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Amerikan 
Yardımı Niçin 

eç ~ahyor ? 

Amerikanın süratle yardıma gele
m emesi. isteksizliğinden değil, A
merikan siyasi ve içtimai şartla

rmm icaplarmdandır. Amerika, 
şımdin kadar ancak hazırlık yap
m ak ve teskilat kurmakla meşgul 
olmuştur, Amerikan sıınayil daha 
t am verimle çalışmıya başlamamJŞ
tır. Elde edilen netice de tabit he
nüz mııhduttur. Amerikanın harp 
istih~ıııatı ancak 1941 yılı Eylil.
lünden sonra tam verimle çalış

mrya başlıyacaktır. 

Jfl. Zekeriya SERTEL 

B ütün ümitler Amerikan 
yardımına bağlandığı ic;in 

şimdi herkesin sorduğu ı;ual bu
dur: Amerikan yal'dımı niçın geç 
kalıyor? 

Bütün memleketlerde vasat ka
riin bu sualı sormıya hakkl var
dır. Çünkü bütün matbuat ve 
radyolar Amerikan yardımının 
bir sel gibi akacağı, Ingilterenin 
muhtaç olduğu malzemeyi sürat
le yetiştireceği, uçan kaleler gön
dereceği hakkında halkın hayali
ni besliyen öyle vaadedici ne~ri
yat yaptılar ki. aradan aylar de
ğil seneler geçtiği halde, hala 
Amerikan yardımının kapluın -
bağa yürüyüşü ile inkişafı işin iç 
yüzünü bilmiyen halk arasında 
bir inkisar, bır endişe uyandırı
yor. Almanlar her yeni bir zafer 
kazandıkça dudaklara kadar ge
len ilk sual şu oluyor: 

- N erde şu Amerikan yardı
:rnı? Neye hUa bu yardım akmı
ya başlamaclı? Niçin Amerikan 
yardımı böyle gecikmekte devam 
ediyor? 

Amerikayı tanımıyan, Ameri -
kadaki çalışma şartlarllll bilmi -
yen, fazla olarak Amerikayı dün
yanın en muazzam sanayi mem -
lcketi bilen kimseler için bu sua
lin cevabını bulmak güç oluyor. 
Halkı hayallere kapllmaktan ve 
sonra da inkisara düşmekten kur 
tarmak için, hakikati oldulru gibi 
bütün çıplaklığiyle anlatmak 1a
zırndır. Amerikanın ne vakit ve 
ne derece yardım edebileceği hak 
kında salim bir fikre sahip olanlar 
hayal sukutuna uğramaktan kur
tulmuş olurlar. 

* * A merikanın süratle yardı -
ma gelememesi, isteksiz -

liğinden değil, Amerikan siyasi 
ve içtimai şartlarının icapların -
dandll". 
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İ S LAM 
Üçüncü Fasikülü Çıktı 

Fiyab 100 K. 

G ONLUK SiYASI HALK GAZETE·SI 

Yarıdan ziyadesi telif maddelerinden terekküp 
eden bu fasikülü Maarif Veklllini Yayınevlerinden 

oe biitün kitao~zlardan arayınız ''3611,, 

(iftci Hallarını 
Korumak icin 
Yeni Tedbirler 
Hazırlanan Kanun LCiyihasının 

Dün Başlandı Müzakeresine 

Meclisin d ünkii topları tıstn<la 
beyanatta bulunan Dahfüyc 

Vekili Faik Oztrak 

Basra'ya 
Yeni Kıtaat 
Çıkarıldı 

Suriyenin işgali 
İhtimaline Karşı 

Tedbir Ahnıyor 

iki 

Ankara 9 (A.A.) - B. M. mecl 
isi buli('Ün doktor Mazhar Germen 
in başkanlığında toplanmıştır. 
Celsenin açılmasını müteakip rt12 
namenin birinci maddesini teşkil 

eden ve memleketimizin vasi 
ve çütçi arazisinin ekseriya dağı 
mk ve açık olması sebebiyle bağ 
ve bahçe ve tarla mahsullerinin 

her memleketten daha ziyade 
kasdi ~ya tesadüfi surette taar 
ruz ve zararlara maruz bulun -
masından dolayı bunu önlemek 
icin tanzim edilen "çiftçi malla
rının korunması,, hakkmdalti ka 
nun layihasının müzakeresine ıı:e 
çilmi<:tir. 

GaJ,ip Pekel k ürsüde 
Bu kanunun müzakeresine ge

cilmeden önce usul hakkmd.a 
bazı hatipler söz almıs ve bu :ı
rada ilk olarak kürsüye gelen 
Dahiliye encümeni mazbata mu
harrjri Galip Pekel (Tokat) 
memlekette büvük bir ekserivet 
teskil eden köylülerimizi ve cift
cilerimizi alakadar eden mühim 
bir mevzu üzerinde bulunuldu -

l 
~unu kaydederek bu mesele ile 
en ziyade emniyet isleriyle ala
kadar bulu nan teşkilatın meşıı:u1 
olması lazım geleceğini söylemiş 
tir . 

Hatip sözlerine devam ederek 
tetkik edilmek üzere bulunan 
mevzua ait ,..1.,,~k üzere elrle hü 

(Devamc Sa. 5, S li. 4) 

Gnl. Papagos 
Tevkif Edildi 

ltalyanlar "Sisam .. a 

Asker Çıkardı 

JAPON 
NAZiRi 
Dedi ki 

Amerika Harbe 
Girerse Biz de 
Gireceğiz 

Buna Rağmen Yakında 

Amerika Sarih Bir 

Vaziyet Alacak 

Harbe Müdahale 

.ihtimali Var 
Britanyanm müdafaası için alman tertibattan bir görünüş: Ilir saıuı müdafaa postası mevzilerde 

L. Halifax'ınırA k .. s erı Vaziyet '] Almanya 
u~erinde 

Ja~n Hariciye Nazın 
Matsuoka 

Son Nutku 

Polonyada 40 
Bin Polonyah 
Öldürülmüş ! 

Sefir, "Hürriyet için 

Hayatımızı Fedaya 

Azmettik.. Diyor 
Minnea})9lis, 9 (A.A.) - lngil -

tere büyük elçisi Lord Halifax, 
bugün Minneapolis'de Rotari -
Klüpte bir nutuk söylemiş ve ez
cümle demiştir ki: 

Nevyot'k, 9 (A.A.) _ "D.N.B.,, "Petrol. bakır, kauçuk, bunlar, 
Japon Hariciye Nazın Matsuo" hüriyet müdafilerinin ellerinde 
ka, Nevyork Times Razetesinin bulunan kozlardır. Bu üç madde, 
muhabiri Durantv'ye verdiği bir harbi kazanmak için en ziyade lü
mülakatta Birleşik Amerika ile zumlu maddeleri teşkil etmekte
Almanva arasında bir ihtilaf cık- dir ve Britanya Milletler Com
tığı takdirde JaPQnyanın alaca" mon Vealthirı~.;ı. elinde. dünya pet 
ğı vaziyeti açıkça anlatmış ve rol istihsalinin takriben yüzde 
demtstir ki: yetmisi, henüz Hitlerin ulasamlVa 

"Japonyamn üçlü pakta ilti _ cağı dünya bakırının yüzde sek
bakrnın sebeplerinden biri de, sen beşi ve bam kauçuğun yüzde 
Birleşik Amerjkamn harbe J?:ir _ doksan biri mevcut bulunmak -
mesine mani olmaktı. Fakat her tadır. 
şeye rağmen Birleşik Amerika Bunlar, münakaşa götiirmez 
muhasamata iştirak edecek olur- basit V<ikıalardır. Hitlerin nihai 
sa Japonya da şerefi ve sadakati yıkılmasından süphe eden ıihin -
uğrunda Alrrıanvanm ve İtalva-ı Ier, bu vakıala~ı reddedemezler. 

(Devamı: Sa. 5. ~ii. 3) (D S 5 s·· 5) ----- _ ; evanu: a. , u. 

AFRiKA ve HAVA 

HARPLERiNiN 
SON SAFHALAR! 

(Askeri l\f uharririmiz yazıyor) 

$İMALİ AFRİKA'da : 
~ 

Şimall Afrikada bir ha!tadan
berl askeri vaziyette büyük bir 
değişiklik olmamıştır. Sollum'un 
beş on kilometre ilerisfne iiden 
Alman kuvvetleri halA oldukları 

yerde bekliyorlar, Buna mukabil 
Tobruk'ta muharebenin şiddet
lendiğini ve İngiliz kuvvetlerinin 
lehine inkişaf ettiğini görüyoruz. 
2 ve .. Mayısta Alman kuvvetleri 
havadan ve karadan bilyilk hü
cumlar ;yaparak Tobruk'u zapta 
çahştılar. Bir ara Tobruk'un ce
nubu garbisinde utak bir gedik 
de açmrya muvaffak oldular. Fa
kat ondan son:-a İngiliz kuvvet-i }eri mukabil hücuma geçtiler. 

Sonu; S. 4.; Sü. 3 

\._------ ----' 
Bir Alman Korsan 

Gemisi Batırıldı 
Londra 9 (A.A.) - "Tebli~. 

10,000 tonluk "Cornwall,. İngi· 
liz kruvazörü Hint denizinde ti
caret ~emilerine hücuma memur 
bir Alman muavin kruvıızörüni: 
vakalavarak hatırmıstır. Bu kor
san J?emisinde mevkuf bulunarı 
27 İngiliz tayfası kurtarılmıştır 
Alman mürett~battan 53 kisi 
harp esiri teli'ıkki edilecektir 

Hamburga Çok 
Ağır Bir Hava 
Akını Y aplldı 

Bremen Bombalandı, 

Tezgahlarda Büyük 

Yangınlar Çıkan!dı 

Londra, 9 (A.A.) - "Tebliı;t,, 
f ngiliz hava kuvvetleri tarafın· 
dan şimdiye kadar Almanya ü
zerine yapılan hücumların en 
sidcJPtlisi olan bu t?eceki hticum
da Hamburg ve Bremen ~ şid· 

detli akın1::ıra hedef teskil et
mislerdir. İngiliz tayyareleri şid
detli bir mükabeleve ral!men hü
cumlarını muvaffakıyetle yapa-
rak kati nP.tiCPlı>r elde etmi!=ıler
dir. Yüksek infilak bombaları a-
h lmıs ve deniz tezı;?abları ile 
Hamburrr'un ve Bremen'in sana• 
vi mahallelerinde büvük yan • 
<!1.n1ar cıktığı ~örülmüştür. 

Dliter tavvııreler Berlfn ile 
Emdı>n ara~ınd:-ıki hedeflerle Al
"Tt:mvanm slmali ızarbisindPki di
ğer hedeflere ve Alman sahille -
ri arasında naklivat vapan va .. 
purlara hücum etmişlerdir. 

<De\Tamı: Sa. 5, Sil. GJ 

Yazan: Refik Halid 
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Hasta Bakıcı ır 
Kursları Dört 1 

KısmaAyrıhyor ! 
-o--

Kurslar için Bir 

. . .-ll Bakırköyünde Sif erlllf IŞf eri Bir Otomobil 
Çağsrdetk arı Zaı;1an GHmsrenler, 1 Kazası Oldu 
Müracnr.ıti ve 51;vki Cf eçifttı~en~er i iki Kişi A~ır Surette 

10 - 5. l<ı 1 

j'uoyd Geo 

Müteşekkirir 

şaklar üzerine çiviler mıh
ış bir masa getirdiler; Fa
evveıa ıınasanın üstüne otur
Ondan sonra tamamen uzan
rak lı teşrifatçı bir iskemle
asarak hünerverin yumuşak 
ının üzerine çıktı. Alkıştan 

- Ben elli bini bulduk diyor -
dum. 

Kitap Hazırlanıyor 
- Belki de öyledir. Yardım sevenler cemiyeti idare 
- Bir konyak? heyeti azası, dün Partide, has-
- Mersi. tah~ne has hekimleri, hemşire ve 
- Boğos! hasta bakıcı kursları öğretmen-
Sahnede secde eden uşaklardan !erinin iştirakiyle bir toplantı 

biri allı yeşilli elbisesi, boynun - i daha yapmış ve gönüllü hasta
da ~ci boncük gerdanlıkları u:j bakıcı kurslarının tesisi icin .mü 
eski kervanlann peşenk katırı gıı him kararlar almıslardtr. Verılen 
bi içeri girdi. Fakir hiddetle ba- kararlara göre acılacak kurslar 
ğırdı: dört kısma ayrılacaktır. İlk kur-

1 
Hakkındaki Cezai Hükümi~ri Y c~l!c~ ourz f 

Askerlik hizmetlerini gör -
mek iizere sırası geldikçe çağı
rılan vatandaslar, memleket 
müdafaasında -kendilerine dii
şcn mukaddes ''azifeyi ifa i
çin askerlik suhelerine kosu
vorlar. Ancak lu171 \'atandas
İarın da va davetten vak
tinde hahe~dar olamamak !!İhi 
sebepler. ya takdirsizlik hata
ları )'iiziinden geciktikleri ve 
böylece bilerek bilmiyerek suç
lu me'\'kiine diic;tiikleri i~itiH
yor. 

yedincı gıiPdcu -.oııra ik ay i
çinde gcJcn'eı· iki seıH'tlen 10 
seneve kı. d.ır hap olunurlar. 

S~fel'bel"li1•1<:' {'aR1·11ı ı> da ma 
zerctsiz lk aydan fazla gelmi
yenler öliime ımıhkfım olur. 

Yaralandı 
Yazan: Naci Sadııllalı 

1- ngiltere imparatorluğu, düı 
yanın yarısı sayılahilecel 

Evvelki gece saat 23 te Bakır- kadar geni~ bir cephe üzeı·imlt 
köy civarında iki otomobil birbi- harp etmektedir. Bu kadaı· ;\"&yı 
ri~e geçmiş, iki kişi muhtelif yer lıp büyiimiiş bir harbi idnre edı:'ı 
!erinden ağır ve ifade veremiye- imparatorluk devletinin karşısı -
cek bir halde yaralanmışlardır. na dikilecek suurlu bir münakkit tro yıkılıyordu. Bu <!a bittik-

sonra Fakir diğer bir masanın 
·nden eski şapka iğnelerine 
ziyen uzun ve ince şişler '3.1-
bunlan birer, birer avurtla
' pazılarına sapladı. Terc'ii
seyircilere sordu: 
Fakir şimdi boğazına bir 

çer sokacaktır!. 
arha bey avurtlarında, kolla
a şişler sokulu olduğu halde 
de bir hançer ile sahnenin ö-
de duruyordu. Tercüman tek
sordu: 

Lahuti Fakir, şimdi hançeri 
lağrna sokacak! Fakat soru
Kan çıksın mı? Cıkmasın mı? 
hali iki taraf olmuştu-
Çıksın ! 
Çıkmasın! 

ançer gerdanın derisinden i
i daldırıldı. 
halideQ bir ses işitildi; 

Seyircilerden bir kadın ba
ı ! 
c perdenin devamı müddetin. 

sahnenin iki tarafında resmi 
afetleriyle bekliyen hastaba
ıları kuş gibi bayılanın imda
a uçuştular. 
a,ğdan soldan sesler isitildi. 

Biri de burana bayıldı ... 
Bir de burada var .. 
Kafi.. Kafi.. 

akir, mahuf sesi ile Birmani 
uğunu söylediği kelimeleri 
rarhyor, fraklı teşrifatçı ter-
e ediyordu: 
Şimdi hançerle gırtlağını 

amen kesecek! 
İstemez, istemez! Kafi.. 
Polis yok mu? 

ıyamet kopuyordu. 
alinin ısran üzerine tecrü

erin bu kanlı kısmına nihayet 
ildi. 
ercüman tekrar ahaliye hitap 

i: 
Madamlar ve Mösyö'ler! 

di tecrübelerimizin en kuv
lisini yapaca,ğız. Fakir kendi 
disini ka.talepsi haline getire
diri diri gömdürecek ve bu 

zarda kırk beş dakika kala-
tır. 
arha bey, tombul vücudü ilıe 

salardan birinin üstüne uzandı. 
e bir ayna aldı; boğuk bo
sesler çıkararak bağırmıya 

şladı: 

- Siva! .. Vişnu!.. Celmina .. 
ercüman izah ediyordu. 
Buda'yı çağırıyor! 

Fakir'in elinden ayna düştü ve 
nelisi kaskatı kaldı. 
Uşaklar ortaya bir tabut getir
er. Bu kaskatı vücudü tabuta 
ydular. Sahnenin bir kenarında 
yığın kum duruyordu. Kürek

le kum yığını ile tabutu tama
n örttüler. 

Sükut _içinde kırk beş dakika 
çti! 
Fraklı teşrifatçı: 
- Fakir ,gömüleli kırk dakika 
uştur. Tabutun üzerindeki 

m yı_ğınının kaldırılması da 
ş dakika sürecektir. Bu suret
bu harikulade adam kırk beş 
kika dünya ile alakasını kes
iş sayılıyor. 

Uşaklar kumları açmıya başla
lar .. Tabut meydana çıktı. Ka
k kaldırıldı. Fraklı adam tabu
doğru i_ğilerek haykırdı: 

- Ulan! Köpoğlu. Hala soyun- sa üniversiteli kızlar. müteakip 
madın mı? Karnaval maskaralığı kurslara da lise. orta okul ve ser
hoşuna gidiyor galiba. J<~lbisenin best meslek mekteplerine 5!iden 
canına okuyorsun. Boş bir kadeh kız ve kadınlar alınacaklardır. 
daha getir!... BuE!iinden itibaren Halkevleri ile 

Kapı vuruldu. Halk odaları ve Parti ~ubelerin-
- Giriniz! de vüksek tahsil f,!Örmüs olan 
Kasketi elinde perdecilerden ve ·yüksek öğretim mücssec;ese-

biri bir kart uzattı. Tarha kartın lerine devam eden kız ve kadın
ismini okuduktan sonra tersini lann kaydına baslanacaktır. Ka 
çevirdi. Fraklıya: yıtlar ikmal edilir edilmez sivil 

- Mösyö Gaston! Karılardan ve askeri hastahanelerde ilk 
biri bir muska istiyor. trzeriniz- parti _gönüllü hastabakcı kursla
de varsa şu adama verin de gö - rı açılacaktır. Kurs talebesine 
türsün versin! 30 ders gösterilecektir. Dersler 

Mösyö Gaston müstehzi bir te- nazari ve tatbiki olacaktır. Tat-
bessümle: biki dersler sabahları saat 8,30 

- Böyle mukaddes bir tıls1m ile 11 arasında, nazari dersler de 
her ele teslim edilir mi? Dedi Liz- saat 11 ile 12 arasında verile -
zat ben götüreyim. cektir. 

