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Almanyanın · 
Seçtiği Yol 

Görülilyor ki Almanlar, Surlve ve 
Irak'a gitmek ';in cetin olduğunu 
bildikleri Türkiye volunu bır:ıka

rak, Ege denizi yC\lunu secmisler
dlr. Fransa ile yapılan anlaşına

nm ve İspanya il<' cerevan eden 
müzakerelerin mah;yetı henuz ifş·ı 

edilmediği için Almanl:ırın ayni 
zamanda Garbi Akdcnb:rle de fııa

liyete geçip gecmiveccklerlnl bu
J!'finden kestiremeyiz. Yalnız bll -
tun hadiselerin böyle bir ıhtimall 
gunden güne kuvvetlendirmekte 
olduğuna şüphe yoktur. 

/fi. Zekeriya 8ERTğL 

Yunanistanın işgali üzerine 
Balkan harbi nihayet bu

lunca, başta İngiliz başvekili ol
ınak üzere bir cok İngiliz müte
fekkir ve askeri mütehassısları 
bir çok tahminlerde bulundular. 

Alınanların hakiki hedefi Ak
denize ve Mısıra inmektir. Fil
vaki bir taraftan Alınan kuvvet. 
leri Libya istikametinden Mısıra 
karşı taarruz hazırlıklan ile meş
~ldürler. Fakat diğer taraftan 
Suriye ve fraka da inmek mec
buriyetindedirler. Bunun için Al
ınan ordusunun müstakbel hare
ketleri ortaya bir çok ihtimaller 
cıkarmaktadır. Almanlar uzun 
bir harbe hazırlanmak mecburi
yetini duyduklarına göre Balkan. 
lardaki ordularını şimdi Sovyet 
Rusyaya tevcih edebilirler. Ve
:Vahut Suriye ve İraka inmek için 
Türkiye yolunu tercih edcbilirle.-. 
'Yahut bir taraftan Türkiye üze
rine yürürken, di~er taraftan Ce
belitarık'ı zapta teşebbüs edebi
lirler. Veyahut butün bu hare
ketleri hep birden yapabRirler. 

Gerek 1nıiliz başvekili ve ıe
l'ek İngiliz mütefekkir ve askeri 
ınütehassıslan bu tahminlerinde 
isabet edemediler. 

Almanyanm Ukranya üzrine 
bir hareket hazırladığını J{östere. 
~ hiç bir eınarc. mcvcuı deiU
~· Bilikıs Amerikanın da har
~ ltirmek üzere bulunduj(unu 

·&teren deliller mevcut olduğu 
Şu sırada, Almanyanın asıl düş
Jnanlanna 1942 yılına kadar 
hazırlıklannı tamamlamak i
Cin zaman ve fırsat vermesi 
aklı selimin kabul edemiye
<'.-ği bir ihtimaldir. Almanya
llın Sovyet Rusyaya saldırması 
demek, bu yazı Avrupada harp i
le ıeçirmesi, İngiltere ve Ameri
kanın da hazırlıklarını tamamla
mak için zaman kazanması de
rnektir. Alman erkanı harbiyesi
tıin böyle bir hataya düşeceğini 
tahmin etmek safdillik olur. 

Almanya Mısırı fethiçin filva
ki Suriye ve fraka inmiye mec. 
burdur. Bu sayede Mısırı iki ta
l'aftan birden sıkıştırmak, İnl(iliz 
donanmasını İrak petrollerinden 
mahrum etmek. Süveyş, Hayfa 
\.'e Kıbpsı kolaylıkla bombardı
man etmek ve fazla olarak arap 
memleketlerini de İn~iltere aley
hine tahrik etmek imkanlarını 
kazanacaktır. Avrupadan Suriye 
\'e İraka giden kara yolu da 
l'ürkiyeden ıeçer. Bunun icin İn
ltllizler Alınanyanın Türkiyeyi 
tazyik edeceAini ve Türkiye ü
~erinden Suriye ve İraka inmiye : 
calışacağını tahmin ettiler. 

Fakat İngiliz mütehassısları 
bu tahminlerinde de aldandılar. 
rürkiye bu hususta herhan~i bir 
Alman talebini müzakereye dahi 
\'anaşmamak kararındadır. Bunu 
lnl(ilizler de, Almanlar da bilir
ler. Sonra Türkiye yarın harbe 
l?irecekmiş l(ibi bütün miidafaa 
tedbirlerini almış bir memleket
tir. Bu itibarla kolavcR ci~nPnip 
Reçilecek bir saha değildir. Bunu 
da .rerek İnl(iliz miittı>fiklPri..., : .. 
Rerek Alınan dostlarımız gayet 
iyi müdriktirler. . ., 

Bu sebeple Almanya Suriyeye 
ve fraka inmek icin başka 

bir yol keşfetmek mecburiyetin
de kalmıştır. Alman erkanı har
hivesi bu yolu bulmakta dJl ı?ÜC
lilk çekmemiştir. İnl!iliZ donan
Jnasının Yunanistandan cekilen 
1n~iliz kuvvetlerini Filistine na
ltn ile mesl(ul olmasından ve kıs. 
men de Libya sahillerinde fnııi
liz kuvvetlerine yard1m etmesin
den istifade ederek Ecze d~ni?.in
deki bütün Yunan adalarını birer 
birer ve hic bir mukavemete ui!
trmadan isJ[al ediverdiler. Simdi 
de bu adaları birer basamak ta•ı 
tibi kullanarak Suriveve ve ora
dan da İraka hava kuvvetl,ri 
'önderivorlar. • ~; 

Almanlar. Libyava •er. f.'r
, su ve benzin nakilf~in ilk 

Sonu: S. 4;"SU. 3 

* • ALTINCI YIL 2066 

Yurtta 19 Mayıs enlikleri 

19 MAYIS MÜNASEBETİYLE ŞEHRİMİZDE YAPILAN MERASİMDEN İKİ GÖRÜNÜŞ (DİGER RESİMLER SON SAYFAMIZDADIR) 

Gençlik Bayraniı 

Şef imiz Ankarada 1 

Yapılan Merasimi 
Şereflendirdiler 
Tarihi Bayrak, Stadyumu Dolduran 

Onbinlerce Hatkın Coşkun Tezahüratı 

Arasmda Cümhurreisimize Verildi 

,--- ---~ 

lnönü'nün 
,ı-

1 Amerikan 
Yüksek Malzemesi 

l ltifatları 
-o-

lngiltere' ye 
Cümhurreisi, Spor ve Mutlaka 
Atls ller9e Gôriilen 

1 

Ulaıh~ı!acak 
ilerlemeden Çok Hariciye Nazırı Hult 

Memnun Kaldı Başladığımız 

işi Bitireceğiz, Diyo 

Berlin·Vichy 
'Anlaşması 

100 Bin Fransız 
Esiri Serbest 
Bıralulacak 

· ltalya, Fransaya Ait 

Taleplerinden Arazi 

Vazgeçiyor Ankara, 19 f A. A.) - Rei
sicümhurumuz, buıün Genç
lik ve Spor Bayramı münase
betiyle 19 Mayıs Stadyumun
da Y•!'ılan merasime huzur
ları ile seref vermiılertlir. 

Alm it 1 1 
Amerika Hariciye Nazın Hull 

an ve ayan arı--------
Tevkif Ediliyor Basra'ya Yeni 

De Gaulle Franstzları 
isyana Davet Effi 

19 Mayıs tezahüratını yakından takip eden Cilmhurreisimlz. ev
velki gün Ankara Hipodromund a yapılan at yan,larında 

Reisicümhurumuz, mek -
teplilerin ve beden terhi~esi 
mükellt>flerinin yaptıklıuı 
hareketleri yakın hir alaka 
ile sonuna kadar takip bu· 
yurmuşlard:r. 

Spor ve atletlerde görülen 
ilerleme, Devlet resimizi cok 
memnun etmis ve bu mitna -
l'ebetle harn ·okulu müdürü 
Kurmay Albay Behzat Gö
keri ve h~rn okulu beden ter
biyesi mualllmi Hül'amettin 
Gürel'i tebrik ve taltif evle
mİ$tir. Kezalik beden te;,bi
vesi mükel1efivetini tatbik e
den General Cemil Taner'i ve 
Gazi Enstitiiıdi bed"1 terhive
"; $Ubesi müdürü Nizamettin 
Kırsan'ı ve onun vasıbıdvle 
muallimleri tebrik etmişler
dir. 

Nevyork. 19 (A. A.) - Hari· 
ciye nazırı Hull. dün Amerikan 
milletine hitaben radyoda bir nu
tuk söyliyerek Amerikanın dıs 
siyaseti hakkında iki mühim be
natta bulunmuştur: 

1 - Hull, aıönderilen harp mal
zemesının lngiltereye varması 
carelerini Amerikanın temin ede-

1 
cej(ini teyit etmiştir. 

2 - Hull, sulh tekrar tf.'essüs 
ederken Amerikan hükumetinin 

1 
dünyaya rehberlik etmesi lazım 
geldiii prensiplerini ilk defa ola
rak izah etmiştir. 

Bu seneki Amerikan dış tica
retinin büyük bir kısmını demok
rasilere l(Önderilen ve binaena

İ leyh ayni zamanda da Amerika
l nın müdafaasına mahsus olan 

(Devamı: SL 5, Sil. 6) 

Ankara. 19 (A. A.) - 19 Mayısı-:-
Gençlik ve spor bayramı, bugün ............................................................................... .. 
bütün yurtta oldugu gibi şehri-
mizde de coşkun tezahüratle kut-
lanmıştır. 

Saat 8,30 da başlarında masrit' 
müdürü olduıtu halde bütün yük- ı 
sek okullarla lise ve orta okullar 
talebelerinden seçilmiş bir heyet 
bir güzel bahar havası icinde 
başlamış olan bu bayram ~ünün
de bütün Türk gençliğinin bütün 
Türk ulusunun tek bir kalp ba~
lılığı ile teveccüh etmiş bulundu
ğu Atatürk'ün muvakkat kabrini 
ziyaret ederek Ebedi Şef'in ma
nevi huzurunda tazim ile eğilmiş
ler ve kabre bir buket koymus
lardır. 

Biraz sonra da Milli Şef İsmet 
İnönü, muvakkat kabre l(elmis 
ve burada kendilerine intizar et. 
mekte bulunan Biivük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda. 
Başvekil Dr. Refik Saydam. An· , 
kara Vali ve Belediye Reisi Nev-1 
zat Tandoğan ile birlikte Ebedi 
Sef'in huzurunda bes dakika sü
ren bir tazim vakfesinde bulun· 
muşlar ve birer buket kovmuşlar· 

• 

~,._..__ dır. Atatürk'ün manevi huzurun 
daki~u tazim vakfesini mütea 
kip MilJi Sef 19 Mayıs stadvo
m\Jll~f'ndirmis v~ stadı dol-1 

· (De\'amı: Sa. 5, Sil. 4) 
.uıoanya, .r rauunı. tıaHt u ıü\!l'UU ~·~ \ı~u·uıl\~u .::>unra: 
- Uzun etme, sayemde semirecekıin ! .. 

lngiliz Kıtaatı 
Çıkarlldı 

lngilizler Tayyare 

ile de Mütemadiyen 

Asker Sevkediyor 
Haboaniye, 19 (A.A.) - Reu

ter ajansının muhabiri bildiri
yor; 

Vichy, 19 (A. A.) - "Ofi,. : 
Resmi bir tebliğ, yüz binden 
fazla Fransız esirinin Alman ma
kamlan tarafından serbest bıra
kılacağını bildirmektedir. 

Fransız - Alman müzakereleri 
şayanı memnuniyet bri tarzda 
devam etmektedir. 

İdare ve ekonomi bakımından 
işleri başında bulunmalan lü -
zumlu olan memurlar ve endüs
tri ve ziraat müesseseleri şefieri. 
şimal ve şark memnu mmtaka -
nna girebileceklerdir. 

(Devamı: SL 5, Sil. 1) 

Tayyare ile İngiliz kıtaatının ~~--.................... _______ , ... 
muvasalatı üzerine Irakta vazi· ı' ' 
yet memnuniyeti mucip bir tarz- Habecistancla 
da istihale etmektedir. Basraya S 
süratle takviye kıtalarmın mu -
vasalat etmiş olması hiç şüphe - 1 D •• k d'A f 
siz cok iyi tesirler yapacaktır. 1 u 05 e 
'Rağdattaki vaziyet karanlıktır. 
Zi.ra telır~~ mu~aberat~ v_e de - 1 Bugün Teslim 
mıryolu munakalatı kesıktır. Fa-
kat Bağdatta bulunan İn~iliz El- 1 Ol k 

1 C'isiyle memurlarınm sa~ ve sa- aca 
l lim oldukları malumdur. ! 

ln.ıiliz tayyareleı:i, Irak kuv- 1 
vetleri bakiyesini mefluç bırak - 1 Amba • Alagi' de 7 
mak için ıayretlerine fasılasız bir 1 

(Devamı: sa. s, Sü. 3) 
1 

Bin ltalyan Dün 

Sovyetler Birliği 

Çin'e Yardıma 
Devam Ediyor 

Çunkinğ, 19 (A.A.) - Çin hü
kumetinin resmi gazetesi olan 
j Central Dail News'un verdiği bir 
J.ıabere 2öre. Cin ve Sovvet ma

' ltamlan iki hükumet ar.asında 
"llevcut mübadele anlasmasının 

) temdidi icin Psas itibarivle an -
1aAmıslardır. Malüm oldu~u vee
"ıile bu anl,.sma SovvPtler Birli
'Tinin ~önd~rf'<'Pcti siJPh ve mü· 

1 
hin1mat mukabilinde Cinin ma -
den vesair ham maddf.'ler verme. 
sini derpiş eylemektedir. 

