


- Rica eClerfm. Oylc ~eceleri mm işittiğini istemem: Prenses 
hayalet falan görünmez değil mi? öldiıktcn sonra bu köşkte böyle 

- NP münasebet! Merak et- vakalar eksik olmadı .• Anlnşılan 
meyin. Ben bir şey gqrmedim Prensesin ruhu burayı çok sev
Fakat bizim bir aşçı vardı. O bir diği için başkalarını kıskanırmış. 
gece sofada hıçkırıklarla ağlıyan Hepsi böyle giizcl bır yerden ne
hir kadın sesi duvdum demışti. den bırakıp knçtı1ar? Neden An
Tahkik ettik, yalan çıktı. Hiz - deliple ben kösku bırakıp gübre 
metçılerdcn bıri de Prenses öl- kokulu ahırlann ustiindeki oda
dükten sonra bir gece merdiven- larda oturuvoruz? B en bir gece 
de beyaz entarili bir kadın ha- sizin yattığınız odada yattir.n. S::ı
yali gördüm. Demişti. Onu sı- bahleyin yatağımı odll kapısının 
kıştırdık; uydurma olduğu anla- önünde buldum. Andelip sen de 
~:ıidı. başına geleni anlatsan a ... 

Madam Nataşa'nın mali vazi- Andelip hocasına dersVli be-
ycti fikrini değiştirmeğe .müsait ğcndirmek istiyen bir çocuk tav
dcgılclı. Kızının sıhhatini vikaye riyle diliyle dudaklarını yalaya
ı ın hava tebdili ihtiyacı nı nakdi rak: 
fldaktırlıkla temin edemi.vCCl?ktı. -Ya! Dedi. Prrnses öldliktcn son 
!ster istemez zemin katı~aald o- raı idi. Bir J!rce od'lmdR.t\ çıktnn 
<1 ılardan birmi işgale mecbur ol- bir iş için mutbı:ığa ,,:{idiyordum 
au. Birinci katın sofasında rahmt>tl" 

Odaya iki demir karyo!a, bir kadınımla karsı karswa gC'lmıye> 
ı asa, bir kaç iskemle koydular, yim mi? Dantelli bC"yaz gecelik 
alizlerıni getirdiler. entarisiyle karsımda durı,.ıy;ordu' 
Andelip çeribaşının gelini gibi Ben onu öyle qörlincC' öldül!iınti 
rtık pırtık şalvariyle ortaya cı- unutuverdi,m. " Ah efendıC'igim! 
nca bu kısa boylu. kammın üs Zıli 1\fYC çalmadıntz da yata:.,_ 
ıne kadaf yayılan kocam.lo mo- nrt.dan kalktınız ... Doktorlara nE' 
C'Ji, patates yüzlü, çitışmış saç- dıye~ğ z?., Dedim. Sözüme hıç 
kadının hali madam Nataşa'yı cevap 'vermedi Eliyle bana ı;e
tkuttu. · Kencfüinı büsbütUn kilmemi i-:aret etti. O ınman bir 

ı -ka bir memlekette 'iat\ıyor, denbire ak[T1başıma geldi. Ka
aris gibi garp medeniyetinin dınım ölmtış cenazC'si kurşun 
cı1crzi olan Dir ~ehre yorun s&- t'nbutla Mısıra bilC' gönderilmis-

mrsafodc olduguna iniınamı - ti... Düşüp bavı m1 ·ım! O glin bu-
o,.du. gündür köskte Jdmseyi oturt -

Madam Natasa ile kızı•lk ge- ma~lar. Bn7.an bahçeye de çıkar. 
vi sukunetle geçırdilcr. Beyaz entarisiyle> doln'"ır, sevdi
Reyhanla Andelip eıiesı gutı ğı kameriyenin altında oturur. 
b .. hleyin geldiler, bir şeye Hı- Şimdi artık yabnnile5cn gi.ıl fi
mları olup olmadıgını c;ordu- danlarını düzeltir. Bir gece koca-
r. Hanımın m~ktubunda cm- sı gelmişti. Ertesi günü dar kaç
tiği gibi misafirleri ağırladı - tı. Biitiin gece rah11tSJz etmiş. 

r. Andel"p biraz sut gelırdi. ••sen bE'nim parala'rımı m etres
. kıin önünde bahçede kahval- lerine yedi'riyorsun!,, Dıye az 

ttilcr. kalsın boğacnkmış ... 
ikinci gece ana kız biraz claha Madam Nataşa hem kadın. 
kin bir uyku uyudular. ihtiyar hem de Rasputin'lere inannn bir 

'"lanın ufnk tefek çatırdıla1·ın - Rus Tejiminin katlım idi: kızı da 
o n başka bir şey işitilmiyordu anasından ayni terbiyeyi almıştı. 

Uçtıncu akşam vaziyet değışti. Bütün bu anlntılan vakalar o 
l\ adam Nataşa yatağında kitnp derece \•ehmine dokunuyOTdu 
okuyordu. Pencereye fasılalı su- ki artık ana kız gi!ndüz bile An
r te iiç defa vuruldu. 1 deHpten, Rcvhandan tıynlmıyor-
Kadın birdenbire doğruldu. lar. onları gölge gibi takip edi -

D nledi Başka bir ses sada çık - yorlardı. 
madı. On dakika sonra darbeler Yatmak zamanı g01ince Rey-

rarlandı. Bu defa vurulanlar han onları köşk getiriyor, od -
adar kuvvetli idı ki uyumak- lanna kadar sokuyor, ondan 

t olan genç kızı bile uyarldınnış- sonra çekilip gidiyordu. Bir gün 
tı. Reyhan Parise inecel!ini ve o gc-

- Bir gürültü oldu anne.. I ce ırelmiyeceğini söyledi. 
- Bir şey değil kızım. Ben M.:ıdam Nntaşa gC'Ç vakte kn-

J ptım. dar Andrliple oturdu: yatmak 
Dışarıdan sanki bu mırıltı bek- zamanı geldi. Andelip: 

tenivormus ı?lbi ses sada kesildi. - Ben sizı götüreyim! Dedi. 
Fakat kadın sabaha kadnr uyu- Feneri yaktı. Ana kız korku-
) amamıştı. dan birbirlerin,.. sokdtırak An-

Ertesi snbah köşkün etrafında delibin arkasında ytiri1dlilcr. 7.C'r 
d'Jltısan Reyhanın yanına gitti: zavatlığı gc-çtıle>r Büvük !Ser) 

· Mösyo Rnyhan! Dedi.. Diin in yanından döndul<>r. köşk ka
~Pce pencerede fasılalı darbeler i- ronlıkta simqiyah görünüvordu. 

· tim... Binanın etrafınd ki al{ cH~ın i-
Reyhan hayretle gözlerini aç- }('risinl'lc çiçek bahçesinin riemir 

tı. çard?kları, çarp•k kameriveleı·i 
Kim olabilir? Köşke kimse hayal meyal b liri nrdu. Yolun 

~•remez. Sonra hırsız olsa pence- kenarındaki t<.ıflanlığı geçtiler. 
reye neye vursun? Hepsinin gözleri bu siyahlığa 

_ Sakın r,eriler 'Olmasın?. dalmıs. orada bir şey arayormu~ 
Reyhan guldü: gibi idi. 
- Böyle şeylere manıyor mu- Birdenbire madam Nntaşa An-

sunuz? k~ndinizi mutlaka vehme delibin kolunu yakaladı. Tırnak· 
kaptırdınız. larını hatıracakmış gibi sıktı: 

İkı j!Ün öir ş~v olmaC:Jı~ ~odam - Ooo! Madam Andelip! Ba. 
Nata~a'yn emnıyet gelmıştı. B.u: kınız ... 
k . ·· l"k su'k-' .. nctten sonra bır ı 1 ı gun ~ u • u 1 Kameriyelerden birinin sıklı. 
k"am yınc yattığ'ında kı:ap ok - funda beyaz bulutı:ı henziven bir 

vordu. Bahçe ta1·~fındakı penr.e- cisim duruyordu. Heusi birden 
!"f'nin kapalı deı:rtır ı;>ançuı:u ağır mıhlanmıs t?ibi olduklan verele 
bır taş atılmış gıbl gümledı. . kaldılar. Kız annesinin arkasına 

Kadın, kızını 'kol·kutrtıamak lh cıarılmış. aörmemek icin basını 
tıyatını .bile ~nutarak haykırdı- ~m'un sırtına yapıştırmıştı. Ande· 

- Kım o. lip· 
Ses seda kesildi. · (Arkaı:ı \'ar) 
Bir~z sonra pancura atılan i-

kinci bir taş darbesi Odayı sarstı . C::::== ============== 
Kız, yatağında!1 a~Ia.mış. anne- Çok 

sinin kovnuna gırmıştı; tıtrıyor: 
- A~ne korkuyorum! Diye 

ağlıyordu. 
Sabaha kadar kulakları k?rişte 

beklediler. Gün açılmağa. başl~
yınca ikisi birden ahır daırelerı-
nP. ko~tular. . 

Andelip tavuklara yem verı-
yordu. 

- Ah 'madam! Bu g~ce çok 
t?ürü1tü oldu. Korktuk. 

AnrlPlio lakavdane: 
- Reyhan Efendiyi uyandıra-

yım! Dedi. 
Reyhan çok uyumuş bir adam 

tavriylc esniyeTek merdivenleri 
indi. 

- Ne oldu madam? 
- Mösyö Reyhan. Bu gece 

mütemadiyen penceremize taş
lar atıldı . 'Sabciha kadar uyuya -
madık. 

Reylian, AndE!libe manidar bir 
nazar 'fırla\tı. , 

-Gördün m ü? Dedi. Y ine ba~ 
laBılar. 

Ana kız bu muammalı sözleri 
ıŞitince heleeltnla !ordu lar: 

- Kitnl~l'- başladılar? 
O ntmarl 1Reyfüm: 
- Siz*' 1şirl ttoğrusunu söyli-

1eyim ; fakat)cimseye ağız açmı
yacaksınız. Bilhassa bizim hanı -

Çocuklu 

Ailelere Yardım 
Ankara, 17 (TAN) - Sıhhat 

Vekaleti çok çocuklu ailelere 
yardım işini bu sene biraz daha 
noksan yapmnk mecburiyetinde 
kalmıştır. Verilen malUmnta gö
re, müracaat eden ve istihkak
ları tebeyyün eden ve henüz tev 
ziat yapılmıyan 42382 ana bu -
lumnakta ve bunlara verilecek 
ikramiye miktarı 1,271.460 lira
yı bulmaktadır. Ancak ahvaliha
zıra dolayısiyle bu sene çok ço -
cuklu ailelere yardım işinin bu 
tahsisatla idaresine i'nlkiın gö -
rülcmemiş ve bu miktarın 50 
bin lira daha tenziline karar ve
rllmistir. 
Yeni Harcırah Kararnamesi 

Ankara, 17 (TA.!"11) - Hal"cı -
rah kararnamesine ek kanun la
yihasını hükumet Meclise gön -
dermiştir. Bu Hi.yiha ile büyük 
şehirler dahilinde vazife icabı 
muhtelif mahallere f?Önderilen 
maliye memurl$rının ihtiyar et
tij!i 'tren. vapur , tramvay ve o
tobüs gibi zf!Turl nakil masraf -
lannın verilmesi teklif· olun -
maktadır. 

'; ". N 

Bir Tüccar Beş 
Bin Lira Ceza 
Verecek 
Bir Demir Taciri de 

İhtikardan Ceza Yedi 

19 Mayıs 
Bavramr Yarin 

Kutlan or 
Kuru ~evve ihracntcısı Sn1a -

mon adında bir tüccarın A vru • 
paya j!onderiiği kuru eriklerin 
bozuk çıktı~ı haber alınmış ve 
kendisi adliyeve verilmişti. Dün 
asliye altıncı ceza mahkemesinde 
duruşması vanılıın Salamonun 
suçu sabit t?örü1ıı\'is ve 5 bin lira 
nara cezası ödemesine karar ve
rilmiı::tir. 

Taksimde Saat 1 O da Büyük Bir Seçitresmi 

Fenerbahcsede Spor Gösterileri Yapılacak 

KilQsu 23 kurusa satılması la
zım gelen hurda demirleri 40 ku
ru"itan sattığı lcin evvelki giin 
tevkif olunan hurdacı Tahanm 
ciurnsması dlin aslive ikinci ceza 
mnbkeme!'ıinde neticelenmistir. 

Mahkeme. suclunun 25 lira a
ğır para cezası ödemesine, <lük
kanının veHi ~iin kapatılmasına 
ve demirlerin de müsaderesine 
lrarar vermistir. Taha dün tahli
ve edilmistir. 

Demir ParmakHk ve 

Kumaı Çalahlar Dün 

Tevkif Edildi 

19 mayıs gençlik ve spor bay
ramı yarın sat 10 da Tak.imde 
öğleden sonra dn saı'ıt 15,30 da Fe 
nerbahc:e stadyomunda coskun te 
zahüratla kutlanacaktır. Bu mii
nasebetle bütün caddeler hayrak 
larla donatılck. otobüsler ve 
trmvaylar bayraklarla süslene -
cektir. Saat 10 da Taksimde top
lanacak olan talebe, beden ter
biyesi mükellef1cri f stanbul ko
'::'Utanı, parti reisi tarafından 
teftiş edilecek ve Taksim abide
sine c~lenkle.r konacaktır. Bila
hare })ütün talebe, sporcular ve 
beden terbiyesi miikellefleri bir 
ağızdan istiklftl marşını söyli -
vecek ve bu esnada abidenin ya
nındaki dire.ite iki izci ile iki mii
kellef tarafından bayrak çekile -
cektir. 

Bu merasimi müteakip evvelii 
vali ve beleliye reisi ve sonra 

okullarla. beden terbiyesi mü
kellefleri namına birer zat ta
rafından nutuklar söylenecek -
tır. Bundan sonra başta yük 
sek okul talebesi olmak üzere 
mektepler, bed~n terbiyesi mii 
ke!elfleri, sporcular sıra ile tri
bünün önünden ~eçit resmi ya
mı.caktır. Resmi gecit takım ko
lunda yapılacak ve mero0sim bu 
geçit resmi ile sona erecektir. 

Öğleden sonra da s. at 16 da 
Fenerbabce stadyomundn spor 
ırösterileri yapılacaktır. Bütün 
Halkevleri bayram münasebetiv 
le zen_gin kutlama programları 
tertip etmişlerdir. 

Daireler tatil 
19 Mayıs ~ençlik ve spor bay

ramı münasebetiyle bütün resmi 
ve hususi daireler yarın kapalı 
kalacaktır. 

