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Fransız • Alman ! 
1 

nlaşması ve 1 

kdenizde 
Yeni Vaziyet 

Pek yakında, §Ümulünü ve netice
lerini oğrenec:egımız Fransız - Al
m an anlaşması Akdeniz harbinde 
y eni b ir safha açacaktır. Çünku, 
Fransayı İspanyanın takip etmesi 
ınuhtemcldır. Bu iki devlet mih
v erle beraber hareket edince garbi 
Akdenizde de Almanlar stratejık 
buyük avantajlar temin edcceklcr
dır, Her ha lde Akd en izde önumüz
d ckl ha fta lar ıç!nde mühim hadi
selere intizar lfızım geldiği anla
şılmaktadır, 

M. Zekeriya SERTEL 

D dün akşam ajanslar 1\fare
şal Pctain 'in, ve Fransız 

k. inesinin Alman taleplerim 
nıhayet kabul ettiğını bildirdi. 
Bu talepleri, iki gün evvel Hit: 
lerle görüşen Amıral Darlan Vı
chy'ye getırmışti. Dün de Fransız 
kabinesi Mareşal Petain'in riya
seti altında toplanarak bu talep
lcrı tetkik etmişti. Mareşal ve 
kabinenın kabul ettiği anlaşılan 
Alınan taleplerinin ne olduğu 
henüz ifşa edilmemiştir. Yalnız 
Mareşal Petain'int Almanyanın 
Yaptığı batı müsaadelere karşı bu 
talepleri kabule razı olduğu ve 
bu kabulden mütevellit netice -
lerin de pek yakında anlaşılaca -
ğı bildırilmektedir. 
Yalnız İngiltere Hariciye Na -

zırı Mister Eden dün Avam Ka
ınarasında Fransız kabinesinin 
bu kararından bahsederken, son 
günlerde bazı Fransız torpido -
larının Rhom nehri yoluyla Ak -
denize geçtiklerini haber vermiş, 
Ve bundan dolayı Fransız hükıi
Jnef.ini protestoya lüzum görme -
diklerini söylemiştir. 

Vichy'de bulunan Amerikan 
sefiri de, "Mareşal Petain'e Al -
manyaya askeri ya dımda bulu -
nuıctuğu takdirde, bunun lkibet -
lerine de katlanmaları ıazımgel
diğUıı hatırlatmıştır. 

•• 
V ichy hükumeti ile Alman-

ya arasında aylardanberi 
cereyan eden bu müzakereler hak 
k~nda şimdiye kadar verilen ma -
luınatı hatırlarsak, Almanyanın 
Mareşal Pctain tarafından kabul 
Cd.ilcn taleplerini ve Almanyanın 
li'ransaya neler vaadettiğini az 
Çok tahmin edebiliriz. 

Almanya Akdeniz harbine baş
lamaya karar verdikten sonra 
F'ransa ile ispanyanın da yardımı 
Ilı temine teşebbüs etmişti. Fran
sa ile lspanya meselesini birbi -
tinden ayırmamak lazımdır. Çün
kü Ispanya ancak Fransadan ko
llarılacak bazı müsaadeler saye -
sinde elde edilmiştir. Binaena -
leyh Fransa ile cereyan eden mü-
2:akere1erde hem ispanya, hem 
de Italya meselesi halledilmiş ol
sa gerektir. 

Berlin şöyle bir anlaşma yolu 
arıyordu. ltalyanın Fransa üze -
linde bir takım iddiaları vardı . 
ltalya Tunus, Korsika ve Fas'ın 
bir kısmını istiyordu. Afrika ve 
Akdeniz harbini kazanmış ol -
saydı, belki bütün bu isteklcri~i 
alabilecekti, fakat Afrikada mag
lüp oluşu, Akdenizde bir iş ya -
Pamaması üzerınc Hitler, Musso
liniyi bu iddialardan vazgeçmek 
hususunda iknada güçlük çekme
di. Buna mukabil Fransadan Fa
sın bir kısmının Ispanyaya terki
l'li istemiye mecbur oldu. Fra.nsa 
?nüstemlekelerini Italyanın elın -
den kurtardıktan sonra Fastan 
hır miktar fcdaktırlığa razı ola -
hilırdi. Binaenaleyh Almanya ile 
F'ransa arasındaki anlaşmada Is
Panyayı alükadar eden böyle bir 
madde bulunması ihtimali çok -
tur. 

* * A lmanyanın Fransadan is
~ tediği ikınci yardım. Ak· 

deniz donanmasının bir kısmını 
kullanmak hakkı idi. Bazı riva
Yetlere göre, Almanya bütün 
~ransız donanmasını istiyordu; 
diğer bazı haberlere göre de yal
nız bir mikdar torpido ve deııiı
<ıltı ıstiyordu. Mister Eden'in -.i:-,· 
el ği malumata göre, bir kısun 
F'ransız destroyerlerinin Akde>nı
Ze ~eçirilmesi, daha ziyade b~n: 
lann Almanyaya verilece~ını 
~östermektedir. Binaenaleyh an
laşmanın bir maddesi de Fransız 
donanmasından Almanyanın isti
fade şeklini ~österse gerekt~r. 

(De\'anıı: S a. 5, S ii. 7) 

Yeni Alman 
Fransız 

Anlaşması 
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Vichy Hükumeti Son 

itilaf Metnini Dün 

Tasvip Etti 

Almanyaya Y apdan 

Tavizler Meçhul 

Masraflar Azaltılıyor, 
. 1 
iki Fransa Arasında 1 

i 

Tahdidat Gevşetiliy<>r l 
Vichy, 14 (A. A.) - "OCi": i 

H il Iİ Setimiz 
Von Papen'i 
Kabul Ettiler 

Büyük Elçi, Hitlerden 
Cümhurreisimize Dostane 

Bir Mesai Getirdi 
Ankara, 14 (A.A.) - Almanya Dc,·lct Reisi Adolf 

Hitler'den Reisicümhurumuza dostane bir mesaj geti
ren Almanya Büyük Elçisi Ekselans Von Paı>en, bugiin 
Reisicümhur İsmet İnönü tarafından kaimi edilmiştir. 

Mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu hazır 
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Rudolf Hess , bir merasim esnasın da B itler ve Rihbentropla beraber (llcss, ortadaki zattı:-) Nazırlar meclisi Mareşal Petain
in reisliğinde toplanarak Amiral 
Darlan'ın Fransız - Alman mü
zakereleri hakkındaki izahatını 
dinlemiş ve bu anlaşma metnini 
ittifakla tasvip etmiştir. Bu mü
zakerelerin tesrileri vakında ~ö
rülecekir. 

i bulunmuştur. 
\.. ............. _ ....... _________ .................................. ,.,/ 

Rudolf Hess 
Muamması 
Çözülmedi 
Londra, Bu Hadiseyi 

İlk Nazi Partisinde 

Gedik Addediyor 

Nazi Liderlerinin 

ihtilafa Düştüğü 

Öne Sürülüyor 
Londra 14 (A.A.) - İstihbarat 

Nazın Duff Cooper, Hess'in İn· 
g:iltereye niçin .ıırelmiş olduğu hak 
kında sorulan bir suale cevaben. 
bu hususta malümat verecek va
ziyette olmadığını söylemiş ve 
şunlan ilave etmiştir: 

"Yalnız şunu söyliyebilirim ki 
Hess'in İngiltereye gelişi, nazi 
partisinde ilk gedi~i teşkil et
mekted ir. Hess, Hitler'in cok 
yakını bir • adamdır. Kendisi 
Hitlerin o derece sarih surette i
timadını haiz bulunuyordu ki Al
manyadan muvaffakıyetle ha
reket edebilmiştir. Bir adam ki 
Almanyadaki bütün imtiyazları
na rağmen - Tiranların imtiyaz-

(Denmı: Sa. 5, Sii. 1) 
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ffess'in i 
Notları 

Berfin, Hess'in, Bazı 

Nüfuzlu İngilizleri 

Sulh l<iin lknaa 

Çalışmak Hülyasına 

Kapıfdığını Söylüyor 
Berlin, 14 (A. A.) - Yarı resıpı 

bir kaynaktan bildiriliyor: · İyi 
haber al n mahfil r en öf?renil
di~ine ~re, Rudolf Hess, İngil
tereye hareket etmeden evvel, 
oldukça uzun notlar bır~mıştır. 
Bu notlardan anlaşıldığına göre, 
Hess, kendisini. kendi insiyati
viyle ve "hakikati fngiltercye gö
türmiye" muvaffak olmak şartı 
tile. bir uzlaşma anlaşması ile 
harbe nihayet verecek bir İngi
liz_ Alman sulhünü elde edebile-ı 
cek vazivette sanmakta idi. Hess'
in bu h~reketi hakiki imkanlar
dan tamamivle gafil bulunduğu
nu gösterdiğinden dolayı ve avni 
zamanda yapılış tarzı sebebiyle, 
ancak Hess'in sabit fikirlere sap
lanmış olması ile kabili izahtır. 
Bu hareket. her şevden evYel, 
Hess'in vahim surette hasta bu
lunması dolp,,1sivle oaha kolav-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) 

Dr. Ziya Gün Servetini 
Üniversiteye Bıraktı 

Eski tıp !&kültesi göz hastalıklan miiderrisı ve göz mütehassısı 
• Dr. Ziya Gün, kıymeti bir nıily on lirayı bulan emlakinin ~elirini 

Üniversiteye bırakmıştır. Bu hu sust ak i tafsilat ikinci savfamız
dadır. Yuka!!ıdaki resimde, bu hftmiyt>tli vatandaşımızı· teda\' i 
edilmekte . oldui?u Cerrah paşa ha stahaneı,inde görüyoru z. 

Sollum •da 
Akim Kalan 
Bir Hücum 
lngilizler 

Yapılan 

5 Koldan 

Taarruzu 

Tamam en Püskürttü 

~ . 

Habeş muhariplerine İngiliz kı
t alan ile sıkı iş birliği yapmaları 

emrini ·\'eren Haile Sclaı,iye bir 
İngiliz zabiti ile görfü~ürken 

Kahire, 14 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Libyada Tobruktaki kıtalarımı -
zın mahdut bir taarruz hareketi 
esnasında orta büyüklükte iki 
Alman tankı tahrip edilmiş ve 
düşmana birçok zayiat verdiril -
miştir. 

Sollum mıntakasında düşman 
yeniden Sollumun cenup ve ce
nubu garbisindcki ilk mevzile -
rine çekilmiştir . .. Burada ~ırhlı 
devriyelerimiz duşmanı mute -
madiyen hırpalamaktadır. 

(Dc,·aın ı : Sa. 5, SU. 6) 

Vaziyet 

SURIYEYE HAVA 

YOLIYLE KITAAT 

SEVKİ KABiL Mi7 
Ankara, 14 {Radyo Gaz<'tes i) -

Dış fılcmimizle temasımızda sıkı a
lakası olan Suriyenin bugünkü 
dış, iç ve askeri va~iy.eti nedir? 

Bugün Fransanm hakımiyeti al
tında bulunan Suriye, 150 bin k i
lometre murabbaı mesahayıı, yani 
takriben Türkiyenin beşte birl 
nlsbetınde araziye maliktir. 

lş,qal masrafları 100 
milyondarı .wo milyona 

irıdiriliyor 

Ankara. 14 CRadvo Gazetesn
Hitler ile Amiral ·D arlan itilafı, 
Vichv hiikumcti ve Marec:al Pe
tnin tarafından tasdik edilmistir. 
İtilafın mnhiyeti malum de(?ildir. 
Muhte1if kaynaklardan noksan o
larak gelen . malumat yalnız an
laşmanın iktisadi kıs1mlannı, o 
da miinhem olArak ortaya atmak 
tadır. Her halde bir kac (!Üne ka
ılar bu anlasmanın mahiveti ta
\•az1ııh eqPcektir. Dün Relen ha
nerlere ~öre. Fransa işgal mas-

(Devanu: Sa. 5, S U. 5) 

Alman laf 
1 Akdenize Fransa Yolu 

ile Kücsük Torpil 

Gemileri Gönderiyor 
Londra 14 (A.A.) - Bugün A· 

vam Kamarasında bir mebus, 
Almanyanın Fransa yoliyle Ak
dcnize kücük torpil gemileri 
e:öndermekte olduğunu ifsa et -
miş ve bu gemilerin Rhom neh
ri yoliyle Marsilya:va inditiini 
söylemiştir. Bu mebus, hüku -
metin Vichy nezdinde protesto -
da bulunup bulunmadığını sor
mustur. 

Hariciye Nazırı Eden. verdiği 
cevapta bu haberi yalanlamamış , 
fakat Vichy'i protestonun bu
ıziinkü şeraitte vapılacak bir sey 
oldui?u fikrinde bulunmadı~ını 
söylemiştir. 

Hırvat Tacı 

İtalyan Krahna 
Teklif Ediliyor 
Budapeşte, 14 (A. A.) - "Ofi": 

i N G i L i Z 1 

Donanması 

Merkezi Akdenizde 

Bir Hafta Mütemadi 

Faaliyet Gösterdi 

Gemi Kafileleri 

Himaye Edildi 

Tavassut 
Teklifimiz 
•• • 
Uzerıne .. 

lrakla Görüşme 
Devam Ediyor 

Naci Şevketin Ankara 

Seyahatine Bağdatta 
Londra, 14 (A.A.) - Bahriye ( 

Nezaretinin tebliği: Ehemmiyet Veri İyor 
'6 ile 12 mayıs arasında deniz 

kuvvetleri, merkezi Akdenizde Kahire, 14 <A. A.l - "Reuter" 
faaliyette bulunmuşlardır. Yapı- Raşit Ali h ükumtti Mısınn ta
lan harekat esnasında Bingazi iki vassut teklifine verdiği cevapta 
defa bombardıman edilmiş, muh bu tekliften dolayı Mısır h üku
telif vapur kafileleri himaye e - met ine tesekkür ettikten sonra 
dilmiştir. Bu harekfıt esnasında daha evvel alınan T ürk t eklifin
dokuz düşman tayyaresi düşürül den esasen istifade etmekte ol
müş, bir düşman tayyaresi de ha duj!unu bild irmi~tir. 
sara uğratılmış ve iki avcı tay - Cevapta T ürk hük umet i ile gö-
yaremiz kaybolmuştur. rüşmelerin devam etmekte o.~-

Mutat veçhile düşman tarafın duğu ilave edilerek Mısırdan go
dan ileri süri.ilen izam edilmiş id rüşmelerin hitamına intizar olun
dialar hilafına harp gemilerimi- maı-1 r icn Prlilmektedir . 
zin hiçbirine hiçbir zarar olma- Irak llarbiye Nazırmm 
mıştır. Bu suret!e 6 ile 12 !11a. - Ankaradaki temasları 
yıs arasında denız kuvvetlerımız, 
Akdenizde cem'an 16 düşman 
tay.aresi düşi.irmüşler, 6 qüşman 
tayyaresini de hasara uğratmış -
lardır. 

Harekatın laf silcitı 
Londra, 14 (A.A.) - Reuter A

jansının Akdeniz filosu nczdin -

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

Bevrut. 14 (A . A.) - "D. N. 
B.": Bail'dı:ıttıı.n alınan h::ıberler, 
frak harbivP nazın Sevket'in 
Ankara sevaba.ti netiC'eler inin 
memnurı ivPt verici old ıı ı:?unu ve 
nazırın Bal!da~ıt avdetin,. sük··ı 
nc>tle intizar edild iğini b ildirmek
tedir. 

<Devamı: Sa. 5, Sii. 4) 

( GÜNLER -GECERKEN ) 

''Havai,, nin Son Günleri 
Yazan: Refik Halid 

Bir aşk, şeh\'et, dans ülkesi son günlerini yaşıyor: na,•ai 
ada lannda k ara, deniz, ha,·a hücumlanna karşı mane\'

r alara başlanmış; maneH alar en müthiş taarruzları önli.yc~ek 
mahiyette, gayet şümullü, pek tesirli, muazzam kudrette ımış .. 
Jla\'ai takım adalannı, Lloyd George da dahil olmak üzere, hii 

,·üklii kiiçüklü bütün coğrafy a ümmilerinin bildiklerine $iİP· 
· ·rnktur. Zira, bilhassa Anglo - Sakson gazetelerinde daima isiınlcrı 

"Magyar Nemzet" gazetesinin 
bildirdiğine göre, Hırvatlar, Hır
vat tacını İtalyan kralına teklif 1 
edeceklerdir. Bunun icin, Hırvat 
heyeti 16 veyahut 17 Mayısta 
Romaya J!ideccktir. 

~eçer, r esimler i bastlır; bu adalar romanlarda aşk maceralarımı 
çerçeve, filmlerde tahrik edici danslarla göniil çelen manzaralara 
sahne teşkil eder. 

Ha,·ai'lct' muzt ananas, ekmek ağacı, şeker kamışı, Jlindi tan 
cevizi gibi lezzetli, güzel kokulu, besleyici \'e ku\'\'et arttıncı 
~·emişler mem leketidir. Her tarafından ırmaklar akar, ikide hir 
{(>~·izli sağnaklar iner; güneşin ışığı orta dere<:ede, mevsimler 
bir karardadır. Cennet orasıdırt hurileriylc ,.e kevserleriyle! Hu
r iJer , dünyada güzel sayılan ırklann başında gelen yerli kadınlar
dı; kevser ise "K a\'a,, denilen bir nc\•i içkidir ki, dün!Za içkileri
n in en temizi, en zararsızı id i. 

Adalar ahalisi çıplak vücutlannı çiçek örgiilcrindıın atkılar
la yan gizlemiş, ibadet yerin e dans, ticaret yerine aşl:, zevk 'c 
!-.Ulh içinde m esut yaşarken bir gUn yabancıların, yanı medenile-
rin istilasına uğradı; gelenler , halkı, o zararsız ~ki yerine murdar 
\'e zeh ir li ispir toya alıştırdılar; verem ve frengi meçhul hastalık-
lardı, onları d a aşıladılar;, çok geçn~ede~ yer lile!i alil '~ p~~işan 
bir enkaz yığınına çevirdı~er. ~şt~ şımdı de aynı adal~r - 1!nıstak
bel P asifik muharebesi içın bır us olarak kullanılacagı cıhetlc -

Nüfusu 3,180,000 d ir, Bu niıfus 
tamamen nrap \'e Suriyeli olma
yıp pek çok karışık unsur vardır. 
l\Icseliı: 30 bin Türk, 35 bin Ye
zidi, 35 bin Süry:ıni, 100 bin Dür-
zi 200 bin Alev!, 15 bin Çerkcs 
v~ bir hayli ermeni ve Kürt ve
sair diğer bir çok anasır bulun- ı 
maktadır. 

Suriye, geçen Cihan Harbini 
(Uc\:amı: ~a. :>, ~u. 1)1 

1 

Diğer taraftan. Pres Urg'da cı
kan ve Slovakvadaki Alman et· 
nik grupunun J:?azetesi olan 
"Grenzbote" gazetesi de. Hır
vatistanın İtalyan ırkından bir 
kralı olacağını tahmin etmekte
dir. Bu gazetenin tasrih ettiği~e 
göre. Hırvat devleti müstakil bır 
devlet olduğu için, İtalyan kralı 
bu tacı bizzat kendfsi lttbul etmi
vecek ve bu e:a~t~nm JJom~ mu: 
habiri~ ifjtt, Dmt ~ ~'yı 
Hırvatistan kralı olarak 2östere
cektir. Müstakbel Hırvat krali, 
vaktiyle Bulgaristan ve Roman
ya krallarında oldu~u .ızibi. tam 
istiklal içinde icrayı saltanat e
decektir . 

Bütün Macar gazeteleri. bu h{l
beri birinci savfalannda vermek
te, fakat başlıklarına bir istifham 
işareti koymaktan da hali kalma
maktadır. 

tıombalann toplannt paraşütlerin yannki hedefidir. Yann me -
d eniyet bu' dünkü yalancı değil, sahici cennete son ve amansız . , . 
darbesini indirecektır. 

Medeniyet, ,•ahşeti böyle izale edi)·or: Evyela alk~l ve illet; 
~onra beton bina, asfalt cadde, dalıa kıranlı lıman, sınema ,.c 
telefon .•• Sonunda da hepsini yerle bir edece!' ~lan top ve bomba 
ile! '---~ -- ,.,J 



SPUL4 

l'azan: ULUNAY 

Artık mlliklneden edilecek en 
l.Jfak istifade onların zayıf bütçe-
1,erine irat kaydedilşçeJı,ıi. Işi 
:rp.ümkün Q~clµ~ı.ı JwMr bjf ilfifi 
tı>pladılar ltüme~lffl şhJr dfıire -
1,erinin etrafına getirdiler. Büyük 
IJ,öşkQn bulunduğu taraf hali ü -
zere bır~ıldı. Iş taksim edildi. 

.Aı}ğ.elip ~fa ~jlerle tav)Jk -
1'ıfa pakıyor ve inekleri sağıyor -
qu. Ahırın temizlenmesi zerı:evat 
~ahçivanlığı da Reyhana aitti. 

Malikanenin duvartıırılJ.fiaıı pıeJt 
endEtr ol-<J,rak harice çılpyoflar, 
f~vkalade bir lüzum olmadıkça 
Parise bile inmiyorlardı. 

Ahır dairelerinin arka kısmın
qa bulunan dört beş dönij.m mey 
valığı hırsızlardan koruması güç 
olduğu için Reyhan her sene el
rµa, armut ve kirazı <Uıcılara top
t?n satıyordu. 

Bütün bu alım satımdan Ande
ljbin haberi yoktu. Zaten hesaba 
aJr;lı ermediği gibi parayı da ta
nımıyordu. 

Reyhan efendi, büyük köşkü 
afarglf etmişti, yalıpz mutbıığı 
bundan istisna etmi~ti. Mutbak 
sobasını yakıyorlar ve ikisi de is
ler, dumanlar içinde biraz dah~ 
kirlenerek ocaklara asılaJl but 
parçaları gibi yanık bir renk ah
yorlardı. 

Ilk alacaklı buhranı geçtikten 
soıır~ i§m i4J.;m ~P§IWJl a.şçısı ~ 
Paşanın şoförü geldiler; Q.epsi 
birer kovuk bu4ll:ıı4 yef~ş~iler. 
Ondan sonra isli mutbakta uzun 
uzadıyıı alac~ verecei dayi4lrı 
başladı. 