1 Silahlarını Bıraktı 
Londra, 19 (A. A.) - Btldiril

diiine jlÖre, Amba - Alagi teslim 
olmuştur. Bugün İngilizler şehrı 
ve garnizonu teslim alacaklardır 

1 nglliz resmi tebliği 
Kahire, 19 (A. A.) - 1na;iliı 

orta şark umumi karargahınm 
tebli2i: Libyada, Tobrukta, vazi 
vette hic bir ddişiklik voktur 
Sollumun cenubundaki mıntaka. 
da, iki dü$man kolu, bir çok tank 
müzaheretiyle hududu ge~miş. fa
kat motörlü kuvvetlerimizin iler 
unsurlarının hücumundan sonra 
~eri çekilmiştir. 

(Denmı: Sa. 5, Sii. 2ı 



Yazan: ULUNAY 

- Uğurunu bilmem ama bu -
günlerde adam akıllı bir temizlik 
yapmalı. 

- Bir giın yaparız inşallah! .. 
Temizbgc karar verilmesi oda 

nın bi.ısbütün pisliğe gömülmesi
ne sebep oldu. Evvelce Andelip 
arada çıkar, iskemleleri, masa -
ları biraz yerlerinden oynatırdı. 
Fakat "adam akıllı temizlik., ka
rarından sonra ikisi de: 

- Nasıl olsa bır gün bir temiz
lik yapılacak Diyorlardı ve hiç
bir şeye el sürmüyorlardı. 

Reyhan, geceleri sıçanlardan 
korktuğu için soyunmıya da lü -
zum görmüyordu. Bir yerinden 
koynuna girmesinler diye yat -
madan evvel paçalarını iple bağ
lıyor; ondan sonra elbisesiyle ya
tağa giriyordu. 
Odanın döşemesi inişli, çıkışlı 

oir çamur tabakasiyle örtülmüş
.i.ı. Günden güne artan bu pisliği 
gordükçe aynı sözü tekrarlıyor -
du: 

- Böyle olmaz. Adam akıllı 
bir temizlik yapmalı! · 
Konuşacak başka şeyleri kal -

nadığı için bazan karşı karşıya 
~eçiyorlar yapılacak temizliğin 
)rojelerini kuruyorlardı. Reyhan: 

- Lastik boruları büyük çeş
neye takmalı, tekmil dıvarlan 
;ıkamalı. Döşemeler de ıslatılırsa 
rnzınması kolay olur, ondan son
·a temiz bir badana yapmalı! Di
Y'Or. 

Andelip tasdı"k ediyor. Fakat 
>ir turliı bu tasavvurlar kuvve -
1en fiile çıkamıyordu. 

Çoktanberi çamaşır yıkamayı 
caldırmışlardı. Zaten giydikleri 
~omlekler, fanilalar yıkanmıya 
leğil sırtlarından çıkarılmıya bi
e mukavemet edemiyorlardı. 
ialbuki ikisinin de sandıkları, va
izleri gömlek fanila ve dizlikler
e dolu idi. Şimdi artık güvele -
·ın kırpıntı haline getirdikleri 
>U çamaşırları bir kere muayene 
•tmck bile hatırlarına gelmiyor
lu. 

• • 
Bir sabah kendisine iyi bir 

yer bulan aşçı Mehmet, es 
kı kapı yoldaşlarını ziyarete gel
dı. 

Uykudan yeni kalkan Reyhan, 
::laha ekzemasını yumuşatamadı -
gı için Andelip elinden tutup 
mutbağa götürüyordu. 

Aşçı Mehmet bunları bu halde 
görünce dayanamadı bir feryat 
kopardı: 

- Amanın size ne oldu ki?? ... 
Reyhan Efendi kör mü oldun 
yoksa ... 

Andelip: 
- Bizım Mehmetmiş. Hoş gel

din! 
- "Hoş geldin,, i bırak da lafı

ma cevap ver. Buna noldu böyle? 
Reyhan, tanbura gibi gerilen 

}i uzunun derilerini bir tebessüm
le kımraştırmağa çalışarak: 

- Hayır söyle. Dedi. Kör olan 
kımse yok. Göz kapaklarımla, göz 
ıcrımin etrafı ekzema oldu da sa
bahları bir iki saat gözlerimi a
çamıyorum. 

- Hay Allah iyiliğini versin. 
Sizı böyle "hoy goy,, cu dilen 
cıler gibi el ele görünce kör aldu 
nuz sandım da ödüm kopayazdı ... 

Aşçı şaşkına dönmüştu. Hay -
retle etrafına bakınıyor, Reyha -
nın artık kirden sim siyah kesi -
len kara yağız çehresini yeni gör 
duğü bir sima gibi süzuyordu. 
N ıha yet dayanamadı:. 

- Yahu! Dedi. Siz ikiniz de 
deli olmuşsunuz. Burada bu hal
de nasıl yaşıyorsunuz? Insan kı
lıgından çıkmış, tiyatrolardaki 
yaban adamlarına dönmuşsWıliz. 
Zorunuz ne? 

Reyhan, uğraşa uğraşa göz ka
paklarının birini aralıyabilınişti: 

- Ne yapalım? Deai. Burayı 
kime bırakacağız? 

- Kime bırakırsanız bırakın ... 
- Alacaklarımızı ne yapalım? 
- Alacağınızı kim verecek? O-

nun üsti.ıne ben çoktan bir öar -
dak hoşaf içtim. Siz de öyle ya
pınız. Burada küfleneceğinize kal 
kın Parise gelin. ikiniz de iş bu
lursunuz. Cebiniz para görür, a -
dama benzersiniz ... 

Aşçının haklı sözleri Andelibin 
kibrine dokundu. 

- A. Delınin zoruna bak biz 
adam değil miyiz? Çok şükür ne
yimiz var? 

Mehmet güldü: 
- Andelıp! Dedi. Bu lifıma 

gücenme. Size (Beni Adem) de -
mıye yüz tane şahit ister. Sen bu 
kılıkla istasyona insen ahali seni 
taşa tutar. Hele Reyhan Efendi 
bızım Anadolu köylüklerinde e
h .. kçilik eden cinganlara benzi -
)Or. Kendinize yazık değil mi? .. 
Gelecek sefer gelişimizde ikiniz
den bırınizi ormandaki koca a -
tın yanına gömülmuş bulacağım. 

Şimdiye kadar ilcisi de bunu 
duşunmemişlerdi. Andelip, ken
disıni hakikaten Azrail yoklamış 

No: 78 

gibi vücudünde bir ürperme his
setti. 
Reyhan kısa kesmek için: 

- Ne yapalım? Dedi. Bizim 
talihsizliğimiz, biraz dnha bekli
yeceğiz. Olmazsa biz de bırakıp 
gideceğiz. 

Mehmet, şimdi Farisi anlatı -
yordu. Geceleri gündüz gibi e
lektrik ziyalarında sokakların 
güzelliğini, kadınların şıklığını, 
tiyatrolarda sahneye çırılçıplak 
çıkan artistleri, sinemalardaki 
filmleri ballandıra ballandıra söy 
lüyor. Reyhanla Andelip hay
retler içinde dinliyorlar. Mehme
de Avrupa seyahatinden Anado
luya avdet etmiş bir seyyah gi· 
bi gıbta ile bakıyorlardı. 

Halbuki daha bir defa gidip 
görmedikleri bu güzellikler on -
lardan yarım saatlik bir mesa
fede idi. 

Aşçı Mehmet: 
- Ben büyük köşkün sofasına 

bir kutu bırakmıştım. içinde 
mutbak avadanlıklarım vardı. 
Hazır gelmişken şunu da alayım! 
Dedi. 

Beraber kalktılar, ara kapıyı a
çarak büyük köşke geçtiler. Bü
tün pencereler kapalı olduğu i
çin her taraf simsiyahtı. Aşçı 
cebinden bir kibrit kutusu çıkıir
dı. 

- Pencereleri açmağa lüzum 
yok! Dedi. Bir kibrit çakayım. 
Nerede olduğunu bulurum. 

Kibritin ufak ziyası bulunduk
ları yeri aydınlattığı zaman hep
si dona kaldılar .. llk kiracıların 
köşkü tutmamalan için yapılan 
tahribat binayı o hale getirmi§
ti ki biraz hızlı yürünse göçüve
recek zannolunuyordu. Seneler
denberi içeriye yağan yağmurlar 
dan hatıllar, kirişler çürümüş, 
yosunlaşan, üzerinde mantarlar 
peydahlanan duvarlar tamamen 
çarpılmıştı. Merdiven ayakları, 
kapı çerçeveleri tütün gibi dökü
lüyordu. 

Aşçı Mehmet, elini yakan kib
riti attı, bir ikincisini yaktı. Bir 
kenara bıraktığı kutu çürümüş
tü, içindeki boy boy, şekil şekil 
bıçaklar, tırtıllı, düz, iğri aletler 
tamamen paslanmıştı. Aşçı: 

- Bunlar artık bir işe ~ara 
maz. Dedi. Haydi çıkalım ... Ayak 
larınızın ucuna basın; biraz sar
sıntı olursa bina olduğu gibi göçe
cek! 

Andelip: 
- Yok, yok bir şey olmaz. Ka

dınım burasını çok sağlam yap 
tırdı. 

Reyhan rütubetten kaşınmağa 
başlıyan gözlerini uğuşturarak: 

- Sağlamdır sağlam! Diyordu. 
Merak etmeyin; hepimizi eskitir. 

Köşkten çıktıkları zaman aşçı 
Mehmet derin bir nefes aldı: 

- Oh! Çok sükür dünya var
mış! Burasını bana bedava verse
ler istemem. Mezara benziyor! .. 

* * 
U--ç sene daha geçti. Artık 

Reyhan da Andelip de her 
kes tarafından untulmuşla1·dı. 
Yalnız onlara arada öteberi gö
türen civardaki komşulardan 
başka yüzlerini gören kimse yok 
tu. Onlar da içeriye girmiyor 
lar, paketleri kapının üstünden 
atıyorlardı. 

ineklerin üçü ihtiyarlıktan süt 
lerini kesmişlerdi. En gençleri 
de gıdasızlıktan ancak arık bir 
keçi kadar süt veriyordu. 

Reyhan kimse ile temas etme
diği için ayda bir defa olduğu 
tıraşı büsbütün kaldırmış, sakal 
koyuvermişti. Esmer simasında 
gözlerinin altından fışkıran sim
siyah sert kıllar yanaklarında ve 
çenesinde keçcleniyor, bu zift ren 
gi lifin altında bitler kaynıyor -
du. Halinde o kadar bıkkınlık 
ve yorgunluk vardı ki nerede bu
lunursa dayanıp uyumak ihtiya 
cını hissediyordu. 

Tamamen hayvaniyete dönmüş 
lerdi. Acıktıkları zaman ne bu 
lurlarsa yiyorlar. susadıkları za
man da hayvanların yalağından 
içiyorlardı. 
Bahçeyi otlar bürümüş, zerze -
vatlığın çitleri kırılmış, bir dolu 
yağmuru serlerin bütün camla
rını kırmıştı. Bu harabe onlarm 
cenneti olmuştu. Esasen kulakla
rı biraz ağır işiten Andelip şim 
di de tamamen sağır olduğu için 
konuşmaya konuşmaya Iakırdı söy 
lemeyi de unutmuş gibiydi. Ka 
dın Reyhanı çağırmak icabettiği 
zaman kuguklu saatlerdeki ku
şun sesine benziyen bir ses çı
kartıyor. Reyhan da bu sese ıslık 
la cevap veriyordu. 

Bir sabah, senelerdenberi ça
lınmıyan büyük parmaklıklı ka -
pının çanı çalındı. Reyhan, ta
mamen unuttuğu bu sesten ir
kildi; Andclip çıngırağı duyma -
mıştı. Reyhanın birden irkildi
ğini görünce sordu: 

- Ne var? 
(Arka~ı var) 

Üniversitenin 
Gönüllü Hasta 
Bakıclları 

ilk Kurs 25 Mayısta 

Bitecek 
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GÜNÜN RESiMLERi Gebzede Bir 

Genç, Bir Kızı 

Öldürdü 

Kızın Babasını da Ağır 

Surette Yaraladı 
Gebze 19 (TAN) - Tcpcve

ren köyünde bir cinayet olmuş, 
bir genç, nişanlısını öldürmüş, 
nişanlısının babasını ağır surette 
yaralamış, kendisi de ölmüştür. 
Hadise şöyle olmu~tur: 

20 . 5 1 q ıı 

Yanhş Bir Ölçü 
Yazan: Nacı Sadullah 

Fransız siyasetinin tuttuğı 
)·eni yoldan bahseden hi 

meslektaş, o siyaseti heyenmive 
münekkitleri fuzuli bir ukaluhklı 
ithama kalkı ıyor, ve: 
"- Ac::ıb::ı, dıyor. onlar, Fransayı 

onu idare eden ko koca marcş Her -
den, ko koca amirallerden iyl mi ta
nıyorlar? 

