmllerinln çok • mD1n Glflleri her tarafı apİ!Dbf- vardı• Bir eok ~ --n: 
lalkmettiil hissediliyor. ma 1 daları satiri ejderhadan toz duman için- mazlar, bir araya plirlene müt- lulundan bakla olarak majrar ta. Sahiller btnlefte cwtıerıe do- oial mallaWleti ..-.-- ·• 

Filhakika, son ıelen ha1.erle- ve~b:J:.nk~ -::1k;.ku. ._ de müthif bir IÜf(iltü yübe1i • hif bir kuvvet olurlar. Bfh'l'lyet- olan ~lum mu balladı? ha idi =-~~-= .._. 
re ılre, lapuyanm Mihvere lL lan Alpdn, Tarif ıibl mevki· yor. lerine delice Afaktalar, fakat ta- - Efendirntıt x.der, denilen Bu mtHlılf bir heslmet oldu! la .... ;;;;; ...:; 
tihakı bir ilin meseleü•lr .. Ba- ler mu.ver kuvvetlerinin isti- imanlar birbirlerinin anlama • mameıı hür ve lefbest degtldir- meçhul kuvveti mutlab mOnta-~ 8Ularm filtünde •-mw maı.eJ:8UiiiM ltlsal 
• rlva,etlere ıöre General fade edecekleri kıymetli üsler. dtklan dillerle batınfayorlar, ler. Ç(iDki1 kanunun esiridirler. kim bU' iWı idare ediJor. Atina ı.yat ediyorlar, bir taraftan za- drilrtl8. 
Fraaco, harbe sirmek için ıeni dir atlar ldfniyorlar, Jleveler homur· Senin tebaan lenden ne bdar ordUS11D.dan bir adam pldi; ot- fer ..ı.rt, bir taraftm tDilttler 
...Uullbı alınmuım beklemek- B d 'bqb Cebelitank danıyorlar ... Yirmi bin hücum a· korkar, Utrene onlar da kanun- Iuna ufuklan pcenln lfyah (il'- ifltWJOl'da. Nlha1et ...-ma b- Ö,Je .. Wu tanmhlı: 1d ~ 
telllr. Diift hir .-yJaya söre de, tan an :k zs ~ tn _, · rabalarmm 8ICJ1'balrı dallara ak· 1armdan o kadar belki daha fu.. dulan lstilA ettill aman Ya- ranJa1t ha müthtt maauraJı art- .........,.,, diye ~ 111"" 
lapuya latlk6metl, la.- sıkıntı. .... _ b~e Se :8 50 Lıı e- sediyor... la korkarlar ve ona itaat ederler. nanhlarm her 18)'1 blrakarak ka- ti. Bi& de lmrtuldukl, , lmda lkea lptlp ~ 
..... t-.-11:- blo'----· W - lllUDaD ~ ft AU0.. - J'abt lylelerlal de •mn. Jd 

an ... ~ • -- m• metre mesafedeki Tanca Uman- eec~ Jariyle anlanadakl •• :.:-" ..=:-.='J ~~~ lan umn menzllll toplarla tah· Medeni DiinJadan ti C t~ ha'b'bet, lalrmet eereneal ..: 
malomla Cebelitank'm iadesini kim eclildiii ve denizaltı tlaleri daaJarlf"• tamre ~ - tle umiml hir ar~ llW WL 
ptlyenktir. Bu isteil reddedi· (Arkaa ' GncUde) Kaçan Kadın ta .....,._~~dil tah.;r1Y;..; Beaee hakiki terbiye h ella 

eçenlerde ltalyaDlll Tu- • ~le beraber bJr dal prektlr. 2'ablınd 

lhtlyaa Olanlara 
- K k 1 f&yle kısa bir ha- nama nıam.,.a çalaprkm kar -
esler, Renkler ve o u ar... ~~~ • ~;:: =~ ~ =:::.ıar.~ ~ =n:..~Jbir:, Suclrostll Tevzi 

Slalrleri pek ine• •uysala ha ı •het llbontuvar tecriibeledyle auwı KraJıçeai "Bavone11 de olan bU adada bu bJr •vuç in- çak saplanarak öldürüldüjünü di. Amerlkah1ar lrendtslne na-
• lwnlar, bir mmild paream de ubit olmıqtur. Kalak zaruua Waper,, in en nihay.et bulun· un 1.ıcten iltediklerl gibi ta- anlatayorlarda. dUne ..ıam verdlllr. O pyet E~ek 
tllaledikleri yahut yaNneı bir1 llserlne t.ir ltne ile de dokunul- dutu anıJma•:tadll'." bil bir hayat dl'miye, mesut Bantan Baronel'in medeni vuOa bir ID11H:rceyJe cevap ver-
.. qıttlkleri vakit llderlnln ö- dala vakit, bazılanmD ı~lerla· Eloia Soulquet de Wagner olmaya baılamlf)anh. Dihayayla dünyadan yeatne Yadlck oı.- dl· Ankara 29 (A.A.) - 'ibret 
.... ., musiki•ln veya win cin· dn ,..- akar- Onun ıein ba· bundan çOk Mileler evvel esra- a'lk .... bwı bu adadan pek rak ukladljı çok kıymetli bir :_ Benim adan llUpntt VekAletinden tebliı edjlmtfttr: 
liae söre renkler ve maazanJar sı1annui mWlild dinlerken atla- renCiz bir wrette ortadan lmJ· nldlren haber abmyordu. Uuls mücevherin pybabeUDdeıi ve JohDIOll'clur. Bua ,ap1an bü- Memleketteki lhti~ uhlplerl 
&kir•·' Vaktiyle lbdrleri in· malan tabii bir hidisedir. Vüıa bolmuttu. Kocasa Baron Ue hiç tan pçen ~ "6ziinde bunun üwine çıkan büyük bir tin fm.wWrlaft unutmak istiyo- arasında tevzi ve takı1m ecUJmak 
ce •111Pha olanlara abdrlerl sa· mmiki dialerken ailama>'I teea- geçinemiyorlarda. Bir pce bır· buraa bpalan berkeae bpataJ.. mnnabıwtan bahlecliyotlarda. ram. üzere Vekllettmb;ee, Ziraat Bu. 
711 huta .._. ldet eldatun- un hamlederis, fakat teeulr de birleriyle aiWı lilAha pldik • iDii ufak bir C8llD8t Pbi IÖ1'Ü • Ba7Jece Galapap adallnda llOhfıDdtaler ana llpra ikram kası. vuıtui!le harieten sud-
... ~yle wle birlikte renk ve kalalın du:rdatu wln bir neti· ten ION'a en nihayet Berllnde nürdü. aurulan cennet IODA ermifti. ettiler ft ......,.,. ba§ladılar kostik celbedilmis.tlr. 
ma•un Jainedealere de hasta cesülir. Ses atlatıcı hormonlar tl· büyük bir dedikoduya 1ebep o- Galapap Umanma bJr va • Baronea ortadan yok olmUf, Miltıon b11 amç kadana 10rdu: • Bu maJlaruı mayu a11 urfm • 
denUlrdi. Batta hanıi 1eslerin .erine tesir ederler, onlar da ıös lan kaqıhkh birer talak davua purun utramaa en nadir hl • Doktor e.rarenctz bir l\lretta - Baıanes-de Waper'l ta- da ihtiyaç sahiplerine ctaııtıl • 
keHllerbıe hanıi renkler röster- yqları döldtlriirler. açmlflar ve en nihayet boşan • dile1erden biri1dL Bütün dün- öldürülmüt ve ~ uktu!er DIJOI' muz? Dr. Ritter is • :1 ~~ı;1' 0~~ -
ttilini ulataa inee ruhla ..U· B•un ıibi, kulakla tat duyan ımşlardı. ya Galapap knltçm ve arka- de yan çaJaan bir halde yiae me mbli lflt*iniz mi? • IU ""' yacı u mıan
Jerle, renkli qitiyorlar, diye et· dil an11Dda mtlnasebet te sene Uzun boylu san saçh, mavi datJannm 8radaklan aaadeti bu denf19te iltica etmltJeıdi. Bu (1enc bdm bu IUallerhı hiç lana nihayet. 20 mayu 1M1 ~ 
JealrlerdL JAbontuvar tcreiibelel'iyle •bit gtizlü, ıayet cazibeli bJr kadm l'llda bulduklanna biıiydt. vaka üzerinde bir bqli müna- birine eevap vermedL hine~ TJCaret Veklleti 1atl 

Bal'buld ku1ala tesir eden bir olmuetur: Kulak arına ipey- olan Eloia Pariste bir belan mo- • • kapla• yapdda ve m biltia - Ben dedi. Peru'hl bJr aerı- umum müdilrlütil,. ne mGnc• 
..aa ayal umanda ıösleıe de le dokunahmca budan dilleri da salonu 8ÇIDllta. Dr Jtitter'" Katli diief Vüa1ar li~ bu Wkl1e oe lpldun. O bana hiyanet et- ederek talep ettikleri ndkodl-
teilr etmesi, ta•H denllebll«ek berinde acdık, buılan da ek- Bir gün iJi bir ahbaba olan • m de ttmamiyle unutuldu. ti. Ben de her ıeyt unutmak l- lin miktarmı " ne mabat fda 
Wr te)'dir. Duyplarımıma hep- şillk hissederler ... Dille burun •· Doktor Ritter ilminde blr • B tr gün tetadüfen bu ada· • • çm buraya kaçtun. iltenllmekte oldulunu bfldirme • 
9İllla aslı bir ve umaml duyıu- ruındald mtinuebeti de a&ea dam ve diler baz, kafadarla • ya utnJan bJr gemi mil- Amerikalı Mühendis - Ya bu mezar nedir? ı leri lbmı:lır. .. ' ' ·· 
._ Nitekim pek iptidai hant • 1Abont11var tecrilbelerine lfl. nyle beraber Pacific deniziude [it rettebatmın getir· - Bu benim en 1ngili doe-
.uİplerlnde bir tek duyp her mm olmadan • herkes bilir, pi bot ve küçük bJr ada olan Ge- dili haber heıtte- A radan aene1.er ~ ... tumun mezmdar. Ve ufak bir bende fOphe barakmada ~ 

y1 hisseder ... Ba umumi dana reeellni insan aismdaa yerken lapagos aduına çekılmtıler ve si hayretler lçJn- eenlerde bir gi1n a.ıa • tereddütten IODfa Dlve etti· k6- Milton ldd••nda sar etmek • 
_ _.an hatka ha ka titrli duy- burna ,aı kokusunu hisseder... orada arılannda bir dün111ya de beratta. Cennet ~ ~m ıt. pellmin! ' ıedir. 
81an aynlmakla beraber. hlrer Onun için, meseli radyoda. ısyan eden çıplaklar llolonJm adua üzerinde "° • =~~=GdledtllJ.~~a: Atcın!;• - BJı fl918 Dıttym var Bu esrarm yakında ~le • ~ demek olan du:vıular a· tatlı bir kadın sesbdn siyledlil kurmutlarda· rarengiz bJr fell · --..um mı? celi muhakkaktır. Zıra ~ 
!sıHakJ ra'brtalar bfishatfln kay sarkıyı dinlerken ıhlerinin 1- Jt. .\' ket kanat ~ - ~~ . .,_,tın için dOn bir hava üaü haline koymak 
~.,._,..... __ m ... ı.W. iman deheetli bir nünde, sırma uçh, heya tenli GaJapaıos Knliçesi Bu k8çük koloni halkma bir Ja ft h&jat'l>lflıiüftJr. Jçin yakanda buraya yüzlerle a-
• iUJ'11DC8 yahut korkune bir ciisel hir vtkat aörilatlr, bama- - hal olmu,tu. Baronel de Wıı • Ve ba llS&ı.rt met.kip ve· mele ve ftlait ptirilecek, or -
manan ılrlnce tilylerinin lr· ama da nefti ltlr b)"lll Dkma 1 arone1 bu küçük lmlont ner kayıplara karlpnlfb. O. • Lotell'tn 111tı ,......... Tik ldr hanket1e ,..-.. SIP- manlar yılrrlacak, pleneeek ,_ 
............ lüsaetmesl sadee• me- celine bunlan bayalinbe atfet- taraflndan Gala.,.._ a- mi,e fltlCa edlll ada balkmdan Bu f6breW mGhlDdts ba ..S.- bdl w mu ormanda &Wen ~- Genç Baranelln 
asi lrir lk ffii1dlr. Knlalcta ve meyiniz: Kulaiınıa ıelen tatlı t7I daldllD k:rallçelt ban1Ul ,.n ~ oldt1klm ,. Amerika htiktm9tl tahfm. tanokla. dfinya medeniyetinden Uçmak 
.We Jrol'lnane d11YCU hAAI eden ..esin ıldnibde ve barn11nusda ilin edilmlftl. A· bertaraf, ,arı çdgm bJr haldey· dan burada Puiflk denlzlntn ft ilflhendtl llDtıan o s0n ra.1pl için Aklandığı ada da medeni 
tesir, lnllRDID cildi tberlnde de uyandırdaJı duygulanlır. O tat- da sakinlerfnin diler. Gue1ıecilerden Cicileri ko- Amerikanm müdafa•nda kul- djklerl 1radmm Banınel de Wag milletlerin kavgumda it r n......_.. vera bir duyp huıJ tı sesin uhibi belki kömU.. l'ihl hepli de Eloia gi· puyor; bJr 16~ledlkleri birlnı hınalacak OaJer kurmak bere ner oJdulUnda lll'U' etmekıe - mek bere işgal ol~ 
.... kara ıaelı ve çfirOk dittlldir, fa- bi fU veya bu .. tutmuyordu. S.nlın Doktor IBnderilmlfU· Çünkü Galapa • dir. l>aktor Bitter'in ilmi ge - Bu bdmın yakında ~ 

ulllkla 167 •l'a!ılHlakl ?Dba- kat du3 :ımıuı ıeıeekiir." beple insan mede Bitter'm DJAJda c:eMdinl gtir • .,. adalaımm stratejik IDJme- çtnce &6aJerinde pmrlıJan apt ele aeçeceji sanılmakı.dar. 
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tsı hk 
Akdeniz Harbi İçin Karşıhkb Hazırllklar 