Hacı adında bir sabıkalı ev -1 
velki gece Kumkaplda yazmacı D u·· n 
Karnil!in dükkanma girmiş, 35 
top tü1bent çalmış ve kaçarken 
yakalanmıştır. Dün adlhreve ve- c lı 
rilen suclu birinci sulh ceza mah. ef»-
keme~ince 1e,•kif edilmiştir. ı 

Şehirde iki 
Vak' ası Oldu * Kuruceşmede Sevhiilislam 

Ziyaettin korusunun süslü de-
mir parmaklıklnrından 250 kilo 
kadar söküp 25 kuruştan sat -
maktan suclu Kemal ile arkgaaşı 
Zeki diin tevkif edilmistir. 

9 Sene Hapis Yatacak - Bc
sikta5 vapur isk~lesi civarında 
kahvecilik yapan Kadrivi öldür
mek~en suclu Abdürrahmnnın 
durusması dün birinci ajtır ceza 
mahkemesinde bitmiştir. Suc1u
mın 9 sene miiddetle ağır hapsine 
~,.nrnr verilmiştir. 

'Beş kişi Tehfikefi Surette Yaralandı, Ka<ian 

Sucslulardan Biri Henüz Bulunamadı 
Dün şehirde iki mühim cerh 

vakası kaydedilmiş, beş kişi 
muhtelif yerlerinden ai?ır suret
te yarala~mı$1ardır. · 

Bunlardan birincisi KilcÜkpa
znrda olmustur. Hacıkadın 'l'na· 

Göç Trakyadan 

Haziranda Bitecek 
Trak:vadan Anadoluya gidecek

lerin 1,1akiller icin devlet dcmir
volJarı birinci işle+;me müdürlü -
~Ünde bir program tesbit edil -
miştir. $.imdiye kadar Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli viltıyet:le
tinde verilen beyannnmeleriil ne_ 
ticesi ve lt(id+>cck..lerin miktarı 
tcsbit edilmiştir. Di{!er mıntaka
lardan da bugünlerde bıı husus
ta maltımat ' gelecektir. Trakva
dan gideceklerin nakil işi 7 ha. 
zirana kadar öitirilecektir. 

hallesinae Sem~igüzel sdkağın-
7 da oturan 27 yasında Orhan ay. 

ni evde sakin ağabcyisi Mustafa
nın karısı Nazire ile büviik ağa
bevisi İsmailin kansı Nazifeyi 
~uhtelü yerlerinden bıçakla ya
ralamıştır. 

İstarlbu1dan J?id~ceklerden bir 
kafile de dün ö/'tleden sonra tren
le Haydarpaşadnn hareket etmiş_ 
tir. 

Bir Kadın Öldürüldü 
Kız.ı1cahamam, (TAN) - İğ_ 

dir köyünden Yakup karısı Şeri
fe Gündüz evinde oturmakta i
ken ani olarak dışarıdan içeriye 
atılan tabanca mermistnin isabe
tiyle ölmüştlir. Kurşunu ldmin 
cttığı belli de/!ildir. 

İktısat Vekili Şehrimizde 
İktisat Vekili Hiisnii Çakır, 

dün Anknradan şehrimize j?Cl
rniştir. Vekil Bostancıdaki evine 
~iderek istirahat etmiştir. 

Yaralıların vaziyeti ifade ve
J"<~miyece"'k derecede ai!ır o1du -
ğunrlan vakann1 seoehi henüz an_ 
lasılamamıstır. Yal nız SemsiE?Ü
zel ~okağındn oturanlar Orhanın 
evinden evvela bir takım gürül
tüler, dalyl sonra da yenl'PlPri 
Ncızire ile Nazifenin fervatlnrını 
isit.tiklerini $Öylemislerrlir. Suc-
1u Orhan vakavı mi.iteakio bıcn· 
f!r ile beraber vnkalanmı ss::ı dn 
hfıdisenin nede~ ileri ,1?e1diPlni 
sövlememiştir. Yaralıların 1kisi 
de Haseki hastahanesine kaldı -
rılmışlardır . 

İk inci hadise Ferikövde Avu
kat caddesinde vuku hıılmu tur. 

Bu caddede oturan Melahat a
dınd;ı gene bir kız sabıknlılar
ö.an Zihni adındn bir ıtencle ni. 
sanltdır. Djin öl?leden sonda ni
c:anlıstnın evine gelen 7.ihni bir 
~ralık kızla yalnız knldıcrını gö
riince ona tecavüz etmek iste -
mis fakat kmn istimandına an
nesi Alive ile erkek kardPsi 1~ 
vasında Yusuf vetismisll>rdir. N 1 

c:anl\sımn hu hareK:etinnen mü
teessir olnn -Zihni 1ıemen bl<'nl!ın• 
cekmis basta nisanllSJ olmn'k Ü-

zere her ücünü de muhtelif yer
lerinden aj:!ır surette yaralamış
tir. 

Yaralılar imdadı sıhhi :ile Şiş. 
li cocuk hastahanesine kaldfhl -
mışlaraır. Vakayı müteakip firar 
eden suçlu arartınaktadır. 

Enıtltülere Allnaıalt 

~: ..... 
Ankara, 17 (TAN) - Maarif 

VekAleti enstitülerine bu sene 
3000 tak# e daha almak suretivle 
bu miie•>~Plerde okuyan talebe 
sayısını 9000 e cıkaracaktır. Ye
ni alınacak talebenin yatakhane, 
dershane ve atelye ~ihi n.ıiihim 
ihtlvaclarrnı karşılamak üzere 
E?ecen ytl olduğu gibi bu yıl da 
insaata dcvı\m o1unncak ve insa 
at bundan sonra müsabakada de· 
rece kazanan numaraların nrojele 
"İne ~öre yapılacaktır. Diğer ta
raftan mevcut iktisadi zaruret 
ler dolavisivle talebe nansiyon 
iicretlcrinin bir miktnr naha art
tırılması düşünülmektedir. 

Üniversitede İmtihanlar 
Bitti 

Dün sat 13 ten itibaren Üni· 
versitenin bütün fakültelerindeki 
mayıs devresi 1mtihanJarı sona 
errnistir. Hukuk ve İktisat fa
kültelerinin imtihan neticeleri 
carsamba _günü ilan edilecektir. 
Diğer fakfıltel~rin imtihan neti
celeri de önümüzdeki hafta için
de belli olacaktır. 

Maarifin 
Açacağı 
Kamplar 
Her Kamptn Kadrosu 

Dün T esbit Edildi 
Maarif müdürlüjtünün muhte

lif yerlerde açaca_ğı çocuk kamp. 
ları ve çocuk bahcelerinin ne 
surc~le faaliyete geçeceği hak
kında hazırlanan nizamname. 
diin baş öğretmenlere tebliğ e
dilmistir. Bu tebliğde acılacnk 
kampların kadroları da bildiri
mcktedir. Gerek kamplarda ııe
rek çocuk bahC'elerinde çalısmak 
istiven öğretmenlerin maarif 
müdi.irli.iğünü haberdar etmeleri 
lazımdır. 

Kızıltoprakta 49 uncu ve 6 ıncı 
ilk okul binnlarmda acilacak ço
cuk kampları 200, Maltepe 1 nci 
ve 2 inci ilk okul binalarında a. 
cılacak kamplar 140, Kartal 6r
ta ve ilk okul binalarında açıla
cak kamplar 200. Erenköy 38 inci 
ilk okul blnasınlaki istirahat 
kampı 80 talebelik olacaktır. 

Kamplar 9 haziranda acılacak 
ve 9 temmuzda ka'panacaktır. İ
kinci devre kamplar da 9 ağus
tosta faaliyete ~eçecektir. İlk ve 
ikinci devre kamplarma himaye 
heyetleri, ilk okullar yardım ce• 
mivetleri birliği ve diğer hayır 
teşekkülleri talebe ~önderecek 
ve bu talebeden para alınmı· 
yacaktır. 

Fabrika ve 

ıs - 5 - 1941 

Hep O Bin 

Lira Yüzürıden 

Yazan: Nad Sadullalı 

Faciayı okumWisunuzdur: 
2000 lira için. vatandaşın 

birisi karısını öldiirıniiş. 
Ayni vatandas gelininin de en. 

nına kıymış: Sebep yine 2000 
iirn. 

Ayni vatandns oğlunun hava. 
tına da nihıwet vermi!'ı: Yine 
2nn" lira için. 

Neticede. ayni vnbındaş, kendi 
camndnn dn olnm : Ye sebep yi· 
ne o 2000 liradır. 

Şimdi bir meslektaş. hu facia
dan bnhsedcrkeıı di)or ki: 
"- O cina~ etleri işli yen adam 

evvelce timarhaneye girmi tir. 
İşlediği cinayetlerden bellidir ki , 
o adam, içine girdiği timarhnne
den, bir yarı deli halinde ser
best hır;ıkılımştır. Sa onda, bu 
cinnyetlcrin nıesuliyct.i, o odamı 
o halimle cemiyetin içine sall\'c
ren doktorlara da düşmez mi? 

Alakadarlann bu suale ne ce
vap vereceklerini bilmiyorum. 
Fakat eğer ba laması muhtemel 
bulunan tahkikat neticesiftde, o 
cinayetlerin mesuliyetleri, heniiı 
isimlerini bilmediğimiz bazı dok· 
torlar nrasrnda taksim olunnbilir
ı;e, facianın hududu biraz daha 
genişliyecektir. Eğer o tahkikat 
neticesinde, bir kaç doktorun bi. 
leğine kelepc;e vunılursa, facia -
nın kurbnnlan arasına, sönecek 
olan bir kaç ocak daha katılacak 
demektir. 

Ve unutulmasın ki hakı1d se
hc9, daima o 2000 liradır... E. 

Matbaaların vet hep o 2000 lira... Delirten, 
öldürten, yıkan ve söndüren 

Yergileri 2!~~n!i1;;.;a denilen mefhunnm~ 
Ankara, 17 (TAN) - Kazanç bir cemiyet iç.inde hazan bu de

ver~i.!;i kanununun beşinci mad • rece korkunç bir kuvvet iktisap 
aesi mucibince fabrika ve mat- edebilmesine acı bir hayret dll)ll
baaların 1941 mali yılı içiiıle ta- mamak rniimkiin değildir. 
bi olatakları as#?ari mükellefi- Temenni edelim ki, bu kabil 
yet rılslietılerini gösteren karar _ cinayetler işliyehilen o 2000 Ji.. 
name Vekiller Heyeti tarafından ralar, insanlara bisanlığm dere
tasdik edilıfiiŞtir. beylik çağından kölelik çafi'indan 

evvelki en iptidai, en vahşi de"" 
Bu kararnameye ~öre teşviki rini mumla aratmaStn! 

sanayi kanuniyle birinci sınıf =======::::::===========---li:ıiı:::==
sayılan müesseselerin maktu ver
~lsi 100, mütehavvil ver~isi 3, 
nlsbi ver~isi yüroe 5 tir. İkinci 
liınıf sayılan fuüesseselerin ise sı
l'iSiyle 20, 2,70 ve yüZde 4,5 tur . 
Uçilncü sınıf sayılan müessesele
rin sırasiyle 70, 2,10 ve yüzde 
3,5 tur. Dördüncü sınıf \Te daha 
aşaih olan müesseselerin sırasiy. 
le 601 1,80 ve '.Yiizde 3 tür. 

PİYASADA: 

K~saplar 

Edildi 

Dün, 

Kontrol 
Fiyatları mürakabe komis

nu tarafından tesbit edilen et fi
yatlarının tatbikine dünden iti • 
haren b;ı.şlanmıştır. Fiyatları 
'kontrol memurları dün sehri
mizin muhtelif yerlerindeki et 
satışları hakkında retkilder yap
mıştır. Bu arada bazı kasaplar, 
veni fiyatlardan haberleri olma
dıilını söylemiştir. Bu gibi kasap
lar hakkn1da tahkikat yapılmak
tadır. 

Fiyatları kontrol memurları, 
kuzu fiyatları hakkında da tet • 
kik yapmaktadır. Komisy-0n, !ku
zu fiyatlarını tesbit edeceği za
man, kasaplar, şehrin bazı semt-
lerinde 50 kuruşa kadar kuzu eti 
satıldığım, bu itibarla kuzu fi
vatlannı tesbite ihtiyaç olmadı -
ğını ileri sürmüştii. Fiyatları mü. 

VİLAYETTE: 

Vakıflar idaresi 

istanbulun lmarma 

lıtirak Ediyor 
Vakıflar idaresi son seneler 

zarfında lstanbuldaki abidelerin 
tamirleri ve yeniden bazı in$aa~ 
vücude aetirmek için büyük m~ 
sai sarfetmektedir. Bu meyanda 
İstanbulda da bir milyon liraya 
-vakın para sarfedilerek bir çok 
abideler tamir edilmiş ve bilha9'1 
sa Usküdarda Mesihpaşa, Azap • 
kapıda Sokullu. Fatihte Mesihp~ 
sa camileri yeniden ihya edilmiş 
V'C yeni Valde hanı yapbrılmış
tır. Vali ve belediye reisi doktor 
Ltitfi Kırdar. -evkaf umum mü .. 
dürlüğiinün bu mesaisinin !stan.. 
bulun imnrı bakımından da bir 
vardım teşkil ettiğini nazan dik 
kate alarak umum müdürlüj'!e bir 
teşekkür mektubu göndermiştir. 

Vali bu mektupta İstanbul ev
kaf müdürünün mesaisini takdir
le yedetmiş ve İstanbula kazan
dınlan yeni kıymetlerden dola. 
vı sehir namına şükranlarını ar
zetmi$tir. 

r ) rakabe bürosu. kasaplar~n iddia· 
sının ne derecere kadar doğru 
o1duı?unu araştırmaktadır. 

Vilf,~ etten Bir Rica - Kızıl· 
toprak halkı namına dün vilaye
te bir istida verilmiş ve Kızıl
tonrnkta oa7.ar veri tesisi isten -
mistir. Vilayet bu dile~i verine 
"?C'tirtnck için alakadarların tet
kikat yapmasını bildirmiştir. 

