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P. Grupu Toplandı 
Başvekil Ve .. lfaricige 
Vekili Son Hadiselere 
Dair izahat Verdiler 
Son Hôdiseıe;l 
Nasd İzah 
Edilebilir ? 

Hükumetin 

Heyetse 

Umumi Beyanatı 

Alkışlarla Karşılandı 

Senelerdenberi yapılan propagan
dala ra, tşaa edilen dedikodulara 
rağmen Sovyetlerle Almanların si
yasi milnasebeUerlnde h.iç bir dcği- , 
ş i klik olmamıştır. Bugün Alınan
yanm SovyeUere kar~ı taarruıl 
b ir harekete ıeçmel)ine de, Sov
yetlerin Almanyaya karıı:ı müteca
viz bir siyaset takip etmelerine de 
makul bir sebep mevcut değildir. 

!Jl. Zekeriya SERTEL 

1 nsanlar hadiseleri ya temen
nılerine, ya korkularına göre 

muhakeme ederler. En bitaraf 
düşündüğümüzü zannettiğimiz an 
!arda bile tahteşşuurumuza yer
leşmiş bulunan arzu ve korku 
kendi hllkim rolünü oynamak -
tan geri kalmaz. Bu sebeple in
sanlar, hlldıselere ya temennile -
rine veya korkularına göre hü -
l..Jm vermı::kten kurtulamazlar. 

Psikolojinin en basit bir kai -
desini teşkil eden bu vllkıayı si
yasi hAdiselere de tatbik edebi -
lirsiniz. Son günlerde bu sahada 
psikologlara hak verdirecek yeni 
m isaller saymak mümkündür. 
Bu. ruhi hA!etin en kuvveUi 
tezahürünü bilhassa Sovyet - Al
man ve Ingiliz - Amerikan müna
sebetlerine aıt haberleri mütalaa 
ettiğimiz zaman görürüz. 

Son günlerde Sovyet Rusyarun 
harici siyasetine ait bazı haber -
!er üzerine derhal propaganda ve 
dedikodu makinesi faaliyete baş
ladı. Ve bu haberlerin, Sovyet!e
r in mühim kararlar arifesinde 
bulunduğuna delalet ettiği hak -
kında mütalaa yürütüldü. Bu 
mütalaayı takviye için de bir ta• 
kım hadiseler icat edildi. Zaten 
Sovyet!er Japonya ile anlaştık -
tan sonra Uzak Şarktaki kuvvet
lerini Polonya ve Besarabyaya 
nakletmektedirler. Almanya Po
lonya hududunda 60 fırkalık kuv 
vet tahşit etmiştir . Sovyet Rusya 
zaten Almanların Balkanlara, 
Karadeniz ve Akdenize inmesin
den memnun değildir, şu halde 
son hadiseler, artık Moskovanın 
sabrı tükendiğine, ve harekete ha 
zırlandığına en büyıik delil sa -
yılabilir. 

Bu müta15alar ve bu mütalaalar 
dan çıkarılan şu netice, demok -
rat milletlerin temennilerinin bir 
ifadesi olmaktan başka bir şey 
değildir. Demokrasilerin bütıin 
arzusu bir gün Sovyetlerle Al -
mantarı harp halinde görmektir. 
Anglo - Sakson milletlerinin tah
teşşuuruna yerleşen bu temenni, 
zaman zaman Sovyetlerle Alman
ları birbirine çatıştıran, iki mem
leket arasında mütemadiyen ho~
nutsuzluk havası estiğini anlatan 
uydurma haberlerle beslenir. 
Halk Moskova ile Berlinin harp 
e tmesinı istediği için bu haberle
r e kolaylıkla inanır. 

Bu defa da öyle olmuştur. Ne 
Sovyetler Alman hududuna as -
k cr göndermişlerdır; ne Alman -
ya Polonya hududunda 60 fırka 
asker bulundurmaktadır; ne Sov
) etlerle Almanlar arasında şim -
dı lik bir ihtilaf mevzuu vardır; 
ne de Sovyet Rusyanın harici 
sıva•ctını alakadar eden son ha
b~rlerden Moskovanın Almanya 
ya kar~ı bir hazırlık yaptığı, veya 
muhim kararlar arifesinde bulun 
duğu manası çıkarılabilır. 

Başvekil Dr. Fefik Saydam 

Hava Harbi 
Gittikçe 
Kızışıyor 

Rhin Mıntakasındaki 

Fabrikalar Mahalles; 

Şiddetle Bombalandı 
Londra, 13 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Ingiliz bombardıman tayyareleri 
bu gece Rhin mıntakasındaki he 
deflere tekrar hücum etmişler -
dir. Hücumun siklet merkezini 
Manheim fabrikalar mahallesi 
teşkil etmiştir. Birçok yangın 
cıkmış ve büyük hasar olmuştur . 
Kolonya ve Koblens sehirleri de 
bombardıman edilmiştir. 

Diger tayyareler Oste~d'e ve 
Dunkerque havuzlarına da hü -
cum etmişlerdir. Bütün bu hare -
kattan tayyarelerimiz üslerine 
dönmüşlerdir. 

Sahil servisine mensup tayya
reler Saint Nazaire havuzlarına 
hücum etmişlerdir. Sahil servisi 
tayyarelerimizden biri kaybol
muştur. 

/Jıgiltere üzerinde 
Londra, 13 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Pazartesi salı gecesi Ingiltere ü
zerindeki Alman hava faaliyeti 
çok küçük mikyasta olmuştur. 
Ingilterenin cenubu garbisiyle 
şarkına ve diğer yerlere bomba -

• (Devamı: Sa. 5, Sü. 4) 

Ankara 13 (AAl - C. H . Par
tisi meclis gr•Jpu umumi heyeti 
bugün "13 / 5/ 1941 .. salı günü 
saat 15 te reis vekili Trabzon 
mebusu Hasan Saka'nm reisli -
ğinde toplandı: 

Ruzname. Hariciye Vekilimi -
zin umumi heyete vereceJ!i iza
hattan ibaretti. Bu mak•atla Ha
riciye Vekili Şükrü SaracoJ!lu 
ilk defa söz alarak kürsüye gel
di. Türkiyeyi aliıkalandıran ha 
dise ve vakıalara müteallik iza
hatını umumi heyet dikkatle ta
kip etti. Hariciye vekilinin bir sa
at kadar devam eden bu izahatın
dan sonra muhterem Başveki
limiz doktor Refik Saydam söz 
alarak verilen izahatı hüliısa ve 
teyit eden beyanatta bulundular 
ve umumi heyetin sürekli alkış
lariyle ictima nihavete erdi. 

Bir Japon 
Gazetesinin 
. Mütalaası 
Sovyetleri Asya da 

Serbest Bırakan Bir 

Anlaşma Halinde .. 

"Japonya Kolları 

Bağh Durmıyacak .. 
Tokyo. 13 (A.A.) - Japon or

dusunun gazetesi olan "Kokumin 
Şinbun,, , başmakalesinde di -
yor ki: 

"Sovyetler Birliğinin Alman -
yaya verdiği malzemenin arttı -
rılmasına mukabil Almanyanın 
Sovyetler Birliğini Asyada ser -
best bırakması suretiyle bir Sov
yet - Alman anlaşması yapıldığı 
takdirde Japonya kolları bağlı 
durmıyacaktır.,, 

Bu gazete ilave ediyor: 
"Zamanın icabatından olm•k 

üzere yapılacak bir taraflı arazi 
değiştirmelerine, dünyada yeni 
nizamın kurulması için esas te -
meller atılmadan evvel, herhangi 
bir yabancı devlet veya devlet 
grupu tarafından hAkimiyetin 
başka bir devlete intikaline kar 
şı Japonya tedbirli bulunmak 
mecburiyetindedir.,, 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 4) 

Keza herkesin temennisi Ame
rikan yardımının biran evvel bü
tün vüs'atiyle yetişmesidir. Bu 
m esele hakkında gelen müphem 
ve mübalagalı haberler, temen -
nimize uygun geldiği için, der -
hal nikbinlik uyandırır. Kimse A
merikanın ne vakit ve ne nishet
te yardım yapabileceğini düşün
miye lıizum görmez. 

(Sonu Sa. 4 Sü. 3 te) 
·.\~ 

İngiliz t''>n'\n~sı tarafından $imali Nor.veçteki ~l'-ınt.,., cıdala
~a yapıl~n .ia~nuza 'stirak eden harp gemileri, İngiltereye geç· 

· ınek ıstıyen ada halkını alar:ık avdet ederken 

• 
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RudolfHess 
Harp Esiri 
Sayılacak 

Yapılan Muayene Ruhi 

Vaziyetinde 

Olmadığını 

Bozukluk 

Gösterdi 

Londra Bildiriyor : 

Hessı Hics Bir Teklif 

Getirmemiş, Nazilere 

Rağmen Gelmiştir 

Amerikada HCidise 

Nazi Prestijine Ağır 

Bir Darbe Sayllıyor 
' . 

Rudolf Hess, üniformasiyle 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter: 
Salahiyetli bir kaynaktan öğrenil
diğine göre doktorlar Rudolf 
Hess'in ruhan ve bedenen sağlam 
olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Hess, barış teklifleri getirme -
rniştir. Ingiltereye Nazi makam
larının arzuları hilMına gelmiş _ 
tir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

Hitler' in 
Riyasetinde 

Nazi 

Dün 

Partisi Erkanı 

Bir Konferans 

Ak detti 

Führer Muavinliği 

Ilga Edildi 
Berlin, 13 (A. A.) - "D. N. 

B.": Nasyonal - Sosyalist partisi 
Korrespondansı bildiriyor: 

Bugün, Führer'in nezdinde 
Nasyonal - Sosyalist partisinın' 
bütün Reichsleiter ve Gauleiter
lerinin bir konferansı vukua gel
miştir. Rayh Mareşalı Hermann 
Goering de bu konferansa iştirak 
etmiştir. Parti zimamdarları. ken 
dilerine hitap temiş olan Führer'i 
büyük bir heyecanla alkışlamış
lardır . 
Fülırer muavinliği mülga 

Berlin 13 (A.A.) - Hitler, 
neşrettilti bir emirname ile. 
Führer muavinliltini ilııa etmiş 
ve Führer muavinlilti bürosunun 
adını "parti bürosuna,, tahvil et· 
mistir. 

Parti bürosu doltrudan doj!ru
ya Hitler'e tabi olacaktır. Bü
,.~nun idaresi Martin Bormann'a 
tevdi edilmiştir. 

İngiliz donanmasına son defa iltihak eden Amerika destroyerlerinden birinin toplan 

Filistin' e 
Malzeme 
Yığılıyor 

Timesı e Göre 

irak Hadiseleri 
Son Safhaya 

Girmiş Gibidir 

Muharebeyi Lavr nsin 
Arkadaşlarından Biri 

İdare Ediyor 
Londra, 13 ( A. A .) - İraktaki 

vaziyet gazeteler tara fından mu
tedilane bir nikbinlikle mütalea 
edilmektdir. e 

"Times" ııazetesi , Rasit Ali ih
tilalinin cökmek üzere bulundu
'tunu yazrvor. Lawrence'in is ar
kadaşı olun araplar tarafından 
kendisine "Ebu el Hanek" lakahı 
verilen binbası Glubb'e büvük 
bir ehmmivet verilmektedir. Asi
lere kar~ı muharebeyi bu zru ida
re Ptmistir. 

"Times" ~azetesi Rasit Alinin 
adamlarının bu hareketi müslü
man aleminin takbih etmesini 
nazarı dikkate almamazlık ede
mivPCeklerini işaret etmektedir 

"Daily T•leııraph" ı;ıazetesi. 
bir Maverai Ürdün kıtasm•n trak 
ta sükunu iade etmek icin İnııiliz
lerin aldıi!ı tedbirlere istirak et
mekte olduğunu yazıyor. 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 1) 

Hırvatistanın 
Hudutları 

Tesbit Edildi 

ltalya ile Hırvat 

Hükumeti Arasında da 

Müzakere Başladı 
ZaJ!reb, 13 fA. A.l - "D. N. 

B.": Bugün öJ!le üzeri, Zaltreb 
hükümet sarayında . Almanya ve 
müstakil Hırvat devleti delege
leri. iki memleket arasındaki hu
dutları tesbit eden bir muahede 
imzalamışlardır. 

Bu muahede, yeni Hırvat dev
letinin bir yabancı davletle ak
dettiği ilk muahedeyi teşkil et
mektedir. 

Alman - Hırvat hududu 
Zaj!reb. 13 fA. A.) - "D. N. 

B:": Bugün Almanya ile Hırva
tistan arasında imzıı)anan mua
hede hükümlerine n.azaran, Al
man - Hırvat hududu, umumiyet 
itibariyle. bir taraftan Avustur
yanın sabık Karmiol ve Stirya 
arazisi ile diğer taraftan Hırva-

,'Devanıı: Sa. 5, Sil. 3) 

HITLER, DÜN 

A. DARLAN'I 
KABUL ETTi 

Vichy ile Yapılmakta 

Olan Müzakerelerin 

Bitmediği BiL~iriliyor 

Fransız Bn'i\1ekil moavını 
Amiral Darlan 

Berlin. 13 (A. A.l - "D. N. 
B.": Hitler, Fransız başvekil mu
avini Amiral Darlan'ı kabul et
miştir. Almanya hariciye nazırı 
Von Ribbentrop mülakatta hazır 
bulunmuştur. 

Berlinde yapılan tefsirler 
Berlin 13 CA.A.l - Yan resmi 

bir menbadan bildiriliyor: 
(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

Roosevelt 
Nutkunu 

Tehir Etti 

Knox Diyor ki 

"Mütecavizle 
Boy Ölçüşmiye 
Karar Verdik .. 
Vaşigton, 13 (A.A.) - Bahriye 

Nazırı Albay· Knox askeı1 mil· 
lıencl.isler cemlyeUnin bır to,Plan 
tısında söz alarak şöyle demıştir; 

"Amerika şimdi önündeki Uç 
yoldan birini seçmek mecburi • 
yetindedir: 

1 - Mütecavizle boy ölçüş • 
mek, 

2 - Dünyanın diğer kısımların
dan tecrit edilmek, 

3 - Teslim olmak. 
Biz birinci şıkkı kabul ettik. 

Tecavüzü korkutmak veya mağ
Jlıp etmek için icap eden şiddet
le ona karşı koyacağız.,, 

Kafileler meselesine de temas 
eden Albay Knox şunlan söyle
miştir: 

"Gönderdiğimiz malların ö • 
bür kıyıya gitmesini temın için 
yeni bir müdafaa sistemim ge • 
nişletip teUmül ettirmemiz ihti
mali vardır.,, 

Roosevelt, söyliyeceği 
nutku tehir etili 

Londra, 13 (A.A.) - Vaşington 
dan öğrenildiğine göre sıhhi se -
bepler dolayısiyle Roosevelt ya
rın nutkunu söylemiyecektir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

GEÇERKEN ) ( GÜNLER 

Türk Ata Sözlerinin Kıymeti 
Yazan: Refik Halid 

S İvasta yazılıp Sıvasta basılmış ( Sıvas folkloru) adındaki 
faydalı kitabı okurken İstanbulda kullarulmıyao veya 

a~ ~ullanıldığı için kulağıma gelmemiş olan bazı güzel Atalar 
s?zune rastladım. Türk darbımesellerinin aynca hoşuma eiden 
cıheti - her dildekiler gibi tecrübe mahsulü bir takım oasihatfor 
tCşkil ve karakterleri birer !Ôsa cümlede hülasa etınesinden başka -
gözümün önüne küçük küçük, pek canlı tablolar getirmesi bana 
mizahi resimlerle dolu bir albom karıştınyorum tesirini v~ lezzc: 
tini vermesidir. Zaten, Atalar sözü, bir fikrin - dört, beş çizei )e
rine • dört, beş kelime ile tecessüm ettirilıni~ artistik birer kari
katürüdür. 

Mesela, o kitaptan şu aşağıda sıraladığım sözler karşıııızda 
gözle görünüyor ve bütün tefcrrüatı farkediliyor kad~r canlı bire; 
mizahi resim değil midir: "Bakmayla öğrenseydi it kasaplık öğ 
r~nirdi'', 0 Deli, deliyi &'Örünce çonıağını saklar", "Göle su ıelin
cıye kadar kurbağanın gözü patlar", 0 Akraniyle uçmıyan ku~un 
sesi havadan değil, tavadan gelir", "Bahşiş atın dişine bakılmaz·' 
"Garip itin kuyruğu paçasında ıerek" &ibi... ' 

Ayni kitaptan, işitmediğim birkaç Atalar sözü daha alara
ğ1.JU: "Ağır yongayı yel kaldırmaz,,, "Su, aktığı yere yine akar· ' 
uGeçmiş günlerjo harmanını savurma?", ''Çubuk iken çıt denıi · 
yen, ağaç iken küt demez", "Pekmezin olsun sineğ"i Bağdattan 1ıe 
lir", "itin ahmağı kayganadan pay umar", '"E&-ilen aldı dinelen 
k ld " "K r" ''B l "- ' · a ı , ızm var, sızın va , a ı, parma5 • uzun olan defi.l na 
sipJisi y_er", "Sevilirken sevil", "Köpek ürümeyle deniz b~lan
maz", ''insanı el, denizi yel azdınr." 

Bun~ar .baı;ıa, bir istridye yıtını içinden çok iri, pek bi~imli, 
gayet cilalı ıncıler bulup çıkaran bir adamın kapıldığı zevki v~r
mekle kalmadı; dilimizin ve milli iz'anunızın verim ve ıürlü~ü 
karşısında duyduğum inanı ve eüvcni de arttırdı. o 
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Kurs arı 

Yazan: ULUNA.f' 

Bir iki gün 'SOnTa ga~tler ha
seden bahsettıler. Lehte, aleyh 
yazılar yazıldı . .Bu JhtilMtan, 

dikod.udan istü de etmek ısti
nlcr fırsatı kaçırmadılar. :P.ari

en büyük tiyatrolaruıdmı bi
olan Trokadcroda harp mnlfil
i menfaatine bir-:nıüsamere ve

ldi. Burada Tarha ile muanzla-

No: 72 

alınarak arazi büyütüldü. Köşkün 
arka kısmına bınalar ahırlar ya -
pıldı. Yemişlikler, fidanlikJar ay
rıldı. Dünyanın her tnnifmdan bo 
dur ağaçlar' nadide nebatlar ge
tirtildi. :Bahçede crunekfiıılı lseı') 
ler yapıldı. ıller tarafa borular u
zatildı. 

Hazırhkl 1 

Kayit ve KabıJ1 Ayın 

On Yedisinde Bitecek 

olan Pol Höze karşilaşacciktı. Yalnız bahçede yirmi bahçivun 
Süvare nıalilllerin ınnna çalışıyor, mutbah dairesinde s -
nlerce frnnk temin ıeıti. "Fakat çılar, çiftlik tarafında inekçiler 
arhayı dn ::mfuıcn öldürdü. bulunuyordu. Prensesin kıziyle 

evlenen damat buradan ıstihsal 
Şimdi, o valttiyle herkesin tüy edeceği para ile aileye varidat le 
rini ürperten Fakir, P.ar.isin en min edece,ğini znnncdiyordu.Ral
nar mahallelerintlen birj olan btiki bütçe dauna açık veriyordu. 

clvilde boya fabrlkalanndnn bi- . 

Yardım sevenler cemiyeti J!o 
nüllü hasta.bakıcı kurslarının a· 
cılması icin lüzumlu olan hazır· 
lıklnrı bu avın J.7 sine kadar ik
mal edecek ve kurSlnnn hepsi 
haziranda atılmıs olncakttr. Di
l!er taraftan cemnırtın nesrivat 
kolu dün :Basın hir1ti?i mensubu 
kadnlarla Enıinonü Halkevin
de bir toplant ynomstr. Bu top
lantıda yp11a~ nesri ·at ve 
nropaeanda icin kararlar ittihaz 
edi1.mistir. A.y basından itibaren 
köylere kadar eidilin halkı ten
vir edici konferanSlar ·.erilecek 
ve bütün Halkevi. halk .odası ve 
"Parti merkezlerinde halk tonl<ın
tılnrı ynpılacab."tır. Bu tonlantı
larla cephe ırer.isinde Türk ika· 
dınına dü n ı.-azüeler izah e
dilecek 'Ve Türk kadını :vazüeve 
~afrırılacaktır. 

Erzurum 'Cocuk Esir~eme Kurumu Bavan 'Mediha "Kiızım 
Orbay'ın l?C'nlS mikvaı;ta 'Vnrdım \'e müzahereti ile büyük var
lıklar ıröstrrmive baslamıstır. Errnrumdaki h!maveve muhtar 
cocuklar Erzurum B:wanl;ırının seikat ıve himayelcrrini ka1.an· 
mrslardır Bayan -Mediha Kitz.ım bu yavrulara yiyecek. ııive· 
cek hazırlamRktadırlar Resmim İ.7 bu calışmnlardan bir saihavı 
aöst.P.rmektcfür. 

nde çalı !)-Or. ""J."ekn erden 00 _ . Kilf.i derecede süt vermediğı 1-

nmış derileri çiknrıİlkcn Samat- çın _ tilin ı icap eden inekler 
ağzivle bir tur ü tutturuyor: :~e çikarılıyor kasaba satılıp 

- uldüriilmemelcn için ölünciye kn 
Bana ne oldu füı ben .hilemmı dar c:ilrtrda kalıyordu. Bu suretle 
Eski hallini biç ;goremem, bütün bu mütekait hayvanlar1 
Kokozluğ:ı sbredemem; beSlemek ~diği için diğer-
Bana ne oldu Cb ben bilemem! lerinin Yerdikleri sütün getirdiğı 

:para ahır masrafını bile orumu
:yordu. 

S eyh ıldmm, 'Marsilyadn . . . . 
gemicinin 'tokmağından mı J?aııı.at, [ilJ~~-do~nrından ~17ıru 

ak kaçmak suretiyle cnnmı lqır- getir:ttı. 1 9!'~ ıdaresmı o-
ı-dıktan sonra Ianajerlyle v- n~ ~~ ~ıgı dam ta:n. -

tt' B ·· ksiil" · · b dinı ıdareden acız oldugu ıçın 
ake ı. u yure y;.ını k;: .. ı....e 1..:-et eden kalrnlı go·· a an sennayedara· ~· uu.uı , ~ , -

_ Yahu! Diyordu. lJe:rif sar- ~-li kalan görünce h~ işi yüz 
" 1 Tokmağı 0 kuvvetle indirir- ustu bırakarak h~ksız b~r k~skanç-

' :ağa bile lüzum yok. Doğru- ~ık~a u~~l~la fiı~et~ılerı~ peş
an doğruya beynimi dağıta _ f~ın~ ~u~tu. Fuzulı. bır J?Ohs h~
ak~ Ben canımı sokakta bulma- ı!e~ gibı onları takıpıedıyor, hıç 

hır ış1e meşgul olmuyordu. 
ım. 

Birkaç şehir daha dola~tılar. Li 
onda bir Müzik Hölde çalıştığı 
ırada Tiirkiycden bir dostunun 
rkasına takılıp Fransaya gelen 
e panısız kEili:iığından dolayı işi 
ansözlüğe döken bir kadınla ta
ıstı. 