Teşrifatçı dışarıya çıktıktan Ders programlarının hazır -
sonra kasadar göriindü. Fakir lanmasma başlanmış, ayrıca her-
ikinci kadehi yuvarladı: kesin anlyabileceği şekilde bir 

(A k "hastabakıcı .. kitabı yazılmasına r ası var) k .1 . . 
arar verı mıştır. 

============== Üniversiteli kızlardan teşkil e 

Milli Korunma 

Kanununda 

Yeni Tadilat 

dilecek ilk kurs ikmal edilir e
dilmez lise mezunu kız ve kadın
lar arasından seçilecek olanlara 
mahsus ikinci kısım kurslara baş 
lanacaktır. Bu kurslar da, ilk 
kursların mezunu olanlar ders 
vereceklerdir. 

Şu cihet unutulmamalıdır 
'ki, askerlik icin yanılan da
vetlere vaktinde icabet etmi
yenler hakkında askeri ce7a ka 
n.ununila ağır hi.ikilmler me\'
cuttnr. Kımunu bilmemrk ve
ya haberdar olmamak bir ma 
zert>t tec;kiJ etmiyece~ine göre, 
gecikenler veya icabet etm;vcn 
ter hakkında kanuni takibat 
yapılacağı tabiidir. Ayrıca İs
tanbul, örfi idare mıntakac;ı 
dahilinde bulunduğundan da 
bu gibiler hakknda örfi idare 
kan.ununun verdi<Yi salahiyet -
ler rle kuUanı1abilir. 

Alakadar olanların ikaz edil
mesi icin askeri' ce7.a kanunun
da mevcut hi.ikiimlerden bazı 
fıkt-alan nakletmeği faydalı bu 
luyoruz: 

Askeri ceza kanununun 63, 
68, 75, 79. 80 ve 81 inci mad
deJerine göre: 

"Askerlik hizmetine çağrı -
lan efrat muayyen olan müd
det ic;inde ge1meğe mecburdur. 
Bu miiddetin bitmeıdnden son
ra yedi gün içinde gelenler 
dört aydah iki seneya kadar, 

Askeri sahısları kaçmağa 
kışkırtan veya ka(nıalarını ve
ya kacaklar ve izinsizleri ve 
bakaya~·ı ve yok1ama kaçak
larını ve ihtivat zabitlerini bi
lerek gizleyen ve bilerek Jmsu 
si ve resmi hizmete alanlar ilç 
aydan hir fi.eneye ve tekerrü-

1 riinde bir seneden iiç seneye 
ve seferberlikte altı aydan iki 1 
seneye, tekerrüründe yedi se- ı 
neye kadar afrır hapis ce7.ası
le cezalandırılır 1ar. 

Kendisini kasten sakathyan 
1 veya her hangi bir suretle as

kerliğe :varaınıyacl'lk bir hale 
getirenler bir seneden beş se
neye kadar hapis cezac;iyle ce
zalandırılır. Bu fiil her nevi 
askeri maksatlar icin çalısmak 

1
. 

kabiliyetini mahvetmiş ise suç
lu yedi seneye kadar ağır ha- , 
pisle cezalandırılır. Fiil sefer- , 
berJikte yanılmışsa on sene:ve 
kadar aj?'ır hapis cezası verilir, 
düşman karsısında yapı1m1şsa 1 
yapan ölüm cezasiyle cezalan
dırılır. 

Askerlikten kimilen veya 
kısmen kurtulmak kasdi:vle 
hile yapanlar beş seneye ka
dar aj!ır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

Verilen mehiller içinde ya
kalanan askeri ı;;ahıslar ilç aya 
kadar hauis ve kendiliğinden 
gelenler kısa hapis cez~siyle 
cezalandır1lular.,, 

Şoför Mahmut Süleyman fara- hesabı sorula~ak hatalaı· bulınak
fından idare olunan taksi otoıno- ta giiçlük çekmez sanırım. Fakat 
bili Bakırköyden İncirli istikame işte size, bu maksatla o devletin 
tine doğru _giderken akıl hasta- kar~ısma dikilmiş bir Uoyd 
hanesinin arkasındaki virajda George ki, Ing-iliz de\·l~tinde 
ani olarak baska bir taksi ile sorulacak sual olarak, boğazlar -
karşılaşmıstır. Şoförünün ismi dan geçmi~ iki Alman vaı>urıınun 
Nihat Binici olan ve Kesan bele- hesabını bulabiliyor. Faka!9nıpa 
diyesinin 21 numaralı plakasını ratorluk de,·lctinden sorulabilc. 
taşıyan bu taksi proiektörlerini cek bütiin hesaı>lnrı unutaı.·ak bu 
söndürmemis olduğundan Mah - suali tercih etmesinden de hcili -
mut Süleymanın ııözleri kamaş- dir ki, onun taarruzunun hrtkikı 
mış, manevn yapamamış, ve iki hedefi, Clıurclıill hükumeti değil, 
araba an] olarak birbiriyle car- Tiirk milletidlı-. Nitekim, onun 
pısmıslardır. Müsademe o kadar ayni günde ortaya attığı ikiııci 
siddetli olmuştur ki iki otomobil ittiham, yine Türkiye·ye mütevec
adeta içi(;e _girmislerdir. Biraz cilttir. Ve bu ikinci ittihama göre, 
sonra vaka mahalline giden za- Türkiye, Ingiliz lıuparatorln~tma 
bıta memurları Mahmut Süley- kar,'51 ayaklanmış bulunan Iı-an 
marun otomobilindeki yolcular- hükumetiyle bir anlaşma imza -
dan Sami adında bir muallim lamıştır. Fakat l?U anda hütiin 
ile hüviyeti henüz tesbit edilemi- dünya müdriktir ki, Llt;o; <l 
ven gene bir kadının ağır yaralı George'un o suali, ve bu ittHıa
ve baygın bir halde olduklarını mı içinde, en az bir diizine hata 
görmüşler ve yaralıları süratle mevcuttur. Ve bunun içindir ki, 
Gureba hastahanesine kaldr- onun o giinkii sözleri, tarihe, ken 
mıslardır. Yaralıları dün g-eç di ismi kadar meşhur olan f'oğ
vakte kadar ayıltmak mümkün rafya bilgisizliğiyle Türk düşman 
olmadığından kadının hüviyeti lığını isbat cdeo birer taze vesika 
henüz tesbit edilememiştir. Ara· katmaktan başka hiçbir netice 
baların her ikisi de tamamen par vermemiştir. Ne garip bir dünya
ca parça olmuştur. Şoförler çok dayız ki, vaktiyle onun ikide hir 
hafif yaralarla kazayı a.tlatmış - do milyonlarca insan kaniyle su~ 
lardır~ Tahkikata devam edilmek lanan biçare haritasını, "Irak la, 
tedir. "Iran,, ı birbirine kanştıran !'!bu 

Harbiyedeki kazada dahi diplomat çizmişti. Biz, onun 
bu gafletini, yaş ilerlemesinden 

ölenlerin cenaze meraisimi mütevellit bir unutkanlık saya • 
Ankara, 9 ('t' AN) - Milli ko

runma kanununa yapılması tek
lif edilen ilavelerden baska ayni 
kanunun 65 inci maddesinin ta
dili de mevzuubahstir Bu tadil 
den maksat, milli korunma kanu
nu gibi fevkalade zamanlara 
mahsus bir kanunu hükümlerine 
muhalefet suçlarını tayin ve de
lillerinin tesbiti. hesap ve ticari 
muameleye vukuf sahibi olmıya 
J}liltevakkıf oldu~u cihetle suclu
lann müstacelen cezalandırılma
larını temin etmek maksadivle 
salahiyetli memurlann hazırlık 
tahkikatı derecesinde tahkikat 
yapabilmelerini temin eylemek 
ten ibarettir. 

Mevcut sivil ve askeri gönüllü 
hastabakıcı kursları nizamname 
ve pro~ramları dün tamamen in- .. 
cE:'lenmiş ve bunların esasları a
lınarak yeni bir ~önüllü hastaba
ktcı kursları program ve nizam
namesi hazırlanmıstır. 

Ayrıca teşkil edilen bir ko
mite halkın anlıyacağı bir şekil
de hastabakıcı kitabı vücude ge
tirmc_ğe başlamıştır. Bu komite 
dün gece faaliyete geçmiş ve 
l;itabm münderecatı ile resimle
rini hazırlamııştır. Bu kitabın bir 
aya kadar yazılıp basılmasmın 
ikmaline çalışılacak ve derhal 
halka dağıtılacaktır. 

Maarif Matbaası 
işçileri Hakkında 
Yeni Bir Karar 

Güzel San-atlar Akademisi Mü- mayız: Çünkü Lloy<l George, bi~ 
dürlüğünden: Feci bir kazaya rinci cihan harbinin sulh masası· 
kurban olan Güzel Sanatlar Aka- na oturduğu gün, bu derece ihti
demisi yüksek mimarlık şubesi yar değildi: Fakat buna rağmen, 
son sınıf talebesinden Fuat o gün de "Kilikya,, ile "Sile~ya,, 
Tayman'la Kemal Soyman'ın ce- yı biribirine kanştmnış: 
nazeleri 10/5/941 cumartesi gü- "- Polonya neresidir?,, diye 
nü saat 11 de Şişli Çocuk hasta- sormuştu. 
hanesinden kaldırılacak ve na Bereket ki, Lloyd George, 
mazları Fer'(-cöy camiinde kılı- müstahak olduğu cevabı, Avam 
narak civardaki mezarlğa def- Kamarasından fazlasiyle almı~ 
nedilecektir. Akademi Müdürlü- bulunuyor: Çiinkü Avam Kama. 
ğü bütün Akademi muallim ve rasının, Lloyd Geor1:e tarafın .. 
talebesinin bu hazin merasimıe dan siyasetine ' hücum olunan 
iştirakini rica ~der. Muallimler Churchill hükumetine verdiği 4~7 
ve talebe saat 10 da Akademiden itimat reyi, ta umunu harptenbe
hareket edeceklerdir. ri coğrafya dersini bir türlii bel· 

Memurların Yabancı 

Dil imtihanları 
Ankara 9 (A.A.) - Maarif Ve

killiğinden tebliğ olunmuştur: 
Devlet memurlariyle bankalar 

ve d,evlet müesseeleri memurla
rının 3656 ve 3659 sayılı kanun
lara ~öre icra olunan yabancı dil 
imtihanları 1941 yılı mayıs ayı 
devresinde Ankara ve İstanbuld~ 
su tarihlerde yapılacaktır: 

Yalnız bir yabancı dilden im
tihana girecekler için: 16 Mayıs 
vazıh, 20 Mayıs sözlü. iki yabancı 
dilden imtihana girecekler için 
16 ve 17 Mayıs yazılı, 20 ve 21 
Mayıs da sözlü imtihan günleri 
olarak tesbit olunmuştur. 

İmtihanlara sabahları saat 9 
da başlanacktır. 

İmtihnlar Ankara dil ve tarih -
coğrafya fakültesinde, İstanbul
da Üniversitede yapılacaktır. 

Basın Birliğinde Resim 
Sergisi 

Bugün saat 16 da Basın birli
~inde bir resim sergisi açılacak
tır. İstanbul limanı ve tipleri ü
zerinde çalışarak vücude getiri
len bu sergide Avni Arbaş, Haş
met Akal, Nejat Melih, Yusuf 
Karaçay, Tur~ut Atalay, İlhan A 
rakun, Faruk Dün, Kemal Sön -
mezler, Mümtaz Yeter, Agop A
rat, Abidin Dino, Nuri İyem ve 
Selim Turan'ın eserleri teshir e
dilecektir. 

Ankara, 9 (TAN Muhabirin
den) - Ankaraya nakledilecek 
olan Maarif matbaasına işçi te
dariki icin iş mükellefiyeti tesi
sine dair Koordinasyon kararı 
Vekiller heyetince tasdik olun
mustur. Bu kararname esasları
na .!'(Öre, Maarif rnatbasının fa
aliyeti için kafi miktarda işçi, 
teknisyen vesair müstahdemle -
rin tedarikini temin etmek mak
sadiyJe milli korunma kanununa 
müsteniden ücretli iş mükellefi
yeti tesi sedilmistir. 

Bir nisan 1941 tarihinde Maa
rif matbaasında çaltsmakta bu
lunan işci, teknisyen ves3ir müs
tahdemler bu kararname hüküm 
lerine tabi bulunacaklardır. 

..; • ' 
1 ~tı . . ~ " 

F aşizm tecavüzi harp ha lç Du··şmana 
zırhklanna başladığı za-

man, yalnız testihatını kuvvet-

Mükellefler Maarif Vekaletin
ce tesbit olunan normal ücretleri 
alacaklardır. Bu istihkak ücreti 
bilfiil çalışma ile meşrut tutul
maktadır. Mükellefiyete tabi 
kimselerin yol masra!lan Maarif 
Vekaleti tarafından tediye olu -
nacaktır. 

Milli korunma kanununun o
nuncu maddesinde zikredilen ma 
zeret halleri mükellefin ikamet
dhının bulunduğu mahaldeki 
en büyük mülkiye memuru tara
fmdan kabul ve tasdik olunan 
hususlar ve tevsik edilmis hasta
lıklara müptela bulunanlar bu 
kararname hükümlerinden muaf 
tutulmaktadırlar. 

liyemiyen o haylaz ve ihtiyar ta. 
BJr başka kaza lehenin ak saçlı yüziine vurul .. 

Şoför Akifin idaresindeki 3477 muş 447 tane şamardır. 
numaralı kamyon Kazlıçeşmeden Bize gelince, Lloyd George'a 
_ı!eçerken o civarda oturan Ah· miiteşekkiriz: Lloyd George , 
medin oğlu 3 yaşında Zekiye co,rrafya bilgisinin kıtlığına rag· 
carpmıs muhtelif yerlerinden ya- men, birinci cihan harbini kazan
ralam.ıştır. Şoför yakalanmıştır mış parlak bir zekadır. Ve onun 

MÜTEFERRiK: 

Verem Dispanserleri 

son hareketi, zeki dii:ımatım ap. 
tal dosta müreccah bulunduğunu 
bütün dünyaya bir defa daha 
isbat etmiştir. Çünkü onun Avam 
Kamarasında düştüğü acıkb va • 
ziyet, bütün dUnyaya isbat et • 
mi~iir ki, Tiirk devletinin bu • 
günkii siyaseti, dUnyanın en zeki 
diişmanlan tarafından bile ten • 
kit olunamıyacak derecede diirü:;t 
tür. 

getirecektir. Afrikada 
liğin müstemlekeleri 
caktır. 

Verem Mücadele Cemiyeti şeh 
rimizdeki verem dispanserleıini 
çoğaltmıya karar vermiştir. Ilk iş 
olarak Beykozda bir bina tedarik 
edilmiştir. Erenköyündeki sana -
toryumda da bir dispanser vücu
de getirilecektir. Her kazada bir 
dispanser tesisi düşünülmektedir. 
Bu hususta para tedarik etmek 

bu bir - için cemiyet yakında faaliyete 
olmaya - geçecektir. 

Mahmutpaşa Türbesi - Mah

* * 
lendirmiye, askeri iistiinltiğiini.i Açık K a ı an 
temine çalışmadı. Politika ma-
nevraları, tecavüz tehdidiyle A lmanyanın tasavvur et -

- Tarha! Tarha! 
O zaman tombul Fakir, top sa
liyle (Kanlı Ni~ar} oyununda 
pe saklanan Karagöz ~ibi ka

demokrasileri uyuşturmakla da Kapılar tiği Avrupa birlii,-i, mÜS· r ......................................... , iktifa etmedi. Ayni zamanda ka- takil Cümhuriyetlerin hir bir · 
• leleri içinden fethetmek için liği değildir. Bu doğrudan doğ-

mutpaşadaki Sadrazam Mal·mut 
paşa türbesinin tamirine karar 
verilmiştir. Kırılmış ve kaldırıl
mış cinilerin yerleri Bursadaki ye 
şil türbenin çinileri gözönünde tu 
tularak yapılacak modelleri ile 
doldurulacaktır. 

Düşlinülsiin ki, kindar Lloyd 
George'un korkunç zekası bile, 
Türk devletinin bugiinki.i siyase
tine. mini mini bir hata lekesi 
bulaştıramamıştır: Ve hiç ~üphe 
yok ki, Lloyd George'un bu aczi 
bizim kuvvetimizdir. Bize gelin
ce, ikide birde, hu kuvvetimizi 
ishat eden canlı bir mehenk va
zifesi gören Lloyd Gcorge'n kar
şı duyduğumuz şiikranın altında 
kalmış değiUz: Çiinkii bu hltfu · 
na mukabil ona, nıiitcmadiyen .... 
ders veriyoruz. Eğer aldığı der!'· 

sını kaldırdı. Gözleri aralık du
yor ve aitzından köpükler sa
lıyordu. Hemen usaklar koşuş
lar, kollarına girdiler; dısarı 
ardılar. 