"Acaba onlar, bugünkü Fransa h::ık 
kında, onu idare eden koskoca mare 
~allerd<'n, ko kocn , mirallerden dah 
derin bir SC'\ gi mi be liyorlar? 

Tıp fakültesindeki kız talebe
nin gönüllü hastabakıcılık kurs
larına yarın başlanacaktır. J<""a
ki.ıltenin son sınf talebesi pasif 
korunma ve hastahakıcı mevzula
rı uzerinde beş ders görecek
lerdir. 25 mayısta sona erecek o
lan ilk kurstan sonra fakültenin 
4 üncü ve 5 inci sınıflarındaki 
kız talebeye mahsus olan on gün
lük ikinci kursu başlıyacaktır. 
Bu kursa tabi olan kız talebe 
her gün dört saat ders görecek
lerdir. Bu dersler ileri sınıflarda 
görecekleri derslerin rezümesi 
mahiyetinde olacaktır. Bu kurs
ların hitamında tıb fakültesi kız 
talebesinden kurs müdavimlerine 
merasimle gönülü hastabakıcılık 
ehliyetnamesi verilecektir. 

Ahmet Ağao~ıu me"htımu11 iiliimiiniin Ytlclöniimii mıimıc:ehctıy. 
le, diin dostları, t.ıılrbe \'f> urka •la ları. Feriköy mezarlığına gİ· 
derek kahrini ıivaret ctmi .. lt•rdir Yukarıki resirlHle hu hazin me. 

rasimf' ist:rı•k c ılrnlrri f"Öriivoruz. 

Tcpeveren köyünae demirci Hü 
seyın, ayrli köyden Ahmedin kı~ı 
Neşedil ile nişanlanmıştır. Bır 

·ı müddet nişan!ıl~k hali ?.e~am et
miş, sonra nıkah ve duğun der
nek hazırlıkları görülıneğe baş-

===,=== uo::::=====-~:;::::===:--:==========-== lanmıştır. 

"Ve ııc ba <>nlar, Fransayı bugün
kü yoluna sapmak mecburiyetinde bı
nıkan zaruretleri, J.'ransanm ba3ınd 
bulunan ko koca mare allerden, ko -
koca amlrnllcrden d ... hn fatln mı 
müdriktirler?,, 

Kurslar Haseki ve Cerrahpaşa 
hastahaneleri ile hastabakıcı mck 
tebinde verilecektir. Hastabakı
cı mektebinde on profesör ta
rafından verilecek dersler bir 
hastabakıcının cephe gerisinde 
yapması muhtemel bütün va
zifelerini ve tedavi ş~killerini öğ
retici mahivette olacaktır. 

Tıp fakÜltesi dekanı profe
sör Kemal Atay çaraşnba günü 
Ankaraya gidecek \re yarın fa
aliyete geçecek olan kurslar hak 
kında vekaleti tenvir edecektir. 
Yardım sevenler cemiyeti aça

cağı gönüllü hastabakıcı kursla
rında tıp fakültesi kız talebesinin 
bilgilerinden istifade edecektir. 
Her kız talebe en az beş kadını 
gönüllü hastabakıcı olarak yetiş
tirecektir. 

POLİSTE: 

Bir ihtiyar, Araba 

Altında Kaldı, 

Ezilerek Öldü 
Süriicü Osmanın idaresindeki 

yük arabası Topknpı ile Edirne
kapı arasındaki asfalt yoldan ge
çerken hüviyeti henüz tesbit cdi
Jemiyen ihtiyar bir erkeğe ~arp
mış ve ölümüne sebebiyet ver -
miştır. Osman kazayı müteakip 
yaralıyı arabasına koyup hasta -
haneye göndermek istemiş ise de 
adamcağız yolda ölmüştür. Va -

19 Mayıs Piyan9osu 

141893 No. lu Bilet 
50,000 L. Kazandı 

Milli Piyangonun tertip ettiği 100 Lira kazanan numaralar 
19 Mayıs fcvk~lıl~e çekilişi dun Sonu 057 ile biten 300 bilet. 
Ankarada Sergıevınde saat 17 de • 
çekilmiş ve bu çekilişi kalabalık 10 Lira kazanan numaral.ar 
bir halk kitlesi takibetmiştir. Sonu 60 ile nıhayet bulan 3.000 

Bu çekilişte kazanan numara- bilet. 
!arı aşağıya yazıyoruz: 

50.000 Lira kazanan No. 
1J189:J 

10.000 Lira kaza11an No. laı-
212102 291262 

5.000 lJira kazana11 No. lar 
03.1761 197016 
081181 271199 

2.000 Lira kazana11 No. lar 
Sonu 0635 ıle biten 30 bilet. 

1.000 Lira kazanan No. lar 
Sonu 3103 ile biten 30 bilet. 
Sonu 7829 ile biten 30 bilet. 

:)00 Lira kazanan numaralar 
Sonu 2100 ile biten 30 bilet. 
Sonu 2553 ile biten 30 bilet. 

Ziraat Enstitüsü 

Talebesi Tetkik 

2 /Jira kazanan numaralar 
Sonu (Ol ile nihayet bulan 

30.000 numara. 
Keşide11in talihlileri 

50.000 liralık büyük ikramiye
yi kazanan 141893 numarnlı bi
letin bir parçası lstanbul ve bir 
parçası da Gönende satılmıştır. 

10.000 lira kazanan 212102 nu 
maralı biletin bir parçası Ank3-
ra ve bir parçası da Istanbulda, 
ikinci 10.000 liralık ikramiyenin 
bir parçası Sungurlu ve bir par
çası da Istanbulda, satılmıştır. 

5.000 lira kazanan biletlerin 
dört parçası Istanbul, bir parçası 
Edremit, bir parçası da AY,valık
ta satılmıştır. 
Diğer ikramiyeler yurdun 

muhtelif yerlerinde satılan bilet
lere isabet etmiştir. 

Önümüzdeki Sene 

ka etrafında zabıta tahkikat yap· Seyahatine Çıkıyor 
maktadır. 

Y apdacak Nafıa 

İşleri 
iki Ka:ıa - Vatman Niyazinin 

idaresindeki 54 numarlı tramvay 
arabası imrahor tramvay cadde· 
sinden geçerken basamağa asılan 
yolculardan Yeşildirekte Koca -
han sokağında 7 numarnlı evde 
oturan 28 yaşında Osman, tram· 
vay direğine çarparak ağır su· 
rette yaralanmıştır. Osman ifade 
veremiyecclc bir halde Cerrahpa 
şa hastahanesine kaldırılmıştır. 

Tevkif Edildi - Tahtakalede 

Ankara, 19 (TAN) - Yük.~ek 
:-.iraat enstıtüsü talebesinden 
300 kişi bu ayın 21 inde Ana
O•)!Unun muhtelif köylerin'.? gı 

decek ve geçen sene olduı1u gi
bi köy hayatını ve köylünün va
ziyetini etüt ederek anketlerine 
devam edec,.klerdir. Bu s 't:eki 
tetkikleri de geçen sene oldu~ı.: 
gibi 4 ay kadar sürecektir 

oturan sabıkalılardan Sadettin Dün cürmümeşhut nöbetçisi o· 
Yemiş iskelesinde Yaniye ait ka lan Sultanahmet üçüncü sulh 
ğıtçı dükkanına girmiş, bir mik- ceza mahkemesine verilen Sadet
tar kağıt çalmış ve kaçarken bek- tin dör ay on beş gün hapse mah
çiler tarafından yakalanmıştır., kum olmuştur. 

Ankara, 19 (TAN) - Nafia 
Vekaleti, önümüzdeki mali sene 
içinde bütün faaliyeti şose, köp
rü ve demiryolu inşaatına has· 
redecektir. Bu maksatla geçen 
sene içinde başlanmış olan şo· 
selerin inşaatına devam oluna -
cak ve ilaveten dördüncü umu
mi müfettişlik mıntakasmda yol 
ve köprü inşatına da başlana -
caktır. Edirne - Saray ve Siirt . 
Kurdalan yollarının inşası için· 
de biitçede Hizam gelen 1hasrafla· 
r•k&rşılamak üzete tahsisat ayrıl 
mıştır. 

Fakat bu arada Ahmetle Hü
seyin arasında bir ihtilaf çıkmış, 
bu ihtilaf neticesinde de Ahmet, 
kızını Hüseyinc vermekten vaz
geçmiştir. Hüseyinin, Neşedil 
ile izdivaç hususundaki bütün 
ısrarları boşa gitmiş, Hüseyin de 
bundan müteessir olarak Neşedili 
öldürmüş, babası Ahmedi de ağır 
surette yaralıyarak kaçmıya baş
lamıştır. Bu esnada köylüler ye
tişerek kaçmakta olan Hüseyini 
takibe ve kendisini durdurmak i
çin silah atmıya başlamışla.r~ır. 

Hüseyin, köylülerin tak1bın
den ziyade, atılan kurşunların i
sabetinden kurtulmak istemiş ve 
kendini yol kenarındaki hendeğe 
atmıştır. Fakat acele ve heyecan
dan elinden silahını bırakmamış, 
kurşunlara hedef olmaktan kur
tulmak için atladığı hendekte a
yağı çalıya takılarak d~şmü~tü~-. 
Bu düşüş esnasında elındekı sı
lfıh ateş almış ve çıkan kurşun
lar kendisine isabet etmiştir. Hü
seyin aldığı yaradan müteessi
ren ölmüş, kaza ve kader bu ~u
rctfo cinayetinin cezasını yıne 
kendi eliyle çektirmiştir. 

PİYASADA: 

Evlerdeki Çorap 

Makinelerine 

Bu sözlere bakarsanız, Fransa 
i~in Alınanyaya teslim olmak bir 
zaruretti. 

Bu sii:ı1ere bakarsanız, Fransa· 
nın eski ıniittcfikine karşı ccpht 
almasında ve eski rejiminin )'eri 
ne, yanı ) a\•as Nazizmi yerle 
tirmesinde, tenkit edilme9i caiı 
olnııyan bir isabet vardır. 

Ve yine bu sözlere bakarsanız 
Fran a, tam bir Alman hltkimi 
yeti altına girmekle, tarihi bir za. 
rurete inkiyat edecektir. Fransa· 
nın mukadderatına bu istikameti 
verenlerin o parlak, o yüksek 
riitbeleri, siyasi bir hataya diis· 
ıııelerine kafi birer manidir. Ve 
hatalı olan hareket, o Mareşalla 
rın, o Amirallerin her teslimiye. 
tinde, her tabii) etinde, hiiliıso 
her hareketinde bir keramet bul· 
maınaktır!,, 

Ben. bu vesileyle, Fransız si
yasetinin hugiinkii istikameti hak 
kında dlişiindiiklerimi söylemek 
nrzu unda deczilim. Esasen Fran· 
sanın siyaseti de, hakkında müs· 
bet veya menfi hir hüküm veri
lehi lccek derecede istikrar bul· 
muş değildir. Fakat parlak bir 
Mareşal, veya heybetli bir Ami· 
raJ iiııiforınasını bir kalkan gibi 
kullanarak, f'ransanm Almnyaya 
iyice meyleder gihi göriinen si· 
ysetini daha şimdiden isabetli 
gösterıniye çabalamanın da bi. 
:dm meslektaşlara düşmediğine 
kaniiın. 