Bütçe teknesinin su almıya ba_ş 
lnmnsı hu sıralarda iili. 

Evde her iş altüst olmuştu. 
IBir .sabah Prensesin kızı ço -

cuklarmı aldı, otomobile valizle -
rini koydu. Her şeyi oJauğu gibi 
daire müdürüne bıraktı, alacaklı
ların kendini rnhatsız etmemele
ri için adl'eSini söylemeden çıktı 
gitti. 

Bu muarefe Şeyh Ytldırımı, yıl 
rım gıbi çarptı. Varını, yoğunu, 

ı:ı.zandığmı knznnacağını bu kıı -
•na yedirirdi. Bir müddet böyle 
nçtıktcn sonra 'Fettah sermaye- Koskoca köşkte daire müdürü 
ı..,rdan eynlarak onlarla -ıbirl ti. Reyhan E~endiyle çocukların da
.,. kisi seyyar bir umpanya 'Yap dısı Andclip kalfa kahnıştı. 
.far." Reyhan Efenfü gemisi batmış 

l>ir kazazede gibi evvela malika
Rulot denilen seyyar bir ev ıe- nede mevcut demirbaş eşyayı göz 
ndile; bu tek~rlnkli. kulübeyi den geçirdi. .Buyük köşkte odalar 

fak bır otomobıl çekıyortıu. Bu daki eşyadan a nhırda iki i-
uretle panayırdan panayıra göçe nek bir ihtiyar kısrak iki de ke-
'f'k bi.ıtun F.ransnyı tiolaşıyor - çi kalmıştı. ' 

Gönül'ü hastabakıcı olmak isti
ven beltiir ve evli kadınlar mın
takalarmdaki Ha'lkevlerine ınü
racaat ederek hastnbakıcı ol -
mak için adlarını ııvn7.dınnakta -
dırlar. J3uı?üne ıkadar müracaat 
~denler iki vüz.ü :ırecmis bulun
'llnktadır. 'Yardım evenlcr ce
miveti müddetin kısaldıihm bn 
t:ırl tanık kadınlarrmnm nazarı 

rlikkatini celbetmektedir. Ka· 
vıt müddeti ayın on yedisinde 
bitecel<tir. 

* Sardım 'Sevenler Cemiyeti lmnbul 
Mıorkezi Reislliilnden: 

hk, Orta. Lise ve ~ksek tahsil 
görmüş bayan -ve cgenç kttlanmrz i
çin gönüllü hasta .bakıcı kurslarJ11n 
talebe kaydedilmektedir. (Yaşlan lR 
den 45) e kadar olan :vatandaşların en 
yakın Halke\tlcrlne 17 Mayıs 11l41 ı:O
nü akşamına kadar her gün saat 14 
ten 17 ye kadar müracaat etmeleri. 

POLİSTE: 

Maslak Yolunda Bir 

Otomobil 1<aza51 

Traky dan 
Anadoluya 
Gidecekler 

Sevkiyata Yakınaa 

Başlamyor 
Trakya rnıntakasından Anado

luya t!ecmek istiyeıtlerin ih.-•van
namelerinin tasnif ve biletleri
nin tanzimi bu2ün ikmal edile
cektir. Biletler tamamen ha· 
zırlandıktaD sonra kendi arzula
riyle Anadoluy:ı -ı?e<;ereklerin 
sevkine baslanacaktır. İstiven· 
ler "Tekirdaii: •• iskeJ..cs.inde ken· 
rHlerine tahsis edilecek vaour
larla arzu ettikleri iskelelere i
neceklerdir. 

Trenle Anadoluva -:naklolunan· 
lardan üciincü kafile diin saat 
14.25 te Haydarpasada katara 
bai!lanan bir vagonla hareket et
mistir. 

Bunlar Sapancn. .Arifive vP 
Ai:laoazarında inmis1erdir. Bu 
kııfi!e ile 103 kisi "2itmiırt.ir. 

Devlet demirvoilan, fıCvkedile
cekl i bildirilenlerin ekserisi -
nin muavven günde istnsvonda 
hulunmadıi!ını J?Ör.erek huı;ur;i 
1<atar vf'.rine normnl se!crlere va
uon ilfı'-""'Sine karar vf'.r.mi~tir 
'1\!11:ımı:ıflh hir kac v.iin ıo:onr;ı 
T'l'luht:Plif kafiJeler tevhit. PniJPcPt· 
ve bunlar if'in '11nıumi bir eı·~ 

rdı. 

.Ani adında ehliyetsiz bir şo
förün idaresindeki hususi oto -
· , obil Hncıosman bayırından i
nerken hendeğe yuvarlanmıştır. 
Otomobilin içindekilerden · Tur
han ıve ceı.aı mUhtelü crlctln-

Ahır dairesindeki odanın birı- aen yarııhmmıslardır. 'apılan 
Zaten panay;rlariln yalışan es- -ni tanzim etti. Andelibe; tahkikat sonunda otomobilin sah-

reni hazırlanacaktır. 

af toplu bır halde bulundukları - Andelip! Dedi. Diz buradan te bir plaka ile ıearajdan Qıka- Çıkarılacak "Tütüıüer 
ın kafileyi akip .etmekten baş- "Ç'lkıp gitmemeliyiz. Çüıikü ikimi- rılcl~eı anlasılmıstır. .. T Anknra, 13 (TAN) _ :Nlemle-
a yapacak bir şey yoktu. Şenir, :zede aylık vermediler. "Eğer çı - "R~r. R~ ka ~ıı.za ~ Sofor Nu· ketimizde faaliyette bulııruın 
"iylerin meydanlarında tek rlek kar gidersek bütün paramızı kay reitının ıdar.esınrlekı 24flfl numa~ yerli ve -yabancı şlı;ketlerin ha-
evı yerleştirdikten sonra ara - bederiz. Elbette bir gun hesan r:ıJı otomobıl Galat.ada Vovvod riçteki hissetlnr.laI:ı iıc tahvTiat 

<ının ustündeki tahtaları vifüılırr görülecek, o v:iikite kadar geçinır caddesinden J?ecerken o civardR humillerinin ödemek mecburi _ 
\ birbirlerine bağhyarak hemen gideriz. oturan Cemal ııdındıı hi,. cli'\~1 .. e 'ı yetinde bulunduklnrı faız ve i:li
lmeyi kuruyorlar, 11halinin otu· Kömürcü kömür vennefüği için "a:rPmLS. muhf Plif verle,.incl~n vidanUnr ile bankalarda bloke 
cagı yerın etnıf101 muşambalar kırdan çalı çırpı topluy.orlar ye - varR111 mıstı.r. Yaralı · °R"vo~lu bulunan pı:ıralarm transferine 
çevirerek apının bir '1.aTafma meği öyle pişiriyorlardı "Bıraz ta '1ast:ıh~::ıme "?ldırılmıstır. müteallik kararnamede sayılan 
nsözun diğer tarafına do f'aki- vuk aldılar. :Robensonla zenci kö- mallardan 1938 senesi ..mahsulü 

n resimlerini asıyorlardı. Ka - ilesi Cuma gibi kenôılerine bir Yeni Tasin1cr 1 tütünün çıknrılması hakkındaki 
~ın dostu 'ahaliyi eelbetmek -tçın hayat tarzı çizdiler . -
!>erlediği uzun bir nutka ıbaşlı· Günler geçtikçe ikisi de yavaş Ankara, 13 l!ANl - Afyon 1 kararname yükııek tasdike ikti -

~ >rdu: ya~.rnş insan şeklinden çıkıyor _ defterdarı Recnı J\!ş~r _s:an'km ı r.an etmıştır. 
lar fakat bunun !arkına varını _ defterdar!ığına ve uçuncu sınıf,~============= 

'Madamlar ve rl&iYöler! Is - v-o~Jardı. \ maliyr müfettişi 'Bedri Tek Hnta_y 1 dullah 'Bilgin'in intihabı hakkın 
• nbuJ saraylanndan çıkan meş - de'fterdarhğına tayin edilmiştir1 daki kanırname 'tasvip olunmuş -

ur :.göbek ıdansöZi.ı Leylayı Vaktiy•c .sarı çizmeli, külotlu Antakva hC'lediye reisliğineJ\b tur. 
u fevkalade dnnsözden b şka Reyhan Efcndınin şimdı '5lrtında 

tün dünyaca tanınmış Şeyh Yıl parça parça biT elek. bacakla • 
rımı aa ,goreceksınr.l! -Size bir rında liyme liyme bir pantal<ın. 
kır \'ermek içın ev:velil nsöz ayaklarında altı tahta. paµuç b).. 

~lmayJ ç~ınyorum!., sahanlı - çimi takunyalar vardı rp 
n .kıl"ll11%ı perd ı anılmıyor ve t\ndelip ka1fa rısıe gögebe çing.U-
ıbek dansözü yüzünde ey.az tnr ne karılarına dönmi.ıştü. l 
--.çe olduğU halde .gütiiniıyor. ;m t\kşam otdur,ı v,aman ~ö kün 
1dan elinde tcsbıhi Lle Fettah ı;ı· ~eniş mutbağında kmk .ıslrernle· 
ıyor; '8h'elıyı barakaya "')kmak !ere ilişer ııror bir iflmbanın kar 
ın ımr-endınc1 bu ;ffi1 huner ya· 'US?nda 'Oturan bu çıft. :bır ~re 

ı ·.> orlardı. ıniidiirii ile bır dadı kalfadan 71": 
,.vade cinai dramiaı~a Tol almış 
iki ırrtıste benziyorau. Ynzın paney1rcılıkla geçiniyor

) r kış gel<.lığı 1.aman da elvil 
l:ıı, Mullm), ' :b'On gıbı errm.~ 

. ı rum ve şarklıların oturdukları 
r ıcıhallelerde meyhanelere gıdı . 
~ 'll'lar kadının dostu 'Ot, 1Fettah 
t f çalıyor kadın dn çifte .tellı 
oJ nıyarak parsa topluyorlardı. 

* 
Ilarabeile İlci .ll<QlkU.Ş 

P tl'enscs öldıtk.t.en sonra bır 
denbıre tlutun .11ıJenın b.e 

lReyhnrun kafasında amamen 
bıçımini kayb"tmiş renksız bir 
çıpka vardı Sapkanın altından 
tarak fırcıı görmemis siyah sC'rt 
saçlar .gözleı:ine kulaklarımı .doğ 
ti\ inıvor Uzamıs J.raşı da çehT"Sİ· 
ne zeytun.\ bir renk veriyordu 

r rk-o~ ,,,."T ı 

Zinciri e 
sapları nasıı böj<!e kıı:rma ı.kllrışık Usulü 
olmuştu'! Bunun ıçınden en kuv· ite 

T imes gı&Mte iııe gör.e. 15 c b l 'J k J 
ınayı ta Cehelitarık'a hü- e e l Q/' l ..Q 

cuın ha~lıyacaktır. 

Hücum Cehe1itartk'a h1icum t!)ıt1 sc· 
ncsınin mayı ındtı değıl, 19Jti sc· 
ncsirun temmuzunda nşhlnuştı. 

ispanyada Ciımhuriyetçilcrlt~ ·-•••-Yazan : ••••••-
t\lınaıı ·e Jialyaularm y.ardı $ ~ 
miyle trarcı..."t!te geı;-cn 1Fnlangist· $ S b•h 5 f 1 : 
lt:r arastndaki DHİcadele, btıgtİD· t a 1 a er e t 

kü hnrhin tuhunılarını ta 1yordu. t-·-··-·------·-~ 
Ispaıt.) ada ki dahili harp, ccnc· 

bi de\'lctlerin müdahalc:.iyle mıı 
halli Jıir ücadcle olıuudığmı 
g<;stermiştı. l\I ussoliııi '193li da 
Popolo .d'Italya'clıı yazdığı .ınn 
knleöe udriti almcıya kadar 
harp edeceğini lıildirmi~ti .. \lud 
l'itten, onra CehcJitıırik'm gelc
cc.f!i ele ınnlfıındu. 

beynelmilel biT mumya mı ol . 
mak · · iy.or'!,, sualine hiç kan~ 
cevap ':\·.ermedi. inıcli ~ di tt 
'ııu sualin cevabını veriyor: "15 
mansta OcbclitanWa hiicum 
.,aşlıyacaktır.,, l\I illetler Cemi 
yeti de ıbu ıniithi~ !.h:ırJıin ortıs . 
ındo ~yncı'.lmilcl lıir mumyıı 

l!'ih: hu kanlı eserini sey;rctmc· 
dedir. 

Romanyaya 
İsmarlanan 
Bandajlar 
r eslim için 5a1ahiyetli 

Bir Heyet Gönderjldi 
De:vlet demirvollnrı Ue tram

vay iciarec;inin Romanvava sioa
..j._· E'ttiiii dE'mir ma1':emelı>,.in ha
.,.ırland•i1• .alakad:ırlara hiJrHril -
'llistir Bunun üzPrine dP.vlet de· 
'llirvolları. ha71r\anan sioari<;le
rrln alınması icin 'Romamrava bir 
.,eyet e:öndermistir. '1'ramvuv 
iilarP<;i de Romıınvavn <:ina'T'İS et
•iğj 800 banda;,.., tc"e11üml1 icin 
~u heyete salahivet veTmiı-:tir 
'T'ramvav idaresinin Rnn bnnd-:fr 
ilP. diğer mah:Pme bu ha'ft~ icind" 
<'ehrimi7.e ırelecektir. R:maai· 
'ar ırelir trclmez sP.ferden Pltrmm: 
olan 50 1fraba tekrar sefeTe ı;ı
~nlacaktrr. 

Tünel icin Amerikava sioari.ı: 
t>dilen 1tav1o;;ın na ı ba7iranaa seh
"lmıze ;PPJeceki ö.eren\lrrıisü.,. 
T<'nv1$ ııelnikten sonra tiinel tıe
rprlP:ri t:ıbdifüıtı kaldırılacaktır 

Şehrin otobiis "ihtivacını br
sılanıak icin yine ıAmerikava 25 
otobiis ısmarl:mmıs ıve bunlnnn 
bedeli olan 350 bin liralık tah
c;isat hazırlanmıştır. 

Hariciye Teşkilatı 
Hakkındaki Layiha 

Ankara, 13 (TAN) - Hariciye 
Vıekaleti teşkilatı \hakkındaki ka 
nuna ek kanun ayihası meclis 
ruznamesine alınmıştır. Liıyiha 
::esaslarına göre haiz bulnnaui?u 
derece ve unvanı muh~faza eyli 
vecek ve bulunacal!.ı mahnlle J:?Ö· 

re maas ve "remsili absisatı :ve
rilmek ve 1843 sayılı kanun hü
kümleri 'lllahfuz kalmı:t\< kaydı 
ile kadro dahnindeki bir memur 
V:ekfıletçe lüzum ı!Öt'Ülen her 
hangi bir vazıfede istihdam olu
nabilecektir. lBu :suretle fatih
dam edilenlere Vekalet maas ve 
ikamet "VCVmivesi verilmiv.ecek
tir. 

__ , .. _..,••----w-~ 
, 938 de Franco'nun muha
li rip haklarım 1anıyan 'hü -

kiımctler, ecnebi gönüllülcriı 
ispanyadan c;ekilmcsine, "Pire · 
nenin kapatılmasına, 'CünıhtU'İ · 
yctçi Jwan~·a sahillerlnin ablu . 
lrnsına müsnade ettikten sonr:ı 
artık Cümhuriyet~ilcr için ta • 
rihe bir kahramanlık c't tanı 
~-:azmaktan ha~ku bir \'azife kul
manuştı. 'Uç sene bütiin imkan· 
sazlıklar .iç.inde .F.aşi:ımin · tilQ.. 
cı tecıı:\·üz1lııc nrşı :güsteriljkle
ri mukmo:emc.t, hu 1arrııtlnrllnn 
sonra krrililı. pnnyıı da Oüm ~ 
hurh etcilcri, 1. 
,·eya Alm ıı 

mağliqı :ti. 

ıektepJerde 
İmtihanlar 

1 
Bu9ün ~itiyor 
Üniversitede de Bu 

Cumartesiye Bitecek 
Orta okul. lise ve 'Oniversite

Je imtihanlara devam edilmekte
ilir. Bu aksam orta okulların son 
•anıf imtihanlarına son verile · 
cektir. Lise son sınıf tıılebelerı 
de bugün son olarak tabiive, rnc· 
tematik .felsefe ve tarih trrupla· 
.,.mdan imtihana ıtiıbi tut•ılacak
lar. bu suretle lise imtihıınlnrı da 
neticelendirilmis olacaktır. Ü · 
niv:ersite de avın 17 inci cumar· 
tesi ciinü bütiirı imtiha..,ları bi
t.irilecektir. Üniversite imtihan 
neticeleri oeydf'rncv talf'hPve i· 
lan ..edilecektir Maarü Vekaleti 
lkmal imtih:ınlan icin yeni hir 
karar vermediği icin bu devrede 
kazanmıvan veva imtihanlara is
tirak etmiven tnlehc normal ola· 
rak eyllılde imtihna tahl tutula· 
caklardır. Bu devrede Üniversi· 
leden mezun olan talebe inkılap 
dersi imtihanlrrnntla muvaffak 
nlamadıkları takdirde. vine me
rınn :sayılacaklar :ve memurivete 
girebileceklerdir. Ancak gele -
cek ene imtihanına cirmive mec 
bur tutu1acnklnr w.e bu .kabil :me
zunlar diplomalarını bu imti -
handan sonra .alablleceklerclir. 

itlniversite imtihanlnl'J sona 
erdikten 'Som:a trilebe ı:?r.UP ha
linde Anadoluda tetkiklere ve 
seyahatlere cıkacaklnrdır. !vlavı
sın 25 inde l1k l?TUP doktor Fu
at lBayka1'ın riy.arefinde Uluda
l!ında jeolojik :te.tkikl!?I:Cle bnlıı
nacaıaar.a.ır. ;Ay sonunaa kır..k ki
silik ibir ;ı?r.U'P :da ictimai tetkik· 
]er :v.apmalt icin Jin.1.aya :gitme· 
~e hmrlamnaktadır. 

Dün muhtelif memleketlere 
311 bin liralık ihracat yapılmış
tır. En "2İya~, ... Almanyay.a zcy· 
tinyağı, Romanyaya deri. taze to
r~k yer fıstı.i!ı ;gönderilmistir . 

Alman irmalarmın 200 bin li
ralık iftik aldığından bahset -
mistik. Dün tiftik tııciderine 

.malla1'n ~eli ödenmiştir. Al-
manlarm --yeniden tiftik alacak
larından bahsedilmekledir. 

Bir Alman firması da civi ve 
cenber :ver:mek icin alakndar ta
cirlere nıilraC'Batte bulurımustur. 

Kuzu Etine Narh - Fjvatları 
münık:ıht? büı::asıı. ıı>iyasada ku
zu eti ihtikarı o1duğuna kanaat 
ı?Ctirmistir. Y,aprlan tetkikler 
neticesinde Trakvada kuzunun 
oek bol oldui?u. :hatt.a 125 kuru
sa kadar -kuv.u satıldım anbsıl -
mıstır. Mezbahada ise. toptan 
bir kilo kuzu eti 34 .k.urustur 
Halbuki perakende satıslarda ıku 
zu 70 - 80 kurusa kadar satılmak
tadır. 

Netice itibarivlc kuzunun pe· 
rakende olarak 50 - 55 kurusa sa-
11Jması mümkün .ııöriılmekte -
dir. YarJn toplanacak olan fi
vatlan mürakabe komisvonu. bu 
mesele hakkındn ?kat'i bir karar 
-verecektir. 

).fÜTEFERRfJ{: 

Ay Katina, .Beş 

Hapse Konulacak 
Beyoğlunda oturan Sonya"nın 

o~lu 5 yaşında Bünvamine iki to 
kat vurup merdivenden vuvar
lamıs ve mer8iven altmdaki ici 
sıcak su dolu kazana -düserek 
baslanmasma sebep olmaktan 
-fluclu 'Katinanın durusmasma dün 
cıekizinci .aslivede devam edildi 
N'eticP-de Katinanın 5 av miiddet
le !:haPSine 'Ve davacıv.:ı 50 lira 
1-azminat vermesinP. karar ve· 
cildi. 

ı sehe :urs mfihanlan -
elecH:ve -muhnsebe :memurları i· 

"!in Jıesap ktırSlarJ somı ermistir 
TK.un;n ;d~'mil ederilerin imfihatı 
lnr!ırnı :20 ,lIUIY-lSta baslanacak: _a,· 
1Ulllllilda ~ll.1 edilecektir. 

m·oi!lnndn 1-!asif lKonınma J)r 

!fl•"""'""i - ~nzar l!Ünii ıs::ıbahle· 
v1n saııt l:l de Bev:oifüı kazaruıdı> 

mış 
vctli Tıynzi r bıie vık&m ı1 ı 

Prensesın kocası sankl tmısınrlan ıi.lıtikar Y;a 
avuçları :aJtın!a doğmuştu Bınu ;an 
nevkı satubı otunca Zerlgin 'i»r 

·zdıvaç pmış ~ ydtmiş 
'11Utcmmiz~ :a yemışu. 

i.lyet karısı ölduktcn. damatlı o· 

w.·yatıarı mürakabe bürosu 
"ruıtrol memurları. dun Men 
havm .ismindP hır tacirin zin-

i .. , ne u.z·ılü ile ihtikfı .. \'aotı
/i~ı &.esbit "tmislerdir .B•ı tııcir 
<>lindeki :rno kıırllsluk kalavın 
f.:iv.n.tını aT.tu:mak icin l\"lersindr 
hir tacire 1iatm1<;t.ır Mersindek:1 
tacir de. .bu malı .tekrar .eskı 

Bunn r.;\ğman o zanıun adeını 
nıüd hale .komisyonu, bunun 
dahili birJıa.ı·p oWuğunu iddin 
eder diğer de\'leılcr:in bu mü· 
cadole,\'e'Seyirci kalmat;ı Jüzumu 
na kara.r •:erdi. lilletle.r Cemi· 
ıycti, llahc~istan meı.'l!lesinLlc ol· 
üuğu gihi, tecn\'Üôlc uğrıyım 
millete mütckahıl yardtnı os 1· 

na da~·.nnan madd~yi, sine mii • 
teca\'ızlcrin lchınc tefsirde .ınalı 
r.ur ı;:önncili. 