Fakir daha kendini bilmiyor
. Sevirciler karmak~rısık sah
ye doğru atıldılar. Çünkü Fa
r iki eliyle etrafa <konfeti) ,gi
minimini muskalar dağıtıyor-

•

i:. VATANDAŞ! her memlekette kültiir anlaşma---..-Yazan.•••••••• nıya, Alman iktısadiyatına ta
Ien, iktisadi anlaşmalar yaptığı i • i bi, bir Avrupa mi.istemlekı'.s i 

! 1 smıassa bugünlerde her- gibi, içerdeki muhalif unsurlan s b•h s f 
1 

demektir. l\Iüstemlekenin ikb -
·• •• kazanmıya ralıştı. G 1 a er e sadi, içtimai manası, Almany:ı -' vatandaşın en büyük va· :ı b 1 

zlfeıl, hükOmetln emirlerine uy- llitler Nazizme bu hususta ••••• • • ••• • • ._•••• •••••• ~-tarif ettiği Avrupa iı· iği -
mak, almıya lüzum gördü~ü ted· en birinci yardımı mürteci 7iim-
I k re go··sterdı". Her memlekette lar, muhalifler teşkil etti. Fa - Bütün bunlara rağmen Al -

Tekaüt Dul ve 

lerden mi.istefit olamıyorsa, bu -
nun vebalini hafı:ıasmın zaafınd: 

"'\ arasın. Fakat gittikçe artan unut 
karılığına da asla üzülmesin· 
Çünkii onun mazisi, unutulması 
vicdana huzur verce.ek hatıralur 
la doludur! 

b rlerln tatbikını kolaylattırma · · • b • J l 
birinci cihan harbinden sonra şızmın elinde ayrak gıbi sal - man esaretine giren dev et c -

tır ~ükOmet latanbuldakl nUfuı meydana gelen terakkiperver ladığı milliyetçilik düsturunu rin çoğu. Alınan Faşizmine "bi- 1 
keaatetfnln azalmasında birçok harelrnt1ere cli.işman o1an lıu ellerine alarak ortaya çıktılar. taraflık., düsturu veya "Almanı Yoklamafarı J ki 

Zu··mre derhal dı'n ma"k~ .. 1·"ıe Fakat Nazizmin milliyet•·ili- yayı ürkütmeme·k,. şıariyle ı,a-

Yetim Maaşı 

bakımtardan fayda görüyor. A· ~ '!:~ • " 1 
ortaya rıkan Faşizme e] vc~di- ği bir Alman milliyetçili~i ol - pılannı ardına kadar açtı ar. f d 

1 
~ d nadoluya gitmek lstlyenlere de l ~ _ 11. l kl Kulturbund'lar, iktısadi tes.ki _ 1ı Istanbol De ter ar ıgın an: 

I:rerkes b d t t 1 ı birçok kolaylıklar gösteriyor. va. er duğunu, bu mi ıyet ıa arının 
ı u saa e 

1 sım arını · ve ganimetlerinin yalnız AI . latlar, mürteci zümreler, iktısa-1 ı - Bilômum zat maaşları sa-

Kahvehane Dün 

Muvakkaten 

Kapatddı pışıyor, taliin bu serefinden ~andafa dUten vazife, hOkOmetln Faşizmin ~lde etıniye mu\·af- ·ıı ti .. h b 
1 

di zümreler, ekalliyetler, mu - hiplerinin birinci altı aylık yok-
hrum olanlar, ellerine fazla u tedbirini kolayıa,tırmaktır. fak olduğu ıkinci zümre de ti- man mı e ne mun asır u ım· halifler elele vererek Fa,.izmin lamaları 10/5/941 tarihinde baş-
. l * t b ~Jari le kend" i h ~ du!?unu hesap e·tmediler. Veya, "' cıren ere: care ag Y ıs ne ag- , ~ayelerine hizmet etti1er. hyacak ve 25/5/941 tarihinde Kadıköyünde piyasa caddesinde 

- Aman birini bana verin! Di- 2 •• latanbulda ftlnlz, gUcUnUz lı olan sannyiciler ve tüccnl"lar şahsi menfaatleri, hırsları uğu . Şimdi Alman zaferleri kar . b't kt" Abbasa ait 60 numaralı kahve 
b ~ l d k A Jd B .. r ı'kt s d• runda buna inanır göriindiiler. ı ece ır. agırışıyor ar ı. yo sa, nadoluda tanıdık- o u. u zum e ı:a ı ınen- şısında bu iç orduların neşele- muayyen saatlerden sonra a 

Bu hayıhuy içinde perde ka - larınız, akrabanız veya yaşama faatlerinin sarsılmaması endi - Milliyetçi Alman:o.•a, Siidet rine pa"yan yoktur. "MilJiyetc,i- 2 - Yoklamalar her gün saat 1 cık "Örüldüg~ünden 6 <>Ün mi.id-
i · 1 h" k" ti · · F · t k b" A1 k 11' (9) dan (12) ye ve (13,30) dan ! "' ,.. ndı. vasıtalarrnız varsa, stanbulda o- şesıy e, ti ume erını a!'?ızme mm a asını ır man e a ıye- lı"k,, bayragıW"yle ortaya rıkan. ! detle kapatılmıştır. 

* * k b w • k t" 1 k "Ih k tt"kt ' (17) ye kadar devam edecektir. turup sehrln yükUnU ai)rrla17tır- arşı oyun cgmıye sev "tti - ı o ara ı a e ı en sonra. milletlerin hürriyetini, hayat 1 Bundan başka Kandillide İs· B u sahnenin bir de perde ar- mayınız. HUkOmetln gösterdl~l : ter. Çekoslovakyaya, Polonyaya yü- hakkım, istiklilini Faşizme kur-ı! 3 - Zat maaşları sahipleTi fo- 1 kele caddesinde Salih Altınerir 
kası vardır: kolaylrklardan istifade ederek bir ! Faşizmin tahril<e muvaffak rüdüğü zaman, milliyet kelime- ban eden "milliyetc,iler,. şiwdi tograflı nilfus cüzdanlariyle res- ı· 15 numaralı kahvesi de ayni sur 