Gitgide kızışan bu münakaşalar 
öyle bir rekabet havası yarattı 
kı, hepsi birbirlel'incien şüphe e
diyorlardı. 

Reyhan, şoförün efendiyle u -
yuşup bütiın alacağını tahsil et -
tigini, aşçı da Reyhanın şoförle 
bırlik olup kendisini atlatacağını 
zappedjyordı.ı. 

Bu şüphe o derece kuvvetli bir 
şekil almıya başladı ki, artık hep
si işleriJıj iAçıermi bJr~af~ 
bırbirlerini tecessüs ediyorlardı. 

No: 73 

di. Senelerdenberi kapalı duran 
köşkü açtılar. Odaların camları
m kır<iJlar, kablifaJl duv~r kağıt
J.#lı'ını kopardılar. Pencere çerçe- ( 
ve~rini çıkardılar. Kapılap kal -
dırdılar, dama çıkarak arduvaz 1 
plakları seyrekleştirdiler. Su bo
rularını tıkadılar. Banyo od.ala -
rına gelen kv.ışuı:ı boruları birçok 
yerlerinden deldiler, döşemele -
rin eiraz çürük olan kısımlarını 
göçerttiler ... Köşk tam manasiyle 
bir (.hak kuran) kafesine döndü. 

Ertesi IJijnü tesadüfen müthiş 
bir yağmt.U' yağdı. Yağmurdan 
sonra dördü de köşkü görmiye 
gittiler. Yaptıkları tahribatın bu 
~daf şjjmullü netice vereceğini 
hiçbir zam.an tahmin edememiş -
lerdi. 

Iki gün sonra dış bahçedeki 
büyük kapının çıngırağı çalındı. 
Reyhan Efendi kapıyı açtı; için
de ıiç erke}J ile ilci kqQJn bulunan 
bir otomobil duruyordu. Müstak
bel kir~cJlar oldQ.kları anliil§ılan 
ziyaretçileri Reyhan Efendi nazi
kane kabul etti otomobille köş
kün önj.i~ kadar çıktılar. 

Daire müdürü müstehzi bir te
be!i$iin),le ~aht,rı k()şJiün kap1 -
sı~ soktu, açtı: 

- Buyurunuz! Dedi. 
Kiracılarla gelen iş adamı, köş 

kü kiralayıp iyi bir komisyon 
almayı iırrut ettiği için kapının 
önünde kiracılara baUandJf a bal 
Jandıra taf~ilat veriyordu: 

- Bahçe gayet büyüktür. Ay
fıC§. bir de "ten.j:;,. yeri yardır. 
ÇiçeJder içi.Q. bütün ta)tsimat ya
pılmıştır. Yalnız hayli müddetten 
beri bakılmadığı cihetle her ta -
rafı birş.;ı: ot bürijmii§t4r. lfalbı.ı
ki köşk hem sağlam, hem de mun 
ta~amdır. Hiçbir şeye ihtiy .. ç yp~ 
Valizlıtrini:ıi alıp geleceksiniz! 

Kiracılar evvela "Hol,, e gir -
diler. 

(Arkası var) 

Neeip 
Serdengeçti 
Vefat Effi 

'J . \ -- - ·---
r ~ı 
Her Sene Y apllan 
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GUNUN RESiMLERi f 

Yedek Subay 

Yoklaması Başbyor 
Birinci Tüm. Aslte5lik dairesi 

Başkanlığından: 
1 - Dosya ve kayıt numaralı 

Yedek SubayJ.arııı her sene Hazi
riUl aymc:Ja yapılmakta olan ypk
lamalarına 2 Haziran 941 Pazar
tesi gününden 30 Haziran 941 Pa
zartesl i4Jlü a)S.§arpın~ kadar· ka
yıtlı bulundu,ğu şubelerce qeva m 
edilecektir. 

2 - Her sınıf ve rütbenin 
yoklama muamelesi içiQ şubeleri
ne gelecekleri gijnler askerlik şu
belerince ayrıca ilan edilecektir. 

3 - Mayıs aymqa yapılan maa~ 
yoklamıJsiyle Hazjrap yoklaıpası
nm hiç bir alakası yoktur. Yanı 
Mayıs maaş yo!flamaspu yaptır
ma~ IUızirllJl Yolslşn)asma gelme
meyi icap ettirmez. Haziran yok
lamasınm kwıdisme ~it hususiyetı 
vardrr. 

4 - Temmuz ayında yaş had
dine uğrıyacak olan yedek subay
lar <ilJ):ıı b11- Yoi?flmt»'!J "lmek 
mecburiyetindedirlf!r. 

5 - Malül dahi olsa bu yokla
malara yaş haddine ugramamış 
bütün yedek subayların gelmeleri 
Hizundır. 

• 

1 Dr. ıi1a Gün'iin Univeniteye te berrü ettlii ııayriJJU!.nkullt:rılep 
1 J,~i- 4-kue ~addeiiııd.e Me"rret oteli bmuı 

6 - Bazı yedek subaylar yaş 
qa4djne uifadıJıpd~ yoJslllJllflya 1 

gelm,emektedir. Bunlar hüviyet 
cüzdanlarına bu hususu iııaret 
Ptıirme~i lbmıdJr, 

'l - 1076 saydı kanun muci
bince Haziran yoklamaları için 
ka1ıtıı 'buluncJJ.liµ şubfJ4tre ya bi.z
za t müracaat etmek ve yahut ta
ıµıl}üij.ü me)d!fpla Yı:>Jdamnım 
yaptırJpalt husuşu t4srih edildi
ğine ~öre hasta bulunaplarµı ra
por göndermeleri maksada yetmez. 
Taahhüttü mektup gönderenler ne 
gibi buaısatı mektuplarına yaza
c;aklarını şµbelerce yııp~a~ ilin
Iar~an öğrenebiUrler. 

8 - Yoklaıp.şya UJ~ yok
lamalarını yaptırm~zdan evvcl ıu
be b~arına şsılan ili~n oku
maları rica olunur. 

B - ~q ffeziran 9tl Jilnji a~
mına kadar yokl1lmJ7a ielmiyen
lerle hiç bir şı.ıbeye kaydını yap
tırınıyan ye(lek s~baylafdıuı 1'>76 
sayılJ kanun ıpucibince pıı.ra ec
zası alınaca~ndan herkesin yok
lama gül)ünde gelmelerini ve para 
cezasına duçar olmamalarını rica 
ederim. 
a 2 SQJLQ uszsı LXAUA 5 ., A AL 

Ceza Evlerinin Vazüe 
ve SıtJQJıiyetleri 

J\.nkara, 14 {TAN) - Ceza ve 
tevkif evleri umum müdi.irlüifü
{liln vazife ve teşkilatı, hakkul -
d~i kanuna baıı madıhtlıer ila
vesine dair k~un l&yihası mec-

DiiQ, Bftlm Bi.Jlijinl zi;vaıet t'dea M48Jif VeJPli. ~-Ali Yij.c:el, 
gazetecilerle bir arada 

Maarif Vekili 
Basın Birliginde 

1 SE:hrimizde bulunan Maarif 
Ve~ili Hasan Ali Yücel dün sa
at 18 de Basın birliğini zivareı 
etmiş, muharrirlerle görüşmüş 
ve J3ıısın 'Qirliğinde en aenc 13 
ressamın eserlerinden mürekkep 
olarak açılan resim ser~isini gez
miştir. 

Birliğe, vekil ile birlikte vali 

hasbihal sonunda Aşiyanın, baş
ta Tevfik Fikret olmak üzere e
debiyatı cedideciler müzesi hali
ne sokulması münflsip görülmüş
tür. Toplantı samimi bir hava i
çinde sona ermiştir. 

Şefin lmzall 
... 

Milli 

Foto9rafları 

R~yhan )5fendi aşçı ile konu -
Ş4f4eQ kümes~rcJeq pj.J:jııjp ar -
kasından şoförün hayali görülü -
YOf; 11şçı şoförle kQn~ bir şa -
man yığınının arkasından Ande
libin b~rtüsü seziliy,ordu. 

lteyhan, bu baş belilflrınpan 
kurtulmak. i.Gin yemek IJl~srafını 
kıstı. J\.rtık C$ğle ve ak~am yemek 
leri AndeliJ:>iı). kırdan topla<iJ~ı 
supijrge otu çorbasına münhasır 
kqlmıştı. 

ı ııse gönderilmiştir. 

ve belediye reisi Lutfi Kırdarla 
parti vilayet idare heyeti .reisi 
Reşat Mimaroğlu da gitmiştir. L i 
man ve liman tiplerini mevzu e
dinerek calışmış ve eserlerini ha
ıır~mış olan bu ııenc ressamların 
eserleri, bilhassa intihap ettik
leri oı-ijinalite fevkalade takdir 
ed.ilnıiıtir. Gerek v.elQl. •rek 
vali bu eserlerden bir kaçını sa
tın alarak l'eSı;-amları himaye et
meyi vadetmişlerdir. 

Ankara 14 (A.A.) - Bu~n 
Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
merkez kazasının Işıklar cadde -
sindeki binasında aziz Milli Şe
fimizin hediye ettikleri imzalı 
fotoğraflarının şeref mevkiine 
konulması merasimi vilAyet, na
hiye idare heyetleriyle oc~k re -
islerinin ve diRer bi rçok parti· 
li davetlilerin huzurları ile ya • 
pılmıştır. 

Aşçı ile şoför gıdasızlı~ı tel4fi 
i~in kiın~enip göI'lllediği zamqn
larda inekleri sağar~ sütüııü içi 
yorlar, yahut eJ.lerine fırsat ge -
çıqce tp.vqklıµ-dan pirini çalara~ 
satıyorlar ye p~rasiy~ köyün lo
kanıil~m<jp k~rıp,l~rmı ~yuruyor 
!ardı. 

Herkesten ve her şeyden şüJ_> -
he eden Reyhan Efendi odasını 
daima kilitli tutuyordu. Içeri~e 
kimse girmediği için odanın ıçi 
karma karışık bir hale gelmişti. Merhum Necıp Serdengeçti 

~jr gün f>if avukattan mektup istanbı.ıl Ş§bir meclisi birinci 
alQ.ılar. Müvekkilesi namına bü - rei$ vekilj Necip Serdengeçti ev
yük kö~kün pan~iyon_. yapılmak v,ellfi jJeçe karaçiğer kanserinden 
uzere kıraya verilecegı ve o haf- vefat etmiştir. 
ta iqincle kiraı:ılaı"ın ~öşkü gez - Uzun müddet parti vilayet ida 
miye gelecekleri bil4iriliyordu. : re heyeti azabAında, ticaret o-

Reyhım, o zamana kadar bu dası rejsliğipde, vilAyet umumi 
sahips~ malij[4neyj a~ta beniJn- meclisinde, cemiyeti umumiyei 
semişti. Şimdi köşk kiraya verb belediyede bulunmuş ve çalışmıs 
lecek olur11a keıu:li4i 4çıkta kala- olan merhum dört senedenberi 
c~tı. O halde kö~~ü 'iraya veri- de iqkıtasıı şehir meclisi reis ve
lemiyecek hale koymak llzımdı. killiği vazifesini yapmıstı. 

Meseleyi isli mutbakta arka - Necip Serdengeçti ecza tücca-
daşlanfta açta: n olar.aIJ ticaret hayatına atı-

- Arkı;ın~~b~r! ~İ· Hepimize lan ilk. mü~.şebbis Türktür .. Mo
yol görünüyor. Bura~ kiraya ve- ra Yenışe~rı ~afından Alı Rı
rilecek olursa bızim buradan çık- za( Bey) ın °~1~ olan mer~um 
mamız l~Jll· o zaman birikmiş eczacı mek~bınClen neşet ettık -
aylıJdarımı~ kimden alaca~ız? ten sonra tıcaret havatına at~l : 
~för ile aşçı bağırıştılar:: mıs b~lunq:vordu. 6~ yaşında ith: 
_ Çıkmayız. Paramızı alma _ Ne17ıı::ı Serden,:!ectımn cen~ıes1 

yınca bir y~re gitmeyız... beleqıye tarafından ve merası~e 
.Keyhan güldü· lfaldıplacaktır. Cenaze bı1({un 

' saat .J.1,30 cJa Beyo~lu Zü~fır 
- Zorla çıkartırlar. Gelenle - hastahanesindeq alınarak otomo

re meram anlatamayız. Adama bille belediyeye ~ötüriilecektir. 
evveia çıkın, sonra dava edin! Orada bir tazim vakfesi vaoıl -
Derler. dıktan sonra cenaze otomobil -

- Ne yapacağız? den alınacak ve vava olarak Be-
- Keşkü kiracaların beğımın~- va:ııt camiine götürülecek. ce-

meleri ~ım. Qaze namazmı miiteakip otomo-
Andelip söze kar'itı: bille BakJı"köyüne gldilere~ ailf 
- TIHıt.ii lıi\P-'UŞQ v&r <ijyelim! ~aprist.anına defnedilece~tir. 

Yalan mı? Ben bir gece gözümü J81a,,.,,ul Vilayeti Umumi 
yummµ_yo~ Ordu ile geliyor -
lar alimallah! .Azaaı.nı davet 

- Ehemmiyet vermezler. Tah fstanbijl Vali Ve Belediye Reisli· 
takurusu temizlenmez bir şey de ğinden: 
gıldir. İstanbul umum! meclisi birinci reis 

Şoför: vekili Necip SerdeoMQ\ioh~ '(~tat et-
- Tqtuşturalım, yua• ~ii olduğu teessürle öirenilmiştil'. 
Aşçı: Merhumun cenaze.si 15 Mayıs 1~1 
- Başmııp Wdi pjg. Dııi 9~ P.ar-şembe ~il sa.at 11,3.0 da ~-

ŞJ~ \lP.mQol tN ~ ~AQipç. yq&ıµ zü~W- ~µıhanesin<ieA kal.dırı
tut~YtI m~? ~~ Q~d~ \ılc:.M, cen.aıe n,amazı öğle vakti :ae-
bılirler. Hapislerde çürürüz. yazıt camlinQ,e kılpıacak ve Bakırkö-
~yha?\ et~n<\l: yünç il?türülerek aile makberesine 
- Bun\111 bil' ~ çar-esi var. tevdi olunacaktır. 

~i. Kôşkü ~ ;il Aale P. htamul umumi meclis ausmm oe-
1alım. naze JRtNaimincle baZAr bLıhınmaluı 

Rıı fikir heosine muvafık ııel- rica olunur 

Ziraat ve Ticaret Veldlleri 
Adanaya Gidecek 

Ankara, 14 (TAN) - Ticaret 
Ve~ili Müııı~ ôıtrnen'iJı, bü~ 
müzakerelerini müteakip ve Zi
raat Vekilinin de bu cuma ~ünü 
.t\danaya ~ideceği haber veril -
mektedir. 

Vali, ayni şekilde beledive 2a
ıinosunda da bir sergi açılmasını 
~ünaip görmüştür. 

Basın birliğinin, vekil şerefine 
tertip ettirdiRi büfede beledive 
tarafından satın alınmış olan < A
şiyan - Tevfik FikrP.tin evi) ndP.n 
ne sekilde istifade edilmesi mu
vafık olacaJlı görüşülmüş, bıı 

Ankara 14 (A.A.) - Bu,l!ün al
dıRımız telJ{raflar Çanakkale, 
Bulanık, Seydişehir vilayet ve 
kaza merkezlerinin uarti ve Hal
kev lerine Milli Sef fsrnet İnönü
nün hediye ettikleri fotol{rafi
lerin merasimle konulmuş oldu
~unu bildirmektedir. 

m-:mm 
J apon ordqsunun gazetesi A - -::-So~:· :QS~anm -~.~ 

olan KoklqıJıin Şinbun s~ J6Qn ın bertaraf edilmiş olur. Ayni za -
g1Jzetesi baımakaJ~sincle: ~ manda Ingilizlerin ve Amerika-

"Sovyetler Birliğinin Alman - lıl-a.J'ın <la şarktaki nüfuzlşrı ta~] 
yaya verdiği mali~menin arttı- 1 k • e fiye edilmiş olur. Japonya biJ 
rılmasına mukabil, Almanyanın a sımı ilcincisini tatbik için çok müşi 
Sovyetler :Pirliiini .(\syad.ş s~r .. killler t~avvur ettiğirµ:i8n biri 
best bırakıpası suretiyle bir Sov- cisini tercih ediyor.,, 
yet - Alman anlaşması yapıldığı y . Yani ikinci yol olan Çini lsti-

tü~e Ja~nya -oıran ba4J, [~~~~~ .. :zan• ••••••••ı la ile iktifa ediyor, diyordu. 
dl.Jl'IIlıyacaldır. • .f. .... 
.. "Zamanın ica~tından olm~ Sabıha Sertel ' :-.1: Japon ıueteaini uzere yapılacak bır taraflı arazı m-
değişt;rmelel'ine, dünyada yeni ..,. •• ~~·• .. •• AsyaJUP, ı.Pimi W..... 
nizamın kqrulıuası için es8$ t:.e- de onu hariçte bıraknııyacağını, Q kı>ııa.....,. baila.mıııu:• 
meller atılmadan evvel,. herhan- emperyalist olmayan Rusyaıııu ğını söylemni, Udm:l yolma t.J 
gi bir yabancı devlet veya dev- böyle bir taksime YBQ§tıııyaca- bik zaınaııı Jıeld.ijiııi ıiMterlyp, 
let grupu tal'afmdan, hikinli - ğını Japon gazetesinin başmu - Ayııi tarihte llat•uakaı 44 b 
yetin ~a bir <Jevlete intika - lull'lirt de, Başvekil kadar bilir. gayeyi törkt W.tımftı: 
line karşı Japonya tedbirli bu - Fakat Japonya Asyayı yenini. "J~ponya sadece Asyadak 
lunma1' mecburiyetindedir.,, eli- zam ismi altmda hakimiyeti al- mukaddes vaZitesini yerW. p 
yor,(Tob"• 13 <A.A.) tına aJııı"' 1'ar'1'JDJ vermiştir, tirıne~ için h~rp edir,or. Japo * * bu kararuı icrası i~in ortaya bir ya k.ımut~ri ve üııiıı~ri 

8 u )'azılan okqyan bjr •· mazeret koymak lizmı. işte ga- da milyarl4rlrı Yen. ve binl8r 
d.ıµxı, AIDJ.aQfll ile Sov • zete de bu vazifesini yapıyor. gencini fed# ediyor. J14POJJ.)' 

yetler aruwla Asy8'UD ~imi JI. • Asyzı ı1klarınm. lid.erlijl. ~ 
için bir aafaım•aın ınevzuuba.ll- A nti - Komintern paktın bilinde bq ııjJr 'ÜQroıi ö4üyor.,, 
sglduğun,u, zavalh Jaıonyuıın ~mı müt•akip, daha Jqp~n. B"fvelPU t..-. 
bunun haricio,fJe bu'aJuld·~-·. .. 1937 kinunuevvelinde, Alman- JapQP. ~IJ'ltofUPI Vffdl 

---- .,. mubwU.~ '1'1 ~i.mlen hiaaeaiııi .Wak yalk NasyqııtJ. Sq$Yalist fırJs.ş_sı- "Çini zapt;atmok için ovve 
içiıı kollaflıU t;.ailllQllylJFağıD.. nı~ QI'~ qlao Oie Jleptscbe Mançıırya ve Mffolilı.m ıa 
~tJiiiai zann'4u. SovyeU.- Uchr gazetesi, bu anlaşmanın tetmeli;yiz. Diin

3
tyı apı, 

re ve demo~lere ~' Qtj - bir dostluk anlaşmasından ziya • için ~ tvnli im MDtfiQılli 
~~t.ı-o pq4 Alın.ııya i1- de askeri bir ittifak olduğunu P' 

~- ~lıy&,11. .Jaı-cwyaya ~azdıktan sonra şöyle diyordu: yiz.,, cktmJtU. 
~' Aım.ayımm aJdaiı ma~ "Japonyanın Asyaya hakimi - • 
me ıu~.i.Q4e SQvye.tlere -.r· yeti için ild yol vardır: ' imdi lıpuaJa,a •u PJ 
~U .v~i, J,~1çti bir "Çin ile mücadeleye girişe - •UMW• mürua •• 
~ tJnltM nı• cJevletler r~ diğer devletleri, bilhassa mıtQ.)'" tPMhı1 .._.,uo 
1JM•\UlıllltV~tairMN,ıt. nu4ır? Sovyet Rusyqyı yalnız bırak - kaıuıı Berlbı ÜJ""&i hlH>•>'t 
Aette~JhpWWı(Jht~ mak, yahut ta Çini diğer mütte- leyhhJ,e mi no~ı....W,Qı? 41 
bıtjlitJJ)ıfac~, b11 ~)puri)'et fikleri ve garpteki Mongol dev- manyanın Sovyet Bu.ya ile bir 
iı\aJ'tlSfa4.'- .&sy~ b.8Jıin'1y., • !etleriyle beraber, Türkiye de leşip, Asya bikimiyeUJıi Sov 
~ te.U.., ~aktır. dahil olmak üzere çember içine yetJ.ere verip, JıtPQaiMı huiç 

K.-a ty.p öyle ~ Al • almaktır. Bu çemberi kuvvetlen- bırQnı&11na imu. olmao.aapıq 
DlfH-' iJ• ~1...,,, ~-- dirmek için şark denizlerine ha- bu gazetenin ltatmullaniri iti -
böyle bir anlaşmanın yapıla~ - kim 9.Qnals: lazımdır. Şarkla bu lir. Fakat bilmiyen dünya efkan 
~·~~ .\~~ ı.~ ...... . hat Mançurya, Mongolya üstün- ımımuiyesjne h.ıılf.i)J.at4'ri oJdJJ • 
ç ·~ .ı.~~ yan\& • clep Türkistan, :&f~anistan, Iran, itJ gi]Ji ~&ter~ mecburiye -1 ._.. ... t-s q~ 1-ir ~,..j,r. Türkiye olar~ çızilebilır. Bu tin.dçy~ 

, ___ ......,._ ............ '"' ......... _.._.) 