Bugün ŞişHde Pasif 

Deneme Yapdacak 
Cameıoon 

Togoland 
-H itler in miıslcmlcke ta lep

leri 1937 de Cnmeroon -
Togoland ile haşladı. Hitler bir 
taraf tan Fransaya kendisi ile 
davası olmadığını, komünizmi 
yakmak için Sovyet 'Rusya ya 
yürüyeceğini söylüyor, bu k av- __ _.. Yazan:••••••
ganın bir ided)oji kavgası oldu- 1 J 
ğunu iddia ediyor~ di.ğer tara!- i Sab·ıLJıı. Serte ... t 
tan da Chaınberlaın ıle yaptıgı • 0U 11 t 
ıniizakerekrde Cameroon ve••••••••••••-•••••••
Togo1and'ı istiyord u . r ck, harbi Sovyetlere te vcih et

mek I J iiznnaı. Fransa)'ı bu ~·ola 
getinnek için, fo'ransadaki halk 
cephesini, Fransız • Sovyet pak
tun, Jçebslovak-Sovyet anlaşma 
SIDI 'hosinak; diriler .-lrta ya,.
Tak 11arbi emniyete aldıktan 
!sOnra, ,..aıizrnin .t~avüzilnU 

* * 
C. h nmberlain, ikin ci bir 

c ihan liarlHnin i tt i'na bı 
müw.k ün blma~ aa bir .safhaya 
geldii ini anlamıştL 1914 lıar • 
hia\dıe -yapalan hatalan düzClt
melC ~L Am ma,; hu tashih 
lngili-z ~'jaratorluğuııu zarara 
sokmamak şartiyle yapıla'hilir -
di. Fransızlara Cameroon - To
gobnd'ı vermeyi teklif ettiği za
man, Fransız hükumeti, halkın 
tazyiki ile bu talepleri reddetti. 
O zaman Chamberlain, City, 
biitüa kın•vetiyle faaliyete geç
tiler, frimgı ~rerek, Fran -
S;Mbki mali 'ituhram eWlhftk 
Fransayı tazyik ettiler. Hitlere 
istediklerinin bir kısmanı vere -

mer'kezi ve cenubi Avrupaya, 
şarki A. vrupaya sevkedectiıkle -
rini zannettiler. 

• • 
F aşist devletleri memnun 

etmek içia llıpatıya, Ha -
beşistan, Avusturya, Çeköis1o
vakya. feda edildi. ""So\'yet -
hansıız, Sovyet - Çekoslovak a n 
lqilimlah ••ıttlld•. Halk c eplae 
s i dağıtıldı.Fransız birliği param 
parça oldu. Fransa bü tün m iit-

--~~~====~~====--...... ~ .................... ________ , ________ ~ 

tcfiklerinden tecrit edildi. Fa . 
kat h arp, şarkta değil, garptc 
patladı. ideoloji harbi değil, 
empe·ry alizm harbi olduğunu, 
Fra nsa üzerin e sıkılan bomba -
lar haykırdılar. Fransa, içten . 
ve dıştan gelen taz~·ik ile boğazı 
sıkılacak bir koyun gibi mez · ı 
bahaya sür üklendi. 

,,. ,,. 1 

H itler, emperyalizmi yık ·ı 
mak için h arp ettiğini J 

söylüyor. F akat faşizmin i tila 
ordulan garbi Avrupayı, mer • 
kezi Avnıpayı, cetıubi Avrupa
'Yt, Skandinav ıneınleketJc.rini1 
pençesi altına almış, Asyaya, 
Afrikaya kol salmış, "yeni n i -
zam,, ismi altında bir Avrupa 
hege.monyasa, bir k üçük A vru -
pa imparatorluğu kurmak ideli • 
asmda iken, hangi emperyaiiz
mi 'Yikıyor? Fransaya yaptlan 
teklifterin mahiyeti bugün açak 
ça belli değil.. Fakat Hlüer 
Cameroon ve Toıoland'ı isti ~ 
,.or. Hethaicle bu da empeeya • 
lizm nirnma değil, ideOloj i ni 
.,,....ı.... Clwa'berlaiatin ..-a
rmda, Daladier 'nin ha pishane ·I 
de kulaklan çınlasın. 1 

..1 

İnlik Te\'ziatı - Mıntaka ikti
sat müdürlüğü, evlerinde corap 
dokuyan kimselere iplik tevzi e. 
decek, bu suretle çorap istihsalfı
tının artması temin olunacak
tır. Şimdiye kadar iplik almak i. 
cin mmtaka müdiirlüğiine 500 ki· 
si müracaat etmiştir. 

Gece Otobüsler 

lıletilecek 
Bugünden itibaren bütün mo

törlü nakil vasıtalarının maske
lenmiş lambaları kaldırılacak ve 
yerlerine normal ziyalı lambalar 
takılacak'tır. Yalnız bu kabil na. 
kil va-sıt..aları her hangi bir lü· 
zum halinde arabalarını derhal 
maskeliye~k tedbirleri almış 
olarak hazır bulunacaklardır. 
Diğer taraftan otomobil ve o

tobüsler fenerleri maskeli oldu
ğu için ~eceleri sefer yap
makta müşkülat cekilmekte 
idi. Şimdi motörlü nakil 
vasıtalarının maskelerini kaldır
malarınn müsaaoe edildıt!inden 
belediye otobüslerin gece yarı. 
sına kadar seyrüsefer yapma
lan için izin verecektir. 

Bu~ün sh'at 11 de Bcyo~lu ka· 
zasının yalnız Şişli nahiyesinde 
bir pasif korunma denemesi ya. 
pılacak ve yarım saat kadar de
vam edecektir. Bu müddet zar
fında tramvay ve diğer nakil va. 
sıtaları duracak, Şişli nahiyesin
de olan halk, en yakın korun
ma yerlerine ~idecek . evde olan. 
lar pencerelerden sokaklara ark 
mıvacaktır. .,. ___ _ 

l\faarif Vekili An karaya 
Döndü 

Mtıarif Vekili Hasan Ali Yücel 
dün aksam şehrimizden Ankara· 
va müteveccihen hareket etrnis· 
tir. Vekil. istasyonda Üniversite 
rektörü Maarif müdürü ve fü. 
i!er bir çok güzide zevat tarafın. 
dan uğurlanmıştır. 

Fatih Halkevinde Sergi 
Fatih Halke,inde Serıti - Bun 

dan bir müddet evvel Fatih Htıl
kevinde bir cicekcilik kursu acıl
mı-:tı. Bu kursu bitirC'nler tara 
fmdan vf cude getirilen cicPkler
-IC'n mlirekkeo bir screi acılmı!:
tır 
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Fransız 

Alman 

Anlaşması 

ması şimdiden tesirlerini gös -
termiye ve neticelerini venniye 
ba§lamışhr. Evvelki gün Şam 
t~yyare iissiine 20 yi müteca -
vız Alman tayyaresi inmiştir. 
Dün de Halep tayyare meyda
nına 60 Alınan tayyaresinin in -
diği görülmii§tiir. Suriyedeki 
Fransız. kumandanlığı buna mu
halefet etmemi~tir. Bundan ma 
ada bir kısmı Alman tayyare • 
Jcri Suriyeyi basamak yaparak 
fraka uçmuşlardır. Diin de 1-
rakn varan bu Alman tayya • 
releri Bağdadın 60 kilometre 
garbindeki lngiliz tayyare üssü 
Habbnniye'yi bombardıman et· 
mişlerdir. Binaenaleyh bir em
rivaki karşısındadır. Ve kendi -
since liizum gördiiğii tedbirle -
ri almıya mecbur kalmıştır. Bu 
cümleden olarak lngiliz hava 
kun·etleri Suriyedeki haı;a lis· 
lerini bombardıman etmişler -
dir. Filistinde bazı askeri ted -
birler alınmıştır. 

Tarihi Geçimsizliğin 

KANLI HİKAYESİ 
Bir 

l - Fransa ile Almanya arasın
daki anla,.c;manm haklkl mahiyeti 
tamamen anlaşılmış değildir. 
2 - Vichy'ye göre Fnnsa, İngil
tere aleyhinde bir askeri harekete 
girmek niyetinde değildir. 

3 - Berllne göre İngiltere ve A
merika, Fransız - Alman anlaş -
masmı billltiznm suite!sir etmek
tedir. 

Fransada ( 

F ransa ile Almanya arasın
daki anlaşmanın hakiki 

mahiyeti hala tamamen anla -
şılmış değildir. Fransız kabine
sinin kabul ettiği Alınan talep
lerini Vichy ve Berlin başka 
türlü anlatmakta, Londra ve 
'Vashington başka türlü anla • 
maktadır. 

' Vichy'ye göre bu anlaşmada 
A\TUpada Almanya ile birlikte 
ve müsavi şartlar içinde yeni 
nizamı kurmak için işbirliği ya
pılması kararlaşmıştır. Fransa 
lngiltere aleyhine hiçbir askeri 
harekete girişmek niyetinde de
ğildir. Ne müstemlekclerini ne 
de donanmasını Almanyaya ver 
miyecektir. Londra ''e Was -
hington Vichy ile Bertin arasın-
daki anlaşmayı suitefsir etmek
tedir. 

Almanyada: 

Suriyede: 

S uriyedeki Fransız kuman-
danhf'ı neşrettiği bir 

tebliğte Alman tayyarelerinin 
Suriyeye gelişlerini tefsire ça· 
lışmış, bunlann bir uçuş es
nasında Suriyeye inmeğe mec· 
bur kaldıklarını ,.e kendilerine 
mütareke ahkamı mucibince bu· 
rasını terketmelerini tavsiye 
ettiğini bildirmiştir. 
Bütün karşılıklı ve birbirine zıt 
iddialar karşısında bugiin artık 
tebellür etmiş bir hakikat var· 
dn ki o da Suriye ve İrakta Al· 
man hava kuvvetlerinin bu
lunması ve hatta İrakta Alman 
tayyarelerinin faaliyete baş· 
lamış olmasıdır. 

Bu emrivakinin doğurabile
ceği neticeler hakkında şim
diden uzun uzadıya tahminler· 
de bulunlllilk mümkiin değil
iir. Fakat Alman - Fransız an 
taşmasının tedricen Fransayı 
İngiltere aleyhine siiriikliyece
ğ'ine muhakkak nazariyle ha· 
kılabilir. 

Birbirlerine Küsen 

İki Kafadar 

D ü~yaya bambaşka bir şe-
kıl, yep yeni bir kanun 

ve eskisine hiç benzemiyen bir 
ruh vermek istiyen iki ateşli 
genç, iki ihtilalci idiler. Azamet 
li bir partinin de iki büyük ha
tibi, şefi ve kahramanı onlar -
dı. Maksat uğurunda taş üstün
de taş, omuz üstünde baş bırak
~amak derecesinde şiddet, zu
lum ve zorbalık göstermekten 
çekinmediler; nutukları kubbe
leri inletti; emirleriyle ordular 
harekete geçti, zindanlar doldu, 
doldu, boşandı; kan ve göz yaşiy 
le topraklar nemlendi. 

Bunlardan biri, nihayet kas
katı yüreğinde bir yumuşama 
duydu; kandan tiksindi, karga
şalıktan bıktı, gönlünde aile ve 
~ürüvvet ihtiyaciyle başlıyan 
ınsani bir his yeşerdi. Otekinin 
gözünü, bilakis, kan bürümek -
te devam ediyor ve elinin uzan
dığı yerde havaya kızıl fiskı -
yeler yükseliyordu. 

Birbirlerinden soğudular; bir 
birlerine düşman kesildiler ve 
birbirlerinin canına kasdetmek 
kararını verdiler. Evvela biri, 
cürüm ortağının başını yedi; 
bir müddet sonra da başkaları 
onu eski kafadarının fıkibetine 
uğrattılar; kafasını uçurdular; 
perde kapandı. 

Kimdir bunlar? 

r·--· yazan : _____ .. l 
i Re/ ik Halid ı .............................. .__ .... ..._... _____ .... _. ......................... : 

lim görünıniye başladı. Zaten 
Robespier, partinin esaslı bir 
direğı olan Danton'dan pek hoş
lanmazdı, sadece tahammül gös 
terirdi. 

- "Ah, derdi, keşki namus
lu bir adam ve hakiki bir cüm
huriyetçi olsaydı ... Fakat o ih
tilali servete konmak için bir 
vasıta yaptı!,, bu söz kulağına 

gidince - artık yeni evlendiği Vicdan Azabının 
genç karısiyle köye çekilip bir 
bal ayı geçirme~te. olan - Dan - Verdiği U"'ll~ukluk 
ton sadece dedı kı: J '$ 

- Evet, ben al tın seviyorum, 
o kan seviyor! 

Thtilal partisinin ateşli hati
bi, şiddet ve insafsızlıklarla şöh 
retini yaptıktan sonra şimdi bu 
şöhreti müsamaha, af, merha -
met yolundan devam ettirmiye 
ve şiddet taraftarlarını halkın 
gözünden düşürmiye çalışıyor -
du. Bir parti iç.inde o ayarda 
bir muhalif ve münakkit zuhur 
edince o partinin günleri sayılı 
demektir. Robespier tehlikeyi 
sezdi ve rakibini ortadan kal -
dırmıya karar verdi. 

Atışma Ilc Biten Bir 

O , bu işlerle uğraşırken 
Danton köyde, basireti 

bağlanmış bir halde oturuyor, 
kendisine hareket ve mukabe
le tavsiye eden arkadaşlarının 
nasihatlerine aldırmıyordu. Bun 
lar diyorlardı ki: "Parti senin
le beraberdir! Ordu sana itaat 
eder! Efkarı umumiye seni tu -
tuyor!,, 

Danton kayıtsızlıkla ve gurur
la omuzlarını silkiyordu: - Da 
ha vakit var. Hem bunun için 
kan dokmek lazım; kandan bık
tım; hatta hayattan da ... Haya
tımı kan dökme pahasına ka -
zanmak, kurtarmak istemiyo -
rum. Giyotin edilmeyi giyotinci 
olmaya tercih ederim. Hoş, bana 
ilişmiye cesaret edemezler; ben 
onlardan kuvvetliyim! 

B erline göre Londra ve 
Washington Fransız - Al

man anlaşmasını bililtizam fe
na tefsir etmektedir. Çiinkü in· 
giltcrc Suriyeyi işgal niyetin • 
dedir. işgale bir vesile bulmuş 
olmak için Vichy'nin burasını 
Almanlara terk ettiğini iddia 
etmektedir. Fakat lngiltere ne
rede böyle hir oyun oynamıya 

tcşebbiis etmişse daima karşı • 
smda Almanyayı bulmuştur. Bu 
<lefa da Suriyede Almanya in· 
giltereden evvel karşısında bu
lunacaktır. 