Artistlerin elbise değiştirdik - an evvel Anadoluya gidiniz, olduğu üçüncü zümre de ekal- sinin mi.nası değişti. "Avn1pa Alman birliği içinde kayholan mt senetlerini ve birer tane ye- tan dolayı bir ı?Ün kapatılmıshr 

~~~~f;a~~:C:~~~~r:;!r~ !~: 3 önomüz y!dır. Yaz tatı- ~;::~~~~~~MiJ~=:,:J~~~ ~~~e~i~~!ik ;~~~=~tırb~~~ı~ıi:; =~~;~:1:~.tarihi zaruretten bah-ı ~~l ç:~~:ıı:: ~~~~:~~r~;P:;ı;ı~~ d/~~~~n St~~~;f~~ ma:aez:~;ı~~r 
nın üstündeki konyaktan ara - •• llnl geçirmek Uzere Ana- mülkiyetleri hırsiyle Faşizmin yoktur. Efendi bir millet "Al - * * yoklama ilmühaberleriyle birlik- 1 hibi Onnik ile tezgahtan Dimitr 

a bir iki tane atarak kapağı a- dolunun ılrin deniz kenarlan, ye. gizli teşkilat kuvvetini meyda - manya,, geride kalan diğer mil- Herhangi bir tecavüze hu . ~ bizzat getirip ibraz etmlye Foti 1 metre 25 ~ntim tnlundc 
k duran fondan kutusundan bir ,ıı yaylaları, gUzel ormanlıkları na getirdiler · !etleri organize edecektir . ., Ya- dutta Milli Müdafaa tedbirleri- mecburdurlar. ki bir kumnsa 20 lira i<;temel 
kerleme ile ağzını tathhıştır - ılzi bekliyor. oralarda hem aıO- ni iktısaden, siyaseten, askerlik mizle, hakiki milliyetperverle ] 4 - 25151941 tarihine kadar l 5uretiv1e ihtikar yaptığından te\ 
ktan sonra kendine tercüman - de ve rahat bir yaz geçlrmlı, hem * * 1 

W!ltl'*J"i' itibariyle hakim bir Almanya, rin cephe önünde, cephe gerisin- yoldamııya gelrniyenlerln muame- kif edilmiştir. 
eden Iraklı adamla konuşu - de ba11nızı dlnlendlrmlt olurau- • B unlardan sonra da Faşiz- diğer milletlerin hudutJannı de gösteret'ek1eri fedak5rlıklarJ leleri ancak umum! maaş tevzi- Beyazıtta fotoi!r:ıf mal7""mf'~ 

ordu: nuz. Anadoluya gidiniz, hiç ol· E nıin iç ordustmu dahili kaldıracak, iktısadiyatını eline la karşı koyabiliriz. Faknt ey •. inden sonraya bmıkılacaktrr. A- satan Tnnas ile tezaahtan \farik 
- Hasılat ne kadar? mazsa allelerlnlzl Anadoluya •: fırkalar, değişen lıiikCunetll'l·in alacak, ordularım daCl'Jtacak. vela içimizdeki düşmanlara ac,•ık lakar:mm buna göre mensup ol- da yüksek ffratla mal sattıklarır Istapan daha hesabi dukları malmüdürlüklcrine mü-.. ......,;,.......ı~· ...ı..~n.ı,..,.~~~· ».-:1.r.ıı;n,a,o-..41~.,uL-g-ö-"d_e_r_ın_ız_. _ ___ ~-~--~_jlllJ._a_r_k_a_s_ın_d_a __ k~a-l_an~g:_a)~'r_i~n-ıe_ın_n_u~n __ h_ir_te_k~A-v_r_u~p~a~m-i_I_ıe_t_i _ın_e~}~·d_a_n_a~-b-ır~a~kıl~a-n~k-a~p-ıl-a_n~k-tt~p-a_m_n_ı_ıy_ı_z~· i!Jl....::::::.~~:__~..._-~--~----llrl~a~n~t~e~v~k!i~f~e~d~i~lm~i~~l~e~rd~ı:·r~.~~~f~a~r~i-:...__ 

racaatlan. ka, ihtikar sucundan tevkif edi-
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--------------------------TAN ABONE BEDELi 

Ee"ebf 1 
Adres deOl1tlr 0 

mek f25) Kr4. 

TOrkfye Ecnebi 1 TLirktye 
1400 Kr. 1 ıene 2800 Kr. 400 Kr. S Ay 
750 ., 8 Ay 1500 .. 150 .. 1 Ay 

800 Kr 

800 • ,J 

Dünyanın 

Siyasi 
Manzarasl 

1 - Uzak Şarkın harp sahnesi ol
mak üzere bulunduğunu gösteren 
haberler gelmektedir, 
2 - J apanya harbe ılrerse Kml 
deoiz yoilyle ve Amerika vapur
larlyle İnglltereye yapılan yardun 
tehlikeye girecek ve harbin içine 
giren Amerikanın yardımı da za
ruri olarak azalacaktır. 
3 - Japanyanın bugünkü şartlar 
içinde harp açmasını faydalı, hattA 
zarurt gösteren birçok sebepler 
vardır. HAdiseler Japon zimamdar
lannm harbi göze aldıklarını gös
termektedir. 

Uzak Şarkta: 

Yakın Şarkta askeri hare-
' kat bir tevakkuf veya 
hazırlık devresi geçirirken, U-
28k Şarkın harp sahnesi olmak 
üzere bulunduğunu gösteren 
haberler gelmektedir. 

Mösyö Matsuoka'run bir A
merikan gazete muhabirine yap 
tığı beyanat, Japonyanın niye
ti hakkında tereddiide sevket
ıniyec:ek kadar sarihtir. Filha
kika, J aponyanın üçler paktına 
girmesinin bir sebebi, Ameri
kayı harbe iştirakten alıkoy -
ınak olduğunu söyliyen Japon
ya Hariciye Na71rı, Almanya ile 
Amerika arasında harp çıktığı 
takdirde Japonyanın üçler pak
tna sadık kalarak Almanya ve 
İtalyanın yanında harbe gir
rneğe ml"cbur kalacağını, hatta 
daha ileri ıriderek Am<,.ika 
harp gemileriyle Alman deni-
7nltıları ve ta)"ynreleri arasın
da bir fPl'nt!l'ima vukttunun bir 
l>arp sı-bebi tl'şkil edeceğini 
çok arık olarak söylemiştir. 

!lfös~·ö !lfat.uoka'nın Ameri
ka lıükilmı-ti tarafından davet 
r<lildii!i takdirde dahi bu dave
te icahet etmiyerej?inf ve J a
nonyanın lıl'r an harbe ırirmeğe 
hazır bulunduğunu sert bir li· 
san ile bevan. etmesi Almanya
nın Amerika hi;kumı-tine bu 
:vahancı ''apurlann müsaderesi ... 
ni protl'<to l"den bir nota ver· 
1T1""<İ. d•~er cihetten Amerikada 
"250,, Almanın tevkif edilmesi 
ve bunlara ilaveten iki ıriin ev
\•el Amerika Harbiye ve Bahri
ye Nazırlarının Amerika donan
ınaı;ıının İn~iliz donanmasiyle iş 
birliği yapma.ı zaruretini ifade 
eden n11tuklan Japonya ile A
merika arasında va7.ivetin çok 
J!'l'rgin bir hale geldiğini ve bu 
iki memleketin pek miihim ka
nrlar vermek arifr•inde oldu
ihınu göstermektedir. 

Harp Olursa: 

Almanyanın İngiltereye A
merika yardımının mii

essir olmıya başladığı bir za
manda Japonyayı Amerikaya 
karsı harbe teşvik ve tahrik 

etmekte büyük menfaatleri ve 
buna mukabil az ziyanı olduğu 
muhakkaktır. 

Kızıldeniz yoliyle ve Amerika 
vapurlariyle emniyet içinde 
gelen yardımın İngilterenin Mı
sır ve Iraktaki vaziyetini mah
süs derecede takviye ettiği ve 
edeceiii ı:öriiliiyor, Japonya 
harbe istirak cttiiti takdirde. A
merikadan Hint Okyanusu yo
liyle Süveyşe giden vapur kafi
lelerinin de emniyetleri tehdit 
edilecı-k, bundan baska bizzat 
harbin içine giren Amerikanın 
İngiltereye yardınu zaruri ola
rak azalacaktır. 

Fakat, Japonya harbe isti
rak edinciye kadar bir kaç ka
filenin zayiatsız olarak R"elmcsi 
İnııilterenin lehini' olarak kay
dedilecek biiyiik bir kazançtır. 
Ve bu keyfiyet, Mısırın ve 1-
rak'ın Alman istilasından kur
tulmasını miimlr;;.,, kılacak ka
dar ehemmiyetlirir. 

Japonyanın Vaziyeti: 

J aponyaya gelince, bu mem 
leketin bugiinkii •artlar 

içinde harp açmasını fayd~lı hat 
ta zanıri gösteren birçok oebep
Jer vardır. 

Ingilterenin zayıf ve müskiil 
bir vaziyette olduğu ve ~eri
kanın harp için henüz hazır bir 
halde bulunmadığı bir zamanda 
Japonya için muvaffakıyet ihti
mali şüphesiz çoktur. 

Japon zimamdarJannı, mih .. 
ver devletlerinin muzafferiye -
tini temin etmek gayesiyle har
be girmiye sevkeden en mühim 
sebep şudur: 

Harp, Anglo - Sakson gru -
punun nihai zaferiyle sona er -
diği takdirde Japonya bugiinkii 
bütün kazançlarını kaybetmek 
ve Uzak Şarkta Emperyalist e
mellerine veda etmek mccbıı -
riyetindc kalacaktır. 

Fakat, Japon zimamdarlanm 
harbe girmekten alıkoyacak bir 
~ok makul sebepler de vardır: 

Bugünkü şartlar içinde, yani 
lngiltere, Avustralya ve Uollan 
da Hindistanının bütün kuv .. 
vetlerindcn ve iislerinden isti
fade edecek olan Amerika ile 
Japonya arasında açılacak olan 
bir harpte Japonya için mu -
vaffakıyet ihtimali kadar mağ
lubiyet ilıtimali de vardır. 

Diğer cihetten Japonya ga -
lip geldiği takdirde dahi, o ka
dar yıpranacaktır ki, Uzak Şark 
ta hakimiyet zaruri olarak Sov
yetlerin eline geçecektir • 

Bundan başka Amerika ile 
Japonya arasında harp başladığı 
takdirde Amerikanın tedafüi bir 
vaziyette kalarak Japonyaya 
karşı tam bir abluka ilan etme
si, Japonyanın kendisi için çok 
bayati ehemmiyette olan llol -
landa müstemlekeleri, Hindi -
çini ve Siyam ile irtibatını kes
mesi, Çine yapmakta olduğu 
askeri sevkivatı mütemadiven 
hırpalaması tehlikeleri mevc~t -
tur. 

Fakat biidiseler Japon zi -
mamdarlarmın bilhassa askeri 
partinin böyle bir fırsatın bir 
daha ele geçmiyeceğini dii~iine
rek bütün muhtemel tehlikele . 
re rağmen harbi göze nldıklan 
kanaatini vermektedir. 

bl. ANTEN 
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ELBİSENiN RENGİ 
Küçiik bir tccriibe: 
!ifadenden ve içerisi boş, insa!' 

şeklinde bir manken yaparlar. i
çerisine 37 derecede su koyarlar. 
İnsanın cildinin iizerindeki hara 
ret derecesi demek... Sonra bu 
mankenin üzerine yünden, keten. 
dı-n, pamuktan, fakat ayni ince
likte ve ayni ne•içte kumaslar
dan elbise ı:iydirirler. İçerideki 
suyun soğurna~ı zamanında hiç 
hir fark göriilml"•. Demek ki. 
elbi~e, a~·ni incf"1ikte ve ayni ne
sicte olmak şnrtiyle. kumaş ne
den yapılrnıs olursa olsun, ehem
miyeti yoktur. 

Ayni cinsten fakat baska baska 
renklerde kuma•lar giydirilir-e is 
çok de~i~ir: Si:\·ah renkte bir ku. 
ma~m altında manken bir derece 
soğumak için 8 dakika geeerse. 
bevaz rel'kte kumasın altında ge
ne. bir derece soi{un1a"1 için dört 
dakika ve on lıeş saniye geçer. 
Demek oluyor ki, yazın heyaz 
rl'l'kte kumaş içindeki insan daha 
cabuk serinler •.. Bunu. zr-ten, her 
kes te<rühe vaı>madan b:lir. 

Ancak, •i"ahla bevnz ar.ısında 
pek çok renkler ,·ardır. Renkle 
rin hepsini hurada sa:vmak ıniim 
kiin olaın~tsa da. bir k.nrının sı
"aktan korumak derecesini söyli
'ecci!im. 

Renkler arasındaki fark, gü. 
neşten gelen ışıkları ve onlarla 
birlikte günesin hararetini cok 
veya az çekerek azını veya ço
ğ'unu geri çevirmekten ileri gl'l
diği irin. az yahut çok ısıtan veya 
•erinleten renkleri şu sayılarla 
<Yösterirler: 

Beyaz renkte kumaşın ısıtmak 
derecesi 100 farzolıınursa sarı 
renk 102. haki renk 140, acık ye
•il 155, zevtin ı?ilıi vesil renk 168, 
kırınızı renk 165. ~la~·i renk 198. 
'iyah renk de 208 <lerecı- ı.ıtır ... 

Bunları da. noktası noktasına 
dci\ilse de. a-.frı yukarı herkes 
bilir. Yalnız kadın modalarını tl"r
tip edenler bilmemezlikten ııelir
ler. morla:va A:ahi olan havanların 
~a bilmeleri hiç islerine· gelmez. 
;:phf"bi? 

Renkler insanı 37 ""''3 çok un
tırlarsa da. ondan baska. '•iirndii 
az veya çok şisman gö!l;terirler. 
Koyu renk viicudii ince. açık 
!'enk te şisn1~n gösteril'. Si"man 
\.ıir hayan dii?: hf"V,7. elbise giyin . 
'f" dt"v vibi eöriiniir. 

Geliolere heyaı rlhise l!h·di•
'lll'k adetinin 7ayıflık moda ol · 
'ltadığı zam:ınlartfa r1km1s olrlu
!u siinhe~izdir. Övlc olın:ısnydı. 
'?Clinler de giivey]!'r l!ihi diiz si· 
rah renkte giyinirlerdi.. 

• 

Muharrir bu 

ele alarak 

T ~ '1 

lnönü'nün Türk kadınına yaptığı hitabı yazısında, 

tecavüz! 

Bayan 

harp bir muvacehesinde Türk kadınlarına 

vazifenin ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. 

o o o 

istiklal Mücadelesinde Ve 
• 
inkılap Karşısında Türk 

1 .• 
I stiklô.l mücadelesinde 

Türk kadını 
Mııh:terem. Bayan İsmet !nö-

nu, Turk kadınlarını ~ 
basına davet etti. Bu davetin 
vüksek m~hiyetini anlamak için 
baŞTmızı bıraz ııerilere cevirmek 
icap eder. Birinci istiklal müca
~elesinde, Avrupa emoeryaliz
'lli Osmanlı imparatorluğunu nar 
calam~k. müstemleke yal?masın
d• Turk istiklalini vutmak ııa
vesiyle Ü>erimiZ'C saldırdığı za
man da Türk lradınları ~ başına 
geldiler. 

Yunan esatiri kahramanlık mü
cadelelerinin bile fevkinde bir 
destan olan istiklal mücadelesin
de köylü kadını, cephede istik
lillini kanı bahasına satın alma
ğa uğrasan erkeğinin bos bırak
tığı tarlada, istihsal vazifesini o
muzlarına aldı. Cephede düş
manla boğuşanların sil31ıı istikliil 
mücadelesinde nasıl bir zafer va
sıtası ise, kövlünün ve köylü 
kadının elindeki orak da bir 
muvafiakıvet amili oldu. İstiklal 
mücadelPsinde köylünün cep
hede bilfiil ııösterdiği fedakar
lıkları da buna ilave etmeliyiz. 

Köylü kadınının oyn:ıdıın bu 
büyük rolün yanında şehirdeki 
kadınların da gösterdiği faaliyeti 
kaydetmek icap eder. Daha o za
manlar samıvi hayatına yeni ııi
ren Türk kadını, fabrikalarda, 
tezgahlarda. duran sanayi meka
nizmasını isletmek için, ııeceli 
<ıündüzlü bir say'le bu mücade
lede mühim bir rol oynadL 

Münevver Türk kadını da 
nesriyatta. milli istiklal teşkilat 
lannda vazife alarak, istiklal mü
cadelesinde azami su•ette fay
dalı olmağa çalıstı. Türk kadı
nının istiklal mücadelesine bil
fiil iştirakini gösteren vesikalar 
istiklfıl tarihinin kaydettiği vakı
alardır. 

* * Simdi Muhterem Bayan İnönü 
Türk ka.dmlannı ikinci bir is 

tik!al mücadelesine davet eder
ken. Türk kadınlannm ı-önülle
rinde ve şuurunda yer eden bu 
istiklal aşkına ııüveniyor. Türk 
kadınlarının da bu yüksek dave
te icabette ııösterecekleri teha -
lükte :valnız bu istiklal askını 
değil, Tiirk inkilabının kendisi
ne bahsettiği haklara karŞT ö
diyece<H minnet borcunu arama
lıyız. İstiklal miiradelesini takip 
•den Türk inkılabı, k:ıdına te-
1<amül <'!.mis bir cemivetin bir 
·01< heklarını h•hsetti. 

İnkıliibın büviık lideri Ata
türk. bu s<'ri inkılanlan izah e
iPrkPn. Türk hrlımnı cPmivetin 
ternkkinin, inkılabın t<'frik edi-
1emez hir unsuru olar•k tarif 
0 tti. E<1er bir cemivette, faal 
nlahil<'C'ek un~url~rd:tn biri. cin
~fvPt fa,.kl,qrivle öt.Pki~inrlFI',, ~v-

Amerikan Ordusu 

Nasıl Hazırlanıyor? 

B irlcşik Amerika devleti 
askerliği mecburi yaptı

KADINI 
rv~~~~·;····5~bih·~····5·i·ı1e·L·ı 
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rılır, akamete sevkedilirse o ce- ayni şeyler olamazdı. İsviçre 
miyetin kötürüm olmağa mah- medeni kanuniyle, devlet huku
kum olduğunu söyledi. Atatürk ku nizamı değiştiği ııibi, aile hu
dünya cemiyetlerinde kadının kuku da yeni esaslara dayandı. 
oynadığı büyük rolü. Türk ka- Nikah, talak, nafaka, veraset. ka
dınının oynıyamamasına hi~ bir nunlarında kadınlara yüksek 
sebep ııörmüyordu. Atatürk te haklar veren bir kanunla karşı
Türk inkılilbında kadının müsa- !aştık. Bu, Türk inkılabının ka
vi rol ve hak sahibi olabilece- dına aile hudutları içinde ver -
ğini söylerken, kadının ııönlün- diği haktır. 
de ve şuurunda yer eden istik
lal aşkına, terakki ve tekamül
de ııösterdiği sür'ate ııüveniyor
du. 

Türk inkılabı, cemiyetin bün
yesinde yantığı del?isikliklerde, 
Osmanlı İmparatorluğunun kö
türüm mekanizmasında akamete 
sevkedilen bu unsuru iş basına 
davet ettii!i ııibi ona bir çok hak
lar da verdi. 

n 
Türk inkılabı karşuıında 

kadın. 

Türk inkılabı, eski Osmanlı 
İmparatorluğunun dayan

dığı irtica direklerini yıkmakla 
mükellefti. Bu imp:ıratorluk ip
tidai emperyalizm devrinde te
kamülünü yapmış, Avrupa em
peryalizminin sanayi ve pazar 
kavııalanna dayanan mekanize 
tekiımülii karşısında yıkılmıştı. 
Son istiklal m ücadelesi, b u yı
kılan imparatorluğun üzerinde 
yeni bir Türk devleri kurdu. 

Yeni Türk devleti, karakteri i
tibariyle terakkiperver bir dev
letti. Mazinin değişmelere kar 
şı ııösterd.ii(i tezat karşısnda. in
san cemivetlerinin ıreçirmeğe 
meebur olduğu tekamül merha
lel~ini asmak için, bu muhafa
zakar tesekküllerle mücadeleye 
11ecti. Artık Statie Osmonlı dev
letinin yerine Dinamic Türk dev
leti 'lraim olmuştu. 

Türk inkıl~bı bu dinıtmism i
rinde iktisadi. sivosl, ktim~t in