Klupl r milli küme turnuvası
~ musavi sıırtlar altında girme
m r. Bununla beraber bu mU
~ vatsızlık, turnuvanın yeniden 
b, lamasını icap, veya klüplerin 

mdilik her hangi bir iddialarına 
<' as te kıl ettirecek mahiyette 
d ğJdır. Ancak bundan sonrası
nı düşünecek olursak tashihi la-

'll gcl"n bir takım noktalar 
b Imak kabil olacaktır. 

:Milli kiıme fikstiirüne bir göz 
a cak olursak, İstanbulspor klü
b nun yaptıgı butiıa deplasman 
v mahalli macları hep erken sa
a lerde ovnadığını. yani bütün 
turnuva imtidadınca sahaya ilk 
c- -an takım olduğunu kolayca 
gorürüz. 

Ankaranm Maskesporu ve Es
k' ehirin Demirsporu da, fikstü
rı> göre, ekseriya bu vaziyette
dır. Bu iki takımın beraber dep
liısm:ın yaptıkları takımlarla pek 
aZ zaman müsavi şartlar taşıdık
ları görülmektedir. 

'Maskesporun grupundaki Har
b'ye, ve Demirsporun grupunda
k Gençler Birliği cok defa iki 
,gün arka arkaya misafir takım
larla günün ikinci maçını oyna
mak için sahaya çıkacaktır. 

Gerek İstanbulda, ve gerek 
Ankara veya İzmirde İstanbuls
por hep ilk maçları oynarken. 
Beşiktaş da hep son maçları oy
nıyacaktır. 

tık nazarda belki bunun bir 
mahzur ifade etmediği zannı ha
sıl olabilecektir. Fakat, milli kü
me maçlarının maalesef Tem
muzun ilk haftasına kadar uza
mıcağı (o da teehhür vaki olmaz
sa) göz önünde tutulursa sıcak
larda oynamakla nisbeten serin 
olan havada maç yapmanın far
kı anlaşılacaktır. 

Maamafih denilebilir ki,İstan
bulspor ~ibi rakibi de sıcak ha
vada oynıyacaktır. Fakat ertesi 
~un İstanbulsporun karşısına bir 
.ııun evvel akşam üzeri maç yap
mıs takım çıkacaktır. Bu takım 
~erçi 20 saat dinlenmiş İstanvul
spor da 22 saat istirahat etmiş 
olacaktır. 

Böylece hangi' avantajın diğe
rine faik olduğunu varsın fut
bol federasyonu tayin etsin. En 
mı.ihim nokta bir takımın koca 
bır yaz mevsimi zarfında 1mütc
madiyen her hafta cehennem sı
cagında maç yapması, böylece 
sı.irantrene olmak tehlikesi ile 
karşı karşıya gelmesidir. 

Diğer taraftan Fenerbahçe ol
sun, Galatasaray veya diğer klüp
ler olsun münavebe ile bir gün 
birinci, ertesi günü ikinci maçı 
oynamaktadır. Bu takdirde en 
çok form muhafazası emniyeti i
le oynıyan Beşiktaştır. Altınor
du da bir kere İzmirde bir kere 
de İstanbulda iki gün arka arka
la ilk mac1 oynıyacaktır. 

Futbol işlerimizde, şimdiye 
kadar meseleler pek de ince e
lenip sık dokunmamıştır. Bir ta
kımın forma girmesi veya form-

rn~~ı 1 incide) 
zerine Alman ordularının elde ettiği 
fcıydalıırdı.r. 

Almanlar Yunanistanm bütün hava 
üslerinı ellerıne geçırmişlerdir. Alman 
orduları Akdeniz \•e Ege denizine in
mişlerdir. Mataban bumuna ındikten 
sonra Akdenizin ortalarına kndar u
zanmış olacflklıırdrr. Bu kad;:ırla da 
iktifa etmiyerek Almanlar birer birer 
Yunıın ad,1larını işgal etmektcdırler. 

Bu adaların kden:z ve Ege denizin
deki stl'atejik ehemmiyetleri bi.ıyük
ıur. Almanl;:ır bu adaları atlama taşı 
ı;ıibi kullamırak İtalyanların işgali al
tında buluırnn Oniki adalara kadar 
varacakıiırdır. Şarki Akdenizde İn
gilizlerin üc büyük üsleri vardır; is
kenderiye, Kıbrıs ve Gırit Almanlar 
Yunan ve İtalyan adalarlyl~ Mataban
da kuracaklArı hava üsleri \'e Yunan 
s:ıhillerinde tesis edecekleri deniz üs
leri sayesinde gerek bu üsleri Ye ge
rek!;e şarki Akrleni7.deki İn~\llz do
nanma~mt kolaylıkla tehdit edebile
ceklerdir. 

Bu adıılarm strateji bakımınd;:ın ha
iz bulundukları bu ehemmiyete rağ
men. Almnalar tarafmdan işgaline İn
gilizlerin mani olmıya teşebbüs etme
miş olm_aları şaşılacak bir ~eydir. Fa
kat Almanlar bu adaları işgal için İn
Uiliz donanmasının fevkal:ıde meşgul 
olduğu uımam seçmişlerdir. İngiliz 
donanması bir taraftan Pire ile Girit 
arasında Yurıanistandan çekilen as
kerleri nakleden gemllerin himayesi 
ile meşguldür; diğer taraftan şimali 

A!rikada Tobruktaki İngiliz kuvvet
lerine yardun etmiye çalışmaktadır. 

İngiliz donanması bu iki mühim vazi
fesini bırakıp dağılamıyacak bir \'a-
ziyettedir. Almanlar bu fırsattan is
tifade ederek güçlük çekmeksizin Yu
nan adalarını i~gale muvaffak olmuş
lardır. 

Maamafih hakiki Akdeniz harbi Al
manların Yunanistan sahillerine ve 
adalara tamamen yerleşmesini müte
akip başlıyacaktır. Almanlar şimdi
den Akdenize seri hücum botları in
dirmiye başlamışlardır. Mora yarım 
adasında ve adalarda da hava üsleri 
kuracaklardır. Asıl harp ondan sonra 
başlıyacaktır. 

Şimali Afrikada 

Şimali Afrika harbi de Akdeniz 
harbi ile alakadarda. Çünkü Alman
ların buradaki hakiki hedefleri, İs
kenderiyeyi zaptetmek ve Süveyş ka-

Şeker Fiyatlarına 

Zam Y apllmıyor 
Ankara 29 (A.A.) - Şeker fi

yatlarına zam yapılacağına dair 
dolaşan şayiaların esassız olduğu 
yaptığmıız tahkikat neticesinde 
anlaşılmıştır. Böyle bir zam mev
zuubahs değildir. 

dan düşmesi iş olup bittikten son 
ra anlaşılır. Bu itibarla bu iddia 
pek de varit görülmiyecek. bel
ki de "o kadar kusur kadı kı

zında da bulunur,. denil~_fil<tir. 
Tashihine imkan olmasaydı belki 
biz de böyle düşUnecektik. Hal
buki bu müsavatı tesis etmek o 
kadar kolaydır ki federasyonun 
neden bunu görmıediğine, nasıl ça 
Iışıldığuıı ve son milli küme de
dikodulannı bilmesek belki hay
ret ederdik. 

Füruzan TEKİL 

Bengtson canı sıkılmış gibi davrandı, fakat ha 
kikatta bayram yapıyordu. Yeşil kumaşı topladı: 

- Peki. Aşağı indiriyorum. Yedi numaralı vit
rinden başlıyacağız! 

Bu suretle ihtiyara, kendi istediğini kabul et
tirme metodunun doğruluğunu bir kere daha is -
bat etmiş oluyordu. Ihtiyar mütehakkim: 

- Size evvelce de söylediğim gibi, birinci vit -
rinden başlamalısınız, diye emretti. Bengtson ge
ne Qzülmüş gibi davrandı: f azan : 

nalını kapamaktır. İki h.ııftadanberi 
Mısır hududunda ta;:ırruz hazırlıkları 
yapan Alman - İtalyan kuvvetlerinin 
evvelki gün iki koldan Mısıra girdik
leri haber verilmektedir Bu kuv
vetler sekiz on kilometre ilerledikten 
sonra kısmen durdurulmuşlardır. Fa
kat bu arada Alman - ltalyan ku\·
vetleri Sollumu işgal etmişlerdir. 

Maamafih bu ileri hareketi büyük 
bir taarruzun başlangıcı gibi görün
müyor. Tobrukta muhasara edilen ln
giliz kuvvetleri hfıHi huruç hareket
leri yapacak kadar kuvvetlidirler. Bu 
kuv\·etıcr denizden mühimmat, erzak 
ve yardun da almaktadırlar. Yol or
tasında Alman - İtalyan kuvvetlerinin 
arkasını tehdit eden bu mühim nokta 
işgal edilmedikçe, Mısıra karsı yapı
lacak bir taarruz daıma tehlikeye mn
ruzdur. Onun için Alman - İtalyan 
kuvvetleri evvela Tobruk müdafııası
nı kırmıya mecburdurlar. 

Şimdiki ileri hareketinin hedefi Si
di Barranidir. General Grazyani de 
Mısıra hücum için buraya kadar iler
lemiş, ve taarruz. hareketi için bura
da hazrrlanmıya başbımıştı. Şimdi de 
Alman - İtalyan kuvvetleri Sidi Bar
raniye kadar ilerliyerek burada te
cemmu edecek ve Ancak Tobruk düş
tükten sonra büyuk tarrnza başlıya

bilecektir. 

Buna mukabil İngilizler de Mısrrda 
süratle müdafaa tedbirleri almakta
dırlar. İmparatorluk kuvvetleri Mı
sırda toplanmaktadır. Habeş harbi de 
Des~ie'nin zaptmd;:ın ımnra bitmiş gi
bidir Buradaki kuvvetler Mısıra ge
Uı:ile~ektir. Mısırdaki imparatorluk 
hava kuvvetleri de Alman hava kuv
\'etlerl ile boy ölçüşecek derecede 
kı...vvetlidir. Binaenaleyh İngilizler 
burada zayıf değıldırler ve Alman
İtalyan taarruzunu emniyetle bekle
mektedirler. İngilizlerin şimdi en zi
yade ehemmiyet verdikleri nokta Tob
ruk müdafaasını uzatm11k, ve dilşm:ı
nm taarruzunu geciktirmektir. Çünkü 
ergeç buralarda cehennemi sıcaklar 
başlıyacaktrr. Bu cehennem içinde 
harbetmek güçtür. İngilizler bundan 
isti!ade ederek Alman taarruzunu a
kim brrakabilir. 

Zaten :V1ister Churihill de son nut
kunda Mısır harbinden emniyet verici 
bir lisanla bahsetmiş, ve İngiliz ordu
larmm Alman ordularının yerinde 
bulunmasmı tercih etmiyeceğlni _ı;öy
lemiştir, Demek ki İngiliz kuvV'etıe
rinin vaziyeti Almanlarınkinden da
ha iyidir. 

lzmirde Bir Kadın 

Sevgilisini 

Bıçakla Öldürdü 
İzmir, 29 (TAN) - 35 yaşın

da Pakize uzun müddet dargın 
bulunduğu sevgilisi 33 yaşında 
Ali ile barışmış ve o gece bir 
eğlenti yapmışlardır. Bu ~sna
da rakı içerlerken tekrar müna
kaşaya tutuşan sev~ililer arasın
daki kavga gittikçe büyümiiş ve 
nihayet Pakize bıçağını çe1f erek 
Aliyi öldürmü~lür. ... 