* * ft cmokroSilerin C'fünhuri -
·fıiıl etçi lsııımyayn ~'Ut'tlımı· 

nı men için ltalya ve Almanya. 
Pirene hududunun knpatılmu,ı· 
nı istiyorlardı. Pirencnin kapa · 
tılmaı;ı ynlmz ciimhuriyetçi is•· 
panyanın tecr.idi değil. Fransa 
buauclumı Hulyan ve iman lin 
gülerini dikn1ek demekti. Fran · 

_ nasif ]ror_unm':'.I denemesi yapıla • 
".aktır. "Bu suretle kazalarda DV· 

.-1 ayrı -vaPılan de•emeler sonı:ı 
~ecektir. :.Bütün denemelere ait 
tenkit r:morları okumırak bir
•,.stirlldikten sonra verilecek ka 
-atlara J?Öl'e sebirde "UIIlumi biT 

u.duktnn. ;r~utaı· huoarn :et -
kten da ~hğeı tm-ı gibı 

ak "Çlklp gıt · 

Parise bir ~at mesafede .çift · 
ıkle .şato arası .bır »·er.de otunı • 
~orlardı Prenses burasını bır In-
lızdcn aldığı zaman bır kat .Ü -

ı niıe v&pılm.ıs 3uqgn!ov taı:zın · 
d- bu kQŞlde bıı ~ek bahçcsm 
deJl bacşka bıı şey yokuı. 
Köşke ıkıncı bır kat ılave edil· 

dı, bahçenın etrafından tarlatnr 

nhibine dev.retmistir. Bu suret· 
le kıüav. her .iki tacir car.aı>rndıı 
son'i ıSurette satllmıs her sn11s· 

* * 1 937 hnziranmda lspanya. 
mesel~i :\lilleJlcr Cemi · 

yetinde nıüzakcre oililir.kc.n. 
Dcl \r.a~o~nÜıı 'Ü panya miica· 
ieJesiniD hir .cihnn bnrhi oldıı · 
ğunu., anlatau Icr ·atlan gü · 
riillijyc ~itti. Sovveı ımiime5:ıilı 
Lih·inof'un ":\lillctlcr Ccnıircti 
in'tihnra ını kanr verdi, yok::ıa 

ndn ileri mathu:ıt ;c halk •Spj. 

rcneyi açımı:., diye hağınrkon. 
City ı.'e Fransız ıbankıı mın ku· 
nıandırsi~·lc hnrclcet eden mat · 
hu at bu sesi. bozguncu nfırala · 
rh'1t• bofrdııtnr. stcdikteri ;gibi 
Pirene kapandı, Oümh uri \ •t;çi 
1 panyiı ağlup oldu. f-nkat · m 
di Fransa ncrde? 

ve 
sesini dtı\'u\'orsak. hu sesi adem 
nıüduhal~ kmnitesinin 'duyma 
nıasmn iletmekte haiChy;ı2.. tt 
seller bu kumları ~r.di. 

a malın \ınerine hir Jciır -nic:bet• 
lfı:ue edilmistir NetfoedP kıılrn. 

7.SO ıkurusa kadar v;\iks"lmistir tı 
Bu ihtikara sebebivet veren ta-
cirler adliyeye verilmiştir. ------------------------- --------·--.) 

--:.asif korunma denemesi vapıla · 
..aktır. 

~in 'T ilikleri 
'Sehrimizde bulunan l\llaarjf 

Ve.ldli !lihısan .:Ali Wüce1 dün S.'l· 

nah aarH-:nıiiaiir üi!.ünde :nıe~ 
-rul olmus. öğleden sonra da A
•rasofva müzesinde tetkikler varı 
..,,ıstır. Maıırif Veki1i but!Ü" Ba 
-ın hirliiiinı'J1> 1ct:m1m1 mı>fbımt 
"'11ensunlnrı ile "bir hasbihiil ya· 
pacaktır. 

Yine Asarı 

Atikacdar 

Yazan: Naci Sndul'nll 

Yine "nsfuı atikacılnr", e\'ct 
heledh·eııiıı Eminöniinde

kı 1ısırçnr ı~rna vurmnk isteıliğ 
iıniır ka7.mııs1111r •mpına yapışı10-

'ıır, yine onlardır ... 

Rugiinkii haliyle Mısırearsısı. 
la alarmdan kurtulan bir gönül 
ı:ihi açılıp Jcrnlılı~·nn Eminönii 
meydanının hir kösesinde. eski 
bir çibnn e:ihidir. N'itekim. bu 
cihanı doktor Lfıtfi Kırdar da 
giirmiiş, ve kendi eserini onun 
t:irkin m:mz.arnsınrlnn kurtarma
vı, ihmali cııiz olmıyan hir vuzİ· 
fc nymış, rliisünmiis ki Eminii
niinde lmr, .. fnnliveti geni ledik· 
ce, \'e eski dükkfınlnr. plim 
mucibince hircr birer :vJk1ldıl ça 
o ınıntakada hir cnr ı hıılırnnı he· 
lirınektedir. Ve \'İne diişiinmii" 
ki, hu nı11knı1der buhranı önle · 
mc.nin ilk .akla ,:!elen cnresi. l\h· 
sırcnr ısını, mimari s'ti1ini bo7· 
nrndan. modern hir "hal,. şe1'· 
line ~okıııakttr. Bu sul'fltle, E· 
minönii ıneHfımı. hem cirkin bir 
man7aradan kut'forılacal-, hem 
ileride m11htnc knfocai!ı bir mü· 
esscse~·e .ka\'uşturulacaktır. 

Çok hiiyiik maddi feClnknrltk· 
farla kurula'bilcceği muhakkak 
bulunan o modern miiessesc. sn· 
de saydığım hakım1ardnn faydnh 
olmakla kalmıyacnk, üstelik. be
lediye için. 2engin bir f!Clir kay
nağı t kil edecektir. Ve bu te-
cbhiisünün tahakkuku sayesin -

de de, belediye. bir tnsln, bir sü
rii kus :\'.ıırmııs .olac.aktrr. 

Fakat • .gelin göriin ki, yine 
"asnrı atikn., cılar, evet ... Bele
diycuin bu her bakımdan faydah 
te.,o;;chhü üne çelme takanlar, yi
ne onlardı.r ..• 

Çiinkü belediyenin ,ileride \'l\• 

ku lwlabilccek bir tenkide mes
daıı bırakmamak arzusiyJe 1 'n
arı atika .. cılardan sorduğu bir 

suale \'Crilcn cevap şudur: 
"- ::\hsırcnrsısnıa dokunulma

sın: Ornsı, bir tarih yadigarıdır. 
Beın. o çarsıdn, baharattan ıza~·ri 
mctnlar satılmnsına me!nğ \'er
mek, tarihi hir an'nneyi ayaklar 
: ltına almak olur!,, 

E\1ct fısırçarsısı tnrilıitfi.. lc
o;nray cesınesi tanlıiıfir. Fnfih 
mc re e i tarllıt ir. kırrc~ı~ e 
hamnmı tıırihj.1ir. 'Kuruc~e .,n 
lilsı tarihidir. 'Fakat acemi h•
rer nntiknc1 ruh;,'lc. "eski .. olnn 
her se:ı·c tapan "'asfırı ntika., cı-
1ar . .kuru çe.c;mrden, kokmtıs hn· 
liı\'a kadar "tnrihi .. o1ıın lıer o;;rvi 
hilen "asarı ntika •• cılar, vine ta
rihi olan "tekamiil .7a•ır"eti .. iıı
dPn tamamen bihahcrtlirler. 

Onlnnı sorarsanız. atlı tram\'ay 
ll.nn. fn:ı·tona. kurnalı hamamdan, 
,-alalch (Csmeve. iiç kollu şnm· 
:tlnnllan, ni1'inc ınanı::aln kailar, 
her sey "tarihi .. dir. Ve yine 
on fara sornr"anız. hunlnrın yer· 
lcrine. elektrikli trnmvavı. oto -
mollili. hnnvovn, clektrii!i. kalo· 
.. iferi koyınnl<. tarihin mu'knırnes 
lıfıtırnhrına karsı hiirmctsiz da\'
"annmktır. 

Elbette ki rne\'cudivrfh•le miif 
•chir hıılıınRucumU7: hnldlCi san'
..ı vaitil!fırlarına. hak:kj mimari 
!ihiifclerine. yfıni TIH17.İnin kıv • 
mrtleri mıv;i kahili j .. lciir olan 
mi\o;;hPf hnftr.ılarıflı:ı ilisilmecılne 
qJevhfar J1,,.~i1iz. 'Fn1rnt bu kıy
metleri takdir .etmenin tern7.isi. 
ı.i,. hi" 7R't'ln naslı bir muhafa· 
.,.M;,. knfn ı olamn7.. 

Ciinkii 7İlınivPtleri. imlo 1'1-
c:ırr.n,.s1"1n1n i1riimrekli knl'nnlı· 
;;., ~i'hi riihıh<>tli hi" kiif koluır 
:ııc;anlal'. hır ilmi lıfıcli!ıcrle c;nlfı 
\.;v~t cnhihi nlnı<>kfıın U7aklnst• 
-·lmnıl•lrrn. t" .. ;'1in olnn('n metr•• 
lri'ıtı, ilcii1P hiri!P fnlAW>HJ ''nl•• 
..unı:ı bir irtica seddi gibi ~ekile 
'"' "1 ,.:f : ... 

Mahkemeden 

Çıktık 

Memleketimize sahte pasaoorl 
la ı?elmek ve sahtr sterlin sür 
mekten maznun ve mevkuf A 1 

fert Hnvım ile dokuz arkadn• 
hakkındaki dıırusmava dün ı 
!<:inci nslive ceza mnhkPmP~irc'I 
devanı edilmistir Mahkcmr 
maznunların s:ıhtı> o;terlin sür 
··FilclP.rini eörerı 2 -sahidi dinlP 

1 • '<>rı ..corır~ navetp icahet f'trl" 

"en clii!Pr ikisinın ihznTtn:'I knrr 
ırcrmis ve durııo;;mnvı h~r:;ka bı 
"iine talik etmic:tir. 

Sebekenin e1Phasısı oldul!u ar 
!aşılan Aifert Bavım mahkemf' 
rlcn cıkınca k:ıcmai!a muvaff::ı1 
'"llmus ist- tde bir milddC't sonr· 
'Pkrar v::ıkı:ılıınrnıc \TP h<'l~"ı"rl· 
~ıthıt tutulrnıto:hır A lfp,.t h:ık 

l(mda !bu !tlcbn rlolayı ayrıcn ta· 
kibat yapılac:ıktır. 

• 



14 - 5 - 1941 TAN 3 

seçmi,, o da kendisinden sonra 

TAN 
ABONli BEDELi 

"\ 
Ecnebi 1 Tarihten Y~aralflar J 

Hltanata (Züdzül) ti KÖstermiş. 
Bu suretle hilafet bir ze\'kü ta
rap ileti oldu. 

~ıemau 
Adrea deOlttlr· 
meı. 125l K,.. 

TOrklye Ecnebi 1 Türkiye 
1400 Kr. 1 aene 2800 Kr. 400 Kr. a Ay 
750 ,. 8 Ay 1500 ,. 150 " 1 Ay 

800 Kr. 1 
809 .. ,1 

Bu hicivler, İbrahimi Jl{ilünç 
bir mevkie koydu. Fakat onu su
kut ettirmek için kafi de~ildi. 

~ ~ 
Şahruh'la Mir Al 

Dünyanı~ 

Siyasi 
Manzarası 

1 - Amerikanın dahıll bir buh
ran geçırdlğl ve kat'! kararlar 
vermek arıfeslnde olduğu hisscdıl
mektcdır. Amerıkanın uzaktan sc
yırcı kalması noktaı nazarını mu
dafaa eden infıratçılar, propagan
dalarına ı;ıddetle dCV{lm etmekte
dır. Fakat, Amerikanın bugilnKü 
z.lmamdarları, bütün bu müşkülAta 
rağmen ve Amerikanın harbe ka
rışmak tchllkesınl dahi göze alar:ık 
hnrp malzemelerınln salimen in
g !tereye gönderılmesi fçln zaruri 
olan tertıbatı aldıkları gorülüyor. 

2 - Libya harekatının durgun
luk devresine girmesi, iki tarafın 
hazırlık devresinde bulunması su
reUnde ifade edilebilir. 

Hoover'in Nutku: 

A
merika Birleşik devletle
. rinin eski Cümhurreisle-

İnden Mister Hoo\•er'in radyo. 
da söylediği nutkun ehemmiyet. 
li nc.• taları şu suretle hülasa e· 
dilebilir: ,, 

• Amerika fngiltereye en 
büyük yardımı, harp dışında 
kalarak yapabilir. 

• İngiltereye aiden yardım 
kafilelerini Amerika donanma· 
ının himayesi altına koymak, 

Aarbe iştirak demektir. 
• Amerika henüz kendi mü

dafaasını temin edecek kadar bi
le hazırlanmamıştır: milli birlik 
ıq.teessüs etmemiştir. 

• Esasen Amerikanın harbe 
iştiraki, nihai zaferi yakın bir 
zamanda kazanmak hususunda 
bir fayda temin etmiyecektir. 
Almanyaya karadan bir darbe 
vurmak j~in, İngiliz ordwıundan 
başka 5 milyon kişilik bir Ame· 
rika seferi kuvv~tine ve 40 mil
yon tonluk bir donanmaya ihti
yaç vardır. Böyle bir filo ancak 
10 senede meydana gelir. 

• Almanya da Amerikayı is
tila edemez • .Binaenaleyh Ame· 
rikanın bu harbin neticesinden 
endi e etmesine lilzum yoktur. 

• l\lister Roosevelt'in, bir te
cavüze maTuz kalmadığımız tak
dirde, ordumuzu, donanmamı
zı, ve hava kuvvetlerimizi A
merika kıtası haricinde hBTbe 
göndermiyet'eğine dair millete 
yaptığı vaadi tutacağını zanne· 
diyordum. Fakat son on ıün i
~inde işittiğimiz nutuklar, A
merika milletini harbe siiriikle
mek temayülünü aksettirmekte. 
dirler. 

l\lister Hoover'in mevzuu bah 
settiii bu nutuklar, bir hafta 
kadar evvel Amerika harbiye 
ve bahriye nazırlarının, Ameri
ka donanmasının kafileleri hima 
ye etmesi zarureti hakkındaki 
beyanatlarıdır. 

Mister Roosevelt'in bugün 
söyliyeceği nutukta, Amerika 

donanmasının kafilelere 
kati meselesi hakkındaki 
kararı bildireceği tahmin 
mektedir. 

Kat'i Kararlar: 

ref a· 
kat'i 
edil· 

Amerikanın dahili bir buh. 
ran gedrdiği ve kat'i 

karBTlar vt>rmek arifesinde ol
duğu his~edilmektedir. 
Amerikanın A ''rupa işlerine 

uzaktan sevirci kalması noktai 
nazannı müdafaa eden infiratçı. 
lar propagandalarına şiddetle 
devam etmektedirler. 

Tayyare ,.e motör imal edl(n 
Gt>nPralmotor irketinin 60 
fahrikasınrfa calı~an 1 milvon 
amPlnin. Persemheve kadar· is
tekleri kahuJ edilmedij!i takdri. 
de, umumi P'"P'' vapacaklnn ha. 
be" ''erilmektf"dir. 

Fakat, Amerikanın buıriinkü 
zimamdarları. hiitün hu miiskü
lita rağmen ve Amerikanın har 
be karısmak teh1ikf'4lini dahi 2ö
ze alank. hnrp malzemPlerinin 
salimen İnıdltereve 2önderilme. 
si idn zanır1 olan tertihntı al
dıklan l!'Örüliivnr. Cünkii hu 
zatlar. Alman ;aferin;n Ameri
ka icin hfivfik hir tehlike fr,~ki1 
etmr.diP.; fikrinde olnn Micter 
Hoover'in Pk~ine olarak. tnı?ilte
renin maifluhh•r.tinin avni za· 
manda Amerikaya indirilmiş 
biiyük bir darbe olara~ını. ve 
Almanyanın, Afrikada Caza
blanca. hilhassn DPkar iislerini, 
Asor. Mader. Yeşilburun adala
nnı isıal ettikten sonra, Cenu· 
hi Ame1"ikayı hari(ten ve dahil
den fetht>tmeleri. Panama ka
nalını tehdit eylemf'leri müm· 
kün oldı~i'u kanaatindedirler. 

Amerikıtd11n Berline kPdar ~
dip bombalannı hosalttıktan 
sonra vere inmeden Amerikava 
dönec~k kudrette muazzam bir 
bombardıman tavvare!linin ha
rekete gecmek iizere olduiu 
hakkında 2P"Pn 2ün verilen ha. 
her. Mister Hoover'in iitdiasının 
hilMrna olarak. Amerikanın da 
tehdit altında hnhınduğu kana. 
,.+: .. ; + .. vit pf""',.lr+,...ı;r. 

Afrik~ Harbi : 

Libyadaki harekata dair ge
' len haherlere göre, garp 

çölünde Britanya kuvvetleri, 
Alman \'e italyanlan miitema· 
di hiicumlarla iz'aç etmekte \'e 
tcşchhiic;ü ellerinde bulundur. 
maktadırlBT. So11um v~ Tobfua 
etrafında bazı mahalli (arpış· 
malar olmu~sa da vazivette e
saslı bir tebeddül kaydedilme· 
miııtir. 

Libya harekatı bir du~nnluk 
devresine girmis ıdbidir. İki ta
rafın da hazırlıkların1 tamam· 
lamakla meşgul olduklarına şüp 
he voktur. 

Habeşistanda İtalyanlara kaT
şı yapılmakta olan herakatın 
tamamen tasfi:vesi tamam oldu. 
tuna ~öre, b,;radaki B,.itanya 
kuvvPtlerinden bir kısmmın 
şimdiden Mısıra nakledildiiii 
muhakkaktır. Esasen İngilizler 
Bingaziden Mı5ır hududuna doi! 
ru Alman ileri hareketi bHlar 
baslamaz, bu mmtaka~·a diğer 
cephelerden yeni hava kuvvet
leri getirmişler. cenubi Afrika 

(Arkası 4 üncüdeJ 

Me'mun Ba~data girmek ıçın 

• 
Bağdadın ihtişam 

dört defa harbe mecbur olmuş, 
muhasamat on ay devam etmiş
tir. 

Ahali başında gene bir hüküm
darın bulundu~u bu muntazam 
ordunun muvaffakıyetini görün
ce mukavemetten vazı:tecti. Bir 
heyet göndererek şehri teslim et
tiler. • 

Devrinde iki 
• J 

1 ıbrahim kaçtı, gizlendiği yer 
haber alındı. Kadın kıyafe

tine ~irmiş olduğu halde yeğe
ninin huzuruna ı;tetirildi. Bu gü
lüne kıyafeti son taraftarlarına 
da kendinden vüz çevirtti. 

Kardeş Kavgası 
Me'mun vezirine amcasına ne 

muamele etmek lazım geldiğini 
sordu: vezir: • 

- Eğer boynunu vurdurursa· 
nız bir çoklarının yaptıkları ha· 
reketi siz de tekrar etmiş olur
sunuz. Eğer aman verirseniz bÜ· 
tün başkalarından ayrılmış ve 
temayüz etmic olursunuz. 

S on hadiseler dolayisiyle "1- · 
rak,. ın mazisi sık sık ta- •• • • • • • • • • • • • • •• Y A Z A N : ••• • • • • • •• • • • • • • 

rihten yaprakları işgal edecek i S 
k.~dar ehemmivet kesbediyor. Bu S su~unlarda eselediğimiz bir ızec· U L U N A Y • 
mış vaka, $arkta yeni bir inkıtaı> t 
devresi açan "iki kardeş mücade- •••••••~•••••••••••••••••••••••• •• •• ••••••••••••t 

Me'mun vezirinin söziyle ha
reket etti. Amcasını huzuruna 
ı:tetirtti. Biraz şakalaştı. Sonra 
büyük bir tahsisat vererek iste-

le,, sine aittir: 
Abbasilerin tesis ettikleri Bd

datta buı:tün Abbasi saltan3tını 
hatırlatacak hic bir şev kalma _ 
mıstır. İstila ~ören sehirler az 
cok yaşadıkları devirlerin hitı -
ralarmı muhafaza ederler. 750 
de.? 125~ e kadar vani beş asrı 
mutecavız 37 hükümdara payi
tahtlık eden bu sehirde ancak du
v.~rlan kalan ve bir müddet .rüm 
ruk dairesi olarak kullanılan 
Mu'tesim 'in sarav harR'hesi ne 
HarunurrPsidin karısı Zübevde
ve ait oldueunda süohe edilen 
bir mezardım ba<::ka bir !'Pv vok· 
tur. Sanki Hoca Nusavri Tusi'nin 
&evkettiği HelAl?il ordu1.an val -
nız sehri istila ile iktif~ etme
miş, bPs asırhk bir tarihin bü
tün izlerini 

0

de silmiş bitirmiş
tir. 
Ol saltanatın yeller eser şlmdi ,.erinde 

Halbuki Bddat Abbasi salta· 
natı üzerinde o kadar kuvvetli 
bir tesir bırakmıştı ki Avrupa 
müverrihleri Abbasi hükümdar· 
larını "Bddat Halifeleri .. namiy
le anarlardı. Bilhassa Harunur
resit servet, lükıı, ihtişam itiba· 
riyle Sarkın en yüksek debdebe 
ve daratını temsil edivordu. 
Harunurreşit ölmeden evve1 

ımparatm-luiu Üç oif;lunun .ara -
sında tai:slm etti. Gerek prensler 
ve gerek Abbasi ricali bu vasi· 
vetn-ame hükümlerinP riavet ede
ceklerine yemin ettiler. Harun 
meseleye daha kudsi bir sekil 
vermek icin vasiyetnamenin Ka· 
benin duvarına asılmasını irade 
etti. Garip bir tesadüf eseri ola· 
rak vasiyetname duvara asılır • 
ken bir rüzızilrla ucmnstur. Co
cukların en biivük1eri Emin hali
fe intihan edilmişti, derhal Ba~
dada yerleşti. 