kıliıı>lan ile lll"r•ber kadın h~
~atında da biıvük bir inkılaT' 
vantı. Bu inkılAnta karlının ııe
rirdi~ t...kiımül ••fh..,1,.nnt şu 
noktalarıl~ tımlıvabiliriz 

1 - Aile hukuku. 
2 - hrtisatll h•T.-lar, 
3 - İctiınal haklar, 
4 - Siyasi haklar. 
Osmanlı saltanatında aile hu

kuku şeriat kanunları çercevesi 
idn.de idi. Seriat kanunlarınm. 
icinde bulunduğu devirde kadın
lara verdiği haklarla, yirminci a
sırda tekamülünü :vanan bir ce
mivetin kadına vereceiii haklar 

* * 
Türk inkılabı, iktisadi sahada 

da kadınlara bir çok hak· 
lar vermiştir. Cemiyetin teka
mülü, inkilabın olııunlaşması 
nisbetinde bu hakların da arta
cağını ümit edebiliriz. Kadının 
iktisat sahasında kazandı;, en 
büyük hak, say' hakkıdır. Eski 
devletin kadını istihsal mekaniz
masından çekip iktisadi bir esa
ret altında bırakan kanunları, 
kadın esaretinin en kalın zinciri 
idi. Yeni Türk devleti bu zinciri 
koparmış, kadına maddi manevt 
her istihsal sahasın.da faal ola -
bilmek imkanlarını vermistir. 

İstihsalde kadının oynadığı rol, 
günden .ııüne artan istihsal ista
tistikleri ııözden geçirilirse daha 
iyi anlasılmış olur. Bu itibıırla 
cemiyetin kazancı kadının kazan
cından daha büyüktür. 

İnkılabın kadına verdlltf ıcti
mal hakları, medeni haklar çer
~evesi içinde mütalea edebiliriz. 

Kadın; hiç bir cinsiyet farkı, 
mezhep farkı, ırk farkı gözetil
meksizin vatandaş haklarına sa
hiptir. Peçenin ve kafesin arka
sınıia insan haklarından mahrum 
olan kadını, medeni faalivetler
le beraber medeni haklara kavuş
turan istiklal mücadelesinin bir 
devamr olan Türk inkılabıdır. 

Bu inkılabın k~dnlara verdi~i 
sivasi haklar da. Avrupa cemi
vetleri icinde daha bir cok dev
letlerin kadınlarına vermediği 
haklar arasındadır. Balkan dev
letlerini bir kenara bıraksak bi
le. demokrat. insan bakl•nna. 
vatandaş haklanna hürmetkar o
lan Fransa bile 'l'!lı:ıldıltı ırünP 
'<adar mürteci kuvvetlerin ku
'1tanda.ivle bu hakkı kadın lanna 
vettmedi. 'Auı;ıiin Millet M:ecll -
•inde. millet mükadderatını ta
"inde söz sahibi olan bu teSE'kkü-
1iin içinde kadının da reyi var
dır. 

Bütün bunlan 05manlı salta
natındoki kadın hukukivle kı
vM ederek, kısa bir zaman icin
dP ne kada• uzun merhalPler k-ı-

ğı gündcnberi harıl harıl harbe 
hazırlanmaktadır. Harbiye Ne - y . 
zaretinde mecburi askerlik u- azan . Sevim 
suliyle meşgul olmak üzere mu
azzam bir teşkilat kurulmuş • 
tur: 

Bu tarihtenberi Amerikada 
ask<'re çağırılanların miktan 
milyonları geçmiştir. Fakat bu 
hazırlanıs öyle planlı tarzda ya
pılm&ktadır ki. şehirlerdeki ha -
yata hiçbir zarar gelmemekte -
dir. ilk çağırılanlar 21-35 ara
sındaki gençlerdir Fakat l.er 
devrede bunların sekiz yüz bi
ni silah altına alınmaktadır. 

Her ı<enç şubeye yazıldığı 
gün, kendisine bir seri numa -
rası verilmekte ve sonra mu ... 
ayyen bır günde bir kura ter
tip edilmektedir. Dk kura şöyle 
çekilmıştır: 

BüyUk bir askeri kütle öniin
de Harbiye Nazırı yazılı numa -
raların arasından birini çekti 
ve kağıdı açmadan hoparlör ö
nünde brkliyen Ciimhurreisi 
Rosevelt'e verdi. Rooscvelt kA
ğıdı açtı ve çıkan numarayı 
radyo vasıtasiyle bütün Ame
rikaya il5n etti: 158. 

Amerika müttehit devletleri 
dahilinde ilk kurada çekilen 
158 seri numarasını havi genç
lerin birçoğu kurayı müteakip 
Roosevelte şu tarzda telgrafhr 
çektiler: 

"Benim numaramın imtiyaz • 
lı numara olmasiyle iftihar edi
yorum.,, 

* * Bir Kumpanyanın 

Kurnazlığı 

A merikada halkın ne ka
dar coştuğunu ve ne ka

dar büyük bir şevk ile askere 
gittiğini şu küçük hildye ile 
daha iyi anlıyabiliriz: 

Har biye Nazırının ilk kurada 
çektiği k!ğıtta Rooseve!tin 158 
numarayı okuduğu gün halk 
büyük bir sevinç ile ellerinde 
bu numara olanları omuzların
da taşımış. birçok kasabalarda 
birer kahraman imişler gibi bu 

gençlerin şereflerine ziyafetler 

verilmiştir. 
Alabana devleti dahilinde bu 

lunan Brenen kumpanyasında 
çalışan makinistlerden LJteriıı 
de numarası 158 idi. Ve o da 
arkadaşları tarafından tayyare 
piyangosu ısabet etmiş gibi 
parmakla gösteriliyordu. Kum
panyanın ilanat acentası bu fır
satı kaçırmadı. 

Derhal bütün gazetelere şöy· 
le bir ilan verdi: 

1 5 .8 
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"Brenen Motör Kumpanyası 
Dalına Başta Gelir.,, 

Bu İlk Talihli Grupa Biz 
de Bir Adamımızı 

Yolluyoruz. 

ki ve teklmülü de Türk lnkıla
tettiğimizi görebiliriz. Bu terak
bının ileri vasıflarına, ileri ka
rakterlerine borçluyuz. 

* * 1 şte bunun içindir kl, şimdi 
Bayan İnönü bütün Türk 

kadınlarını istiklal mücadelesine 
davet ederken, Türk kadınının 
istiklal şuuruna güvendiği kadar 
inkilap şuuruna güveniyor. 

Tecavüz! bir harp müvacehe
sinde, Türk kadınları istikl.8.lini 
korumakla mükellef her vatan
daştan daha yüksek bir vazifeyi 
omuzlarında tasıyorlar ki, bu 
vazife de inkılaba karsı olan min
net borçlarını ödemektir. 

Birinci istiklal harbinin kazan
dırdığı hür ve n-üstakil millet. 
varlığını kaybettiği ııün bütün 
vatandaslar ecnebi bir devletin 
iktisadi kölesi olursa, Türk kadı
nı iki zincirli bir köle olacaktır. 
Bu itibarla Türk kadınının bu 
mücadeledeki rolü cok büyüktür. 
Bir harp vµkuunda kadının içti
mai vardım şubelerinde yapa -
caklarr hizmetin yanında, daha 
harp başlamazdan evvel ve son
ra yapacakları mücadeleler var
dır ki, bunun esas hatlarını ve 
nlanlarını bu.ııünden çizebiliriz. 
Bu mücadelelerden biri, ecnebi 
bir propaııan.dasiyle memlekete 
l!iren, ve miirteci unsurlarla bir
leşerek inkılabın esas umdeleri
ne kadının ıreçirmekte olduğu te
rakki merhalelerine yapılan irtica 
ile mücadeledir. İkincisi, teca
vüzi bir faşizmin iç kaleleri dü
şürmek icin aldıRı hücüm tabye
lerlne karşı alacağmıız tedbirler
dir. Üçüncüsü ve en mühimi de 
bütün vatandaşla'rla beraber. 
'.!'ürk kadınının yapacaın istiklal 
ve inkilap mücadelesidir. Bu 
mücadelelerin esas hatlarınt da 
ikinci bir yazıda çizmeğe çalı

sacai!ım. 

Ç ocuk Es i rg e m e 
Kurumunun Bir Ricası 

Çocuk Eelrgeme Kurumu latenbul 
Merkezinden: İstanbul içinde ve dı
şında mevcut 3:i ~bemlze, fakir ç0-

cuklara yardım maksadlyle yalnız 

kendi hudutları dahilinde olmak şar
tiyle para toplamak mezuniyeti veril
mlştlr. Bu parayı toplıyanlara (Ço
cuk Esircerne Kurumu İstanbul Mer
kezi) milhürünil havi fotograflr hü
viyet varakaları verilmiştir. Binaen
aleyh, totograflı hüviyet varakası 

göstermlyen ve mensup olduğu mın
takasmm haricinde para toplamıya 

teşebbfıs eden tah!ıildarlara, bazı yan
lışlıklara ve suiistimallere meydan 
vermemek iı;in, muhterem halknnı

zm nazan dikkatini celbeder, bllhaııı

sa bu gıöilere para vermemelerini is
tirham ederiz. 

Brenen blotör Kumpanya. 
sını Unutmayınız. 

IIAnrn çıktığının ertesi günü 
kumpanyanın satışı iki misli art
mıştı. 

* * Amerikan Ordusuna 

Yazılan Genç Kız 

R ay~a .. 22 yaşın~a iri yarı 
guçlu kuvvetli ve göste

rişli bir kızdı. Teksas devletin
drn olan Rayka kendi mahalli 
şubesine giden erkek arkadaş -
lariyle beraber müracaat et -
miş: 

- Beni de askere yazınız. 
Demiştir. 
KAtipler evve!A şaka ettiğini 

sanmışlar, fakat o ısrar etmiş: 
- Amerikada, her sahada 

olduğu gibi, kadının yeri erkek 
yanında olmalıdır. 

Bizleri geri hizmetinde kul
lanabileceğiniz gibi birçokları -
ınız gayet güzel atıcı, koşucu. 
kısacası sporcuyuz. Beni a~kere 
yazınız. 

Rayka şubedeki memunı kan 
dırarak askere yazılmıya mu -
vaffak olmuştur. 

Fakat asıl şubede kenc!isinin 
kabul edilip edilmiyeceği henüz 
malum değildir. .... ... w-:. 

~fi9fJ~l,;:« ~ ~ 
Fanes'in Çocukları 

T arih Mısır hilkümdarların • 
dan Amazis'in dil§man ta

rafından mağlilbiyetine sebep o
larak Fan~ isminde birini ı:ös -
terir. Muavin kuvvetlerin ku -
mandanı olan bu adam Amnzis'e 
gücenmiş ve Mısırda çoluğunu Ç<>· 
cuğunu bırakarak kaçmış. Ku -
mandarun kendi aleyhintle bh 
kuvvet teşkil edeceğini anlıyan 
hükümdar arkasından bir gemi 
göndererek firariyi Lisyada ya -
kalatmış. 

Fanes muhahzlarını sarhoş e -
derek tekrar ellerinden SQTılım 
ve Mısıra karşı bir sefer hazırlı
yan Kambiz'in ordusuna iltihnk 
etmiş. 

Ordu bu adamın pllnlan saye
sinde susuzluktan şikayet etmi • 
yerek çölü geçmiş ve Mısıra yak
laşabilmiştir. 

Mısır ordusu Amazls'in oğlu 
Psamenit'in kumandasında ola • 
rak (Nil) in mansabında bekliyor
du. Kambiz çölii geçtil<ten sonra 
Mısır ordusunun kar ısında mevzi 
aldı, 

Mısırlılann döğüşec:eklerl dOş -
man kuvveti adetçe kendilerine 
faik olduğu için mağlüp olacak
larına şüphe yoktu. 

Bütün ordu memlekete harici 
bir diişman sokan haine karşı a • 
teş püskürüyordu. Fanes ellerine 
geçse onu çiğ çiğ yiyeceklerdi. 
Teskin edilemiyen bu kin -.e nef
ret bir delilik haline gel.mq, Mı
sırlılar intikam hissiyle ateş piis
kürerek ordugahın ortasına bii
yük bir kazan koymuşlar, şehir
den Fanes'in iki oğlunu getirerek 
uzaktan seyreden babalarının göz 
!erinin önünde boğazlamışlar ve 
bütün kanlarını kazana koyup üs
tünii su ve şarapla doldurrnuşlar, 
bütün askerler bu müthiş içki • 
den birer kepçe içtikten sonra 
düşman ordusuna hiicum etmiş • 
!erdir. IkJ ordunun çarpışması 
tarihin kaydettiği en kanlı muha• 
rebelerden biridir. -

Bir tarafta en kuvvetli. bir isti.· 
li ordusıına kumanda eden haris 
bir biikiimdarla, oğunarının ko,S: 
yun gibi boğazlanmasına şahit o
lan bir baba, diğer taraftıt yiizde 
yüz mahvolacaklanna emin bu • 
lunan ufak bir kin ve intikam or• 
dusu vardı. 

Muharebe kısa bir mllddet silr
müs ve l\lısırlılar perişan olmuş
lardır. 

Fanes'in bu harpte afır Mr ya
ra aldığl ve ölürken askerienlen 
birinin miğferiyle kendisine su 
yerine oğullannın karu karışan 
i~kiden içirdiğini efsaneler kay • 
dediyorlar!. -

' TakrJimcl 

Devlet Hava Yolları 
Mayssın On Beşinde 

Sefere Başlıyor 
Devlet hava yollan idaresı 

15 mayıstan itibaren hava se
ferlerini açacaktır. 15 mayısta 
ilk sefer Ankara - Adana arasın
da yapılacaktır. ı 

Ankara - Adana seferleri pa
zardan başka her ııün yapılacak
tır. Tayyareler Ankaradan 15,30 
da kalkarak 17,45 te Adanaya va 
racaklardır. Adanadan Ankara
va her sbah saat 8.30 da tayya
re hareket edecektir. Tayyare
ler yolcudan ba$ka bağai ve pos 
t;ı r..kliyatı d:ı yapacaklardır. 

Diğer şehirler arasındaki hava 
seferleri de kıs:ı bir zaman sonra 
başlıyacaktır. 

PİYASADA: 

Et Fiyatları Yeniden 

indiriliyor 
Fiyatları mürakabe bürosu, 

et fiyatları hakkında hazırladı
ğı raporu komisyon riyasetine 
venniştir. Bu raı>0rda mezbaha
da fazla miktarda havvan ke
•ildiğinden bahsedilmekte ve kı
vırcık etinin beş kuruş indirile
rek 65 kuruşa satılması lazım 
ııeldiği bıldirilmektedir. 

Komisvon, kaba pamuklu ku
maslann kar haddini yüzde beş 
olarak kabul etmiştir. 

Piyasaya Kahve Verildi - Ti
ciret ofisi tarafından piyasavr 
500 cuval kahve verilmistlT. Ya
kında piyasava 30 bin çm•al kah
ve daha verilecektir. 

Amerikadan Mal Gelecek :__ 
İskenderiye ticaret mümessili· 
miz. Ticaret odasına ~önderdi~· 
bir mektupta. her hafta Amerikı 
limanlariyle Portsait arasındak 
muntazam seferler baslrvacağını 
Amerika ile is yapmak ·arzusun
da olan tacirinin Amerikavo3 
sipariş vermelerini t:ı\·~i .... -e et
mektedir. Ticaret odo<ı kev!i -
yetten ali\kadar tacirleri haber
dar etmiştir. 
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No. 1 

Mukaddeme Faslı 

Ke-:.üfor ve Kolonİzasyon 
1492 - 1768 

Nakleden: ŞÜKRÜ KAYA 

1 
rif eden, akıntıları med \'e cezir
leri gösteren portolanlar <Por -
tolani) yanıldr: Batlanviic;ün 
(Ptolcmc) "Coğrafya .. sı, 1472 -
1492 arasında sekiz defa basıldı. 

1 
Porteki7.li bir ~emici Bıırtel-Hiil;\•a \'e macera . n· •• mı ıyoz <füırtbf'lmy - Dinz) 

Birlesik devletlerinin 14fi6 da Ünıitburnunu dolastı. 
kısa. tarihiııin bağlı olduğu ve A- CenoYalı hir i!'Pmici Kristof Ko
m rıka halkının üç asırdan az lomp (Christonhe - Colomhcl 
b r z~ınıanda üzerinde t0sckkiil garp yolund:ın Hintlf're ~itmek 
E' t.ei ııeniş topra.E!ın Kolonizas- icn bir yardım aradı. İsn;ınya 
yon başlan.ıncları ~özden kaybc- kr;ı h Ferdiıı:ınt ''" kraliresi ha
d ecek olursa. va.lnı7. mense de- hel ona naraca vardım ettiler. 
'n·lerı değil, btitiin devamı ve 1492 :Nisanında kalktı. At.lan ti
~ ~~~abz~günkü Jrnli bile iyi an- ği l!erti ve o :vıhn 12 ffktesri-

Ang1n - Saksnn ırkımn Yeni n~~o.~ BRhnma ;.dalarını tsııı:ınya 
hukumcfarları adınsı isgıı 1 etti ve 

Dıınvada •crle~mesi ve zaferi · 
Afnerika tarihinin ilk faslıaır. onlar11 San Solvador adını koy-
F kat bu ilk faslın mukaddeme- du. H:ıtay sehirlerini - orta ca~ 
s vardır: müellifleri Marko Polovu taki-

Buvük kec:if devri. Kristof ben Ci~e bövle derlPrdi _ bu
l<<>lomb 'ıın izine atılan İsoanya lamadıgına y hayret cde~ek yeni 
bu devirde ilk yeri tutar. Bu de- k~~av~ tı 11ramadan lspanvaya 
v r bütün bir asır insanlık tari- o~ndu. 1498 de yantıi?ı ücüncü 
h de en kaynasık ,.e en doğu-1 Hınt seyah:~inde kıt~nın simı:ıl 
ran asrı, on altıncı asrı doldu-ı kısmına degıl, amma Venezoella 
ru,r. kıyısına yanaştı. 1502 de dör-

Diğer milletlerin birçoğunda düncü seferinde efsaneli Hint 
olanların aksine olarak Ameri _ kıyılarına yol verecek bir boğaz 
kan milletinin tarihinin menşe- b~ılm~k. için Orta Amerika sa
l~ri zamanların gecesinde kay _ hıllerı~ı dolastr. Boil:az yoktu. 
lıolup "gitmez. Bu bo~azın ~onraları insan eliy

le açılması lazım geldi. 

1914 Ağustosunda Panama ka
nalını ilk ~eminin ~eçmesi için 
ar:ıdan daha 412 sene S!ecti. 

Askeri Vaziyet 
(Baş taralı 1 incıde) 

İlerliyen Alman kuvvetlerini top 
aleşi ile dağıttılar ve ileri müdaçaa 
hattında husule getirilen gediği ka
pattılar. Şimdi burada Alman ta;.r
ruzu ve tazyikının hafiflediği görü
lüyor. 

M:ııımafih Şimali Afrikada en 7.İ -
yade dikkR\i çeken şey, iki tarafm da 
üratıe bur~ya takdye kıt3lart gön
ll'rmeleri, büyük ı·e ~ati bir harp i
~in hazırlanmakta olmalarıdır. 

General Wavell Mr~ırrla f\01) bin k!
$ilik bir km·,·et toplanmıştır. Tobruk'a 
d:ı den!7.den mütemAdiyı>n takviye k1-
tal3rı çıkArılmaktııdrr. Bu ~uretle İn
P.'llizler Alman ileri hareketini dur
durmıya ve hic ohna7.~R ı;:eriktirl'rek 

\akit kazanmıya muvaffak olmakta
dırl:ır. 

Diğer tar:ıftıın da .4. lmanlar da mık
liyP ta:vyarell'riylC' ıı~l(pr, v;ıpurl::ırla 

ria t:mk ve top !tÖndl'rrrek bur:ıilald 

kun·etlerinl tak\·iye etmf'ktedirler. 
\'l'ı!'trm "" Akıienizin mukııdcleı-atı 
Simali AfrfkR hıırbinp bııi'lı nldıı~u 

irin iki taraf d:ı hur:ın:ı fc:i şafü:a ha
•·ııle C'tmcmf'k istiyorlar. 
TT4VAT ,.l\'RO A: 

lla\'Alıır rrfü:ellt"~tikce. h::ıv;ı h:ıro -
l"'rİ dl' şiddPt kf'ShPfmive ba$ladı 

'\lm::ınl:ır bir mii<ldı>tt,..nhl'ri hf'nıen 