Deri tacirlerinden Mehmet 
Karayın, sev';!ilisi artist Müscr
ref ile danseden 17 vaşında Re
sadı kıskançlık saikasiyle ·ve ta
banca ile barda öldürmüştür. 

- Yarabbi! Sen ne istersen olur! 
atelyedenJ Lilian bir kenar mahalle çocuğuydu; çocu~'lm

dan mahallenin en eski evlerinin harabeleri için
Ve basma örneklerini kucaklıyarak 

çıktı. 
esans kokusu dalga de meydana çıkan, büyük gaz kanalları içinde 

saklambaç oynamıştı. Sonra basık ve pis kokulu 
Asansörde hala, Lilian'ın 

lanıyordu. 

K 1 S 1 l\f : m 
Lilian, elbise kısmının, Fransız modeli salonun

da satıcıydı. Adı, Lilian Smith'ti; çünkü kanal 
amelesi Smith'in kızıydı; kendi aile isminin ve 
~eceresinin "adiliğini,, saklıyabilmek için başına 
bır de Lilian eklemişti. Bazı bazı, hiç belli etme
den, kendi adının afişlerde nasıl bir tesir yapaca
gını düşi.miirdü: Sinema aktrisi Lilian Smtth, Mu
zık-hol yıldızı. güzellık kraliçesi Lilian Smıth. 
Bunu duşündiiğü zamanlarda, Smith'i başından 
defetmek ve yalnız "Lilian,, ı alıkoymak isterdi. 
Ruhunda, "~şağı tabaka,, dan gelen her şeye karşı 
derin bir nefret vardı: Penceresinden bacaklar -
dan başka bir şey gözükmiyen kendi bodrum ka
tının mutfı:ık kokusundan geceleri yerlerde ko;5u
san hamam böceklerinden adi cins aynanın çat
lağından nefret eder, yatağından, elbisesinden, 
anasından babasından ve çok çalıştıkları çin hiç 
bir zaman hakiki bir kibar eli olamıyacak olan 
el erinden nefret ederdi. Müşterilerden de nefret 

er ve bu histen bir türlü kendini alamazdı. Kcn-
hususi otomobilleriyle, çantaları çek dolu, ya

hutta onlar namına para öd.iyen adamlarla birlik
te magazaya gelen zengin kadınlardan nefret e
derdı. Evet, onlara öğretilmiş, satılık bir manken 
t bcsslımiyle omuzlarının üzerinden gülümser, 
f kat ayni zamanda bu tun \ arlığiyle hep:iindcn 
n fret ederdi. 

bir terzi dükanında çıraklığa verilmiş, daha sonra 
Ünion Skuer'in bir mağazasına ve en nihayet 
Merkez mağazasına yerleştirilmişti. Orada, muh
teris hareketleri sayesinde, mağaza müdti.rıüğü 
idaresindeki satıcılart mektebine devam etmişti. 
Evvela girdiği dikiş eşyası kısmından, sıraı:.iyle 
çamaşır kısmına ve nihayet iyi hizmetleri ve kem
di şahsi gayretiyle, prova salonunun en kibar 
kısmına kadar yükselebilmişti . 

Burada her şey; renkler, sesler, ışıklar adeta 
loşlaştırılmıştı. Yerlerde, genç Lilian'ın Üzerlerin
de yürümiye bayıldığı kalın, gri - pembe yumu -
şak halılar, ayni renkte dıvarlar, ışıklarını tava
na aksettiren kromlu projektörler.. Baş satıcı, 
Fransız Madam Şalon, bütün bunların mutlak ha
kimiydi. 

O adeta yarı deliydi, iyiliği - kötül@ü hiç beJJi 
olmazdı; o rüzgara tabiydi: Hisli saatlerinde satı
cılara, Paris'in meşhur bir moda ressamiyle ge -
çirdiği betbaht aşklarını anlatırdı. Lilian Mada · 
mın gözüne girmek için, elinden geleni yapıyor
du; çünkü ilerlemek daha ileri gitmek, daha yLik
seklere yetişmek istiyordu. İki aydır sırf satışla 
değil, ayni zamanda modellerin teşhiri işiyle de 
uğraşıyordu; 16 dolarlık sınıftan, şimdiden işini 
üzerine almış bulunduğu, daha yüksek ücretli 
mankenler sınıfına geçmek üzereydi. 

İçeriye, ya bir samur kürk, ya gece tuvaleti, 
veya Patu modeli, gece mavisi bir dekolte ile gir
diği zaman, kendisini aynada bir lahzecik gön•bi-

:rn - ı1 - l!Pt 

A SK ERL iK İŞLER İ 
ve ŞUBEYE DAVET 

Cebelitarık 

Taarruzu 

Neticeleri 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

haline getirildiği takdirde, İn. 
giliz donanmasının bu Boğaz
daki hareket serhcslisini güç· 
leştirebilirler. Mihverin İngil. 
tereye nazaran difrer bir üsti!n· 
lüğü de, bu harp sahasında ln
giliı lerin bizzat Cebelitarıktan 
başka yakın bir hava üssüne 
malik olmamalarıdır. 

1 Üsküdar Askerlik Şubcs'.nden: Ö
demişte ikamet etmekle iken Üs.kü
darda Doğancılar caddesinde 17 sa
yılı hanede oturdukları iş'ar edilen 
ve adreslerinde araruldıf'ı h:ılde bulu
namamış olan jandarm:ı yüzbaşı Sü
leyman Ayçelenin kızı Havva Hay
ri.innisa ile oğlu Mustaf:ı. Gündüzün 
aı-ele ~ubeye müracaatları. 

Emi:1önil As, Ş, den: Yedek Lv. As-- , 
kğm. Süleyman Oğ. Hasa:-ı Tevlık 
Al:ıta:r ( 18196), Ankara şubesinden 
yedek muhabere Asteğm. Hayri oğ. 
Nihat Oran (31-.70). Yedelc ?. Yar

bay Abıdin oğ. Ziver 1318-519;. 

l~UGUN" ! ' 
<J,00 Saat .ı>yarı 
8.03 Haberler 
8.ltl Müı.iP" ( r-1.) 
9,00 LV ki.Jdı11ı 

?!-<O(;R.\:\1 

ı 
18,30 Pt>lltBı ;ı 
ıd .qı; r('>('U, saati 
:9 Jlı IIJbc!ler 

l l!J 4 5 r ~ -,t.şma 
19,5J ıf.uı:ık 

Kayıtla! ı .v'.lpılmak ü .. ere nü!ııs n(ı
viyel ri•::Janlariyle birlikte ı;ubf'yr. 

müracaatları. U,30 Program 
,D••••••aı•Hı••••••••••••-._ l ı?.,33 Türkul"'r 1

20, l -. ,{/.>dY"J 
Gazetesi 

Musikimizin 
' 12.50 Hebarler !?0,45 Fasıl hE.yd' 

21,10 Konhşma 
21,25 Saz Milli Büyük Zaferi 

Mihver devletlerinin bu im
kanlarının karşışrnda İngilizle
rin de kuvvetli müdafaa vasıta. 
larına malik oldukları muhak
kaktır. 

Kara ile irtibatı kesilmiş yek 
pare bir granit kayadan ibaret 
olan Cebe1itarık müstahkem 
mevkiinin, yeni harp tekniğinin 
icaplarına göre tahkim edilmi-. 
ve uzun bir mukavemet icin ha. 
zırlanmJ~ olduğundan şüphe e_ 
dilemez. 

MÜNİR NUREDDİN'in en sahhar şarkılan, 

MÜZEYYEN SENAR'ın nefis terennümleri 

ÜSTAD SADETTİN KAYNAK'ın ibdalı besteleri 

ve FERDİ TAYFUR'un harikulade taklitlerile 

Bütün İstanbulu Gaşy Eden 

Boj!a:1.ın Akdeniz ve Atlantik 
cephelerinde hareket imkanına 
malik o~an İngiliz donanması, 
Tanca ve Septc'nin f7.hkiminc 
kısmen mani olabilirler ve mi.i
tcarrız kuvvetlerinin ilerleyişi
ni gii<:lcştirebilirler. 

BİN 
G 

B İRİNC İ 
E C E 

Gördüğü Harikulade R'ağbetten Dolayı 

İngilizlerin Vaziyeti: 
Sinemalarmda 

I• ngilizlerin Portekize kafi 
mikdarda asker ihra.ç e_ 

derek Alman kuvvetlerinin · sağ 
cenahlarını tehdit etmeleri de 

BiR HAFTA DAHA GÖSTERiLECEKTiR 

imkan dahilindedir. 
İngilizlerin, dahili harp esna

sında muvaffakıyetlerinc yar
dım etmemek gafletinde bulun. 
dukları General Franco'nun düs 

Bu muvaffakıyet şerefine Programa meşhur Polis hafiyesi 

ŞARLİ ŞAN'ın Yeni ve :Müthiş Heyecanlı Filmi 

K A T i i M L K ? 
• 

manı cümhuriyetçi İspanyolla- -
rın da Franco kuvvetlerine ba- ilave Etmiştir· 
zı rniişkiilat çıkarmak imkanla. ••••••-••••••••••••••••-~ rı yok değildir. ı, _____________________ _ 

Fakat. bütün bu ihtimallerin 
tahakkuk edebilmesi için İngi- İstanbul muhitinde daima en sec~in filmleri gösteren 

liderin, mutatlarının hililına o- ÇEMBERLITAŞ SIN.EMASI T
2
e
2
le
5
f
1
o
3
n: 

larak, hadiselerin inkişafma in· _ 
tizar etmeksizin mihvcrcilerden Buı?iin Matinelerden itibaren: 
daha evvel davranmaları icap 
eder. Bu işin muvaffakıyetle 
başarılması, Amerikanın harbe 
girmesini de kap ettirmektedir. 
Aksi takdirde İngiliz - Amerika 
cephesinin hu partiyi de kaybet

Emsalsiz 2 şaheser film birden 
Bu sinema mevsimirfde gösterdiği meşhur filmleriyle Beyoğlu 
muhitinde büyük alaka uyandıran ŞARK sinemasında göste

rilen ve büyük takdirlere mazhar olan 

mesi ihtimali vardır. 1 - BAL PARE 
.İLSE WERNER ve PAUL HARTMAN 
Tarafından yaratılmış emsalsiz şaheseri takdim eder. 

Senenin Süper Filmi • 

2 • LONDRA KALESi 

Diğer cihetten. Cebelitarık 
müdafaasının miiessiri~·et \'C 

ınuvaffakıyeti, büyük mikyasta 
Mısırın kapılarında cereyan e
den harbin mukadderatı ile a
lakadardır. İngilizler bu harbi 
kaybettikleri takdirde donan-
m~lan, Akdenizde hapsolmak BORİS KARLOF BAZİL RATHBON 
tehlikesini önlemek için Atlan- İngiliz tarihinin Haşmet ve azamet dolu safahatı ... Kralların 
tiğe çıkmak mecburiyetinde ka· harbi ... Saltanat hırsı .. Londra ka1esinin merhametsiz, gaddar 
larak v~ bu keyfiyet, Cebeli- ve esrorcngiz celladı. .. Büyük ve hazin bir Ask faciası. 
tarık mudafaasını çok zayıflata_ ı AvTıra: PARAMUNT Jurnal. en son harp ve diinya haberleri 
caktır. 11. ti 

İngilizler, Mısırdaki harbi ~ ._ 
kaybetmemekle beraber Alman " - ' 
ve italvan kuvvetlerini de mağ- 1 BU AKŞAM 
lup edemedikleri takdirde do- RİCHARD GREEN - BRENDA 
nanmalan -bugiin olduitu gibi- M E L E K JOYCE GLADIES GEORGE -
ayni zamanda sarki '\'e garbi Ak . 
denizde faaliyette bulunmak ii. Sinemasında RİCHARD DIX 
zere iki panaya ayrılmış ola
caktır ki. böyle bir vaziyet, i
ta] van donanmasının kuva;vi 
külliyesine garbi Akdcnizdeki 
İne:iliz donanmasını oyalamak 
imkanı vemıek suretiyle. Cebe_ 
litarık'ın müdafaasını zayıflata

gibi 4 büyük sinema Yıldızının şahane bir surette yarattık
ları harikulade güzel ve müessir sahnelerle dolu 

KiRiK YUVA 
bilir. 