Dr. Z. Gün'ün 
Üniversiteye 
Teberrüü 

- - -o-
Rektör, Bu Hususta 

İzahat Verdi 
Eski tıp fakültesi göz hastalık

ları müderrisi ve 2öz mütehassı
sı Ziya Gün. yüksek bir hamı
yet eseri göstererek bir milyon 
Hr~~ yakın değeri olan büt ün 
emJflkinin varidatını tiniversite
ve t~rk.eı:Jeı:eilin.i bildirmiştir. Bu 
colf. yüksek ki.iltür ve havJrsever
li.k te:ıahürü üzerine vali ve be
~diye rejsj dPktor Lfıtfi Kırdar 
dün ~endisini tedavi edilmekte 
QUitı~ıı. Cerrahpaşa hastahane
sinde ziyaret ve bu kararından 
d.QJavı tebrik etmiş, teşekkürle· 
rini bildirmiştir. 

Kalp hastalı;tından muztarip 
olan ve w:un zamandanberi Cer
r~hpaşa h~tapanesinde tedavi e
dilmekte olan doktor Ziya Gün, 
vaı-idatı ile Üniversite talebesine 
bir yard,ım yapmaktan dolayı 
memnuniyetini izhar etmiş ve te
berriiden şu ~klide istifade e
dilmesini istedi~ini bildirmistir: 

Çalışkan talebeye her sene 
"Ziya mükafatı,, namiyle nakdi 
yardımda bulunulacak, Üniersi
teli~rden kendi sahalannda yük 
sek kabiliyet aösterenler Av
rupaya tahsile aönderilecek. sı -
nıfiarmı iyi derece ile geçen h.
kir talebeye mütemadiyen maddi 
vardımlarda bulunulacak. 

Doktor Ziya Gün'ün bu hare
keti Üniversite ve yüksek ilim 
muhitlerinde çok büyük bir a
laka uyandırmış ve doktorun. 
diğer zenJ(inlerimize güzel bir ör
nek verdiği ifade edilmiştir. 

Rektörün izahatı 

15-5-1941 

.. 
j Tazyil( Altı11da 

Yazan: Naci Sadullah 

Son nutkunda Alınanyadan 
-bahseden Churchill diyor

du ki: 
"- Bu geniıı makine, şimdi, Kutup 

denizinden Ege denizine, ve Atlas de
nizinden Karadenize kadar yayılmak
tadır. Fakat Almanyanm yayıldığı 

bu saha bir kudret kaynağı sayıla

maz. Zira, işin askeri ve siya1! cihe
tini bir tarafa bıraksak dahi, bugün, 
o istilaya ugramış milletlerin Alman 
milletine, ve Alman ırkına kuııı bü
yük bir kin beslemekte olmaları ka
dar hiç bir şey, Almanları yeni Avru
palarım teşi,şten daha emin bir suret
~ menedemez!" 

Churchill'in bu sözlerini hak
sız bulmak mümkün değildir. 
Çünkü şu anda Almanyanın as
keri ve iktisadi talıakkiimü altın
da yaşıyan Avrupa ve Balkan 
milletlerinin hayatlarından hoş
nut bulunduklarına ihtimal veri
lemez. 

Kendisine mensup bir sınıfın 
iktisadi hakimiyetine bile uzun 
müddet mütehammil davnnamı
yan şuurlu bir millet i(fn, ya
bancı tahakkümünün ne alır bir 
yük olduğunu kestirmek J(Üç de
ğildir . Eğer şu anda istilaya ui
ramıs milletler, bu abr hamule 
altında -Churchill'in söylediği şe
kilde- diş biliyorlar, fakat, hak
larını aramıyorlarsa, bunun sebe
bini ancak, as1Ceri tazyikin şid
detinde bulabiliriz. Fakat bu taz
yik, o kini ortadan kaldırmaya 
muvaffak olamıyacağr gibi, uzun 
müddet sindirmeye de muktedir 
değildir. Hatta bilAkis, o kini her 
gün biraz daha büyüten, •e her 
ııün biraz daha bileyen tazyikin, 
bir dinamit fitilindeki ateften 
farkı yoktur. 

Fakat gelin göriln ld, yaym .. 
Universite rektörü profesör ıJan çoktan çıkmış bir oku hafJır• 

Cemil Bilse!, dün gazetecilere şu latan Almanya, bu hakikati .rör· 
m.hatı vel'lJljştir: se bile, ricat yolundan mahrum· 
"- Müd~rris d.~tor Ziya Gü- dur. 

nün servetini Üniversiteye bı- Evet. Churchill'in e sözleri 
rakm#lk arzµsunda olduğuını. ve cloirudur: Çii»Jl.ü ıu ancla Av • 
buna bir şekil vermek üzere gö- rupa kıtasına hakim bulunanla· 
rüşrnek i,stedjğini doktor Mazhar na hayatiyle, onlara mahk4m bu .. 
Esat bana haber verdi. BIJ iş- bınanlann hayatı arasmda tezat. 
lerde ihtisası müsellem olan pro- ların çarpşmalarmdPıı clQğ,u:ak 
fesör, Ebülula Mardin ve Sıddık ''~yfiyet'' em.,ernJbt ~eketi
Sarni 0Jlal' ile aörü~ükten sonra niq. lehi!Jde bi.J" nıabint alamM. 
yanına gittim. Cerrahpaşa hasta- Qımun ;,indir ki, nma 4v· 
hanesi ba.ş}ıe\imi Esat ve aşflbiye l'Upanın esir Jııtlkı, milli, içtimai, 
müı,busısı ®ktor Si.ikrii l:Jıı~ım ve iktisadi bjı kurtulut IJıtiye• 
hazır oldukları halde k~@!iyle ci)'I,, ay-1l~ırsa, y"",:alı bv
konu,tunı. Anedilen mW,.teıif ıranın en korkunç •iüJual, ıecen 
şekillerden ölüme bağlı tesisi ber ıünün şJ~jrli bir kılıç ~bi 
seklini tercih ~ttiğini bıldirdi. biraz ~ahıt ~ilevh~ ~kin1"tkdi· 
Noterce bunp gör~ hazırlanan 2-i bu müthiş kin ~ş~l edeet:k· 
şer>et şahitlerin huzuriyle imza- tir. 
laµdı. Evet, ChurchiU o sözlerinde 

Tesisin maks~t ve gayesi; 'Oni- Jıalr,bthr: y, o hakikııti PrieY• 
versitenin madı;Ji ve mlnevi in- atmasından da anlıyoruz ki, Chur 
kişafına yardlD). etme~ ve Üniver- chill, Almanyayı dUştiıtdflrmesi 
site talebe&jyl~ Darüşşafaka ta- lazım gelen o lcinjn, dilnyanın 
lebesinden IJliist~als: olan}ara tah başka bölselerincle İngiliz lmpa• 
silleri esnasında yardımda bu- rııtorluğ'unu dil tehdit eJfen bir 
lunmak ve bu ll)~sp.tla "Ziya biivük tehlike olduğuna mftd
bursu,, ve "Ziya mükafatları,, rjktir: Bıı itibarla, bravo Ch~ 

ihdas etmektir. c=J1=i=ll='e=! ========ı:;;:::=:;ıı 
Tesisin idare heyetleri rektör

lü~ün reisli4i altında, rektörün 
seçece4i iki dekanla, yaşadıkları 
müddetçe doktor Mazhar Esat ve 
Ziraat Bankası kontrolörleripden 
SaWJ~ttin ile ınmiyet Sandığı 
müdüründen ibarettir. Bu idare 
heyeti ayni zamanda vasiyeti 
tenfiz sıfat ve 5aJQhjyetini de 
haizdir. Tesisin kasad'lrlığını Em 
niyet sandığı yapacaktır. 

Tesisin ~ayı'i n:ıinltulleri; Me
senet oteli ile altındaki Uc: dük
kan, Rasim pılşa hanı, Gündoğdu 
mağazasının üstündeki hanın ya
nya yakııı hissesi, CaAaloAlun
da bir ev ile Yerebatandald Sağ 
4k Yw.du.nun kaı-'1-lmdaki apar
tmuındıoı ibıtJ'.lttir. 

Doktor Ziya Güıı, ıeı-ek bu 
aif•Yri ~ulleri ve gerek men
kı.Jl urvetiııi ölüJPO baA4 olarak 
v,.ptı•ı teail8 ı.hlil etti~i için 
ı..uıum varilleri olan kardesinin 
Ç0'1ukl#nna gyatlaıı müddetin-°' v•~ uWdan bi~at ta
vin edecQtiJ'.,, 

tvınltrln 

K y •y•ll•tlırl 
y llllllM l•ılıyor 

Y tı'dım -vıııleı- ı:emiyeti a
~a ıy b~ itjbJıren köy 
ur•tıe~ ç~açaklat ve köy
UiJÜ ıeıı.vir ed8cıe~dir. Halltev 
llriJN.n köyoülü4 koll4n cemiye
$0. 'bu f~liyetine 1-tir_. edecek•tr· Cemiyet, balkevlariMB mev 
,ut puti ve b.alkevl Q.l•rivatının 
wler• ~ııderil.er• maccanep 
tenilerini isıeıııistir. Hallf.evl~ 
ri bu talebi kabul etmislımlir. 

Bütiin halkevleri ~önüllü hasta 
bakıcı kurılarına yazılm'lk iıti
veıı ~admlıµ'ı her Rfin muntaza
man kaydetmektedirler. $imdi
ye kadar müracaat edenlerin sa
vısı iiört yüz kişiyi bulınuştur. 
Cumartesi akşamından sonra mü
racaat kabul edilmivecek ve der 
hal kursların açurn~ına başlana 
caktın 

MV?EnRRIK: 

TalelJe Yurtklrı 

lutün Kapa11ıyor 
Dün lise olJ{Unluk ve ilkokul

ların ikmal imtihanları sona er
miştir. İlkokul ikmal imtihan
larında muvaffak olanlar vüzde 
doksan ikiyi bulmuştur. Ol2un
h,ık imtihanları neticeleri eu
martesi J{iinü belli olacaktır. U
niversite imtihanlan da cumar -
tesi J{iinü sona erecektir. Tıp ta
lebe yurdları bu~ün4en itibaren 
kapanacaktır. KadirRa talebe 
vurdu da tamir dolayisiyle Ya
rından itibaren yurdlulan tahli
ye edecektir. 

Ahmet Jlişim tıım._u - ~üp 
Halkevi dil ve edebiyat kolu 4 
haziran çarşambp günü saat 15 te 
büyük şair Ahmet Hasim için 
bir Ahmet Haşim ihtifali hazır-
lamıştır. ..._ ••'-• 

lluz J'iyatı - Belediye, buzun 
kilosunun bu sene yüz paraya sa 
tılamıyaca~ı kanaatıne varmış 
ve İktisat Vekaletine bildirmiş
tir. ... __... ---s.-

İzmit Yolu - Belediye, ttskü
dar - İzmit yolunun Samandıra
va kadar olan kısmını sose ola
rak insava karar vermistlr. 

Açlldı Bir Ölüm 
Armatörler birliği reisi Sad*zade 

Rı:za Beyin kardeşi Deniz Ticaret mek
tebi talebelerinden Sedat Sadıkoğlu 
müptelA olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak 18 yaşında hayata gözlerini 
kapadı. 

Cenazesi bugün saat yarnrı(la Be
şikta:ıda Serencebey yokuşu, Çitlen
bik soluıtıflda!P evlerinden kaldırıla
rak öğle namıı.zı Beşiktaı'111 Sinan 
Camilnde kılmdıktan sonra Yahya e
fendideki aile kabristanına defnedile
cektir. Merhuma rahmet dil r ailesi 
ne de taziy tler ederiz 
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Amerikada 
Yükseleu 
Falso Sesler 

Şimdiye kadar siyaset sahasmda 
birleşmeyi prensiplerine muhalif 
bulan demokrat ve cümhuriyetçi
ler bugün mılşterek dava önünde 
parti ihtiHiflarını ve şahsi kavga
larını unutarak Roosevelt'in milli 
siyaseti karşısında ilk defa elele 
vermişlerdir. Binaenaleyh Roose
velt hakikaten mill1 birliğin timsa
lidir. Muhaliflerin itirazları birer 
falso ser olmaktan ilt'ri gideme
mektedir. 

Son Münakaşalar: 

D emokrat memleketlerin 
hususiyeti, harp heyecanı 

içinde bile olsa, herkesin serbes
çe konuşmasıdır. Bilhassa Ame -
rikada serbest münakaşaya her 
şeyden fazla ehemmiyet verilir 
ve efkarı umumiye ancak bu mü 
nakaşalarla yuğurula yuğurula 
olgunlaşır. Harbin başlangıcında 
bitaraflık siyasetinde hemen de 
ittifak halinde bulunan Ameri -
kan efkarı umumiyesi, ancak bu 
serbest münakaşalar sayesinde -
dir ki, şimdi % 80 her türlü teh~ 
likeyi göze alarak Ingiltereyi kur 
tarmak kanaatine varabilmiştir. 

Bu münakaşalar esnasında fal
so sesler çıkmasını da tabii gör -
mek lazımdır. Roosevelt'in bü -
tün Amerikan milletini muvaf -
fakıyetle arkasına taktığı bu sı
rada, hala bu falso seslerin dün
ya efkarı umumiyesinin kulak -
larıru tırmalamakta devam etti -
ğini görüyoruz. 

Roosevelt'in siyasetini tenkit 
eden ve Amerikanın Ingiltereye 
Yardım etmesine itiraz eden bu 
muhaliflerin Amerikan efkarı u
rnumiyesi üzerinde tesir ve nü • 
fuzları kalmamıştır. Çünkü bu 
falso sesi çıkaranların hüviyet -
Jeri onlarca malumdur. Harbin 
başlangıcındanbcri onların mu -
halefet cephesinde bulunmaları
nın hikmeti de Amerikan ef -
kurı umumiyesincc meçhul de -
g ldir. 

~aşlıca Muhalifler: 

g:n~t~. Tahsili mahduttur. Siya
sı fikırleri itimada şayan değil • 
dir. Lindberg harp başlamadan 
evvel Moskova, Berlin, ve Lon -
drayı ziyaret ederek bu memle
ketlerin tayyarecilikteki inkişaf
larını tetkik etmiş ve o zaman Al 
manyada gördüğü müthiş hazır
lık onda büyük bir tesir bırak -
rnıştır. Amerikalı tayyareci Al
manyadan bu intibala ayrılmış -
tır. O vakit Ingilterenin bu de -
rece hazırlanmamış olmasını o -
nun zaafına atfederek Londra • 
dan da fena bir kanaatle ayrıl
mıştır. Iş!e o gün bugün Lind -
berg Amerikanın Ingiltere ile 
birleşmesine muhaliftir. Bu mu
halefetini basamak yaparak şim. 
di Amerikada siyasi hayata adım 
atmak hevesine kapılmıştır. o 
vakittenberi Ingiltere ve Ameri
kada husule gelen tebeddülü bu 
i~i. me!Il~eketin harp sanayi ka -
bıhyetını unutarak, körükörüne 
muhalefetine devam etmektedir. 

Muhaliflerin üçüncüsü de, A _ 
merikanın harbe kadar Londra -
da sefiri bulu.nan Kennedy'dir. 
Bu 7:_at da ln~ılterenin mağlUp o
lacagına kanı bulunduğunu söy
lemekte ve Amerikanın Ingilte
r~ yanında harbe girmekle teh -
tikeye sürüklendiğini iddia et -
mektedir. Kennedy'nin bu mu -
h~lefeti müşahedeye müstenit 
bır kanaatten ziyade, ırki bir za
afa dayanmaktadır. Çünkü Ken
nedy Irlandalıdır. Ve her Irlan
dalının en büyük ırki zaafı In
giliz düşmanlığıdır. 

Roosevelt'in muhalifleri ara -
sında bir de meşhur otomobil 
kralı Ford'u görüyoruz. Ford 
Roosevelt'in lngiltercye yardım 
siyasetine muhalefetini, fabrika
sını harp tayyaresi imaline tah
sisten imtina etmek suretiyle 
izhar etmiştir. Ford'un muhale • 
feti de yahudi düşmanlığından 
gelmektedir. Ford Amerikanın 
en büyük yahudi düşmanların • 
dan biridir. Ve sırf bu projesi yü
zünden Nazizme sempati göster
mektedir. 

Fakat bu muhalifler bugün A
merikada çok gülünç bir vaziye
te düşmüşlerdir. Çünkü şimdiye 
kadar siyaset sahasında birleş -
meyi prensiplerine muhalif bu
lan demokrat ve Cümhuriyetçi -
ler, bugün müşterek dava önün
de parti ihtilaflarını ve şahsi kav 
galarını unutarak Roosevelt'in 
milli siyaseti karşısında ilk defa 
olarak elele vermişlerdir. Bina
enaleyh Roosevelt hakikaten mil
li birliğin bir timsalidir. Muha -
liflerin itirazları birer falso ses 

B u muhaliflerin başında es- olmaktan ileri gidememektedir. 
ki Ci.imhurrcisi Hoover 

vardır. Bu zat daha iki gün ev -ı 
,.d bir konferansında Ingiltere -
nin harbi kazanamıyacağını, A -
rnerikanın harbe sürüklenmesi -
ııin çılgınlık olduğunu iddia et -
miştir. Hoover Cümhurreisliği 
zamanındaki hatalı icraatiyle A
merikada ehemmiyetini kaybet -
ıniş bir şahsiyettir. Bu yüzden 
Cümhur riyasetinde müddetini 
bitirdikten sonra bir daha mü -
him mevkilerde bulunamamıştır. 
Fikir ve mütalaalarına da kıy -

Askerlik lsreri 

Şubeye Davet 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 
1 - Hiç askeri ehliyetnarı:ıesi olmx

yan ve yüksek ehliyetnameli olanlar. 

2 - Askerliklerini tam hizmetli o
larak yaptıktan sonra lise ve daha 
yüksek mektep mezu9u olanlardan 
istekliler. 

met verilmemiye başlanmıştır. 3 - Gayri müslim tabip ve veteri
kinde biraz da bu hezimetin hın- nerlerden (336 Doğumlularla muame
c; vardır. Bugün Roosevelt siya- leye tabi olanlar). 
setine muhalefetinin sebeplerin- 4 - Yukardaki maddelerdeki cvsa
den biri de budur. fı haiz muamelesi tckeınnıül etmiş kı-

sa hizmetlller hemen sevkedilecekle-
Falso ses çıkaranlardan biri rinden üç gün zarfında askeri ehli-

de tayyareci Lindbergtir. Bu zat, yetname, okul vesikflsı, diploması, ve 
Nevyorktan Parise yaptığı uçuş- nüfus cüzdanlariyle şubeye müracaat 
tan sonra kazandığı şöhret ve etmeleri, gelmiyenler hakkmda kanu
ınevkii hazmedemiyen haris bir ni muamele yapılacağı ilan olunur. 

f (•Jii~ıUfifiiim 
ENGİNARI NASIL YEMELİ? 
Enginarın kıymalı ve sağya~lı

sı, taze baklayla kanşık ze~:.tın
Yag· lısı şüphesiz nefis olur. Uze-

, b' :rine su içilince - enginarın ıraz 
acılığından dolayı - su da lezzetli 
gelir, Meşhur hikayedeki kadının 
enginardan sonra su içtiği, suyun 
lezzetini kocasına da tattırabil -
mck iizere o suyu yıllarca sakla
nrnı olduğu gibi. .. 

Bir de, Fret1klerin ya11hkfan 
gibi, en{{inan sadece haşlayarak, 
dışnırlaki kalın yapraklarını çı
kardıktan ~;onra, içerisindeki yap 
rakların yaln•z vuınuşak uçlarını 
bir sal<;a;·a batı~arak, salata gibi 
yemek vardır. .. .. 

Bu iki mmliin hanrrisi. tahıı, vu
nıdün i• tifadesi bakımından, da
h<l iyidir? 

Engin.ar. sndere su irinde haş
landı~ı vakit. ateş üzerinde ya
~nn saattr;>n fazla kalmazsa dört 
tfrrlii vitaminlcri:vle mndenleri
"'İn hensini muhnfaza eder. A vi
tııminin<len 400, Bl vitamininden 
.t'l, B2 vifominind-n 60 ölçü C vi
j "mininden ele 9 miliğram (hep
~i vüzde nisheth-le) f'Ok işimize 
"";avıırak ı:evlerclir. E"!!inart sa
lnta ·ı:t; i :-•e~ek icin de kalt'" onu 
haslarken atı>c; ii7Prinde niha~·et 
yı .. ·1m saat tııtnıaktıl'. 

Enginar ate~ iizerindc otuz beş 

dakika kalınca vitaminlC'rin ilk 
üçü kaybolur. Dördünciisü de ya
rı yarıya iner. Madenlerinden de 
dördü suya karışır, enginarın 
kendisinde bunlardan bir şey kal 
maz. Kaybolan madenler de kıy
metli şeylerdir. Bir kere çelikle 
onun yanındaki manganez kanı· 
mız için faydalı, hem de enginar· 
da hatırı sayılacak nisbettedir. 
Kaybolan madenlerden birinin, 
çinko madeninin enginardaki nis 
heti ehemmiyetli değilse de, ge
ne en2inarın su~·una karışan i,vot 
madeni. bilirsiniz ki, en de5erli
sidir. Demek oluyor ki enginart 
nasıl olursa olsun. )'arım saatten 
fazla ateı? Ü7:erinde tutunca onun 
vitamin terinden ve madenlerin
den beklenen istifade kavbohır. 

Buna karsılrk, enginarda kalan 
öteki madenlerin arasrr>da fosfor
la ki .. eci"' ara-.ındaki\ ııisbet 1.10 
olduğundan kemikle-re faydası 
oJur ... Demek oluyor ki en2inarın 
alafranga usulde yiyebilirsiniz 
onıfan istifade daha ziyadedir • 

Üçün.eli bir U_.'lul de, enıtinarın 
en dışındaki kalın ve dişli yap· 
raklan fıkrr fıkır kaynatarak 
- acılı~ma dayanmak mlimkiin o
ltırsa - fincan fincan İ('mektir. O 
zaman da karaci,i!cr hastalrkları
na karşı önemli bir ilci<: olur. 
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Muharrir Bu Yazısında Bayan İnönü Taıafından Türk Kadınlarına Yapdan 
Hitabın Şümulü Üzerinde Durarak İstiklal ve İnkılap Mücadelesinde Türk ı DA"Mi'f! Kadınına Düşen Vazifelerin Neler Olduğunu Tetkik Ediyor • 

o o o Cömertlik Dersi 

istiklal Mücadelesinde Abbasiler Emcvilerden ikti
darı ellerine aldıkları za. 

man biitün Emcvi ricalini katlet
tiler. Bu rical arasında cömertli· 
ğiyle meşhur bir Zaide oğlu Ma'ıı 
vardır ki mcnkabeleri dillere dcs 
tan olmuştur. 