1 l•k y •ı k Ne }'ransız milletini bir Fran· p 1 erı ece sız Mareşali kadar sevmek, ne de 

iktisat Vekili Hüsnü Çakır, bu-ı bir l\lar~şal .riitbcsi taşımak, in
~ Sümerbankı ziyaret ederek anla.rı. sı~:ası hatalarda~. k~ruına
evlcrdel{ı çorap malöneforine ve-! ·n kafa hı~er ehe~ ~eı:ildır. 
rilccek iplik meselesi hakkında · ~al~~ kı, bu harhın başından· 
alakadarlara yeni direktifler ve- berı sı) asct 11.azann~a haraç me· 
rccektir. Şimdiye kadar evlerde, zat .satılan mılletlerı yabancılara 

d k arak geçı·nen aileler tcslım edenler. satılışlannı acı 
çorap o uy . ı · .h 1 u•w• • 'il t 
pek pahalı fiyatla iplik tedarik 1ıır. 1 ret he 51~yrc ıgı~b1~. 0 

•• mk,ı, e • 
etmekteydiler, ev çorapçılarını erın en .a ıs, ve en ııvu sa
himaye etmek için bunların imal nılan evlatlarıydılar. !'akat ne 
ettiği çoraplara mahsus olmak k.~;.!arın.ın. kt".!şı~~~~!~1::1 • n~ rlc 
üzere muayyen bir satış yeri yap- tru 'h~ erınınd . u~ıhı ugu, on a1rı, 

k d h t 1 kted·ır arı ın en crın ı anct gayva a-
ma a a ıra ge me . · 

Iktisat Vekaleti Şile bezleri rına yuvarlanmaktan kurtarnma-
hakkında da tetkikler yapmakta- ınıstı. . . . ..• 
d B d b·r müddet evvel O meslektaş gıbı duşunenler, 

ır. un an 1 ' 1 h h b. "k 1 
Sile kaymakamlığı, Şile bez müs- ya dnızb.lu ··ıa~.lın. ':a ıakantl ~ra· 
tahsillerinin iplik vaziyeti hak - . ın 8 1 e, 0 5u ~ının s~ a ı~ını 
kında mıntaka iktisat müdurlü- ıs.h~t eden bır yıgın ''asıka bula-
~.. .. t . t . t• ·ku· t .. bılırler. gunu envır e mış ı, ı sa mu- 8 .. d. k. 1 t k. 
dürlüğü, Şileye bir müfettiş gön- . unun ıçın ır .. 1• on ar, en ıt-
dererek Şile bezciliğinin inkişafı lerınde, veya mudafaalarında. Y~· 
için neler yapılması lazım geldi- nılmamak ve~·a yanıltm~mak ıstı· 
ğ. · t tk·k ttı·r ktır· yorla•sa unutmasınlar kı çok defa 
ını e 1 e ece · ·ıı· h t 1 b.l k 0 dd l' 
Tüccarlara Tevziat - Ticaret ~u. ı ra. 1 ? arı 1 e ıran sı ~t 1 

Vekaleti dı arıdan to lu bir su-1 ıktıdar ıhtırasları. mesul mevk~~e 
' ş . P "ıulunan de\let adamlarına, rut· 

rette gelen ve pıyasanın muhtaç b leri le k b ..... k h t 1 ' · 
olduğu maddelerden mürekkep 

1 
eteb·ı~ n ço UJ u a a ar ış 

1 11 t k 
. . e ı ır. 

o an ma an tevzı e me ıı;ın, Bun h t ı h • ı __ ,,., .. ~="'"""r~·---· ·-·-··-·-·-.. ·--==--· -.... b·ır r gr h rlam şt r şı·m u a ır ayınca. epım z sa· '- P o am azı 1 1 • - mı·m·ı, .. etl ··k d b·1· · k' h ' d. k · ., e su re e ı ırız ı, er 

Amiral Darlan'ın Almanya N ş ? 
ile iş beraberliği yapmak e ans 

teşebbüsleri karşısında, Fransız • 
matbuatı sevinçlerini ilan edi· 
yorlar. "Effort" gazetesi: "Hiç H d 
kimsenin şüpheye ve münakaşa- em e 
ya hakkı yoktur. Diyor. Fransa 
yeni Avrupa nizamında hüyiik N ş ? 
devlet va7.ifıesini görı!cektir. e a s 
Şansları tartmak me\'Zllll bahis n • 
değildir. Bu. şu demektir ki, 
şans ayağımıza gelmiştir. Hem • 
de ne şans ... Biiyük bir A,·ru- ----Yazan : •••••••• 
pa ve müstemleke de,·lcti ola · % i 
rak kalmak şansı.,. i Sabiha Sertel ı 

Gazetenin şu miitaleasından t •••• • • • • ·--•••••_..! 
anlaşıldığına ~re, Almat"va _ . . . 
Fransız iislerinden veya belki gunu farzetsek dahı, yenı nızam 
de donanmasından istifade et. ismi altında "Ki.içiik Avrupa' 
mek sartiyle, Fransaya bir miis· hegemonyasını kuran Alman?:a 
temleke devleti olarak kalmal< nın, Avrupanın ortasında mus· 
hakkını vermiştir. Yani mağlup temleke!erine sahip. rakip bir 
Fransa, Almanya ile iş beraber· Fran~ız ı~paratorlugu bır~km~· 
!iği yaptığı takdirde müstemle· sına ımkan v.ar mıdır? Hıtlerın 
kelerine, kaybettiği topraklarn dav'!sı, A vrupadaki iktisa~i ve 
tekrar sahip olacak, bun.a mu· sınaı pa7..ar diismanlarmı ızale 
kahil eski miittefikine karsı mu. Alman iktisadi planına göre or. 
harip vaziyetine geçecektir. ganize edilmi: bir Avrupa, ve 

* * 
bu Avrupanın ham madde paza. 
rı olarak istismar edilecek bir 

bulunması mümkündür. Fakat 
müstemleke imparatorluğunu 
muhafaza etmek kaygısi)·lc, dü 
manlrına el ,·erirken bunu bi 
şans, hem de kaçırılmıyacak bi · 
şans telakki etmesi, hala Fran 
sada iktidar mevkiinde bulu 
nanların, oligarşilerin. ve mal 
liderlerin kendi menfaatlerin 
korumak icin Fransayı ikinci hi· 
ucuruma süriiklerken duyduk 
ları sevinci ifade eder. 

* * 
Fransanın yardımiyle Avru 

pada galip bir Almanya 
A \'rupanın bütün istihsal mt'm 
balarma sahip, Alman iktisadi 
yatına bağlı ,·asal devlctleriı 
hakimi bir Almanyadır. Bu im 
paratorluk, Fransa gibi biiyiiJ 
bir sanayi dP.vletinin değil. kii 
çük sanayi devletlerinin dah 
rekabetine tahammiil edeme1 
Fransa ,iislerini, donanması11 
verip Alman 7.afcrini temin eı 
tikten sonra, Reich'in dikte ede 
ceği emirleri tatbik sahasına ~r 
cirirkt>n. bu ayağına gelen san 
sın ne sans, hem de ne hiiyiil 
san!! olihıihınu anlayacaktır. 

Fransanm, bu müstemleke Afrikayı hükmü altına almak 
imparatorluğuna sahip o· değil midir? Bu pli'ında tek bir Hakikati, muaherlcnin a~P 

labilmesi icin evveli Almanva- imparatorluk vardır. Alman İm· sartlarıru halktan ırizlemek idr 
nın muzaffer olması , lngiltcre- paratorluğu. İsviçre gazetelerinin Frnnsa)'I 
nin Akdeniz ve Avruparlan ko- * * girmesini menetmek kafi df'ğil 
vulması. saniyen Amerika mii- fransanın müşkül şartlar i· dir. Muahedenin sıkleti halkıı 
dahalesinin sıfıra indirilmesi çinde fedakarlıklar yap· iizerine bastığı zaman. "Effort· 
sulh masasına bütün dünyaya ması, eski müttefiklerine karşı 2a7.etesi, Fransanın ayağına dr 
hakim bir Almanvanın oturma· kinler beslemesi, bu~iin diistiiğii laşan şansın, nasıl bir çelme ol 
sı tazımdır. Bunun böyle oldu- vaziyette istırari hareketlerde duğunu öğrenecektir. 

-·-------------·-'---·------------~-____________ ..) 

dıye ~ba.dar tdednelke •. katuçu .! ndışka: - 'n!'i hir hakim sınıfın dei!il.' 
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tec .. bel d d . t•f d edı·lerek nız ur mı etının men aat P" 
ru er en e ıs ı a e · k c·· h • t d ı t• . .. nı oruyan um urıve C\' e ı 

hazırlanan yenı programa gore, Türk i t·kı~r . h t .. l" hütr 
teneke, kauçuk gibi madeler, doğ- 1 .. w .... ~ a ını~taer b u\u btf ~~ 
rudan doğruya fabrika ve ima- t~ıgunu 0!':~ma 1 n k a: :rıc: ~ 
Jathanelere verilecektir. dırasa mag up 0 ma . ~ 1 t sın 

K Et. F .• t _Bugün top- . en masundur. Ve hız de, sme uzu A ı ı~a ı T ... ., .. . t·kı·r .. k 
lanacak olan fiyatları mürakabc nkontu dnbu·nı. ı~ 1 h.a 1b~ı~ı. 1°"'Yat 
k · k etı·nin fı'yat n ca e ır erın ıç ırısın unu 
omısyonu uzu ı ı w k t• • d 

tesbit edecektir. Şimdiye kadar mıyac.agı ·a~aa ını uyan ıra• 
fi atları miirakabe bürosu me _ en. sag.~a~ı dehi de. onun. bir A 
n?urlarının yaptığı tetkiklere gö- mıra! unıformasından çok parlat 

k 1 •ddı·a ett'g•· •b• nJı .. , kı>VTRVIC'I Sl1tır11cfur. re asap arın ı ı ı gı ı, 

kuzu etinin 45 - 50 kuruşa satıl
madığı anlaşılmıştır. 

Vapur Alınacak - Armatörle
rimizden Sadık oğlu Fehmi, ya
kında Japonyaya giderek orada
ki vapurcularla temas edecek, ve 
vapur satın alacaktır. 

Memurlar imtihanı - ünümüz 
deki perşenbe günü, ticaret ofisi
ne girecek orta, lise, yüksek mek 
tep mezunları için ticaret mek
tebinde imtihan yapılacaktır. 
Yağ Sahşlan - Toptan yağ 

satan tacirler mıntaka ticaret 
birliğine müracat ederek, yağla
rın ticaret borsasında muamele 
görmesini iste!hişlerdil'. 

Bergama Kermesi 
Bergama, (TAN) - Bergama 

kermesi her sene olduğu gibi bu 
sene de 24 mayısta başlıyacak 
ve 27 mayısa kadar devam ede
cektir. 

Her sene büyük rağbet bulan 
Bergama kermesinin bu sene da 
ha iyi yapılması için bütün ted
birler alınmıştır. 

Kermeste bir çok milli oyun • 
lar oynanacaktır. 

Dostları 
Ağaoğlunun 
Hatırasını Andllar 

Dun Ağaoğlu Ahmedi kaybet 
tiğimizin ikinci yılı olmuştu. Bu 
münasebetle dün sabah merhu 
mun dostları, talebe ve arkadaş
ları, ve bazı eski ocaklılar Ahme 
Ağaoğlunun Nişantaşındaki evin 
de toplanarak onun aziz hAtırala 
rını yadetmişlcrdir. 

Saat 11,30 da burada topla 
nanlar merhnmun medfun bulun 
duğu Feriköy kabristanına gide 
rek kabrini ziyaret etmişlerdiı 
Kabir başında toplanan bu esk 
dostlardan inhisarlar müfetti 
Cevat Emecan kısa bir hitabe ih 
Ağaoğlunun hürriyet ve mılliyet 
çOik davasında büyük hi7.mctle 
rinden bahsetmiş ve merhumur 
aziz ruhunu hürmet ve sevgi ile 
anmıştır. 
Oğledcn sonra da Ağaof1lunun 

evinde merhumun ruhu la bu 
mevlıit okunmu ·tur. 
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TAN ABONE BEDELi 'l 

TOrklye Eçnebl I TOrklye Ecnebi 1 
Adret de(llftlr· 1400 Kr. 1 aene 2800 Kr. 400 Kr. 8 Ay 800 Kr 

mek C25\ Kr, 760 ,. 8 Ay 1500 .. 1150 ., 1 Ay 800 ,. 

[:~!13!!:1 
bunıyanın . ,. 
ayası 

~~anzarası 
Alınan - Fransız anlaşmasında te
b aruz e tirilmcsl icap eden en mü
hiın nokta, Garbi Akdenizin mu
kadderatı mcselcsldır kı. bu da 
General Wcygnnd'n bağlıdır. Esa
sen Amerika rC'Sml mahnfili de G. 
'Vcygand'a, mihver tarafına geç
memek :;artlyle, her yardımın ya
pılacağım vaadctmiı;lcrdlr. 