M. ANTEN 
Nefis Bir Şaheser Takdim Edecektir. 

~ ................................ .,, 

No. a 

liyor, duruyor, ve öğrenmiş olduğu mutat hare
ketlerle elbisesini bacakları etrafında genişleti -
yor, dönüyor, ve omuzları üzerinden, o nefret et
tiği müşterilere gülümsüyordu. 

Meslek diliyle söylemek icap ederse, genç Lili
an, 40 beden manken vücudüyle harikulade bir 
endama malikti. Tek kelimeyle o, ince zarif kal
çaları, selvi boyu, narin bilekleriyle hakiki bir 
kraliçeyi andırıyordu. Onda her şey yerinde ve 
zarifti: Göğsü, dizleri, kalçaları, sanki Allah bu 
amele kızını özene bezene, kadın cinsinin en gü
zel nümunesi diye yaratmıştı. Umumiyetle bütün 
hatları fevkaladeydi; yüzü o kadar güzel değilrli; 
hatlar fazla sertti, ağız ve çenesinde babası 
"Smith,, i, "aşağı tabaka,, gelişi, yükselmek ihti
rasını andıran bir ifade okunuyordu . 

Giyindiği bütün o elbiselere, o ipeklilere, şifon
lara, kadifelere aşıktı; hele, kürkler onu deli ('di
yordu. Bütün bu harikulade kumaşların okşayışı 
altında derisi, daima bahtiyardı. 

Erih onu ilk zamanlar, "soğuk bir mermer,, e 
benzetmişti. Fakat bu doğru değildi, çünkü kin
de müthiş bir ihtiras vardı ve çok zaman o, da
yanılmaz bir ateşle yanıp tutuşuyordu. En fecii de 
provalardan sonra, bütün onları çıkarmak, ve 12 
dolarlık zavallı kostümünü giymek mecburiye -
tiydi. 

Elbise değiştirme payı olarak mankenlere 
1-2 dakikadan fazla müsaade edilmez. Satış salo
nunda, müşteriye karşı, yavaş yavaş, istediği gibi 
yürüyebilir, fakat oradan çıkar çıkmaz, soyunma 
yerinde, üç kanatlı aynanın karşısında, onu müte
madiyen dürtükliyen baş satıcının önünde. sırtın
dan bir elbise sıyrılır ve acele acele bir diğeri gi-

yilir. Fakat her şeye rağmen, bütün bunların en 
fecii, bu canım tuvaletleri, müşterilerin ::artında 
görmektir! Böylelikle bir modelin zarafetinden ne
ler kaybettiğini, bütün bu, fazla şişman, fazla bü
cür, fazla yağlı, fazla yaşlı kadınların onların içine 
sığabilmek için, nasıl çırpındıklarını ve aynanın 
karşısında nasıl saçmaladıklarını görmektir! .. Esa
sen hiçbiri onları taşımasını becercırnez, en güzel 
kürkler, Üzerlerinde adeta bayağılaşırdı ... 

Genç Lilian'ın, içinde yanan nefreti, işte bunlar 
yakmış tutuşturmuştu. 

O, ortaya çıktığı vakit, çok zaman müşteriler, 
"Ah, ne olurdu, sizin endamınız bende olsaydı, dı
ye hayıflanırlardı. 

Lilian, kendi kendine, gurur ve istihfafla: 
- Tabii ya, diye düşünürdü; tabii benim vücu

düm sende olsaydı ... 
Ve düşüncesine şöyle devam ederdi: 
- Olaydı, ne olurdu sanki!? .. Insan işte böyle 

benimki gibi bir vücutle haftada ancak 16 dolar 
kazanır, ve bir bodrum katında oturur, evet. ta 
en dipte. Bu endamda bir kızın sevgilisi bile ola
maz; çünkü o, erkeklerin çoğu içın fazla güzeldir! 
Onun ayarı erkeklerin ise bu adi mağazaya zaten 
işleri düşmez! 

Madam Thorp: 
- Kemer fazlaca dart Sözüyle Lilian'ın bu kar

makarışık düşüncelerini bozdu. 
Madam Thorp, arkadaşları üzerinde, "Heybet

li,, tesirini uyandırırdı: siyah. dar bir gece elbise
si içine güçlükle sığışabilmiş, aynanın karşısında, 
olduğundan hafifçe daha iyi gözüküyordu; biıtün 
satış salonlarındaki aynalar bu hususta az, çok 
müsamahakardır! Onların yapılışları sırasında s:öy
le bir miktar himmet (!) te bulunulmuş, bu saye
de Bayanların (!) olduklarından azıcık olsun, da
ha zayıf görünmeleri temin olunabilmiştir. Hal -
buki, hazır elbiseler kısmında bu zahmete lüzum 
görülmemiştir: Orada 48-50 beden müşteriler boJ 
dur, fakat onlar buna, tevekkülle katlanırl:ır ve 
Allahın verdiğine şükrederlerdi. Alış-veriş sonun
da yorgunluk a.!m~ üzere, şöyle hafiften yukarı
ya, büfeye tırmanırlar. 01:,,4a bol bol sandiiviç ve 
kremalı elma börekleri atıştırırlardı. 

( Arkası var ) 

13.05 Şarkılar 
14,00 Orkt-str:.ı 

21,45 Bando ... 
18,00 Saat ayan 
18,03 :VIelodller 

22,30 Haberler 
22,45 Caz (Pl.) 
23,30 Kapamş, 

Mevludü Nebevi 
Merhum Ali Rıza Mataracının 

ruhuna ithaf olunmak üzere Ka
dıköyünde Osman ağa camii şe
rifinde 1 Mayıs 1941 tarihine te 
sadüf eden Perşembe gtinü ö.i{lc 
namazını müteakip mevludü ne
bevi kıraat olunacağından mer
humu tanıyanların te~rifleri rica 
olunur. / Mataracı ailesi 

~-------t, 
MARMARA 'dö 1 

·~~~-----ii!iiii!i~~~ .. 
Lionel Barrimor 

un bütün ruhları heyecana 
veren, bugünkü bütün dün
yayı gözyaşlarına boğmuş 

olan 

MUKADDES 
VAZİFE! ••• 

Başladı. 
Ayrıca: Dahi Komikler: 

LOREL - HARDİ nin 
Kahkahalar rekoru 

HAYDUTLAR 
ARASINDA 

I 
'-- Türkçe Sözlü 41m , -

Bugün matinelerden itibaren 

Kadıköy 

O PERA 
Sinemasında 

Mevsimin en heyecanlı filmi 

KiM Ö LECEK 

KiM DÖNECEK?! 
Yedisi ölecek .. Besi dönecek 

Nasıl ? NiÇin ? 
Bakir ormanlarda, kafatası 
avlıyan vahşiler ve yam

yamlar arasında geçen 
Fransızca sözlii film 

~-, ............... ~ 
,_~ .. - ...... __ mf __ 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Krş. 

Başlık maktu olarc: .. ; 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 300 
' ,, ,, ,, 100 
5 ,, " " 75 
ilan sayfasında .. 50 • 
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Soldaıı Sağa: 1 - Asyı:ı.d 
bir ova 2 - Ahz edememek ~ 
Ters okunursa: Yük taşır 4 
Bir isim - Olüm 5 - Ters oku 
nursa: Bir asit - Sıfat yapmıy 
yarar 6 - Deynek - Bir Alma 
Nazırı 7 - Ters okunursa bi 
nehir - Bozukluk 8 - Bir har 
değişirse: Çok değil - Bir h.:ır 
değişirse- Nehir 9 - Çiçeği 
uzvu. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Tenh 
değil 2 - Alakadar olmıya 
3 - Oruç ayı 4 - Fakat .5 
Kahve içme yeri 6 - Umma 
tan emir - Ters okunursa: Me 
rukat 7 - Bir isim - Hasrat ç 
kilen yer 8 - Bir harfi deği 
şirse· Ok olur - Bir renk 9 
A•ılmaktan faıl 

EVVU J{J Bl 1 :\11\C'A SoJ 
dan Sağa: 1 - Palabıyık 2 
Amalara 3 - Rer - Ba - Ar 4 
Ariza - Aka 5 - Lise - Usul 6 
Aka - Sraya 7 - Ma - Mib - U 
8 - Iceleca !) - Karaburur! 
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Avustralya ve 

Kan 

Kat'i 
da'n n 

K rarı 
(Bnsı 1 incidcJ 

J i\ N 

Yunanistanda 
(Bnşı 1 incide) 

Yaralllar Avusturalyaya 
ııakledilecek 

Sydney 29 (A.A.) - Orta Şark 

Sovyet Rusya 

ile Japonya 

Birlik Olursa 

SOVYET • İRAN 

Münasebetleri isin 

lranldarın BirTekzibi 

5 

Plymouth ve 
Brest'e Mukabil 
Hava Akınları 

"Ş~lom Aş, 1880 yılmda Polo nyada doğmuştur. Romanları, Piyes
lcrı ve hıkt'ıycleriyle tanınmı ştır. -Bırakılmış Çocuk- onun k e
sik, sinirli ve dramatik üslfı bunun en fyi nümunelerindendir., 

"Kanada dünyanın hürriyeti 
ta ve Akdenizde vaziyetin inki- (Başı l incide) 
safı neticesinde, İngiliz v::ıralıb- "Şayet Japonya ile Sovyctler 

Şehrimiz Iran baş konsoloslu
ğundan aldığımız bir mektupta 
şöyle denilmektedir: 

Londra; 29 (A. A.) - Bu gece: 
1~ Jngiliz bombardıman tayyare. 
sının Breste hücum ettiği öt{renil 
miştir. 

9urlh uyandığı vakit, ~u!un ci- cağını bilemlyordu. Bir an, onu orada 
yak cJ,Yak ağladığını duydu ve bırakmak aklına geldi. Fakat nedense 

tozıerını nçmadıın k~rısımı bağırdı: bunu yapıımııdı. Onu tekrar kucağımı 

uğrunda yapılan miıcaclelede ne 
evlflfüırını, ne iktıs::ıdi menbaln -
rını esirgemiyecektir. Ingiliz hü
kumetiyle Dominyonlar 1941 Al-
man harbinin 1940 senesinden 
daha az müthış olabileceği tnr
zında herhangi bir hayale kapıl
mamıslardır .,, 

rı. muhtemel olarak Avustralya- Birliği beraber hareket f'derler -
va _gönderilecektir. Avustralya se Avrupada artık korkulacak 
Dahiliye Nazırı , bu_ııün bu key- bir sey olamaz.,, 
fiycti bildirmiş ve Avus•raiya - Matsuoka, Stalin'e şu cevabı 
~an, Avustralyalı yaralılar gibi vermiştir: 

"18 nisanda çıkan gazetelerde 
O. F. 1. den naklen Anadolu A -
ja'nsının bir haberi intişar etmiş 
ve bunda Asahi ismindeki Japon 
gazetesinin şu haberleri neşret -
miş olduğu bildiriliyordu: 

lngiliz tebliği 
Lomi!a, 29 <A. A.) - "Tebliğ':' 

Blenheım tayyareleri Pazartesi 
sab~hı, Holanda sahili açıkların. 
?a. ı~~e gemilerine refakat eden 
ik~ d~şm~n muhribine hücum et. 
mışt:r. !3ı;az sonra düşman harp 
gemılerının kalın bir duman ta· 
bakasına büründükleri ve dur 
duklan müşahede edilmiştir. B~ 
cesurane hücumdan dört tayya • 
remiz dönmemiştir. 