TÜRK 
KADINI 

i 
....................................................... J 
Yazan : Sabiha S E R T E L 

.......................................................... 
111 zan muhafazakar unsurlarının 

samimi hislerini uyuşturmak, ba 
/rticaa karşı mücadele zan da daha büyük tecavüzlere 

gecmezden evvel memleket da· 

Türk kadınının giriştiği is- bilinde harpsiz bir istila ıçın 
tiJdal ve inkılap müca- sempatik unsurlar !ıazırla_mak i

delesinde, üzerine düşen vazife- cindir. 
lerden biri de irticala mücade- Bu irticaa karsı mücadelede 
ledir. Ecnebi emperyalizmi her kadın erkek tefriki yapmak doğ
devirde ve tarihte istila edeceği ru değildir. Bu bütün vatandaşla
memlekette her şevden evvel rın istirak edecekleri bir mi.ica
mürteci unsurları elde eder. Her deledir. Fakat Türk kadmı bun
memleketin .muhafazakar sınıfı dan bilfiil ve herkesten fazla mu
yapılan inkılaplara muhaliftir Bu tazarrır olacağı içindir ki, istiklal 
muhalefeti istismar gayet kolay- seferberliiiinde bu propagandala
drr. Buna evvela din ismi altında ra karsı da müteyakkız olmak, 
başlarlar. İc kalede elde edilen ve cephe almak mecburiy~tinde
verli muhalif unsurlar derhal in- dir. 
kılabı çürütmek için, bir cok fe- Yarın harbe girivormusuz tribi 
laketlerin. harplerin, hep inkılap milli müdafaa kuvvetlerimizi ha
tan ,geldiğini iddiaya başlarlar. zırlad11llmız. ictimai muaverıet 
Maziye avdet temayülünü uyan- hazırlıklarırnızi y--.~+1ğ1mız eibi, 
dırmağa çalışırlar. Bu karışan düsmanın icten zanta calıııt,ğı ka
bulanık suda avlanmak kolay o- ı.'!leri düşürtmemek iclc de her 
lur. nevi propagandalara ka~ r mi.ite· 

Alman fasizmi her memlekettE> kabil taarruz ve müteka1 f' mi.ida
bilhassa şark mem leketıerinde faa olanlarımızı hazırlarr • lıyız. 
bu silahı kuvvetle kullan • Türkiye Cümhuriyetinde. in· 
mıştır. Mussolininin " kendi- kilabın basladığı günden buı:rüne 
sini rnüslümanların hamisi,. ilan kadar, inkılap sevrinde bir deği
etmesi, Kral Faruk'a hilafeti şiklik olmadığı ıtibi, umdeleri de 
teklif etmesi. Hitlerin "Renim sapasağlamdır. Bunu gerek da -
kavgam,, isimli kitabıntn "İkinci hilden, ,gerek hariçten çürütmek 
Kur'an .. ismiyle Araplara dağı - için irtica silahiyle üzerımıze 
tılması. bir cok Almanların müs- saldıranlara karşı, vereceğimiz 
1ümanlığı kabul etti~i iddiasiyle cevap Türkiyede yapılan inkıla
vakın sarkta vap1lan urona_gan- bın, cebri ve zoraki bir inkılap 
dalar bu takti~in icaolarıdır. değil, halka dayanan bir inkı-

Alman nazizmi Türkiyedı:- de lap olduğunu söylemektir. İnk1-
bu irtica unsurlarını hare- laba yapılan tecavüz, doğ'rudan 
kete ızetirmek icin prooa • doğruya istiklale, Türki.yenin 
l!andalara cok eskirlen bas· varlığına ve birliğine yapılan te
lanmıştır. Daha İsmet İnönü'nün cavüzdür. Buna meydan verme
iktidar mevkiine apJdii!i 1:1ünler· me1iyiz. 
de. kadınJ::ırın evlerine dönt>cek- Faşizme karşı mücadele 
!erini, istihsal havatınd::\ calıstt- Faşizm bünyesi itibariyle, em-
r~lm1v~cak1::ır1rıı. kadml?ra ve· peryalisttir, tecavüzdedir. 
rıl~n sıya~ı hakların eerı alma - · İkinci cihan harbi dünyayı ye
caınnı, aıle hııkuku kararname- niden taksim için emperyalist 
sinin değişeceğini, daha bunun devletler arasında acılmış bir 
gibi irtica propagandalarını yay- harptir. Bugüne kadar harbin ta
mağa basladı1ar. Dahilde hazan kip ettiği seyir, tecavüzde olan 
muhafazakarların samimi hisle· faşizmin bütün Avrupayı istilası 
rini istismar ederk, hazan satın altına almasiyle neticelenmiş ·. 
almmıs adamların bilhassa ku- tir. Bu askeri zaferlere bakarak 
laktan kulağ'a yaptığı bozguncu artık Avrupanın bir faşizm he
oropaı;tandaları kuvvetlendirerek gemonyası altına ~ireceğini zan
hücuma geçtiler. Bu mürteci ya- neden ~pportuniste unsurlar, mil 
zılara zaman zaman gazete sütun- ıetin azmini ve iradesini çürüt-
lannda da rastgeldik. mek için, Alman kuvvetleri kar-• . * * sısında bir harbe girmenin cin-

1 rticam, hak ve hürriyet ve- net olacağı, artık küçük mil-
remf'!iii!i (bilhassa sark mem Jetlerin istiklalleri mevzuubahs 

leketlerinde) irt;~a hareketine olamıyacağını, memleketi harbe 
baı-:;ladığr zaman en evvel hücum sürüklemektense sulhen teslim 
ettiği unsur. kadındır. Bm?ün olmak lamngeldiği propa -
harp mi.ıvacı>hesinde bulunduğu- ~andasını yayıyorlar. Fasiz • 
muz bu devirde zam::ının nezake- rnin irticadan sonra elin -
tinden istifade ederek bu uropa- de kullandığı ikinci silah bu 
,g'andalarm kulaktan kulağa tek- yeni nizam silahıdır. Bu yeni ni
rar vayıldığını duyuyoruz. zam, her manasiyle bir emper-

Almarıya müslümanların dos- valizm nizamıdır. Bütün Avru
tu oMui!ıı icin Arao memleketle- payı tek efendi bir milletin bük
rini İnrriltereve karst himave e- mü altına veren. milletlerin iktisa 
diyor. Türkiyeve bir müsli.iman di, ictimai tekami.ilünü bir tek 
devleti oldui!u icin dokunmuyor- devletin kumandasivle tanzim e
mus. Bütün bunlar, halkın ba- den bu nizam, bütün milletlere 

Hess İngiltereye 
- --
Nasıl İndi? 

Rudolf Hess İngiltereye pa
raşütle indHH zaman onu 

ilk gören David Mc Larren is
minde bir İskoc çiftçisi olmuş
tur. Bu çiftçi Hess'i nasıl bul
duğunu radyo ile şöyle anlat -
mıştır: 

İskoçvadaki kiki.ik kulübesin
de çiftci David Mc. Larren'in 
bir türlü uykusu tutmuyordu. 
Gece bir hayli iler !emişti. 

Birdenbire bir motör gürül -
tüsiyle da1dr_ğı düşüncelerden 
uyandı. Bulutların arasından an 
sızın çıkan bir tayyare onun bu
lunduğu tarafa do,ğru geliyordu. 
Fakat ani olarak motöre bir şey 
oldu, bir saniye içinde tayyare
den paraşütle atlıyan bir ada
mın aşa,l{ı indiğini gördü. 

David, bir sil8.h bulmak üze
re kulübesine daldı. Fakat ace
le bir arastırmadan sonra buldu
ğu yegane silah harman verin
de kullandığr bir oraktı. Elinde 
orak dışarıya çıktığı zaman az 

Yazan: 

ötede yerde açılmış bir paraşüt 
gördü. 

Bu beyaz semsiyenin yanrna 
,gelince yerde bir adamın yat -
makta olduğunu _gördü, Mc Lar
ren onun koluna J:{irdi ve avağa 
kaldırdı. Bu bir Alman zabiti i
di ve ayağı kırılmıştı. 

İsminin Horn oldueunu sövli
yen bu Alman zabiti İskoc cift
çiye vazıh bir ingilizce ile ha· 
yatını kurtardığı icin teşekkür 
etti ve birlikte kulübesine doğ
ru yürüdüler. 

Yolda Horn: 

- Ah, diyordu, mümkün ol
sa da parasütü de beraber geti
rebilsek. Ben bir mucize kabi
linden hayatımı kurtaran bu 
bir parça bezi ömrümün sonun-:ı 

Eme,·i ricali arandığı sırada 
Ma'n bir müddet bir yerde giz
lenmis, Abbasi hükümdarı l\1an 
sur böyle zengin bir adamı ele 
geçirmek için her tarla emirler 
'l:erdiği halde arzusuna mınaffaL 

· olamanus. 
Bir mÜddet scınra umumi bir 

af ilan edilmi._, l\la'n da bundan 
i-.tifade ederek me:n1ana cıknu 
ve Jıiikiimdar tarafından huzuru
na relbedilmiş. 

Mansur, Zaide oğluna sor
muş: 

- Niçin saklandın? Seni arat· 
tığımın esbabı sana ihsan etmek 
it:indi. Senin gibi cömertliğiyle 
tanınmıs bir adanıa köti.ilük :rn· 
pıhr mı? Saha,·etin basına ge. 
lecek felaketlere karşı bir kal
kan gibi seni korur. 

l\fa 'n yeri öpmüş: 
- Bana karsı şanınıza Ja,·ıJ; 

olan muameleyi yaptınız. Fakat 
römertlii!iımlen bahis bu~'tlrma -
~·ınız, ciinkü benden daha cöıner
dini f'Ördiim: 

"S~klandığırn zaman her kim 
J heni tutup size teslim ederse o

n.a büyiik miikilfat vermeyi n· 
detrniştiniz. Bütün halk beni 
arı~·ordu. Gizlendiğim yerde ar 
bk duramı:vacağımı anladım; be
devi kıyafetine girdim, bir t!ev<'
ye binerek röle doğru a~ıldım. 
Maksııdım rok ihsanda bulundu
ğum bir kahile.re ulaşmaktı. Şe
hirden ayrıldığım zaman arka
ma bir zenci diismüştü. 

İSTİKLAL HARBİNDE BİR TÜRK KADINI 

orta çağ devirlerindeki dere
beylik nizamına rahmet okutan 
bir esaret nizamıdır. 

Bu nizamı, tarihi bir zaruret 
ı:ıibi milletlere silah ve cebir kuv
vetiy1e kabul ettirmeğe calışan 
askeri kuvVf•tlerin yanında, iç 
kaleleri feth icin seferber edi -
len kııv,retler beraber çalışıyor -

rın layık olduğu ehemmiyeti ve
receğiz. Girişeceğimiz mücade
lede kadın veya erkek diye bir 
tefrik yapamayız. 

Türk kadınının ikinci 
l stiklô.l ve ~nkılô.p 

mücadelesi 

lar. Biz hiç bir devlet.in nizarniv- Bayan İnönü, girişeceğimiz i 
le alakadar değiliz. Fakat Türk kinci bir istiklal müc-ade-
istiklaline tevcih edilen. istilacı lesinde yer almak üzere bütün 
mahiveti tasıvan. tecavüzi her Türk kadınlarını is başına davet 
hareket karşısıno::\ müdafa::\ ede- e.tti. Bu_gün içtimai vardım ma
ce,ğirnız nizam, Türk istiklalidir. hivetini tas1van bu davet, cok 

Cephede asker, vaki olacak daha sumullüdür. Bugün daha 
hücumu püskürtmekle ne kadar sulh içindeyiz. Bugün vanacağr
miikellef~e. biz de ic cephede ya- mız hazırlık, varınki bir harbin 
oılan bu hiicumları oüskürtmek- tedafüi hazırhğıdır. Fakat rnaa
le mükellefiz. Bu mücadı>lede ka- zallah yarın harbe girdiğimiz gün 
dın, erkek farkI yoktur. Türk ka- den, istiklalimizi kurtaracağımız 
dını, erkek vatandasiyle beraber güne kadar, seferber edilen bu 
fa~izme karş1 vapılacak müca- kadınlardan bekliyPceğimi7. cok 
delerle yanvana bir mevki almak- hizmetler vardır. Birinci i'itiklal 
tadır. Artık milletlerin mukad- harbinde bu suuru ı?ö-.reten ka
deratını silahların tayin ettiili dınlardan bu aiin çok daha fazla
bir devirde, kadın veva e,..kek sını bekliyebiliriz. 
buna karsı ne yapabilir? Dive Bu,gün inkılabın yetiştirdiği 
soru1acak suale şu cevabı verebi- bir nesil. bir münevver nesil var
liriz: dır. İş hayatında. meslek haya-

Silahlar dünyanın mukaddera- tında, üniversitelerde, ihtiyat 
tını tayin etmiyecektir. Eğer bir kuvvet halinde duran, bu şu 
öyle olsaydı, cihan harbinin so- urlu neşil de İnönünün veya Ba
nunda mağlun olan. ta ic Anado- yan İnönü'nün bir davetivle her 
luya kadar dii<;man bovundnrııi!n sahada iş başın~ _geleceklerd~r. 
altına l!iren Türkive. bir istiklal . E:kek .. arkada~ıyle yanyana ıs
ve mukaverrıP.t suuriv]P silkin tıklat ı:nuca?elesınd~ yer. ~~ac~~ 
mez, ve buıtiinkü istiklalini ka- \ olan, ınkıl~bm yetıştırd~gı mu
zanamazdI. Haro bitşt> dahi. bu nevver ~esl~n bu kı".~etı~ yardı
cidal bitmh·ecektir. Bu C'idalin m~nı munk17ler dahı ınkar ede
sonuna kadar Türk kadını da her mıveceklerdır. 
vatandasla beraber bu mi.tcade- Yarın yeni bir istiklal müc~
ıeve devam edı>cektir. D::\hilde- delesine ~irersek bu, Türk ka
ki propagandalara teslimiyet drnı için bir imtihan olacaktır. 
telkin eden bozguncu fa<,:i7min Birinci istiklal harbinde bu im
karsısm-:l cesaretle cıkan. bütün tihanı muvaffakıyetle veren k:ı
vatandaslarına kuvvet telkin e- dınlarımızdan, bu ikincisini cok 
den. icabında harpte ve daha b~yü~ b!r huzur, co~ d~h_a 
harpten sonra istikrnl cidalinde kuvvetlı hır ınançla beklıvebılı-
yımvana <'ıtrpı~acak olan kadınııı riz. Çünkü T~r~ kadın~ inkılab:ı I 
arkadaşlrğına bugün değilse ya- olan borcunu ödıyecektır. 

kadar bir yadigar olarak sakla
mak isterim .. 

Kulübeye vardıkları zaman 
giirültülerinden ciftcinin anne
si ve kızkardesi de uyandı. İh-. 
ti:var kadın, derhal yarah aske
rin ayağını sarmağa kovuldu. 
Gene kız onlara cay pişirdi. Ge
cenin bu saatinde ocaklarına di.i
sen bu yaralı dfr*mlin zabitine 
iyi bah"ınalıvdı.:tv'P\ik~tı'Jkendisi
ne wh:fl~k\'UMqfS&tütıle.Pi!J~ıı!&ıtıaQ 
Horn: 

- Çok geç değil mi? Dedi. 
Bu saatte hiç çay içilir mi? 

Mc Larren'in kız kardesi bu 
iri yarı esmer zabitin daha kuv
vetli bir içki istedi~ini derhal 
kavram ıstı. 

- Acaba biraz biradan hoşla
nır mıydınız? 

- Evet, çok, rica ederim, biz 

Münihte çok bira içeriz eğer 
şimdi biraz verirseniz çon m:ık
bule ge('er. 

Gene kız Horn'a bira verirken 
o. cebinden bir çocuk resmi cı
kardı ve ,genç kızla annesine 
gösterdi: 

- Bu, dedi, benim geride bı
raktığım cok sevı;ıili vavrumd11r. 

Cebindeki resimler arasında 
kendisinin de muhtelif pozlarda 
resimleri vardı. 

Bu sırada semtin polisi mm
taka sıhhiye birliğinin doktoriv
le birlikte içeriye girdi. Hepsi 
de bu iri yarı esmer Alman za
bitinin samimiyeti önünde sa· 
şırmışlardı. O, sorulan resmi su
allerin hepsine ,güzel bir ingi
lizce ile cevap verdi, resmi mu
amele bittikten sonra Horn'u 
sıhhiye otomobilinin içine koy
dular .. 
Ayrıbrken bile o hala Mc 

Larren'e teşekkür edivor ve pa
raşütünü saklaması için ona ri
ca edivordu. 

Böylece uykusuz ve heyec:m 
icinde !!ecen bu ı?ece sona erdi. 
Fakat ciftci Mc Larren ile aile

, si ertesi ı?;i.in de hala bir ırece 
evvelki \·aka ile meşı?uldiilcr. 

Çöle girer girmez zenci koştu 
ve devemin yularından tutarak 
çökertti. 

- Ne istiyorsun? Dedim: 
Seni Mansur istiyor, ona 

götiircceğim. Dedi. 
- Ben kimim ki beni hüküm

dar istesin,. Ben köylü bir ada
ınım. 

- Sen Zaide oğlu l\la'n'sm. 
Kurnazlığı bırak; ben seni sen
den iyi bilirim. 
Artık yapacak bir şey yoktu. 

Heybemden bir dizi mücevher 
~ıkardım: 

- Şunu al ve benim yakamı 
bırak! Dedim. Bunun Jn~rmeti 
::\Jansurun sana verecea müka
fattan 3 liz n1isli fazladır. 

Cernhiri aldı. muayen~ etti: 
- fa·et! Dedi. Dediğin gibi

dir. Fakat sana bir kac mal so 
~ncağım. Bunun cevah;nı "\'Cr • 
mezsen rnHce\·Jıeri kabul etmem, 
Halk seni cömertlikJe vasfeder • 
ler. Sen ömründe Jıic malının 
hepsini bird.cn bah~ettin mi? 

- Hayır! Dedim. 
- Yarısını ettin mi? 
- Hayır, etmedim. 
- Onda birini olsun ihsan et. 

tin mi? 
Buna karsı da "hayır!., derneğe 

utandığım için: 
- Belki mahmın onda birini 

vermisimdir! Dedim. 
- Ben öyle bir adamım ki hü

kümdardan yirmi dirhem aylık 
alıyorum. Başka da on para ser
,·etim yoktur. Bana vcrdii:in bu 
cc,·herin kıymeti binlerC'e altın 
eder. Bunu bana bağışlad•i:ln i
çin !')imdi bu mücevher benim 
malım olmuştur. Fakat ben bu
nu yine sana geri veri:rorum ve 
seni serbest bırakıyorum istedi
ğin yere git \'e dünyada senden 
daha röınert adanı bulunduğunu 
da anla! 

Dedi ,.e nıiicevlıeri kuca!tınıa 
atarak de,·enin yularını bırakh, 
çıktı, gitti. 

Tarihri 

Hess Hastahanede 
--~~~----~---~ 

Horn kaldırıldığı Glaskow 
hastahanesinde husus; 

nezaret altına alınmıştı. Gece 
yarısı dere 'esini almak üzere 
yanına giden hastabakıcı onun 
şöyle söylendiğini duydu; 

- Havdi canım siz de.! Br>n 
Horn rleiiilim... Ben Hitlerin 
muavini Rudolf Hess'im .. 

Bu sözleri duyan hastabak1c1 
derecrvi bir v1>na bırakıp der 
hal nöbetci doktora koştu ve tC' 
sadüfen isittiklerini anlattı. Va
ziyet derhal icap eden makam· 
lara bildirildi. Ve ta'hkfkat::ı 
baslandı. Rudolf Hess'in bir fkı 
rt>smini derhal ciftcive ıtöster
diler. Ve bu adamı tanıyıp ta· 
nımadığını sordular. O gayet 
emin bir tavırla: 

- Tanımaz mıvım. dedi. Bu 
daha dün ıı;ece bizim tarlaya dü 
şen ta:vvarecidir. 

Bu resmin Hitlerin muavini 
Rudolf Hess'in resmi oldu~unı· 
sövledikleri zamım o saınrdı. E 
vine kimin misafir oldu~nu o 
zaman anlrvordu. Fakat iddia
sından \"8Zı?ecmedi: 

- Kim olımıa olsun'. Ben 
dün ~ece onu burada buldum. 
Dedi. 

ih 
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Bir kaç gün sonra etrafında 
bir kaç Fransız arkadaşı ve yer
lilerden büyük bir kalabalık ol
duğu halde resmen Fransa kralı 
namına limanlariyle, kuleleriyle, 
körfezleriyle, civar boğazlariylc, 
bu Luizyan havalisini, keza "Sen 
Lui: Saint - Luis - Ohio" büyük 
nehrinden itibaren, Kolber yani 
Mississipi nehri boyunca, ve bu 
nehrin membaından, Meksika 
körfezine veya denize olan man
sabına kadar, Palmiye çayını da 
unutmıyarak, bütün kollannı. o 
havalideki bütün ahaliyi. millet
leri, vilayetleri, kasabaları, şe
hirleri, köyleri madenleri, cev
herleri, avları, nehirleri" tasar
rufuna aldı. Ve "Buda, Koller 
nehrini inen veya çıkan ilk Av
rupalıların biz olduğumuz, yer
liler tarafından bize verilen te
minata istinat eder.,, 

Ispanyollar Soto ile bu toprak 
lara altın aramak için gelmişler 
fakat terketmişler. Oralarda ha
tıraları bile kaybolmuş. Bu ova
ların Amerika müverrihi John 
Fuiley'e göre Missisipi nehri ke
lımenin bütün manasiyle Fran -
sızdı: 

John Fuiley "bu yolu açmak 
için bir buçuk asır çalışmak icap 
etmiştir; her merhalesi Fransız
ların hakiki bir zaferidir. Fran
sa buralann tasarruf unu daimi o
larak elinde tutmamışsa da; şe -
rclini olsun muhafaza etmiştir.,, 
diyor. 