Vichy Mütereddit: 

Diğe.r cihetten, İngiltereyi 
Akdenızden kovmak ve Afrika
va hakim olmak için Fransanın 
yardımına muhtaç olan A1man
yanın hu r:a~·eyi ·elde ettikten 
sonra Fransamn artık Almanya
nın. emirlerine harfr~·en itaat et
mf'kten başka hir ~~Y ~·apamı
~·acağı da n•uhakkaktır. ' 

Mukavemet lhi·imali: 

Vichy hiikumetini, Alman-
larla tam bir askeri is. 

birliği yapmakta tereddiit ve en
dişeye sevkeden üç nokta ta· 
sav\·ur edilebilir: ' 

1 - Fransanın, Amerikanın 
temin ettiği yiyC<'ek maddele
rinden mahrumiyeti, şimali Af
rika miistemlekc1crivle nakliva
tın inkitaa, hic olm~7-'la scktcw 
uğraması dola~·ı iyle, esasen c~k 
fena olan iaşe va:r.ivetinin biis
bütün tahammiil edilmez bir de-
receyi bulması; 

2 - Fransanın yeniden harp 

Siyasi vaziyet, askeri hare- sahnesi haline gelmt'si; 
katın inkişafına bağlı ol- 3 - Kat'i bir Alman zaferi 

duğu gibi, askeri muvaffakıyet- neticesi, Fransanın da diJ!er Av
ler de, büyiik mikyasta, siyasi rupa memleketleri ~ibi, Alman
kombinezonların tiibih·eti altın- yanın tabiiyeti altında ve di
dadırlar. Yeni siyasi ~aziyetler, rektiflerle çıılı an siyasi ve ik-

k 
.. tisadi istiklalini k~ybetmiş, dev· 

as erı harekat için yeni inki· Jet haline gelmesi. 
şaflar ve muvaffakıyet imkanla· Mösyö Laval ,.e Amiral Dar. 
rı temin edebilirler. lan gibi Frans.ızların, Alman -Alman - Fransız anlacması da, " Fransız anlaşmasında ve Alman 
yeni askeri inkişaflara imkan f • 
veren yeni bir si.Yasi vaziyet ih- za erınde bir tehlike görmedik· 

leri, Mart'şal Petain'in ise, bi
das etmek üzeredir. Bu anlaşma- rinci ''e ikinci vaziyetlerden en
nın Alman~·aya, bilhassa garbi 

dişelendiğini fakat ücüncii nok-
Akdenizde temin edeceği faiki- taya 0 kadar ehemmiyet verme· 
yetin derecesi. hiç şüphesiz, şü· diği yahut bunu varit görmediğ" 
ınulü ile mütenasip olacaktır. hissedilmektedir. 
Bu anlaşmanın henüz neticelen. 
ınediği ve Mareşal Petain'in, Alman - Fransız anlaşmasında 
Almanyanm bL~tiin taleplerine tebarüz ettirilmesi icap eden en 
boyun eğmekte ve bilhassa in- mühim nokta; garbi Akdenizin 
giltercye karşı muhasım bir va- mukadderatının Mareşal Petain
zi;•ete geçmekte tereddüt ettiği İn değil Genemi Weygand'ın 
anlaşılıyor. Vichy hükumetinin, elinde olduğu keyfiyetidir. Fil
Suriye hava meydanlarının in- hakika General Weygand. Tu
giliz tayyareleri tarafından bom n.us ve Cezairin hava ve deniz 
hardıman edilmesini Fransaya üslerinde Almanların yerle me
karşı bir tecavüz hareketi, bir terine müsaade ettiği takdirde 
harp vesilesi addetmemesi, bu İngiliz donanması garbi Akde· 
görüsü teyit etmektedir. nizde çok müskiil bir vaziyete 

Mösyö Laval, Amiral Darlan girecektir. Bunun içindir ki, iki 
''C 1\Jareşal Pctain gibi şahsiyet- tarafın Gen.erat Weygand'ı ken. 
lerin bu anlasnıadan temin et- di Iehlerioe iknaa çahstıklarına 
ınek istedikleri menfaatleri, mantıkan hiikmedilebilir. 
Fransız m~tbuah sarih bir su- Esasen Amerika resmi mahafi· 
:rette ifade etmektedir: li General Weygand'a, mihver 

"Fransa ucurumun dibine var tarafına gec:nıemck şartiyle, lıer 
l'lıak üzereyken, Fransanın müs- yardımın yapılat"ağını vaadet
temlekeleriylc beraber mülki mişlerdir. Kabildir ki, General 
tamamlığını ve büyiik devlet Weygand'a, miistaki) kalması 
vaziyetini muhafaza etmek im- şartiyle, General de Gaulle'ün 
kanını Almanya kendisine temin kendi kumandası altında cahş
etmektcdir. Yeni Avrupanı.,. ku- masr teklif elilmis olsun. 
ruluşunda Frımsa ile işbirlij'!i Amerika, La Martinik, Gü
yapmayı kabul eden Almanya- yan ve Dakarın isgali, Fransaya 
nın uzattıt!ı eli reddetmek çok her türlü ;\"İyttek sevkiyatının 
mPs'um bir sivaset olur.,, kesilmesi, şimali Afrikava giden 

Fransa\"J bugiin idare eden ben?in gemilPrinin f P•·kifi. A
de, let adamlarının. Fransanın merikadaki 75 milyon İngiliz Ii 
Almanyanın vanında İtalyanın rası kıymetinde.ki Fransız ala
nıevkiini alabileceğine kaiıi ol- caklannın bloke edilmesi gibi 
dukları hissedilmektedir. tehditlerle Vichv hiikiımetini 
Alman~·anın, hu kanaati, par- ' mihverin aleti ol.maktan vaz ge

lak ''aat!erle takvi~·e etmiş ol. çirmeye ~absmaktadır. 
ınası çok muhtemeldir. Ancak, Fransaya karşı olduk~a mii
Fransanrn Nis. Korsika gibi ana essir tehdit silahlarına malik o
vatan parçalariyle Ce.zair, Tu· lan İngilterenln ise, eski müttr.
nus \•e Fası muhafaza etmek ar- fiki ile kal'~ılaşmamak arzusunu 
zuları ile İtalya ve ispanyanın ikinci planll' atarak askeri hare· 
bu yerlere sahip olmak hususun- kata hazırlandığı hissedilmek. 
daki kararlarının telifi kabil de- tedir. 
i!ildir. M. ANTEN 

((•]3ô~!alflifm 
Kanınızın Miktarını Bilir misiniz? 

Kan vücudiimüziin en kıymet-ı lip biraz kan akınca hemen onu 
li unsurudur. Biz yemek yiyip de dindirmeye çalışırız. Hele ağız
karnımızın do:)•duğunu hissettiği- dan veya burundan kan gelince 
rniz zaman viicudiimüzü besledik büsbütün telaşa düşeriz .• 
~zannederiz. Halbuki yediğimiz Bununla beraber viicudiimüz-
Yemekler hazmedilip karaciğere de ne kadar kan olduğunu sorsa
giderek orada vücudün işine ya- lar pek de kesin cevap veremeyiz. 
rıyacak gıdalar haline geldikten Doğrusunu isterseniz, bunu he
sonra kana karışmadıkça vücut kimler, fiziyoloji alimleri de ta
heslenemez. Vücudün hücrelerini mamı tamamına söyliyemezler. 
birer birer hesliyen kanımızdır. Bir hayvanın vücudünde ne ka. 

Biz akciğcrimizle teneffüs et- dal' kan bulunduğunu merak e
tij!imiz zaman \'Ücudiimiize Iü- dip de o hayvanın kanını tekmil 
zumlu olan oksijeni aldık zanne- çıkarıp ölçseniz gene kanın mik
deriz. Halbuki bu oksijeni alıp dan tamamı tamamına hiline
h iicrelerin her birine götüren mez: Çünkii damarlardan çıkan 
gene kandır. kandan başka viicudiin nesiçleri 

Galiba, ilk hayat sahibi hücre arasında az (ok bir mikdar kan 
denizde h:ısıl olduğu için, vücu- ka~ır .•• 
diimüziin hiicreleri daima tuzlu insanın kanım tekmil çıkarma. 
lıir su üzerinde yaşıyabilirler. On dan mikdannı ölçmek icin bulu· 
lara bu tuzlu suyu temin eden nan usuller de vücuttaki kanın 
de odur. mikdannı aşağı yukarı doğru o-

Viicudiimiiziin hiicreleri yaşa- tarak gösterirler. O usulleri, tabii, 
dıkça eskirler ve e kiyen madde- burada anlataC'ak değilim. 
lerini dışarı)'a atarlar, bunları da ~nlarl~ ya~~lan araştırmalnl'tn 
toplayıp bütlin viicuttan dışarı netıcelerıne gore, bir insanın vü
t'ık:ırmak işi gene kanımıza dü- cudiindeki kanın mikdarı, viicut 
şer. ağırlığının yüzde yedisi niha-

Vücudün beslenmesi i~in yalnız yet sekizi nisbetindedir. Çoçuk
tldalar yetismez. Onları işe yarı-" larda daha fazla, ihtiyarlıkta da 
Yacak hale getirip ve hayatımı· dah.a az pjsbette. 
~n her trrlii islerine kVJ!'Rn hor. Bir de kısa boylularda kanın 
rnonlan da kan tasır ve her biri vucüt ağırlığına nisbetle mikdan 
ili yerli yer.ine bırakır.. artar, uzun boylularda azalır. Siş-

Kanımı'lın hu kadar önemli fş· manlar uzun bo~·lu olmasalar bile 
1erinden dolayı hiz onu pek kı~·- kanlarının mikdarı kilolarına nis-

Yerli sanayi müesseselerimizden birisinde hümmalı faaliyet 

,.---------~---------------------------------------------
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Imal8thane nli? 
Fabrika mı? 

Mevzuatımız arasında, "fabri-
ka,, yı doğrudan doğruya 

tarif ve izah eden bir hüküm 
mevcut değildir. Vakıa teşviki 

sanayi kanununun birinci mad
desinde, fabrika evsafına temas 
edilıpiştir. Fakat bu hüküm da
ha ziyade teşviki sanayi kanu-

nundan istifade eden müessese
lerin mahiyetini tebarüz ettir
mektedir. 

Fabrika ile imalAthaneyi ta
rif ve izah eden ve her ikisi a
rasındaki farkları bariz bir su
rette meydana çıkaran hüküm

ler mevcut değildir. Bu hüküm
ler mevcut olmadığından bir 
müeseseye fabrika veyahut ima 
lathane diye bir hüküm ver
mek için, ehli hibreye kadar 
müracaat edilmektedir. Halbu
ki umumi hükümler vasıtasiyle 
her ilcisi arasındaki farkları yek 
diğerinden ayırmak lazımdır. 

Her şeyden evvel, şumesele
yi ortaya koymak lazımdır; 

Fabrilca neye derler? Fabri
kadan ne kast ediyoruz? Bu
günkü ihtiyaçlar karşısında 

fabrikanın ifade ettiği mana ne
dir? 

Bugünkü sosyal ihtiyaçlar 
karşısında, fabrikanın aldığı ma 

Babama Haber Göndermek 

İsterim .• 

Londrada, ve bombardıman 
tehlikesine maruz bulu -

nan diğer cenup şehirlerinde 
oturan çocuklarla bir kısım ka
dınlar bir emniyet tedbiri ola
rak_ daha emin olan şimal böl· 
gesıne götürülmüşlerdir. 
Beş yaşında olan Londralı 

küç~k _Bertha Hail da annesiy
le bırlıkte cenubi Wales'e gön· 
d~r~lmiştir. Buraya Bertha ile 
bırlıktc gelen yüzlerce muha -
cir, boş _b~nalara yerleştirilmi~ 
ve hepsının rahatı da temin e
dilmiştir. 

Geçenlerde Londra belediye 
reisi cenubi Wales'deki bu mu
hacirleri ziyaret etmiş ve kü -
çüklerin bir çoklarına en büyük 
dileklerinin ne olduğunu sor
muştur. Çocuklardan kimisi 
bir bebek, kimisi bir tren, ki· 
misi de okuyacak kitap istemiş· 
tir. 

Belediye reisi çocukların hep 
sine diğer gelişinde arzularını 
yerine getireceğini vadetmiştir. 
Fakat gelin görün ki küçük 
Bertha'nın en büyük dileği di· 
ğer çocuklardan hiç birininkine 
benzememektedir. 

Kendisine ayni sual soruldu
ğu zaman sarı kıvırcık saçlı, ko
yu mavi gözlü küçük Bertha ga 
yet ciddi bir cehreyle: 

"- Ben demiştir, Londrada 
bulunan babama. benim \•e an· 

• y 

Fabrika mı, imalathane mi? Zaman zaman, fabrikatörlede, 
maliye teşkilatı arasında, bu mesele yüzünden ihtilaflar çıkar •• 
M~hlmdur ki beş beygirden fazla motör kullanan müesseseler 
muamele vergisine tabidirler. Bazı fabrikatörler muamele vergi
sinin hükümlerinden kurtulmak için, fabrikalannın imalathane 
olduklannı iddia etmektedirler. Şimdiye kadar bu gibi hadiselere 
!;Ok tesadüf edilmiştir. 

Böyle olduğu gibi, maliye teşkilatına mensup tahakkuk me
murlan da, hazan imalathane olan bir müesseseyi fabrika ola
rak kabul etmektedirler. İmalathane sahibi lüzwnsuz yere, mu
amele vergisi vermemek i~in, imalathanesinin fabrika olmadı
ğını isbat etmeğe mecbur kalmaktadır. 

Blitün bu hadiselerden anlıyoruz ki, fabrikayla imallthane a
rasındaki farklar bu tarzda ihtiliflara sebebiyet vermektedir. 
Bu ihtilaflar netice itibariyle adliyeye intikal etmekte, nihayet 
bir müessesenin fabrika veyahut imalathane tarifine dahil olup 
olmadığı ehli hibreye de havale edilmektedir. Acaba bu ihtilif
lara sebebiyet veren mesele nelerdir? Bu gibi ihtilaflahn önü
ne geçmek kabil değil midir? 

:········································· : Y H.. • A • ı • azan : useyın vnı : 
! ........................................ ! 

nanın ehemmiyeti artmıştır. tetabuk ediyor mu? 
"Fabrika,, denildiği zaman, yal

nız her hangi bir ham maddeyi 

işliyen, o maddeyi kıymeileşti

ren ve ona yeni bir şekil 

vermeğe vasıta olan bir müesse

se mevzuubahs değildir. Bu ta
rif, Fabrikanın en eski klasik 

bir tarifidir. Acaba bu tarif bu
günkü ihtiyaçlara kafi derecede 

Yazan: 
muzu, kendisini de çok özledi • 
ğimizi haber vermenizi istiyo
rum. Ben yazı yazmasını bil -
mem. Annem ona arasıra yazı· 
yor amma ben babamın, bu iyi 
haberi sizin gibi büyük bir a -
damdan işitmesini istiyorum!,, 

Küçük Bertha'nın bu arzusu 
Londra belediye reisine hatırlat 
mıştır ki, Londrada vazifeleri 
başında kalan babalara, çocuk
larının ve ailelerinin vaziyetleri 
hakkında daha mufassal malu
mat vermek lazımdır. 