* * 
Emin, zevk ve safadan başka 

bir şey düsünmüvordu. 

disinden o kadar nefret ettirmiş-, mesi Abbasileri haklarından mah diği yerde oturmasına müsaade 
ti ki herkes bir an evvel onun rum edeceği cihetle hepsi bir· etti. Me'mun'un atıfeti bütün 
ve Bddadın sukutunu istiyordu. den bir gün isyan ettiler. Me'· bu ihtilafın çıkmasına sebep o-

Yaverleri, Tabirin ordusiyle mun'u buna vezir Fadl'ın sevket- lan Fadl-bin-Babi'ye bile samil 
şehre girmekte olduA-unu Emin'e tijtini anlıyarak bir ~ece evini olmuştur. Me'mun en büvük 
haber verdikleri zaman hükküm- &stılar ve hamamda veziri öl - lütuf ve ihsanı üvey annesi Zü
dar sarayında satranç oynuyor· dürdüler. beyde'ye yapmıştır. İki kardeşi 
du. Gelen zabiti: Abbasiler Me'mun'un Ba~da- barıştırmak icin bu kadının ne 

- Allah kahretsin seni! En da ı;(elmemesinden istifade ede- derece u~astı_ğını unutmamıştı. 
güzel oyunumu bozdun! Diye a· rek hemen Harrunurreşid'in bi- Bazı tarihçiler Me'munun vellaht
zarlamış! raderi İbrahim'e bi'at ettiler. İb· lıta tayin eylediği İmam Musaürriza

Bir kac ılÜn içinde Tahir ikin· rahim. kücük kafalı ve kocaman yı üzümle zehirlediklerini yazarlar. 
ci ordunun kumandanı (Harteme} karınlı bir adamdı. Ener1"i sahibi Avrupa müverrihleri, düşmanlarını bile idama tenezzül etmiyen Me'mu-
ile irtibat yepda etti. Emin. ı;ta· olmamakla beraber de~erli bir nu bu gibi lekelerden tebriye etmek 
vet insaniyetli bir adam olduğu- sair ve büyük bir musikişinastı. için kAfl derecede mildafaada bulun-
nu bildiği (Harteme) ye dehalet Me'mun evwla amcasının in- muşlardır. 
için sarayından cıktı. Diclevi geç tihabiyle alay etti. Fakat yavaş HilkOmdar bu ıruretle endlşelerin
mek üzere bir sandala bindi. yavaş meselenin ciddi bir şekil den kurtulmuş olmuyordu. Tahir, hiz-

Fakat Tahir, efendisi Me'mun'- almakta oldu_ğunu ı:ıördü. Bu ke$- metinin mükAfatını istiyordu. Me'mun 
un ihtarına rdmen meseleyi esa· mekeş bir iki ay devam etti. Ni- va~U?'le büyük bab.as.ı Mansurun Eba 
sından halletmeyi düşünerek bir h M , d b Muslım'e yaptığı gıbı Tahırden kur
b 8ı.. ayet k eBm~udn dor dus~nun .. a.~d~.a tulablllrdi. Fakat yapmadı; Horasanı 
a-a kayıkla (Emin) in arka - ı;?eçere a~ !" a ~!'ru yuru u. babadan otula intikal eden bir Hidlv-

sından yetişti ve kellesini 'flldı. Amcasına sılihla hucum edece- lik şeklinde Tahire verdi 
Kardeş kavRasınm bu suretle bit- ~ine halk nazarında onu Rülünç Me'mun bundan sonra fOtuhata baş
mesi bütün imparatorluğu Me'· bir mevkie kovmak istedi. İbra- lanµııtr. Bir yandan imparatorlutun 
mun'a tabi kılmıştır. him musikide kendisiyle bov öl- tıer tarafmdaki Asileri itaate alıyor, 

Me'mun kardeşinin öldürülme- cüsebilecek iki kişi ,eörüyordu: diler taraftan da Mısın fehediyordu. 
sinden o derece müteessir ol • Moharek ve Züdzül. Asrının Bu s\lzel ülkeyi anarşiden kurtardılc
muştu ki Bağdada ~elmedi, Me- en hicivci sairi olan Kusay yaz- tan ~nra mektepler açtı. ts.ke~derlye-
ru'da kaldı. dığı bir hicivde şöyle söylüyor- de bır akademi tesis etti, büyük ve u-* * . mum! bir kütflphane vücude getirdi. 

du,; v • • h • Biltün (İllil) deki mesaha Aletlerini 

Me'mun'un Ali evladından bir Bagdat halıfesı ıorahım ken- tamir ettirdi. Yüksek Mısırda milkem-
imamı kendine veliaht et· dine ,•e1iaht olarak (Moharek) i mel bir mesaha Aleti daha yaptırttı. 

Yazan: 

Jiu ıslahattan sonra ordusunun başı
•• seçerek fiituhati devam -ey1edf. 
828 te (Şam) da ordusunu tekrar ten
sik ederek Kllikyaya aeçti. Oradan 
yavq yavq Bizansa dolru yürüye
cekti. imparator İkinci Miıel ıulh ta
lep etmiye mecbur oldu. İmparatorla 
sulhü, veziri Mas'ade imzalamıştır. 
Sulhün imzasını müteakip ve~lr ve
fat etti, Nedimler hemen Me'muna, 
vezirin Bağdatta_ ailesıne biıyük oir 
servet bıraktığını jurnal ettiler. Me'-

1 NGIL TEREDE KADINLARIN FAALiYETi m~~1~:n~~n:e~::= sadakaUe hizmet 
eden bir adamın servetinin ailesinde 
kalması pek doirudur." cümlesini 
yazdı. Ve kAğıdı divan odasının orta
sına bırakarak salondan çıktı. 

A ksak (TimurJ un evladın
dan, Horasan, Mazende • 

ran, Secistan, Isfahan, Şirazda 
hüküm süren (Şahruh) .un ve
zirlerinden (Mir Ali) kendisine 
müracaat eden fukarayı kat'iy • 
yen boş çevirmezmiş. Onlara da
ima para ikraz eder ve paranın 
iadesine şart olarak da şöyle sö7., 
lermiş: 

- Bu parayı senden istemiye
ceğim. Borcunun edasına vade o
larak hükümdar (Şahruh) un ve
fatını koyuyorum. Ne zaman 
(Şahruh) vefat fterse o saman 
borcwıu vereceksin! 

(Mir Ali) nin bu garip alış ve
rişini hlduskirlar hemen hüküm· 
dara bildirmişler: 

- Veziriniz yakininiz olduiu 
halde size karşı_ kafiri nimetlik e
diyor. Birçok kimseye ödünç pa
ra veriyor \'e borcun iadesine si
zin vefatmızı şart koşuyor. 

(Şahruh) derhal vezirini bu • 
zuruna çağırtmış: 

- Sen birçok adamlara borç 
para \'eriyorınuşsun. 

- Evet efendim. Muhtaç olan 
birçok fukara bana müracaat edi
yorlar, ben de onlara para ikraz 
ediyorum. 

- Bunun ehemmiyeti yok. Fa
kat onlara \'iade olarak benim öl
memi ileri sürüyormuşswı. Doğ
ru mu? 

- Doğrudur efendim. 
- Senin devlet ve servetin be 

nimle kaim iken neden benim Ö· 
lilmümü istiyorsun? 

Vezir: 
- Efendim, demiş. Benim si • 

zin ölümünüzü temenni ettitbıü 
neden anladınız? 

- Muhtaç olanlara nrdilin 
borcun iadesi benim ölmeme mii· 
tevakkıf değil mi? 

- Öyledir efendim. 
- O halde ... 
- O halde mademki bu faklı 

adamlar ancak sizin vefatınızlı 
borçlannı ödiyeceklerdir. ParaJI 
vermemek için hepsi gece gün • 
düz ellerini açarak ömrü lfiyeti· 
nize dua ediyorlar. 

Benim bu suretle hareketim al· 
ze bir takım fakir fukaraam ean· 
dan dua etmesi içindi. Banda si· 
zin ölümünüzü temenni edece• 
bir hareket var mı? 

(Mir Ali) nin hükümc111r nes 
dinde parlaması bu vaka üe bat 
lar. 

\ Askerlik işleri ( 

Şubeye Davet 
EmlnlSnU Yerll As, 1), den: 
Yd. Hv. Tğm. Yusuf Ziya otlu Ah• 

met Cevdet 308 (13693); P. Tpı, Mus 
tafa oğlu Sami 322 (37424); Tbb, Yzb, 
Ahmet Tevfık oğlu Halis 313 (36407); 
Sınıf 8. ML Me. Mustafa otlu İsmail 
Hakkı 301 (34885). 

Kayıtları tetkik edilmek 1lzere bO· 
viyet ciizdaniyle birlikte acele şube• 
ye milracatları. 

UALKEVLEKINDE: 

Şehremini Halkevinde 
Konser 

f!•l36finBiiM 
iNSAN ELBiSEYLE DOGMAZ ••• 

Bütün işleri vezaret mevkiine 
szetirdiği Fadl-ibn-Rabi'e bıraktı. 
Fadl son derece haris olduiu i· 
cin efendisinin ve dolayisivle 
kendisinin şeriksiz olarak bütün 
Arap imparatorluiuna hakim ol· 
masmı istiyordu. Emini. biraderi 
Me'mun'dan veliahtlilU alarak 
vedi yasındaki oğluna vermesine 
ikna etti. Ve bunun resmi bir se· 
kilde Y<lPılması için Me'mun'u 
Baildada davet etti. Horasan'ı va
lilikle hükümdarlık arasında bir 
sıfatla idare eden Me'mun dave
ti kabul etmeıii. Fadl'ın da iste
di~i bu idi. Derhal ofdulannı 
tophyarak Me'mun'un üstüne yü 
rüdü. Me'mun. kardesini babala· 
rının vasiyetine riayete davet 
ediyor: ve askerini hududa yıla
rak bekliyordu. 

Me'munun zamanında Bağdat yal
na. kalabalık ve büyük bir şehir ol
makla kalmadı; ayni zamanda bir ilim 
ve irfan beldesi oldu. Oraya dünyanın 
her tarafından allameler topladı, on
larla beraber ilme, fenne çalıştı. Gü
zel ıanaUan tergıp etti. Basrada, Şam
da, Kılfede, Mısırda, Medinede, MeK
kede akademiler, üniversiteler, mek
tepler, kütüphaneler açtı, 
Babası Harunürreşit muasırı olan 

imparator Şarlınan ile, buyük AU
red'le münasebata girmişti, Me'mun 
tıpkı Avrupalı hıikumdarlar gibi, sal
taı..ata ilmJ de arkadaş edindi. Yunan 
ve LAtin pirlerinin, filozoflarının e
serlerini arapçaya tercüme ettırdi. 

Şehremini Halkevinde maruf Eyytl. 
bl Ali Rıza idaresinde bır konser Vfl
rilmiitir. 

Fasıl heyetinin çaldığı LAle ve Ni· 
havent fasılları ile ağır ve yürük se
mailerinden ve halk tilrltillerlndeı 
mıirekkep parçalar şark harsmm u 
nutulınaya başlamış eserlerini dinlet. 
ıuekle halkın milli haleti ruhiyesiD· 
de kuvveW izler bırakmı~. 

Onun için, çocuklar daha dol· 
madan kundaklarını ve çamaşır· 
lannı hazırlarlar ... Bunu herkes 
bilir. Çocuklar bile bilmeseler 
de, kardeşlerinin hamam kapı-
ında bulunduğuna inandıklan

na l[Öre, insanların cıplak olarak 
diinyaya geldiklerini kendi ken· 
dilerine tahmin ederler ... 

Fakat bu "insan elbiseyle doğ. 
maz sözünü - yilz yıl kadar o-

" • h luyor - eski Avusturyalı hır e-
kimin büvük bir şöhret kazan • 
masına sebeo olduğunu belki bil
mezsiniz. Rikli adında olan bu 
hekim, insan oilunun elbiseyle 
dolmadıtını diline vird edine: 
rek. bütiin insanlann daima elbı
s~iz ve analanndan doJduklan 
s,!'İhi yacRmRla.,.ı lıizım trPlec.-ei!'ini 
hir sa(!lık kaidesi n1BTak kov • 
m•ıoı. kendisine haylice de taklit· 
çi llulmuştu. 

Ancak medenivetin elbiseyle 
kaim olduiunu iddia edr.n baııka 
insım1ar. o m.-~hur hekimle tak· 
litcilerinin aralarında çınlak o1a· 
rak e:ezmet,.,.ine razı olamadık
larından. Rikli ormımlar arasın
da kendisine \'e taklitcilerine: Bir 
"rıp1aklar diyan .. hulmıya mec
bur olmnc ''P. orada ar1r"""~la • 
riyle birlikte - yalnız Adem 
hııl.a.,ın acma vaprReı kadar hü
viik hir don ~iverek - yaşamı
)·a mecbur olmustu. 

Ru tarzda yasamak mmlüne 
111akul değil denilemezse de, u
sulün pek de çok devam edeme· 
.liiin kola~·ea tahmin edebilirsi· 

niz. İnsan oğlu elbiseyle doğmaz
sa da, elbiseyle yaşamıya alışmış 
olduğundan, biisbütün çıplak ge. 
zince türlü türlü hastalıklara tu
tulur. 

Bununla beraber, hekim Rik
li'nin çıkardığı usuliln hüsbiltiin 
unutulduıhJnu zannetmek de yan 
hş olur. Onun "insan elbisevle 
doğmaz,, diye tekrar etmekten 
maksadı, insan viicudünü daima 
doğrudan doğruya hava ile te
mas ettirmek lüzumunu anlat -
maldı. Onun orenıııibi doğru, fa
kat onun tatbikı vanhştı. 

Vücudil daima hava ile temas 
ettirmek, kısa sözle. daima hava 
banyosu yapmak lcin daima çın
lak ,ezmiye mutlA'ka lüzum yok
tur. Bunu rob $ek1indP kadın el
ı,isesi pekala temin eder. 

Rob e1hisesinin vakaııı genist'e 
açık. kollan bol ve kıııa. beli 
kemerle sıkılmamış, etekleri de 
""ene kısa olunca ve elbisenin al· 
tında sıkı hiçbir ir cama~ın bu-
1unmavınca. viicudiin Uzerindc 
hava daima döner. dola~'"· vücu
tfü kuvvetlendirir, sinirleri sa· 
1dnle"tirir. 

Onun irin Ba:vanl11ra rob. vü· 
rudün sai?lıin sa.,.tlal'lna ,.avet 
, 1vpn hir elhi~edir. Rem eiine • 
~in ıo;ıklıuından. fazla sıC'a'ktan 
'korur. hP.m de hav11nın Vİİ<'Ut Ü· 
Terinde daima itönüp dolaşması
"& miisaade eder. 

Rikli hekimin ruhu, rob sek
linde elbiseden, şad olsa gerek -
tir. 

Emin'in ordusuna Ali bin İsa. 
Me'mun'un ordusuna da Tahir 
kumanda ediyordu. 

Harunurreşidin kansı Zübevde 
iki kardeşin harbetmemelerl i
cin son derece uğraşıyordu. 0 4lu 
Emin: 

- Onu zincirler kinde sürük
leterek Ba~dada J(etirecdim! Di
vordu. 

Zübeyde buna mani olamıv:ı • 
caiını anlavınca ordu kumanda· 
nı Ali bin fsa'va. Me'mun'u in
citmemek icin eavet hafif gümü~ 
zincirler vermisti. 

Tahir. Emin ordusunun adetçe 
fazlalıi!ını bi1diili icin '3Skerlerin
den dört bin kisi avırdı. Cölfi 
ızecerek CRevs) şehrinde Ali bin 
fsa'vı karşıladı. 

E"min'in kumandant bu azlıi!ı 
sıörünce hic bir tedbir almadı 
Ertesi sıünü Tabirin askerleri an
sızın düşmanlarına s11ldırdılar ve 
orduyu bozduiar. Me'mun bu 
zaferden sımarmadı. Aiolane ha· 
reket ederek evvela Emin'i salta
natından hal'ediı> iktidan eline 
aldı. Ond .. ~ ~onra ;:?avet munta· 
zam üc büvük kuvvet 2önder
di ve Bddadı muhasara etti. 
Ku!llandanlarına biraderine k a1'$1 
fena muamele etmemelerini em
retmişti. Fakat Emin halkı ken-

tnıtlterede kadın. erkek herkes seferber halindedir. Yüksek sosyeteye 
mensuP kadınlar blle birer vatanı vazife almışlardır. Bu resimde gördü
lünilz kadm Yeni Zelanda orduları Kumandanı General Freyberg'in 

karısını gönüllü kadınlar klUbilnde faaliyet halinde ıöstermektedir. 

Me'mun en ziyade hesap ve fele
klyata ehemmiyet vermiştir. Bun.uı 

içın Bağdatta büyük bir rasaUıane 
yaptırdı. Hendese, heyet, hikmet, kim
ya Alimlerini topluyor, butün abalının 
dinlemek salAhiyetinde oldutu yerler
de kendi riyaseti altmda içtimalar ak
tedlyordu. 

Bu allamelerin başmda Cebir Uınl
nln mucıdi Muhammed bın Musa 
vardı. Musarun tert.ip ettill "İsilrlab" 
AleUerine Me'munun ismi verilmiştır. 
Avrupalılar Me'munu onuncu Lc

on'a ve on dörduncıi Luvi'ye benze
tirler, ,,. ,,. 
Me'm~n·~ vefatı hakkında 

tarih dikkate şayan bir 
vaka kaydeder. Bu vakanın ö
nunde bütün Avrupa alimleri 
huşü ile e.lllmişlerdir. 

831 senesinde Me'mun'u Yu -
nanlı bir alim ziyaret etli. Hü-
küındar, bu adamdan as-
rının en yüksek riyaziyat 
allamesi olan Leon'un, Bi
zans İmparatorlu~unda fstan
bulda büyük bir fakr içinde ö
mür sürdü~nü hatta bayatını ka 
zanmak için avama vazı dersi 
veciiıini ötrendi. Leon'a bir 
mektu1> yazdı: 

"Mademki vatanınıs.da sizin 
kadir ve 'kıymethıiz bilinmiyor. 
ilim ve irfan nurunu .relin bizim 
aramızda neşredin. Herkes size 
hürmet edecek. Hiikümdarlarını
zın size veremiyeceği sen·et ve 

, $f!ref sizi itekliyor.,. 
Bu resimde :Avustralya oTdulan ltumandanmm kız.kardeşini Londrada bir Bu mektupta halledilmesi ıra-

huta otomobilinin ııoförU olarak görüyoruz. yet ıüç bir takım meseleler de 

rönderilnrlşti. 
İmparator Teofil bu haberi a· 

lınca Leon'u çağırttı ve Ba~da 
ta ı;(itmesine mani olarak on 
tahsisat bağladı. Leon tahsisat 
kabul etmiyeceğini ve ilmin tak 
dir edildiği bir memlekete git 
mek istediğini söyledi. O zamat 
imparator, bu fikirde ısrar eder
se onu idam ettireceği cevabın; 
verdi. 

Leon Me'mun'a bir mektuı: 
var.ırak bütün vukuatı bildir..ii 
Mektubuna hallettiği meseleler: 
de ilave etmişti. Me'mun bun
dan çok müteessir oldu. İmpa 
ratorll doirudan doğruya bb 
mektup rönderdi: 

"Bu alim adamı bana ıf'nder
menls mukabilinde size istediti 
nlz kadar altın vereceğim. Vı 
altından daha kıymetli olan da 
imi bir sulh imzabyacatım.,, 

fmpahtor. Me'mun'un teklüi 
ni kaba bir lisanla reddetti. 

Buna karşı Me'mun ne yap 
tı? 

Derhal İmparatora harp illı 
etti. 

Bir ilim adamını takdir ediJ 
miyen muJaitinden koparmak J 

cin ordulannı harekete C?etlreı 
Me'mun bu sefer esnasında Tar 
susta vefat etmiştir. (10 ağusto 
833). 

Fakat en medeni memleketle 
rin tarihi bile böyle miıstesn 
bir hareketi kaydetmiş de~ildir 
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AMERiKA B ütün demokrasi aleminin 
en büyük korkusu da Al -

manya ile Sovyet Rusyanın an
laşarak b irleşmesı, veya dünya -
yı taksım hususunda aralarında 
bir anlaşma vücude gelmesidlr. 

Bisiklet Yarışı 

hükmü olmadığı ilan olunur. 

Gişe hergün açıktır. Ali Tansevcr 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Mendirekler için lüzumu olan bloklarm imali ve gösterilecek mahal

lere attırılması açık eksiltme ile talibine ihale edilecektir. 
Tahmin bedeli 3500 lira %7,5 teminatı muvakkate 262/5 liradır. 
Taliplerin mali ve ticart vesaiki mutebereleri ve banka mektup veya 

teminat nıakbuzlarlyle ihale günü c:.lan 24.5.941 Cumartesi saat 12 de Ga
latada rıhtım caddesinde komisyon reisliğine ve şartnameyi almak iste
yenlerin riyaset idare şubesine müracaatları ilan olunur. (3674) 

BUGÜNKÜ PROGRA..1" 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 .Müzik (Pl.) 
8.45 Ev kadmr .. 

12.30 Saat ayarı 

12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
13.05 Şarkılar 
13.50 Orkestra 

* 

19.15 Çocuk mu
sikisi 

19.30 Haberler 
19.45 Ziraat tak

• vimi 
19.50 Fasıl 
20.15 Radyo ga

zetesi 
20.45 Müzik 
21.10 Konuşma 
21.25 Saz 

Kanada kolonisi tarihinden 
hsetmenin yeri burası dei!'il -

ır. Fakat, bu tarih Amerikan 
ıııeti tarihine yakından temas 

tti~i icin onu tamamiyle ayır -
ıya da imkan yoktur. Kısaca 
<ıtırlatalım ki. bu gene koloni 

ucsuz. bucaks1z havzasını ı~gal 
etmekle Simali Amerikcının cv
velce birbirinin meçhulü olan 
muhtelif kıc;1mlarını birbiriyle 
1ıai!lamışlardı. 

Zaman zaman bu korkunun te
zahürunü gösteren birçok haber
le~· yayılır. Alman kaynal<ları da 
duşmanlarının bu korku tema -
ytiltinu besliyccck haberler işaa 
etmekte tereddüt etmezler. Sağlı 
sollu propaganda ile hadısele.·in 
şekli ve manası değiştırilir. Ha -
kikatı görmek mümkün olmaz. 

Ankara 13 (A.A.) - Ücüncü 
İstanbul - Edirne - İstanbul bi
siklet yarısı evvelce yapıldığı 
gibi bu sene de l 9 mavıs gene
lik ve spor ba\'.ramı ııiinü An
kara, İstanbul. Izmir. Eskischir, 
Balıkesir. Bursa. Hatav. Malat
ya, Kayseri ye Sıvas bölgelerin· 
den secilen 25 bisikletçinin işti
raki ile yapılacaktır. 

Bu yr.rış iki merhale olarak ic
ra edilecektir. 19 mayıs günü İs
tanbul - Edirne merhalesi koşu· 
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~ MARMARA'rlrı !' GRETAın 'GAii"fo ;:;: ~~~;.::~~ ~rn ~:~~!-' 
{iselyö 'nün (Richelieu) nezarete 
elmesine ve 1627 fcrmaniyle in
İ""af etmec:ine kadar şöyle. böv

Sen Loreni büyük ı;ıöller va
'>Itasivle Misisini vadisine verleş
~irm<'kle. evvelce hudutları ta
biat tarafından hir dereceve ka
rlar cizilmir: olan essiz hir impu
~atorluk kurmııshrdı . Yalııız on
l~r bu imnnr;ıt.orluP-un Fransız 
'llacağını düsüniivorl:ırdı. Halbu-
1<i bu imn;:ırı::ıtorluk Rirlesik r'lev-
1etler seklinde tecelli edPcPk· 
tir. Fakat Fransı7 destanı <Ges· 
~e) A meril{a tarihine bıln~driiim 
0tmhıtir. tlk ,,., .. ..,iizpı:t T .abrador
-ian büviik ıröllere doO-ru aO-ır i
lerlevic;:t.ir. Bu orm~nlar desta· 
"'ının kahr""""T'ı . arkac:mıfa bir 

Bu vakıanın son misalini de, Iacak, 20 mayısda Edirnede isi i 
Moskovanın Norveç, Belçika ve rahat edilecek ve 21 mayıs günü 
Yugoslav sefırlerine mcmleketı de Edirne _ İstanbul merhalesi 
terketmclerı lüzumu hakkında koşulmak suretiyle yarış ta -

1.......................................... ·-------------nun abidesi 

I •··:E:~~~.,:~::k•" GK ÜALM
0
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1 
ENN 1 v E F A T <' v;ısadı. Tesbit edilmiş olan he

lr>f "Yeni Fransada oturan aha· 
livi Allahı tanımıva sevk ve 
.rndiJNini nizama sokmaktı. .. 

yaptığı tebligattır. Bunlar ıçinüe mamlanacaktır. 
daha istiladan birkaç ı~i.in evvel Bisiklet federasyonu her iki 
kendisiyle dostluk muahedesi im- merhalede birinci, ikinci ve ü
zaladığı Yugoslav hükumçtinın cüncü geleceklere kıymetli he
Moskova sefirıne, artık temsil e- diyeler verecektir. Bundan baş
dccek devleti kalmadıgı için, dip- ka yarısın süratini arttırmak ga· 

1 D. D. Yolları :vol atölvesi mü· 
J eanette Macdonald dürü yüksek mühendis · Mirala\ 

Taykutun refikası Bayan Mühi 
l:ıe Taykutun vefat ettiği teessüf 
'e haber alınmıştır. Cenazesi 14 
>-941 Çarşamba günü Kadıköydı 
Osrnanağa camiinden öğle na
nazım müteakip kaldırılacaktır 
Merhumeye rahmetler diler ai· 
'esine taziyetler ederiz. 