- Goldııl Şu veledı sustur. nldı ve bütün hatlarını inceden inceye 
b Ses veren olmadı. Burih etrafına gözden geçirerek, sıkı sıkı goğsunc 

ındı. Golda görunürlcrde. yoktu. bastırdı, Simdi onda, kendisine benzi 
n ı az şaştı, "herhalde yıkanmıya git- yen birçok hatlar oldui:unu görllr gibi 
Ilı .ur!" dıye d~undu, Bir paçavra oluyor, ve bu fikre karsı. \ ücudtinun 
~ rçnsı buldu, ve susturmak için çocu- her zerresinde bir sıcaklık his.c;ediyor-

n E;una tıkadı . .::>onra giyinmiye ve du, Cocufa: 
~ oblıner'm evinden "kaldırdıgı" gü- "Küçük Kulok!" diye bağırdı. "E-

.ı şamdanları kaça "okutabileceği- vet, sen kilçilk bir Kulok'sun, ki.ı
hesaplamıya başladı ve birer birer çücük bir Kulokl Hem de yaman bir 

• rar gözden geçirmek i.ızere, onları Kulok. Sen de bilyüyeccksin., Bacıı-
ıadığı tavan arasına çıktı. Aradı, lardan, hava borularından, tavan a

la. adı .. ., Bulamadı! Acele tekrar aşe- rası pencerelerinden evlere dalacak
ı:ı ınlp, karısına alt eşyaların asılı sın .. Kilitler kıracak, dana derileri ça
t.Jıuııduğu yere koştu, onlar da yok- lacaksın .. Sonra çocukların olacak 
l<.1 . ... Ve ı~tc, onun kaçtığını ancak o senin de,. Ve anaları, onları bırakıp 
l<ı .. ı.ın anlar gıbi oldu, gidecek .. Fakat sen çocuklarınla knpı 

Acaba kınunlc kaçmıştı? Şloma kapı dilenecek misin'. Nesin sen. hal 
ŞJosser'le mı? .. Hayım'le, Goob'le mı? Bir Kulak, benim gibi .. Sen .. Ben." 
Kcndını aldırmamaya zorladı. Du- Çocuğu nehrin kıyısına bıraktı ve 

\'aılara tukurerck: onun ne yııpacağını görmek fcin bir 
"- Eh .. Kaçtıysa kaçsın,. Canı ce- ağacın arkasmn gizlendi .. o. debelenl

henneme!. Kınun umurunda bu? di- yor, parmağını emiyor ve oynarmJ$ 
.l'c soylcndı., Hoppala yalnız bu ek- gibi: "Annne .. annne.,'' diye sızlanı-
•ıKtı . .'' yordu, 

Birden aklına çocuk gelmlııU: Daha geride başka bir ıığııcın arka-
"- Simdı bu piç kurusunu da ne sına geçti, fakat hAlfı onun ağlaması 

halt etmeli? Hele nereye gittiğini bir kulaklarındaydı. Böylelikle, daha ve 
bılscm!. Kııpısınm eşiğine bırakırdım. daha uzaklara, ağaçtan afnca geçti; 
lı.l da hayrını ~ör!. Bu senin malın, hlc bir S65' fşltlp, hiç bir şey göreme
dıyel." yinceye kadar., Sonra "tabanlnrı yağ-

Birdenbire basma cinler, &eytanlar !adı." Fakat çocuğun ı;esi, koşarken 
lişüşüvermlşU, Sarardı, dudaklarını ke bile aklından cıkrnıyordu. Birdenbire 

irdl, elleri titriyordu. "Nehre yuvarlanabilir!" diye dUşOn
Bebeğe yaklaştı. Pis yorgan parça- dü. Bası ağrıyor, itinin ezildiğini du

sı bir yana tckmelcnın.t,,, açık saçık yuyordu .. Fakat kosmakta devam et
~atıyordu. İki eli ajı.ında yumruklan- ti .• 
llııştı, aptal aptal sırıtıyordu ... Ağzının Biraz sonra durdu, etrafa bakındı, 
b çunl, ona bir başkasını hatırlattı.. ve ayni hızla geri döndO 
tski bir Asina mıydı?.. Pek iyi se- Cocutız yüksek sesle ağlıır buldu, 
temiyordu!.. Onu kollarına aldı ve ormanın dısm-
Çocuğa sırtını dl!ndQ ve kaıııy:ı çe- daki kulübelere yaklastı.. Kapı kapı 

iterek sokağa :fırladı. Hiç bir maksat- dolaşıyor, kırık bir se5le yalvarıyor
•ız yürüyor, :fakat bir türlü içi rahat du: 
«!demiyordu. Cocutun bağırması kulak "Öksüze biraz süt.. Öksiizc biraz 
larındaydı, sanki onu geri çağırıyor- süt .. " 
ltıuş gibi.. Onun ,..wnuk bacaklarlyle 
tepinip avaz avaz bağırması bir türlü 
aklından çıknu7ordu.. Hayır! Geri 
dönmeliydi: 
"- Su kaltağı bir 7akalıyabllsem! 

Alimallah boğazına ;yapıştr, dlll bir 
karış dısnrıya uğrayıncaya kadar sı
<ardıml.. Canı sehenneme! 

* * fı:rmdaı:ı bir ekmek aldı ve eve 
döndO. Çocuk yine eskisi albi 

tıyordu; yine tebessüm içindeydi: 
"Ne de rahat 7atıyor, aıpal" diye 

SÖylendl. 
... Ve tekrar evden çıktı, Fakat bir 

türlQ uzaklaşamadı. Ayakları tutulmuş 
l!iblydl. Mütemadiyen çocuğun ağladı
Cını sanıyor, ve bu ona azap veriyordu. 
Yumruklarını sıktı. ve gerisin geri

.l'e eve döndO, Bu sefer çocuk sonu 
l:elmiyen bir :feryat halinde: "Anne .. 
A.nnne! .. Annneneee! .. " diye bağır 
bağır bağırıyordu. 

"Anne, ha!. Köpek yavrusu! .. Hay
!li git te bul onul. Anne, ha! .. Canı 
Cehenneme!." 
Çocuğu kucağına aldı... O kilç{kük 

~udaklarlyle bir şeyler aranıyordu. 
Burih onun, yanaklannı ve ııırtıru 

t<:ıkşarken, ''yıldırımlar çarpsın o .ka
tyıl . .' diye kOfredlyordu. Hııydl, &im
i sus, ağlama, Sloymale.. Ne olursun 
glama .. " 
Çocuk ağuyle bir şeyler aramakta 

ijevam etti, birisini çağırıyormus gi
bi bir kaç defa ellerini, ve konuşa
takm~ gibi başını salladı. 

Burlh onu, göğsilne biraz daha bas
~ırdı, ve silt bulabilmek için etrafını 
ra~tırdı. Sobanın üzerinde bulduğu 

~ır parça süte ekmek doii'radı ve onu 
~avaş yavaş eocuğa yedirirken, onunla 
~umuşak bir sesle konuşmıya ba~ladı: 

"Ye, oğlum, ye .. Annen bıraktı glt
~i. senlM Allah kahretsin onu. Bir kö
tıek bile yavrusunu bırakıp gitmez •• 
P köpekten de aşağılık .. Haydi, ağla
hın yavrum.. Bırakmam seni. namu
~ hakkı içln .• 
Çocuğun ağlaması dinmişti, onu bir 

eze sardı, kucai;lına aldı, sokala çık-

* ...L 

Çarşıdan geçerken, büyilk bir alA-
ka uyandırmıştı: Herkes Bu

ih 'i kucağında bir çocukla gördüğü
e snsıyordu. "Hırsızlar piri" ihtiyar 
radnik ayal;a kalktı, ona yakla~tı, 

e: 
- Maşallah, tosun gibi .. Bu baca

brdan yaman tırmanacak .. Anası kim 
b~nun?. Diye sırtını ok5adı. 

- Canı cehenneme!.. Bıraktı kaçtı 
ııu .. Üstelik sarndanları da götürdO .. 
- Ah! 1ıin aynadır, Kulok (1), aa

a güzel bir oyun oynadı! .. Artık mes-
egi bırakır, bal gibi bir çocuk dndı
ı olunıun,.. 

- Bos ver simdi! Derdini veren al
h, devasını da verir .. Kulok, ne de 

Isa Kulok'turl 
Yoluna devam etti. Ona öyle gell

ordu ki, herkes onu parmakla gôs
'<!riyor, ve arkasından ıülüyordu. 

* ~ 
Şehrin ~dakl ormanda, bir ta-

~ oturdu. Görünürlerde kimse-
yoktu. Çocuğu yanma bıraktı ve 

a acı bir le yarasiyle baktı. O, göz
rınl kırpmadan kendisine bakıyor, 

~aş parmağını l.'rnlyor, diisilniır gibi 
ozukUyordu. Kulok çocu''U ne yapa-

(1) Yumruk. 

Karadağ Devleti 

de Kuruluyor 
(Başı 3 ünciidc) 

tayyare subayı ile diğer bir kı
sım tayyare1nürettcbatı Mosko
vaka ~elmiş_tir. Bu tayyareciler 
Savoia tipinde üç bombardıman 
tayyaresiyle gelmişlerdir. Mos
tari'den kalkan tayyareler Bulga
ristanla Romanyadan geçerek 
Moskovaya varmışbrdır. J 

lngiltereni11 Bclgrat sefiri 
Roma 29 (A.A.) - Piccolo _ga

zetesinin salAhiyettar bir kny -
naktan öğrendiğine göre, 6 ni
sanndanberi kendisinden haber 
alınmamıs bulunan İnıdlterenin 
Belgrat elçisi Sir Ronld Camp -
bell, kücük bir vapurla Girit a
dasına gitmeğe teşebbüs ederken 
Adriyatik'te blt İtalyan torpido
suna alınmıştır. Sir Ronald ile 
Beraber, İngiliz ataşemiliteri 
Yarbay Clarke ve Nevyork Ti
mes'in muhabiri Amerikan gaze
tecisi Brock da İtalyan torpido
suna alınmıstır. 

Lo.ndrada malumat yok 
Londra 29 (A.A.) - Almanla

rın Yugoslavyayı istilasındanbe
ri kendisinden haber alınamamış 
olan İngilterenin Belgr:ıt elçisi 
Campbell ile elçilik ve Belgrat 
konsolosluğu memurlarından ha
ıa malumat yoktur. D. N. B. a-
1ansının neşrettiği bir haberde 
denildiği gibi Sir Ronald C-:ı.mp
bell ile ataşemiliter Yarbay 
Clarke'in küçük bir vapu:-la Gi
rid'e giderken bir İtalyan torpi
dosu tarafından esir edildiği hak
kında da teyit mevcut de,ğildir. 

Sir Ronald Campbell ile elci
lik ve konsolosluk memurları 
hakkında Alman ve Italynn hü-
kumetlerinden malumat alması, 
Amerika Birleşik Devletleri hii
kümetinden rica edilmiştir. Al
manların Yugoslavvnya girdik -
leri zaman, bu .wvatı Yugoslav
yadan çıkarmak hususunda İn
giliz hükumetinin gayretleri mu
vaffak olmamıştır. 
. Campbell ile elcilik ve konso
losluk memurları, Yugoslav hü
kumeti kendisini Belgrad'ı ter
ketmek mecburiyetinde gördü-
ğü zaman Yugoslav hükumetim 
takip etmişlerdir. Bu zevat, 15 
nisana kadar Yugoslav hükumeti 
ile beraber kalmışlar ve biliıhare 
Dalmacya sahiline varmak için 
yola çıkmışlardır. Kendilerinin, 
Yugoslav hukumetinı meaı 1:-ket 
haricine ~idişte takip edebilme
lerinin imkansız olduğu ı?Örül -
müştür. 

Sovyetlerin Ber1in Sefiri 
Moskovaya Gitti 

Moskova 29 (A.A.) - Berlin 
Sovyet büyük elçisi Deknnozov l 
Mayıs bayramını geçirmek üze
re btı,l!Ün burava eclmistir. 

Yunanistandaki müttefik ktıv
vetlerin gösterdiği ce>sarct ve fe
dakflrlıgı takdirle y5dcden Kana
da Başvekilı bu kıtnların yaptığı 
mukavemetın Alınanlara cok a
ğır zayiat verdigıni ve Hitlerin 
kan akıtmadan zafer kazanmak 
hususundaki ümitlerini boşa çı
kardığını söylemiştir. 

MackC'nzi King, nutkuna şu 
suretle devam etmi'?tir: 

"Almanya lraka tahakkiim et -
miye muktedır olduğu takdirde 
eski Berlin - Bağdat yolu hulya
sı yeniden canlanacak ve Alman
lar Irak ve Iran petrollerini <'le 
geçirmiş olacaklardır. Hitler, Ak
denizi tamamiyle knpamnk im -
kanını gözden uzaklaştırmış de -
ğildir.,, 

Avusturalya da müzalıir 
Londra, 29 (A.A.) - Sydncy -

den gazetelere gelen tC'lgraflnra 
göre, Başvek5let Vekili Fadden, 
Churchill'e şu telgrafı gönder -
miştir: 

"Büyük vazifenizi ifa ederken 
Avustralyanın tam müzal1ereti -
nin sizinle beraber olduğunu bil
diririm.,, ... 