-ie her f!PC'P ''ii7lcrce tayvıırPrl"" mii
rpkkep biiy(ik hR\'ll K\IV\"f•tleri:vle Tn
"'liz Jimanlıırmr v;ıkıp vıkıyorlar. 
JTerlefleri, Amerikııd:m ,ııPlin de li
'l'lıınlara cıkıınfan h:trp mal7emı-o::ini 

dııha qAndıklıırdıın çıkarmıva imkiln 
hıılmadıın imhadır. Bu em .. llı>rinde 
rıe dereceye k11d11r muvaffak nhıvor
l:ır, hilmiyoruz. V:ılnı7. ı:on rtli'lll'rde 
tn,,.ili711'r farafrıırlıın hu bnmharrlı -
ın:ITll"1r esm•~ınrl:ı ıiü•iiriilpn tavvı:ırc 

...,iktarınm c;o~almıı~r dikkate •ayan
dır. 

TAN 

Üsküdarda Bir 
Parkı 

j Har~ Okuluna Havacı Subayı Yetiştirilme 
Arkeoloii 

İnönü gez_gicıinin projesi bazı 
masraflan azaltmak maksadiyle 
değistirilmiştir. Yeni proie \·ali ı 
ve belediye reisi tarafrndan ta!';
vip edilmiştir. Bu projeve gö
re gezı;!ide büyük bir ha\'117. ya-
pılacaktır. · 

Bclcdivc 'I'cpchı:ısınd:t da bir 
havuz ins;ı::;ma karar vcrnıist.ir. 
Bu havuz bü,·ük olacak ve elekt 
rik_l,Prle ısıklandırılacaktır. 

Usküdar meydanınd:ı da arke
oloi ik bir oark vücu<le !lE'1 irile
cektir. Müzelcrdek' he,·keller -
den bir kısmının hu mırk::ı knnuı. 
ması dii~iinülmektedir. R11 nark 
(Semsipasııval kadar U7.rıtılacnk
tır. 

cilere göz ,.e kulak va:dfı>.,ini vöre
rek, ve bu surl'tle ciii man tayv::ıre
lı>rini ı;ıöı:üp vak:ıhımnk imktn nı Ye
recek teçhizat taharrlı:ine koyulchı. 
Şimdi alman neticelere bakılırı:a. Ha
va Nezarf'tinin bu fah:ırriy:ıtında 
mfü:bet nı>ticelere v;;ırıldığına hük
metmek IAr.rm gelir, E~er hakikaten 
ırece hücumlarına istirak erlen bnrn
ba tayyarelerinr h!icum tayy;ır,,Jeriy
lc taarruz imklinı temin edilmi~•P, 
bu hava harbinde yeni bir «afha a
cacak kadar mühim bir keı:iftir. C'iin 
kü Almanlar. İnııiıtercye hava hü
rumlarma basl:ıdıkları J(iindı>nberi 
muhtelif taarruz metodlflrı tecrübe et
mişler ve nihayet en az tehlikeli olan 
"ece hiicumlarınd:ı karar kılmı«lıır

'lı. Şimdi bu hücumları da akanıı>te 
ıığratn~ak veni bir miicfa!aa ı:il:ihr 1 
1<cı:fodılmlşı:e. Almanyanın elinden ı 
hiiyük bir sil:ıhr :ılınmış olaraktır. , _______ , 

Bu Hafta 

YILDIZ 
Sineması, 

DANKO PİSTA'nın 
Sevimli Kahramanı 

Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak, 
2 - '\ldıkları mezuniyet diplomalarındakı kanaat notu iyi veya cok 

iyi bulunmak, 
3 - Ohnınluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçme-

miş bulunmak, 
<l - Sa~lık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak, 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 
NOT: 

Bilahare hava muayene heyeti tarafından YflPlla<:a'k muayenı>de 
sağlık durumları ollotluk sınıfına müsait ıı;örülmıyenler ısterlerse Harp 
Okulunun d:gcr sınıflarına \•erılmek gibı hi~·bir mt!<·b;.ırı_vete tabi ıutul
mazlıır Tam ~erbcsttlrler Kendilerinin an:ularına ·~öre muameleye tAbı 
tutulurlar 

Okul tedrlsa .ı 15 Mayıs 941 de başlıya<:a~ından talıp olanlarm, bu· 
lunduıdarı askerlik şı·belı>rlne müracaat edeceklerdır Askerlik şubeleri, 
yaptıracakları rnıhl muayenede müsbet netıce alanlar evrakları ile harp 
okuluna sevkedileceklerdir. (2822) 

Gümrük Muhafaza Genel K. Satsn 
Alma Komisyonundan 

14 l\Tayıs 941 çarşamba günü saat 15 de 975 lira muhammen bedel
le 40 kalem deniz mal?.emesl alınacaktır. İlk teminatı 71 liradrr. Listesi 
komisyonda hı>r gün ~örtilebil:r. İsteklilerin belli giin ve saattlnde trmi
nat mııkbuzlariyle Galata Mumhane caddesi İbrahim Hifat hanındaki 
komisyona gelmeleri. (3631) 

Çamlıca Kız Lisesi Müdürlüğünden: 

Çamlıca Kız Lisesi talebesinin 12 Mayıs 1941 pazartesi gi.inü 
öğleden sonra saat ikide lise binasında bulunmaları ehemmiyet
le ilan olunur. 

. - ' DiKKA 
ZARAH LEANDER 

T: ve 

MAR i KA RÖ K K •un 
M uhtcşem Siiper filmleri ve 

SÜM ER SİNEMASININ 
Müstesna ve padak ınuvaflakıycti 

UNUTULMAZ BİR BALO GECESi 

1 o - ı; - 1 !'41 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
B. 18 Miıı:ik (Pl.) 
9.00 Ev kadını ... 

18. 40 HRlk türkü 
leri 

19.00 Konuşma 
19.15 Saz 
19.30 Haberler 

13.30 Saat ayarı 19·45 Konu~ma 
13,33 Şarkılar 19.50 Şarkılar 
13.50 Haberler 20·15 Radyo gP 

zetesi 14·05 Şarkılar 20 45 Fasıl heye• 
14·20 Bando 21.15 Konuşma 
15·00 Müzik (Pl.) ' 21 30 Orke~tra * l 22:::ıo Haberler 
18,00 ::;ant ayarı j 22.50 Caz (Pl.) 
18.03 Cazbant 23.30 Kapanış 

Hasta Baku:ı 

Aranıyor 
Kadıköyünde Şifada doktor Mah

mut Ata hastanesine iki lıastabakıcı 

hemşire almacaktxr. Snb:ıhlarx sanı 

on bire kadar hastane m(idıi.riyeti

ne müracaat edilmesi. 

Eskişehir asliye hukuk hakim 
liğinden: Hosnudiye mahalle 
sinden Mustafa km Neyire Al 
tınbi1ek tarafından evvelce Be 
yoğ'lu Büyük Parmakkapı Hoca 
zade sokak 12 numarada mukim 
ıken mahalli ikamPtj mechul ka
lan Hulusi oğlu Nami Bilı:re a
leyhine şiddetli geçimsizlikten 
mütevel1it acılıın hoşanma da
vasının yapılmakta olan tahki
'k'8t ve dtıru!>mcı~ı sonunda 

Heyeti umumiyesiy1e bu tarih 
Türklerin İstanbulu almalariy
l büyük icatlar ve büyük ke
sıflerle acılır. Su modern devir 
icinde sıözlerimizin önünden ge
cer. Baslan,ıncında bilinmiven 
v(' esrarlı hic;bir şeyi yoktur. Fa
k t bu baslan,gıç hayalin iccı.t e
rl hilcr.eği bir romandan da hali 
değildir. Dünyanın bu en büyük 
demokrasisi, demir devrimizin 
bu en biivük kudreti. besi~i et
rafmdrı bize bir efsane, bir ha
yal, bir macera arzeder. 

Yeni toprakları İsnanya ve 
Portekizin bölüsmeleri lazım $!e
liyor J!ibivdi. Kolomb'un ikinci 
5eyahatinden sonra Papa hudu
du çizdi: Hudut Yesilburun ada
larının 370 fersah garbından rıe
ciyordu: bu hattın şarkında ka
lan verler Porteki7" ait olacak
t.ı. Öbiir taraf da İspanvanmdı. 
Fakat fn.ııiltere de araya ~irmiş 
bul unu yordu. 

Dün gece düı::i.lri\len tavvare mik
tarı 36, evvelki ııece 24. d:ıh:ı evvPl-
1<i ıı:ece 18 dir. Bu rakamlar, İngili?.
lf'rin ıı:ece hi.icum larmn kar•ı miidıı -

1 
raa si•tPmlerini kemalı> erdirdikleri- I 
ne delalet eder. nf!{'e]t>ri vanılan hii- 1 

"lımlarda tayvarclı>r yüksekten uc;- ı 
•11klar1 kin, bunları tavvare dnfi ton
ı~rla "eva karadan ahlan mermill'rl,.. 
"'iislirmPk miimkün olmu:vorrhı. Bıı 

tııyvarP1ı>re k;;ırş1 y!'rlıne miicf:ıf:ı::ı~· 1 

vine hiicum ta:vYnreleri nlahilirdi 
Ti'n'k:ııt "PCe kı:ıranlı/tmd::ı .ıtöklerin c'I,.- , 
rinfü!inde hücum tayv:ıreleri dlic:- . 
man ta:vyarelerini 1?öremivor. y:mın-

1 dan ı?eçen tayyarenin motöriinii iı;i

temi;vor. binaenalevh hücumdan miic: 
l>et bir netic~ almak: miimkiin olmu-

1 

PAUL JAVOR'un 

Davacının müraca~ta kalmıs o
lan ic:bu clavasmı 2/41941 ı;ı:ünlü 
ıstkla ile ve a1rni sebeoten ba
hisle dav::ısmı venikmesi üzeri
ne isbu yenile~e Micfacı i1e cla
veti~nin i]fmen d::ıvalıya teb
liğ icin muhakemenin 4/6 1941 
ı-arsamba snat ona hırakılmasma 
karar verilmis ve :veni1eme is
tinası hiilasası vuk:ırıya zikre
rfildii!i srihi ec:ki d11vanm knldı
Cir nokbda11 devamı falrbinden 
ihl'lrPt hıılımmus oırtue;ımdan 

Bu Salı son matinesine kadar gösterilecektir. miiddeialevhin on eün icindc da-
2 inci Süper filmi ve Beyoğ'

lunda ilk defa 
Son günlerinden istifade ediniz. "?Va v::ızı ile cevnn vermesi ve 

K A N L 1 
BALALAİKA 

B ueün s~mt 1 de t enzilath matine "nc:tF•rilPrı vPvm ve v::ıkti mP.7
-

, ,, ktırnı> Eskisrhir aslive hııkıık 
••••••••••••••••••• ••••••- m~lıkemec:incfo baz1r hulıınm::ısı, 

Bu Hnfta •••••••••--. "Pnileme istidası ~nrrti clnvrtive 

Amerikanın keşfi kazara ol
must ur. O. aranmadan, başka bir 
ş y aranırken bulunmuştur. İlk 
nr:ıstırmalar bilhassa onu dolan
mak. ona yanaşmak kasdiyle ya
pılmıştır. 

Simal AmPrikaııma ilk vana~
mak serefi Tüdorların birincicıi
nin hizmetine ı;ı:irmis olan bir İ
talyan gemicisinindir. 

vordu. Bir nilotun dediı?i l!ibi. 1tece- I Harikalar harikası büyük 
SARAY 

•ebli"i malrnmına kaim olmak ü-
?f're ilan olunur. Sinemasında . 

lı>ri ha,·alarda dii~man tnvvııresi yıı- ~sk romanında takdim edi- 2 Biiyük ve Güzel Film Birden İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
Tiakimliğjnden: 941/ 413 - A~u
kat ismnil Rıza tarafından Is
t:mbul BP1ediye Tiirbe civarında 
Kılot Farer caddf'5inde 35 mı
m~ra lı hanf'de Fatma Derviş 
aleyhine acıl::ın ücreti ~·ek5letten 
mütevellit 750 lira :ılacak dava
!'ından dolayı teb1 iği muktezi 
navetiyenin mumnileyhanın hn-
1ihaz1r' ikametaahımn belli ol
'T'".'lm8Sl dolavisiy1e ilanen teb
ı:~inP ve emri muhakemenin 
4 'fi /941 sant 14. 30 a tavinine 
rnahkemece karar vcrilmis ol
"luğı.mdan tayin ndilen isbu gün 
vf' saatte mumailevhanm mah
l{emcV'e ı!Plmf"si veva bir vekili 
•,.....nıın1 ıtöndermP.5İ ve a'ksf tak
'lirclr. hal{krrr'l::ı'ki ml'hakeır.enin 
..,;v:ıhen bakıl::ır?<Y1 bir nüshasi 
..,..,rlh'f<PmP nivanhanPSİne astlmYS 
"lan flavf'th•ı>nitı t.f"'hli.<!i nıl'lknnıı
,...~ kaim olmak üzere ilan olu
"lıır. 

Filhakika asıl mesele, "Hint
lcıre,. yani son şarka ,giden ve 
ortiı cağda bu memleket:'erle Av
rnnanın ticaretine yarıyan, fa
k, t o sırada Türkler tarafından 
l natılan yol verine, yeni bir 
yol ac;ılmasıdır. Yeni Dünyanın 
k fi, Türklerin fütuhçıtının bil
' sıta bir neticesidir. 

İlk vanı:ıııan; acaba hu dojh-•1 
mudur? "Amerikanın Normand
lar tarafnıdan ke~fi.. dive hir ta
rih vardrr. Bu, Gabrivel Gravi
venin (Gabriel Gravier) eserinP 
verdi~i isimdir. Fıa'kat bu tarih 
az. çok masal ~ibidir. 

kalamak, karanlık bir odacta sın"'< yor. Bu filmde CARLIK 
wbmıyn bemer. Mesafe l!eni::ı. sürııt RUSYASININ Lüks~ büyük 
~ok olduihı icin tayyareleri yakala- ve muhteşem sahnelerini gö-
mıık imkAtmzdır. 1 recek ve. ~üzel ~a~kılar din-

DALALAİKA İ 
NELSON EDDY 

MADENLER 
ŞEYTANI 

İLONA MASSEY 
1 

CESAR ROMEO Bunun üzerine İngili7. Hava Nezn- , , lıyeceksınız. 

r<>H "'"""'"" 'KPnıınuı:11niil1>n~t'I t<ıVYA- ,._ .. •••••••••·-~ 1 Seanslar : 1 1 Seanslar : 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme idaresj ılanlart 
3.20 - 6.20 - 9.20 W 2 - 5 - 8 de 
Rurrün sıuıı 12,15 dı:- ve yarın saat 10.50 de , 

\t 4=-25 o o • tenziJatlı matineler •••••••••'" Onuncu asrın sonınıda fsk::ın
ciinavvadan S!elen forman'lar 
'~imal adamları = Northmen) 
Tsland;ıyı zaptettiktPn sonr:ı 
Groenlande, sonra da L::ıhrador'u 
1<:P"fetmic:ıler dflniyor. D ahR ce
nubrı bağ vetisen bir rnenı lP.kf'
te. Vinbanda (bae memlPkeW 

15.5.941 tarihinden itibaren: 
Fevkalade muvak:-at tenzilatlı tarifelere ait şeraiti tatbiklyenin tek

rar sevkiyat hakkındaki 4 ve 5 inci maddeleri değiştirilmiştir. Bu tarih
ten itibaren herhang' iki ista5yon arasındaki nakliyata kabili tatbik olan 
tenzilll tarifelere tevfikan mevrldine gelen hamuleler tesellüm edildik
ten sonra istenilirse yeniden kaydettirilmek suretiyle ayni vagonlar da
hilinde diğer bir istasyona tekrar sevkettirllebilir. 

....... ,. ................................ ~ 
BUGÜN 

Türkler 1453 de İstanbulu fet
hnttikten sonra, "Frenk .. leri Su
r yeden. kücük Asyaclan. Ege 
denizi adalarından cıkarmıslar 
ve bu suretle Akdenizin ş:n·kını 
Avrupalr _gemilere hemen tama
rniyle kapamı.şlardı. .Mahvolan 
Cenova ve Vencdik ticareti, asır
lık yollarından varamadığı zen
l!İn havaliye başka yerden bir 
giriş aramak zorundaydı. Bu 
zaruretlerin tazyikı altında, on 
altıncı asır, denizcilik bilgisinde 
V<' coğrafya araştırmalarında 
büyük adımlarla ilerledi. Deniz 
haritaları. deniz limanlarını ta-

ş AR K SINEMASINDA 
Tekrar sevkedilen hamuleler, tekrar sevkedildikleri mahreç istasyon

larına mahsus tarifelerden ir.tlfade edemez. Mevritle mukayyet bir tenzi
Uıttan istifade etmiş olan hamulelcrin tekrar sevklerinde e\'veki nakle ait 
ücret, nakil mesafesinde kabili tatbik tari!e ücretine iblılğ suretiyle re!e
dilir. 

Mevsimin en fevkalade Ye en güze] film i 

veni İ<ıkocvaya doğru inesiler
miş. Iklimin hosluğu memlPke
tin zenı?inli~i 1347 ye kadar Vin
landa bircok seferleri icap ettir
mis. Bu seferler durduktan son
ra. hatırası !illnmemic:ı. bazr mU
cllifler. Norvecli ve İslandalı J?e
micilerin hikavelerinin Kristof 
Kolomp üzerinde tesirinin mu
hakkak olduğunu iddia ederler. 

OPERA BALOSU 
Fa:z.la tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2508 - 3589) Sinemanın en giizel artistleri 

* * Beher kilosuna 30 (Otuz) kuruş muhammen bedel takdir edilen tak- MARTE HARELL - HELİ FİNKENZELLER 
ile riben 1500 kilo parça halindeki hurda köı;ele 26/5/1941 Pazartesi günü 

ıaat ıs de Ankarada İdare blnasmd~ pazarlıkla satılacaktır. ,, 
Bu işe girmek istlyenlerln kan•Jnun tayin ettiği vesikaları h~milen 

ayni gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 
THEO LİNGEN - PAUL HORBİGER 

lJ L A c 
Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesel- Bugiin Saat 1 de tenzilatlr matine - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Al'kası va~ lüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. (3550) 

KISIM: VIII 
Büyük mağazalarda çalışanlar, umumiyetle 

onun bir parçasını görebilirler. Deniz diplerinde· 
kı mercanlar gibi, onlar, yalnız kendi kısımları
nın malıdır. Fakat en kuytu köşelere bile soku
lan, ve bir saniye dahi durmadan onu baştan ba
şa dolaşan, ihtiyar Filip gibileri onun bütününü, 
mağaza aleminin küçi.iltülmüş bir krokisini gö
rürler ... 

O, iyi fok yüzü, alkolle mahmurlaşmış fakat bek lenen, bir şeyler ü mit eden gar ip bir hal var
a.yni derecede dikkatli gözleriyle, mağazayı dur- dır. 14 üncü katta duvarın içerisine yerleştirilmiş 
madan yuvarlanan otomatik merdivenleri, camlı gizli ve karışık bir usulle muhafaza olunan, ve 
koridorları, uçsuz bucaksız geniş satış salonlarını gece günd üz etraflarında nöbet tutulan büyi.ik pa 
ba~tan başa yarıp geçerken bir çok şeyler fark ra kasaları durur ... İşte ,ora da her hafta başı, 
ederdi. memurların. uzun sıralar halind e para zarflarını 

Beyaz eşyalar kısmında kadınlar. ad"ta harp beklerler. Veznedarlar kafeslerinin arkasından 
halindedir. Çünkü bugün bir dolarlık satış günü- hapsedilmiş demir parmaklıklar ve tehlike zille
dur. Çay salonunda üç mızıkacı, moda havaluı ri arasında, yaşarlar, ve bütün bu paraları saya, 
çalar ve müzik kısmında ayni parçalar, yeni baş· saya derileri soyulmuş, çıplak baş parmak etleri
tan bir ikinci defa da dinlenebilirdi. Orada uçuk ni muhafaza için, Üzerlerine lastik geçirmişlerdir. 
benizli bir genç kız piyanoda, bir sairifilmenam İşte, alış veriş kazanının kaynadığı bütün bir 
halinde, önüne sürülen bütün parçaları durma- binalar grupu ... Işte alış verişin, duvarları tiu·e
dan çalar: Burada bütün ses inkıtalarının hort- ten akisleri... Ve işte bütün bunların hepsi de 
lıyan bir hali vardır. 1 para yığmak icin, yığın yığın para ... 

Kamyonlar durmadan eşya balyelerinin indi- Boydan boya masalarda, malların fiatleri eti-