Oralann tasarrufu evvela In -
gilterenin tnsarrufuna geçecek -
tır. 

lnglliz kolonileri 

S en Loran kıyılannda, Mis
sisipi boylarında, Fransız

lar lngilizlere takaddüm etmiş -
lerse de Amerika Birleşik Devlet 
]eri olmıya namzet olan koloni -
lerin doğacağı havalide, ilk gö
riınenler Ingilizler olmuştur. Ka
boların ((Cabot) seyahatleri üze -
nnden birçok yıllar geçmiş, ln -
gilizler hala yeni dünyaya yer -
1 şmiye başlaf!lamışlrdı. Uç çey
rek asırdan fazla bir zaman hiçbir 
kimse bu seyahatlerin, keşiflerin, 
ne büyük ehemmiyetini, ne de, 
istikbalde bundan çıkncak hay -
rete şayan değişiklikleri, anlıya
mamıştır. Nihayet Ingilterede, 
hır adam, yüksek sınıftan bir 
sabsiyet çıktı, Atlantiğin öbür ya 
kasında bir gün bir milletin do -
gabileceğini evvelinden görcbil
dı. Bu adamın adı Sör Volter Re-
1"yg (Sir Walter Raleigh) idi. 
Volter Releyg, üvey kardeşi Sör 
Hamfrey Cilbert'e (Sir Huphrey 
• ılbcrt) kraliçe Eliznbetin (1578) 
de verdiği bir fermaniylc "Bir 
hırlstiyan Prensin fiilen tasarru
f ında olmıyan uzak ve fayen müş 
riklere ait bütün topraklara ta -
sarruf etmek ve oralarda otur -
mak,, yani mülk olarak koloni 
tesis etmek hakkını ve onun nü
fuzlannı ele aldı. 

Cilbert, Ternövün çorak sahil
lerinde boşu boşuna bir müesse-
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se kunnıya çalıştı. Imtıyaz ken
disine geçince, Knleigh'dc güzel 
bir plôn kurdu. Raleigh mahir bir 
gemıci, cesur bir asker, miıkem -
mel bir edip, zarif bir şaır, alım 
bir müverrih, kibarlığı tam bir 
saray adamı idi, şahsında, bu znt 
bize, Renessansın, kuvvet, ve gü
zellik havası içinde yetiştiği, o 
yüksek ruhlu insanlardan birini, 
üstun adamlığı temsil eder. 

Kra}ıçe Elizabeth'in ileri göz.· 
delerinden biri olan bu adam 
fazla olarak çok zengindi. Ame
rikadn koloniler tesis etmek üze
re gemiler donatmayı isteyince 
Kraliçe istidasıru kabulde teha -
lük gösterdi. 

Bu suretle gönderilen ilk iki 
gemi şimali Karolin sahiline 1584 
te vardı. Sefer hiçbir kolonizas
yon teşebbüsüne girişilmedi; bi -
raz sonra bu gemiler Ingiltere -
ye döndü. Krallığından başka ko
cası olmamakla övünen (kız 
oğlan Rız) "bakir kraliçe,, lfıka -
hından hoşlanan Elizabeth lez -
zetli yemişleriyle, kokulu büyük 
ağaçlariyle, yerlilerin, üzerinde 
"altın devrinde olduğu gibi., ya
şadıkları anlaşılan bereketli top
raklariyle, bu yeni havalinin ha
rikalarından bahsedildiğini işitin 
ce "memlekete benim hatırama 
olarak bftkire diyar (Virginie) de-
meli,, dedi. 11Amerikada bir In
giliz milleti yerleştirmek,, tasav
vuru ile derhal iki gemi daha 
yola çıkarıldı. Plan, Ruanoke ada
sında bir koloni kurmaktı. Fa -
kat endiyenlere (yerliler) çok 
mütecaviz davrandılar. Yiyecek 
kıttı; koloniler buğday ekecek 
yerde altın aradılar. Kendilerini 
Ingiltcreye götürecek gemi gel
diği vakit açlıktan ölmek üzerey
diler. Iki sene sonra Raleigh tara 
fındnn üçüncü kadın, erkek, ço
cuktan mürekkep bir kafile gön
derildi; bunlar da evvelkiler gi
bi Ruavoke ndasına yerleştiler. 

Virginie Dare (Deyr) Ingiliz as -
lından ilk Amerikalı çocuk 1587 
de burada doğdu. Bu koloninin 
akibcti evvelkinden daha iyi ol
madı. Kumanya tedariki için va· 
li Ingiltereye geldi. Anlaşılan iş· 
ler kolayca ve kendi kendine hal· 
lolunamadı. 3 sene sonra Aıneri· 
knya döndüğü vakit koloniden 
hiçbir iz kalmamıştı. 

Kolonlar yerlilere mi karışa -
rnk gittiler, yoksa mnhv mı oldu 
lar anlaşılamadı. Artık kendile
rinden bahsedilmez oldu. Her üç 
teşebbüsü de muvaffak olama · 
makla beraber Volter Raleigh 
yolu açmış ve örnek olmuştu. l• 
lave edelim ki, bu adam, Avru -
paya, emsalsiz bir talie mazhar 
olan iki ot sokmuştur. Patatefl 
ve tütün. 

Aradan daha 20 sene geçti. Sa· 
rayın parlak centilmeni olan Sör 
Volter Raleigh'den büsbütün 
farklı fakat hatırlanmıya değer 
başka bir !ngiliz daha çıktı. 

: (Arkası var) 

isarlar 
Yek" leti Teşkilatı 

ola ı 

Dün B. M. Meclisinde 

Müzakere Edildi 
Ankara, 14 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Refet Ca
nı tezin bnşkanlı~ında toplanarak 
Izmır vililyeti hususi idaresince 
yapılacak istikraza hazinece ke
falette bulunulmasına dair ka -
nunun, ıkınci müzakeresini yapa
rıık kabul ettikten sonra inhisar· 
lar umum müdürlüğü teşkılat 
kadrolarına müteallik kanun la . 
yihasının muzakeresine geçmiş -
tir. 

Maddelerin müzakeresine ge
çilmesi münasebetıyle bu teşki -
lat kadrosuna it kanunun yeni 
bir takım masrafları istilzam e -
dip etmediği hakkında sorulan 
bir suale cevaben gtimri.ık ve in
hisarlar vekili Raif Karadeniz 
yeniden hiçbir masraf ihtiyar o
lunmadığını bütçesi ıle verilmiş 
olan tahsisat çerçevesı içinde ka . 
lınmış olduğunu söylemiştir. 

Kibrit inhisarlannın vaziyeti 
ile kibrit kutularında noksan ve 
kibritlerde tesadüf edilen tehli
keli arızalar ve fiyatlarına yapıl
makta olan on para zamlar üze
rinde Ziya Gevher Etili (Ça -
nakkale) tarafından sorulan sual 
lere karşılık olarak verdiği ce -
vapta inhisarlar vekili, kibrit in 
hisarının 20 sene müddetle bir 
işletme şirketine tevdi edilmiş 
bulunduğunu ve bunun kontrolü 
ve kibrit fıyatlarının tayin ve tes 
biti işinin Mnlıye Vekaletini ala
kadar eylediğini, kibritlerde gö
rülen firızanın harp dolayısiyle 
başka yerlerden temin edilen ec 
zanın bu arızalara sebep olduğu
nu, bunun ıslahı ve kutulardaki 
kibrit adedi noksanının önüne 
geçilmesi için liizımgelen tedbir
lere başvurulduğunu bildirmiş -
tir. 

Maliye Vekili Fuat Ağralı, kib 
rit fiyatlanna yapılmakta olan 
zam veya tenzilin mevcut muka 
vele hükmüne göre dolar fiya -
tında görülen temevvüçlere na -
znran icra edildiğini bildirmiştir. 

Izzet Arukan (Eskişehir) inhi
sar idaresi kadrosunda f örülen 
mürakabe heyetinin vekalet kad
rosu için yer alması lazımgcldiği 
mütalaasında bulunmuş, Ziya 
Gevher Etili de ayni "lloktatna -
zara iltihak cttii:;tini söyledikten 
sonra ihtisas mevkilerine ait cet
veldeki bazı vazifeler üzerinde 
durarak bunların esas kadroya 
alınmasını istemiştir. Mazhar 
Müfit, müdür muavinlikleri ih -
dasında bir zaruret görülmediği -
ni kaydederek kadro ve teşkilat 
üzerindeki düşüncelerini izah ey 
lemiştir. 

Bütçe encümeni reisi Ismet A
ker (Çorum) ve mazbata muhar
riri Sırrı Day (Trabzon) kadro ve 
cetvellerdeki vazüe ve memuri -
yetler ile bunlann encümende 
tetkiki esnasında gördükleri ta
diller etrafında izahat vermişler 
ve bu müzakerenin sonunda ka
nun layihasındaki kadronun tet~ 
kiki için muhtelit bir encümene 
verilmesi hakkındnki takrir ne 
layihanın bütçe encümenine ia
des~ umum müdür muavinlikle 
rine ait vazifelerin kadrodan çı
karılması, ihtisas mevkilerinden 
bir kısmının esas kadroya alın -

Hatta White Plains'deki evinde, köpeği bile 
vardı, hem de iki tane! ( 

Yazan: Vicki Baum 
Ev, tek adam için, fazla genişti; radyo ve viski 

işelerinin arkadaşlığı ise daima eksik bir arka
<.laslıktır. 

Thorp, genç kadına bakmak için, orada daha 
beş dakika kadar kaldıktan sonra, şimal kapısın
dan mağazaya daldı. 

İstihbarat bürosunda, kır saçlı bir kadın oturu
yordu; görünüşüne bakılırsa, ıslahat cemiyetle -
rinden birinde aza olması icap ederdi! 

Thorp'un bugün, iyiliği üstündeydi; şapkasını 
çıkartarak ak saçlı kadına yaklaştı: 

- Şu vitrinde teşhir olunan genç kadını satın 
almak isterdim, 

- Ne buyuruldu, efendim? 
- Vitrindeki genç kadını. Fiyati da fü:;tünde 

2.80 dolar. Doğrusu iyi bir fırsat. Kimden alabi
lırim? 

"İstihbarat bürosu" yumuşamış bir eda ile ce
rnp verdi: 

- Mösyö Hitife ediyorlar, size ne gibi bir hfz -
mette bulunabilirim? 

Thorp'un krizi geçmişti; mağazaya niçin gcldi
~ini hatırladı; 

- Filip adında birisiyle konuşmak isterdim. 
Burada çalışıp çalışmadığını biliyor musunuz? 

- Filip? Hafiye mi? Bir dakika, l\Iösyö Krom
vel'i çağırtacağım. 

Telefonla bir şeyler konuştu ve bir müddet 
sonra ak saçlı istihbarat bürosu onu geniş omuz-
1u, futbol şampiyonu tavırlı, iri yarı bir delikanlı 
le tanıştırdı. 

- Mösyö, Mösyö Filiple konuşmak arzu edi -
arlar. 
Avukat: 
- Adım Thorp'tur. yanımda Filip imzalı bir 

mektup var. Onunla görüşmek isterdim. 
- Filip şu sırada kürkler deposundadır, Mösyö. 

Den mağazanın yeni hafiyesiyim. Eğer herhangi 
..,ir şey ... 

Mö .. yö Thorp aceleyle: 
- Hayır, hayır, dedi. Teşekkür ederim. Yal 

tız' bana lıitfen şu deponun yolunu ızöstcrin. 

K.romvel: 
- Sen bu işleri kolay kolay oluv~rir mi sa

nıyorsuq bal kabağı! mtınrtsına gelen bir eda ile 
gülümsedi, ve: 

- Yalnız, dedi, kimsenin kürkler depostına in
mesine müsaade edilmez. 

- Pekalfı . Ama tabii bu adamı buraya çağı
rabilirsiniz ya .. 

K.romvel onu, soruşturucu gözlerle tepeden rır
nağa siızdu. Ak saçlı istihbarat bürosu (!) ürkek 
bir halle: 

- Belki ihtiyar Filip için, bir iş, bir mevki 
mevzuubahistir, diye söze karışmak istedi. 

Yeni hafiye kadına göz kırptı: 
- Bir iş mi mevzuubahis, bayım? 
Fakat yavaş yavaş, Thorp'un sabrı tükeniyordu: 
- Siz bana şunu söyle) in: Bu Bayı görebilir 

miyim. göremez miyim? Evet, yahut hayır!?. 
- Yarım saatten evvel olmaz. Aşağıda devriye 

vazifesini bitirmesi Hızım. 
- Teşekkür ederim. Benim için o kadar mü

him değil! . 

Ve ifrit gibi sokağa ıfu.tlrdıI Şitnöi IMosyö Thorp, 
kendısi üzerinde, acayip bir mektupta yazılı bir 
saçma için, kendi kendisıne işkence eden, gülünç 
bir adam tesiri bırakı;>'"'Ordu! "Sabık,, karısının ha
reketlerinden, ona neydi, sanki?!. .. Hakaret gör
müşse, bu da nihayet sırf kendisine ait bir işti!. 

Nisan güneşi altında bu küçjjcük gezinti, içini 
alışık olmadığı acayip bir ferahlık hissiyle doldu
ruyordu. Bu belki de biraz, vitrindeki o "küçii -
ğün,, tesiriydi. Doğrusunu söylemek l:.'lzım gelir
se, onu tekrar görmek için sabırsızlanıyordu. Fa
kat, Stev Thorp sokağa çıktığı vakit, 7 numaralı 
vitrin. artık bombostu. Yahut. dahn doirrmm. Hl 

• 

!Taşkınlar Ve Su ;:R=Haftaki 

HücumlarınaKarşı Maçlar 
Bu hafta Ankara ve İstanbuld~ 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

K 'T' db • • milli kümenin deplasman maçları orunma 1. e ırz yapılacaktıı:. Galatasa;avileFe~. 
nerbahçe Ankaraya ırıdecek. fz
mirin Altınordusu ile Altavı da 

8.00 Program 
8,03 Haberler 
8.18 MUzlk (Pl.) 
~.45 Ev kadını 

19.10 Konuşma 
19.30 Haberler 
19.45 Ziraat tak· 

viml 

Hükumet 

Dahiliye 

Tarafından Hazırlanan Layiha 
bu sene ilk defa olarak İstanbu
la ~elecektir. Cumartesi ızünü 
Ankarada Demirspor ile Galata
saray, Gençlerbirli{?i ile Fener -
bahce. İstanbulda Altınordu ile 
İstanbulspor. Altay ile de Beşik
tas oynıyacaktır. 

Encümenince Tetkike Başlandı 

Ankara, 14 (TAN) - Tsfia Ve
kaleti . tarafından hazırlanan taş
kın ve su hücumlarına karşı ko
runma kanunu layihası, meclis 
dahiliye encümeni tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Layiha esaslarına göre hüku
met. yüksek seviye ,gösteren u
mumi ve hususi kapalı veya akar 
suların taşkını altında kalan 
veya su hücumlarına maruz bu
lunan arazi sınırlarını tesbit ve 
ilim edecektir • 

Bu sınırlar jGinde hükumetten 
müsaade olmaksızın ~ahıslar. ce
miyetler, vakıflar ve belediye -
ler tarafından suyun akıtma· 
sına veya suyun seviyesinin yük 
selmesine tesiri olabilecek tesi -
sat inşa veya tadilat yapmak ya
sak olacaktır. Sahil ve setlerin 
taşkın sularla vıkılma tehlikesi -
ne veya halkın su afetine maruz 
bulundu~unu görenler derhal ma
hallin su işleri veya nafia mü
dürlüklerine veya en yakın muh
tar veya jandarma daireleri ve
ya mülkiye amirlerine haber ver
meğ'e mecbur olacaktır. Taşkın 
sularla sahil ve setlerin yıkılma 
ve yarılma tehlikesine maruz 
bulunması veya civar arazinin su 
istilasına uğraması gibi haller 
de hadisenin vuku bulduğu ma
hallin en büyük mülkiye amir
lerinin öyle tehlikenin mevnuu 
lerinin emriyle tehlikenin mev
cut bulunduğu köy ve kasabala
rın 18 yaşını bitirip 50 yaşını 
doldurmuş bütün erkek nüfusu 
ellerinde bulunan balta, kazma, 
çapa, kürek, ve el arabası vesa
ire ile tehlikeye maruz yerlere 
S?iderek hizmet ve yardım etmi
ve mecQur olacaklardır. Bu kuv
vet kafi ızelmediği takdirde teh
like dışında kalan komşu halk -
tan kabiliyetli olanlar da e11erin
de bulunan her türlü malzeme 
alfıt ve vasıtalarlar bu yerlı;?re 
çağırılabilecektir. 

Bu islerde çalıştırılanlara bu 
mesailerine mukabil ücret ve 
katık temin olunacaktır. Bu is
lerde çalışırken sakatlımanların 
kendilerine ve ailelerine tazmi
nat verilecektir. 

man husule getirdikleri taşkm
lar tesiriyle geniş sahalar su 
altında kalmakta ve bu yüzden 
maddi ve manevi büyük zarar ve 
hasarlar vukua gelmektedir. 

Son iki yıl içinde yurdun bazı 
mıntakalarında vukua ge1en taş
maların bazı sun'i amiller te
siriyle tahrip sahasını arttırdığı 
görülmüştür. Yıllardanberi vur
dumuz için birer iıfet halinde de
vam edeh bu hfıdiselerin bilhas
sa son iki ay içinde açtığı rah· 
neler bunun süratıe kapatılması
nı icap ettirmistir. Bu suretle 
hükumet ve alakalı olan vatan -
daşlar elbirliğiyle bu mücndele · 
de müştereken çabşacak inşaat 
ve tesisatın muhafazası ve ıslahı 
ışlcrinde hisselerine dilsen vazi· 
feyi yapacak ve bu sel felaketle
rine karşı alınmnsı lazım gelen 
tedbirleri almakla mükellef ola
caktır. 

PİYASADA: 

ltalyanlar Nohut ve 

Yumurta istiyorlar 

Pazar .ı?ünü takımlar bermutat 
rakip değistirer~k birer mac dn
ha yapacaktır. İzmir t:tknnlarını 
İstanbulda eörmek. onların haki
ki kuvvetlerini iyice anlamak 
imkanını verecektir. Galatasarav 
ve Fenerbahce takımlarında da 
bazı değişiklikler yapılrıcai:!ı söv
lenmektedir. Bilhassa Fenerbah· 
çenin buııünlerde eski verimli 
muhacim hattını te}uar sahnya 
cıkarması ve golcü olarak bnm
mıs bir oyuncu~undan istüade et 
mesi mııhtemeldir. 

Bugünkü aeçme 
müsabakaları 

19 mayısta Fenerbahçe stad· 
vomunda mektepliler arasında 
vapılacak olan atletizm müsa -
bakalarının secmeleri buj!Ün sa
at 15,30 dan itibaren ayni stad· 
da yapılacaktır. 

Şimdiye kadar bu rnüsabakala
rR vedi mPkteo kRvdedilmiştir. 
l stanbul atletizm bayramı 

25 mayısta Robert Kollei sn
hasında vaoılacak olan İstanbul 
atletizm ..:ecmeleri pazar sabahı 
ayni sahada yapılacaktır. Miisa
bakalara istirak edecek atletlerin 
vann akşama kadar atletizm a
ian 1 ı i1ına isimlerini kaydettirme
leri lazımdır. 

Diin muhtelif memleketlere 
260 bin liralık ihracat yapılmış
tır. En ziyade Almanyaya tütün 
gönderilmistir. Alman firmaları 
son günlerde Marmara havzasın-
dan mühim miktarda tütün aı- Muayyen Günlerde 
maktadırlar. Şimdiye kadar Al
manların aldıkları tütünün mik
tan 18 milyon kiloyu bulmuştur. Gitmiyenlerin 

İtalyan firmaları memleketi -
mizden yumurta. nohut ve yağlı Vilayete Müracaati 
tohumlar istemektedirler. Bul-
garistandan da palamut, zeytin, Kendi arzulariyle şehrimizi 
zeytinvağ talep edilmektedir. terkedeceklerini bildirenlerin ka 

500 Çuval Kahve - Ticaret o- ra ve deniz yollariyle Anadoluya 
!isi tarafından ~etirtilen 500 nakillerine devam edilmektedir. 
çuval kahve. Ziraat Bankası an- Evvelce gitmeleri icap eden bir 
barında bulunmaktadır. Bu kah- çok aileler, çocuklannm imtihan
velerin ne zaman pivasaya çı- lan ikmal edilmediği icin muay
karılacaj!ı hakkında henüz bir ven ~ünlerde sevkedilememişler
karar verilmemi tir. dir. Bunlardan çok kalabalık bir 

... 
12.30 Saat ayarı 
12.33 Fasıl h eyeti 
12.50 Ha berler 
13.05 Fasıl heyeti 
13.20 Müzik (Pl.) 

* 18.00 Şaat ayan 
ıS,03 Cazbant 
18.40 incesaz 

19.50 Şarkılar 
20.15 Radyet ga-

zetesi 
20.45 MUzik (Pl.) 
21.00 Dıleklcr 
21.30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Hnberler 
22.45 Caz (Pl.) 
23.30 Kapanış 

Hazin Bir Ölüm 
Geçen sene bil 
mayısta vefat e 
~n Alynnak Mu: 
t..ıfa paşa mahdu· 
nııtı :i;~1p ve mu· 
harrir arkadaş1.a . 
rımızdan doktoı 
Cemil Süleymar. 
Alyanağın kızı 
seker inhisarı mE 
murl:ırından Ba· 
yan İlhan Alya. 

nak bir ameliyat netıccsi olarak 
vefat etmıştir. 

Cenazesi dun Gureba hastahn· 
nesinden kaldırılarak namazı Teş
vikiyc camiinde kılınmış ve Fe· 
riköy aile kabristanına tevdi e
dilmiştir. 