Vaşington, 29 (A. A .) - Va
c:~ngton'daki Avustralya elçisi 
Casey tarafından neşredilen bir 
deklarasyonda Avustralyi başve
kili vazifesini gören Fodden de
miştir ki: 

"Avustralya halkı Balkan cep
hesinde Britanya ve Yunan kıta
larıyle birlikte hareket ettiğin
den dolayı müftehirdir. Bu hare
ket istenilen zaferleri ~etirme
miştir, fakat Avustralyanın bu 
harbi İngiliz imparatorluğunun 
bir azası olarak yaptıkı hususun 
do ısrar ederim. Baska muhare_ 
beler de verilecektir. Ve Avus
tralyalılar büyük Britnnynnın ve 
dominyonlarının yanında orduda 
hava kuvvetlerinde ve bahriyede 
rollerini kardeşçe oynıya~aklar
dır.,, 
Auam Kamarasında gelecek 
lıafta milzakereler başlıyor 

Londra, 29 <A.A.) - Avı:tm Ka 
marasında sorulan bir takım su -
aller, hükumet teşkilatının yeni
den muhtemel tanzimi mesele -
siyle umumi vaziyete dair yakın 
da yapılacak parltımento müza
kereleri hakkında küçük bir mü
nakaşaya sebep olmuştur. Chur
chill ezcümle demiştir ki: 

"Nazik ve tehlikeli hareket -
lerin muvaffakıyetle yapıldığı bir 
anda kuvvetlerimizin maruz bu
lunduğu tehlikeleri artıracnk ma 
hiyette askeri malumatı, mille -
tin istemediğine kaniim.,, 

Bu beyanat şiddetli alkışlarla 
karşılanmıştır 

Başvekil, müzakerelerin par -
lnmentonun bu haftadan sonra ya 
pacağı ilk toplantıda mümkün o
labileceğini bildirmiştir. Chur -
chill, Eden'in bu müzakerelere 
mühim surette iştirak etmesin\n 
muhtemel olduğunu da c;öyleıniş 
tir. Müzakereler Churchill'in o
kuduğu aşağıdaki karar suretine 
müsteniden cereyan edecektir: 

"Avam Kamarası, hükfımetin 
Yunanistana yardım ~ôndermck 
suretiyle takibcttiği sıyaseti tas
vip ve orta şark ve diğer harp 
sahnelerindeki harekatı da en bü 
yük şiddetle idome edeceği husu
sunda kat'i itimadını teyit eder.,, 

IRAK HÜKÜMETI 
Memleketi Harpten 

Korumaya Çalışacak 
Bağdat 29 (A.A.) - İrak'ta hü

kümet değişikliğinin memleketin 
harici siyasetine dokunacak ma
hiyette olup olmadığı hakkında 
Havas - Ofi ajansının muhabiri 
tarafından sorulan suale ceva
ben İrak Haricıye Nazırı Musa 
Şabandar demiştir ki: 

Gaylani hükumeti İrnk'ı harp
ten masun tutmak icin biitün 
e:nyretlerini sarfedecektir. Gay
lani hükumetinin en mühim nok
ta olarak telakki ettiği f;ICY 
İngiltere ile İrak arasındak.i an
laşmanın harfiyen ve ruhen tat
bikidir. 

Hint kuvvetlerinin Basraya ge
lişi, muahedenin tatbikinde 1n
gili2lerle İrak arasında anlaşa
mamazlık cıkmıs oldu~nn dair 
dolaşan şayialara bir cevap teş
kil €der. Bu transit muRme!esi 
muahedeye uyı?undur. Bı) mu
uhede mucihinct> f rnk hiilr·-•mn• 
Britnnya lı 1talarm:ı Akdeni7 
havzasına vanı Filistin'e erismck 
iizere Transit müsaadesi verecek
tir. 

Ingiliz yaralıları ile de mesguı ol- "Bu takdirde artık ~arkta da 
masını rica edebileceğim si>vle· korkacak bir şey olmııyacaktır.,, 
mistir Stalin: "Ne de dtinynda,, diye-

Alma11 resmi tebliği . rek Japon Hariciye Nazırının söz 
B r 29 A A , • . 1 !erini lrunamlamıstır. Bunun üze-

Mühim Iran kuvvetleri şimal 
hududuna gönderilmiştir. Tah -
ran ile Baku arasındaki hava nak 
liyatı 15 nisandanberi tatil edil
miştir ve şimal hududuna gıd n 
yolların hepsi kapatılmıştır. Bu 
gerginliğe sebep Sovyet ordusu
nun Iran hududunda büyük hır 
askeri manevra yapmış olmasıdır . 

er ın ~ • .> . . '.nanıstanda rine Stalin Matsuokayn yakla -
Meranın temızlenme~ ışı 11 yapmakta ş r k R l" ·1 k k . . a a onu us usu u ı e uca -
olan Alman kıtaları Tnpolısden ge- la - d .. .. t B 

k b _ . mış ve agzın an opmuş ur. u 
çere cenu a dognı 11erı hareketle- 5 r d "k k b. S t . . . ı a a yu se ır ovye memu-
nne devam etmışlerdır, Hava kuvvet- r St l" kl k k l -
1 · • .. y u a ıne ya aşara · . u ngınn 
erı. dun, unan sularında ceman bı'r şe ·· l · St l' · d "N' Bir Stirling tayyaresi Emden 

üzerine yaptığı bir hücumda ağır 
bombalar atmış ve doklan 500 
metre kadar yükseklikten şiddet
li bir mitralyöz ateşine tutmuş. 
tur. 

•1,, • • y soy emış a mm e ı-
18,600 tonı .. to hacmınde beş tıcaret çevo d d' - · h tl · 't'l Iran büyük elçiliği şu nokta -

ları açıkça bildirmek ister: Evve
Hi, Iran ile Baku arasında esasen 
hava münakalatı mevcut olmadı
ğı için kesilmesi de mevzuubahis 
değildir. 

gemisi batırmış ve bir miktar daha tir ,, e ıgı sara a e ışı ı mış-
küçük vapuru hasara uğratmıQtır, J. ~ 

Alman savaş ve pike bombardıman apo11ya111n ce11uba dogru 
tayyareleri, dün gece, yeniden mües- /ıuliilü başlıyor 
sir bir surette L~ ':'"alette limanını Şanghay, 29 (A.A.} _ Yabancı 
bombar~ıman etmıştır, Çok ağır müşahitler Japonyanın yakında 

Fransa ve Holanda açıkların
da ,görülen düşman vapurlarına 
hücum edilmiş ve biri iki bin di
t!e>ri 1. 500 tonluk iki gemiye i. 
s~bet vaki olmuştur. Bu ılemilc
rın battıkları zannedilmt>ktt>dir. 

çapta bır bomba, Southampton sını- Saynon d d h'l ld - h ld r d b k .. .. . b 1 "' a a ı o u~u a e 
ın an ır ruvazorun ortasına ısa c cenup Hindiçinisine ni.ifuz edcce-
etmiştir. Bir benzin deposu ve bir ti- g-ini bildiriyorlar Bu "f • • .._

1 
• nu uzun 

caret gemısı ya, .. mış ve başka bom- hedefi cenuba doğru yayılma 
balar, devlet tezgahlarına ve rıhtım hakkında Harici'-·e Nazırı M t _ 
t . t . b . . D'- b' J a su 
csısa ına ısa et etmışür, ıger ır okanın Berline yaptıg-1 zi ar tl 

Al t • kk"l.. y e e .'.118~ sa~aş ayyaresı .teşe u u, Japon - Sovyet PaktTnın ilk ne-
muessır bır .~urette Venez.ıa tayyare ticelerini göstermek olacak'ır. 
mcvdanına hucum eylcmlştır. Bu müşahitler Saygona karşı 
Yunall başvekilinin nutku ansızın başlıyan matbuat neşriya

tının buna delil olduğu zannm -
dadırlar. Hanya 29 (A.A.} - Yunan 

Basvekili Suderos, Hanva halk 
teşkilatları mümessillerinin ö-
nünde söylediği bir nutuktn Yu
nan hülnimetinin harbe devam 
a:r.mini ve hürrivet kuvvetlerinin 
zaferine olan imanını beyan et
miş ve demiştir ki: 

"Hürriyet u,ğrunda savas ve fe
dakarlığın hır remzı olan Girit 
bu_gün hür Avrupa milletlerinin 
son. fakat şerefli '°" .. 'llesi olmak
tadır. Kader bu müstesna vazi
fe icin iki ada secmistir: Biiyük 
İngiliz adaS1 ve Büyük Yunan 
adası. Bu iki adanın milletleri 
bugün hürriyet meydan muhnre 
besinde sebatla, cesaretle, azimle 
döğüşüyorlar. Cebir ve şiddet 
memleketlerinden _gelen kara a
kın Avrupanın Üzt'rine cöktü. Be
seriyet böyle barbar istilalarını 
mazide de _görmüştür. Fakat her 
vakit hür adam memleketi ga
lebe çalmıştır. Memleketin e -
mellerini, düsüııt'Plerini karar
larını nefsinde toplayan Maieste 
Kral, birlil!in, azmin timsali ola
rak aramızda bulunuyor, Fedn
knrlı,iPn hesabı yoktur. Bu hür
riyet ve kahramanlık toprağına, 
boyunduruk altına girmemek 
!'nrbe devam Ptmek kin t?Cldik. 
Ve eminim ki vakındn Atinaya 
valnız hür olarak nPC<il ııvni za
manda daha ziyade biiyümüş o
larak döneceğiz. 

lspanya'yı Üçlü 

Pakta Almak 

için Gayretler 
(Başı 1 incide) 

2. - Bunun üzerine İspanya 
İngiltere aleyhinde vaziyet ala
caktır. İspanya ya memleketin 
dahili şartlarından İngiliz ab
lukasını mes'ul tutacak yahut 
da Cebelitarık'm İspanynva ia
desini bir ültimatomla istiyecek
tir. Bu talep reddedilince de 
muhsamatı açacak ve Almnya
nın yardımıni ıstiyecektir. 

3. - Cebelitank'a knrşı taar
ruzu bidayette yalnız İspanyol
lar yapacaktır. Fakat Alman
ya üçlü paktı ileri sürerek İs
panyanın yardnnınn gidecektir. 
Daha şimdiden Alman kıtalan 
Bayonne civarında ve Pyrinne 
dağlarının müteaddit noktaln -
rında tahasşüt etmis bulunuvor . 
Cebelitarık'ta manevralar 
La Linea, 29 (A. A.} - Cebe_ 

litarık'ta gece mmıevralarının 
muayyen bir plfın mucibince ce
reyan ettiği anlaşılıyor. Cebeli
tarık kapkaranlıktı. Taarruz mn_ 
nevrasını yapan tayyarelerin mo 
tör gürültüleri, mitralyözlerin 
hava dafi bataryalarının ve Ak
denize doğru atış yapan ağır top
ların sesleri işitiliyordu. 

Portekiz de şerefini 
koruyacak 

lmparatorım yıldö11ümü 
Tokyo, 29 (A.A.) - Japon im

paratorunun doğumu yıldönümü 
münasebetiyle, Imparatorun hu
zurunda bir büyük askeri geçit 
resmi yapılmış ve bu geçit rcs -
mine 30 bin asker, 100 den f azln 
tank ve 500 tayyare iştirak et
miştir. 

Sovyetler Birliği büyük elçisi 
Smitanın, kordiplomatik arasın -
da bulunuyordu. Domei Ajansı, 
Sovyet büyiik elçisinin birçok se 
n~denb~ ilk defa olarak böyle 
bır geçıtte bulunduğunu tebarüz 
etirmektedir. 

Amerikada Kuvvetli 

Bir Cereyan 
(Başı 1 incide) 

Bütün memlekette diğer bir -
çok komiteler de bu harekete il -
ti~~ etmişler~ir. "Hürriyet için 
mucadele komıtcsi., adı veri1en 
yeni bir teşekkül de muhnrnr 
gazeteci, hukukçu, filmci ve di~e; 
mümtaz şahsiyetler tarafından 
t~sis edilmiştir. Bu teşekknl, bü
tun azanın parlamentodaki ken
di mümessillerine yazarak filo -
nun Atlas denizini kontrol ve In
giltereye gidecek iaşe maddele -
riyle harp malzemesi yüklü ka
filelere refakat etmesini isteme
lerini derpiş etmekte aksi takdir 
de icar ve iare kanu~unun tesir
siz kalacağını bildirmektedir . 

Kafilelere :filonun rc!akat et -
mesini men'e matuf olarak ve -
rilmiş olan bir karar sureti car
şamba günü Senato komisyonu -
na geldiği zaman parlamento -
nun noktai nazarı sarih surette 
anlaşılmış olacaktır. Bu karar su
retinin reddedildiği ve bu kara -
rın, menfi olmakla beraber, hnlkı 
pek yakında kat'i bir şeklini nla
cak olan himaye işi için hazırla -
mıya yardım edeceği zannedil -
mektedir. 

Alma11l.arın tehdidi 
Berlin, 29 (A. A.) - "Reuter": 

Deuesche Allgemeine gazetesi A. 
meriknnın İnl!iltereye yardımla
rının hızlatılması meselesine da
ir yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Roosevelt'in planlarının ancak 
tek bir neticesi olacaktır. Bu ne_ 
tice, Amerikan 'npurlannın sü
ratle ve muhakkak olarak batı
rılmasıdır.,, 

Senede 80 bin tayyare 
Vaşington, 29 (A.A.) - Har -

biye Nezaretinin yeni sene biıt -
çesine göre birleşik Amerika se
nede 80,000 askeri tayyare ima
lini derpiş etmektedir. 