Be1ediye reisi, kendisine bu 
lüzumu hatırlatan küçük Bert. 
ha'ya dönmüş ve onu alnından 
öperek şu cevabı vermiş 

"- Merak etıne ki.içük, bu 
arzunu muhakkak yerine geti
receğim. Bu haberi sade senin 
babana değil, fakat bütün arka
daşlarının babalarına da gazpt"!-o 
ler vasıtasiyle vereceğim!,. 

* * 
''Çocuklannızi Merak 

Etm .. ' eyınız., 

iyi yürekli belediye reisi, 0 • 

.. .. r~dan ayrıldıktan sonra, bu 

* * C emiyettek.i yeni sosyal in· 
kişaflar, fabrikalara yeni 

vazifeler tahmil etmektedir. 
Mesela: Beden terbiyesi mükel
lefiyeti gibi... 19 uncu asnn li-

beral kanunları ve şartları için 
de, bir fabrikatöre, bu şekilde· 
bir mükellefiyet tahmil etmek 

Çünkü bir iki gün sonraki bil 
_tün Londra gazetelerinde kü
çük Bertha'nın bir resmi intişar 
etmiştir ve resmin altına da şu 
cümle yazılmıştır: 
"- Belediye reisimize miihim 

bir vazifesini hatırlatan küçük 
Bertha!,, 

Ayni gazeteler belediye rei
sinin cenubi Wales'e olan seya 
hatinden uzun uzadıya bahset -
mekte ve ayni zamanda aileleri 
uzakta olan bütün erkeklere hi 
taben şöyle bir tebliğ neşret • 
mektedirler: 

"Çocuk.lan ve aileleri başka 
:\'erlere gönderilmiş olan baba· 
lar! 

O sevgili canlarınızı merak 
etmeyiniz. Onlann hepsi ıyı
dir. Bakın onlann başında hu· 
lunan doktor }' rank size şöyle 
diyor: 

"Babalar! Çocuk ve kanları
nızı merak etmeyiniz. Onlar 
hakikaten sıblıatte ve mes'uttuı 
ı.r. Çocuklarmız açık havada 
çok sıhhi bir bayat ıeçiriyor. 
içiniz rahat etsin!,, 

Ve bu suretle, küçük Bertha
nın ~rz~su da fazlasiyle yerine 

hatıra gelemezdi. Kar esası üze
rine kurulan bir fabrikanın, 
ham maddeyi işliyerek, piya
saya sürmekten başka bir vazi
feai yoktu. Fakat fabrikatör 

' pek de başı boş bırakılmış değil-

3 · __ 

IJM~S~e~ 
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Tuz Hakkı 

di, en liberal bir memleket o- yakup, Sistan ve Horasan 
lan Ingilterede bile, hangi yaş- zaptederek Nişabur şehri 
taki çocukların fabrikalarda ça- ni kendine saltanat merkezi yap 
lışacağına dair kanunlar çıkarıl- tı. Yakubun babası Leys hakırc 
mıştı. Demek oluyor ki fabri- olduğu için bu hanedana Ben 

Siffar derler. 
kaya, devletm müdahalesine Yakup, babasının ihramına raj 
19 uncu asırda bile tesadüf edi- men bakırcılık sanatını öğren 
lirdi. Ve bu müdahale geçen a- memi , başı boş gezmiş ve mii 
sırda da vardı. Bu itibarla, fab- kemmel bir haydut olmuş, ynlnı 

bu meslekte insaflıca hareket et 
rikanın, cemiyet içinde ifa etti- tiği için evleri tamtakır soymaz 
ği sosyal rol pek ehemmiyetli sahipleriqe de biraz öteberi bı 
olduğu için, mudahaleden kur- rakırmış. 

tulamamıştır. Yakııp, Bağdat halifeshtin Sis 
Pek tabii olarak, sanayiin ilk tan eyaletine n.asbettiği vı.li Der 

kurulduğu devirlerde bır takım hem'in hazine dairesini bir gccı 
takayyüdata tabi tutulan bir delmiş, girmiş; karanlıkta parh 

yan bir şey dikkatini çekmi~; mii 
fabrikanın bizde de, kontrol VE cevher sanarak eline almış; ne ol 
onun iç teşkilatına mudahale e- duğunu anlıyamnmı~; ağzına gö 
dilmesi J.izımdı. Bunun içındlr türüp tadına bakmış ve tuz oldu 
ki, bugün yüzden fazla amcıe ğunu anlayınca hiç bir ~ye do 
çalıştıran fabrikalarda, bir spor kunmadan hazineye girdiği gib 

çıkmış. ' 
klübü, ve bir spor klübünun ı- Ertesi sahah vali hazinesinit 
cabettirdiği spor vasıtalan, spor duvarının delindiğini görmiiş, te 
meydanları bulupmaktadır. Bu laş etmiş; fakat hazineden biı 
itibarla, fabrika, yalnız istihsal toplu iğnenin bile eksik olmadı 
yapan bir yer olmakla beraber, ğını göriince şaşırmış. Bırsız.ır 
ayni zamanda, bir spor müessc gösterdiği cürete rağmen tok göz 

. . . . lüliiğünün esbabını merak etmiş 
sesı haline gelmıştır. şehirde tellal çağırtarak hazint 

Fabrika ayni zamanda bir ı duvarını delen her kimse geliı 
mektep vasfını da ihtiva et-1 teslim olduğu takdirde onu affe 
mektedir. içinde yüzlılrce işçi ~~c~~i?i, hatta, ona ihsan edece 

l b . f b ik 1 . ı:-ını dan etmiş ça ıştıran ır a r a, ame eyı y k . : 
a up vatının huzuruna çık. 

okutmağa mecburdur. mış: 
Bundan başka, fabrikaların rı

ayete mecbur oldukları sıhhi 

şartlardan da bahsetmek J.izım
dır. Fabrikalara ait hıfzıssıhha 

kanunu ile iş kanununun muh
telif bahislerinde bu mevzua 
dair hükümlere tesadüf ederiz. 

Bugünkü içtimai ihtiyaçlar, 
fabrikalardan daha çok şeyler 
istiyor. Nitekim iktisat Vekale
ti iş bürosu, fabrikalara mahsus 
kaza ve ölüm sigortaları gibi me 
seleler üzerinde tetkikler yap -
maktadır. 

Görülüyor ki, fabrikanın sos
yal ehemmiyeti gittikçe artmak
tadır. 

"" "" Fabrikaya tahmil edilen be-
den terbiyesi, ameleyi 

okutmak mecburiyeti, i§ kanu
nundaki hükümler, muhtelif za
manlarda birer kanun halinde 
çıkanlmıştır. Bütün bu kanunlaı 
ve nizamnameler yanyana ge
tirilirse, "fabrika,, nın manası 

yalnız istihsal yapan bir mües
sese olmaktan çıkmış, ayni za 
manda sosyal vazifeleri olan 
bir cemiyet müessesesi haline 
girmiştir. Bu itibarla muhtelif 
zamanlarda çıkarılan kanun ve 
nizamnameleri bir araya getire
rek, fabrikanın bugünkü sosyal 
manasını tebarüz ettiren, onu 
bugünkü ihtiyaçlara göre tarü 
ve izah eden bir kanuna lüzum 
vardır. 

Ortada müstakil bir fabrika 
kanunu mevcut olmadığı için, 
fabrika ile imalathane arasında
ki farkları bugün için kestirme 
olarak ifadeye imkan yoktur. 

Lüksün Sırası Değil 

Bundan bir iki ay evvel orta 
•yaşlı kibar ve güzel bir 

kadın Londraya gitmek üzere 
Amerikadan Portekiz.e hareket 
etmişti. Lizbona İngiltereden hu 
susi surette ~len diğer bir tay
yare de bu itibarlı yolcuyu 
Londraya getirmişti. 

Sadeliği ve kibarlığiyle her
kesin dikkatini ceken bu kadın 
Amerikanın İngiltere sefiri Jhon 
Winnat'ın zevcesiydi, bu kadın 
tayyareden indiği zaman yanın
da getirdi~i eşya üc eı çantasın
dan ibaretti. 

Bu vaziyet herkesi hayrette 
bıraktı, kendisiyle konuşan ga
zetecilere Misis Winnat bunun 
sebebini şöyle izah etti: 

- Harp icindeyiz. demokrasi1 

lerJe. faşizm arasındaki bu mü
cadelede biz demokrat devlet
ler kadınlarına da bir cok vazi
feler düşüyor. 

Bugün artık lüksün sırası 
ı?ecmiştir. Hepimiz yalnız en 
lüzumlulan kullanmalıyız. Faz· 
la şeye gidecek parayı ise düş
manı yenmek uğrunda sarfet
meJiviz. 

Benim hesabıma Röre bir ka
dınm en lüzumlu eşyası üc el 
cantasma sıbr. Kımıızılu. pud
rala~. ipekli eoraplar. ipekli el
biseler. artık bunların zamanı 
«ecmfştir. 

Misis Winnat'ın bu samimi i
:r.ahatı İn~ilterede gayet iyi kar 

- Hazinenizin duvarını deleD 
hırsız benim! 

- Bu kadar iyi muhafaıa edi· 
len bir hazinenin duvarını del· 
ınek için biiyiik bir zahmete vE 
yakalandığın takdirde asılmalı 
tehlikesine katlaııdıi;'lll halde ne 
den hiç bir ey çalmadın? Giizü· 
niin önünde bu kadar müce\•hera1 
varken neden hiç birine el sür. 
medin? 

- Efendim, karanlıkta parıl· 
tılar gördüm. E\•vela miicevheı 
zannederek aldım, yanıldığım 
anladım. Fakat ne olduğunu öğ. 
renmek arzusiyle ağzıma götür 
diiın, tattım. Parça parça kırıl 
ııuş kaya tuzu olduğunu anlayın. 
ca tuz hakkının kudsh·cti hatrn· 
ma geldi. Sizin tuzunu;dan tatmi• 
olmakla aramızda bir dostluk te 
essiis etmiş oluyordu. Bu dostlu 
ia hiyanet etmeyi vicdanıma sığ· 
dıramadım. Eli boş gitmemin se· 
bebi budur! 

Derhem Yakupta gördftğü ' 'e 
fakarlık üzerine onu maiyetint 
almı • Bir iki vazife vermiş, on 
larda da muvaffak olduğunu gö 
rünce, yavaş yavaş terakki ettire· 
rek nihayet ordusunun kuman 
danhğını da ona vellni~. 

Dcrhem vefat ettikten sonrı 
Yakup vezirin evladından ikti· 
darı gaspederek en·ela Sistan e 
yaletini, sonra da Horasanı ''e bit 
çok memleketleri zapt ile kuv 
vetli bir hiikumet kurmu~ 

Yakup Horasanı zaptedip şehi 
re gireceği zaman Abbasiler ta 
rafından himaye edilen Muham 
met bin Tahir, kendisine bir a 
dam göndererek, halifenin mü 
hürlii bir fermanı varsa derhaı 
kendisine tabi olaca!mı, aksi tak 
dirde buna nasıl cesaret ettiğin 
sormuş. 

Bağdat halifesini tanımıyaı 
Yakup, kılıncını kınından çek 
miş ve Muhammedin gönderdiğ 
adama: 

- İşte! Demiş. Getirdiğim fer 
man budur. Altındaki milhrüni 
de yann efendine kendim göstc 
rec:eğim! 

Ertesi gün ordusu ile N"rşabun 
girerek Muhammet bin Tahir 
maiyetiyle esir etmiş ve Sistar 
kalesine göndermiştir! 

Tarihçi 

Muzir Hayvan Ve 
Hastalıklarla Mücadele 

İçin Tahsisat 
Ankara, 19 (TAN) - Memle • 

ketin zirai istihsalatına her ~aı 
bir çok zararlı böcek veya ba: 
hastalıklar zarar yapmakta v 
bunlarla tPkniğin ortaya koydı 
~u en modern usul ve vas~taıaı 
la mııcadele edilmektedil. B 
faydaları aşikar olan müeadel 
işlerine bu sene daha çok gen 
ve esaslı bir ~ekil vermek üzer 
Ziraat Vekaleti muzir hayvan ,, 
hastalıklarla mücadele işlerin 
100 bin lira kadar ilave tahsiss 
avırmıştır. 