rildiği, tartıldığı, kaydedildiği, ayrıldığı 5 nutna- ketlere yazılıyor: bazı fiatler çiziliyor, yenileriyle 
r.alı avluya girip çıkıyordu. Bütün kısımlarda Fi- değiştiriliyor, tekrar çiziliyor .. tekrar yazılıyordu. 
lip, düşünmeden hiç bir mukavemet göstermeden Bu iş ihtiyar Filip'i bilhassa aH\kadar ediyordu. 
alış verjş eden veya köşelerde dudaklarını ısıra- Şık bir modelin, nasıl olup ta tenzilatlı satışlara 
rak daima bir şeyler hesaplıyan ve nihayet hiç kadar düştüğünü, nasıl olup ta güz~l bir möblP.
bir şey alamadan çıkıp giden müşteriler görüıdü. nin, adi malların atıldığı mahze~sürüklendiği
Başka taraflarda, asansörleri işleten genç zenci- ni anlıyabilmek için, uzun J!~~d\YirrıJsafa patlatı-
ler, bir kadın müşteri içinde, katları, yor, bu sırrı çözmeğe uğraşıyordu. ı' rrüt 
cansız, kör, sağır, hissiz. tıpkı konuşan makineler - Modalıırı geçmiş eşyaları ne yapar lar? d iye 
giBi durmadan ilftn ederlerdi. soruşturdu. K imse bilmiyordu. 

Her giin, sabahın alaca karanlığında mağaza, - Satılmıyan eşyaları ne yaparlar ? d iye sordu. 
muşambaları cilalıyan temizleyici kadın grupları Meğer, kullanılmıyan bu gib i eşyalar satın alan 
tarafından tutulmuştur. Geceleri bekçiler, yarı bir mağaza varmış. S ahipleri tarafından bırakılıp, 
karanlıkta, gider, gelir ve geçişlerini kontrol sa- her nasılsa bir daha aranmıyan, modası qet;miş 
eı erinde ısarctlerlerdi. Bodrum, vitrin mankenle- eşyaları, büyük mağazalardan toplar, Yeni - Gina 
r ıın deposudur. Duvarlar boyunca sıralanmış, ya, veyahut ta dünyanın öbür ucunda, Allah bilir 
~alancı tebessümleriyle, çıplak balmumu beb<"k- ha ngi yamyamlar memleketine gönderilmi~t Ve bu 
iN .. Hcrbırinin yanında. yerde bir çift kol ve bir malumat ihtiyar Filip'i derin düşüncelere dalciırır
~ıft bacak durmaktadır ve her birinde bir şeyler dı ... O, kendisi de, bu modadan düşmüş mallardan 
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sayılmıyor muydu artık! Kullanılamaz uır ııale gel 
mişti ... "Merkez,. de kend isi gibi, yirmi sekiz yılını 
harcıyan bir adam, artık ne işe yarardı ki! .. Ak -
şamları, dudakları arasından süze süze midesine 
yarım şişe viski içirdikten sonra. kendisinin; sırtın
da, çizilmiş, indirilmiş, tekrar çizilmiş, ve nihayet 
sıfıra düşürülmüş muazzam, dev gibi bir fiy ıt ta
belasiyle dolaştığını gördü ... 

Mağazayı, birdenbire, baştan başa bir mırıltı do
laştı, bir nevi gizli e~dişe. _Bilinmez neden, bıl'çok 
memurlarm vazifelerıne nihayet verileceği haberi 
sızmıştı, ve Madam Brodley gibi, birçok kadınlar iş 
ten çıkarılma tehlikesiyle titriyorlardı. Her ne pa
hasına olursa ulsun, yenilerin, itaatsizlerin, fazla 
gençlerin, dikkatsizlerin ve fena şöhret sahi!>leri
nin arasında, "kendilerini göstermiye,, uğra~ıyor
lariı. 

Birkaç zamandır, Madam Brodley, böğründe 
kendi kendisine bile itirafa cesaret edemediği bir 
sancı hissediyordu. Skimpi akşamları ona hir ya
kı koyuyor; ihtiyar Filip'le Bengtson'1ar ve Skım
pi, 66 oyununa başlarlarken, Madam Broclley 
mazeret beyan ederek yatağına çekiliyordu. 

66 oyununda, kazanç olarak ortaya, "l\1erkez 
mağazası pastanesi,, için bol miktarda alınıp ta 
satılmıyan, ve ucuz fiyatla satıcılara verilen, kü
çük, siyah şekerler. "Çikolata öpücükleri,. ko -
nur d u. Skim pi utanmadan kaşla göz arasındn hi
le yapıyor, ve büyük sevinç çığlıkları atarak, hiç 
durmadan kazanıyordu. Filip daima kaybediyor; 
iyi bir satranç oyuncusu olduğu halde, gelip r.e
çen kartları bir türlü aklında tutamıyordu. Nina. 
istemiyerek, ara sıra ona, bil' endişe ve merhamet 
ifadesiyle bakıyordu. 

Artık içmekten vaz geçmişti, ve akşamları "Mer
kez"e devam etmiyordu. Işte zavallı adam ıçin, en 
!cnası da bu olmuştu. Geceleri, mağazadan ve 
kendisinden ürküyordu. Içinde, o hafiye elleriy
le, bir gün yiyecek maddeleri kısmından bir şışe 
viski çalabileceği korkusu vardı! 

Bir ayyaş için, o bütün vücudü saran titreme
leri ve sancılai·iyle "ayıklık hali.. ağır bir hasta
lıktı. Ayık kalabildiği bu kısa günler, ihtiyar .Fi
lip'e, ancak küçük bir muvaffakıyet ve hakiki bir 
felaket kazandırabilmişti. 

r=-rr-~~ -
---'~~ il 
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Bir akşam, mağaza kapanmadan evvel. depoların 
birinde bir delikanlı yakaladı. Dıvarda dayalı bir Soldan Sağa: 1 - Tarihi bi 
halı topunun arkasına gizlenmişti. O gün nasılsa şehir - Kapı önü 2 - Hast::ılı' 
oraları dolaşmak ve genç hırsızı orada, bir halı yapan uzvi bir rnar1de - Ters oku 
topunun arkasında yakalamak. ihtiyar Filip'in a- nursa: Bir ajans 3 - Ters okL 
deta içine doğmuştu. nursa: Bir hayvan - Cezrin aksi 

Genç hırsız derhal polisçe tevkif olundu. 16 yaş- Avlanır 4 - Akdenizde bir ad 
larında var, yoktu. Hiçbir şey çalmak niyetinde 5 - Harflerin yerleri de~şirsf 
olmadığına, yalnızca spor kıs~ında~i spor eşyala- Bir erkek ismi - Bir isim 6 - Bi 
riyle oynamak istediğine yemın edıyordu. sayı _ Marka, işaret yerine !leçe 

Filip bizzat kendisi bile. bu muvaffakıyetin ııöy- 7 - Her ~ün bomlı~lanıyor - Me 
le üstün körü bir şey olduğunun farkındaydı. hamet, sefkat R - Evvel mukac 

Üç gün sonra Filip. rn~ğ~z~nın garp kapısı ya - elem_ Yuvmak 9 - Son harfi de 
nındaki perakende servisı onunden geçerken, ona ğişirse: Süt veren bir hayvan · 
şüpheli gözüken iki kişi gör?ü. Onları evvelce de Kalkmaktan emir. 
gördüğünü ve onlardan aym ~ekilde yine .şüphe - Yukardan aşa~: 1 - İştika e 
lenmiş olduğunu hatırlar gıbı oluyordu . den 2 - Cesim - Tf'rs okunurs:1 

"Ayıklık, derdi yüzünden, beyni uyuşmuş gi - Bir divan şairi 3 - Bir nota - üc: 
biydi ve hiçbir kat'i hususiyet hatırlıyamıyordu . tün gelmek 4 - Egede bir adı 
Erkekte serseri bir zampara hali vardı; kadın !'i - Zemin 6 - Bir da'1: silsile" 
ondan daha ,, aşlı, fazlaca boyalı ve sinirli gözi.ıkü- 7 - Ters okunıırsa: Amel. saY 
yordu. Filip, onları mağazadan boşanan bir öğle Ters okunursa: Onlar 8 - Ter 
sonu kalabalığı arasınd~. mağazanıı;ı bir _ucund8!1 l "kunursa· Bi~ afans - Miilılet ve• 
öbür ucuna kadar sezdırmeden takıp ettı. Kend1 w'4' q - P"~ · •-~.,-~ıf 
si de şapkasını, pardesüsünü giyinmis ve bir mü 
teri tavrı takınmıştı. Bir direğe dayanmış ot• lar 
gözlerken, içi bütün bütün boşalmış bir ağaç p;ibı, 
sallandığını hissediyordu. Fakat her şeye :·ağmen. 
hem Mösyö Krozbi'ye, kendisine hala eskisi kadar 
itimat olunabileceğini ispat edebilmek endü;esi. 
hem de içinde yanıp tutuşan eski hafiyelik 
ateşl, onu, faaliyete sürüklüyordu . 

(Arkası var) 

Evvelki Buımaca - Soldan s; 
ita: 1 - Masa - Orak 2 - Ütü 
O - Eza 3 - Ta - Adi - Al 4 -
Adana 5 - Zeka - Ereb (Bere ı 
6 - Adam - Basa (Asab) 7 -
Yara - Oral 8 - İmal - L:?si (İ
sal) 9 - Tabı - U tuk (Kutu). 



a.,ı-a'ya Yeni Kıtaat 

Çıkarı!dı 
Şimali Afrikada Japon Nazırı 

TAN 
~============================ 5 

Çiftçi Mallarını 

için Şiddetli Kum Fırtınası Dedi ki Korumak 
il (Baş tarafı ı incide) Harekatı G .. 1 f d" (Baş tarafı ı incide) • 

ir Irak Üssü yanıyor uç eş ır 1 nın yanında harbe fl,irmiye mec- Yenı Tedbirler 

bugün huzurunuza bu layiha fl,el
mezdi. Başka suretle karşıla
mağa imkan bulamadığunız borç 
!arın bir kısmını bununla karsı
lıyoruz. 

Almanya Üzerinde 
(Ba, tarafı 1 jncidc) 

Dün Torvec sahilleri acıkla-

Amerikan Yardım• 

Niçin Geç Kalıyor ? 
1
• '•.re, 9 (A.A.) - lng iliz ha-ı Kahire 9 (AA) _ "T br · bur ol acaktır., (B f . ·d 
kuv ı·etıcrı· ı· t k • ' . . e ı f!.., G tec · A ik . aş tara ı 1 ıncı e) 
ar .,. o a ~ar umu~ı Tobruk'ta vaı:iyette değ'isik lik aze ı , mer an gemı krı- ~ . . . 

ı· ı_ per Embe sabahı Ra. ıl voktur. Şiddet li kum fırtınası fileleri veya r efalrnt fl,emileri kumet far-a~ından _teklıf. edılnııs n\ u ıı cıvarın-la çıkartı lmış harPkiı tı yeniden zorlastırmıstır Alman denizaltılariyle veya tay- olan. ı_netın de Adlıye, Zıraat ve 
, d ~ bil' ;.:a;ıg,_n ın ayn i g iin Sollum böl gesi~de . makineli ku~ yareleriyle çarpışt,kları takdir-' Dah~lıye enct_ımenlerı tara!ınd~n 
. ' n ·. ınra hala şıddetle r "n - w tler iTT' i? baskınlar vanar • k fa- de, Japonvanın bunu bir harp se- ifnzım edılnıış bulunan_ dı_qer_ uç 
' o . unu L•ld ır~ck"edır. alivetler ine rlPv am etmislerdir. bebi tel iıkki edip etmiycceğini arihf ~etnı b~lundugun~ ışa: 
an,~ \C .Fransa uzcrınde bır I-Iabe.şic: t anda: Büt ün böl;:oler- sormuştur. l\fatsuoka şu. cevabı re .1 e, __ e7 şey <:~ once angı 

Faik Öztrak, 1941 senesinde 
ayni vaziyetin tekerrür etmiye
ceği ümidinde olduğunu ilave 
etmiştir. Bu izahattan sonra ka
nun layihasının maddeleri okun
muş ve kabul edilmi~tir. 

rında fi.Örülen vapurlara da hu-- (B f aş tara ı 1 incide) 
cum edilmiştir. Bir Alman hima-
ve fl,emisi yana yatmıs olarak ve Bu müşkülleri halletmek için 
ı levler icerisinde bırakılmıstır. General Motors müdürü Knud _ 

Giindiiz harekatına istirak e- sen'in riyasetinde merkezi bir 
den bomhardım•n tavvareleri- büro kuruldu. Bu büro büliın sa
mizden 10 u. l!l'Ce harekatına i'- nayicilerin, işçilerin müstcrck is
tirak edenlerden de 1 i dönme- tihsal için beraber çaııŞınolarını 
m istir. temin eden pltınlar hazırbdı. l;s-L. Halifax'ın 

, , rn ' ·tırak etmış oı.u1 pi- dP harPkat ivi inkisaf etmekte- vermiştir- metın uzerınde munakaşada bu-
aı . n bıris i bunun, ;imd iye dir. . . "Evet, .benim de fikrim zaten lunulması lazım geleceğinin hal- Son Nutku 

r Jd ledilmesini istemiş ve muhtelif 
b . rm · 0 ugu yan gınların Alman teblı"g-ine go""re budur. .. k ı h .. k .. ml f"· 

m eblıı;dc bu yangın "Cok . BPr!ın, 9 fA.A:). - "Tebliğ., Japonyanın üçlü pakta ve bu köylerde malın k ""ması için 
ı t<y 'ıı oldugunu söylem i ıtir. . · j Matsuoka. sözl erini bitirirken , anun ar u u erine tev V.an 

-
·• ve ço:, ehemmiye tli ., k<'Ji- S ı malı Afr•kada ıkı. t~raf ar.asın- pakttan doğan !aahhütlcrp sadık Qİr korucu, !;f!hir ve <asaba ci

e . ile tavsif t·d ilmek(t•dir. da topcu kııvv~tlP rı ıle hucum kalacaihnı ve efl,er Bırl eşik Ame- varlarmdaki köylerde kır bek
da l.irkaç k ilometre :ne-sa- k_~t al•rının fa_aliyeti f!.Örülmüs- rika harbe f!.irerse Japonyanın cileri teşkilatı bulundı·i•unu söy 

1:. • Jı:n. n Haşit tayy re ııwy- tur. T_flbruk cı varındn ce_revaı:ı e- da her an için. Al~anvanın ya- liyerek Dahiliye encümeni tara

(Baş tarafı 1 incide) 
Ingiliz milletini, kendisinin km 

sil ettiği her şeyin, Nazizm gibi 
lıdi ve müstekreh bir şey karşı -
şında teslim olacallına hicbir şey 
ınandıramaz. Bugünkü mücadele
de kompromi olamaz.,, '· I "llız .l•ava kuvvetleri ta- den hır _hava nı uhareb_esı n ctıce- nında harbe fl,ınnıye hazır bu- fından tanzim edilen metin ha-

l !"ıd n l o::::ıs edilmişti. r.";ski is _ S~f'~ C' du~an Blrnh ,.. ım Brist ol lundp<Tnnu ;ıPvan r>tm ic-tir. ric olmak üzere diğer her üc me 
lI na.dıdir •~ nınde bır tayyare kaybctmis- Amerıkn kat'i karar tinde fi.erek köylerde ve fi.erek * tı r. "f, • d oohirlerde yeni bir koruma teş-
~kıra, 9 IP.adyo !!aze esi) _ arı esırı e kiliitı vücude getirilmesi teklife-

Polonyada tethiş 
hareketleri 

kt k - Almanya Fransız v . t 9 (A A ) "R dilmekte olduğunu ve bunun bir ı aokcri h arekatın in kı"<ı- aşınıt on. · · - eu- k iht"l"tl 
kkında yeni m liımat gdn:e- ter .. : Churchillin Avam Kama- ta ım . ı a ara ve yersiz mas-

tır. Gelen dagınık haberler _ Sanayinden ra sınd• kazandıi'ı znfor Vasin~- raflara yol açacağı ve ileri sür-
~_ lnırı.Lzlerin tedricen , -aziyete tonda cok büyük bir memnuni- düğü bu sebeplerden dolayı Da-

l ld 1 Yrt ııvandırmıstır sı·mdı· bu·· , 1·1· n biliye encümeni mazbatasının nı o ukla rı anlasılmaktadır t"f ..ıı Ed k · 
'ılızlere göre, Iraklı'ıar Habba ~ 5 < G'"'e ece mahfill Prde f!.Örüsülcn mevzular müzakere edilmesi mütaleasında 
"•" • ·k k d bulunmuştur. , ... ~-u ::ı n geri atılmış ve Basruya ı,mpr1 anın V;:'t ın a ne v aoma-

! Y_cnı kuvvetler çıkarılmış tır. Londra. 9 ( A .A. l - Müstakil <ı l;lzım Peldi"i etrafında top - Şinasi Devrim'in sözleri 
t<ıJvan matbuatı Iı·aka cu·· ı·at- Fransız ainnsının emin bir mem- lanm .•kt2dır . Bircoklarmın fik _ 

" , b d ld · h b l Adliye encümeni mazbata mu ~ardım ''apılmadıg· ı t•. kdı· r·de a an a H(ı " er rre göre. Vi- rine ııöre. müzakere ve münaka- Ş " ., h h .. k. t · · Al 1 harriri inasi Devrim (Zonfl,ul-
~ıyetin Iraklılar iein eok fena c Y u ume ının man ara vap <a clevr•si siiratle sona ermek ü- d k) D h"l" 
• · ' ' • tı"ı tavizler bilhassa sınaı· ma _ dı·r Bıı ,•vre sn cı· •. a • a ı ıye encümeni mazb-ata 

1 '-a2'1 nı yazmaktadır. Bu gaze _ .., ,.ere . n , na Pr H~ı za- h . . k - h" tt d. B t · 1 A mu arrırıne cevap verere me-
l
•r, Arap memleketlerı·nılen I- ıve e ır . u avız er şu suret- man m<'rika su iki karardan 

l h ··ı· ed"I kt d" ~elenin bir asayiş işi, sanatkir ~a gı"den go··nu··ııu·· ıerın· Irak va- e u asa ı me e ır: l-ıirini vennek mevkiinde hnlu -
1 F d ve tüccar mallarının korunması, ~Perverlerini esaretten kurtar- - ransız en üstrisi Alman nacaktır· Ya Amerikan müdaha-

• kaf tanklarının zırhl•rını kalınlas- Jn ı'mk'nlannı bert f t k ırzın korunması işi oomadığını, 
a'a . • ı· gelmı·yeceg·ın· ı·, mutla- 0 

' " ara e me · · l k tıe · t d d kt 1 h b zıra mem e et Cümhurivetın harıcı ve esaslı bı·r yardıına ıh- ırmıya yar ım e ece ir. Ba - vahnt ar • eirmek üzere sarih 
k 1 d -asayişi en esaslı bir surette ta-

d
a_ç oldug- unu tebaruz·· cttı·rmek- an ar a cerevan E'den muhare- bir kor~r almak. 

b 1 Al t. kl hakkuk ettirdiğini işaret ederek: ırJer. e er m11n an arının zırhları Yük<ek memurlar vesair •ah-
lrak t bakımından müttefiklerin yeni •iyetler arasında h!lkim olan his- "- Kaldı ki, demiştir, kendi-

. ın avassut teklifini reddet tank dafi topfarına karsı kova- •e nazaran Roo•evelt. harbe mü- !erinin iddia ve müdahaleleri 
r. ı Mısırda iyi kar~ılanmamış - cak mukavemette olmadıklarmı rlahale edilmek fı7.ere drektif gibi bu layiha malın ve ırzın 
h .. t · t· korunmasına müteallik bir liviha 

l'
"O-anya radyosuna go··re, Irak gos ermıs ır. verdrni tekdirde PfkArı umumi- . D h 1 

•u 2 F Al · ıt ıse a i iye encümeni bunu ko-ı\.J - ransa man denızıı ı- venin büyük bir ekseriv!'tini ken 
lat manya arasındaki münase - larının tamir işine yardım ede- disivle herahPr bulacaktır. ruyacak ne f!.ibi hükümler koy-

Yeniden tesis edilip edilinı· - k · muştur Bu hususa ~ı·t va" nı' sa ce ~ · hak ce tır. Devlet mekanizmasiylf' v~1<ın- · ~ • · -
k gı kında sorulan sualle- Miistakil Fransız ajansına gö- dan temasta bulunan mahfiller- natkar ve tüccar malarının ko-
arşı Alman Hariciye Nezare- r· -1 h · 1 · Al runm-asına ait bir tek hü"kme 

tarafından bu hususta kat'ı" bır· re. P"l iz ava kuvvet Prı - dp zannedildii(ine eöre Roose -