Parlamentonun bugün miizake 
reye başladığı bu bütçe 6 milyar 
574 milyon 605 bin 468 dolarlık 
tahsisatı ihtiva etmektedir. Bu 
paranın mühim bir kısmı biiyük 
ve uzun mesafeli bombardıman 
tayyarelerinin satın alınmasına 
tahsis edilmiştir. 

J'eni fabrikalar 

Saniyen Iran askeri Rusya hu
dudu tarafina hiçbir ?.aman git
memiş ve son zamanlarda Rus as
keri tarafından Iran hududunda 
manevra icra edildiği görüiıne 
mistir. Iran ve Rusya hudutları 
eskiden olduğu gibi açıktır ve ns 
ln knpanmamıştır.,, 

Binaeilaleyh O. F. 1. Ajansının 
verdiği haberler kAmilen tE'k7.ip 
olunur. 

J)oıwres bomba~dımanı 
Londra, 29 (A. A.) - Do~vres 

mıntakasınm uzun menzilli Al
man toplan tarafından bombar. 
dımanı üç buçuk saat sürmfiştür. 
Hasar ehemmiyetsiz olup bu da 
küçük evlere inhisar e>tmiştir. 

Afrika Cephesi 
(Başı 1 incide) 

nel kurmayın hakikaten müessir 
bir mukavemeti şimdiden tanzim 
tasavvurunda bulunnmıyacağı 
derecede da~ık gözüküyor. 

Bundan başka, Dessie'den ko
vulan İtalyanların iltica edebile_ 
cekleri Fransız Somalisi İngiliz 
başkumandanlığı için bir en:{işe 
sebebi olabilir. Bir taraftan Cibu
ti müstemlekesi, diğer taraftan 
da İngiliz ve Hür Fransız kuv
vetlC'ri arasında pek uzak olmı_ 
yan bir zamanda anlaşma imktını 
müsteh'ad değildir. 

Bir kum fırtı.nası 
Ankara, 29 (Radyo gazetesi) -

İngiliz radyosuna p;öre Mısır hu
dudunda çok şiddetli bir kum 
fırtınası esmeğe başlamış ve 
bu sebepten mihver ordusunun 
harekatı zorlasımştır. 

Mısırda Sollum'un Almanlara 
geçmesinden başka yeni bir şey 
yoktur. 
Alma.rılarzn he.defi nedir? 
Londra, 29 (A. A.) - "Reu

ter": Sollu.m civarından hareket 
eden düşman kuvvetleri kıtaları
mızın mühim kısımlarını ordu_ 
dan ayırmak ümidiyle yelpaze 
şeklinde yayılmıva ve sol cenahı
mızı çevirmiye Çalışmaktaır. Al
manlar Sollumda bir münhani çi_ 
zerek denizden uzaklaşan ve da
hn uzaklarda sahildeki yola mu
vazi bir istikamet takip eden dağ 
lık mrntakava motörlü kollar 
ı;evketmişlerdir. Bu teşebbüs bi
zim müdafaa hattımızln karşılaş.. 
tıktan başka Mersa Matruh'un 
cenubunda Kantara çöküntüsü
nün vücude getirdiği tabii mania 
ile de uğrasmak mecburivetinde_ 
dir. Filhnkika burada kilometre
lerle uzavan kumluk bir saha var 
dır ki, hareketi güçle>ştirmekte
d ir. Di~er bir düşman kolu da sa_ 
hildeki yoldan ilerlemiye çalış
maktadır. Bu müfrezenin vazüe -
si tecrit etmeyi ümit eylC'dikleri 
kuvvetlerimizi ·yakalamaktır. 

Bu tazyik daha başlangıçta İn. 
~Uz hava kuvvetlerinin kat'i ha
kimiyeti karşısında büytik zorluk 
larla uğraşmak mecburiyetinde 
kalmıstır. 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 29 (A. A.) - "Tebliğ": 

Tobrukta kayda değer hiç bir mlihim 
değişiklik yoktur. Sollum'da düşman 
mü!rezeleri, hududu geçtiklcrindcnbe
ri, yerlerinde sabit kalmışlardır ve 
keşi! kollarımız tarafından hırpalan

maktadır. 

Hnbeşistanda, Dessie'nln zaptlylc 
neticelenen harckfit esnasında kıtaln
rımız, ikl bin İtalyan ve 400 müstem
leke askeri esir almışlar ve bir mik
dar top, kamyon ve bfiyük mlkdar
lardn harp malzemesi igtinam etmiş
lerdir. De sie'yc \'aran ve Dcssle'den 
çıkan yollardaki basar, suratle t:nnir 
cdılmekteclir. oıeer mmtakalarda kı
talarımızın harekfltı muvaUakıyetle 
ınkişaf ederken, vatanperverlerin fa
aliyeti de süralle bütün memlekete 
yayılmaktadır, 

Alman tebliğine göre 

Almwı tebliği 
Berlin, 29 (A. A.) - "Tebliğ": 

Tayyareler. 28-29 Nisan gect>si 
Plvmouth harp limanına hücum 
etmiştir. Bir çok büvük ve geniş 
vangınlar cıkarılmış ve tahribat 
vukua getirilmiştir. Bundan baş
ka Preat - Yarmouth limanında
ki havuz, İskoçyanm şark sahiU 
üzerinde bir fabrika ve Pterhead 
mıntakasında kömür iskeleleri 
demir yolları ve askeri kampla; 
bombardıman cdilmistir. İngiliz 
adasının Ct>nubu garbisinde düş
manın gece tayyare mevdnnlann
da bir çok düşman tayyaresine 
bambalar tam isabetler kaydet 
miştir. Hangarlarda ve mühim
mat depolarında yangmltır çıka
rılmıştır. 
Savaş tayyareleri. Dundee'nin 