Bövle bir neticevi elde etme
ıı ·"1 de caresi. "adı gecen mcm
f'1<ete katolik Fransızlar iskan 

ın insanlara yeni ve sonsuz he
yecan ufukları açan; yeni bir şi
ir, rüya, hayal ve musiki alemi 

r 

Türkçe sözlil 
Bugünden itibaren 

etmek, onların li!Örene~iyle :verli 
eri hıristivan dinine ve sidl ha
ata van;ıstırmaktı.,. Ertesi sene 
-r,Jın dı:ıha sarih talimatı, istik
Alde takin edilerek idare tarz· 

lomatik hi.ıviyetini kaybettiğinin vesi ile her iki merhale icin de A 
bildirilmesi garip bir takım tef - volun muhtelif kısımlarından 

-All-ll H' ALUOAI 
Sinemalarında 

sirJere yol açmıştır. Demek ki, birinci olarak _gececeklere ayrı- y 
Sovyet Rusya Almanyanın A vru- ca hprfiveler verilf>cf'ktir. 
padaki işgallerini resmen tanı - j skrim müsabakası VEFAT 

BiR HAFTA DAHA 

larını tesbit edivordu. 
"Adı ge<'en memlekete alısmıs 

Fnınsızlarla, imana ı?ctiri.lmis 
v ..,hc:ilerin kaffesinin bundan böy 
lP Fransız tebaasından ad ve te
li' kki edilmesini emrediniz .... 
Fransız nrotestanlarının da var
dımivle İngilizlerin bir zaferi 
nC'ticesinde dağıtılan küciik 
Fransız kolonisi. 1632 de Sen 
.Termcn <Saint - Germain) mua
h"cksiyle İngilizlerin Amerikadcı 
Fr:ınsızlardcın kazandığı verler
lf' ber<ıber Fransızl;ıra iade edil
~i Sanplen (Champlain) Kehel!e 
rl'indü ve 16~5 de orada öldü . 
F.rtesi sene Jesüvistler Kehek 
J·nlonic:ini kurdular. Bu kurulus 
Ho - Voord kolleiinin kurulu-

ı:ıvnc arkadac:ivle Samplen 
1 Ch~mol;:ıitıP) dir. Bunların ::ıra
c:ında hirbirine r:.ıkin bm; f'iionn
li kec:isler. k" .. ;ı bftcınh .Teziiit
lpr de v:ırdı. B::n:ı H'ransı7.h" Mi
c;ic:ini nphrinj sirn&lOPn ıtördiiln .. 
1673 de Mic:ic:ini nPhrine Pt•ldi
ler ve kayrkları nehrin si.iratli 
~erE>vanını:ı hı,.:ı}<cır,,.1( ::ıltm•c: mil 
1nıdcır i1er1Pdiler. Oradan Illinu· 
va <İJlinoi~' l\ıfic;ı;ııri ve Ohio ne· 
lıirlerinin Mic:icioi've ol::m m;ın
sap!arını !.1<'f'erek, yine Misisipi
ve akan A r1<an~"'" f'ı:ıvının mcın
c;abına ııeldiler. Körff>7P pek v:ık 
lastıklarınr s;ınnrak. Tc;oanvolla
rın ko,.kustı ile sanda llarım ııeri 
revirdilPr Illinııva n°hrinin a
vaklartndırn birine _girdiler ve 
MisiıtPn (MichiP-an) ırölünf" bir-
1<ac kilometre ka lıncıva kadar 
ilerlec'!ilPr, sorırı:ı k;ırarfan bin a
rlım kad;:ır 1Wak1:\ VÜfİİrljjlPr, SU

larlnl ~ölP boc<> ltan kii,.ük hir 
c::ıva vardıları Bu çay Şikago ça,vı 
idi. 

maktadır. O halde bu hareket DOG ...... ARKEN 1 
daha geniş bir anlaşmanın mu _ Ankara 13 (A.A.) - Eskrim 

Gösterilecektir. 
Programa ayrıca bugi.in harp a
levleri içinde olan AFRİKAYI 

canlandıran büyük film: Tarsus Kaymcıkamlığınrlan mii 
tekait ve Cibali kız orta okulu öa 

kaddemesı olmak lazımgelir. Hit- birincilikleri müsabakaları bu yıl 1 
lerle Stalin yakında buluşacak, 17 / 18 ve 19 mayıs ı;ıünleri An- Görülmemiş heyecanlar !ilmi 

k d · ed'lecekt" fevkalade olarak ve Avrupa ile Asyanın taksimini ara .. a ıcra ı ır. 
müzakere edeceklerdir. Ve saire .. Musabakalara .. İst_:ınbu1dan 4 Bugün matinelerden itibaren ilave olunmuştur. 
vesaire... u bavan olmcık uzere 19 Anka· ı' _, ı 'fllı.....~llll•llliıiıiıııiııııiiiiiliiliıiıiıiıiiıı•- , 

KARA GÜNEŞ ı retmenlerinden ve efadılı ü~ 
metten Bay Havri Batur kısa bi· 
hastalığı mi.iteakip rahmeti rah 
mana kavusmuc:tur. Cenazesi b>ı 
<!iln saat 12.30 da Vezneciler 
Bozdoğan kemeri Tasodnlar so
l<ağınd~ki' 17 numaralı hanesin
den kaldırılarak Bevazıt camii 
"erifinde namazı kılındıktan son 
,..a Edirnekaoıdı:ı.ki medfeni mah· 
susuna tevdi edilecektir. Mevla 
rı:ıhmet eyliye. 

radan 15 ve Eskisehirden 5 kisı ~ ..._ 
•. Korkunun m~h.ayycleyc verdi- ı ıstirak edecektir. · # ' 
gı kuvvetle lngılız gazeteleri ar-1 1 ÇENBERLİT AŞ SİNEMASINDA t~k nerede ise __ ll:'!osk~va ile Ber- Dünyanın Siyasi 
Iın arasında butun dunyayı tak - Bugün Matinelerden İtibaren 

11rrlan tam bir sene öncedir. 
Kcbck kollcii Simali Ameri -

k;ırıın ilk kollejidir. 

sim esasına dayanan bir ittifak 
akdettireceklerdir. 

* 
H albuki hadiseleri temenni 

ve korkularımızın tesirin
den kurtularak ve sırf vakıalara 
dayanarak muhakeme ettiğimiz 
zaman, yukarıdaki mütalaaların 
hakikate tetabuk etmediğini an -
lamakta güçlük çekmeyiz. Fakat henüz narin temellere 

ic:tinat eden Fransız hakimiveti 
Fransız düc:manı İraküvablann 
(Traquoeis) Fransanın müttefikle 
ri. Al~onlar (Algonauin) ve 
p:ıronlar <Hurons) aleyhine ac· 
tıO-ı muharehelerde az kalsın 
t"hlikcve düsüvordu. Koloni bu 
te lı 1 ikeyi savu sturd u. 

Büvük göllerdrn Jtiirfcze k::ı
dar olan kısmın k"""finl de Şö
valve dö La sal ( Chevalie de la 
Salle) yapmıştır. 

Hakikat şudur ki, Sovyet Rus
yanın harici siyasetini Stalin ta
yin eder. Stalin de Sovyetlerin 
harici siyaset prensiplerini har -
bin başlangıcında halk şuraları -
nın kongresinde tesbit etmiştir. 
O vakittenberi de Sovyet Rusya 
bu siyasetin dışına çıkmamıştır. 
Bu siyaset de harp dışında kal -
mak ve herkesle sulh içinde dost 
yaşamaktır. 

Holando Bredo mu;ıhedeı;ivle. 
~nnralan, Yenivork <New-York) 
iı;mini alım veni Amsterdam ko
lrınisini İnı?ilizlere terkettiı'i va
l-it. Fransız kolonisi vali Talo -
nıın (Talon) idaresi altında in -
ki~af ve terakki etmekteydi. Ka
n::ıdahlar veni Frcınc:amn bi'ıtün 
hııdutlarınd~ İnı?ilizlerin bitişik 
kr>nısusu oldular. 

Bir bucuk ;ısır sonra Amerika
rl-ı Fransız hakimivetinin suku -
1· .. ıe. bitecek nlan mücadele baş
lam:ık \İ7ere idi. 

Yeni Fransa dii?Pr taraftan da. 
fr7]cı vaVllmıstı. Misisini v::ııiisi
nin Frımsız1Ar tarafından ilk o-
1., ... ;ık ko1onileo:tirilmec;i ve ic:le -
tilmcsi. Amerika tarihi noktı:ı -
sınd;ın Kancırlanın knlonilestiri1-
T"'""indr>n d;ıha az mühim olma
c1ıktan bac;ka. Birlac;ik dPvletlr>
r ·n mensei ile de daha sıkı ala
kadardır. Misisini vadisi büvük 
fi ıııerika CümhnrivF>tinin esı:ıc;lı 
kıc:mını ve merkf"Zi sebekesini 
tPı:kil r>rlPcektir. "fi'ransızlar o za
P':ın Kolher (Colhert) nehri a· 
r•-ı ''Pr~ilrll"rİ ::'vfİSİSİOİ nehrjnjn 

(1679) da bir kac arkadasiyle 
Kebck'ten çıktı, Niagara kennr
larında, bir kürk ticaret evi aç
tı. Bir de kule (forh) yaptı. Son
ra, Eric. Sen Kler (Saint-Clairl, 
Huron, Misigan göllerini ııecerek 
İllinuva nehrine _!?eldi, ııölü ne
hirden avıran yeri, sandalını ye
değine alarak ayakla gecti. ora
da. Krev Kör (Crev Ceur) ve San 
Lui <Saint - Luis) kulelerini kur
du. Kesiflerine ertesi sene vine 
ayni yollardan devam ederek İl
linuva (Illinois) nehrivle nihayet 
16 Subat 1682 de Mississipi've 
vardı, ırmai?:ı indi. Ohio nehrinin 
Mississipi ile birleştiği yere bir 
kule yaptı; Arkansas topraklarını 
Fransiz kralı namına t::ısarruf et
ti. Nihayet 9 Nisan 1682 de en
gin denizlerden gelen rüzgarın 
vüzünü aksadığını hissetti ve göz 
terinin önünde "hudutsuz. sessiz, 
çöl ve tıpkı yeni yaratılmıs ~ibi, 
ufuklarında tek bir yelkenli ol
m1yan. hiç bir havai izi bulunmı
van kocaman bir körfezin serildi
ğini" gördü. 

Senelerdenberi yapılan propa
gandalara. işaa edilen dedikodu
lara rağmen Sovyetlerle Alman -
l,.rın siyasi münasebetlerinde hiç 
Oir değişiklik olmamıştır. Bugün 
Almanyanın Sovyetlere karşı ta
arruz! bir harekete geçmesine de, 
Sovyetlerin Almanyaya karşı mü 
tecaviz bir siyaset takip etmele
rine de makul bir sebep mevcut 
değildir. Moskovanın toprakları 
düşman istilasına uğrıyan mem -
lcketlerin sefirlerini tanımama -
sını biz eski beynelmilel hukuk 
kaidelerine tevfikan izaha çalış -
tığımız için hataya düşüyoruz. 
Dünya yeni bir devre girmi:ıtir. 
Hadiseleri eski kaidelere, eski te
lakkilere, eski düşünüşlere göre 
mütalaa etmek zamanı geçmi~ -
tir. Bu z·aviyeden baktığımız za
man Moskovanın bazı sefirler 
hakkındaki kararını bu derece 
izam etmenin doğru olmıyacağını 
anlamakta güçliik çekmeyiz. 

KI S IM: x 
Büyük bir şehirde yaşıyanlar, kendi şehirlerinin, 

ancak mahdut bir kısmını tanırlar. Daima ayni 
saatlerde, ayni yollardan geçerler. Mesela Stev 
Thorp, yalnız, White Plains'deki evinden 5 inci 
c~ddcdeki bürosuna ve vradan da birkaç ev öte
deki klübüne giden yoldan başkasını bilmezdi. Bu 
kadarcığını da, ancak otomobilinin penceresinden 
görebilmişti! ... 

Bir cuma günü de, öğleden evvel, "Merkez" 
mağazasının şimal cephesi önünden yaya geçışı, 
aldığı bir mektup yüzünden, tamamiyle tesadüfi 
bir surette olmuştu. Merasimli bir uslupla yazı
lan bu endişeli mektup, edebi bir şaheser nümu
nesine benziyordu. Altında Filip imzasını 

taşıyordu. Eğer karma karışık cümlelerde karısın
dan bahsedilmeseydi. Thorp bu. mektuba, o kadar 
ehemmiyet vermezdi. Imza sahibi Filip, bir yan
lı. lık yüzünden, Madam Thorp'dan işlediği bir ku
sur için özür diliyor ve bütün kabahatin kendinde 
olduğunu itiraf ediyor, kocası Mösyö Thorp'tan. 
kendisinin af edilmesi için yardımda bulunması
nı rica ediyordu:. 

"Bütün yaşadığım müddetçe en büyük bir hüs
nu niyetle ifa etmiş bulunduğum vazifemi, ka -
rınız yüzünden kaybettim. Vicdanınıza dehalet e
diyorum. Mösyö Thorp, işimi tekrar elde etmem 
ıçin, bana yardım ediniz. Mösyö Krozbinjn arka -
dac:ı oldurrunuzu biliyorum. Sizin tarafınızdan söy 
le~ecP.k bir çift söz, bana saadetimi iade edebilir.,, 

Mektup böyle bitiyordu. 
Mösyö Thorp, karısı Madam Thorp'un, kendisi 

al,,yhine açmış bulunduğu davasından, bu Filip Fi
lıp'in haberdar olmadığını anlamıştı, ve sırf bu 
ytizden, ona karşı bir mınnettarlık hissı duyuyor
du, çünkü Mösyö Thorp, karısı onu bıraktı bıraka
lı bütiın şehrin onu, parmakla gösterdiği vehmi 
kınde yaşıyordu. Bütün kabahat, Lüsi'de (Madam 
Thorpl olduğu halde. Mösyö Thor p'un içi bir tür
lu r~:rnt edemiyordu. Birçok davalarda, kadın 
ne çılgınlık yaparsa yapsın, muhakkak kocası ka
bahatlidir. hükmünü veriyordu. 

Eger mektupta karısının adı geçmemiş olsaydı, 

(A rkac;:ı '-'Al'l 

Yazarı : V icki Baum 

onu çoktan :sepete atmıştı bıle. ff'akat Stev .ı. norp, 
kendisini terkeden karısı Madam Thorp'a karşı, 
müzmin bir alaka duyuyor, ve ona ait her şey, 
kendisini son derece heyecana düşürüyordu. 

Kendi kabuğunun içine çekilmiş. kimse ile te • 
mas etmiyordu. Bürosunda ziyaret edenlere ge -
lince, bereket versin ki, onlar, Liisi'den bahis aç -
mıyacak kadar nezaketliydiler. Esasen Thorp, ay
rıldıkları zaman, kendisine söylediği gibi, onun 
Avrupa seyahatine çoktan çıkmış bulunduğunu 
sanıyor ve ilk defa olarak bu mektup onun, hala 
Nevyork'ta bulunduğunu anlatıyordu. Bu Filip Fi
lipfo herhalde, ya bir deli, yahut ta bir dolandı
rıcı olması muhtemeldi. Thorp mektuptan hiç bir 
mana çıkarmıyor. fakat bir yabancının Lüsi'yi tah
kir edebileceğini düşündükçe, kan beynine sıçrı -
yordu. Klübün bir azası olarak tanıdığı Krozbi'yi 
bulmak üzere -telefonu açtı, fakat yaşlı katibesinın 
üzerine dikilmiş, mütecessis gözlerini görür gör· 
mez tekrar kapandı. 

Mis Tekl'de. Çin mabetlerinin kapılarında, cin
leri ürkütmek için nöbet bekliyen, o taş köpekle
rin hali ve uyanıklığı vardı. Thorp. ondan, telefon 
cu kızdan hademeden bile utanıyordu. Kalktı, pen
cereye yaklaştı: Güneş parlıyordu. Bürosundan 
mağazaya kadar, ancak evlerden müteşekkil üç 
aralık bir mesafe vardı; Merkez kulesinin pırıldı
yan saati, tam 12 yi çalıyordu. Senelerdenberi 
Thorp, kol saatini bu saate göre ayar etmiye alış
mıştı. 

Kendi kendine: 
- Dışarıda yemek yiyeceğim. diye düşündü. 

Pardesüsünü bırakarak yalnız şapkasını aldı, so -
kağa fırladı · ve Mis Tckl'in ürkek bakışlarından 
ancak böylelikle kurtulabildi. 

Manzarası 
(Bası 3 tinciide) 

kıtaatından bir kısmını bu cep· 
heye göndermişlerdir. Amerika
dan malzeme nakleden büyük 
bir genıi kafilesi de Süvey~e 
"'armıstır. Bu suretle gerek as
ker mikdarı, gerek silılh ve 
malzeme bakımından İngilizler ı 
bu sahada şimdiden kat'i bir üs
tünlük kazanm1ş vaziyettedir. 

İki emsalsiz şaheser birden 

1 • i F A L 
Bütün tehlikelere rağmen aşkın k-cndisini sevkettiği tali ve kadere 
doğru giden bir genç kız .. Rolü büyük yıldız: 

HERTHA FEILLER • HANS SÖHNKER 
ile beraber emsalsiz oir surette yaratmışlardır. 

2 - KIZ TALEBE YURDU 
ANNE . 

SHİRLEY • RALPH 
BELLAMEY 

NAN 
GREY 

tarafından oynanmış fevkalade bir şaheserdir. 

Alman \'C İtalyanların deniz 
yolu ile yeni takviye kıtaatı 
almalarını güçleştirmek için de 
İngiliz donanması ile hava kuv·ı'-••••••••••••••••••--· 
vetleri sıkı bir iş birliği halin- _. ••••-•••••••••••••••••••• ' 
de hareket ediyol'lar. Bilhassa ı • 
son günlerde Libyadaki hava Bunün MELEK Sinemasında 
üsleri ile kıtaat tahaşşütlerine, ~ 
Bingazi ve Trablusgarp liman- 2 Film Birden 
larına denizden ve karadan şid
detli ve müessir baskınlar ya
pıldığı göriilmcktedir. 1-BRODWAY MELODIE 1940 

Churchill'in son n utkunda 
Tohruk ve Girit mevzilerinin ö- ELEAN Ô R POWELL FRED ASTER 
lünce:\-'e kadar miidafaa edilece
ğini ~övlemesi. İnailterenin bu 2 • Ç A M 
nuntakaya verdi~i biivi.ik ehem. 

SAKIZI 
mi:veti tebariiz ettirdiği kadar, ROBERT YUNG ANN SOBHERN 
Siivcy~e karı?t muhtemel bir ta- ........ ____________________ 1111!1•••-I 
arruzu önlemek ve Mı~nrın em- ~ 
niyetini temin etmek bakımın · •••••1-••••••••••••••lliıı•••• il\ 

Nuri Denıiraii" inşaat miitcah
hitliği Eceabad-Havza asfalt vol. 
ları Kısım 1 Miitcnhhitliğinden: 

Kantin hesabından alacağım o
lan 982 lira 70 kuruşa mukabil 
müteahhitlikten almıs olduğum 
senedi zayi etmiş olduğumdan 
her.kim bulursa insaniyet namına 
sirkete teslim etmesini, ve yeni
c:ini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Eceahad - Havza 

Asfalt Yo11an Kısım 
1 Müteahhitliği Kantinciı.i 

Fethi Taşbek. 
-~~~~- -~~- ~~~~ 

Prof. l\f. Kemal Ordudan 
Ayrılıyor 

GUlhane Tatbikat Mektebinden: 
Gülhane tatbikat Mp. ve hastaha

nesi 1 inci hariciye seriryatı prcıfe

söril Tabip Albay Mim Kı>mııl. Öke 
tahdidi sin dolaYISlyle müddetini ık

mal ederek ordudan ayrılmaktadır. 
Profesöre arkadaşları tarafmdan 16-

5-941 Cuma günü saat 17 de Giilhane
.. e bir ayrılık töreni yapılacaktrr. Ar
zu eden meslekdaşlarm te:ıriflerl rıca 
olunur, 

TOPLANTILAR 
dan halen yapılmakta olan ha- Holivud'un "Beyaz Orkide" salonunda Benny Gudman'm Meşhur 
:nrhkların c;iimuli.i hakkında hir Türk llfUkrobiyoloji Cemiyetinden: 

Cazını dinlemek istlyenlcr: Yarın matinelerden itibaren 8 d E "bb fikir veTmPk bakımından da Perşembe ı;ilnü saat 1 ,30 a tı a 
savımı fl i"kkattir. - L E K odası konferans salonunda yapılacak 
. Muhakkak olun nokta. Al- L A ye oşsun toplantıda. senelik kongre ve hesap 

raponı tetkik edilecek, Tillareıninin 
mantarın yeni harekat planları Kobaylarda tabi! enfeksiyonu ve dör! 
ne olursR olsun. Süvey<::c hücum 1 • HO_ LIVUT OTEL A

1 
I 2 • SON AKIN Laboratuvar Tülaremi enfeksiyonu 

kin h avli he<::sı.olt harek l't etmj. hakkında Dr. Vt. Salt Bilal Golem'in 
v~ merlrnr olffuklarıdır. İneifü;. DICK POWEL _ "Tu .. rkçe,, etütleri ve "Kuduz aşısı tatbikinde el-
lP,.in M•sırdaki mua-zzam ,hazır. de edilen iso - aglüyinin dereceleri" 
lrldarı Silvevse tevecciih erh•n ıROZ MARİ LANE j hakkında Dr. Zek~i Muammer Tunç-

• k . h ka Cesaretin Y arattıg" ı man tarafından tebligatta bwunuıa-AtmAn nİYf'tlermi a 1m 1 1'ı_t -. . u· .ı · Eşi görülmiyen, zevkine doyulmı· 1 caktır. 

cak derecede ehİii.mANTE N \ıı ••y•an•b•i•r•h•a•r•ik•e•y•ar•a•it.ı.•••W•<•rı•h•ra•m•a•n•l•ığ•m•s•ü:i~i büyük fil, =============:=ı 
- -= B U L M A CA 
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..:>uKaga ı;ıKınca acrın uu ueıes ;;111..u vt ~ök yüzü 
ne baktı. Karşı kaldırıma geçebilmek için yeşil 
ışığın yanmasını sabırsızlıkla bekledi, çünkü ömrü
nü otomobilde gt'çirmiş per insan gibi otomobıl-
lerden korkardı. · 
Güneş sırtını yakıyor. köşe başında bir kararıfil 

kokusu dalgalanıyordu: Orada bir kadın çiçek sa
tıyord~. Thorp kendini kalabalığın akışına bırak -
mıştı. !çinin ferahladığını duyuyordu. Kendi ken
dine: 

- Biraz fazlaca yürümeli, Cumartesileri yap
tığım golf kafi değil. dedi. 