Nitekim İngiltere simdiden 
Fransaya karsı tatbik ettiği 
ablokayı şiddetlendirmeğe ka
rar vermiştir. Fransa ile şi
mali Amerika mlistemlekeleri 
arasında işliyen ve Fransayn 
enak taşıyan vapurlann seyrii
seferine artık müsaade etmiye
cektir. Diğer taraf tan Fili tin
deki lngiliz kuvvetleri Suriyeyi 
işgal nıecburiyetinde kalacak -
)ardır. Amerikanın da Uzak 
Sarkta Fransız miistemlekeleri 
ile Garbi Afrikadaki Dnkar li· 
manını işgal etmesi muhtt-mel
dir. Nitekim Amerika şimdi· 

Onu söylemeden önce kısa B b ·· .. 
bir mukaddime daha yapaca _ anşma Teşe busu 

Bir kanaat mahsulü olmak -
tan ziyade uyuşukluğunu tevile 
yarıyan bu sözler artık Danto • 
nun bir kudret olmaktan çıktı
ğını gösteriyordu. Hatta belki 
de mazide işlediği büyük cina
yetin, o eyllıl katliamının, hare
kete geçtiğı takdirde düşmanla-

ğım: .. 

Amerikada: 

W ashington'a göre, Ber • den, Amerikan limanlanndaki 
lin - Vichy anlaşması Fransız vanurlarını miisadere 

Fransanın heınsfcrindeki müs- etmiştir. Bu takdirde Fransa 
temlekeleriyle alakaClardır. Hal ister istemez İn~iltere ve Ame
buki Hazana muahedesi muci- rikaya karı;ı cephe almağa mec 
bince Amerika bu mıntakadaki hor kalacaktır. Bu Fransayı Ilaaıseıcn l\arşııaştırmanın 
ınüstemlekelerin statülerinde daha ziyade Almanyanın kuc~-
hiçbir değişiklik husule gelme· ğına atacak ve Fransrz - Alman Faycfosı 
mesini zamındır. Bu sebeple A· anlaşma:o;ını hir askeri ittifak 
merika Fransanın Uzak Şarkta- haline getirecektir. G ünün, henüz mahiyeti 
ki Maritinik adalannı, Fransız tamamiyle meydana çı· 
Hindiçinisini ve garbi Afrika- Jf. ANTEN kamamış heyecanlı hadiselerini, 
daki Dakar limanını işgal et • r-------------- tarihin az çok onlara benziyen 
melidir. TOPLANTILAR eski vakalariyle karşılaştırmak, 

vaziyeti daha iyi kavramıya, 
daha dürüs bir fikir hasıl etmi
ye yaradığı gibi düşüncemizi 
kendi zamanımızdan uzağa gö
türmek suretiyle de zihnimizin 
ağır basan yükünü - tıpkı bir 
paketi bir elden öbür ele alış 
kadar - insana hafiflemiş gös -
tcreceğinden hem faydalı, hem 
lüzumludur. 

!ngilterede : 

L onüraya göre Fransa ken· 
disini Alınanyaya satmış 

tır. Vichy'nin aksi iddiasına 
rağmen Fransız - Alman anlaş· 

Hllll Spor KIObO Genel Sekreter· 
llölnden: Ekseriyet hasıl olmaması yü
zünden 4/5/1941 de yapılamıyan adi 
kongremiz 18/5/19.ıt P:ıznr günü sa
at 10.30 da yapılacağından sayın tı

zanın lütfen teşrifleri rlcn olunur. 

l!13ô ~!ilifiii~IJ 
HIYAR SUYUNDAN POMATA 
Salatalık körpe hiyar şimdi· 

lik pek minimini, kü~ük işpor
talar içinde turfanda olarak sa· 
tılıyor. Ancak, rakı içenlere me
.ze olabilecek halde •.. Fakat, hi
)'ar demokrat yemiştir. Bazı 
memleketlerde onu sebzeden sa
yarlar. Pek yakında, çoğalır, u
cuzlar. Sıcaklar bastırınca, en 
hafif kese sahiplerinin bile hara
retini teskin eder ..• 

Eski zamanlarda hiyan, şim· 
di olduğu gibi, yemiş veya sebze 
niyetine seve se,•e yedikten baş
ka ona tiirlü tiirlii deva hassala
n atfederlerdi: Çocuk ateşli bir 
hastalığa tutulunca yatağının içi· 
ne, hatta kundağının arasma so· 
yulmanuş bir hiyar konulunca, 
hastanın ate i hiyara g~er, ço
cuk hastalıktan kurtulur, der· 
lerdi. 

Pirimiz, en biiyiik iistadımız 
İpokrat hekimin kavline göre. 
hiyar çekirdeklerinin i~i insana 
peklik, kahuğu ishal verir ... Ta· 
biat alimi Plin am<"anın dediğine 
bakılırsa hiynr çekirdekleri şa
rap icinde içilirse öksiiriiğe, ka
dın siıtii içinde içilirse ishale, ha
la karıstırılarak yenilirse karaci 
Jer hastalıklarına iyi gelir... .. .. 

Hiyar kabuğunun ne turlu 
hassası olduğu bilinmezse de, hi-

yaITn. insanların yediği kısmı, 
Aristo filozıofun fikrine göre, ka
dınların fazla fıkırdı~·arak erkek 
Jerin aklını çelmelerine mani O• 

lur. Onun için filozofun zama -
nında, bez dokuyan kızlara - iş
lerinden baska şeylerle meşgul 
olmasınlar diye _ mecburi ola
tak salatalık hiyar yedirirler 
miş ..• 

Hiyara atfedilen bu hassaların 
hepsi şimdi unutulmuş, yalnız 
güzellik vasıtası olarak şöhreti 
asırlardan ve asırlardanheri hiç 
kaybolmamıştır. Fakat onun hu 
şöhretinden istifade etmek, hi
yarın kabuklarını soyarak ye
mekten haylice güçtiir: Hiyarı 
soyup mengene altında ezerek 
suyunu çıkarmak, sonra kaynat
mak. daha sonra ondan düzgiin. 
yahut pomata veya hiyar sirke· 
si yapmak lazımdır... Bunların 
hangisi olursa olsun bayanlara 
yumusaklık ve güzellik verir. 
Erkeklerin de tra şolduktan 5on
ra yUzlerinin yanmasını teskin 
eder. 

Vakıa, hiyann sadece su:nı 
da hu işlerin hcıısini görür. Fa
kat asıl hiyar pomatasına, isper
maçet mumu \'e halmuınu da ka. 
rıştığından yalnız hiyar suyu po
nıatası gibi parlaklık ''ermez. 

O sebeptendir ki, bir gaye i
çin, iş birliği yaparak, beraber
ce bin türlü nane yedikten son 
ra düşmanlıkta birbirinin gözü 
nü çıkarmak değil, kellesini u
çurmak derecesinde ileri götür
müş tarihi omuzdaş ihtilafları
na göz atmak faydalıdır ve bun
ların en tipik örneğini, Fransız 
büyük ihtilali esnasında Dan -
ton ile Robespier arasındaki 
densizliğin teşkil ettiğine de 
şüphe yoktur. Vaka, malumu 
ilam kabilinden de olsa, merak 
verici sahnelerle bir romana ve
ya drama benzediğinden hüla
sa edilmiye ve hatırlatmıya de
ğer. 

* * Geçimsizlik Nasıl Başladı 

D antonda büyük adam 
sayılmak için hiçbir şey 

eksik değildi, faziletten başka! 
Fikir, zeka, bünye, hayat ve ö
lümü bakımından büyük adam 
dı ; vicdan ciheti istisna edilir -
sel Büyük adam rolünü oynadı 
amma büyük adam olamadı. O, 
hürriyet ihtirasını duyardı, la
kin buna iman ile bağlanama -
mıştı; ihtilale bir fırtına gibi 
hizmet etti: Dalgaları coşturdu 
ve etrafa köpiikler saçtı. Sonun
da da, birdenbire, yine fırtına 
gibi yatıştı, süt liman oldu. 

Işte o 7.aman, hala kana kan
mıyan Robespier, bu eski kat
liam teşkilatçısına iğrenç ve za-

F akat ayni endişeye dü- rı elinde kendisini ezmiye ya -
şen ve hangisinin galebe nyacağından da korkuyordu; 

edeceğini kestiremiyen müşte - kan bulaşmış ellerine bakarak 
rek dostlar son bir çareye baş- vicdan azabı içinde kıvranıyor
vurdular; ikisinin de buluşup du. 
aradaki uygunsuzluğu knldır - 1f. 1f. 
maları için bir ziyafet tertip et 
tiler. Ziyafet tatlı başladı, acı Reddedilen Bir Kurtuluş 
bitti. Başlangıçta ölçülü konu -
şan şefler, şarap şişeleri boşa - Teklifi 
Jınca kızıştılar. Danton: 

- Cümhuriyeti koruma hu -
susunda sulh veya hnrp, ikimi
zin elindedir. Onu ilan edecek 
olan sakınsın! Ben sulh ve itti
hat istiyorum. Fakat kafamı zn
Iimlere vermiyeceğim.,, 

Oteki kaşlarını çattı: 

"- Zalimler dediğin kimler
dir? Komitemiz adaleti göze • 
tiyor ve ancak fena vatandaş· 
lar hakkında takibat yapıyor. 
Fakat tam mücadele ortasında 
Cümhuriy<>tin elinden silahını 
almak istivenlere ve mes'uli -
yetini yüklenmi~ olanların kar
şısına merhamet hisleriyle süı;
lenio cıkanlara iyi vatandaş di· 
yebilir miyiz? 

- Bu bir ima, bir t!ıriz mi? 
- Hayır, bir itham! 
- Dostlann benim ölümiimü 

istiyor. 
- Seninkiler de Cümhuriye

tin öliimiinü! 
Sofradakiler araya girdiler; 

iki arkadaşı yatıştırdılar. Lakin 
biraz sonra yine atışma basla • 
dı. Danton ihtilal mahkemele • 
rini tenkit ediyordu: "B"nirn i
cadım olan bu mahkemele>r bi • 
rer siperdi, siz onları mezbaha 
yaptınız!., Oteki gülümsedi: 
"Eylul katliamlarını yapanın bu 
sözü yersiz değil midir? .. 

Danton cevap \'erdi: O 
katliam düşünülmeden, sevki 
tabii ile yapılmış, failleri meç -
bul bir cinayettir. Halbuki ko
mite, milletin kanını düşüne ta
şına ve damla damla akıtıyor. 
Siz mücı:imler kadar mfısumlnr 
da öldürüyorsunuz. Rohespier! 
Sen. sana karşı kin beslemenin 
bir cinayet olduğunu sanıyor -
sun ve bütün düşmanlarını miic 
rim addediyorsun! 

B ir akşam üstü köşkün 
kapısı vuruldu; içeriye 

bir adam girdi. 
Bu adam Selamet komitesin

de küçük bir katipti, Dantonun 
hayranlarındandı. Dedi ki: 
"Müzakere salonundan dışarıya 
akseden bazı sözler duydum; 
seni itham ediyorlar, ihtilal 
mahkemesine verecekler, tev -
kif edilmek üzeresin! Fırtına ya
tışıncıya kadar gel, emniyetli 
bir yerim var, saklan!,, 

Dantonun genç karısı da yal • 
varmıya, yakarmıya, kocasını 
saklanması için iknaa çalışıyor -
du. O dinlemiyordu: "Benim gi
bi bir adamı yere sermek için 
daha pek uzun müzakereler yap 
maları icap eder. Galebe bende 
kalacaktır!,, ve katibi geri yol
ladı: bırkaç sayfa kitap okudu, 
yatıp uyudu. 

Sabahın saat altısı idi ve bu 
sefer kapıyı çalanlar jandarma
lardı. Tevkif emrini eline ver -
diler. "Ne. buna cesaret ettiler, 
ha. dedi. demek ki, benden atik 
da,·randılarl ,, Giyindi, karısını 
aşkla. hırsla, ümitsizlikle göğsu
ne bastı. Biraz sonra zindanda 
idi. Ayni saatte Kamil Demıı -
lcn'i de sevgili karısı Liisil'in 
kolları arasından çekip götiir -
müşlerdi. O, şöyle diyordu: "Be
ni masumlara acıdığım için zin
dana sokuyorlar; şayet ölürsem 
bıı. masumları kurtaramadığı -
ma yanacaj!ım! .. 

Robespier'in cevabı şu oldu: 
- Hayır! Senin hayatta ol - Ölüm Yolunda Kayıtsizlik 

man bu sözün aksini isbat e -
der! 

Ve çıkıp gitti. O gece. saba
ha kadar çalışarak Danton ile 
arkadaşlarını giyotine götüre -
cek olan nutkunu ve ithamna -
mesini yazmıştı. iki gün de bir 
teviye uğraştı, komiteyi ve mcc 
lisi verilecek karara hazırladı. 

K onvansion mahallindeki 
nutuklar, ittifak ile veri

len karar. ihtilal mahkemesin -
deki müdafaalar ve müzakere
safhaları pek meraklı ve heye -
canlı olmakla beraber kısaca 
hülasa edilmiye elverişli değil - ' 
dir. Burada başka bir ciheti ha-

tırlatacağım: Danton'un karısı, 
kocalarının kurtarılması için Ro
bespier'e müracaat edilmesini 
teklif eden Lüsil'e demişti ki: 

- Hayır, Danton'un hatıra • 
sını, düşmanının ayağına kapa
narak kirletmek istemem. Eğer 
o, rakibinin lütfuna uğrıyarak 
hayatını kurtarırsa ne bu dün -
yada, ne de ahrette beni affe -
demez. Giderken bana haysiyet 
ve namusunu emanet bıraktı
kendisine bunu tertemiz teslın:; 
etmem lazımdır! 

Lüsil. komiteye başvurdu. 
kovuldu; Robespier'in kapısını 
yüzüne örttiiler; zalime yazdığı 
mektup ta eline varmadı. Zaten 
onun da akibeti yakındı, koca -
sınınkine benziyecekti. 