şarkında ve Lowestoft'un cenubu 
"?arktsinde ceman 10 bin tonilfıto 
hacminde iki ticaret gemisi toh
rip etmiştir. 

~~~~-o-~~~-

Bir "Evet.. Veya 

"Hayır .. Meselesi 
(Başı 1 incide) 

General Metaksasın dudakla .. 
rından dökülen bir tek kelime.' 
bir "Jıayır!,, mihvercilere tam alb 
ay, birçok insan, ve Afrika im • 
paratorluğunu kaybettirdi. 

** Y unanistan harbini bitir .. 
dikten sonra Almanyanın 

Türkiycye teveccüh edeceğini 
tahmin edenler bu yakın tarih • 
ten alınan dersi unutmamalıdır
lar. 

Türkiyenin, istiklal ve tama • 
miy~tini ihllil edici herhangi bir 
teklif karşısında vereceği cevap 
da sarihtir ve malumdur. Bu ce
vap bir tek kelimede mündemiç
tir: "Hayır!,, 

Almanya Türkiyeye dönme • 
den evvel, alacağı bu cevabın 
kendisine kaça mal olacağını her
kesten iyi bilir. Türkün istiklal 
ve hürriyetine ne kadar kıymet 
verdiğini, istiklalini müdafaa için 
en çetin mahrumiyetlere ve en 
büyiık fedakarlıklara katlanmak
tan çekinmediğini eski ve yakın 
t~rih ~il.tün ~ille~lere öğretmiş -
tır. Turıye hıç kunseye tecavüz 
niyetinde değildir. Fakat istikla· 
line veya varlığına vaki olacak 
herha!1gi bır tecavüz karşısındn 
maddı ve manevi bütün kuvvc
tıyle müdafaaya azmetmistir ve 
bu nzmiru müdafaa hazırltldnrını 
tamamlamak suretiyle teyit et -
miştir. 

Türkiyenin vereceği bir hayır 
cevabı, Yakın Şarkı yeni baştan 
~teşe verebilir. Ve birçok yem 
ihtilll.tlara yol açabilir. Onun için
dir ki, biz, mih~ercilerin Yuna
nistandan aldıkları dersle böyle_ 
bir hataya düşmek ıstemiyecek . 
lerini zannediyor ve Almanya • 
nın Türkiye ile dostluk müna • 
sebetlerini daha ziyade ilerlet -
miye çalışacağını tahmin ediyo -
ruz. 

Lizbon, 29 (A.A.) - Doğumu
nun 52 inci yıl dönümü münase
betiyle halka hitaben bir nutuk 
irat eden Başvekil Salazar, mil
li şeref, hürriyet ve istiklfü ve 
arazi bütünlüğü için herseyin fe
dn edileceğini .söylemic; ve nutku
na :;;öyle devam etmiştir: 

"Yaşadığımız zamanlar büyük 
"Üçlüklerle doludur. Hic kimst> 
Avrupa faciasının xendisi ıçın 
doğrudan doğruya veya bilvasıta 
ne büyük ıstıraplar saldıi?ını bil
memektedir. Biz bu varım adada 
sulh ic~inde yasadık ve böylece 
vaşamnğa lavık olduf{umuza ka· 
niiz. Bir cok milletlerin hattı ha
reketimizi takdir ve kveccühlr 

Vaşington, 29 (A.A.) - iyi 
malumat alan mahfillerden öğrc- Bertin, 29 (A. A.) - "Tebliğ": Şl
nildiğine göre Harbiye ~ezareti mali Afrikndn, Alman Afrika koluna 
büyük bombardıman tayyareleri mensup kıtalann düşman hatıarma 
imnli için yem bir fabnikn ku - yaptığı bir ilerleyiş, Sollum mmtaka
rulmllsı ha'kkındh l G!aııtı· 1.ıırtJn ında düşman kuvvetlerinde hissedi
müessesesiyte ·24· milyoh öolar - lir yeni kayıplara -sebebiyet vermlş
lık bir mukavele imzalamıştır. tir. 
Demokrasilere yardım için par - Fransız Somalisinde 

nın da İngiliz Somnlisinde Zelia
ya ihraç edildikleri söylenmekte 
~ir. Bu kuvvetlere mensup un: 
surlar bazı Fransız ileri kollariy
le temas etmek istemişlerse de 
muvaffak olamamışlardır. D 
Gaulle kuvvetlerine mensup bir 
tayyare Fransaya ait topraklaı 
üzeriqe beyannameler atmıştır 
Beyanname şarki Fransız Afrika. 
sının eski başkumandanı Genera 
le Gentilhomme'un imzasını ta ı 
maktadır. General. Fransız So· 
malisinde bulunan Fransız kıta. 
atını toplu bir halde ve mühirn
matlnriyle bernbe>r Daournle ve> 
Zeila'dnki de Gaulle kuvvctle>rı
ne iltihak etmive dav<>t Pt,..,ic;• r k:ırsıl::ıdıklarına f'miniz . .,. 

lAmento tarafından kabul edilen 
7 milyar dolarlık tahsisattan bir 
buçuk milyarını harp malzemesi 
için yeni fabrikalar kurmıya ,.e 
mevcutları genişletınıye s:ır!Py
Iiyecektir. inşası derpiş edile>n 
yeni fabrikalar arasında tayyare 
motoru tesisatı ile 30 tane de top. 
tank ve cephane fabrikası vordır. 

Cibuti, 29 CA. A.) - "Ofi": 
Öğrenildiğine göre İngiliz motör
lü kıtalarından müzaheret gören 
Genefal de Gaulle kuvvetleri 
Fransız Somalisinin cenubunda 
bilhassa Cibuti ile Addis _ AhC"ba 
dC'miryolu üzetinde Dnouenle 
mıntakasında topl::ınmışlardır. D::! 
G::ıullC' kuvvetlerinden bir kısmı-
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Çocuğu Gürbüzleştirmeğe Kafi İki 1\-f ühim Unsurdur. 
Memleketimizin Saf Havası, Feyizli Topraklan, İş Verimi Türk 
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COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, ~ğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Cünkü: Çocuk Ansiklopedisi • Çünkü: 
çocuğun mek"'tepte 1 

mektep dışında, hatt.a 
mektepten sonra muh· 
taç olluğu en kıy-
metli eserdir. 1 1 

Cünkü: Her hediye kırılıp krıy- ! / Çünkü: 
bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bil. 
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. ~ 

-

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

~ocuk A.ıs~lopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

TAN Neşriyat ~vi. 
Çocuk An3iklopedisi iki 

cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edllm~ olarak iki cll
di birden (7) liradır. lstanhul .. ·.· 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası Talebe ve muallimlere 
tenziliitlı (6) liraya verilir. 
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f' T. iş Bankası " 
Kü~ük Tasarruf 

Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler 4 Şubat. 2 Mayıa, 1 Afuı
tos, 3 tklncitqrio tarihlerinde ya

l pıhr. 

,--
Tasfiye halinde bulunan 

M A J İ K 1 
İstanbul Be~nci İcra Memur. 

Iuğundan: Bir borçtan dolayı sa
tılmasına karar verilen mangal 
kömürü ve kok kömürü ve bir 
mikdar odun 5-5.941 Pazartesi 

Türk Anonim Şirketinden: günü saat 16 dan 17 ye kadar Fe-
riköyünde avukat caddesinde 78 

Sinema ve Film 

ÜÇÜNCÜ İLAN sayılı kömürcü dükkanında açık 

RIZAYI TARAFEYN iLE SATIŞ 
Meşhur blr dekoratörün resimlerine ~re, Avrupa malzemesiyle 

imal edilen gayet modern zengin mobilyalar: Yemek ve yatak oda
ları ile Salon takımları, Kütüphane, Kristal ve Gümü~ takımları, 
Muhtelit biblolar, Mutfak takmıları ve sair eşya. Maçkada Ralli ha
nm.m 7 numaralı Apartmanına her gün saat 9,30 dan 1 e ve 3 den 7 

"t ye kadar müracaat olunması. , 

Diyarbakır Belediyesinden : 
1 - 31776 lira 37 kuruş keşif bedelli belediye elektrik !abnK:a~ı ba

raj inşaatı 21-4-941 tarihinden itibaren 31 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle ekslltmeye konmuştur. 

2 - İhale 22 Mayıs 941 Perşembe günü saat onda belediye encüme-
ninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2383 lira 23 kuruştur, 
4 - İsteklilerden aranan vesaik: 
A - Evvelce otuz bin liralık inşaat yaptığına dair remıt blr vesika. • 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair bir vesika. 
C - Bu ihaleye girebileceğine dair vilAyet nafıa müdürlüğünden ve

r'lmiş blr vesika. 
5 - İstekliler 2490 sayılı kanun hilkümlerine tevfikan tanzim ede

cekleri tekli! mektuplarını 22 Mayıs 941 Perşembe günü saat dokuza ka
dar imzalı makbuz mukabilinde belediye riyasetine vermeleri ve bu sa
atten sonra verilecek kapalı zarfların kabul edilemiyeceği proje ve ke
şiflerin belediye fen müdürlüğunde görillebileceği ilAn olunur. (3323) 

I 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Muhtelit eYSafta. cereyan redükt.ör11 mektupla teklif ıstem.ek su
retiyle satm alm.acakt.ır. 

2 - Muvakkat teminat (633) liradır. 

3 - Tekliflerin levazmıdan parasız tedarik edilecek şartnameslndekl 
tarilata uygun olarak 12-6-941 perşembe günü saat 15 e kadar Metro 
hanının 4 üncü katındaki levaz.nn müdürlüğüne .im.z.a mukabilinde verilmiş 
olması lAzı..ındır. (3244) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : %65 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelen 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankaaında kumbaralı ve lhbaraız taurruf hesaplarında en az 60 
lira11 bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'• ile •ıağıdakl pl~na glS· 

ro ikramiye dağıtılacaktır. • 
4 Adet 1.000 Lira!U 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.00'l • 
4 ,. 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 ,. 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 .. 
160 " 20 • S.200 • 

ol KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 150 liradan aşağı dtlşrnt
yeruere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlaslyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EyUU, 11 BlrtncikAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerinde çekilecektir. -
Devlet pemiryolları ve Umanları işletme idaresi ılanlan 

Muhammen bedeli (2700) lira olan 1500 Kg. Flating vernik (5.5. 
1941) pazartesi günü saat (10,45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar bi
nası dahilindeki komisyon tara!mdan açık eksiltme usuliyle satın alm.a
caktır. 

Bu işe girmek i.stfyenlerin (202) lira (50) kuruşluk muvakkat temi
natı ve kanunun tayin ettiği vesai.kle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona milracaatlan lAzı.mdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadu. 
(3045) 

* Muhammen bedeli (3011) Ura (40) kunı:ı olan muhtelit cins ve eb'at-
ta 2842 adet pirinçten Su musluğu (16.5.1941) Cuma günü saat (11) de 
on birde Haydarpaşa Gar binası dahilindeki komisyon tara!mdan açık ek
siltme usuliyle satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (225) lira (86) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saaUne kadar ko
misyona müracaatları IAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadu. 
(3358) 

l 1941 ikramiyeleri 26 Mart 1941 tarihinde topla- arttırma suretiyle satılacaktır. --------------------------, 
nan hissedarlar umumi heyeti Kıymeti % 75 ini bulmadığı ve 
karariyle şirketimiz tasfiyeye satılmadığı takdirde ikinci arttır. 
girmiş bulunduğundan alacaklı- ması 8-5-941 Perşembe günü ayni 
larla hissedarların matluplarını yerde ve ayni saatte satılacaktır. 
kaydettirmek üzere üçüncü ilan- Almak istiyenlerin mahallinde 
dan itibaren nihayet bir sene zar- memuru.muza müracaatları ilan 

1 adet 2000 Liralık =2000.-Llrı • 
3 • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 • 500 • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

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

300 • 20 • =6000.- • 

-····-·--····-·········------· ... --· 
fında ve haftanın Çarşamba giin-

0 _İİİluiiniuiri.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
leri saat 3 ten 4 e kadar Galatada , ~ 
Küçük balıklı hanında 25 numa.1 ' 
marada tasfiye memurlarından Doktor Hda Cemal 
Hrant Çopura müracaatları ilan Dahiliye Mütehassısı 
olunur. Tasfiye Heyeti 

i L A N 
Bahar Bayramı münasebetiyle. 

Osmanlı Bankasının Galata mer. 
kezi ile Yenicami ve Beyoğlu şu
beleri, 1 :Mayıs 1941 Perşembe 
Riinü kapalı bulunacaktır. 

Pazardan başka her ırl}n saat 
(2 - 6) ya kaifar fcıtanbul 

Divanvolu No. 104. 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. $. TAN matbaua 

Muhammen B.%7,5 teminatı Eksiltme 
Cinsi Mik. Lira Kr, Lira Kr, Şekli saati 

. 
Vona 10 adet 650 48 75 A. Eksiltme 14 
Anidrit 
sülfürü 3020 Kg. PazaTlık 15 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mlkdarlan 
yazdı (2) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satm alma
cak.tzr. 

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

3 - Eksiltme 16.5.941 cuma gQnQ yukarıda yazılı saatlerde Kabata~ 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

4 - Niımune ve şartnameler tözü geçen şubede görülebilir. 
5 - İsteklilerin l"ksiltme ve pazarlık için tayin olunan giin ve saat

lerde %7,5 'uverul1e paıalal'iyle birlikte mcı:kür kimisyona ıniirnc.-aaUarı. 
(3363) 

30 - 4 - 1941 

Ba,, Di9, Kezle, Grip, B.omatiana 
~ Kanklık we 86tftn Ağnlarmm Derhal Keaeır .. 

btll90I rt.CS• a .... ıııaabılltr. TAE.LITI.!RINO!N SAllNINI&, 
HU \'tROt PULLU KUTU1.ARt ISRARU SSTEYll41Z 

lstanbul Defterdarllğından: 

Muhammen 
bedeli Temlnab 

Büyü.kdere Nazarlık So. 67 No. lı 5 ar. 60 M2 arsa. 
Büyükdere Nazarlık So. 5. ar 60 M'.2 65 No. 1r arsa. 
Çakmakçılarda Bilyükyeni han orta katta E. 36 Y. 55 
No. oda 
Beyoğlu Şehit Muhtar Mah. Kapanca So. 11 No. ve 61,5. 
M2 arsa. 
Beşiktaş Köyiçf İmamzade So. 1 No. lı evin 1/2 hissesi. 

KMip Kasım Mah. Sandık "burnu So. 10 No. lı arsanın 
1/5 hissesi. 
Samatyada Yalı Mah. Y. Kumsal So. 113 No. h 19,5 M2 
arsa. 
Edirnekapıda Perakendeci ·Kasımağa Mah. Cami So. 26 
No,lı evin 1/4 hissesL 
Saraç İsah Mah. Değirmen So. 8. Ll evin 1/t blssesl. 
Beyoğlu Kalyoncu kulluğu KordelA So, 71 M2 ve 62 
No. lı arsanın 1/2 hissesi. 

Fener KAUp MüslAhattin Mah. Kiremit So. 52 No. h arsa 
Tahtakale Rilstempaşa Mah. Balkaparu hanında 12 No. 
lı mağazanın 45/270 hissesi. 
İbrahlınpaşa Mah. Uzun çarşı caddesinde 157 No. lı 
dükk.Anm 50563/228096 hissesi. 
İbrahimpaşa Mah. Uzun çarşı caddesinde 146 No, lı dük
kanın 5/6 hissesi. 
1brahimpaşa Mah. Uzun çarp caddesinde 69 No.lı dük.
klnın 50563/228096 hissesi. 

Dayahatun Mah. Kürkçü ban Birinci kat « No. h kl
ıir oda. 
Samatyada E. İmrahor Y~ Hacı Evhat Mah, İldyil.z.Ul 
çeşme So, 55. 56 No. lı ev. 
Malunutpa§ada Hacı Köçek Mah. Kürkçtl han tlst kat 9 
sayılı odanın 16/48 hissesi, 

Kumkapıda Rilstempaşa Mah, Aı.imkAr So. 52, 40 M2. 
E. 39. Y. 1 Sayılı arsa 

Kadıköy Calerai'a Mah. Kabuklu ceviz So. 9, 10 No. lı 
evin :VlO hlssesi. 

Ahıçelebi Mah. Limon iskelesi So, 45 No. lı odalı drut
kAnm 6/ 120 hissesi. 
Heybeliadada Yalı Mah. Kuyuba51 So, 3 No, lJ evin 
7 /32 hissesi 
Fenerde Tevkil Ca!er Mah, Umurca So. 49. M2 11 No. 
lı arsa. 
Büyük.dere Nazarlık So. 69 No. h arsa. 
Yedikule İmrahor İlyaa bey Mab. İmrahor ca4.de E, 166, 
168 Y, 180 No. lı 315 M2 arsa 
Beyoğlu Kamer-hatun Mab. Fesle!en So. No, 10 26, 50 
M2 arsa, 

Kadıköy Caferafa Mah. Ceni So. E. 15 Y. 13 No. h n, 
Kumkapıda Muhsine hatun Mah, Telli odalar So. ı. 3 
No. lı ev, 
Y~i~öy köyiçi Mah. Muradiye So, No. 17, 73. M2 arsa, 
K.ınahada Çarşı So. 13 No. ve 72,5 M2 arsa. 

Beyo!lunla Pangaltı Mah. HalAskAr So. 41, 43 No. h 
dükk.Aru müştemil kAgir evin 2/8 rissesi. 
Üsküdar Altunizade Mah. Tophanelioğlu So, 65, 57 
No. lı 'bahçeli evin senelik icarı, 
Sultanahmette Tapu dairesinde şerbetçilik mahalli (se
nelik. ican). 

Cerrahpasada Hopyar Mah. Bozacı olara So. 5 No. lıı 
ev (senelik icarı) 

560 
140 

360 

120 
~62,50 

36 

45 
245 

300 

50 

90 

212,81 

170 

314,84 

1350 

320 

300 

560 

840 

1235,ı5 

109,41 

135 

'10 

92,71 

3000 

1960 
100 
320 

2775,50 

180 

125,50 

42 
10,50 

9 
43 

4 
19 

13 

4 

8,75 

18 

13 

102 

23 

G3 

• 
10 
e 

70 

7 

125 

W7 
7,50 

M 

189 

15 

4 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin satış ve !can 8-5-941 Perı;embe g{lnll 
saat 14 de Milll emlAk müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda ayrı 
ayrı yapılacaktır. Satı§ bedeli def'aten ve peşindir. 

Fazla izahat için Milli Erol.Ak 4üncü kalemine mOarcaat. (3097) 

BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 

Statnierl ve Ttlr1dye CQmhurlyetl ile mtınaklt mukavelenamesl 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmlsUr. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resml Gazete) 

Sermayesi~ 

İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerind~ 

P ARİS, MARS1L YA ve NİS'de 

LONDRA ve MANÇESTER'de 

\HSm, KIBRts, YUNANİSTAN, İRAN, IRAK. Ftı.ts. 
TİN ve MAVERAYİ ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LUBNAN, 

Filyalleri ve !>ütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 

Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
iskontosu. 

Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine a\•an.s. 
Senedat tahsilatı ve saire 

En vüksek emniyet şartlarını haiz kiralılr 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasamn en müsait fartl,arile (kumbaralı "Deya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 