Thorp elli iki yaşlarında ve iri yarıydı. Dört yıl
dır tepesi açılmıya, son zamanlarda tansiyonu bo
zulmağa başlamıştı. Çok defa: 

- Artık makine aşınıyor! d iye şikayet ederdi. 
Büyük bir sabır ve mukavemetle dikkatini bir 
nokta üzerine toplıyabilme hassasına malik tam bir 
iş adamıydı. Çok para kazanmış ve karısının isti
yebileceği her lüksü sıkıntı çekmeden temin ede -
bilmişti. O da bütün vakitleri karılarına para y~· 
tiştinnekle geçen, ve bu yüzden onlarla ayrıca 
meşgul olacak zamanları kalmıyan o binlerce A
merikalı iş adamlarından bir tanesiydi. Karısı onu, 
işte yine bu yüzden bırakmış, Mösyö Thorp'un di
liyle, bir "Jigolo,, ·ne kaçmıştı. Jigolonun adının 
Kont di Perqci oluşu ve Lüsiyi almak isteyi~i. o
nun kanaatinden , hiçbir şey değiştirmiyordu. 

Stev Thorp, bir kadının kocasını bırakıp bir Ji
goloyla kaçışına çok kırılabilecek bir yaştaydı. Fa· 
kat - Allah kahretsin - Lüsi yaşındaki kadınlar
da daima, bir "hoppa .. lık yanıp tutuşma tema · 
yülleri başgösterir. Kırkına varmış olı:nak krizi ve 
hayatı son bir defa daha tatlı tarafından yaka
lamak arzusu ... Lüsi'ye karşı, çok zamanlar aşırı •. 

derecede büyük bir hiddet, fakat yine çok zaman- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
lar ayni nisbette bir merhamet uyandırırdı. Bizzat 
müdafaasını yaptığı birçok davalarda öyle vaka
lara. şahit olmuştu ki, artık karısını bütün bütün 
kabahatli bulamıyordu. işte bu yüzden Stev 
Thorp, şu Filip'ten, karısı hakkında yeni bir şey 
öğrenebilmek ümidiyle böyle sabah sabah soka
ğa çıkmıştı. 

Merkez mağazasının önüne gelmişti. Vitrinlerde 
duruyor. sergilere ve her şeye uzun uzun bakı 
yordu. Bu onun için yeni bir şeydi; artık onu bık
tıran, o hep ayni düşünceleri, hiç olmazsa biraz 
olsun değiştiriyordu. İnsan kalabalığı arasını1 
ilerileycrek, mağazayı döndü; şimal cephesi bo -
yunca giderken, Fidelia paçabağları reklamının 
yapıldığı vitrinin önünde mıhlanmış gibi durdu ve 
gülümscmiye başladı: 

- Hoş, çok hoş. Çok, çok iyi. 
16 balmumu bebeğin, dizlerinin biraz üstünde 

bier etiket as1lıydı : Fiyat 2,80 dolar. 
Vitrinin ortasında muntazam hareketlerle ete

ğini kaldırıp paçabağını gösteren genç kadının da. 
aynen, dizlerinden yukarı asılmış bir etiket vardı 

Thorp, Ninaya ve balmumiı bebeklere baka . 
rak : 

- Enles! diye düşündü. Genç kadın mükem . 
mel. ilk bakışta göründüğünden çok daha güzel. 

Biraz durdu, baktı ve yürüdü. Güneş parlıyor -
du! Yürümen.in keyfini almıştı. Bütün mağazalar 
grupunu çepçevre dolaştı, tekrar vitrine döndü. 
Kendi kendine düşündü. 

- İşte böyle ... Küçük bir dost edinmeli! 
Bu, fikir karısından boşanmış bütün tanıdığı 

"dertli" lerin değişmez devasıydı: Küçük bir 
dost, herkese göğsünü gere gere gösterebilecek 
insanda, biraz gençlik, biraz gençlik zehabı uyan
dırabilecek bir şey ... 

Esasına bakılırsa Thorp, hiç te fena adam sayıl
mazdı! Köpekleri, çocukları. velhasıl korunmağ;ı 
muhtaç her şeyi severdi! Eğer müşfik olabilmek 
için, ne yapılmak lAzını geldiğıni bilseydi, müş -
fik te olabilirdi! 

( A ··ltas1 vnr} 
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Soldan Sağa: 1 - Asker yemel< 
kabı 2 - üye - Açıkta, göz gö
re Pöre 3 - Ters okunursa: E 
vet'in aksi - $art edatı 4 - Bü
viik vaotlı 5 - Ters okunursa · 
l{atJlmak fi - HıırfJPrin yerler 
..ıPP°ic;irS4>· tri nP'1il - Harflerir 
"ı>rlf>ri deii"ic:irı;;P· Hemc:ire 7 -
'T'ers okun~rsa: ~annt - Vermek 
t{urum 8 - Ultım::ıktan fail 
~ir notcı 9 - MPvdcında o1malr 

Vnk:ırıflıın asai!ı: 1 - Sıc;k ~ 
•re kara. bir tip. 2 - Dic; - Biı 
~ine: nıımıılr <:! - T<"lr11 - Tr>'"S o 
kunursa: Kıyasi sıfat yapmıy;ı 

vı:ırar 4 - Bir ist;ısvon !i - Ri· 
.,rkPk ic:mi - G<>7Ptpniz 6 - Bi · 
'"Pnk - Rir harfi (ipiiic:irsp· Arn::ı 
"ııtluk 7 - Bir harfi rl,,.t?ic:irc:ıP 
"'lfeseleler 8 - Anrrı::ıkt:ın fpil 
.... ,,TT'ilv:-ı 9 - Ters okunursa: T 
. .,c:, ofan 

Ev''~'Kl r. n 1 m a ~ a ~ 
'OLDA N SAÔA: 

1 - İkPn - Peri 2 - LAle - E· 
... ;k 3 - İberik - Z;ı (Az) 4 -
Tr "rne.,. _ T,pc; !'i _ tır::ıTY'"' f: -
Tok - Dakar 7 - Al - N eselft -
8 - Kıına - Alın 9 - Akit • 
T .ir!ı . 
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Hudutlar,ı M ~Al#. y .. N A 1 
T esbit Edildi 

-...... Lcslie Ilalward'tan - Çeviren: Ha - Ça ....... J 
<Baş tarafı J incide) 

tistan. Slovenva ve Dalmac-va ıı
rasındı:ıki i~ari hııdndu takio et
ınPktedir. Bıı hududun knt'i tah
rüdi. ekonomik seraiti de gözö
'lÜnde tutularak. bir Alman - Hır 
vat komisvonu tarafından müm
kün oldueu kadar süratle yapı
lacaktır. :Muahedenin musaddak 
c;uretleri. oek vakında Bl:'rlindc> 
teati edilecektir. Muahede. im
zası tarihinden itibaren 'lllC'rivc• 
mevkH~n rrirmekterı,. 

K ar gıbl beynz ~çlı, pembe ıra- j lendi. 1kinci karısı parahcaydı, daha 
n:ıklı, yetmı, yaşlarında, ufak buyi.ık bir çiftlik satın aldılar Şimdi 

telek bir ihti- her halde bir de otomobili vardır. 
yardı. Vagona - Onu bu yııkınlarda hiç görmc-
t:lrdlğim 7.a - diniz mi? 
man, onu ora- - Hayır, on yıldır görmedim. Mek 
da oturuyor tup da pek yazmadı 'ZatC'n fıdeti de
buldum. ğildir. Kalemi, kt\ğıdı hiç sevmez 
Kucağında :tnk İşte :şimdi, onu görmiye gidiyorum: 
l.t1ymetli bir Mektıq>la _geleceğimi yazını tım, böv-

cymi§ <gibi, le uzun bir yolculuğu, ihtiyar an~sı 
sımsıkı bir .se- için, :fazla yorucu buldu, yavrucak .. 
,pct tutuyor- Amma dayanamadım, işte yola çık: ltal11an - . flırvat du. Vagonda tım. 

müzakereleri yalnız ikimiz - Çak ;göreceğiniz .gcldi, her hal-
idik. de? Roma. 13 <A. A.) - "D N 

B.": S;ılahivettar bir Tl'IPmb~dan 
lıildirildii'Jine (!Öre ftaJvan ve 
Hırvat hü.kiımetleri arasında iki 
m~mJeketin hudutları hnkkındcı 
muzakereler CC'revan etmC'ktedir 
lfer iki taraf cfa iki mC'mleket R

rnsında mümkün olduğu kadar 
c;~k.ı ye dostanp münasebet1Pr te
c:ısını arzu evlrmekt .... rlir. Müza
lcereler _daha bir miiddet dev::ım 
odecPktır. M:ı~mafih n<'tic-C' h~k
lcm?a nikbinlik hiiki.im siirm~k-