TOPLANTILAR 

YILKIRIM DA VUTPAŞA KLÜ
Bt) KONGRESİ 

Yıldınm Dıvutpap KIObO Bııkan· 
lıiiındın: Klilbümüzfin senelik kon • 
t!resl 25-5-1941 Pazar günü saat ıc 
da Cumhuriyet Halk Parti i s rn t 
ya nahiyesi binasındaki klup mc ke
zinde yapılaca~mdıın kııyrtlı üyelc n 
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~~AMERiKA 
Üniversite 
Haftası 

Universitenin geçen sene Erzu-
rumda yapılan Universite haf-

i 
tası münasebeti~le hazırladığı 
büyük broşür yarın neşrcdile

' cektir. Bu broşürlerin mühim bir 
kısmt Diyarbakıra gönderilecek, 

ner Stad nda 
Dünkü Spor 
ü abakalari 

' 

reyi baştan nihayete kadar üstür 
bir oyunla ge~irmis, Müjdat V( 

Ercümendin ayağ"ından iki .gol k: 
zanarak ikinci devreye 2-0 galip 
olarak çıkmıştır . 

İkinci devre de hakim oyunu
nu devam ettiren Haydarpasa li
sesi Sabri vasıtasiyle iki ~ol da
ha çıkararak maçı kolyca ve 4-0 
kazanmıştır. 

Haydarpaşa: Sezai, Nazmi, Süley
man, İ8metı Tarik, Fuat (Kemal) Bü
lent, Miijdat, Sabri, Erci.ıment, Halit, 

Pertevniyal: Suat, Sadettin, Sabih, 
Mehmet, Saliihattin, İhsan. Veysel, 
Fethi, Şükrü, Salahattin, Ömer. 

7.30 Program 
7.33 MUzik (Pi.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8.30 Yemek lis -

tesi 

18.30" Ziraat tak
vimi 

18.40 Tangolar 
19.00 Konuşma 
9.15 Orltestra 

19.30 Haberler 
19.45 Orkestra 
20.15 Radyo ga-

İngıltcre dlınyanın birinci deniz sadı, İngiliz kolonların bu kapıyı at
devlct! (lldu. Kanadnnın blıyfik nehir- lamalarına ve AlleghE'ny'nin öbü.r 
1 ri Fransanm elinde kalıyordu. Fon- yaka!<ına geçm!!lerıne mani olmaktı. 
tenak, beş millet yerlilerini kraliçe 1754 de bir k15ım İngilizlPr bu gi
An harbinde İn"ılıılere büyük hiz - riş nokta .. mda bir kale yapmıya ba~
meUer edemiyecek kadar, adamakıllı !ad dar, daha ~ok bir Fransız kuv -
mar;lüp ettikten sonra 1698 de Ke- veti !(eldi, İngilizleri oradan çkar-iı 
bek'te ölmUştiı. ve k<>ndi hesaplarına bir ist'hkam 

bu suretle 1 haziranda Diyar -
bakırda açılacak üniversite haf
tasında yapılacak anketler hak
kında Diyarbakırlılar tenvir edil
miş olacaktır. 

Atletizm Hareketleri Bilhassa Muvaffakıyetli 

Oldu ve Zevkle Seyredildi 
12.30 Program 
12,33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Sololar 

zetesi 

20.45 Orkestra 
21.00 Memleket 

post:ısı 

H alkevle1'inde 13,15 Şarkılar 
J.3.30 .Mütik (Pl) 

* 18.00 Pro!!ram 
18,03 fnccsaz 

21.10 Müzik (Pl) 
21.30 Konu!Ş?l'la 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Dans müzlğ 
23.25 Kapamş 

Beş millet yerlileri konfederasyo- vapmzya b:ı~1ııdı ve arlına dJ Fort -
ııu. Şimsll Knralindcn kovularak şirn 1 Ouquesne (Diıken kalesi) dedi, Der

diki Nevyork devle-tinin merkezine hal oraya VlrHni kuvvetlı>rfnden bir 
tekabül eden yerlere çıkan Taskarora nlııy gönderildi, kuvvete ktımAnriıı e
(Tuscarorav) kabile~! ile birleşerek den suhayn ölme~i iizerine. Yarhav 
kuvvetlerini tomir etmişti, Vaı;inırton onun yerine gerti. 28 Mıı·-

Bund n sonra kend!lerlne altı mil- vıs 1754 de Gret Med~vs (Grf'd 21ıte:ı.
Jet ıknilen !rnkuva'lar, bu suretle rlow~) da Fransııl::ırla bir mihede -
kııvvctlenmi~lı>r ve hiç de ihmal e- rnr.de, .Torj Vaş'ne:ton ı::on çaiTm en 
d

0

lmivecek kanar kU\•vetlenmislerdi. büyük harplerinden birinin ilk kur

Di.~er taraftan Universite rek
törlüğü Diyarbakırda açmağa ka
rr,r verdiği Unıversit.- ktitiıpha -
nesinde bulunacak eserleri tas
nif ve ihzara başlamıştır. Uni
versite kuruldu kurulalı gerek 
Universite idaresi tarafından. 
gerekse Universiteli profesör, do
çent ve asistanlar tarafından çı
karılan kitaplardan birer nüsha 
sının bu kütüphan()de bulunması 
için çalışılmaktadır. 

19 Mayıs bayramı Halkevle
rindc de spor hareketleri ile kut
lulanmıştır. Beyoğlu ve Eminö. 
nü Halkevleri kendi spor alanla
rında jimnastik ve spor mfü;ame. 
releri vapmışlar. Kadıköy Halke. 
vi de öğleden sonra en eski spor
cu muallim Faik'a evinde bir bu
ket takdim etmis. aksam üzeri de 
boks ve ııüres gösterileri yapıl
mıstır. Üsküdar Halkevi dün ak
snm me1;aleli bir sokak koşusu 
yapmıstır. 

u L M A C " 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H--1-11 __ +1 
Amerika İne'illz kolonlarmm miida- şununu attı. 
hal.,si mahlvetini dei!i<ştirecektir. A
navatan muharebelerine kıırısmakla 
bir '\"'aılteyi yapmrş olmakla kalma -
mı~lıırdı; kendi muvf!ftnkryetlerlne 
de hl:r.met etmlslerdl. Bidayette bil
J-nssa gayretlerini Atlantl~n şimnlin
deki bahk avloma yerlerine tevcih 
f'tmişlerdl. Hücıımlarmın başlıca he
drfi de oralarda Fransıı hAlcimlyetl
ni krrmak, f nglli7. hakimiyetini yer
kşlirnıekti. 'Au ı:ırazi senelerce ve ö
bür muhnrebel,.rde de rnl oynamakta 
devam etmiştir. Fakat gerek İngiliz
ler ve gerek Amerıkalrlıır yavaş ya
vaş anlamışl:ırdrr ki, İngilizlerle Fran 
ım:lar araııındaki mı-~,.le dııha bilyiik
tür .Amc-rika tar::ıf'".l'ndakl T<>kııbe
tiP. poı;ac:ı, kıtaya kimin sahip olaca~ı 

Oğrendiğimize göre 1 haziran
da baslayıp 8 haziranda sona e
recek olan Diyarbakır Universite 
haftasına iştirak edecek profesör
ler, hafta dönüşü Ma!atyada da 
kalacak ve üç konferns verecek
lerdir . Bunu göz önünde tutan 
rektörlük Malatyanın hususiyet
lerini tetkike başlamıştır. Veri
lecek konferanslar Malatyanın 
hususiyetine. tarihi ve içtimai hü 

Beyoğlu Halkevindeki toplan_tı
da kız talebe müzikli iimnastik 
hareketleri yapmış, kılıc ve kal
kan oyunları ovnanmıstrr. 35 ta
kım arasında volevbolde birincili
fö alan Mühendis mektebine bir 
kupa verilmiş, ikinci ve üçiincii
lere de madalyalar tevzi edilerek 
merasime nihavet verilmiştir. 

mc .. elesldir. 

Daha iptidada Sen Loran kıyıları
na yerleşen Fransrzlıırın askerlik hi~
leri kendilerine dahilde hakim olmak 
için en mühim sevkulceyş noktalarını 
ele geçirmenin faydalırmı anlatmış 
,.e ahları l\fısisipi, O~io, bi.lyük göl
ler ve bizzat Sen !..oran üzerinde. bir 
sıra göller ve 
ketmişti. 

kaleler yapmıya sev-

fng-ifüler de gayet açık bir mak -
sa•lır, yayılmayı teşvik etmişler ve on 
sekizinci tı!'rm ortalarına doğru, he -
deri, işgallerini Ohlo vadisine uwt -
mak olan bir takım kolonizac:von 
kı mpanyaları te.şkil etmş!lerdl. Fran 
Sr7.lar kraliçe An mııharebf-lerlnden 
klırlr çı'kmam~ olmıı'kla berabPr kıta 
dııbıllndeki fü:lerlnf kuvvetlendir -
mekten de geri kalmamışlardı. 

Ml9islpi vodlslni, biiy\1k gölleri. bir 
takım mfü;tahkem kulelerle bağla -
mtŞlardı; bu posta karakollarının yer 
!eri o 'kadar fyi intihap l'dilmİ$ti ki, 
sonrE1non hepsi birer şehir oldular 
Iherv!l, 1702 Mobil şehrini, kardeşı 

Pieuvil de 1718 de Yen! Orlean'ı kur
du. 

Garp ve şark havall<1lnde Franı<ız
l::ır İnr,:llizlerden çok uıaktılar. Fakat 
birbirlerine yakın olduklıın yerlerde 
t>attft barış zamanında bile ihtilAf irn 
ldlnları var'dr, 174~ de Fransa - İn
"Jltere arasmdrı tekrar harp çıktı ve 

b!'ş sene sürdii. Avusturya mlra!<ı 
harbi dedlğ mlz bu harbe. Amerika
lılar Kral George hnrbi derler. Hu 
harbin başlıca vakası Breton bumu 
l'ldasmda Fransı:ı:ların Kebek'ten son
ra ~n mühim mHstahkı>m mc,·kil.•ri 
olan I.uiwurg'un İnıtllizler tarafm
dan z.aptıdrr. 1748 de yapılan Eks • 

La - Şapel muahedesivle, Franstzla· 
rrn Hlndistnnda ?:aptettikleri Madra· 
sa mukabil, Lııi:rhurg tekrar Fran -
ımlara iade e<ltıdi. Yeni Aml'rika bu 
iadeden çok miitec~sir oldu ve bu 
miıstahkem mevkii derhal geri al -
mak lar.mı geldiğini anladı. 

Yenirlen yedi sene (1756 - 1763) 
muharebeleri çıktığı vakit, Amerika
da bir srne<lenberi muharebe olmak
taydı. Her i1d rak1p taraf dıı gittlk
c;c kızışan bir azgınlıkla Ohio mem
balarını eıe ge<:irmekte inat ediyor
l:ırdı. fnı?iliz kolonlım. Ohio nehri -
rın sahillerine göz diktikleri vakit. 
r"kabet fazlnlaştı. Teli\şıı dü~en Fran 
61Zlar 17?13 de Erieje ı.tölnnU gecti -
lcr. Yarımadada ve Alleııheny c:ayı 

iiıerlnde tahkimat yapmıya ba~la-.., 
dıl::ır. 

Vlrjlnl valiııi, buna çok kndt ve 
dıı1ıa ileri gitmemeleri lcln Fransız
lııra haber ırönrl,.rdi. Bu naıik bir 
me'lcle idi KPtllm ve metin d:wrıın
mak lbnn.dı. Voli bu varHrvl anc:ıık 
yirmi bir ynşındıı, yerlilere ııh.-ık. or-

• manlnr::ı ıılt her şevi bilPn Cl''lıtretiyle 
VP nmhakemeıılndeki f~ab,.tivle hı -
nmmı§ genç ekı;ı:ıer bir milhendise 

\""rdf. 'Au zııt Vfrilnl muhitinde Ma
jor (Binbaııı) idi. Ve adı da Jorj Va
;;;ngtnn (Gcor!:es Wn:ohinetnn) du . 
V"zıre~ı kıırısık nlchıi{u kadıır ııürtii 

clı> Yeni ıırkadıı~mdan miirekk"o kii
c:iık bir mütreıe ilf' bin mlJ (16110 ki
lometre) vııhşt vıı)nı?]ıkları ııcemP'k, 

verli şefleri,., Frıın~ız sub::ıv.lııri:vle 
mÜ7J1kere etmı>k, dfü:.manm oHlnlıın

n~ ait mnrnmat tonlıımıık ınzrrnrlı. 