On beş gün evvel de İlhnnırı 
babası Denizyolları işletmesi sa • 
bık etibbasmdan Cemil Süley· 
manın vefatının birinci ölüm 
yılını, akraba ve eviddası kabrin· 
de hatırlamışlardı. Henüz 21 ya· 
şında hayata f.?Özlerini ebcdiv • 
yen kapayan zavallı İlhan, ken· 
disini tanıyanlar tarafından çok 
ı;evilmekte idi. Kederdide .... ne 
ve akrabasına samimi tazivet!e
rimizi beyan ederız. Bu ı&nc ya
sında aramızdan ayrılan zavallı 
İlhanın ka~rini; çnlıştı~ı şeker 
inhisaı:ı İstanbul şubesi ile, tale
besi bulunduğu Güzel san'ntler a
kademisi ve di~er ahbapları ta
rafmdan P.önedirlen çelenkler 
süslüyor, bu hazin merasimde bu 
lunan zevatın gözyaşları Slllluyor 
1u. ~ 

Bir l\iuallim Ölüll ., 
İstanbul Öğre1m.enlcrJ Yardun Ce

miyeti Reisliğinden: 
Cemiyetimiz azn!lndan ~ ~ız 

Ortn okulu Türkçe ÖğretnienJ Hayri 
Bntır'ı aramızdan kaybettik; kederli 
nllcsine ve sayın arknd~lara ıazJyct
lerimizi sunarız. 

Taşkınları önlemek, vanınn ve 
vığıntılan kapamak üzere 8318-
hiyetli memurlar tarafından hiı
disc mahalline gitmeleri emrolu
nanlardan, hastalık gibi meşru 
bir sebep olmaksızın ,gitmivenlc
ri cebren sevketmeğe mahallin 
en büyük mülkiye memuru sa
lfıh iyettar ofocaktır. 

Qay ve kahve birli~i elinde grup, dün vilayete müracaat et
mevcut olan 11 çuval kahveyi vi- miş ve bu~ünlcrde A.nadoluya 
layet emrine vermiştir. Bu kah sevklerini istemişlerdir. vaayet 
ve1erln 6 çuvalı belediye koope- bunların ellerindeki biletlerle bu 
ratifine ~eriye knlan kısmı da günden itibaren istedikleri yerle
İstanbul vilayeti kazalarına tev- re Devlet deniz ve kara vasıtala-
zi edilmi~tir. rivle ,gidebileceklerini bildirmiş 1-•m» 

K uzu Fiyatı - Fiyatları mü· tir. . 
Bu Hafta 4Jl:m•lb. 

Esbabı mllcibe l liyiluuu 
Ldyihanın esbabı mucibesin -

de ezcümle şöyle denilmektedir: 

rakabe komisyonu, bu~n bir Evvelce beyanname verenler -
toplantı yaparak koyun ve kuzu den 677 kisinin dün saat 12,30 
f iyatlannı tesbit edecektir. Dün da kalkacak olan ve kendilerine 
de yazdığımız gibi mczb::ıhada tahsis edilmiş bulunan trenle ha 
fazla miktarda kuzu kesildiği reket etmeleri mukarrerdi. Fa
icin, kuzu fiyatlarının daha ziya- kat bunlardan ancak 47 kişi ,gel
de ucuzlaması 1Azımdır. Komis-ı di~i icin hususi tren tahrikinden 
yon kıvırcık etine koydu~u nar- vazgeçilmiş ve bu 47 kisi 14,25 
hı (5) kuruş daha indirecektir. trenine ver\cstirilmişlerdir. 

Kapalı ve akar suların zaman za- ı•••-••••••••••••m;ı••••••-11\ 
ması taleplerini ihtiva eden tak
rirler okunmuş ve reddolun -
muştur. 

KRALİÇENİN KALBİ I 

SÜ E 
Sinemasında 

L.UIS JOUVET • 
CLAUDE DAUPHIN ve 
JANINE DARCEY'in 
Yarattıklan ve Paris haya

tını canlandırdıkları 

ARTİST 
AMZETLERİ 

Bunu takiben kanun diğer 
maddeleri oktmarak kabul edil -
miş ve birincı müzakeresi biti -
rilmiştir. • 

(MARİA STUART) En fiizel filmi Büyük Fransız filmini 

Z A R A H L E A N D E R ' • Mutlaka gidip görünüz. J 
~ ........................................ , 

No. 
Bu; yakıcı güneşine rağmen, havasında herhangi B 

20 uzak bir dağ rüzgfıriyle dolu, gıcıklayıcı bir serin-
1 

u L M A 
2 3 4 5 6 7 8 9 

balmumu bebek yine yerlerınde oldugu halde, 
yalnız genç kadın ortada olmadığı ,için, ona öyle 
geliyordu. Canı sıkılmıştı. Biraz durakladı, homur 
dandı, sonra bir şeye kar ar vermiş gibi yürüdü, 
mağazayı cenup kapısına kadar çepeçevre tekrar 
dola arak bu sefer de o kapıdan içeri girdi. Esans
lar kısmındaydı; havada kuvvetli bir menekşe sa
bunu kokusu vardı. Thorp, bu kadın tuvalet eşya
sı kokular:ı içinde, sersemler gibi oldu. Burada da 
yine aynen diğer bir "istihbarat bürosu,, vardı. 
İçeride, orta yaşlı, fevkalade zeki yüzlü bir kadın 
oturuyordu. Thorp: 

- Affedersiniz. dedi. Vitrindeki genç kadının 
nereye gittiğini bana sayliyebilir misiniz? 

Bu, "istihbarat bürosu" nda keskin ve çabuk 
bir anlayış kabiliyeti vardı, hemen gülümsemiye 
başlamıştı. Kol saatine bakarak cevap verdi: 

- Genç kadın herhalde öğle paydosunda ola
cak! 

- Bana adını, ve onunla nerede ve nasıl gö -
rüşebileceğimi söyliyebilir misiniz? 

"Biiro,, nun tebessümü birden kesilmişti. Buz 
gibi bir sesle tıdeta çıkıştı: 

- Affedersiniz, Mösyö, bu gibi meseleler hak
kında malumat vermemiz, kat'iyyen yasaktır. 

'fhorp: 
- Hay bu kırklık kadınları, şeytan çarpsın! di

ye homurdanarak çıktı gitti. 
Eğer Stev Thorp, Ninayı bu sabah tekrar göre

bilmiş olsaydı, o ilk görüşün ılni ve acayıp tesiri 
herhalde geçerdi. Fakat bu böyle olmadığı için, 
kanında, beklenen, fakat henüz bir neticeye bağ
lanamıyan bir şeyin sabırsızlı~ı kalmıştı. rıamar
larında dolaşan bu hafif ürperme, ona, çoktandır 
ıınntmııc: nlnnun hir h;ıv;ıtivpt hic:c:i :ıc:ıl.vnrnıı 

lik taşıyan, Nisan gününün bir parçasıydı. 
Öğle vaktiydi. Mağazalardan, bürolardan dışa-

rı fırlayan gençler, dört yanda, evlerin duvarla -
rına dayanmış, cigara içiyorlardı. Thorp dikkatli 
bakışlarla aralarından geçti: gözleriyle vitrindeki 
genç kadını arıyordu. Köşebnşında, halkın balık is-
tifi gibi üstüste, acele acele bir şeyler atıştırdık
ları bir yer vardı. Genç kadını orada bulacağı ıide
ta içine doğmuştu; buna kat'iyyen emindi. Ken
dini, bulabildiği ilk boş iskemlenin üzerine attı 
ve jambonlu bir sandviç ısmarladı. 

Avukat yıllardanberi böyle bir dükkanda ye -
mek yememişti O fasıla zamanını uzun muvaffa
kıyet, betbaht evlilik yılları teşkil ediyordu. Bun
lar saçlarını döken göbeğini yavaş yavaş büyüten 
uzun yıllardı. Bütün bu gençler arasında kendi -
sini, iİk günler gibi gençleşmiş hissediyordu. Bak 
tı , tezgah başında yemek yiyenler arasında, genç 
kadın yoktu. Avukat bütün sıraları tekrar tekrar 
gözden geçirdi: Hiçbirisi, vitrindeki genç kadının 
yarısı kadar bile hoşuna gitmiyordu. Kendi ken
disine şaşıyordu; kalktı, parayı verdi ve 5 inci cad
dedeki bürosuna döndü . 

Onu orada, çoktanberi bir müşteri kalabalığı 
bekliY.ordu. Oğleden sonra geç vakte kadar işine 
daldı. Saat beşte, karışık, güç bir müzakereden 
sonra, Mis Tekl'den kendisine kahve yapmasını 
rica etti. Elektrik cezvesinin homurtusu ve odaya 
dolan, hafif kahve kokusu, içine bir ferahlık ver
mişti. Birdenbire: 

- Bnna telefonda, "Merkez,. mağazasından 
Mösyö Krozbi'yi bulur musunuz, dedi ve kendi 
kendisine tekrar şaştı. Bu, lakaydi havasının, bu
gün ona nereden estiğini bilemiyordu. Şu, kendi 
hizmetindeki ihtiyar Mis Tekl'in, telefon muha 
veresini işitip, onu ayıplayıp, ayıplamamasının ne 
ehemmiyeti vardı? 

Mis Tekl, baş müdürü, ancak birçok mağaza 
memurlarının mutat müdahalelerinden sonra bu
labildi. Nihayet telefonu Thorp'a uzatarak muvaf
fakıyetli bir kumandan edasiyle: 

- Mösyö Krozbi telefonda! dedi. 

r+--

Soldan sağa: 1 - Eski - İsim
leri bir olan 2 - Susuz - Zevk 
3 - Askeri makam 4 - Aptal, 
bön - Bir nota 5 - Adem oğlu 
6 - Çüt değil - Bir Yunan şeh
ri 7 - Tire - Tarihi bir şehir 
8 - Bir vilayetimiz - Bir musi-
ki faslı 9 - Bir meyva - Bilgin 

Yukarıdnıı aşağı: 1 - Ters o
kunursa: Su taşıyan - İplik 2 -
AvTupada bir nehir - Yunr.nnis
tandadır 3 - Cüsse, cesamet -
Ters okunursa: Altımet 4 - Mu
kaddes kitap - fıtıve 5 - Kısım
lar 6 - Feri değil - Bir A vru
on şehri 7 - Ağncta bulunur -
Bir maden 8 - Namuslu - Ha
.,;~ çeşit 9 - Latife - Babam dc
'!il 

* EV\·elki Bulmaca - Soldan sa
ğa: 1 -4- Karavana 2 - aza - A
leni 3 - Rıvah (hayır) 4 -
İri yan 5 - İltihak 6 - Ukaf 
(ufak) Alba (abla) 7 - Ra (Ar) 
Ita - ls 8 - Ulunay - La 9 -
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Rudolf 
Muammcısı 

Çözülmedi 

Dün alınan haberlere göre ha
disenin aşağıdaki şekilde cere
yan ettiği söylenebilir: 

Hess'in bir müddettenberi Al
manyayı terketmek niyetinde 
bulunduğu muhakkaktır. Augs
bouru t:ıyvare fabrikasını ziyaret 

(Baş tarafı ı incideJ ettiği zaman hareket imkanını 
farının nasıl şeyler oldu,ğunu düşiinmüş ve nızi şeflerinin tay 
hepimiz biliriz - bu betbaht ve yareye ve cok siiratli otomobille
kederli memleketi terketmeği re binmiyecekleri hakkında 
ve henüz bir hür insanlar mem- Hitler tarafından ve,rilmis olan 
lekcti olan İngiltereye inmek i- emre rağ'men bir tayyare sipariş 
c n çok büyük risklere katlan- etmiştir. Hess'i 1 İn,giltereye ta
mayı tercih etmiştir. Bu. iyi bir mamiylc inkisara uğramıs bir 
h bcrdir ve tam zamanında ,ge- halde geldi,ği asikardı.r. . Fakat 
l n bir haberdir.,, ı sadece bu inkisar Jngıltereye 

Tayyarede kurşun izleri gelmiş olmasını haklı .ııöstermc-
. ğe kafi değ·ildir. Etrafında c0-

. Lond;a 14 (A.~::.l - Hess'~n reyan eden seylerden tiksinmiş
I k?çya ya ,geldıgı tayyarenın se intihar edebilirdi. 
r s~mlerınden b~ ta~yarenin g~v İngiltereve gelmis olması, ha
desınde kurşun ızlerı bulundugu la ifa edilecek bir vazifesi ol
nnlaşıl~aktadır. ;Bu keyfiyet bir du~una kani bulunduğunun bir 
cok t~fsı!lez:e. yol açmıştı~ .. Tay- delilidjr. Hess'in maksadı ne 
v renın In~.ılız ta~yarelerın~ ya- olabilir? Bu maksat. nazilere 
h.ut ~es.s ın İngı~te7eye ,gıtme- bir ihtar mıdır. yoksa bir uzlaş
sıne marn olmak ıstıyen Alman ma sulhuna varmak mıdır? Yok
avcılar~nın hüc~muna ui:(radığı sa Hess insanivetin terakkisinin 
zannrdılme~ted~r. .. .. Almanyanın hezimetine bağlı ol-

Hess ile ilk gorUfen du~una mı kanidir de nazilerin 
muhal ızların sözleri hezi~etini tahakkuk ettirmek i

Londra 14 (A.A.) - Simdi 
ıfca edildiğine göre Hess, köylü 
Mac Lei;ln'ın çiftliğinde kaldığı 
muddetçe anavatan muhafaza 
teskilatına mensup Jack Pater
:;on ve Robert Gibson a<;iında iki 
kişinin nezareti altında bulun -
durulmuştur. Bu muhafızlar. 
şunları söylemişlerdir: 

"Hess, bize tayyaresinde bom 
1-ıa olmadığını, binaenaleyh te
' aş etmemekliğimizi sÖyledi. 
Hess'de bir harita vardı. Bu ha
·ita üzerinde Augsbour.l('dan 
fskoçyaya kadar katetti/ti yol, 
mavi kursun kalemle çizilmiş 
bulunuyordu. Hess, evvelce İn
~iltereye hiç ,gelmemiş olduğu
nu. fakat buna rağmen hiç bir 
yabancılık hissetmediğini söyle
'Yliştir. Kendisine bir cıgara ve
·Hdiği zaman cutara içınediii ce
vabını vermiştir. Hess, çok u
wn zaman tayyarede kaldığı 
cin uyuşmuş oldu~nu ve bi· 
eğinin acıdığını söylemiştir. 
Hess'in boynuna asılı bir fotoğ
~af makinesi bulunuyordu. Fa
kat hiç bir resim çekmemiş ol
duğu hakkında teminat vermiş
tir. 

Hess, çütlikten ayrılıriı:en ken
disini bekliyen anavatan mu
nafızlarına gösterdikleri iyi mu
ameleden dolayı te~kkür etmiş 
ve bunlardan birine bir maşra
':>a hediye etmiştir. Askeri mu
nafızlar Hess'in üzerinde bir 
niktar gıda komprimesi bul -
cnuşlardır. 

Hess, katetmek mecburiye
tinde olduğu mesafeyi muvaf -
Cakıyetle aşabilmek için tayya
resine ihtiyat benzin almış ol
:luğunu, fakat İskoçya sahille
rine yaklaşınca bu ihtiyat benzi
rıi deniıe attıiını bey.9.Jl etm.ii -
tir. 

Hess indiği mevkiin üzerinde 
uzun müddet daireler çizerek 
dola$lll1$, lakin gittikçe artan 
karanlık dola:y,isiyle münasip bir 
niş sahası bulanıaımştır. Bu
n un üzerine daha ziyade yüksek 
lere çıkarak tayyaresini baş 4şa
gı çevirmiş ve motörü durdur
rnuştur. Tersine dönmüş olan 
tayyareden atlıyacağı .ıurada 
-notörü tekrar işletmiştir. Tay 
~are yere doğru süratle düşer -
'!:en kendisi de paraşütle sağ ve 
>alinı yere düşmüştür. 

"Oğlumu kim bllir ne 
+aman 11iireceiiml n 

Londra 14 (A.A.) - Rudolf 
t-ıess'in paraşütle tskoçyııya in
mesi hakkında dün akşam neş
edilen haberler Londranm bü
un mahfillerinde çok büyük 

:>ir merak uyandırınış ve bu bek-
lenmedik hadisenin sebepleri 
akkında bir ço~ tahminlere yol 

tı;mıştır. 

Paraşütle atlaması üzerine 
lşık kemiğinden yaralanan Hess, 
..,azete muhabirlerinin verdikleri 
naberlere göre, ~ısa bir müd
oet kaldığı çiftlikte oğlunun fo
Co.!{rafını göstererek "onu, Al
manyada bıraktım. Kimbilir ne 
zaman tekrar göreceğim? 11 De
miştir. 

* Londra 14 (A.A.) - Başvekil 
Chur-chill'in Rudolf Hess'i gör -
mesi gayri muhtemel telakki e
Hlmektedir. Hess'e, yaralı bir 

i/ arp esiri muamelesi yapılmak
ll tadır. Hess'i görme~e gitmiş o-

lan Hariciye memurlarından 
Kirkpatrick, hali Londraya 
donmemiştir. 

lngiliz gazetelerinde 
Londra 14 (A.A.) - İnJi{iliz 

s;:azeteleri Hess manevrası etra
fında mütalealarma devam edi -
yorlar. Times gazetesinin dip
lomatik muharriir diyor ki: 

"Hess, Glaskow'dan uz~k.Uış
tırılmıştır ve harp esiri muame
lesi görmektedir. Na.Jdedil~iği 
ver ızizli tutulmaktadır. Hareke
tinden evvel }feşs ~~torlar ta
rafından muayene edilmis ve a
sı~ k.emieindeki kırıH;tan başka 
bedeni sihhati bakımmdan bir 
eeyi olmadıih ı;rörülmiiştür. Bi
naenaleyh Hess'jn soğuk kanlı -
lıkla hareket ettiği muhakkaktır. 

cin Ingiltereye gelmistir? Her 
halde ortada görülen bir şey 
varsa o da en mühim Alman şef
lerinden birinin İngilterede harp 
esiri olarak bulunmasıdır. Mu
hakkak olan şey. IJess'in Al
man hükumetinden bir vazife a
larak gelmediğidir. Hess İn,.:tiliz
makamlarına hiç bir kağıt tev
di etmemiştir. Hess İngiltereye 
nıçın gelrnistir? Anlaşıldı~ına 
,göre Ress Hitlerjn etrafını sa
ranlardan ve etrafında dökülen 
ve daha da dökülecek kanlardan 
e;ittikçe daha ziyade tiksinmcğe 
başlamıştır. 

Bundan başka Hess. Hitlerin 
"MücadeJem,, ismindeki kita -
bınm Bolşeviklere karşı olan en 
şiddetli fasıllarını yazan adam
dır. Hitler 1939 da Stalin'e el 
uzattığı zaman Hess'in istifala
rını veren nazi partisi azalarını 
iltizam etti~i zannedilmektedir. 
Buna binaen, Almanya ile Sov
yetler birliği arasında yeni bir 
anlaşma ihtimali karşısında J{ess
in yeni bir inkisara uğramış 
olması mümkündür. Hess. Hit
lere karşı ,ı;tösterilen sadakatin 
sembolü idi. Hess, "DV.şünmi
veli,ın, yalmz iman ve itaat ede
llm,, düsturunu şiar edinen 
mektebin şe:fi idi. Simdi bu sem 
bol yıkılmıştır. Bu yıkılışın ise 
nasyonal sosyalist partisine in
dirilen en müthiş darbe oldu,ğun
da tereddüde yer yoktur.,, 

''Almanyada ayrılık 
IMVCul olduğu 
muluıkkaktır,, 

Times gazetesi başmakalesinde 
diyor ki: . 

Rudolf Hess, bir faciayı an
dıran isyan hare;ketiyle Hit
lerin Alınan milletine yaptır
dığı hacaletaver işi müdrik bu
lunan bütün Almanlar namına 
bir ses yükseltmiştir. Hess'in 
teşebbüsü kadar hiç bir hareket 
diktatörlük rejiminin temelin
de olan esas hatayı bu kadar a
çık bir tarzda meydana vura
mazdı. Diktatörlükle idare edi
len bir rejimde muhalif fikir
lere karşı büyük şefin tatbik 
ettiği yegane hal sureti kanlı 
bir temizleme hareketidir. 

Hitlerin Hess hadisesiyle Al
man itibarına indirilen darbeyi 
unutturmak icin parlak bir aske
ri zafer tahakkuk ettirmek is
temesi beklenmelidir. Fakat 
Hess hadisesi üzerine, İngilte
re mücadele ettiği davanın ve 
muhafazası için dövüştüi{ü mü
essesesının meşrutiyetine her 
zamankinden daha kuvvetli bir 
kanaat tşşımaktadır.,, 

Daily Tele,graph başmakalesin
de diyor ki: 

"MuhakJrnk olan bir şey var
dır ki o da Hess'in firariyle Al
manyada ayrılık mevcut old'u
iunun daha acık bir tarzda mey
dana çıkmasıdır. Almanyayı i
dare eden şeflerin arası açıktır. 
Hitleri en iyi tanıyan adam bu
nun bir misalidir. Tam birlik 
her tarafından çatlak vermekte
dir . ., 

Amerikcdıların kanaati 
Vaşington 14 (A.A.) - Hess'in 

kaçışı hakkında bir cok Ameri
kalı yüksek memurların kanaati 
sudur ki, Hitlerle Hess arasın
da Rusyaya ve Alman - Rus mü
nasebetlerine dair ihtilaf çık -
mıştır. 

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

Yüzbinlerce Çin ve 
Jııpon AsJren Çarpışıyor 
Şanghay, 14 (A. A.) - Dört 

Çin eyaletinde yüz binlerce Çin 
ve japon askeri şiddetle çarpış
maktadır. 

Çungking Çin mahfillerinde bu 
hareketlere büyük bir ehemmiy.:?t 
v~rHmektedi.r. Çünkü ~eçenlerd~ 
J ~pon ~aşv~~ili Prens Konoye 
Çın hadısesmı halletmek icin bü
tün gaynıtlerini sarfedeceğini 
şöylemişti. 

Japonlar her cephede ve bil
hassa cenubi Sansi'de muvaffak 
olacaklarını ve orada 200.000 
Cinlinin etrafında demir cembe
rin kapanmakta olduğunu beyan 
ediyorlµr. 