Diğer taraftan, bütün arka -
daşlariyle beraber hakkında 
idam kararı verilen Danton. zin 
danda hala kayıtsızlık göster -
mekte devam edivor, iri elle -
riyle yanaklarını sıknrak: "Hay 
maskaralar hay, diyordu. su 
başın bırakacağı boşluğun dere
cesini anlamıyorlar. Bana vız -
~elir: hayattan mi.imkün oldu -
ğu kadar kam aldım; dünya ii
zerinde de epeyce gürültü yap
tım; yetişir; artık gidip uyuya
lım!,, 

Kayıtsızlığı, giyotine götürlil· 
düğii arabada da göze çarpıvor
du. Demulen iki tarafa dizilmiş 
olan halka hitnben: "Bedbaht 
millet! En sağlam dostlarınızı 
boğazlıyorlar. Beni tanımıyor 
musunuz? 14 temmuzda sizi si
lah başına çağıran, üç renkli ro
zeti göğsünüze takan ben idim; 
beni kurtarınız!,, diye haykırıp 
tepinir, elbisesini ve gömleğini 
yırtıp parçalarken Danton onu 
ikide bir oturtuyor: "Çırpınma! 
Bırak şu iğrenç mahliikları!,, 
diyordu. Robespier, mahkumlar 
arabası evinin önünden geçer -
ken genç ihtilalcinin feryatla -
rını duymuş, şu sözleri mırıl -
danmıştı: 

- Zavallı çocuk! Onu kurta· 
ramadım; ne yapayım ki, kendi 
kendisini mahvetti. Danton'a 
gelince, biliyorum, bana aynı 
yolu açıyor. Fakat kabahatli ve
ya kabahatsiz hepimiz Cümhu
riyet uğurunda kellemizi ver -
meliyiz. Ihtilal, ancak sehpanın 
ötesinde, hakiki evlatlarını sah 
telerinden ayıracaktır! 

Satır ününde Son 

Aktörlük 

D anton, giyotin iskelesine 
herke..ı;ten sonra aya..\ 

bastı; meclis kürsüsiine bile hiç 
bir zaman bu derece mükc>m -
me~ ve heybetli şekilde çıkma· 
mıştı. Başını sağa, sola çevire • 
rek halkı rikkatle, merhametle 
süzdü. Adeta şöyle demek isti -
yordu: "Bana dikkatle bnk. ben 
ziyenfni bulamazsın!,, Maama
fih, bir aralık. karısını hatırladı
ğı için gururu kırılır gibi ol -
muştu: fakat kendisini çabuk 
toparladı ve cellada dönerek ha 
kim bir tavırla dedi ki: 

- Kafamı ahaliye göster. zi
ra E?Österilmiye değer! 

Cellat bu emri yerine getir -
di. halk da el çırparak meser -
retle, coşkunca alkışladı. 
Kısa bir miiddet sonra ayni 

akibete uğrıyan Robespier'e, gi
yotin önünde bir kelime bile 
söylemek müyf'sser olamamış -
tı. Çene kemiği, aldığı kurşun 
yarasından dolayı dağılmıştı. bir 
bezle sarılı idi. Cellat kafasını 
UJUrmn~a? önc:e. bu . misli gö • 
rulmemış ıdealıst katile ayrı bir 
eza çektirmek arzusuna kapıl -
dı, kanlı ve kurumuş bezi bir 
hamlede, hoyratça çekti, ko -
pardı. Robespier'in son sesi can 
acısiyle bir kısık feryat oldu! 

* * D ünya sahnesine yiiz şu 
kadar sene sonra gelmiş 

ve yine o rolleri \'eya benzi • 
yenlerini oynamış buhınsnlarclı 
iki omuzdaş ihtilalicinin ömiir -
leri belki de pek kısa siirmiyc
cek ve cezaları çarçahuk veri -
lemiy«ekti. Zira otomobil ve 
tayyare modern dc,·irde, ı•azi
yeti ·biisbütün dcğiştirmiyc ve 
hayatı epeyce uzatmıya yarıyan 
birer vasıta olmıya başladı. Çık
mıyan canda ümit, kurtulan ha· 
yatta istikbal vardır. 
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Kllıç ve Kadın 

Gnznevi'lerln en büyük hü • 
kümdarlarından olan l\lalı 

mut Sebiik-tekin'in devrinde İsfa 
han, Rey, Hemedan \'C Knhistat 
hükümdan Fahr-ü-Devle ,,efnt 
etmiş; yerine oğlu l\lecd-ü-Devlc 
geçmi ti ve yeni hükümdarın yn· 
şı ufak olduğu için gayet akil 
bir kadın olan annesi "Seyyide. 
bütiin ahalinin rel iyle saltaunt 
nnibcsi tayin edilmiş. 

Mecd-ü-De' le'nin, Reşit oldu. 
~ zaman onda memleket idare 
edecek kabiliyet olmadığını gö
ren millet ona hiikünıdarlığın l nl 
nız Unvanını vcrmi \'C annesinı 
de yine makamında bırakmıştır. 

Mahmut Gnzne,•i bir kadın e· 
tinde kalan bu iilkeyi kola:rco 
zaııtctmei:ıi dii iinerck Seyyide'ye 
bir elçi göndermiş. Kendisinin 
hakimiyeti altına girmesini, en· 
milerde hutbelerin namına o· 
kunmasını, \'C sikkelerin de namı 
nn darbedilmesini istemiş. 

Sel :ride elçiyi dinledikten son 
Ta: 

- Efendinizin hu teklifini ka
bul etmediğimiz takdirde ne ola· 
cak? 

Elçi: 
- O halde, demiş kendilerin

den aldığım talimat mucibince 
elçiliğimin bana tahmil ettiği i
Jdnci vazifeyi size arzedeceğim, 

- Bu ikinci tebJigatm ne ol· 
duğunu öf.rrenmek isterim. 
- Şayet l\laverııiinnehir ve Tür 

kistnn Sultanı, Horasan ' 'e Hin
distnnın en lJiiyiik kısımlarının, 
ve daha hunun gibi bir (Ok iil
kelcrin miistakil sahip ve maliki 
bulunan efendimin arzulan yapıl 
mazsa kendisi bizzat ordularının 
başına geçerek tabiivetiniz altın
da bulunan Rey, İs.falı an, Kom, 
Ke~n "elhasıl hiitiin memleketi
nizi cebren. 1 alıren zaptedecek 
\'C sizi de kendisine cariye yapa
caktır!. 

Seyyide elçiye şu ce\'abı \'er• 
mi : 

- Iliikiimdnrınız Sultan Mı.ıh· 
muda tarnfımdnn seltım ediniz ve 
kendisine aynen şu cevabı götii· 
riiniiz: 

"Kocam Fnhr·ii·Devle havatta 
iken efendiniz gibi büyük blr im 
paratorun bizden kat kat fnzln 
olan kuvveti ile gelip vatanımızı 
istila etmesinden daima korkar· 
dım. l'nkat kocam lildükten son· 
ra bu J,orkum zail oldu. Çiinkü 
gayet fıl,U 'e mert bir zat oldu· 
ğu söylenen Sultan Mnhmudun 
bir kadına kar ı silah kullanmağa 
tenezziil edeceğine hiç bir zaman 
ihtimal \ eremh ordum. Mademki 
ben bu fikrimde yanılmısım, Al· 
lah ahit olsun ki eğer \'ntanım 
lıir tnarnıza uğrarsa lrnçnııl n<"a • 
i!ım; kaderin hCJıim lıakktmda 
vcrccei'.,ıi hiikmiin infazını elim .. 
<le silahla bekfö·eceğim. Eğer 
ona knrşı muzaffer olursam bü
tiin diinyaya l\lnlımut Gazne\ i 
gibi kU\:\ etli bir imparatoru bir 
kadının mağlfıp ettiğini isbat et
miş olacağım ve ayni zamanda 
:\ fü:lerce mı.eler fetheden hu a. 
dama sahsen galebe çalmak da 
heniın icin ebedi bir fahir 'e şe
ref olacak. 

l\lağlUp olursam tarihin: 
"Sultan l\lahmut Gaznevi bir 

kadını mağlfıp etti!,. ciimlesin -
den başka söyliyecek bir sözü 
yoktur! 

* * l\fnhmut Sebiik-tekin, Senide 
hayatta oldukça bu memlekete 
dokunmannştlr. 

Tarihçi 

Prof. Ziya Gün'e M. 

Vekilinin Telgrafı 

İstanbul, 17 (A.A.) - Maarif 
\Tekıli Hasan Ali Yücel servitin 
vefatından sonra ÜniversitC>v 
tahsis etmiır:; olan jtOZ doktonı 
profesör Ziya Gün'e aşağıdak 
m<>ktubu ı:öndC'rnliı•:tir: 

Sayın profesör Ziya Gün, 

ç, lı arak kazandı"ı'llz ve taltdir<' 
de •er bir tasamın:ı b!rikt!rdiğ ni 
sC'rvC'tinizi Ün vcrd'cm.rn ink; 
ve tckamul ınc t h io; C'tm!ş oldu
tnınuzu Re t irümuzd<'n a ren -
dlm. Bu yilk ek 'c örnek olat' 
h rckctl mcml!'k t rnnarlfi adın 
büyfık ranla k. rşılarrm. Say ı· 
1 unın k bulüniı t':t e':lerlm. 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

Göçmenlerle Nakledilenlcrc 
Yapılac::ık Yardım 

Ankara. 17 (TAN) - Göcm 
lcrle nnkledilen kımselerin fa!;C' 
sine ve bunlara verilecek yemek· 
lik ve tohumluk buğdnya da~ 
talimatnamenin tadili hakındak 
talimatname Vekiller llf'yC'tinC'e 
tac;dik edılmiştir. Bu tnlim:ıtna
me esaslarına ~öre 2öçmenlcrlc 
nakledılen kimselerin iac;csine 
~ore verılecek para miktarlnrı 
cüz'i bir nisbettc arttınlmakta -
dır. 
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No. 9 Nakleden : ŞÜKRÜ KAYA j 

Nevyork civarı o zaman dahi kud
,•etli bir cazibe mihrakıydı. Birçok 
lrlanda ve İıkoçyalılar daha doğru
su Ulsterliler 18 inci asır içinde At
lantik sahillerini kolonlze etmişlerdi. 
Bunlar ayrı bir grup teşkil etmiyor
lardı, fakat sonraları kendileri ve ev
latları ve torunları Amerika tarihin
de birinci derecede rol oynamışlar -
dır. 

Sarahatle birbirinden ayrı üç nevi 
kolon tipi vardı. Yeni İngiltere Pü
rıtenleri; bunlar çıfki, bıılıkçı, tik
cardtlar ve papasların tesl -
ri altmda idller, papaslar terbiye 
ve tahsl1leri ve klfüe kürsüsü va
sıtasiyle, kısmen efkdrı umumiyenin 
mutlak hakimi idiler. Cemiyeti idare 
ediyorlardı; cenup fldancıları (şeker 

kamışı, pamuk vesair bi.lyilk çiftçile
ri); bunlar dağınık oldukları için i
leride göreceğerniz üzere, Yeni tn -
gılterenln dikkate şayan bir karak
teri olan bir belediye- hükumeti ha
yatı kuramamışlardır; bunlar zengin 
aristokrat, kumanda etmlye alışmış 

adamlardı. Çocuklarını İn~iliz üni -
ı: ersitesine tahsile gönderiyorlardı. 
Hudson lle Potomak arasındaki orta 
kolonilerin ahalisi daha kıırışık idi
ler, Yeni İngilterenin demokratik ve 
Püriten zihniyetiyle, cenubun aris
tokratlığr ve eski İngiliz ananelerine 
bağlılrğr araRında idiler. 

Muhtelif un.~urlar bir araya gel -
miş ve bazan da birbiriyle kanşmıs-
1 rdı. Fakat bunların arasında rla, a
ristokrat bir unsur vardı, 1730 dan 
itibaren hicret tamamlyle durmulitU. 
Büyilk mikyasta hicret 1812 muha -
rebe"inden Ye buharlı gemilerin ica
dından sonra yeniden başlamıştır. A
rada geçen rnilddet zar:!ında koloni 
rıdamı tipi hemen hemen katı olarak 
i karrilr etmişti. Genişleme hareketi 
, rtiıkc;a bir de gasıp tipi belirecek
t'r: bıınun tefcvvuku 1829 da On
ctrilv Cnksin (Ondrew Jaekson) nun 
Amerika Cümhurrelsliğlne intihap e
dilmesiyle teeyyüt etmiş olacaktır. 

Diğer taraftım. arcılarmdaki başka

lıklar ne olursa ol~un bu muhtelif 
f!'.ruplnrın kolonilerinin müşterek hat 
ları vardı. Miı5terek bir dil, lngillzce 
konu~yorlıırdı, kUçllk bir azlık mll~
tesna, muhtelif şekiller aJtmda İngil
terenln başlıca mezhebi olan protes
bınlığa brığlı idiler. Siya~eten İngiliz 
teb nııı !diler; Fransa He İngiltere a
r ında muharebe çıktığı vakit, İngi
lız krrılının tcb:>mır ı:ırtıtlyle Fransa 
kralının tcbaaıırna kArsı muharebe 
ettiler: kendi menfaatleri için de mu 
1 rebe ctmi~ oluyorlardı; en bUylik 
menfaatleri garbe do~ru serbest in
k flarıydı. Orava doğru ilerlerken, 
" elce Franııızlartı rastlamı<:lardı, ls
t kbalde böyle bir mtın!aya teııadüf 
f'tmek ı~temlvorlardı. BUyilk mf'~Ple 

o t va atılmıştı ve müzakere edile
ce ti: 

Slmali Amerika Fransız mr olacıık? 
İnıılliz mi~ 

4 - Şimali Amerika lcin lnglltere 
ve Fransa kavgası - On altıncı ve 
on yedinci ımrlarda $imali Amerika
r ın kolonlleştlrllrne~ne girişen muh
t..,tif milletlerden yalnız İnıdlizler ve 
Fr, nsızlar Sen Loran (Saint Laurent) 
Ohio ve Misisipl vadilerindeki geniş 
ı dlalnrı yüzUnden birbiriyle ı:atı~

'!ılar. 

• 
AMERiKA 

1'"ransrzlar, kıtaya ilk girmişler ve 
orada bir Yeni Fransa kurmuşlardı; 

rakat teşebbüs kudret ve Vfl~I rları ne 
olursa olsun, kolonilerini inkişaf et
tirmek hususundaki hakiki lstlclat
l:ırı, yine kendilerinin koloni yap -
makta tatbik ettikleri usul ve şart

larla müşküll'ıta uğrı:ıdt. 
Filhakika Fransa bir taraftan ora

da, kendisinin merkezde tatbik etti
ği, "Baba Hlikumeti., (Gouvernement 
paternel) siyasetine tekabül eden bir 
koloni miilfıhaza6ivle ylinirken. İn -
gil i1Jer Vudro\' Vilsoıı'un (\Vorırlrow 

Wilsin) ku\·vetie lş:ıret ettlgi "Çok 
nü!usln ticaret nıer kezleri ve 1jraat 
işletmesi y:ıratmışlar ve artık oralar
da hayat, tıpkı a,,!t; İngiltereninkine 
benzlyen rahat ve lrıti7.am daire~indP 
geçiyordu,,, HO~ümctlerinin i~tediğ! 

yerlere yerleşen Fransızlar ise bilA
kis göl ve nehir kenarlarrna hudut 
posttıları kuruyorlar ve bııska hiçbir 
~ey düşünmiycrek, kralın kendileri
ne tahsis ettiği arazide, da1ma ken
dilerine gösterilen işle meşgul olu
yorlardı. 