Söze nasıl ve - Tabii. 
nereden başla- - On senedir çok değişmiş olacak! 

~~~m1 -pek iyi hntırlıyıımıyorum O ko- - Bana ~öre, hiç değişmemiştir. 
'>uşmrya bıışladığı vakit, ben tamamlle lııt lııt 

"ı1şkn şeylere dalmıştım, Onun btr "T" "T" 

<>yler söylediğinin. ancak birkaç da
kika sonra Carkma varabildim. A-şa
frı. yukarı, her rfimleslnde, bir Da
vlt adı geçiyordu. Davft'in kim oldu-
unu anlryamamrştmı. "Soramazdım 

da ... 'Çünku, her halae o, bunu ôaha 
!lÖ"l.Üne başlarken söylemi$ olaeakiı. 
Nihayet ıtırın gelişinden, :onun ıeğlu 
olacağıt11 düşündüm: 

- Oğlunuzu çok seviyorsunUl': ga
liba! Her halde hayırlı bir e\•lfıt ola
:ak! 

- Nasıl sevmem, diye başını sal
ladı. Dav:it ı:raınan delikanhdır. Hem 
de ceyJfiolar gibi güzel ve yakışıklı
dır. Herkes onu, küçükken kı:uı ben
zetir, yanlış doğduiunu söylerlerdi. 
li'akcıt serpildikçe scrptldi ve· sonun
da tam bir erkek oldu. Şimdi hali, 
Vakti de yerinde: bOyürek bir çıtt-
1 gi de var. kendi kendisinin patro
nu, senin anlıyacığm ... Babası ondan, 
bu kafürrmı biç mi biç ummazdı. 
O da iyi bh" adamdı: Bütün ömrü ça
lışmakla geçti, mecc1U nnnuya nnar .. 
Cece demez. gündilz demez. didinir 
dururdu. A1la1nı bin 'fü.kür, bu :saye
d!' hiç yokluk jYÜZÜ görmedik doğ
ru u.. Yattığt y,eT"ler nur olsun! 

l'.terak ederek :sordum: 
- Oğtunnza ba~landıt"ta hiç ;yar

dım ettiniz mi? 
-- "Tabii, tabii, :etmez olur ınuyum? 

~ .. miz var. nemiz yoksa, ona verdik. 
!' ~bası bunu dn istemezdi amma. kan
cı .. .,hm onu.. 7.aten btzim geçinme -
M •den ne olacak'. O da yüzümü ka
~ rıkarm aı. !hnnl. 1yl -çalıştı. 'İlk 
" "'<:ı . o cöU ~i :ıldıktan altı ;ııy son-

·'ttii 6-"!lesinc \ı:anmıdan J'ine -ev-

Filisijn'e Malzeme 
Yıijıhyor 

(Baş tarafı i iaeidc) 

Filisf ine çıkarılan 

mııl.zeıtıe 

...... ,rrut. 1"3 (A. A.) - "OfP': 
'adan bi1airi1cli/Hne gôre. Yu
; Pn hal'ekntı sona -erdiktt:!ll 

•ra Havia limımmda ıbüviik bir 
'ıvet oldri!u ve haı:p:mah.cme
tank ve İnı?il.tcreden f!Önderi-

"' veni 'Tm:ılv.cmf' Jle <lolu ~ilep
rin ,:?cldigi görülmektedir. 

Aınerika.dan 11ek.n 
i«l/11arel.er 

l\Tovvork. 13 (A. A.) - "Uni
.-i Press" fo Kudüs-muhabirinin 

~ •ldirdii!ine 'j?Öre. büyük mikd)lr
-ı Amerikan bombardıman -ve 
':cı tayyareleri yakın şar"ka gcl

l'ııştir. 

lr.ak resmi "tebliği 
t B"vrut, 13 (A A.)- Son İrak 

l-ılığine j!'Öre. 1rak ordusu batı 
; .. upunun harekAtı kesif fn:ı 1.ive-

dıııe inhisar etmiştir. Vaziyette 
"ITisiklik yoktur. · 

İ Cenup .grupu kumandanhfı 
..... giliz tayyar.eler.inin Olamara 
lılc-rine bomb::ı nttıklnnnı, hasar 
~evcut olmadığını bildirriiekte
dir. 

Basra böl11e.sindeki İneiliz kam 
l>1nın etrafındaki çember ..daral
hı~ 'ktadır. 
Düşman bazı sehirlere akınlar 

"::ınmıs:!';::ı da hav:aıilia!i .baiarv:ala
r11nın faaliveti karsısında bomba"" 
a,.ını ~ nt:Jmatı"lıc:lnrdır. 

İrak "Polisi 'Rutba kale!'inden. 
~ezkur mevki üzerinde 1rı 11fli7 

"rırnizonln,.ı mC'vzuu bahso1duğu 
""'ntıivle alcak.tan ucan 'Britanv:ı 
t.,'ln,taı:elecine ~tes ,acnust.ır. ln
~niz tıwv:ıreleri h~iki .vaziveti 
:ı;.,...,ninrP kacmıSlardtr. T;ıYVal'e-
"'"rlPn bi,.inc ai?ır i~abet kavde
··1mistir 1nailiz k.ıtaları ile tank
"Inın Rufh:ı",•a vaptıkları hir 

'~..,.rruz tardedllınistir. 

~ov,.,et - lrtik 7JfiirrmJmtttı. 
hakkımla "Lorrdı wmn 

lOiir.İİfÜ 
'h f.onrlra. 1~ <A . A.) - İyi hfı

.... ,. ~l::ın mahl'nlı>r, Sovveltl:."r 
ı:ı i r lii!i ile İr.a:k .arasında filo 1 nm ı:ı -
~ik münasc-hetler tesis edildiP'i 
llkkında Moskovada -:n~iler> 

tehlii7 hnkkındı:ı divorlar ki: 
"Sovvrt hükümeti ~nberi 

1-:ık hffkfıyrı#t:mi tanıma"k i.:tivor 
~.ı Fnk:ıt fr;ık hükiımeti muta
"1lı: dei!Ildı Binaennl,,vlı h.,A;.,,, 
ancak mevcut bir niyetin tahak
kukundan ibnrettir. · 

1 kimiz. dP susmuştuk. İhtiyar ana, 
gittikçe heyecanlanıyordu. Göz

leri parıl pa
nldı. İstasyon 
yakl~tıkı;a fi
dcta gençleşi

yor gibiydi. 
Tren ynvas

lamıya başla

mıştı. İhtiyar 
ana, fatasyo -

nun .admı heceledi ve hemen ayağa 
fır lıy.arak; 

- Hah, işte burası dedi Burad:ı 
inmeliyim, ' · 
Çıkması için kapıyı açtım. O. p:ır

mağry1n biraz 1leride bir adamı işa
ret ederek: 

- İşte, O, aenı. Oğlum! 
O tarafa bnktrm. Sonra ııö:llerim 

tn~•r 

~!acar - llzruat hududu 
!Budapeşte. 13 (A. A.) _ Bu

-ia:p~st.:_ .siyas~. mahfillerind<'n öi!
.. enılaıgme ®r€ 'Mncar - Hırvat 
lıttdud;ı. pek yakında tesbit edi
ı,,cektır. 

Roosevelt Nutkunu 

Tahir Etti 
daha uzakları tııradı. Nfhayet, onun . (Baş tarafı 1 incidt') 
işaret ettiği adam €zerinde. tekrar Tıme_s .gazetesinin Vaşington 
dur.dum. Y:anılmış olamazdım: Çün- muhabırı, Roosevclt'in nutkunu 
kü. ihtiyar :ana, bekçi ve hamaldan çal'§amba günü toplanacak Pa _ 
ırnyri, o. ist.-ısyonda mılannn -tek a- namer!.k~.n ~onferansında degil 
damdı. -=Krrk beş ynşlarmda .l?Örı.inü- f~kat o~uI?uzdeki on beş gün i
vordu. Yuvarlak bir yuzü. kaba hat- çı.nde soylıyeceğini bıldirrnekte -
ları vardı. Yiiz.U kıpkırmızıydı. Bu dır. 
k:rmıızılığın, rii:ut~r ve günC'şten de- ~r aı. içkiden oldul!u beSbclllydi. üstü 1 utJ;.a dair talmıilller 
başı perişandı. Elleri pantalon ceple- L:on~a, 13 (A.A.) - Avrupa 
rinde, .istaı;yonda dur.uvardu, Hiddet- v~zıyetı karşısında Amerikan ef -
Je kaşları c;atılmışı dik dik ihtiyar a- karı umumiyesinin durumu hak
naya bakıyordu. Başım sallıyarak. o- kında Londrada deniliyor ki: 
nu tanıdığını Jı:arct r.ttL VC' ihtiyar • ıR?os:vcltin söyliycceği nutuk. 
ana ona tmn yaklnştıliı ı:;rradıı, birden Nazilcrın beynelmilel usullerine 
~eri döndü ve hızlı hızlı uzaklıışmıya kaı·~.ı ~çıkça yeni bir prensip tc
.bashldı. zahuru olacaktır. Ingiliz saliihi _ 

İhtiyar ana dn, kısa \'e acele adrm- ycitar mahfillerı, Roosevelfjn 
hır.la onu takibC' koyuldu.... n_utkunu böyle esaslara istinat et

tıreceğini tahmın ediyorlar. A _ 

Türk • Bulgar TI?e~ikan resmi mahfilleri de Reı-
- j)J.Cuıphı,ırµn lngiltercye gidecek 

M 
•• betle • vapurlann himave edileceği kaUnGSe rı rarını bildireceği miıtaıaasında

dır. 

S b '- • '-"il .el Daily Telcgraph gazetesinin Va 
a JA 1..9'~"4 er en ,sin_gtondaki muhabiri Reisicüm

Toşef 81r M;.kale 

Neşretti 
Sofya. rn <A. :A.) - Bulgnr a

jansı !bildiriyor: -Sabık başvekil 
Toşef, bugün "Zora" 'l!'azetesinde 
"Türkler ve ibiz" başlığı .altında 
neşrettiği bir makalede şöyle di
yor: 

"Bulgaristanın mılli sevincine 
Bulgar milletinin Balkanlard~ 
cerey~. ~en h~_diselt'rin komşu
muz Turkıve Cumhurivc.ti ile o
lan dostluğumuzu ihliıl etmemiş 
olmasından mütevellit sevinci 
inzimam ıetmektedir. 

Türk 'Siyasetini daima vakm
dan takip etmiş ve hu siyasetin 
başlıca esaslarına v;ıkıf biri oldu
ğum kin bizimle Türkler arasın
daki dostluğun biitün gi.icliikl.:>rf' 
ve bu dostlu/!a k~rsı tevcih edi
len yabancı entrikalara mukave
met edemiyecei!ini havsalama sıi! 
dır.amıyor.um. Bu hakikat. mez
kıir dostlui!un. iki milletin sarih 
menfaatlerinden ibaret bulunan 
'53.j!lam esaslara istinat ettiği ı:?Öz 
önüne getfrildii!i z;ıman daha ba
r.iz bir surette tecelli oder. Türk
ler ıve Bulı!arlar Avrupıının a\rni 
coğrafj mıntakasında ve vabnncı 
arzu1arm 'tezahür ettii?i bir sab;ı
da ve birbirine miisabih tarihi 
r-erevanların volu 'ii7PT"inde hu
lunmaktadırlar. Biitün bun1nr 
övle bir tesanüt mc-vdana S?etir
me.ktcdir ki hıınıı vıkroak ne hi
zim. ne de Türklerin menfaatle
rinedir. Bu tesanüt ;iki memkkc
tin '!nenfattleri icin de o kadar 
derin hir sPkilrie kök salmıstır 
ki. ôii!cr miJletıer araslnrla diis
manlık :ve kin dor1urabiJPn her 
hı:ınei hir hadise> 'rürk v<" Bulst;ır 
milletlednin miistf>rek cluvırula
ruıdn hi<.' bir iz bır::ıkamnz ... 

Makale şu suretle nihayetlen
"Tiektedir: 

·~u 1 rJ.'lrlnrla 'T'ii .. k ll"r arac:rnd ;ı 
1riıdos hıi!un ve i:vi komsııluk mü 
"ltısPbctlerinin idam<' ve takvive 
~in bnrıirrı h.-. .. -Y::ımmııi:ırı 7iv~
'ie z::ıruri old11i'hın11 ~nvliw•l-ili 
,.im. İki mPrnlrketin de. k:ırsılık-
11 bir tPrakki volundn devnnı ı. 
1-ıir sulh ve anlavıs havası irinrlP 
"nkişrif-edebilmek iein. -vekcli11Pri· 

""-""lin ~aTurl ~mnivE>tlC'rini mittP~;ı 
.ı..ncn tMTtin etmelPri Iav.ımdır 
"qasta Rt'i!';ic-ümhur fnönil buhm 
"lııf!u h:ılde bütiin miinevver 
Tiirk vatanp<.>rverlc:>rinin dC' ayni 

hur intihabatı yapılırken Iloose
veltin zaferi temin etmek için In
giltcreye maddi yardım yapılma 
nın kafi geleceğini zannadcrck o 
tarihte Amerikan donanma, olidu 
ve hava kuvvetlerinin muhare -
beye -swkedilmiyeceklerini si:y -
lemiş olduğunu hatırlatmaktadır. 

Kızrlde.rriz nakliyatı 
Nevyork, 13 (A.A.) - Birle -

şik Amerika Devletleri deniz ko 
misyonu sahil eyrisefain kum
panJ'.°a~arından icar :ve iare planı 
mucıbınce KızıJdenize yapılacak 
malzeme nakliyatı için biivük sa
hil '\'.aı;ıu~larmdan ellisini iare evle 
mesını rıca eylemiştir .Bu gemi
ler dönüşlerinde Amerikada kul -
l~nılmak üzere Afrika emtiası ge 
tırcceklerdir. Deniz mahfillerin
den. alın?n malumata göre, Kızıl 
dcnı.ze gıdecek ilk Amerika vapu 
ru halen Newjerscydeki Hobo -
kende hamule almakta ıolan bir 
Trnnsr..tlantik olacaktır. 

il alif ax'ın bir nutku 
Vaşington, 13 (A.A.) - Kan -

sas City'de merkez harp kaynak
ları meclisi huzurunda diın nu -
tuk söyliren Ingiliz buyük clçısi 
Lort Halüax demiştir ki: 
~tlantik muharebesı kazanıl -

dıgı zaman AmcrJkanın dalına a-
..dedini arttırarak J;?öııderdü!i ha
va kuv~etle.ri tcrazıyi lehimize 
~eylcttırecektir. Memleketimi -
z~n müşterek sanayi kudretine .is
tınat eden müşterek deniz ve ha:a. kuvvetlerirr;izin kat'i neticeyi 
1sbhsal edeceğınden şüphe ctmi
Y011:1111· Orta çağın ilk asırlarını 
ye.~ıden y~atacak olan bir zul -
m?n. medeniyetı mahvetmesine 
manı olmak için dövuştu· ğ"" ·· .. b.li umuzu 

ı yoruz. O asırlar .ki bu zulme 
kıyas edilirse, daha hayırlı ol -
duldan görffltlr. Bu mücadelede 
uzlaşma imkanları yoktur. 
A.ıjantin /ıa,.iciye ııa.zırı 
Nevyo~, 13 (A.A.) _ Jspanya 

v~ Po:tek:zdcn ,gelmekte olan ye 
Jll Al'Jantın Hariciye Na~rı Gui-
n~ı~. Neyyorka muvasalat et
mıştır. Guınazu buradan Buenos
Aires'e ~idecektir. 

noktai nazarda olduklarına emi
nim. Vak.tivle Ankarada ve ıistruı
bulda kendisi ile yanmak serefi
ne nail olduğum mü ıa katlar ıne
ficesinde şuna kani oldum ki. RP 
ısicümhur İnönü de biivük seh: fı 
,,.ibi Bulı?aristanla mutek::ıbil iti
mat ve dostluk münasebM1eri i
damC'sini arzu etmektedir . ., 

Jhıdolf 

Esiri 

• Hess Harp vetizmecilere, müneccimlere mü 
racaat da mevcuttur. Kendisini 
bu tedbiri alma~a sevkeden akıl 
hastalığından bu kimselerin ne 

Bir Japon 

Gazet,eshıin 

Mütalaası 

Say.ılacak 
(Baş tarafı ı incide) dereceye kadar mesul oldukları 

meselesi de aydınlatılmasına ca-

(Baş tarafı 1 incide) 
Giinlük ticaret gazcteJerjnden 

Şugai Şogo'da bir makale neşre
den siyasi muharrir Kiyosawa 
diyor ki: 

"Akliselhn gösteriyor ki, A:ı:ru 
pa ~arbi uzun müd.det siirdüğti 
takdırde, Amerika Jngiltcrnye il
tihak edecektir. Alman zaferi -
nin Pasifikte sulhun devamını 
taza~mun edeceği yolunda isti -
cal ıle karar veı·mek tehlikeli o
lur.,, 

Hava Harbi Gittikçe 

Kızışıyor 

llcss, lıenüz tedad aUmda 
Londra, 13 (A.A.) _ Londra

da salfıhiyettar bir knvnaktan 
bildirildiğine göre, Hess ~bir has
taned: yatma~tadır, tabii yor _ 
g~nluguna r~gmen kendisini iyi 
hıss~tmektedır. Ve aşık kemiğin
dekı yaranın verdiği ağrıya rağ 
men neşeli bulunmaktadır. Hess 
ekser zamanını istirahat etmek' 
uyumak ve bılhassa lngiliz coğ: 
rafya haftalık mecmualarını o -
kumakla geçirmektedir. Kendi -
sine okumak içm birkaç roman ve 
yazı yazmak için lüzumlu şeyler 
verilmiştir. Hess çok yazı yaz -
maktadır. Hess·e hastanenin mu
tat yemeği verilmektedir. Hess 
son seneler zarfında kendisini 

(Baş tarafı 1 inci<le) pek iyi tanıyan kırk Patrick'e son 
lar atılmıştır. Hasar azdır. in - zamanlarda evvelce olduğu ka -
sanca zayiat ta yüksek değildir. dar açık hava ekzersislcri yap -
Bir Alman tayyaresi -zayi olmuş- mamış ve birçok zamanlarını bü-
~~ d ı 

A 
ı·o a ça ışmakla geçirmiş olduğu 

lman resmi tebliğine gÖl'L! hissini vermiştir. 
B7rlin, 13 (A.A> - "Tebliğ., }~_ess'in yorgun oluşu pek tabii 

Denızaltılan muhtelif günlerde gorulmektedir. Çünkü 1.200 kilo
yaptıkları muhtelif hücumlnr es- metrelik mükemmel bir uçuş yap 
nasında ceınan 56.:248 ton hac - ~ış ve bunun sonunda hayatında 
minde 30 ticaret vapuru batırmış ılk defa olarak paraşütle atla -
lard~r. !3unlar destroyerlerin kuv mıştır. Hess, evvelce hiçbir za -
ve~lı hımaycleri altında seyahat ~an Messer Smith - 110 tayyare 
edıyorlardı. Bu suretle denizaltı- sı kullanmamıştı. Bu uçuşun yük 
ları mezkur kafilede daha evvel sek bir manevi ve maddi cesa
bildirilmiş olanlar da dahil oldu - retle kullanılmasını icabettirdiği 
i?u halde ceman 76.248 tonluk kanaaH mevcut bulunmaktadır. 

~ışılacak bir -meseledir. Fakat 
ln,gilizlerin Hess'e bir tuzak ku; 
muş olmahın pekfıliı mümkün
dür. 

Her halde hattı harelretindeki 
tarz, Hess'in sabit fikirlerin 
tesiri altında bulunduğu hakkın
da ilk tebliğde bildirilen vakı
ayı teyit etmektedir. Hess. Füh-
11er'in kalbinin ta icinden ~cle
rek yaptığı bir çok barış teklif
l<!rini herkesten iyi biliyordu 
Öyle görünüyor ki Hess. kendi 
fikrine ,göre, 'İngiliz İmparator
luj?unun tam tahribi ile nihavet 
bulabilecek olan bir inkılaba sah 
sını feda etmek suretiyle miini 
olabileceğini tasavvur etmekte 
itli. Malf1m oldui(u üzere Fess'in 
v:ızifesi münhasıran parti işle
rJne taalluk ettij?i icin kendisi bu 
tas~vvurunun ne gibi akis ve 
n~tı~ele~. verebileceğini katiyyen 
dusunmuvord u. 
. Na.syonal sosyalist partisi bir 
ıdealıst ,adamın bu kadar meşum 
hir s_abit .fikre kurban olmasını 
teessür ve teessüfle karşılar. Bu 
vazivet İngilterenin Alma.nyaya 
tahmil ettii?i harbin devamına 
mfıni değildir. Harp, Führer'in 
şon ~utkunda dediği ,gibi. bütün 
Ingiliz şefleri devrilip de büyük 
Britanya sulh yapmağa amade 
oluncıya kadar devam .edecek -
tir. 
Amerikalıların tahminleri 

vapur .. batırmıslardır. Tayya - Londradaki tahminler 
reler dun gece büyük Britanyanın Londra. 13 (A.A.) _ "Reuter VaşinJ!ton 13 (A.A.) - Rudolf 
cenubundan ve dog-u cenubu d 1' • " Hess'in İskO"'-'ada karaya ı·n -

. . n a cıııgıliz mahafillerinde Hess'ı·n h... "J kı lımanları oldtık te · ·ı· b" " mesi Vasin<Yton diplomatı"k nı"'h-ça sıı 1 ır rekcti sebebi hakkında h" len el- ' '"' .. ;surette banıbaı·.:ı. tın" 1 li fillerinde nazi partı"sı· şeflerı· a-

. .luman e lŞ er - de mevcut yegfınc haberler1·n dır Muharebe tayyareler· g·· B rasmda nifak cıktı,..,<11 • hakkında 
.. · ı un - _erlinden. gelenler oldugu- bildı"-duz I.skoçy·..,nın do.<1u &ahı·ı· not.. lm bir çok tahminlere yol a"mıştır. 

... Ô" ı -a~- rı ektedır. Maamafih sanıldıg·ına " larında 8 000 tonl k b·r ti 'Vaşin<Ytondakı" 1
--aate no··re. . u ı cnret göre, Hess, pek muhtemel ola - ,_, A01ıı ~ 

vapuru ..ıun·· ge d ı d · hadisenin h""kikı" m"hı·vetı' ne 
• -u ce e ~an een cı- rak diğer yüksek nazırlar ile an- " "' varında kiiçük bir harp gemisi ba laşmamazlık halinde bulunmak- olursa olsun Alman milleti için 

tırmışlardır Bundan b şk ·k· büyük bir daı:be olmuştur. nazı .. .. . · a a ı ı ta ve belki de çetenin dig-er ,.,za- ..u buyuk tıcarct va ı· ·1 b" k il mahfiller Hesse-. 30 h~ı·ran pu u ı e ır a- sına karşı i<:Van etmekte ı"dı'. ln- uı ""' rnkol gemisi ha.,.,,. ugr- t 1 -J 1934 temizlinine benzer brr' h .. re 
. ....... a a ı mıştır gilız mahfillerindeki kanaate gö- .... u 

Dun gece zayıf düsman kuvvet ketten kaçtıj"iı .fikrindedirler. 
ı · Alın '" r~, ~l~any,a, il~ine kadar çü - * 
erı any.anın batısınn ve batı rumuştur. N cenubuna bomb t ı .,.'I B " . evyork. 13 {A.A.) - Nevyork 

. a. a mış al~ır. ır . Hcss'in paraşütle :ıırere ı·nı'nc" T kar şehı.....ıe "e .ı.ilh M h · ;1 " ımes gazetesine göre, diploma _ 
~ •.u ..... ·u assa an eun bıd. ayette niçin bir .sah•~ lSl' ·m ver ve Kolon d ·k ~ ı.ı.: tı.·k .. mahfiller Hess'in Nazi pres -

_ va a ı ame• [!ahları!"' bu mış olduğu bilinmemekte, Iakat lundugu mahallelerde ve endüs- b 
1 

d tıJıne ağır bir darbe indirdiği ka 
tr· t · t d u mese c e pek muhtemel ola - naatindedirler. 

1 esısa !n a yangınlar çıkmış - rak bir yanlışlık bulundu"'·u sa _ G tır Mnddı h ··ı·· ıY azetenin Vasingtondakı· mu -
· . asar, o u ve yaralı nılmaktadır. adedı çok azdır. habiri şunları ilftve ediyor: 

p l Hess, üniformayı diibis bulun - "Almanyaya kur yapan mem _ 
o orzya başvekil m1tauini ~a_k_t_a idi. Kendisiyle go··ı·u··şu··ı _ l k tl · b .. ~ e erın. undan vazgeçecekle-

_ya,.alcuıdı dugu. zaman, akli melek.atını kay rı zannedılmektedir. Zira dünya 
Lond.ra, 13 (~.A. ı _ Polonya betmış olması kat'iyyen kabul e- Alman işlerinde aksaklık olduğu

Brışvekil muaırıni General Sos- dilemez. Bu husustaki bütiin nu anlamaktmiır., , 
nov.ski Londra üzerine cumarte- te1mihlcr tamamiyle yalandır. Jngiliz gazetelerinde 
si .güııü yapılan .hava hücumu es- SaJ?:ıldı~ına göre, Hess, lngil -naaında yaralanmıştır. Generalin te;-~ uzermde.muhtemcl hava ha wondra, i3 (A. A.) - Rudolf 
bulu d - · Te.lültı dolayısıylc daha emın' bul Hess'if! İskoçvaya J?e1isi bu sa-

n ugu evın duvarına bir d bahk' I ·1 bomba diişmuş·· ve Generalin elle- u~ için Iskoçya yolunu tercih 
1 n_gı iz _l!azetelerinin verdi-

. etınış ve Iskoçy d · ği en heyecanlı haberdı"r. "Tı'-
" tır mes" ı?aZetesi diyar ki: 

Malta'ya 600 
Hava Hücumu 

Yapıldı 

Son Taarruzda 

Sivillere Ait Binalar 

Gördü Hasar 
Malta 13 (A.A.) - "Reuter 

Geçen pazar gecesi düşman tav 
yarelerinin Uç dal~a halinde 
~~ltaya • yaptıkları hücumdr 
sıvıl emlake pek büyük hasarlaı 
olmuştur. Sivil halk arasına: 
d.a ~:ız~. z~vi:ıt vardır. Pazarte 
sı ~nu cıyarda dört defa düş

~~m t~yyareleri .e:özükmüş vE 
dort alfırm verilmiştir. 

İtalya harbe ı?irdiğindenberı 
geçen 11 ay içinde 'Maltava 60C 
hava akını yapılmıştır. Bu :akın· 
ların 100 ü l!e<.'en av olmustur 

Alma11 tebliğine göre 
Berlin, 13 (A. A.) - "Tebliğ'' : 

Suda körfezinde ve Girit ada· 
sının cenubunda muharebe tav· 
yareleri bazı ticaret ~purların• 
mühim hasara uğratmışlardır 
Alman tayyareleri Malta adasın· 
da mühim harp tesisatına ecziinı 
le Luka hava meydanı dle La· 
valeta limanına cok te..1irli bir 
surette taar.ruz etmislerdir 

Af rikadaki harekat · 
. Kahire 13 (A.A.) - "Tebliğ., 

L.ıbyada, Tobrukta vaziyette hiç 
bır değişiklik yoktur. Sollum 
mıntakasında düşman, şarka dofi 
'l':U beş küçük kol halinde iler
leyerek ~~vvetli bir keşif yap
mışbr. Duşman, Sofifi'nin garp, 
':~ ~ubundaki mıntabda mo 
torlu kuvvetlerimizin ileri un _ 
surları ile :karşılasması üzerine 
~eri dönmüştür. Ricat eden düş· 
~! hava kuvvetlerimize çok f. 
vı hır h~def teşkil eylemiştir. 
ı:abe~~da. Am_ba - Ala.gi'ye 

do,gru yuruyen İn,gıliz kıtaları 
;yeniden 200 İtalyan esiri almış· 
tır. Bu mmtakada harakfıt şayan; 
memnuniyet bir tarzda inkişaft2 
devp.m _eylemektedir. Cenupta 
kuvvetlı yağmurlara rai?men 
kuvvetlerimiz, bütün mıntaka • 
larda ilerlemekte berdevamdır 
Atldis - Abeba'nın cenubunda ı:tö 
lcr mıntakasında kıtab.rımtz 
bir düşman mevziine muvaffa , 
kıye.tli bir hücum yamnıs. düş 
mana büvük insan kaybı verdir 
miş ve 13 İtalyan ve 143 Afri· 
kalı esir almıştır. u----
HitJer, A. Darlan'ı 

Kabul Etti rm_e ve ensesine bomba parrala- . a a yere ınmiş-
cı ısabet etmiştir. General Sos - He ,. ·f "Sabahın ikisinde ıs· tihbar.:at 
novskiye bir ameliyat yapılmış _ - ss m vazı e ile gelmemis ol-- dugu ve herhan · b. k. nezareti parasu .. tle iskocya"•a 111• ...... (Baş 1arafı ı incide) 
tır. Bundan evvelki hnrplerdr> bir gı ır ımseden J .... . herhangi bır' k1"msc h h bir Alman niJ.otunun hi,,. bır· şu··p Führer ile Fransız B'"'şveki' 
çok defa varalanmıs oJ ... n Gene- . . ye er angi .... .,. " .; '"' hır mesaJ g ı· d·~· · heye mahal bırakmıyacak surette muavini Amiral Darlan arasında· 
ral Sosnovski bu yaralarına e - rett b e 1

1
rme ıgı sarıh su - Rudolf Hess oldu;;.unun tsbı"t c- ki _g.ö.rüşme hakkında Almaıı 

hemmiyct hile vcrmemektcdı"r. e eyan o unabilir. ... H w Hes.s~in ailesi hakkında hiçbir dilt:liğini bildirmistir . ., ar1cıye Nezareti, şimdilik res· 
-r şey bilınmemektedir. Hess'in ai- Bu gazetenin Glascowdaki mu- mi tebliğin metnini tecavüz eder 

Londra. 1 ~ ( A. A.) - Hedef 
seçmeksizin Cumartesi C!İinu T .. on 
draya karsı waoılan akında mii
Wm tarihi abidelerle evlC're bü
vük hasar vapılmıstır. Fakat bu 
akın İn{{iliz gece avcılıi?mın sim
di ne derece müessir hir r.acideyi 
btıldui?unu da 2östemistir. O .ee
ce 33 düsman tayyaresinin diisii
rülmiis olması bu akının Alman 
hava kuvvetlerine neve m:ıl oldu
<l'u hal<krnd:ı kısmen bir fikir ver
mPktedir. Bir cok dü~man tavva
,.C'leri de tavvnre dafi hatarvHla
'"lnın at.esiyle> hasara 11i?rnmıslar
!:a da Ineiliz tooraklarından u
vaklasabilmislerdir. Maamnfih 
bunlar uzun bir tamire muhbıc 
olduklarındnn Alman hava kuv
vetlerince o müddet znrfında kul
lırul amıyacaklarclır. 

"Manchester Guardian" ha5; 
makalesinde. .düşen 33 tayyare: 
nin hiicum eden diiı:;man hava 
kuvvetlerinin onda biri raddesin
de oldui!unu tahmin etmcktedir
Karanlık J!ecelerdr> de:> avni nı.>ti
celcr elde edilebilirse İnP.iltere 
gece muharebesi de:> C!ecen sonba
harda İnJ!iltere gündüz muhare
beleri -kazanıldığı gibi kazanıla
cakbr. 

Bu sabah her ne kndar b<ı7.ı 
volların kapalı bulunması viiziin
den otobüsler dolaşarak s~ferle
rine devam etmiyC' mecbur kal
mıslarsa da is hayatına normal 
c;artlar icinde tekrar baslanmıs
tır. Süpür,J?eler. cekicler ve kaz
malar durmadan :işli:vor. Bunlarm 
"'ıkardıj!ı sesler duyulmnk adır 
İnsan. amelelerin bu kadar hara
retle calıstıklarını ıröri.ince har
bin bittii?ini ve imar devrinin ttel
...fii!ini zannediyor. Fakat herkes 
7afer kazanılıncaya kadnr böv]P 
qkınlar olacai!ını . bundan da da 
ha siddetli akınlar olacai'1ını nt'k 
rıiizl bilivor ve tr..ı:ı;iliz a1mi büc:-
11i.itiin sarsılmıız bir htı 1 alıvor. 

Bükreş Nümayisçileri 
Tevkif Edildi 

Bükreş 13 'A.A.) - "Stefani. 
qesmi bir tebHi!. l O mav1s nü· 
'llavic:lerinden mesul ol~nlnrır 
t('vkif Pdildiklerini bildırmekte 
dir. Mücrimler. askeri mahke
meye sevkcdilecektir. 

lesı, herhalde Almanyada bulun- habiri de şu tafsilatı vermekte- t~fsilat beklenilemiyeceğini bil 
maktadır. dir: dınniştir. Müzakerelerin niha· 

Alman radyosunun Hess hak- "Bir Alman nilotu İskoçyamn vetlenmiş olup olmachğı da sÖj 
.kında ;aldığı hattı harekete bakı- J?arbinde bir ciftlik civarına pa- lenemez. 
lırsa bu hfıdisenın Almanların bir raşütlc inmiştir. Tayyaresi de a- Berlin siyasi mahfillerinde, u· 
oyunu oJmnsı kafiyycn müınkun levler icinde yere diişerek 'J)arca- mumivet itihari~·le, konfer-ans 
degildir. 1 anmıştır. Bir kövlü aşık kemiği !arın neticesinin şayanı memnu· 

RudfJl.f fJ.eBtJ, harp esı·rı' kırılmış olan pilotu jandarmaya niyet olduğu intibaı mevcut bu· 
teı::lim etmiştir.,, lunmnktadır. 

muamel.esi görecek lskocvaya böyle hayret verici lJlüzaker.eler bitmemiş! 
Ankara, 13 (Radyo gazetesi)_ bir tarzda gelen Rudolf Hess .se- Berlin, 13 (A. A.) _ Yarı res· 

iRudolf Hess, Ingilterede harp c _ 'tlcletdenberi Hitlerin saj! kolu i- mi bir membadan bildiriliyor 
sırı muamelesi görecektir. di. Geçen büyÜk harpte tecrüb!.' Alınan hariciye nezareti, Alınnn. 

.. Londradan haber verildiğine ~örmüş bir tayyareci olan Hess Fransız münasebetlerinin bugün. 
~on~, Hess hastaneden alınarak Jskoçvaya ı?elmek iı;:in 800 milden kil vaziyeti hakkında yabancı <Ya
ııs~ı ~ildırjlmiyen bir yere nak iıı 7l~ hi .. me!'nfe kAtetmi tir. zeteciler tarafından sorulan ;u. 
ledılmıştır. Londrada liess in mu ''lliidise11in AlmtJn11<Jllak.i aller karşısında fevkalade ihtiyat 
ayenesınde mclekatı akliyesinin tesirleri müthiş olacak!,, kar d~vranmıştı.r. Yalnız, Vichy 
yerınde olduğu tcsbit edilıni,ştir. Londra 13 (A.A.) _ Bütün ile muzakerelerın henüz bitme-

Beya11atta bulunulacak İngiliz ııazeteleri başlıklarını mis oldui?u rnüsahede Pdilmis.tir 
Londra 13 (A.A.) - Bugün A- Rudolf 11ess'in İnı?iltereye ıreli- Amiral Darlan Viclıg'de . 

vam K-amarasuıda Churchill'den sine tahsis ediyorlar. Ward Vichy 13 (A.A..) - Amira' 
'.Bess hakkında bir beyanatta bu- Price, Dailv Mail J?azetesinde bu Darlan, refakatinde Başvekalet 
Junması istenmiştir. . hadise hakkında diyor ki ı?enel sekreterleri Paul Marior 

Churcbill cevaben demiştir "Bunun Almanyava hesap e - ve Benoist "Mechin olduğu halde 
ki: dilmez tesirleri olaeaktır. Bu ka- fi~at 18.~0 da Vichy'ye ı?elmis 

"Bu çok yüksek ve mühim na- cısın sebeoleri hakkında farnzi- tır. Amıral Darlan, derhal Ma 
:zi zimamdarının memleketimize veler vürütmek. parti şefleri Teşal Pctain tarafından kabul 
gelişi . h~~ında, muhakkak. ya- arasında nası] büyük kav,gaıun edilmiştir. 
kın hır istıkbaldc bir beyan:ıt ya- cıktığını söylemek lüzumsuz - * oılacaktır... dur... Vichy 13 (A.;A.) - "D. N. B .. 

llad.ise hakkwda yelli bir Ward Price, bu hadisenin Al- Yarın sabah. biitün hükumet an 
manlara izahmın çok müşkül ola- sının iştirakiyle bir nazırlar he 

Almarı tebl.iği cağını yazıyor ve diyor ki: veti toplanacaktır. Siyasi mah-
Berlin 13 (A.A.) - ''D. N. B... "Diğer taraftan askeri rüesa fillerde sanıldı~ına .ı?Öre, bu toı 

National Sozialistische Zeitu~ Hess'in şimdi ln.gilterede bulun- lantıda Amiral Darlan, Hitler 
teblii? ediyor duğunu düşiinerek yeise kaptl- ve Von Ribbcntrop ile yaptığı ı?Ö 

Rudolf Hess tarafından bıra- 1Jlış olacaklardır. Hadisenin Hit- rüşmeler hakkında mesai arka 
kılan kai!ıt \·e vesikalardan sim- ter ü,.erindeki tesiri daha müt- rlasların:ı malümat verecekti,. 
diye :kadar istihrac edileb'ildii?i- hiş olacaktır. Artık kime itimat =--===== ======= = 
ne ~öre. Hcss her şeye rat?men °debilir? Kendisini istihlaf ede- hQ{cr'in k4Upllğini yapmıştır. 
ve tanımakta olduğu lnızilizler eek olan adam bile düşmana ııeç Hcss. HiUeriune ilk defa Hitkrir 
nezdinde şahsi bir ta\·assut sa- tikten sonra Almanlara nasıl bir nutkunu dmledikten sonra iltıh k 
vesinde İnJ?iliere He A h:nanv.a a- harbi idame ettirecektir?,. etmiş ve Partiye giric:ini müteakip de 
rasında nihavet bir anlaşma ta- Bristol _ Virginya'da _ ı3 (A 1

9
23 

.den itibaren Hıtlerin hmusı kfı 
h'akkuk -ettirebileczği fikrisabiti A.) - Rudolf Hess'in yegeni Gus Upljğlni yapmljtır. Hess, 1932 lic Nn · 
lP v::ıc:amıstır. t Ad lf H zl partisinin §efliğir,e gcllrlhnl!itir ave o ess halen il\,Skerli- $öhreti de bu tarihten başlar. o za 

Filhakika Londradan verilen f?ini Panam'3 Kanalı bölı?esindr m:ındanba-1 Führer'in muavini ve ltn 
'ı;ıberler kendisinin inmek iste- 'C3irleşik Amerika hava dafi ba - binede devlet nnırı ıdi . .Bütun ınGC· 
-lia-i :yere vakın bir 11oktada pa- ·aryalarında yapmaktadır. Adolf· ve kudreti 'Bitlere olan yakmlığınd 
"aşütle atlamış ve hic stiohesi1 ·m bab-ası vani Rudo1f "'Hess'ir dır, Devlet uazırı SifaUyle esas vazı 
vnra1anmış olduğunu bıldirmek ~ardeşi 1920 de Amerikada ve· fesJ daha "Ziyade nez.aretlcr arasınd 
'odir. rat etıniştir. koordinasyon tesisi ldi. 

Partiye malUm old11i!u üzere Jf. Bitler. Hess'i Goering'tlen sonr· 
<>nelerdenberi cok hasta olan &Ydelf lless Kimdir? kendisine halef tayin etmi$ti. 

.., d Jf ll 1 Rudolf Hess. mutevazı. dürüst, \, 
, •11 0 PSS snn z;ım;ın ı:ırd<ı t!if . Rudolf He;-, 1896 da .Mısırda, Lı namuslu bir ,şah~iyet olarak tacın ı 
~ce daha. <:<>k \'~ tlaha de<?· •rnrlr ı yf'd!' doğmuş. S(('(.'Cl'I har t:> \·e cok !ile\ ilmiştir. Nazi kongrclerıni· 
·ık tedavı çarelerıne baş vur-ı layy ı·<' zabiti olar. k lştırak etmr tır Hıtlcrden sonra C'n cok al,;:ı tıın nl 
muştur. Bu çareler arasında man- Bır müddet coğrafya profesörü Haus- dan blrl de Hess olnıu5tu 
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Tercih = Sizi aldahnıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Külfet ve emek istemeden tavuk suyu ile mamfil bir 

komprime, muhtaç olduğunuz kalori)i ve 

huzuru temin eder. 

Büyük Bakkaliye Mağazalannda Vardır. ... 
OSMANLI BAN 

TÜRK /\NON'Df SfRKETt 
TESİS TARİHİ 1863 

C)tataierl ve TürkJye CilmhurJy eti Ue mOnak!t mukavelenamesı 

2292 Numaralı 10/8/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir, 
(24/8/1933 tarihli :2435 Numara1ı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİL YA ve NİS'de 

I..ONDRA ve M .\NCESTER'de 
KTBRİS. YUNANİSTAN. İRAN. IRAK, FİLİS. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

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

Filyalleri ve bütün nnnvada Arı-nta vf'! Muhabirleri vardır. 

Her nevi Ranka :\fuame1e1eri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları kiişndı. 
Ticari kredilPr ve vesnikli kredi1er kiişadı. 
Tiirkive \ ' e Ecnebi memleketler üzerine keşide 
ic;kontosu. 
Bo~n emirleri. 
Ec;ham ve tnh,;lat . nltın ve emtna üzerine avans. 
Sen edat tahsil ah ••n cın l "P 