Heligoland 
Bombalandl 

İngiltere 

Küçük 

Üzerinde 

Bir Hava 

Faaliyeti Oldu 
Londr.a, .14 (A. A.) - "Tebli~" 

Dün gece Ingiltere iizerinde düş
manın ancak küçük bir hava faa
liyeti olmuştur. Sahile az mik
darda bQ!nbalar atllmıştır. Hasar 
hafiftir. Insanca zayiat da yüksek 
değildir. 

H eligolaııd bombalandı 
Londra, 14 fA. A.) - Salahi

yeti~ kaynaktan bildirildiğine gö
re. Ingiliz hava kuvvetleri d\i,n 
gündüz Heligoland'ı bombardı
n:~n et~istir. Bir kaç yüz metre 
yukseklıkten bomba ve mitral
vözle yapılan hücumlar tam mu
vaffakıyetle neticelenmiş, her ta
rafta karışıklıklar çıkarılmıştır. 

Hava Şehitleri 
ihtifali 

Bugün 

Fatihte 

Saat 14 te 

Yapılacak 
Hava şehitlerimiz için. bugün 

saat 14 te Fatih Tayyare Parkın
da bir ihtifal yapılacaktır. İhti
fı.ıl bir saat sürecek ve bu miiddet 
zarfında hava faaliyeti tatil edi
lecektir. Merasim başladığı za
man resmi daire ve miif'sseseler
de ve limanda me11·~ut gemi!C'rde
ki bavraklar yava:., . ·•as varıya 
indirilecek, bütün [ emiler ve 
fabrikalar düdüklerini calacaktır. 
Bu esnada Havçı Şehitlerine hür
meten bir dakika tevakkuf edi
lecektir. 

Bunu müteakip, Ordu. Hswa 
Kı.ırumu, halk ve yüksek o~ullar 
namına hitabeler söylenecek. 
müzika matem havasını caldık
tan sonra bir merasim gecişi ya
pılRcaktır. 

Abideye çelenkler konmak su
retivle merasime nihayet verile
cekt,ir. 

Bombardıman filolarının diğt?r 
gündüz faaliyetleri arasnda Ho
landa ve Fransa acıklaıında va
purlara yapılan hücumlarla düs
manın lketagne'daki Saint - Na- loprak Mahsulleri 
zaire üssüne yapılan taarruz var
dır. Bir çok vapurlar batırılmış 
veya hasara uğratılll)ıştır. Ofisi Peksi~t 

Gece hava sartları büyült milc
vasta harekata müsait olı:,namak- Stokları 
la beraber İngiliz avcılan üs-

Yapacak 
tende hava meydanını bombardı- Ankara, 14 (TAN Muhabirin-
man etmic;tir. den) - Mahlut hububatın da 

Alman tebliği Toprak mahsulleri ofisinin işti-
Berlin, 14 (A. A.) _"Tebliğ'': gal mevzulan arasına alınması 

Bu gece tayyareler Sunderland'- hakkındaki kararname Vekiller 
ın şarkında ceman 14.000 ton Heyeti tarafından tasdik edil
hacminde ÜQ ticaret vapuru ba- mistir. 
tırmış ve cenubi ve mer'kezi İn- Diğer taraftan Toprak mahsul
gilterede mühim limanları bom- leri ofisi tar~ndan memleket 
bardıman etmiştir. ihtiyacı 5.çin pe.ksimet istokları 

Dün akşam üzeri düşmanın az vücude ,getirilmesini !-emin et
ehemmiyetli hava kuvvetleri He- mek maksadiyle hazırlanan ka
ligoland adasını bombardıman et- ramame de Vekiller Heyetince 
miştir. Askeri mahiyeti }\aiz hiç tasdik edilmiştir. 
bir hasar yoktur. Yalnız t\t.amet- ~ar.amam.eye ,göre, TQprak 
,gahlar yıkılmış, bir çok sivil öl- mahsulleri ofisi elinde bulunan 
müş ve yaralanmıştır. Hava dafi v.eya imal edece~i unlarm bir 
bataryaları bu taarruza iştirak e- k,ısmı ile ve Ticaret Vekaleti ta
den İngiliz muharebe tayyarele- rafından tayin edilecek ;ı:Jl.ilc.da,r-
rinden ikisini düsürmüslerdir. da peksimet yapmıya ve bu pek-

Y eq.i tip bir tayyar~ simetlerden memleket ihtivatı o
larak stoklar vücude getirmiye 

Nevyork, 14 (A. A.) - "Uni- memur edilmiştir. 
t~d Press''. ajansı bildiriyor: Ye: Bu peksimetler ihtiyac halinde 
nı Arnenkan avcı tayyaresı resmi daire ve müesseseler1P hal
"Thunder bolt" ki saatte 375 ka ofise mal olduğu. fiyatla sa
milden fazla sürate maliktir. 8 tıl~c~ 
Mayısta Nevyor'kta tecrübe edil- · 

~-----ı>-~--~ 

miştir. Bu tayyare seri halinde in 
sa edilmiye elverişlidir ve bom
bardıman tayyarelerini 9.500 
mtıtre irtifalarda kovalamak ü
zere imal edilmektedi,r. 

o 

lngiliz Donanme1sı 
(Baş tarafJ 1 jacide) 

de, Bahram harp gemisinde bu -
iJ.unan hususi muhabiri bildiri -
yor: 

Bükreşte İki 
lnfllôk Oldu 

Bükreş, 14 (A.A.) - Dün ge -
ce, küçük çapta iki bomba in -
filakı vukua gelmi~tir. Ayni za -
manda vu:kua gelen bu infilak -
ların birisi, Bükreşin en büyük 
kitapevinde, diğeri Ogdinea ak -
şam gazetesi binasında olmuş -
tur. Kitapevinin camekanları kı
rılmıştır. Her iki yerde de hasar 
vardır. Telefat olmamıştır. Bu 
infilaklar hakkında bir tahkikat 
açılmıştır. 

* BüJueş, 14 (A.A.) - Romanya 
Universiteleri bugün kapanını -
yacaktır. Talebeden bazısırun yap 
tığı beyanat neticesinde birçok 
tezahürcü tevkif edilmiştir. Po -
lis, kaçını~ olanları takip eyle -
mektedir. Geçen cumartesi hadi
seleri neticesi™1e alınacağı tvv.el 
ce bildirilmiş olan tedbirler hi
lalma, derslere l).Ormal .surett.e 
yeniden başlanacak ve talebe o
cakları ve lokantaları açık kala -
caktır. 

Tcıvassut Teklifimiı 

Üzerine. 

Afrika Cephesi 
(Baş tarafı 1 incide) 

Habeşistanda yolların tıkan -
ıu t afı 1 • "d ) mış olmasına ve diğer tabii ma -
\Aol!aş ar ncı e . 1 _ Amb Al . .. . nıa ara ragmen a- agı u -

Yeni Alman - Fransız 
Anloşması 

rafı olarak Alm~nyaya yev!'1ıye ı zerine iki kolumuz tarafından ya 
vermekte o~dugu 400 ı:nıl~'on pılan mütemerkiz ileri hareketi 
fran~ı 800 mılyon frang~ ındırC'- memnuniyet verici bir şekilde 
cektır._ Bundan baska. ış~a:l al- devam etmektedir. 
tındakı topraklarla işgal altında Addis-Abeba'nın cenubundaki 
olmıyan topraklar arasındaki talı Göller mıntakasında kuvvetle 
didat ~e~setilmektedir. müdafaa edilen bir düşman mev-

Bu . ıkı nunt~k~ a:asmda yal- zünin zaptı suretiyle diğer bir 
nız bı~ kısım ıptıdaı maddeler muvaffakıyet elde edilmiştir. 500 
gecemıvecek. başka her şey ser- . . . 
best olacaktır. esır al~nmış, ıkı b~tarya t<>ı?l~ 

B 1 k b .1 Fransadan beş hafıf tank ve bır tank dafı 
un ara mu a ı . t ·-r d'l · t' B d 

ne istımiyor? Bu henüz mec- opu ıg marn e ı myış ır11' ' un a!1 
h ld ·· · ' başka kıtalarımız ave o nun şı-

u ur. . . . . malinde mühim bir mevki olan 

lApmetrı.k~.mı: Vıcthyds<:'fırkı Malre- Algi'yi zaptetmişlerdir. Inegelli-
-:a e aın ı zıvarf' e erf' an as- D 11 1 d d "' takibın· e 

h kk d - ı · t · t · a e yo un a uşmanın ma a ın a ma uma ıs emıs ve d d'l kt di 
1 ··ı k hk. evam e ı me e r. 

bu an asma~ın mu arev c a.. ~- 12 Ma ısta vukubulan bir düm 
mma muhalıf olmıvaca~ını umıt d h Yk t' d dfü: n 
tt ·-· · ·· 1 · ı· · ar are e ı esnasın a ~ma 

o ıızını sov emıs ır. - . - d 
İtalvanların da Alman - Fran- a~ır. zayıata ugratılarak tar e -

1 d Pek m"mnun dildikten sonra kıtalarımız 100 
c:ız an aşmasın an • d f ı · 1 ...... .,1 d .. .. d'-· l lmaktadır en aza esır a~ ar ır. gorunme ıcrı an aşı . • 

Çünkü, İtalyan gazeteleri ;Fran Yıuecek ve cepluıne 
sa aleyhinde nesriyat yapmakta- aıkıntıaı 
dır. Kahire, 14 (A.A.) - Askeri 

.. E&en'in beyanatı sözcü, dünkü tebliğ hakkında 

Fransız • Alman 
Anlaşması v.e 
Akdenizde Yeni 

Vaziyet 
{Ba§ tarafı 1 incide) 

Almnayanın Akdeniz harbinde 
Fransızlardan istediği söylenen 
maddelerden biri de Suriyeye Al
man askeri ihracı, ve şimali Af. 
rikadaki Fransız müstemlekele· 
rinde deniz ve hava üsleri tesisi 
idi. 

Bu taleplere mukabil de Al 
manya Fransaya şunlan vaade 
diyordu: 

1 - Bir milyon Framız esi 
rini serhest bırakmak; 

2 - İşgal masraflan11a mu 
kabil Almanyaya verilen para 
yı azaltmak; 

3 - İşeal sahasını daralt. 
mak; 

4 - Fransa ile daha sıkı biı 
.iktisadi işbirliği yapmak; 

5 - Fransay.a m~ oldu. 
ğ,u gıdayı vermek. 

* ... Londra, 14 (A.A.) - Hariciye demiştir ki: 
Nazırı Eden, bugün Avam Ka - "Düşmanın beş dişli bir çatal pek yalhnda şümulftnü ve 
marasında, Fransada iki mınta- halinde sabahın ilk saatlerinde neticelerini ö_ğreneceğimi-
.ka hududunda kolaylıklar gös - yaptığı taarruz hareketi, bunal - ze şüphe olmıyan bu !l'ransız -
terilmesi ve işgal masraflarının tıcı bir sıcakta ve kum fırtına - Alman anlaşması Ak.denk har
azaltılması hakkındaki Fransız - ları altında icra edilmiştir. Bu binde yeni bir safha a~ktır. 
Alman anlaşması hakkında beya hareket gariptir. Hususiyle ki, ta Çünkü Fransayı İspanyanın ta
natta bulunmuş ve demiştir ki: mamiyle müzaheretsiz olarak ya kip etmesi muhtmeldir. Bu iki 

"Bu sözde fedakarlıklara mu- pılmıştır. Düşman kolları muka- devlet .mihverle beraber !hareket 
kabil Fransanın ne gıöi fedakar- vemet görünce Sollwn civarın - edinoe ~arbi Akdenizde Alman
lıklarda bulunduğu hakkında hiç daki hareket mevzilerine çekil - lar stratejik büyük avantajlar 
ıbir resmi beyanat yapılmamış - mişlerdir.,, temin edeceklerdir. Şark! Akde
tır. Fakat anlaşma, Vichy'de, iş Askeri sözcü, Mısırda ileri yü- nizde Yunan sahillerine ve Yu
birliği zımnında yeni bir adım rüyi.işünü mevzuu bahsederek Al na,n adalarına sahip blıılunan. Mı
olarak telakki edilmektedir. A - manlarm bilhassa su, yiyecek ve sır hududuna kadar sokulmuc 
miral Darlan'ın kabul ettiği fe - cepha_n; ted_arikinde .mu~lak ~ir bulunan Almanlar. garbt Akde
dakarlıklar ne olursa olsun, Fran n:ıuşkılata ugradıklarını soylemış- pizde İspanya ve Fransa ftslerin
sız milletinin, kendi kayndklan • tır · .den ve doııa.mnalarmdaıl istifade 
nı Almanlar tarafından sistema - Alman resmi tebliğine göre edebilirlerse, Akdenizde çok mü
tik surette talan edilmesine ma· Berlin, 14 (A.A.) - "Tebliğ" sait bir vaziyet kazanmıs ola
ni olmak için ne kadar gayri muk Şimal Afrikasında biır Italyan kı caklardır. 
tedir bulunursa bulunsun, kendi tasının bulunduğu bölgeye Ingi- Bu itibarla Mareşal P~t.am'ln 
arzusu ile Alınan davası için ça- lizler tarafından tankların da iş- bu hareketi Almanyaya büyük 
lışacak, bu suretle kendi ıstırap- tirakiyle yapılan taaruz bu !tal - faypalar temin edecektir. Fakat 
ları devresini uzatacak ve kendi yan mukavemeti karşısında kırıl Fransız milleti. ve miistemleke
kat'i halası gününü gerileştire ~ mıştır. Altı düşman tankı tahrip lerdeki Fransız kumandanları 
cek kadar asil an 'anesine sada - edil~iştir. bu kararı nasıl karşılayacaklar-
katsiz ,bulımacağına inanmak js- Dıger muharebelerde cereyan .dır? Bu meselenin nazik safha-
temiyoruın.,, etmiş ve· Alman - ltalyan kıta- larından birini de bu teşkil e

lan .mevzii muva'ffakıyetler ka- decektir. 

Hess'in Nottan 
(Baş tarafı 1 inc1de) 

ca temayül ettiği müphem insani 
düşüncelerden ilham almışa ben
zemektedir. , 

zanmışlardır. 
Sollum bölgesinde Alman ke -

şif kuvvetleri doğuya ve doğu -
cenuba doğru yürümüşlerdir. 

Alman muharebe tayyarele -
rinden mürekkep gruplar gerek 
gündüz gerek gece Malta ada -
sındaki Luca hava meydan.na 
hücum eder.ek iyi netice elmış -
lardır. 

Devamh haoo bulanları 

Rudolf Hess, malum olduğu 
üzere daiıııa yalıµz pek av; kişiye 
açık olan ı\,lrııan ba.şkuma.ndaıı
lığı planlarını pek tabii bilme
mekle beraber, bütün şiddetiyle 
sevkedilen Alman - İngiliz har- Kahire, 14 (A.A.) - "Tebliğ" 
binin, İngiltereye yapılacak yar- Son hava h~rekatı sırasında Bin
dırnlar her ne olursa olsun, mu- gazide bir demiryolunda büyük 
kadder sur.ette İngilterenin yal- bir yangın çıkartılmıştır. lki va
nız bir ma~lubiyetine deitil, fakat purun yanına bombalar düşmüş
tam imhasına varacağına emin tür. Benina da 5 tayyare yakıl -

lJeJ"h.alde Akdenizde önümüz
deki haftalar içinde mühim ha
diselere intizar lazım aelcliği an
laşılmaktadır. 

Vaziyet 
US.. tarafı 1 incMle) 

müteakip Fransız mandası f)ilna ve
rilmiş, maru:ia idaresi tarafılldan -da 
parçalanarak bir kaç hükümete ay
rılmıştır. Fakat bunlar ayrı ayrı ken
dilerini idare edememiş, ayni zamand., 
bırleşemeıni§lerdir. Bunun netices 
Suriyenin idaresı tamamıyle Fransız
lara geçmiştir. 

Olmak ı·cı· ld kc maıu· mat sa mıştır. Di"er hedefler de muvaf-n o U a • • "' Suriye, yakm .,.,,.kui strate~i ba-
h 'b' b ı d H Al fakıyetle bombalanmıştır. 11/12 .,... J ı ı u unuyor u. ess. man- kmıından mühim bır mevkiidir. Bu-

l k • k d ı· h k mayıs gecesi Maltaya yapılan hü vanm ya nız as erı u re ı a ,. nun için Surıye, daima buyuk devlet-
kında değil, fakat dahili ve eko- cumda bazı binalar hasara uğra- lerin, bilhassa menfaatıerı GarJ>l§8n 
nomik vaziveti hakkında da İn- mıs. siviller arasın<la telefAt kay- devletlerin kuvvetli propagandalarına 
gilterenin y~nlıs fikirlerden hare- dedilmiştir. Tayyare meydanın - sahne olmuştur. Bunun neticesi evvela, 
ket ettiğini biliyordu. Bıraktığı da hafif hasar vardır. Fransız taraftarı olan Suriyeliler, son-
vazılardan sarih surette şu cihet ra İngiliz daha sonra da Alınan - i-

Kızıldenizde seyrüsefer tal · r ı t · ı· mevdana cıknµktadır ki, Hess'e yan nu uzuna meye mı§ ır. 
~öre. İngiltere harbe devam edi- Londra, 14 (A.A.) - "~eı.ıter" 1839 İkinci Cihao Harbine kadar 
vorsa. bu lnmliz efkarı umumi- Alınan radyosunun resmen bil - Suriyede ~erli halktan kurulmuş, 

,..., dı·rdig-ı'ne go .. """ K1.,..ı..ıe-'N..ı~ Al_ Fran.sızl,arca. teç._hiz edilmiş, Fr. ansız 
vesinin Cburehill ve zümresi ta- .. .., -.ııu • .,._ li ı lim u 25 b ki 
rafı~n ıüdatıld~ındaıı .dolayı- man kuvv:tıerinin harekat saha- :;er?' !t!:ekke~:f~ ~ir- ordu 

1~ev= 
dır :ve Hess'in y.azdJ.ğı ,gibi, sırf s..rıda seyrusefer eden her vapur .c.uttu. & ,Yerli kuvvetler arasında 
bu züm.re di'tıyanın sulha kavuş- mayinler)e ve diğer harp tedbir- Fransız miı.stemlekelerinden jetırili
masına m.api olm~ktadır Vf! bu !eriyle tahrip edilmek tehlikesine ~ bazı ,kıtalar da vardı. 
da ada halkı icin müthis netice- maruzdur. 1 ri d k. 

Alınan hükumPti Süveyş körfe 19i9 harbi baş aymca . Su ~e e ı 
ler qoğuracaktır. Rudolf Hcss. . . • . Gel)era.l Weygand'm emrınde bır or-

Merkezi Akdenizde bulundu -
ğu sırada 30 harp gemisinden 
mürekkep Ingiliz muharebe filo
sunun düşman tayarelerinin bir 
bombardıman teşebbüsünü nasıl 
akim. bıraktıkları şimdi ifşa edi -
lebilir. Amirallik dairesinin cu
martesi günk ·i tebliğinde l;>ahsi 
geçen bu muharebe esnasında 
hiçbir Ingiliz gemisi hasara uğ -
ramamıştır. Bu muhareb~de bu 
güne kadar gördüğüm baraj ateş 
lerinin en şiddetlisini görmek fır 
satını elde ettim. Gemilerin top
ların düşmanın torpil - bombar
dıman tayyarelerine fasılasız 45 
dakika ateş etmiştir. Kafiley,e 
refakat eden kruvawrler birkaç 
milden ateş ş.çrnışt,r. Bunu mü
te~ip büyük harp gemileri bü -
tün topları ile ateşe başladılar. 
Bu sırada kuvvetli himaye des -
troyerleri şemsiye şeklinde sıra· 
lanarak muharebe filosunu yük
sekten yapılması muhtemel bir 
bombardımaııa karşı muhafaza 
etmek j.çin t.ertibat alınışlarda. 
Muharebe filosu ateş açtığı za -
lll@n düşman tayareleri kafileyi 
bırakarak ve gruplara ayrılarak 
her taraftan Ingiliz filosuna hü
cuma başladılar. Altı ve dört pus 
luk toplarla t~yyare dafi topları 
ve mitralyözler denizin sathından 
semaya yükselen bir ateş perdesi 
geriyordu. 

hakiki vaziyet hakkında başka z~nı ve Su~~ı Arabıstan s~arı ?a du kwıılrnıya başlarunış ve bu 20 - 25 
fngiliz s;ıhsiyetlerini avdınlatmı- rıç olmak uzere Akaba korfezı - bin ki9iden mlırekkep kuvvetler 120-
va mı,ıyaffak olursa. İngilterevi ni ~ ihtiva etmek üzere Kızıl - 125 bin kişiye çıkarılmış, ayrcıa 250-
buıtiinkü zimamdarlarının delili- denizin şimal kısmında seyrüse- 300 tank ile muhlm mikdarda malze-
0-i qakkmda ikna etmenin ;rniim- fer etmemelerini vapurlara ihtar me ve pek çok cephane getirilmif i-
1'iirı olebilece(!ini sanmıstır. JlU- ediyor. di. Fakat, Fran:5anın malüm Akıbeti?

(Baş tarafı 1 incide) -iolf Jfess. Lord Hamiltonun :;ah- Roosevelt'in oğlu Kahirede den sonra, Surıye ordusu terhis edıl-
.. miş, müsteınlekelerden getirilen erler 

Bağdat siyasi mahfilleri bu se- ~mda. aradı~1 .şa.hsiyPti bı..ıl.acaP'ı- Kahire, 14 (A.A.} - ~ü,Waş.ı memleketlerine gönderilmi~. Suri-

Hiçbir torpil bizim civarımıZıa 
düşµıemiş veya yaklaşmamıştır. 
Ateş kesildiği zaman kalın bir 
sis tabakası birdenbire üstümüze 
~öktü. Hiçbir hasara uğramadı -
gımız gibi mürettebat arasında 
da hiçbir zayiat olmamıştır. Bu 
muharebe, merkezi Akdenizde 7 
gün süren mutat harekat esnasın 
da cereyan etmiştir. Bu harekat 
esnasında muhtelif kafileler muh 
telif istikametlerde muvaffakı -
yetle himaye edilmiştir. Hafif 
harp gemilerimiz Bingazi limanı
nı bombardıman ettiği gibi ge -
milerdeki tayyarelerimiz de, mih 
ver hpva kuvvetleri tarafından 
pemilerimize yapılan tali derece 
deki hücumlar esnasında 7 tay
yare düşürmüşlerdir. 