Muhtar topluluklar kurmamışlar

dı; bütün dilf:ilnceleri, geçinecekleri
ni topraktan c;ıknrmaktan veyahut 
Fransadan gemilerin getireceği şey -
lerle yaşamaktan !baretti. "Zaten teh 
ilkeli ve güç bir ayrılık lc;iııde yıtşı -
yorlardı. tn~lliz gemileri Amerikanın 
İngiliz sahillerinin herhangi bir nok
tasına beş haftada vardıkları halde, 
Fransadan, garbm tı7.ak göllerincleki 
veya nehirlerindeki en son postalara 
gitmek için altı ay lazımdı. 

Sen Loran rnnağı yarı sene - 180 
gün - buz tutar, geçit yerleri deği
şen eğri büğrü. Misisipi nehrin! kuv• 
vetH akıntılara karsı kayıkla çıkmak 

kolay bir iş değildi,,. 

Diğer taraftan Yeni Fransa ahali -
sinin serseri mizacı koloni için başka 
bir zaaf sebebi teşkil ediyordu. On -
lnrı toprağa bağlamak kabil olmu -
yordu. Macera sevdasına ve çabuk 
zengin olmak hülyasına kapılarak or
manların derinliklerine giriyorlrır, iç
ki ile kürek trampa ediyorlardı. İ -
dareciler, miııyoncrler bu "orman 
koşucularına., karşı çok uğraşıyorlar, 

fakat her iki taraf da pek az muvaf
fak olabiliyordu. Kolonilerin bu ser
seri çocukları yeni koloni içln öncü 
hizmetini görüyorlardı. Hudson kör
feziyle Miıııisipi araı:ındaki kocaman 
ovayı, büyük gölleri, kayalrk dağla -
rın etrollarmı (Mon\Jıgnes Rocheuses) 
eteklerini Fransa namına ele geçi -
renler onlardır. Açtıkları yolları iş
gal etmek için arkalarından, ordu 
kuvvetinin tııkip etmesi lfızıındı, 

İngiliz kolonileri, Frans17.lann garp 
tak! ilerleme ve arcıştırmalarını önce 
mühimsemediler. Bu yayılmalar te -
mas hasü olabilecek noktaya henüz 
varmamıştı. Arada daha çok yer var
dı. Rekabetler. anc:ık Hudson körfe
ziyle, Sen Loran körfezinin cenubun
daki yarımada yüzilnden dofdu. Bu 
havali 1497 de, Setıasttyen Gabo (Sa
bastien Gabot) tarafından keşf~ll
miş ve Verrazano 1524 de oraya Ar
kadi (Atcadie) adını vennl~tl. 

İ!llpanyo11ar buraya 1524 de geldi
ler. Frıınsızlar da 1598 de yerleştiler. 

ı - "-• vnr) 
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Mi L L i KÜME MAÇLARI eden oyunun Şeref 40 ncı dakik •] ] 
B~şiktaş lehine olan üçüncil golu ı ' ' 

A ltınordu /. Sporu 2-1 
Beşiktaş Altayı 3~2 Yendi 

mütemadi baskısı altında cereya ı ~il ~' ~· ~ 

nu de çıkardı ve az sonra maç hep 

1 

• 
h!kim oymyan Istanbul şampi-
yonunun 3-1 galibiyeti ile bitti. dl c.ı ' l •1 H I, ı \ 

Beşiktaş takımı dün üstün ol- 7.30 Program 118.03 İncesaz 
makla beraber her wm:ınkinden 7,33 :\1üzik (Pl.) 18.30 Zi r~at tak-
daha bozuktu. tzmirHler sadece 7 -45 H~_b:rlC?r virru 

f ·1 ! 1 8.00 Muı.ık (Pl ) 118 40 Şarkılar 

bgaykr~ ~;r e~tıke:- 1 
çl ;rinde s?l 8.30 Yemek ı~- ıg 'oo Konuşma 

e aı so~u ıın ı •ıs• ve yerın tesi Hl 15 şarkılar 
de milda~alcleri ilP nazarı dlkku- 8.45 Müzik (Pl.) l 19:30 riaberler 
ti celbcdıyordu. Hakem Selami 9.30 Ankara 19 19.45 Şarkılar 

Müsabakalara 
Milli küme deplasman maçla

rına dun Şeref stadında evvelki
lere nisbetcn az bir seyirci kut
lesi önünde devam edilmiştir. 

Altınordu 2 - İ. Spor 1 
Ilk maçı lzmirin Altınordusu 

ile Istaııbulspor takımı yapmış -
tır. Nizami hır top bulunama -
ması yüzünden tam yirmı dakıka 
teahhurla başlıyan maç havanın 
sıcak olması yüzünden uzun mı.id· 
det ağır cereyan etmiştır. 

Her ıkı takımın da yavaş ve ,:?U
ursuz hareketleriyle devrenin ya
rısı geçtıkten sonra sag açık Na
mık'ın ilerı bir pasiyle kaleye da
lan sol açık Hamdi kaleciyi de at 
!atarak Altınordu lehine oyunun 
ilk golünü çıkardı. 

Bu gole mukabil Istanbulspor 
da bir aksülamel görüleceğı ümit 
edilirken Istanbullular yine ya -
vaş ve ahenksiz oyunlarına de -
vam ettiler. Bu arada bir iki gol 
fırsatı da kaçırıldı. 
Diğer taraftan Altınordulular 

açıklardan ziyade ortadan yaptık 
ları akınlarla Istanbulspor kale
si önünde tehlikeli vaziyetler ıh
das ediyorlardı. Sait ile Mazharın 
anlaşması ve sol açık Hamdinin 
sık sık Istanbulspor kalesi önle -
rine akması Istanbul takımına 
heyecanlı dakıkalar yaşattı fakat 
devre başka gol olmadan 1-0 Al
tınordu lehine .bitti. 

ikinci devreye Istanbulsporlu
lar seri akınlarla başladdar. Bun 
!ardan birinde Kadir kaleye çok 
yakın bir yerde yakaladığı topu 
havalandırdı. Ilk dakikalar Tstan 
bul takımının hakimiyeti ile geÇ
tikten sonra onuncu dakikada, bu 
devre sol iç oynıyan Izmirin en 
tehlikeli akıncılarından Hamdi 
demarke bir vaziyette kaptığı 
topla ikinci• golü yaptı. Bunun ü
zerine Istanbulspor Tarıkı santr~ 
hafa, Enveri sol ice, Kadiri de 
sağ açığa aldı ve rakip sahasına 
tamamiyle yer1eşti. Fakat takım 
da yaptığı t~dilfı,ttan bir netice 
alnıayınca Miikerremi sağ açığa 
Kadiri de santrfora aldı. 

Biraz sonra Tarıkı santrfora a
lan Istanbulspor ağır bir tazyik -
ten sonra, sağ açığın ortasına yeti 
şen Tarık vasıtasiyle Izmirin gol 
lerine mukabele etti 

Bundan sonra Istanbulspor hiç 
olmazsa beraberliği temin etmek 
için Altınordwmn ceza çizgisi i
çine yerleşti; fakat yakaladığı 
müteaddit fırsatlardan istüade e
demedi. 

Hakem Şazi Tezcan oyunu iyi 
idare etmiştır. Altınordu, !or -
verdlerinin iyi anlaşması ve iyi 
oyuncular olması yüzünden maçı 
kazandı. Istanbulspor bidayette 
gösterdiği lakaydiyi bir mağlü -
biyetle ödemiş oldu. 

Altınordu: Necati. Şeref, Mu -
ammer. Fehmi, Turan, Halil. Na
mık, Sait, Mazhar, Hüseyin, 
Hamdi. 

Istanbulspor: Fikret. Sefer, 
Hayri. Rüştü, Enver, Celal. Ta· 
rık, Süleyman, Mükerrem, Kadir, 
ismet. 

Bugün de Devam Olunacak Akalın idaresi geçen se!erkin - Mayıs şenliğı 20.00 Orkestr:ı 
deh daha dii-ııtün ôlmakla bera- Jf. 20.15 Hadyo ga· 
her yine hatalı idi. 12 30 Pro<T'"::ım 1 zetesl 

· .,. 20 45 Şarkılar 
F. T. 12.33 Snrkılar 21:00 Memleket 

12.45 Haberler 1 p statı 

Bcsiktaş - Altay mac mdan bir enstantane 

Ankaradaki Maçlar 
Ankara. 17 (TAN) - Lig maç

larına bugün de kalabalık bir se
yirci kütlesi önünde 19 mayıs sta
dında devam edildi. 

İlk mac Fenerbahce ile Gene· 
ler Birliği arasında idi. Bu maçı 
Fenerbahçelilar düzgün bir o -
yundan sonra 2-1 kazandılar. 

Günün ikinci müsabakasını Ga 
latasarayla Demirspor yaptılar. 

Her ikı takım da galebeyi ra
kibine kaptırmamak için çok ça
lıştılar. 

Neticede Galatasaray müsaba -
kayı 2-1 galip vaziyette bitirdi. 

13.00 RlyaseticUm 21 10 ~alk ttirkil-
hur bandosu · sil Oğretiyo-

1845 Oyun hava
ları 

14,00 Riyaseticüm 
hur bandosu 

* 18.00 Program 

MEVLiDi 

ruz. 
21.25 Konul$Illa 
21,45 Konser 
22 .:ıo Haberler 
ı2,45 Cazbant 
23.25 Kapanış 

NEBEVi 
7 / 4 /941 de vefat eden $ahin· 

oaşa ahfadından Hacı Selim Şa· 
hinin ruhuna ithaf edilmek üze
re bugünkü pazar günü Fatih ca. 
mil şerifinde öğle namazını rnü
teakıp mevlidi Nebevi okunacak
tır. Akraba ve dostlarımızla arzu 
buyuranların teşrifleri rica olu· 
nur. Beşiktaş 3 - Altay 1 Aradan iki dakika ~etikten 

Günün ikinci maçını Istanbul sonra Altay mühacimleri Beşik - Bir Tayin 18 Mayıs 941 Pazar ~ünü aksamı 
ve Izmir birincileri olan Beşik - taş kalesine ani bir akm yaptı • Ankara, 17 (TAN) Umumi S. 21 de, Şehir Tivatrosu komed; 
taş ile Altay yaptılar. Hakem Se- lar ve Ilyas kısa bir çekişmeden mürakabe heyeti mütehassısla- Kısmında 
lami Akalın idare ettiği bu oyu- sonra Altayın golünü çıkardı. rından Nafiz Kıcıman mezkur (Asım Baba Jübilesi) 

f · nk 1 ·k· Bundan sonra yine Beşiktaşın hPvr>t. fı7.::ılı1hna tavin edilmi.,tir. 
na onnaları aynı re o an 1 1 Münir Nurettin konseri - Halk 
şampiyon takım şu kadrolariyle ,iiiiiliiiiiiillliiiiiiillımmmmmmmmmmlilmmllİmmmm .. , Opereti_ Naşit ve Halide Pişkin. 
çıkmışlardır: A k R l . G . S 1' ld l y ld Gi~e her ııün acıktır. Beşiktaş- Mehmet ATI. Yavuz, Ş • aşe erı eçırteıı es, ı ız ar ı ızı 

Hüsnü. Rifat, Halil, Hüseyin. z A R A H L E A N D E R 1 •1 T E Ş E K K Ü R 
Sabri, Hakkı, lbrnhim, Şeref, Birkaç gün evvel umumi btr tees-
Şükrü. STEF AN ZWEİG'in Romanından İktibas Edilen (!r içinde toprağa tevdi edilmiş olan 

Altay: Fikret. Halil, Raif. Nu- fstanbul umum! Meclisi blrtncl Reis 

ri, Omer, Salfıhattin. Saim, Hüse- KRALı· ç EN,. N KALaı· vekili Necip Scrdengec;ti'nln :zevcesi, 
yin, Ilyas, Basri, Mehmet. kRrdeşleri, kızı ve o~ulları imzaıılyle 

Oyun her iki tarafın da süratli 'lldığımız mektupta merhum için sa-
hareketleriyle başladığı vakit Al- ( M A R İ E S T U A R T ) rnlmt ve güzel bir cenaze merasimi 
tay takımında lzınirin ilerisi için Filminde tekrar görecek ve alkıslıyacaksınız. tertip eden Vali ve Bclerliye Reisi 
çok şeyler vaadeden dört yiiz met '-•••••••••••••••••••••••••••' Dr. Li'ıtfi Kırdara ve Belediye idare
recisi atlet Raifin sol bek oynadı- ıne, mera«ime iştirak etmek, celenk 
ğı görüldü. Değerli atletler için- 1 1

•••••-••••••••••••••••••••' •önrlermek, ·aneyi gerek ziyaret su -

de Melihten sonra ikinci futbol- s u·· M E R s·ıneması retiyle, gerek~e mektup ve telgrafla 
cü olan Raifin kendi kıymetine taziyet etmek lQtfunda bulunmuş o-
karşı gösterdiği Iakaydiye hayif- lan Cümhuriyet H!llk Partisi, 1 tan-
lenmemek mümkün değildir. İlk Vizyon büyük filmleri göstermekte devam ediyor. bul Umumt Meclisi, Ticaret Odası, 

Ilk anlar her iki aceleci hare- Bugün hissi ve drama tik bir mevzu olan Türkiye Eczacılar Cemiyeti ve diğer 
ketleri ile geçtikten sonra Ibra - ART 1• s T NAM z ETLER ı• müesseseler reis ve Azalariyle bütiin 
him eşape ile kaptığı topu Izmir dostlara ve alôkadarane neşriyatın -
kalesine 8 inci dakikada soktu. dan dolayı İstanbul matbuatına mln-