b man, Hollanda ve isıı_ al altında hu lt k 1 k b"· ··k tesadüf etmedik . ., ' bilinmediği cevabı verilmk _ · ve arar arının co ııyı.ı e-

r
. Ayni mahfiller, Bağdat hÜ • lunan Fra9sız limanlarındaki ta- hemmiyeti haiz olae•i!ını mild _ Adliye encümeni mazb::ta mu-
·~ mir tezaa"hlarınr o··vıe hasara U"." - "kt· ve ı m · ı h •ır olm" harriri bundan sonra Dahiliye -.. ·etinin bu hususta teşebbüs- ~ ~ rı .ır a amıv e a.. n-

b 1 d ratmı•tır ki. Amiral Raeder hu dan bu kerarı almıvaca1<tır. ıvra- encümeni mazbatasında teklif 
~ u Un uğunu te~i~ etmiştir. atelyelerin kabil olduğu kadar da msfih hıı kararbrın hirkae hafb edilmiş olan "gönüllü korucu., 
tkaşıt Alı Geyliınının Bağdadı hile nak.ini derpis etmektedir. •fan fö•la "PeiHirilemiyeceği de teşkili t~klifi üzerinde durarak 

ettiği hakkındaki haberler Bu proı'enin tatbikında Fransız _,., k d" devlet teşkilatında vazifeleri ve YYüt etmemış· tir. •ann ... n me iP ır. 
endüstrisinin mühim bir rol oy- disiplini teayyün etmiş zabıta ve 

ht ıd . Almanya protesto etti · t k d d d b b 8uriyeye asker nakli naması mu el'T'P ır. emnıye a rosu ışın a aşı o. 
lo * Vaşington 9 (A.A.) - Alman- zuk olanlara silah verip emni-

ndra 9 (A.A.) - Daily Mail Paris. 9 (A.A.) - "D. W. B.., ya Amerikaya bir nota tevdi e- veti temin etmenin gözetilen mak 
.,k lesinin askeri muharriri ort-a Fransada nPsr<'dilen bir einirna- derek y~bancı vapurların müsa- sada uyf!.un olup olmadığını sor 

harekatına dair v-azdı,itı bir me ile isıml altındaki mıntaka - deresi hakkında konfl,reye sevke- muş ve adliye encümeninin bu 
ı~k~lede Almanyanın mümkün lardA 20 Mavıstan itibaren Ya - dilen kanun projesinin hukuku !ıusustaki noktai nazanru izah 
Uıru kad r Türkiyeye ve bil- hndiler bir~ok i•lrrdPn menerlil- düvele ve Almanya ile Amerika ederek esasen ziraat encümeni
sa bu memleketin en kuvvetli mckte ve Yahurlilerin vaziyetle- arasmda mevcut ticaret muahe nin de adliye encümeni ile bu 
afaa hattırn teşkil eden ve ri tovin olunmaktadır. desine bir tecavüz teşkil ettiği- mevzuda mutabık bulunduğunu 

,,'"-li J(arbide Çanakkaleyi mu- ni ileri sürerek şikayet etmiştir. söylemiş ve müzakerenin adliye 
-..• d h "General Deırtz mukavemet ·· · b ·· · d ~ •a e en meş ur Çatalca hat- Notada, ittihaz edilecek kanu- encumenı maz atası uzerın e ya 
1 a taarruz etmekten çekinece- ettiğı takdirde, Almanlar lnf!.i ni tedbirlerin Alman hükume- pılmasını istemiştir. 
,neticesine varmaktadır. Bu liz donanmasını Akdenizden kov tinin muvafak-ati olmaksızın Al Reis heyeti umumiyen4ı her 
, harrire fi.Öre Almanya Suriye- madrkça Suriyeye asker ihraç man vapurlarının müsaderesine hanfl,i bir kararı olmayınca ni-

layyare ile kıtaat nakletmek edemezler. Mısırdaki Alman ha- salfıhiyet vermesi itibariyle Al- zamname mucibince ait olduğu 
l'ı>ti 1 T .. k. · b f rekatının muvakkaten durması • Y e ur ıyeyı ertara et- manyanın hukukunu ihlal ettiği vekalet enc~ti.meni layihasının mü 
<e çalısacaktır. Fakat İnf!.il- Almanyanın lüzumu olan vapur- iddia edilmektedir. zakere edilmesi liizun geleceğini 
e " b tt >... ·h· ·· ·· İ !ara malik bulunmaması ve İ-'ıı "'ı rısı tu u"" gı ı ussu s işaret etmiş ve lfıyihanın dahili-
deriyede bulu.nan İngiliz fi· talyan demiryollarındaki izdiham Büyük manevralar ye, adliye, ziraat ve iktisat en-

" da bu taraflardaki sularda la izah edilmektedir. Bu su- yapılıyor cümenlerinin beşer azasından 
~I katında tamamiyle serbest retle Hitlerin İraktaki isyanın mürekkep bir encümene tevdii-
" b t im d 1 s Vaşinııton 9 (A.A.) - Şimdiye •nnıaktadır. as ırı asın an evve uriye- ne ait bir takrir bulundui(unu söy 

Lord Halifax, bundan sonra, 
Polonya vatandaşlarına karşı açı
lan son tethiş hareketinde görü
len vahşetlerden bir kaçını say -
mış ve son bir kaç ay içinde 40 
bin Polonyalının Alman ma -
kamları tarafından katledildiğini 
bildirdikten sonra sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

"Britanya milletleri Common 
Vealth'i, bu adama ve müstekreh 
hareketlerine bir nihayet vermi
ye her zamankinden daha ziyade 
azmetmiş bulunmaktadır. 

"Hür istihsal,, in totaliter is -
tihsalin iki misline çıkacağı za • 
marun yaklaşmakta olduğuna da· 
ır emareler mevcuttur. Bu, yal -
ruz endüstri sahasında değil fa -
kat iptidai madde ve gıdai mad
deler sahalarında <ta böyle ola -
caktır. 

Atlantik muharebesi devam e
diyor. Bunun neticesini deniz kud 
reti tayin edecektir. Mütey:ıkkiz 

deniz k-arakol faaliyetinizle bize 
yaptığınız büyük yardım, en zi
yade tehlikeli mıntakada müda -
faalarımızı takviye etmemizi 
mümkün kılmaktadır. Donanma
nıza bize vermesi için müsaade et 
tiğiniz yardımlar, Amerika Rir -
leşik dev !etlerinin ve Ingiltere -
nin müşterek hareketi, istihsal i
le muharebe mıntakaları arasın
daki hayati deniz yollarını açık 
tutmayı mümkün kılacaktir . ., 

Lord Halifax, Almanların Ply
mouth ve Bristol"da yaptığı tah
riplerden bahsetmis ve sözlerine 
şöyle nihayet vermiştir: 

"Bundan üç yüz sene evvel ec
datlarınıza Bristol ve Plymouth'u 
terkettirmiş olan insanlık hürri
yeti, sönmiyecektir. Lüzumu fak
dirinde, bu hürriyetin müdafaa
sı için, hayatımızı vermiye az -
metmiş bulunuyoruz.,, 

'Dr. Şükrü Mehmet' 

1 
Gureba hastanesi cilt ve zühre-ı 
vi hastalıkları sabık hekimi, pa
ıartesi, çarşamba ve cuma gün
leri 2 den 5 e kadar, Beyoğlu 
İı:ttikllıl caddesi, No. 99, Tel 40916 " _, 

llu de bir aşırtma hareketi yapmak kadar Amerikad-a yapılan ma - ı· k tak . . e e koym"şt 
, na mukabil adalar denizin- nııvralarm en büyüğü bu yaz ce- ıyere rırı r Y . -. ur. 

Vaziyet başkadır. Çünkü bir istediği bildirilmektedir. İngil- Takrir kabul olunmuştur. ,_ ANAPIY. OJEN -
•d tere hükiıtneti 1940 haziranında reyan edec~k ne 550,000 den faz 

an diğer adaya pire gibi L ·· la asker bu n.Jnevralara iştirak /zmı'r vila'yetı" husus'ı ı Suriye veya ubnanın düşman 
, Van pike bombardıman tay 1 t t f edecektir. Resmen bildirildiği-
'eleri bu mıntakada müthiş bir deve ara ından işgalini ve- idaresince yapılacak 

t'b' ya Büyük Britanyanın müdafa- ne göre, bund-an baska 800,000 
~ a ıye kuvvetine malik bu- asını taahhüt ettiği orta şark den fazla asker de seferberlik istikraz 
~ llıaktadırlor. Muhakkak olan memleketlerine karşı taarruz tecrübeleri yapacaklardır. Meclis bunu müteakip İzmi 
~~!Şey var ki o da Balkanlarda üssü olarak kullanılmasını veya- Yeni müdafaa tahsisah vi1Ayeti hususi idaresince milli 
t anmış olan bir milvon Al- hut da bu memleketleri tehdit Vas!ngton 9 (A.A.) - Mebu- bankalardan yapılacak 300 bin 
td~n uzun müddet atıl kalaca- eden karğaşalıklara sahne olma- san mrclisi Bahriye encümeni, liralık istikraza Maliye VekAletı-

1 
Dr. IHSAN SAMI 1 

İstreptokok, tstarilokok, pnö
mokok, koli, piyo11iyanlklerln 
yaptrğı çıban, :yara, akıntı ve cilt 
hastalıklarına karşı çok tesirli 

,_.,. taze asıdır. ..,_I 

iHTiRA ILANI Filislit1de hazırlıklar sını müsamaha ile karşılayamt- tahmini mümkün olmıyan hAdi- nin kefalette bulunmasına me
vacağını beyan etmistir. Her selerin süratle inkişafı ihtimalini zuniyet veren kanun layihasını 

l İ il t' d 11Sulp gıdaları ve bilhassa Sosisleri '""', ndra 9 (A.A.) - Dailv.. halde, ngiltere r· is ın e, nazik nazarı dikkate alarak Amerikan müzakere eylemiştir. doğrudan dol!ruya cereyan geçmesiyle 
·el(raph fl,azetesinin şarktaki bir vaziyet hasıl olduğu takdirde donanmasına 58 mu-avin geminin Bu vesile ile söz alan hatip- Elektrik yolu ne ısıtmağa mahsus 
~ 1 YPt hakkında tefsiratta bulu- buna mani olacak cok mühim ilavesini teklif etmiştir. Bu ge- ler hususi idarelerin vaziyetine tertibat,, hakkındaki 15,5.939 günlü 

diplomatik muharriri yazı- :..:.ıvvetlere malik bulunmakta- miler takriben 350 milyon do- temas ederek üzerinde görüşülen ve 5788 sayılı ihtira mOracaatı bu de-
r dır.,, !ara baliğ olacaktır. meselenin bu idarelerin bünyele- fa mevkii fiile konmak üzere ahere 

Bu fl,ece sahil 'ervisine men- t~ ~şçi _yetiştirmek için gen 'ş le<
sup tayyareler Saint Nazaaire kılat vucude getirildi. Işçi parti -
ılenizalh ii"'üne hücum etm'•· lerıyle anlaşmalar yapıldı. Yeni 
1rrclir. Diin ııcce dii siirül en t av- fabrıkalar kurnı.ıya, tersaneler in
varelerin eem•n 12 ve bali .i! ol- Şa5ına başlandı. Bir taraftan da 
>iui;u t~shit. Pnill'listir. ,elde mevcut stokları Ingiltercve 

sevketmek suretiyle yardınıa ğe
çıldı. /ngiltere iizerbıde 

Londra . 9 ( A.A ) - "Tebliğ., 
Bu ııecP HumbPr hiil>?esivle Or
ta fn11ilterer!P iki bölaevP dii• -
m:ın tavvarpleri ttlr a ftnrlını ıı;;id
rfC"tli f~~rru71~r v!'!n1lrr11c::t1r Hum 
hPr bölr.tPsirtrlP nıık miihim ha~a
.. ,,t varrl1r (j.elfl'n ilk rannrl::ı ... ö
lü ve var::ı.11 miktırrının muhte-
'IlPl oloro1' viiksek olacai!ını pfü
~F"l"T'ı'IPkt,:or.rlir 

Ort~ tnni1tP.rPnin sim:ıl bölae
lıırjnderı hirinOP rlf!' ll"i1lıim ha -
c:-ı:ı,.at mevC"ut. i~ıı d~ illii ""' ·va
.. ~,, ~nrrlinioı vi1'k~Pk olaca(!1 7.;1TI 
,,,,.nilmemPkt~ir. 

~imal ~:1hil c::plıirlprinrl"'n hiri 
_,"' ta,l)r11·1"l o?i .. :ımt~tır li"'ll{:=-t c::im 
-iiyP k-ırla:r ~hnan m~ltlm:"l·t h~
ıq:ar;ıt ve zaviaf; milrtnnnın cok 
.. ;n,;i nlm~rltP.ırıt Pöc:tprivor 

Almq.rı resmi tebliği 
Berlin. 9 (A.A.) - "Toblilt., : Bi< 

Alman denizaltısı Şima.U Atlantikte 
kuvvetli bfr himaye altmda bulunrın 
blr kafileye dahil ve ceman 20.000 
ton hacminde dört ticaret gcm L<;i ba
tırmrstır. Alman hava kuvvetleri dUn 
~ece Hull limanı tesisatını muvaffa
kıyetle bombardıman etmiştir. Dok
larda, depolarda ve buğday siloların
da c;-ıkan yarutmlar çok uzaktrın ~ö
rülebilen hakikl bir alev derya s ı ha
lini almıştı. Middland mıntakesın
da, bilbasc::a Nottin~am'daki sanayi 
mile:;:se~elerine ve İnııilterenin c:enu
bundaki limanlard<ı. bulunan tesisata 
ahlan bombalar büyük tahribat yap
mıştır. 

Muharebe tayyare\~r.imi:z. çok al
çaktan uçarak yaptıkla.n cüretkı\rane 
bir hücum e~naııımda fngllterenin ce
nubunda k~ln büyük bir tayyare fab
rikosmı ve bir tayyare meydanını bU
yilk muvaffakıyetle bombalamışlar
dJr. 

Büyük dilşman hava kuvvetleri dün 
ı:tece Almanyanın şimall garbt sahil-

* * G örülüyor ki, şimdiye ka-
dar Amerika ancak hazır

lık yapmak ve teşkililt kurmakla 
meşgul olmuştur. Amerikan sa -
nayii daha fam verin1le calısını
ya ba~lamamıştır. Elde edilen ne
tice de tabii henüz mahduttur. 
Ancak geçen oy Amerikan fabri
kalaı~ 1400 fayyare imaline mu -
vaffak olabilmi~lerdir. 

Amerikanın istihsal ~artlarını 
tetkik etmek üzere Amerikada üç 
a~: dolastıktan sonra Ingiltereye 
donen Ingiliz işçi partisi umumi 
katibi Sir Walter Citrin tetkika -
tın neticesini şöyle anlatmı§tır: 

. "Amcrikada, i tihsal her gün 
bıraz daha artıyor. Gayet genis 
ıılanlar dahilinde çalışıyorlar. l\Ia: 
kine, tayyare, tank ve top imaliı
tını arttırmak için insan kuv\·cti .. 
nin fevkinde bir gayret sarfcdi
yorlar. Fakat Amerikanın harp 
istihsaliıtı ancak 1941 yılı eyli\ -
Ji.inden sonra tam veriınlc çahş
mıya haşlıyacak, ve autak J 912 
de Alınan istihsal derecesine va
rabilecektir.,, 

İstikbali ve zaferi Amerikan 
yardımında gören Ingilız Başve -
kili de son nutkunda bu yıl daha 
karanlık ve güçlükler yılı olaca
ğını, ancak gelecek sene Ameri -
kan yardımının Ingiltereyi kurta
racak bir dereceye varacağıru 
kabul etmiştir. 

lerinde müteaddit ~ehirlere ve bil
hassa Hamburg ile Bremen'e pek çok 
yangın ve infilAk bombası atmıştır. 
Fabrikalara yapılan ba zı hasarlardan 
maada mes;kUn mahallelerde de hasar 
varda. Sivil halk arasında fazla mik ... 
tarda ölü ve yaralı vardır. 

Yalnız 7 Gün Zarfında 

HAYRET 
' 

BU ŞAYANI 

lnanılmayacek 

'ey dlyorsunuz-t 

BiZZAT TECR0BE 

DEGiŞIKLiK 
Bayan D. BRAMALLE, bir hatta 

zarfında tcerübe ettiği bu yeni Jiizel
lik tarzı tedavinin caz.ip teslrinderı 
hayrette kaldL 

Temiz Hava ••• ivi Bakım •• : 
rinde son zamanlarda görülen sı- devrOferat veya icar edlleceğtnden 
kıntı ve ıstırabı açıjta vurmak talip olanların Ga.~atad•:. İktısat ha-
b k d d "kkat ld nında Roberl Ferrı ye muracaaUarı ı-____ ., a ımın an şayanı ı o u- !An olunur. 

.,., jtunu işaret eylemişler ve nok- -------------
tai nazarlarını izah etmişlerdir. 

Söz alan Dahiliye Vekili de
miştir ki: 

Hususi idarelerin ehemmiyeti 
ve memlekete yaptıkları ve ya
pabilecekleri hizmetler hakkın-

Davet 
İstanbul C.Müddeiumumiliğin

den: İstanbulda bulunduğu an
laşılan Bodrum Hakim Muavini 
Ali Fuat Gedik'in acele memuri
vetimize müracaatı 

Ancak bir hafta zarfmda, binlerce 
kadınlar, bütün buruşukluklardan 

kurtuldular ve birçok sene gençleş
tiler. Alimler, yaş ilerledikçe buru
şuklukların meydana geldiğini keş

letmiılerdlr, Çünkü, ihtiyarladıkça 

cilt birçok kıymetli unsurlarını kay
beder. Bu unsurları iade ediniz; cilt 
yeniden tazelr~ir ve canlanır. 

metli unsur şimdi, pembe renkteki 
Tokalon kreminin terkibinde mevcut
tur. 

Her akşam yatmazdan evvel bu 
kremi kullanınız. Siz. uyurken cildi· 
nlzl besleyip genç!Oftirecek ve buru . 
şukluklnrınız.ı giderecektir. Ancak b i 
hafta zarfında senelerce genç görü.ne. 
celtsiniz. Gündüzler için yaisız bcya, 
renkteki Tokalon kremini kullanın r. 
Siyah benleri eritir ve at"ık mesa 
meleri sıklaştırır. Birkaç ıOn zarfm 
da en sert ve en e$111cr bir cildı yu~ 
muşatrp beyazlatır. 

' 
Çocuğu Gürbüzleştirmeğe Kafi İki Mühim Unsurdur. 

ı da arkadaşlarımın noktai nazar
larına ben de tamamen iştirak 
ederim. Bu hizmetleri daha ge
niş ve daha verimli surette ya-

~----

İşte, Viyana Üniversitesi profesörü 
Doktor STEJSKAL'jn §Byanı hayret 

Sahip ve Neşriyat mfidUrU Emin keşti de budur. Genç hayvanların 
UZMAN, Ga.zetecili.k ve Neeriyat 1 hüceyrelerinden istihsal ve uBİOCEL., 

T. L. Ş. TAN matbaası tılbir edilen cildi ihya eden bu kıy-

Nazarı Dikkatine " 

demektir, ÇünkO: 

üze-

nazarı dik-

pabilmeleri arzusuna ben de iş 
tirak etmekteyim. Bizim de ay
nen bu fikirde olduğumuzun bir 
delili de bugün müzake'.e nıev- ı 
zuu olıın layihadır. Fılhakika · 
hususi idareler yakin mazide hay 
li ehemmiyetli sarsıntılar ge
cirmiş, gerek meclis, gerek parti 
fl,rupu bu işle hayli meşgul ol
muştur. Vazifesini ifada srkrntı- ı 
va uğradığı seneleri hepimiz gör 
dük ve biliyoruz. Şunu arzede- 1 
yim ki şikayetleri davet eden 
sebepter son senelerde bertar-af 
edilmiş, yani onların yürümes 
ve ilerlemesi bertaraf edilmiş w 
vavaş yavaş takviyeleri için icap 
eden tedbirler alınmakta bulun
muştur. İzmir vilayetinin bu 
istikrazı hayali bütçe kabul e- ı SINGER SAATi HEDiYELiKTiR 

h 

Memleketimizin Saf Havası, Feyizli Topraklan, İş Verimi Türk 
Neslinin Yüzde Yüz Hayat Sigorta ıdır. 
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