Bütün gemiler daha kilometre 
}erce uzaktaki düşman hava te -
şekküllerini tar-de.den donanma 
tayyarelerinin yüksek ve güç va 
zifesıni hakkiyle yapmış olduğu
nu takdir etmişlerdir. 

yahatin neticelerine yakın şark nı zannf't.mekte idi. Hess. Lordla James Roosevelt, Giride ;yaptığı yenin asayi§ini muhafaza için Suriye
vaziyetinin müstakbel inkişafı ..,.,k muhtemel olarak 19311 da kısa bir ziyarett.en Kşhireye dön de .cüz.'l: bir kuvvet ;i.lık.onulmııi41r . 
bakımından büyük bir ehemmi- f')limnivatJarda tanısmıstır. Hf'ss. müştür. James Roosevelt, Girit- ki, bunun 40 - 50 bin kişi raddesin
yet atfediyorlar. J.ıpnzini bittikten sonra. Lord Ha- te Elenler Kralına ;Reisicümhur de olduğu tahmin edilmektedir. Ve bu 

HarekRJa dair tebüğler milton'un malikanesi civarında Roosevelt'in bir m~ktubunu tev- k~vveti teşkil eden erler de ermeni, 
oarasütle yere atlamıştır. Hess, d' t . t' .kurt, ~erkes ve araplardan milrek-

Beyrut, 14 (/\. A.) - 15 numa- her halde, Lord Hamilton'un ve 1 e mış ır, keptir. 
ralı İrak tebli~i: Üc düşman bom tanıdıklarının İngilterede lüzum- -
ba tayyaresi bugün Almussayah lu nüfuzu haiz olduklarını sanı- dır ve baştan başa uydurmadır. 
karargahı üzerinde ucarak müte- vord'LJ. Hess, Chmchill i\~ görüş- Bayan Hess Almanyada bulun
addit bombalar atmıstır. Hı:ısar medE' bir favda olmadığına inanı- maktadır. 
ebE>mmiyetsizdir. Bir tayyare dü- vordu. Nitekim. hic bir suretle Stokholm'a gelen haberler 
şürülmüş ve mürettebatı esir e- bizzat tn~iliz basvekili ile e;örüs
dilmiştir. Bir İngiliz bombardı- mck arzu etmı>niğini sarih suret
man tayyaresi dün sabah Morruv •p kavdPvlemiştir. 
üzerinde ucmuş ve bir İrak av Rudolf Hess'in hasiyelerinden 
tayyaresi tarafından vere .inmive anlaşıldığı vechile. ke~disi. vazi
mecbur edilmiştir. Müret~bat ~- fesinin muvaffakıyetinden emin 
c;ir alırunıstır. bulunuvordu vf' takriben iki gün· 

Dün saat 19 a doğru İnE?iliZ rle geri döneceğini tahmin edivor
tayyareleri müteaddit karargah- du. Hatta. kendisine avdet icin 
lar üzerinde ucmusfarsa da bom- lüzumlu benzinin de verj.leceeini 
balarını atamadan frak tavvar 0

- o;anıyordu. Hess. • 'projelerinden 
leri tarafından tardedilmislndir 'dmseve. hatta ailesine dahi bah-

İrak tayyareleri kesif ııpuc;ları o;etm@th•stft. }tflrıiınt ı>ekbrakımd.3 
vapmıslar ve kamilen ü,slPrine "f'niden ı?ÖreceRini ümit etmekk 
riönmüşlerdir. Bir di.ic::rnan bom- :..:ı; 
l:ıa tayyaresi Alnastivah iizerindf' 
ııcmus ve bir kac homba atmTc::
tır. Fakat hasar olmamı-:hr. t
ki düsman tavvaresi hir kalf'vP 
bomh::ılar atmıstır. Bunlardan 
biri İrak hava d::ıfi batarvaları 
tarafından cfüsürülmüstiir. Dii!e
ri de uzaklaşmıya mecbur edil
miştir. 

H ess'itJ refiktaı Alnuuıyada 
Bertin, 14 (A. A.) - Yan res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
"Ofi" aiansı, dış haberlerjnde 
Bayan Hess'in Ankaraya geldiği
ni bildirmiştir. İyi malUrnat alan 
mahfillerde beyan olunduğuna 
göre bu haber katiyyen esassız-

Stokholm, 14 <A. A.) - "Reu
ter": Gazetelere .ızelen haberlere 
göre, Hess'in İngiliz makamlan
na ne gibi ifşaatta bulunacağı 
Berlinde merakla beklenilmek
tedir. Berlinde Hess'in tedricen 
mesul vazifelerden uzaklaştırıl
mış olduğuna ve bir "facia .. olan 
ha•tah!lına ısrarla isaret edibnek 
tedir. Berlinde söylendiğine .zöre 
firar hadisesi ne dahilde ne de 
hariçte bir mana ifade etmiye
cektir. 

Stokholm'da zannedildiğine gö
"e simdi bazı idamlar yanılması 
imkan dahilindedir. Halen bazı 
'dmselerin yalnız tevkif edilm1-: 
olması nazilerin mahirane bir o
yunudur. Hess'in vazdığı veda 
mekt~bunun nesredilmiyeceği 
"'.annedilmektedir. Maamafih ya
kında bir tebliğ cıkarllacağı tah
min edilmektedir. 

Ordunun bir ,ltrsmı, bilhassa öz 
Fransızlar İngilizleri iltizam ederler. 

Alınanlar İraka yardım için Suri
yeye asker glinder.ebilir mi, gönderir
se Suriyede vaziyet ne olur? 

Suriye - Rodçıs .adası ar.ası 400 mil
dir. En süratli İtalyan vapurları bu 
mesafeyj ancak 25 saatte katedebilir. 
Kıbrısta kuvvetli hava üssüne malik 
olan İngilizlerin kontrolünden kur
tulup ta bu 25 saatlik mesafeyi de
niz yolu ile katederek vapurlarla Su
riyeye 1\5ker nakletme:. imkAnsızdır. 
Almanların Suriyeye daha ziyade 

hava yolu ile asker nakletmeleri bek
lenebilir. Rodostan 800 kilometre u
zakta olan Suriye hava meydanları, 
hem çok, hem büyük ve moderndir. 
Bu itibarla Alınanların havadan Su
riyeye fazlaca mikda.rda kuvvet gön
dermeleri mümkündür. 

Anck, Almanyanm bunu yapması 
için Vichy hükUınetinirı mlisaadeııin 
alınası j.cap eder. Aksi halde. evvela 
Suriyeyi ilfıal etm.e&i lhımdır. Bu 
takdirde ise Fillstindeki İnıiliz kuv
vetlerinin bu harekete karııı k<>yması 
muhtemeldir. 

Bu itibarla, Almanyanın 7.urlye ha
reketinde muvaffak olması zayıf bıı 
ihtimal olarak mütalea ecijlebilir. 
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rercih : Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 

KüIIet ve emek istemeden tavuk suyu ile· mamUI bir 

komprime, muhtaç olduğunuz kaloriyi \ 'C 

huzuru temin eder. 

Büyük Bakkaliye Mağazalarında Vardır. ............................ ........ 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI . . 

-
ZİRAAT BANKASI 

Kurı.ıluş Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zlraıt Banka11nda kumbaralı ve lhbarsn taHır,... heHplırında en u 150 
Ura&& bulunanlara senede 4 defa çekilecek k ile aıaOıdakl pllna gö· 

r.e ikramiye daQ ıtıllMİİIMtır. • • 
4 Adet \ 000 Lirallk 4.000 Lirs 
4 • 500 • 2.0()1\ • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 .. 4.000 • 
ıoo • 50 • 5.000 • 
t20 • 40 • 4.800 • 
160 

,. 
20 .. 3.200 • 

Dl K KAT: Hesaplarmdak l paralar bir sene kinde 50 Uradan aşağı dOşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 faz.lasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede f defa. 11 EylQl, 11 BlrtnctkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. - Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

MOessesemizin Muhaberat servisinde istihdam edilmek Ozere TOrkçe 
çok seri yazan bir daktilo ile Almanca bilen bir daktilo alınacaktır, Mil
s baka imtihanı 20 Mayıs 1941 Salı gilnü s:ıat 14 tc SOmcr Bank İstan
bul şubesinde yapılacaktır. 

İmtihanda gösterecekleri liyakata Göre lisan bilen dakt!loya T. L. 
120.- diğerıne de T. L. 100.- liraya kadar ücret verilecektir. 

Taliplerin imtihana girmek üzere asağıda yazılı veslknlarmm asıl 
veya musaddak suretleriyle Sümer Bank İstanbul şubesine muracaatları 
iUın olunur. (3714) 

1 - Tahsil vesikalan; 
2 - Hüviyet cüzdanı; 
3 - Husnühal veslkasr; 
4 - Hüsnü hizmet vesikası. 
Silihat muayeneleri banka doktoru tarafmdan yapılacaktır. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Şişli Çocuk hastahanesine "5" a1et Savage marka elektrikle işler ça
masır yıkama ve sıkma makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 23.5.941 cuma günü saat 15 de Cağaloğlundfı sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğünde kurulu komisyonda yapılacaktır, 

2 - Muh mmen fıat beher makine için 438 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 164 Ura 25 kuru$tur. 
4 - İstcklıler ııartnameslni çalışma günlerinde komisyonda görebl-

lırler. 
5 - İstekliler 1941 Y.ıh ticaret odası \•cslkasiyle 2490 sayılı kanunda 

y ı.ılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya Ban
ka mektubu ile birlikte belli gi.ln ve saatte komicıyona gelmeleri. (3~6) 

T AN 15 - 5 - 1941 

,.~---- .. 
YERLİ 

SÜMER BANK •. ._ _ _.,ıı·0-e-v-le-t------.---~ MALLAR PAZARLARI Denizy~l~arı işletme 
Müessesesi :Müdürlüğünden : 

Bankamız Pamuklu ve Yünlü mamulatının mağazalarımızca toptan satışından cari usuller 
dairesinde istifade edecek olan 1.1.1940 tarihinden en·cl müesses toptancı ve perakendecilerin 
sıraya kaydedilmek üzere lüzumlu vesikalariyle 31.5.1941 tarihıne kadar mağazalarımıza biz
zat veya tahriren müracaat etmeleri ve bu tarihten sonra vaki olacak yeni müracaatların ka
bul edilmiyeceği ilan olunur . 
~ ....................... _. ... ft .................... , I 
.. . -.• .. . .· . . . . ' . .. -.. •• ~. •• • - • J • 

•~· = • - ssz-•m c ı 
________________________ .._, __________________________________________________ _ 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk A nsiklop.edisi 
Her Çocuk bahası, çocuğuna kıymetli bir hediye \'ermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu mü~külden kurtarıyoruz \'e çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocu k Ar.siklopedisı • 
çocuğun mektepte 
mektep -:!ışında, hatta 
mektepten sonra muh
t ac; ol t uğu en kıy-

Çünkü: Çocuk Ansikloı:;edisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
r am hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

, a:etü eserdir. 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kay
bolabilı,·. veyahut u. 
nutu labilir . Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-

Çünkü: Çoc1!k A .1s:klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
oilgilı bir arkadaş va
z ifesini görür.Ona hoş 

::uğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bil. 
t ün hayatınca iz brra. 
k acak bir eserdir. 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder. 

.TAN Neşriyat Evi~ 
. . . . l t b l ' . -· •'' ·.,. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş ol.arak iki cil· 
di birden (7) liradır. 

· · - · ·= • · .. s a" n u · ... · · " · .. 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

~~P-A~A ~ \ HAYAT YARIŞJNIN 
DİREKSİYONU DUR 

--
lDARtsİNlBTtiİflS-BANKASINDA 
İKRAMİYEı..I, _tiES~ ~Ç~R 

r T. İş 8ankası 1-=------------.ı 
Küçüle Tasarruf \ r İmroz Tapu Sicil Memurluğundan : 

:1 K öyü 

Hesapları 1941 i MevkU Cinsi Mikdan Hududu 

~ iKRAMiYE PLANI i . 
Merkez Laguvu-
Panaya naro 

Yafiya 

Evvelce 
tarla 

:ılrndibağ 

494 M2 Şarkan dere, şimalen Kostantı, 
garben evvelce Proksenyo şimdi 
Urania lstirati Arhundi, cenuben 

Ketideler 4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Afus- i 
toıı, 3 1kinciteşrin ızrihlcrlnde ya- • Bu dahi İftllarls Bu dahi 1625 

Hristo bağları. 
Şarkan Kiremnoz, ~imalen Yani 
ve Znfiraki, cenuben dere. pıhr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Llra 
3 .. 1000 • = 3000.- .. 
2 • 750 • c 1500.- • : 
4 • soo • = 2000.- • 1 
8 .. 250 • = 2000. • : 

3S ,. 100 • ::3500.- • ! 
80 .. 50 • = 4000.- • : 

300 - 20 - :6000 - - "i ................................................. 

~----~ TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
K.r-$ 

Başlık maktu olarc ·. 7.5() 

1 inci sayfa santimi 500 

" " 
,, 300 

I 
" " 

,, 100 
.) ,, 

" " 
75 

illin smıfa.~mdn •. 50 .. 

Bu dahi Gavarado Tarla 3000 Şarkan ve şimalen eskiden Dlmit
rl. şimdi Eleni Za!lryadi; garbm 
ve cenubcn dere 

İmrozun Panaya merkezinde hu dut ve evsafı saire.si yu'kanye. yaz.ılı 
üç p:ı.rça PYrl menkul kayden KostanU oğlu Sotirin mülkiyetinde olup 
mwnaileyh senet ad! ile kısmen Ziraat bankasına olan borcunu ödemek 
şnrtiyle ve kısmen peşin para mukablllnde Bademli köyünden Kostanti 
Kanakariye sattığı ve Kostantl Kanakarl de şartı mezküru ifa eylediği 
dhetle 1515 No. lu kanun ahkamma tev!ikan namına Uıpuya tescil tale
binde bulunmasına binaen usulen yapılan ilanı müteakip blttahkik key
fiyet tahakkuk ve Kostanti Kanakarlnln tasarruru kaza tapu komisyonu
nun 25-4-941 tarih ve 15 No. lı kararma iktiran etmiş ve fakat sahibi 
kayıt Sotirl hnlen ikametgfıhı belirsiz olarak Yunanistanda bulunmasın
dan keyfiyet tebllg rnaka.mma kaim olmak üzere nan olunur, 

1 - İdarehanemizce az müstamel iki kamyon satın alınacaktır 
2 - Ellerinde az rnilstamel kamyonu bulunanların kamyoniar~ı Cl

balid e nakliyat şubeml7.de m!iteşekkll fen heyetine muayene ve tetkik 
ettirmeleri ve oradan alacakları vesikalariyle birlikte paı.arlık için 
20,5,941 Salı gilnü saat 11 de Kabataşta knln levazım ve mübayaat şu
besinde rnilte ckkll alım komisyonuna müracaatları nan olunur. (3777) 

i)ı ·rJrJÇ 1) VE. P,1 fi11KI~ 
(\EtiK~( ÇINKO 

ev' LEVHA. 
~eıı rJ Mü HÜR 
K~e. KLİŞELER 

idaresi ilanları 

Bandırma Sürat Postası 
İsttınbuldan Pazartesi, Çarşamba ve Suma gilnlerl saat 8,15 de 

kalkmakta olan Bandırma ı;urat postaları 16 Mayıs Cuma gilniınden 
itibaren İstanbuldan saat 8.00 de kalkacaklardir, (3735) 

Şehir haUarı iskelelerinde çalıştırılmak üzere taşçı ustıı51 alına
caktır. İsteyenlerin bon servisleriyle birlikte fen heyeı;mi : mudilrluğü
ne miırac11atları. (3707) ' - , 
SATIŞ ILANI 

lstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 
Dr. Ahmet Ziya Uırnfmdan Vakıf paralar idaresinden 22864 ikraz 

numarasiyJe borç clınan paraya mukabil birincı derecede ıpotek g5stcril-

mi;ı olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ta
mamına ehlivukuf tarafından ( 1921i) lira 00 kuruıı kıymet takdir edilmiş 

olan kaydcn Kocaınustafapaşada Muratpaşa mahallesinin Hacıkadm cad
desinde eski 22 yeni 28 kapı No. lı bir tarafı ifrazen uhdelerinde ipka o
lunan ev, bir tarafı bazen Kantarcı Hasan menzil bahçesi ve bazen 
Raıılt menzil bahı;esi ve bir tarafı duhaniye sokağı ve tarafı rabıı Hacıka-
drn caddesiyle mahdut 589 arşm mikdarındaki bahçeli kagir evin evsaf 
ve mesahası aşağıda yazılıdir: 

Zemin Kat: Kapıdan glrildikte karesiman bir nntre, Jki oda, bir he
lA ve maltız ocaklı mutbaktir. Bu kntm cephe kısmının alt bodrurnudur. 

Birinci Kat: Merdiven başı üzerinde biri sandık odası olmak üzere 
Qç oda ve bir hellıdan ibnrettir. 

Bahçede ahşap salaş kömürlük vardır. Binada elektrik tesisatı mev
cuttur. 

Meaahaaı: Tapu kaydı mucibince umum sahası 343 metre murabbaı 
olup bundan 48 metre murabbaı bina 60 metre murabbaı bina istikame
tinde bahçe ve geri kalanı hane ittisalinde arsa halindedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün tamamı açık 
arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 21-5-1941 tar ihinden 
itibaren 938/ 1265 No. ile ist. Beşinci İcra daırcsinin muayyen numarasın-

da herkesin görebilmesi için açıktır. hfında yazılı olanlardan fazla maıa
mat almak istiyeııler, işbu şartruımeye ve 938/1265 dosya numarasiylc 

memuriyelimize mücaraat etmelidir. 

2 - Arttirmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,~ u nis
betlnde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edıl 0-
cekUr. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al~kadarların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayri menkul üz.erindcıd haklarını, hususiyle faiz ve m asrafa 
dair olan iddialarını işbu ilfın tarihinden itibaren on beş gün içinde ev
rakı milsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap ede!r, Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaııma
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen g{lnde arttırmaya iştirak edenler arttırma ~artname
slni okumuş \'e lüzumlu malıirnatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 9-6-1941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar ist. Beşincl icra memurluğunda Uç defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüchnnı olan dlier ala 
caklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarmm mecrnuundan fazlayı; çıitmar.sa en çok aı-ttıranın tanhhüdU ba-
ki kalmak üzere arttırma 10 gün daha emdlt edilerek 19-6-1941 tarihin
de Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İst. Besinci ıcra memutluğu 

odasında, arttırma bedeli satış isteyenin rüçhanı olan diğer alacaklıların 
bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklım mecmuundan tazıa,.a çık-

mak sartiyle, en çok arttırana ihaleedilir, Böyle bir bedel elde edilmez
se ihale yapılmaz. Ve satış talebi dtı:ıer. 

6 - Gayri menkul kendisıne ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse Ihalekararı fesholunarak kendisinden ev-
vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almaya ra
zı olursa ona, razı olmaz. veya bulunmazsa hemen yedi gün milddetie art

trnnaya çıkarılıp en çok arttll'nna ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüz.de 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hilkme hacet kalmaksızın memuriyetimizee alıcıdan tahsil olunur. 
(Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli harıclnde olarak yalnız tapu ferag harcm.ı 
yinni senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermlye mec
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve ve tanzifat ve delMliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icarcsı aiıcryıı ait olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte 1st. Beşinci İcra me

murluğu odasında ~bu ilan ve g5sıerllcn arttırma ~rtnamesi dıılrcslndc 

satılacağı ilan olunur. (3752) 

Meşhur S i N G E R 
Saatleri 

Hiç bir zam görmekılzin eıkl flatla rla .atılmakta . 
dır. S l N G E R a.ıı aınl n ka lites i yl.ikaek, muba· 

yaa ıe raitl fayda lıdı r, 

Ceb saati kromdan arkası tantazi 22 Lln 
Ccb saati kromdan arkası Iantaz.i çok ince 25 Lir. 
Ceb saati gU ntış arkası fantazi 30 Lirr 
Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatiı 
kalıtesi yuksek, mubayaa scralU faydalı olmalıdır 
T ürklyede evsafı nın yükıekli(jlyle t öhret bulaı 
S 1 N G E R ıaatle rl bütü n fa ydalan c:a mldlr. 

Çünkü: Dlğer marka saatlerden ucuzdur. Tasar· 
rufu temin eder. 

Çilnkü: Hayatınızda siz.i baska saate muhtaç etmez 
ÇQnkfi: On beş sene zarfında tamir parası vermezsiniz. 

Bu fırsattan istifade etmek isteyen taşra milşterilerimiz bedelini rosto va
sıtasiyle peşin gönderdiklerinde post... ti.ereli tarafımıza ait olmak nzere 
saat gönderilir. 

D i K KAT: Singer saatleri İsttınbulda yalmz Eminönü merkezindeki 
mağazamızda satılır. - istanbulda şubemiz yoktur. 

SING ER SAAT LERi M a(jazası, iatanbul, EmlnönU c:addesl, No. 8 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanfan 
Yapılan eksiltmesi neticesinde tallbi çıkmıyan ve muhammen bedeli 

206500 Ura olan 20 kamyon 3 otobüs \•e bir Tank kamyonu ve yedekleri 
30-5-1941 Cuma günil saat 15 te pazarlıkla Anknrada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu i&e girmek istlyenlerin kanunun tayin etliği vesikaları hAmilen 
ayni gün saat 15 e kadar komisyonda lsbatı vücut etmeleri Uizımdır. 

Şartnameler Ankarada mnlzeme dairesinde, Haydarpaşada" tesellüm 
ve sevk safllğlnde görülebilir. (3660) 

Alanya Belediyesinden : 
Thaleslnin açık arttırma suretiyle 12.5,94! tarllılne rnslıyan Pazartesi 

günil saat on dörtte yapılacağı Ulus gazetesinin 22ı 30 ve Tan gazetesi
nin 23, 27 Nisan 941 tarihli nilshalarmda neıırolunan motör, dinnmo ve 
sairenin satışına ait eksiltme on gun uzatılmıştır, llAn olur. (3711) 

:3ahip ve Neşriyat müdürü ; Emin Uzman. Gazet ecillk ve Neşrıyat 

T. L. Ş. fAN Matbaası 