32 nci dakikada Hüsniinün bir Büyük Fransız film ini gidip görünüz. net, teşekkür ve hürmetll?rlnin bil -

~~~~aa~~~~~aş~r~If:1!!~' ad~mik~ İlaveten: MUSIKAL KOMEDi 2 KısımJ ı;rnmesi istenilmektedir. 

dan çektiği şütü Izmir kalecisi h 
::.;:~:~;~~;~::"ge~~:~7::~~~ , ____ ::.gün saat 11 d~ tenzilôtlı malin~ il\ ~ AARMARA' rl; 
ft~bittreşiktaşın 1 

-
0 ~alibiyeti Bugün İ P E K Sinemasında ı ı Herkesi 

!kinci devrede Beşiktaş tedri - Hiç görülmemiş yeni bir 
cen artan bir hakimiyeti kurdu. 2 büyük film birden ,eyecan alemine sürükliyen 

7 nci dakikada idi ki, Hakkı ceza 1 KAHVECi• GU• • ZELI• NELSON EDDYve 
çizgisi içınde kaptığı topla önün- • 

~=~~~;:i ;a~~tıi f:~!a!~~iu~l~i:~!~ 2 HABYüyükAmuTsikili TGürk uf~mzi ELD ı· R JEANETIE MAC 
re daha yapamıyacağı şekilde, • DO NALD 
havalandırarak kacırdı. Iki daki: CLAUDETT COLBERT _ JAMES STEW ART 
ka sonra 'şeref kaİe çizgisine so-' 
kuldu fakat topu kaleciıiin eline '-••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

kaptırdı. Bunu yine Şerefin çek- •••••ı••••••••••••••••••••• .. tiği ve kalecinin yerinde bir de - Ji ' 
tantıa kornere çıkardığı şütü ta - ABir yıldRırım darAbesi gibiJparlıyEan birvisim: o 1 kip etti. Sabrinin yakından çek-
tiği sıkı şüt de direğin üstünden p 
geçtikten sonra nihayet Ibrahim "" 
23 üncü dakikada Beşiktaşın ağır "'111 
tazyikini ikinci golde yaparak ne ı , 
ticelendirdi. ~--••••••••••••••••-•••• 

ın muazzam harikası 

A y 
DOGARKEN 
ANCAK 3 GÜN 1 

Daha gösterilecektir~ J 
- I_slandınız mı? diye sordu. 
O derhal arabanın köşesine çekildi: 
- Yok, hayır!. Teşekkür ederim. 

Yazan : Vicki Baum Çeviren: Ha • Ça No. 23 sevinç ifadesi kaplamıştı. l ı•••••••••-, 
Şehre dönmek üzere arabayı geri döndürdü: 

Grants Grat civarında, tanınmış, kibar bir lokan- Dillerde dolaşan 

Merkez parka kadar hiç konuşmadı. SUkfıt 
ağır ve eziciydi. Bir ara genç kadın: 
_Satın ald1ğmız o güzel bardakları nereye bı-

raktınız? Diye sordu. 
Thorp likör takımım bürosuna bırakmıştı: 
- Büroma. Ben avukatım.Adım Mösyö Thorp'-

tur. 
Nina başiyle küçük bir se1am işareti yaptı. ~ra-

ba, 72 nci sokağa, Riversa~d Drayv'a .dognı ıler
liyordu. Simdi yağmur, yme aynı ~ıddet~e, hiç 
kesilmeden yağıyor, ve asfalt ışıklı bır denızi an
dırıyordu. Thorp: 

- Hakikaten eve mi dönmek istiyorsunuz? di-
ye sordu. 
Nına şaşırmıştı: 
- Ya nereye gidebilirim? 
- Iyi ama, böyle yağmul'lu bir ge<:ede yapıla-

bilecek binlerce hoş şeyler var. B~r, sınema kon
ser. Ama tabii kimse sizi beklemıyorsa? ... 

Thorp bu suali sorunca ~in~. birdenbire üzül
müştü; Erik'siz geçen dörduncu akşamıydı. Kı-
saca: . 

- Hayır, kimse beklemiyor.. dedı. 
Thorp; . . .. 
- O halde mesele yok, diye sevmdı. İkımız de 

ayni vaziyetteyiz demektir. _ 
Nina arasıra ona bakıyor, açık başı ve agzının 

iki yanlarındaki iki derin üzüntü çizgisiyle, onu 
çok yaşlı buluyordu. istemediği halde ağzından 
kaçırdı: 

- Tabii, böyle büyük bir şehirde bir çok yal
nız adam vardır! 

Thorp hararetle tastik etti, ve iki kelime arası 
ikı yanları ağaçlı Fıldston caddesine sapmışlardı. 

_ Gôruyorsunuz ya, işte geldik! Sizi evinize 
kadar getirmek vazifemdi.. 

Fakat doğrusu. bu hiç yakışık almıyor! Siz bu
rada kalacaksınız! Yapayalnız! Hazin bir şey! .. 
Ben ötede yine yalnızlıktan boğulacagım. Bera -
ber yemek yiyip, geceyi bi,~ sinemad~. ~eçirsek?. 
Ne dersiniz? Gary Cooper ı sever mısınız? .. 

Binlerce Amerikalı gibı, Nina da Gar~ Cooper bıre keneiısı de pek faı'kına varmadan konuşmağa 
için deli oluyordu, bilhassa Gary ile Erık arasın- başladı; kendinden, boş evinden, iki köpeğinden 
da bir benzerlik bulduğu için ... Erik te uzun ve uzun uzun bahsetti: 
zayıftı, onun da yanaklarında iki derin çizgi vardı. - Uyuyamıyorum. Hafta sonları da ne k~~ar 

Nina safiyetle: . . . . . uzun!.. Öyle yalnızım ki... Işte sırf bunuı; ıçın .. 
_ Gary Cooper mi? O benım sev~~l!md~r, de.~ı. Hiç bir fena niyet beslemeden ... Yalnız bır arka-
Thorp, otomobillerin ge~it be~ledı~ı bır .. ct~rt daş; bir arkadaşlık... . . 

yol ağzında, işaret fenerinın ~afü ı~ı~ında, yuzu - Nina hiçbir cevap vermeden d~nl.ı:_~ı._ O~a .. 3~~
nün, rüyadaymış gibi dalgı? .ıfadesını yanlış ~n - yordu, ve henüz biraz önce onu ıttıgını duşundu. 
lamıştı. Ona yaklaştı, ve elını aradı; omuzu omu- Stev Thorp koca bir mahkemeyi topyekun ağ-
zuna değiyordu. Adeta coşmuştu: latabilir, en barışmaz düşmanlar için hile anlaş -

- Anlaşıldı, beraber çıkıyoruz'. . ma yolları bulabilirdi; fakat kadın avcılığın~ı:-~i~ 
Nina birden geri çekildi, ve onu, kıracak şekil- bir tecrübesi yoktu. Bir başkası olsaydı evlılıgını 

de değil, istemediğini açıkça gösterecek şekilde dikkatle gizler, Ninaya bir elmas yüzük, bir Flo-
geri itti: rida seyahati vaadeder, ve onu ne yapar yapar 

- Ne yapıyorsunuz? Ben evliyim. içmeğe kandırırdı. Fa~a~ işt; sırf büt~n . ~unla~ı 
Thorp, böyle küçük bir müşkülat karşısında du- yapmadığı, her söyledığı dogruymuş hıssmı ve.~: 

racak halde değildi: diği, ve onun üzerinde mer~amet uy~ı:dardıgı 
_Bunun ne ehemmiyeti var! Aşağı yukarı he- için. Nina ona bu kadar emnıyet edebılıyord~: 

pimiz evliyiz; evlilik devam edebildiği kadar... Brodley pansiyonunu çoktan geçm~ş~er, fak~t Nı-
Sesi isteıniyerek açılmııtı. Ve Nina bunun der- na otomobili durdurmamıştı. Kendısıne safıyetle 

hal farkına vardı: içini döken bir adamın, acı hatıralarını yarıda bı-
- Sizi kırmak ist~medim. B~na l<arşı ço}t nazik rakarak, "teşekkür ederim. Işte evim!,, demek, o-

davrandınız, dedi. na kaba ve imkt\nsız gözüküyordu. 
İnmekle inmemek arasında tereddüt ediyordu. Yağmur durmuştu. Menekşeler uyuyor gibiy -
Thorp: di. Thorp konuşmasını bitirdiği vakit, mendiliyle 
- İkimiz de evliyiz, ve bu aksam ikimiz de alnını sildi. Bedbaht ve yorgun gözüküyordu. 

yalnızız! Görüyorsunuz ya, bu işte bir acayiplik Nina ona baktı ve farkına varmadan dudakla -
var. Dedi. rından: 

Bu sözln,; Ninanın en hassas endişe ve üzüntüy- - Peki, beraber yemek yiyip, geceyi sinemada 
le kanıya 1ir yerine dokunmuştu. geçiriyor muyuz? 

Acele al .-.: Kelimelerinin döküldüğünü duydu. Kendi ken-
- Kocaı bugün gece işinde çalışıyor. dedi. dine şaşıyordu, fak~t birisinin. onu, ~a~·dıma ça -
Thorp suı,. nuşlu, fakat halinde bu husust~ çok ğırdıgı için,_ sıcak bı_r memnunı~_et .. h~.ssı duyuyo~: 

şeyleı· bilen biı· adam edası vardı. Sonra bırden du, y_c hakıkatcn arkadaşının yuzunu, sonsuz l>ıı: 

tada yemek yediler, sonra Brodvey'de Gary Coo- GRETA GARBO 
per'in filmi oynanan bir sinemaya gittiler. Thorp 
gayet iyi davrandı, ve bütün gece çok memnun~u 

Bahtiyarlık, diş ağrısından sonra duyulan hafif
lik gibi, başka bir şeydir. Thorp artık, o bozulma~ 
evliliğinden gelen bütün üzüntülerinin sona er· 
diğini sanıyor; kendini biraz yorgun, fakat hafif 
ve serbest hissediyordu. J 

Daha sonra Nina'yı bir bara davet ettiği vakit, 
o nezaketle teşekkür etti. Otomobille yeniden 
Riversayd Drayv' boyunca, Fildston'a doğru gi-
diyorlardı. Thorp gülümsiyerek: . 

- Elinizi tutsam, bir terbiyesizlik olur 
caba? dedi. 

Nina da gülümsedi ve "zannetmodiğini., söyle 
di. Erik'i ve Gary Cooper'i düşünüyordu. Thorpnr 
ise hiçbir şey düşündüğü yok~, ha~ta 1:-üsi'yi bı 
le! Yalnız kendi nabzının ha:fıf hafif Nınanın el
lerinde attığını duyuyordu. 

Nina eve geldiği vakit, bir sürprizle karşılaştı: 
Erik evdeydi! Odada dıvardaki küçük maymun -
Iardan birinln altında duruyor, ve biraz dargın 
gözüküyordu. .. . . 

Nina, aptalca, damdan duşer gıbı: 
- Ah, sen burada mısın? diye sordu. 
O gözlerini kaldırmadan, kısaca cevap verdi: 
- Öyle, galiba!... 
Karışık bir iskambil falına bakıyordu. 
Nina ona sarılmak istiyor, fakat bir türlü cesa

ret edemiyordu: 
- Gece yarısından evvel geleceğini hiç ummu-

yordum. 1 b'l k · · M" .. S r ' - Sırt eve erken ge e ı me ıçın osyo • pa g ı 
boğazladım, leşini bodruma sakladım.. Halbuk 1 
sen evde yoksun. . 

Nina, onun hiç te dargın olmadığım, ancak şır 
di anlıyabilmişti. 

Erik, bir Fransız komedi artisti edasiyle sordu: 
- Nerelerdesin, ey kadın! 
- Sinemada. Bana sinemaya gitmemi yazmış· 

tın da ... 
(Arkası vaT) 

nın abidesi 

GÜLMEYEN 
K AD 1 N 

TÜRKCE SÖZLÜ' 
İkinci hafta 

SON GÜNLERDEN 
İı:ıtifıule ediniz. 

~-E~ou HMn~ı 
Ayrıca : 

\frikayı bütün dehşetiyle 
yaşatan 

KARA GÜNEŞ 

~·-------~ 
YENi NEŞRIY AT: 

VARLIK - Bu fikir mecmuaeınrn 
188 inci sayısı Ankarada çıkmıştır. 

iNANÇ - Deni7.1i Halkevi dergisi
dir. 51 inci sayı.~ı neşrcdilmlstir. 

1939 HARBi - Bu harbin kltabı
lır. Türkiye - İngiltere ittifakı n. 
''lvilk Br'tıınva t.,... rınrıtrı,.hıT•• 'l ı 

t- • ı ı r ı .., r ı tıd 

r tı · ,. • · ,.. d r V n A • 

Jak lyi bilen Mümtaz Faik Fenlk'tlı 

HARP CERRAHiSi - İzmir Mem 
leket hastanesi operntörü cirıktor Asil 
:vr. Atakam'ın muhtaı:ar ve pr"tik e
~erldlr. Pasif korunmadn harp cerra
hisi derslerinden mürekkeptir. 
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# -----------.._.ı,.- BiR HAKiKAT! Nazarı Dikkatine "imi\ 
Her biri ayrı bir nefis sanat eseri olan 

KÜTAHYA AZIM ÇiNi FABRIKASI 
Vazo, saksı, duvar tabağı; Ev ve apartıman iç 
\-'e dış tezyinatına mahsus pano, u1ama, banyo ll 
p18kları, izolitör, ve muhtelif çini tipleri • . ~~ ~ 
TOPTAN PERAKENDE ~ ·. 
Beyoğlu - İstiklal Caddesi Asmalı ~~. , _..;: ~ 
Mesçit Müeyyed Sokağı No: 4/1 

Kütahya azım çini fabrikası satış yeri 
'm.-. ............................ --...1 
# ....................... ~ ......... l 

Denizyolları İşletme Devlet 
~daresi iıanıarı 

Van İşletmemizde münhal bulunan göl vesaiti için motör maki
nisti alınacaktır. Talip olanların şeraiti anlamak üzere mevcut vesa
ikleriyle birlikte Umum ~!ildürlüğümüz Zat İşleri Şubesine müracaat 
etmeleri lUzumu ilAn olunur. (3892) , ________________ , 

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

lunun 48 + 800 - 64 + 800 üncü Klnı. !eri arasında (16) Kim. re tü
lunde yeniden insa olunacak tesviye! türabiye, sose ve sınat tma13t işi 

22.5,1941 pazartesi günU saat 15.30 da Vil8yet Daimt Encüm~ninde iha
lesi yapılmak üzere kapalı zar! usuliyle eksiltmeye konulmustur, 

2 - Kesif bedeli (263380) Ura (90) kurus ve muvakkat teminatı 

(15085) lira (24) kurustur. 
3 - Talfplerln : 

A - Muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını, 
B - Ticaret Odası vesikasını. 

C - En az (70000) Hrahk bu kabil şose ısı yapmış olduklarını isbat 
ectecek vesikalarını. talip mjlhendis veya fen memuru olmadığı takdirde, 
bu kabil bir ten adamı ile işin nihayetine kadar teşriki mesai edecekle
rine dair noterlikten musaddak vesikalarını bir istiday:ı raptederek iha
le g(lnünden en az (3) gün evvel VilAyete müracaatla bu vesaiklerine 
:rıUsteniden alacakları fenni ehliyet vesikasını hAmilen ihale günü (14. 

30) a kadar 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan bazll'lıyacak.ları 

teklif mektuplarını Daim! Erlcümeo riyasetine tevdi etmeleri. 
4 - Bu ise ait kesit ve şartnameleri her gün Nafia MildUrlüğünde 

görebilecekleri. (2401) (3406) 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (11000) lira olan 1 adet Dizel Motörü (16,6,19-11) 

Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilin
deki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınaraktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin (825) liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi :zarflarını ayni gün saat 
(14} on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri lAzttndll'. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3796) 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara - Kay>s - K. kale yolunun l4 + 400 - 26 + 400 cü 

kilômetreleri arasında yeniden inşa olunacak 12 kilometre ta.lündekl 
tesviyei tUrabiye, sınat imalAt ve şose inşaatı 22.5.941 tarihine rastlı