~~~~~~ 
En yüksek emnıvet şartlarını haız kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

i Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 

rif Vekilliğinden: 
ı - 2259 sayılı kanunun ttıtb!klne dair olan ttıllmatnameye göre blr 

a1fabe kitabı He ilk okulların ..ı ve 5 inci sınıfları için bir yurt bilgisi ki
tabı yazılması ayrı ayrı müsabakaya konulmuştur. 

2 - Yurt bilgisi kitapları mils3bakası müddeU 1. Haziran. 941 ta
rihinde başlamak ve 31. İkinci kanun. 942 Cumartesi günü saat 13 te 
bitmek üzere sekiz &ydır. 

3 - Al!abe kitabı milsabakası milddcU 1. Haziran. 1941 tarihinden 
başlamak ve 29 İkinci teşrin 19H Cumartcs1 saat 13 de bitmek üzere 
altı aydır. 

4 - Yurt bilgisi kitapları milsabakasouı iştirake karar verenlerin 
31 Bırinclteşrin 1941 Cuma günü ak,amına ve alfabe kitabı müsabakasına 
i tirake karar verenler de 30 Ağustos 1941 Cumartesi günil saat 13 e 
kadar bir dilekçe ile Maarif Veldllil;ine müracaat ederek bu müsabakala
ra girecekler defterine isimlerini yazdırarak bir numara alacaklardır. 

5 - Milsabakada birinciliği kaznnacak kitaplar üç yıl müddetle okul
larda okutulacak ve her ders yılı için yurt bilgisi kitaplarına biner ve al
fabe için de beş yüzer lira telif hakkı verilecektir. 

İkinci çıkacak kitapları ya:r.anlarn bir de!aya mahsus olmnk Ozerc bi
rincinin müellifine verilenin bir yılhğı, üçilnca, dördUncü ve beş!nci çı
kacaklara da birer de!aya mahsus olmak Cizere kitap ba§ma ikişer yüz li
ra mükAfat verilecektir. 

6 - Mı.isabnkaya gireceklerin eserlerini ilç nilsha olmak üzere maki
ne ile ve klığıtların yalnız birer tarafma yazılmış olarak Maarif Vekilll
cınc makbuz mukab!linde vermeleri veya göndermeleri lfızmıdır. Kitaba 
konulacak resim, şekli, grafık vesairenın asıllarmın yalnız bu nüshalardan 
birJnde ve yerlerıne konulmuş olarak bulunması kfıfidlr. Müsabakaya 
basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nUshnsmı verecek veya göndere
ceklerdir. 

7 - Milsnbakaya girenlerin eser mOsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
bul edildığl takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
ürlu tasarruf hakkından vaz geçerek Maarif Vekl11iğlne Uç yıllık bir dev
re için terkettiklerini ve kitabin o devre içindeki her basılışının son tas
hfhlerlnin kendılcri veya kendi m!!SuliyeUeri altında ttıyin edecekleri di
ğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten ttısdlkli blr t anh
hUt senedi vermcleri de Iazmıdır. 

8 - Kitaplarda bulunması lAzmıgelen pedagojik ve teknik vası:!ları 

gösteren şartnamelerle not.erliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin for
multi Maarif Vek~lliği neşriynt mildilrlüğOndcn alınabllJr. Mektupla is
teyenlerın 6 kurusluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri 13zmı
dır. (2178 - 3034) 

iahıp ve .N eşriyat muduni; Emin Uzman. G azetecilik ve .Neşrıvat 

T. L. Ş. f AN Matbaası 

TAN 

.............................................................. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye); 

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

Çünkü: 

.... 

Çünkü: 

Çocuk Ar.siklopcdisı 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, batta 
mekt epten sonra muh· 
taç oUuğu en kıy· 
metli eserdir. 

A Çünkü: ÇocUk Anı;iklopedisi 

Her h ediye kırılıp kay
bola bili t' , veyahut u. 
nutu labilir. Fakat Ço
cuk Ansik lopedisi, ço-
cuğun hayatı üzer inde 
t esir yapacak ve bü
t ün hayatınca iz hıra. 
k acak bir eserdir . -. 

Çünkü: 

bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay· 
r a m hediyesi olarak 
en çok ver ilen eserdir. 

Çocu.'< A;ıs;klopedisl 
çocuğUnuza faydalı ve 
b ilgili bir arkadaş va
zifes ini görür.Ona hoş 

saatlerinde hocalık VE 
arkadaşlık eder. 

T AN. · ·~~eş~iyat' Evi:· 
~.. .. • •• r J 

Çocuk AnsiklopediRi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. ·. lstanbul = .· 

Adres: istanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

yeni 

T okalon Pudrasını 
kufi ar11yorum 

J I';') 

J PRENSES AllA 
TROUBETSKOY diyor: 

Son Mo<ta o cuıp bir cok * renkler ı vardır • 
Taaıdı tı "' hü ı ü o' purlr•lerdu 
dahe hefıl ve deha ınccdır 

Hakıkı çıçrl.ıenn nen• lcolı.u· 
•oo percştı, edıyorum 

8 blün guo •ebıt 1ı: .ıt1ıtı aı g•r· * d üm Bu sı r yenı ·K u:ma ki· 
püt ü• hıç bu puıinde yelıtur. 

Ru~& r ve yagmurcla bı le teni * ta.ıe ncrmın ve .$•Jet ee
rimll muhalna eaer * Bundan daha ı yı pudre elına• • 
dıt•De lot ıyco emınııa . , 

, Dr. İHSAN SAMİ •" 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatların 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Olvnnyolu Sultanmahmut tür· 

Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Müessesemiz.in Muhabernt servisinde istihdam edilmek ilzere T ürkçe 

çok seri yazan bir daktilo ile Almanca bilen bir dakWo alınacaktır. Mü
sabaka imtJhanı 20 Mayıs 1941 Sa1ı günü saat 14 te Silmer Bank İ.!tan
bul şubesinde yapılacaktır. 

İmtihanda gösterecekleri llyakata göre lisan bilen daktiloya T. L. 
120.- diğerine de T. L. 100.- liraya kadar ilcret verilecektir. 

Taliplerin imtihana girmek üzere aşağıda yazılı vesikalarmm asıl 
veya musaddak suretleriyle Sümer Bank İstanbul şubesine milracaatları 
nnn olunur. (3714) 

1 - Tahsil vesJkalan 
2 - HUviyet cüzdanı; 
3 - HQsnilhal vesikası; 
4 - Hüsnü hizmet vesikası. 
Sıhhat muayeneleri banka doktoru tarafmdan yapılacaktır. 

lstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve 

Tünel işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 75.000 lira olan 1,000,000 adet mozaik parke 

taşı mektupla teklif istemek suretiyle satm alınacaktır. 
2 - Asgarl 200,000 ne kadar olan kısmı teslim t ekllflerlnde n azan 

itibara al_macaktır. 
3 - Muvakkat teminat 5625 liradır. 
4 - Tekliflerin levazımdan paıasız tedarik edilecek şartnamesindeki 

tnrlfata uygun olarak 27-5-941 salı günil saat 17 ye kadnr Metro hanı
nın 4 fincil katındaki levazım müdürlilğ(lne imza mukabilinde verilmiş ol
ması lftzmıdır. (3661) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Ta rihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 T ürk Lirası. Şube ve 

Ajanı adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 
az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşafıdaki pll
na cörc ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 L ira !I' 
4 .. 500 .. 2,000 .. 
4 • 250 .. 1,000 .. 1 1 

40 .. 100 .. 4,000 .. 1 • 

100 adet 
120 .. 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 .. 4,800 • 

1 20 .. 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bi.r ıene içinde 50 lir adan aaatı 
düşmiyenlerc ikramiye çı ktığı takdirde % 20 fazlasiylc verilecektir. 

l<uralar sen ede 4 defa 11 Ey IUI, 11 Birincika nun, 11 Mart ve 
ll u..,7ir an ta r" · ~ rindn ~ekilecektir. ,... ................................. ., 

lstanbul Defterdarllğından : 
Beşiktaş 2 inci Ortaokul binasının Tramvay caddesine nazır ihata du

variyle hamam ve müştemilAtındın ve sair harap binalnrm hedmiya
tmdan çıkacak demir parmaklık, potrel, hurda çinko, kurşun levha, mer
mer, kiremit vesair enkaz; 15-5-94 l Perşembe günü snat 15 te Milli Em
lfık rnüdürlQğünrle toplanacak olan kimisyondn açık arttırma ile satıla
caktır. Muhıımmcn bedel 1000 teminatı 75 llradır. Fazla luıhat için Milli 
Emlfık 4 üncü kalemine mliracant (3341) 

H • 5 - 1941 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine ma~rur olarak güzelliklerinin temadisini 
mUmkün kılacak olan yüz tuvaletine bigAne kalmışlardır. 
Kadınlarca dikkat edilmesi pek mlihim olan nokta: Cil-
din incelik, ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir va:r..lfe içinde çalışan ve yorulan genç ka-
dınların blaman düşmanıdırlar. Beden! ve dimağ! yor
gunlukların neticesi guddeler, elfıstikiyetlni kaybederler 
ve cildde (Leke) diye tavsif edilen avarizi (Rilzgfır ve 
güneşin de teslrlle) husule getirirler, İşte bu gibi halAtta 
ve bu gibi avari:r.e karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sı:yesinde cildi besler ve harablden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ct ııo ı ve ıevdlklerlne tavsiye de n halt 

kalmadıOı Krem P ert ev ile gUnrl e yapılacak 3·5 dakikalık bi r m a· 

sajın ne g ibi ha rlkalar yarattıelını pek kısa bir zamanda siz de mu· 
terif qlacakaınız. Krem Pertev'ln yarım asırlık beynelmilel ıöhretl a 

sıleız de~lldir. O ndan istifade ediniz. 

~ 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - Kayas - K . kale yolunun 14 + 400 - 28 + 400 cQ 
kilometreleri arasında yeniden inşa olunacak 12 kilometre tOlilndekJ 
tesviye! tilrabiye, sına! imalAt ve şose ~aatı 22)5.941 tarihine rastlı

yan pazar tesi günil saat 15,30 da VilAyet Daim! Encilmeninde Jhal ya
pılmak Qzere kapalı zart usullyle eksiltmeye konulmustur. 

2 - Keşif bedeli (243010) lira (54) kuruş n\uvakkat temlnatı 

(13400) lira (53) kurustur. 

3 - T all p le rln : 

a - Muvakkat teminat mektup veya makbuzların~ 
b - Ticaret Odası vcsikalarmı, 

c - En az 70 bin liralık bu kabil şose isi yaptıklarını lsbat ede
cek vesikalarını, talip milhendis veya fen memuru olnfadrğı takdirde, i
şin sonuna kadar bu kabil blr fen adamlyle teşrlkJ mesaJ edeceklerine 
dair noterlikten musaddak vesikalarını bir isUdaya raptederek ihale gü
nilnden en az {iç giln evvel ViJAyet makamına müracaatla bu vesalke• 
müsteniden alacakları fennl ehliyet vesikasını hfımilen ihale günü saat 
14,30 za kt.dar 2490 sayılı kanun hilkümlerine tevfikan hazırlıyacaklan 

tekllt mektuplarnü' Daim! Encümen Reisliğine tevdi etmeleri. 

4 - Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gün Ankara VllAyetl Nafia 
Müdürlüğünde görebilecekleri. (2402) (34~) 

1 .. KUŞ TÜYÜNDEN . • , 

I ·,:~~~;,;~· BiRküSTUYff YASTiK fliRAoıF 1 
'7 Yastık, yorganlan da pek ucuzdur. Adres : İstanbul Çakmakçılar I 
~---• Ö me r Balı o{ı l u K uı T üyü Fabrikası. T elefon : 23027 . .... ı ••lll-111" 

Ankara Valiliğinden ~ 
1 - Ankara - Gölbası - Haymana - Polatlı - Sivrihisar hududu yo

lunun 48 + 800 - 64 + 800 üncü Klm. leri arasında (16) Klm. re «l
lünde yeniden lnsa olunacak t esviye! türablye, şose ve sına! imall t işi 
22.5,1941 pazartesi gilnü saat 15.30 da VilAyet Daimi Encilmenlndc Jhıı

lesi yapılmak Ozere kııtınlı zarf uıul iyle eksiltmeye konulmustur. 
2 - Kesif bedeli (283380) lira (90) kurus ve muvakkat natı 

(15085) lira (24) kurustur. 
3 - Tallp leri n : 

A - Muvakkat teminat mektup \·eya makbuzlarını, 
B - Ticaret Odası vesJkasmı. 
C - En az (70000) liralık bu kabil ~se isi yapmış olduklıı.rını tsbat 

edecek vesJkalarmı, talip milhendis veya ten memuru olmadığı takdirde, 
bu kabil bir fen adamı ile işin nihayetine kadar ~iki mesai edecekle
rine dair noterlikten musaddak vesikalarını bir istldaya raptederek iha
le gününden en a z (3) gün evvel Vilfıyete müracaatla bu vesaiklerine 
müsteniden alacakları tennı ehliyet vesikasını hlimllen Jhale gilnil (14. 
30) a kadar 2490 sayılı kanun hilkilmlcrlne tevfikan hıwrlıyacııklon 

teklif mektuplarını Dalın! Encümen riyasetine tevdi etmeleri. 
4 - Bu işe ait kesil ve şartnameleri her giln Nafia MQdürlQğünde 

görebilecekleri. J2401) (34062 _____ _ 

Devlet pemiryollarr. ve Limanlan ·1şıetme 'idare~Fıtanfqrt 
Beher kilosuna 30 (Otuz) kuruş muhammen bedel tnkdlr edilen tak

riben 1500 kilo parça halindeki hurda kösele 26/5/194 t Pazartesi günil 
saat 15 de Ankarada İdare blnnsındıı paz.arhkla satılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesikalan hAmllen 
ayni gün ve ıınatte komisyonda hazır bulunmalan ltızımdır, 

Şartnnmeler Ankanıda Malzeme dairesinde ve Hnydarpaşada Tesel-
lüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. • (3550) 

Kömür Havzası 

Komisyonundan : 

Zonguldak 

Sağbk 

Eczacı ve Eczacı Kalfası 
Aranıyor 

Zonguldak kömOr havzası sağlık teski!Atma bağlı Merkez hastane
sinin (120) lira aylık ücretli 2 inci eczacdığı ile Kandilli hastanesinin 
( 120) ve Üzülmez. Gelik, Kilimli, Ereğli, Bartın dlspans~rlerlnin (120) 
şer lira Devrek dispanserinin ( 100) lira aylık ücretli eczacılıkları ve sağ
lık teşklltıtı merkez hastanesinin ve Çaycuma Dispanserinin (60) pr li
ra aylık ücretli eczacı kalfalıktan münhaldlr. 

Talip olan eczacıların bir dilekçe ile sıhhat stcn numarasını olmadı
ğı takdirde diploma tarih ve numarasını havi kısn tecrümel hal vara
kaslyle birlikte bir kıta vesika fotograflarmı ve bonservislerini, eczacı 
kalfalarının da bir dilekçe ile tercüme! hal varakasını ve bonservisleri
ni 26.5.941 günü akşamma kadar Zonguldakta Sağlık Komisyonu baş-
kanlığına göndermeleri. (3680) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Karadenlzde Kilarağa tahlisiye mevkii önilnde batmış olan Doboro

nlk vapurunun enkazı 2-6-941 pazartesi günQ saat 15 te MIW Emltık mü
dürlilğünde toplanacak olan komisyonda açık arttırma ile satılacaktır. 
Muhammen bedel 2000 iki bin Ura, teminatı 150 yüz elli liradır, 

Faı.la izahat için MiW EmlAk müdUrlOğü 4 üncil kalemine milracaat. 
(3734) 
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Köyceğiz Kazası Mal Müdürlüğünden: ı 1 t b 1 F. t M.. k b K • d 
Köyceğiz malmüdilrlUğilnce Köyceğiz gölQ ve tevabe1 Taşlıçaydakl 1 S an U ıya ura a e omısyonun aft 

Bakırk<iy S ulh Hukuk Hakim· 
liğinden: 941 / 217 - Yeşilköyde 
Seyitali sokok 21 numarada mu
kim 1340 doğumlu İzzet kızı Pey
mana ayni hanede mukim 55 ya
şında Emine Dızdar kanunu me
deninin 361. 363. 405 inci mad
delerine tevfikan l 0.5.941 tarihin 
de vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet 
ilim olunur. 

aalyanda balık evlama hakkı ve % 12 saydlye resminin 1 Haziran 941 84 No. lu !1An: Gaz ynğına perakende satışlarda depo fiatlon ilzerln-
tarihinden itibaren üç seneliği 1 Mayıa 941 der: 20 MayIS 941 tarihine den azamı % 18 klır haddi tesbit edilmiş olduğu ilAn olunur. (3732) 
kndar 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Sabık ihale bedeli 
seneliği 15000 Ura üç seneliği 45000 liradır. 

Senevi bedclatı müsavi taksitte ödenecekUr. Biltün masarif mülte
zime aittir. İhaleyi müteakrp 15 gün zarfında teminatı muvakkate % 15 
kati teminata lblfığ olunacak ve bu müddet içinde noterden mukavele 
yapılacaktır Harp, İsyan milstesna diğer ahvalde müşteri hazineden bir 
güna hak talep edemiyccektir. Arzu Nicnlcrin şartnameyi görmek ve 
öğrenmek ve talip olanların % 7,5 pey akçcsJ yatırmaları için Köyceğiz 
maliyesinden müteşekkil komisyona milracaatlan 1ltın olunur. (3509) 

Maltepe Belediyesinden : 
Maltepede deniz üzerinde Adalar ve Marmaraya nezareti fevkaltıdeyl • 

haiz belediye gazinosunun açık arttırılması neticesinde talip zuhur etme
diğinden bir hafta mQddeUe açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

ihale 16.5.941 cuma günü saat 15 de yapdacağmdan Wlplerin ayni 
günde belediye daimi encümenine mOrı:ıcaatları ilfuı olunur. (3709l 