yan pazartesi günü saat 15,30 da VilAyet Daimt Encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keı;if bedeli (243010) Ura (54) kuruş muvakkat teminatı 
(13400) lira (53) kurustur. 

3 - Tallplerln : 

a - Muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını. 
b - Ticaret Odası vesikalarını, 
c - En az 70 bin liralık bu kabil sese işi yaptıklarını tsbat ede

cek vesikalarını. talip mühendis veya fen memuru olmadığı takdirde, i
§in sonuna kadar bu kabil bir fen adamiyle teşriki mesai edeceklerine 
dalr noterlikten mwaddak vesikalarını bir istidaya raptederek ihale gü
nünden en az üç gün evvel Vi!Ayet makamına milracaaUa bu vesaike 
müsteniden alacakları fenol ehliyet vesikasmı h~milen ihale günü saat 
14,30 za k~dar 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan haurhyacakları 

teklif mektuplarını Daiml Encümen Reisliğine tevdi etmeleri. 

4 - Bu ise ait kesif ve şartnameyi her gün Ankara VilAyetl Nafia 
Müd(ırlüğünde görebilecekleri. (2402) (3408) 

lstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
19 Ma)t'l8 Gen(Uk ve Spor Bayramını kutlulamak üzere bütün tale

benin -par kıyafetleriyle 19 Mayıs paz.artesi günü saat 8.30 da okulda 
bulunmaları iI:ı.n olunur. (3822) 

BANKASI 
TÜRK ANONiM SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

Türkiye Cümhurlyeti ile münakit mukavelenamesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir, 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı R .. mı Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250,000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerindf 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
KIBRİS, YUNANİSTAN. İRAN, IRAK, FİLİS. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, 

FHyalleri ve bütün Dünvada A~enta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yap&T 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vcsaikli krediler küsadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tah\'i18t. altın ve emtaa üzerine avans .. 
Senedat tahsilatı VP 'llıJ\ire 

ioiiiiiiiiiiiiiOiiiiiii~ .... 
En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarası:) tasarruf hesapları açılır 

Pırlantalı ve elma•lı uat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir, ÇUnkO: 
Pll'lantah ve elmaslı saaUerin bütün hakikJ evsafı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saaUerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz s 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
ı ·indeki S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmen iz lAzımdır. 

Modayı takip eden her asrt kadın itin kıymetli taslariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten nazan dik
kati celbeden böyle bir harikulA.de s l N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SİNGER SAATİ Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDİYELİKTİR 

No, 82 • A 200 Elmas ve 11 pırlantah 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır, İstanbulda ŞUbemiz , 

ı' yoktur. Adres: SlNGER SAAT Maiiazalım. İstanbul Eminönü. Na. 8 

ÇOCUGUNUZA VERECEGİNİZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Cocuk A nsiklooedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Çünkü; Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte 
mektep dı~ında, hatt.a 
mektepten sonra muh· 
ta~ ol.luğu en kıy
metli eserdir. 

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

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilir, veyahut U-

1 

nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-

Çocuk A~s'klopedisl 
c;ocUğunUza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder, cuğun hayatı üzerinde 

1 

tesir yapacak ve bii-
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. " 

TAN Neşriy~t E-vi 
· lstanbul 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

;~.~.RA. 
DİREKSİYONU DUR 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cüttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı ( 6) liraya verilir. 

1 

,,_.- .. ... . -
IDARUINI BiLiM IS-BANKASINDA" 
JKRAMfVELt.:".HESA~.O.CAq 

r T. iş Bankası") 
Kü~ük Tasarruf il "B J 
Hesapları 1941 j ana nanınız rr 

iKRAMiYE PLANI i Bu süt kreması 
Ke$ide1er 4 Şubat, 2 Mayıs, t Atus- ! 
tos, S lkincite~rin tarihlerinde ya- E 

pıIİ94 ı ikramiyeleri J 
i 

1 adet 2000 Liralık =2000.-Llra ! 
3 • 1000 • =3000.- • : 
2 • 750 • =1500.- • i 
4 • 500 • =2DOO.- • ! 
8 • 250 • =2000. • i 

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

300 • 20 • =6000.- • : ................................................. 
KAYIP: 1334 senesinde hiz

metinde bulunduğum İstanbul 
lSkeri sansür dairesinden almış 
~lduğum askerlik terhis tezkere
mi kazaen zayi eyledim, yenisini 
olacağımdan eskisinin hükmü 
\•oktur. - Ayasofyanm Yereba· 
tan mahallesinden Mehmet Ha
lit oğlu Abdürrahman Sami 315 
doğumlu. 

ZAYİ MÜHÜR - Divanı Mu
hasebat İstanbul mutemetliğine 
mahsus mühür kazaen zayi edil
miştir. Bulan Eminönü yolcu sa
lonunda mutemetliğe teslim edil
mesi ve yenisi kazdırılmak üzere 
olduğundan zayi mühürün hü -
küm ve itibarı kalmadığı ilan o
lunur. 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve NeşriJ'&t 

T. L. S. TAN matbaa!l 

usulü sayesinde 
50 Yaşındaki bir çok 
kadınlar ancak 30 

yaşlarında 

görüneceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 

Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 
bir cildi, tazeleyip gençleştirmek 
için işte size basit bir usul: Ta
kim ve tasfiye edilmiş bir mik
tar süt kremasını bir miktar saf 
zeytinya/!iyle kanştırınız. Sonra 
hepsini iki kısım en iyi krema 
ile karıştırınız. Bu halita, cildi
nizi besleyip tazelestirecek ve 
inanılmaz bir ıı:üzellik temin e-

OSMANLI BANKAKSI 
-iLAN-

Gençlik ve Spor Bayramı do
layısiyle, Osmanlı Bankasının 
Galata Merkezi ile Yenicami ve 
'Beyoğlu şubeleri, 19 Mayıs 1941 
pazartesi günü kapalı buluna -
caktır. 

KAYIP: Rize askerlik şube
sinden aldığım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağı111dan 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 

1 
Rize • Mapavri nahiyesinde 

Yaka İbrahim oğlu Mustafa 319 
dol\'unılu. 

decektir. 
Bir aktris g~nçlik manzarası

nı muhafaza ve idame için bu 
basit usulü tatbik etmiş ve 70 
yaşında, gene kadın rollerini oy
namıştır. Eczacınız da bu hali. 
tayı size ihzar edebilir. Fakat 
muhteviyatı az miktarda olmak
la beraber pahalıya mal olur. 
!Yal\'sız) beyaz rengindeki Toka
lon kreminin terkibinde saf zev
tinyağiyle ihzar edilmiş süt kre
ması mevcuttur. Cildinizi besle; 
mek için en mükemmel ve haki
ld bir cilt unsurudur. Her halde 
mPmnunivPtbcıhc: !';f'meresi st:aran
tilidir. Aksi halde paranız iade 
edilebilir. 

18 - 5 - 1941 

~·-------------!-....... , Bir Bayan Aranıyor 
Mağazamızın satış işlerinde istihdam olunmak üzere mü

nevver ve. ecnebi lisanı bil~n bir Bayana ihtiyaç,vardır .. Şah
sen müracaat kabul edilmez. Talip olanlar tahriren müra
caat etmelidirler. Teklif mektuplarında tercümeihal ile Jıak
larında referans alınabilecek zevatın adreslerini bildirmeleri 
lazımdır. 

Beyoğlu : İstiklal caddesi DEKORASYON 1'11a/:iazası 

~ ........................ --, .. 
n • swn a n n - u • •• .. , 

u ·-TÜRKiYE C Ü M H U R 1 YE T,I 
• ZİRAAT BANKASI 

.. 
Kur.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 
~KRAMIYE VERiYOR 

Ziraat Bankaaındı kumbaralı ve lhbıraz taıarruf heııplırında •• az 50 
liram bulunanları ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile ııaılıdıklt plana gl5-. 

r.• ikramiye da~ıtılıcıktır •• 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Ad" 

.. .. .. .. .. 

'1.000 
500 
2SO 
100 
50 

• 40 
20 

Liralık 

• 
• 
• 
• 
• 

4.000 
2.00'I 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
S.200 

Lin 
• 
• .. .. 
• • 

o 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa2J d6'ml
yenlere ikramiye çıktığı takdlrde % 20 tazlas.Iyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4' defa, 11 EylQ.1, 11 Blrtnctkloun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

ASKERLiK iŞLERi 

Askerlik 
Olanlar 

Yapmamış) 

Çağırllıyor ' 
F.atlh Askerlik Şubesinden: Her ne 

sebeple olursa olsun hiç askerlik yap 
mamı~ (312 - 332) dahil acemi ls
lAm ve gayri İslAm erat ile muhacir 
olarak yurda gelip de geldiği yaban
cı memlekette askerlik yaptığına dair 
vesikası olınıyanlar ve yine memle
ketinde is mükellefiyeti seklinde as
kerlik yapanlar talim, terbiye mak -
sadlyle sevke tAbldir, 
Şubede toplanma günü 22 Mayıs 

941 Perşembe günüdür. Bu gibilerin 
mezkl.İ.r günde behemehal şubeye gel
meleri, gelmiyenler hakkında kanu
n! takibatta bulunulncağı ilA.n olunur, 

* K•dıklSy Yeril Aıkerllk Şube•ln-

den: Şubemizde kayıtlı 312 UA 332 do
ğumlu hiç askerlik yapmamış lslfım 
acemi erattan bakaya kalanlar talim 
ve terbiye için giydirilmiş olarak celp 
ve sevked.U~eğinden toplanma günü 
olan 22/5/941 persembe günü şube
ye müracaatları ve bu davete icabet 
etmiyenler hakkında 1111 numaralı 
kanunun hükümle-rl tatbik edileleği 
ilfın olunur. Bu ilfı.n makamına kaim
dir. 

* 
Yeril Emln~nU Askerlik Şubeatn

den: l - 312 (dahil) 332 (dahil) do
ğumlu acemi (sağlam ve sakat) ihti
yat erat ~evkedilecektir. 

2 - Toplanma günü 22 Mayıs 941 
perşembe: günüdür. 

3 - işbu ilAn davetiye makamm
da olup vaktinde gelmiyenler asker
lik kanununun 90 cı maddesi muci
bince cezalandırılrıcaklardır _ 

* Beyo~lu Yabancı Askerlik Şube -
sinden: Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları 
dahilinde oturan 312 dahil 332 dahil 
doğumlu ihtiyat yabancı acemi tslfım 
erat taJim için sevkedileceğinden 22 
Mayıs 941 perşembe günü şubede bu
lunmalan nan olunur. 

J(. 
Yabancı Kadıköy Aıkerllk Şube· 

sinden: Kayrtlı 312 ilA 332 dahil do
itumlu acemi İs!Am ve gayri lslftm 
erat talim maksadiyle sevkedilecek
lerinden toplanma günü olan 22 Ma. 
v1s 941 perşembe günü s<lat 9 da nü
fus cüzdl'!.nlariyle beraber :ıubemize 

müracaatkırı. 

Beyoğlu Yerli AskerliK 1 

Şubesinden: 
1 - 312 dahil 332 dahil te • 

vellütlü acemi islam erat sevke
dilecektir. 

2 - Toplanma günü Z2 l'lfa· 
yıs 941 perşembe günüdür. 

3 - istenilenler daha evnl 
gelerek elbiselerini alabilirler. 

4 - Vaktinde gelmiyenleri11 
askerlik kanununun 90 mcı mad 
desi mucibince ceza göreceği 
ilan edilir. (7203) 

* 
Sarıyer Aıkerllk Şubeılnden: Mm .. 

takamız halkmdan olan 312 - 332 
yerli. ve yabancı acemi ihtiyat erle
rin doğum cüzdanları ve varsa askert 
vesikalarlyle birlikte 18 Ma:oıs 941 
tarihinde şubeye behemehal müra
caat etmeleri. 

* ÜıkUdar Aekerllk Şubeılnden: 1 -
312 i!A 332 doğumlu ls!Am ve gayri 
İsla.mlardan askerlik yapmamış olan 
acemi erler tallm için silAh altına a
lınacaktır. 

2 - Toplanma günü 22 Mayıs 9U 
perşembe günüdür. Toplanma günü 
gelmiyenler bakaya addedilerek hak
larında kanunt muamele yapılacaktır. 

3 - Bu doğumlulardan her ne su
retle olursa olsun askerlik yapmamış 
erlerle yoklama görme.,,ış ve saklı 

bulunanlar da bu davete icabet ede~ 
ceklerdir, 

4 - Bu ilAn davetiye mahiyetinde
dir. 

* Kısa Hizmetlileri Davet 
Fıtltı Aıkerltk Şubesinden: Hazır

lık kttaı:<ma ve yedek subay okuluna 
~evkedllecek kL~a hizmetlilerin müd .. 
deti 1 Haziran 941 tarihine kadar u
'Zablmış olduğundan, gerek lise ve 
muadili okullardan ve gerekse daha 
yüksek mekteplerden mezun olmuş 

yüksek ehliyetnamelilerle ehltyetna. 
meslzlerden askerliğine karar veril -
miş olanların sevk muameleleri te-
kemmül ettirilmek üzere hemen şu
beye müracaatları ilAn olunur-

J(. 

Şubeye Davet 
Fıtltı Askerllk Şubealnden: Yd. S, 

8. MI. Me. M. Emin oğlu M. Ali 
(590 - 117) 1031 İstanbul. Adresi: 
Kadıköy Feneryolu Nail Bey köş -
künde, İşi: Galata Balıkpaza:rı Kur-
şunlu Han No. (28) 
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