Bu v:ızi1e r.n parlak bir surette ya
mldı. Franıır:ı:lar Vaşioı:rtı:m'ıın ihtıır
l::ırnu dlnlcmeclll<'r. Bu uzun hudıı1 
bnvunda, en m ihim nokta, sfmdl 

p tt bur" şehrinin bulundu~ yerdi . 
B ıraııı Oh!o vııdi~lnln ba~hca !'(irış 

vf:'rfydl ve burııya uzun mildd"'t ı"i~rp 
Kapısı denilmişti. Fransrzlarm .nak-

Büyük kuvvetler tarııfmdan c-evri
len g-erıç kumanilan küdik ordus!vle 
4 Temmuzda tec:lfm olmıvıı mecbur 
oldu. Bu suretle Ve<ıingtnn. daha ~enç 
v2ı:ında iken nekbete ı;ıöilüs 11ernıevi 
öğrE"nmişti. Bu ar11da, Arnerika fn.gi
liz kolonları, miidafaa1arı icin bir -
leşmlye ve W"~tim!nister Parlfımen-

Vali, derece alan mekteplilere mükiifatlannı tevzi ediyor 

19 Myıs Spor ve Gençlik Bay-ı dnly~larını. vermişlerdir. Alınan 
ramı spor sahalarında da heyecan teknık netıceler şunlardır: 
ile kutlulanmış ve. tertip edilen 100 Metre: Birinci Cezmi (Ga
müsn.bakalar genclık ,tara~ından 1atasaray) 11.3, ikinci Sezai 

tooı;ıınun tasdikine arıolunacak b;r 
t1lan ıifıircsinde bir hük\ımet birligi 
teşkiline anavııtan tarafından deve\ 
~dilmişlerdi. Nikola Mer.re Brıtler 
(Nicholas Murny Rutler) "Kralın bu 
d~veti - diyor - belki. kolonileri tn
ı:til~reye cfaha ziyade bağlı kalmı1la
rmı anlamıya sevketmek maksadını 

viyetine uygun olacaktır. 
• büyük. bi~ z;wk ve alaka ıle ta- <Haydarpasa), Üçüncü Kamüran 

kip edılmıstır. . rHaydarpaşa). 

Di.in Kartal Geneler birli~i ile 
Pendik Kültür birliği tak1mları 
ar, \ nda bir maç yapılmıs, Kartal 
Geneler birliği maçı 4-3 kazan
mıştır. 

Soldan sağa: 1 - Ingiltereye 
uçtu - Bir gün 2 - Bir ajans -
geyik 3 - Ile - ilk evlilerin yap
tığı şey 4 - Hizmetkar 5 - Kal
maktan emir - ters okunursa: 
damarda bulunur 6 - Harflerin 
yerleri değişirse: meskenler 7 -
Ters okunursa: aşiret - bir bağ
lama edatı 8 - Mahal - geniş de 
ğil 9 - Mahsul - bir vilayetimiz. 

Almanyanın Dün en mühim spor hareketı · · 
Fenerbahce stadında yapılan mek 800 Metre: Birinci Eşref (İs-• 

Seçtiği Yol teple rarası atletizm müsabl'lka- tanbul) 2.5.6, ikinci Cevat (Sanat 
\arı ile ayni sahada mektepliler okulu), ücüncü Ahmet (Kaba
liE!i birincileri olan Havdarnaşa taş). 
ve Pertevnival liseleri tnkımları

ıtiı.llyordu,,. Kolonilerdı>n yedisi bu 
davete icabet ettiler. Murııhhasları 

Albany de toplandılar. koloniler ara
smda birlik ve işbirliği plilrnnı ha
zırladılar; bunu B!'nyamen , Franklen 
kaleme almıstT; fakat. bu çı>klnv.en bir 
hususlyet~lliğin hrıklm oldu~ bu 
rlimreler arasında birlik tesiııf icin 
vaoılan vakitsiz ve neticesiz bir tec
n'.ibeden ibaret ka ldr. 

İşlı>r o kadıır cirtdTle!<:ti ki, General 
Bradd!"'k <Bradn~C"k) iki T"ltıntawm a
lavlr.ı 17~!i YflZının ilk rriinl .. rincle a-
1c?<'lcete İnrtilt!'red1"71 «eldi. For d!iken 
i•tikametine iloi{ru orrnanlnr arıı<;rıt

<'lnn viirüd(i. İki binden fn71::ı :l~kı>r 
vardı. Vaşingt<m da Gen,.ral Bı·ıırlc'lnk 

ıın kurnıavı arıısmdn coefere i~tirıık 
"'tti. General ormllnlık yerlı>,.c\Pki 

'Tluhar,..be<len hlı-..bir şey bilmiyor. 
razla olarak, yerlilerin korkulacak bir 

hasIM olmnrlrkları gibi, fohllkPli bir 
hny;ıle k:mılmts bulunuvordu, Verilen 
iyi nas!hatleri dinlemcrli . Fnr Diiken 
"ivıırınrlR, uuı1dard . ıs~r1. vah<:t ver
lerde, bir nmnıya düştü. Kuvveti par
ça parça doğrandı. · 

General Bred<lok ve ııubııylannm 

dörtte üçü de kinde olduğu halde, 
vedl yile kişiden faıln sıdıım öldü. Bii
tiln kuvvet. ancak Vaşinl!tonun ma
hııret ve r.PsarPti ·ırn:vesinrle t"'mRmiy
le mahvolmaktan kurtuldu. Frans'l7-
1arm ve yerlilerin kayıbt altmış kişi
vi g~iyor<lıı. O devirrte tn ... lliı ko
lonların, Franm:larm. Yrni f~kncva
vı veva Akadi'yl ~Pri almnlnrmdan 
korkıılnrı vardı. İnı!ili-zler tıırııfındıın 
7.l!ptedilelidenberi Akad! kövliileri çok 
c:oinık davranrvorlıırdr. 1755 de Aka
rii'ye yine İnı?ilterı>den bir ıı.o:ker kuv
veti geldi ve ahaliyi' Krııl İkinci Ge
or!!e'a sadakııt yemini etmeleri, aksi 
takdirde kovulacakları tebliğ edildi, 

(Arkası ''ar) 

(Baş tarafı l incide) 
defa olarak nakliye tavvarelerin
den istifade ettiler. Burada da, 
Suriye ve İraka ayni sekilde as
ker, erzak vesaire nakletmekte
dirler. Yarın da bu yoldan, adalRr 
arasından dolasark Suriye sahil
lerine vanurJarla tank, ton ''C 

harp malzemesi nakletmiye bns
lad1klarını işitirsek hayret etme
mf'lidir. 

İngiliz askeri mütehassısları bu 
ihtimali tahmin edf"medikleri icin 
trak meselesini hal hususunda is
tical etmedikleri gihi, Suriyf'vi dc-> 
Almanlar gelme>dnn evvel isgale 
tesebbüs etmf'diler. Simdi A 1-
manlar İngilizlerin bu betaetin
den RZami derecede istifade ede
rek Surive vc İraka verlesiyorlar. 

Görülüvor ki. Almanlar, Suri
ye ve İraka ı;titmek icin cetin 
oldu~unu bildikleri Türkiye vo
lunu bırakarak, Eı;re denizi yolu
nu secmislerdir. Bilakis Türkive
ye yeniden dostluk teminatı ve
rerek bi~im hf\rpten uznk kalma
mızı. Suriye ve İrakm isıra 1i kar
sısında bir tecavüzi hat"ekete gcç
mememi.?.i istemislerdir. 

Fransa ile yapılan anlasmanın 
ve İspanya ile cereyan edf"n mil
zakere!erin mahiyeti henüz ifsa 
edilmediği icin Almanların ayni 
zamanda garbi AkdC'nizde de fa
aliyete ı;(eçip ge~miye<'ekle>rini 
Cf'belitar1k'1 zapta tc.şebbiis e
dip etmivecek lf'rini hn$!iindcn 
kestiremeviz. Yalnız bii1.ün hadi
selerin bövle bir ihtimali giindE'n 
güne kuvvetlendirmekte olduğu
na süphe yoktur. 

Binaenaleyh İngilizler Alman
ların Balkanl;ır1 istila ile iktifa 
etmiverek Akdrnizde yeni hare
ketlere ıtiriseceklf"rini tı:ıhminde 
isabet etmisler. fakat Almanva
nın taarruz icin seçeceği yolu keş
fedememi~lerd ir. 

mn yaptığı futbol macı idi. 
Müsabakalara saat 15.30 da 

mektepli sporcuların Sehir Ban
dosuna ayak uydurarak yaptığı 
ıtecit resmi ile baslanm1ştır. Bü
tün !'lporcular büvük bir intizam 
ve mükemmelivetle stndyomda 
hazır bulunan Vali Dr. Lutfi Kır
dar. İstanbul Komutanı General 
f c;hak Avni Akta ve maarif mü
di.irü Tecfik Kut'un öni.inden gec
mi!=ler V<' kenıiilf'rini scli'ımlamıc;
lardır. tstikrnl marsı ile bavrak 
cekildiktP.n sonra müsabakalara 
baslanmıştır. 

Hemen isaret etmek ,gerektir 
ki. dünkii müsabakalar esnasın
da sahada büyük bir intizam göze 
Garpmaktaydı. 

Atletizm sporunun talebe tara
fından ne kadar sevildiği ve ne 
derece tutulduğu dün bir kere 
daha stadyomu kamlkn doldu
ran ve kısmı azamT talebe ebe
veyni olan seyircilerin göstcrdL 
i?i derin alaka Ye yüksek heye
canla bir kere daha anlasılmıstır 
Bu itibarla mektepler arasında 
atletizm müsabakaları yapmak, 
bu sporun taammümü için en bi
rinci sarttır. 

Dünkü müsabakalarda çok iyi 
neticeler de almm1stır. Cezminin 
vüz ve iki yüz metre kosuların
da. Kemalin ciritte, Halidin sı
rrkta. Esrefin varım mukavemet 
kosularında elde ettikleri dere
celer, mekteplerimizde kıvmetli 
atletlerin bulunduğunu bir kere 
daha göstermiştir. 

Alman netice 

Müsabakaların sonunda Vali ve 
İstanbul komutanı. derece alan 
atletlere. sahaya inerek bizzıı.t m~ 

Çarşamba günü işinden ayrılamadı. Mağaza 
müdürü, tezyinat kısmının tamamiyle nakline ka
rar vermi§ti. Tezyinat kısmı tasfiye edilmek iste
niyordu ve Mösyö fSpra~) la ıErik) küçük biblo~ 
ların, yağlı boya tabloların Ye bronz heykelcik
lerin, aşağı vitrinlerde, zarif ve göz alıcı bir şe
kilde teşhirlerini üzerlerin@ almak mecburiyetin
deydiler. İhtiyar adam, neredeyse ağlıyacaktı ve 
Erik daha mühim bir randevudan bahis açmHk 
tecrübesine girişeyim derken (Sprag) "Zeytinlik
te bir İsa .. tavriyle: 

- Benimle bir gececik bile geçiremez misiniz? 
diye dertlendi. 

o konmasın! Nma evlı olsun da, o olmasın! L..en
gin bir adam Nina'nın peşine düşsün de, ouıın 
peşine düşmesin! Bu kadarı da doğrusu fazlavdı. .. 

Bu adamı Nina'nın elinden alacaktı ve ona,' ken 
disi için canının istediği zaman istediği kadar yü
zükler ald1rtacak1.1. Kadınlar tuvalet yerinde Nina, hazırlanmak 

üzere bulunan (Lilian) a: 
- Şimdi gel de isin içinden çık! dedi. Erik ge

lemiyor. Şu (Stev Thorp) ta dışarıda, bizi bekli
yor ... 

(Lilian) ruj kalemini bırakarak: 
- Sizi mi bekliyor? diye sordu. 
- Şu ihtiyar avukat canım; hani şu bana gö-

nül veren ... Sana Anlatmıştım ya! .• 
- Adı neydi dedin? 
- Thorp. Stev Thorp. 
:_ Şu bizim müşterinin kocası mı? 

Bilmem! Karısından avrılmak üzereymiş. 
- Onunla tanışmak isterdim ... 
- Eger ıstersen, derhal... 
Beş dakika sonra, her ikisi de Thorp'un araba: 

sında (Wa)ı.t Plaine) e doğru gidiyorlardı. fLilian) 
istahlı ve çok neı-;eliydi. Nina sakin duruyor, 
Thorp iki genç kadın arasında biraz rahatsız gö
rünüyordu. Araba derhal Liliım'ın esans koku
siyle dolmuştu. 

Lilian'ın (Thprp) la, bu derece ısrarla tanışmnk 
istemesi, evinde şiltesinin kinde sakladığı, züm
rütlü yüzüğün ilk sahihini her şeye rağmen tanı
mak içindi. Bu bir ka'dınlık, bir erkek avcılıgı, 
bir aşiftelik temayülüydü. Madam Thorp'a yii
zükler bahşeden, Nina gibi. bücür bir kadına ilti
fatlar yağdıran bir adam, her halde kolaylıkla 
kafese konabilirdi. Içindt:ki o küçük izzeti nefis 
yarası hallı geçmemişti. Nina vitrine konsun da 

(Grand Konkurs) caddesinden yukarı çıkarlar
ken onu şöyle bir tarttı; yaşını göbeğini ve bil
hassa zenginliğini! Eksiklerini kapatabilmesi için 
çok zengin olmı:ı.sı lazımdı ... Evini, hizmetçilerini, 
viskisini ölçtü, biçti. 

Lilian kenar mahallelerde büyümüş, fakat aşırı 
bir lüks temayülüyle doğmuştu. Kadehini Stev'le 
birlikte kaldırdığı vakit: 

- İyi dostluğumuza! dedi.. 
Ancak tanışalı yarım saat olduğu halde, onu 

kısaca, "Stev,. diye çağırıveren, radyonun diiğ
melerini evirip çevirerek. çalınan dans havalarına 
uygun, bir kaç oynak adım atıyor. böylece her 
zaman mağazada yaptığı gibi, vücudunun güzel 
hatlarını teşhir ediyordu. Bu sırada Nina. Mnks 
ve Merils'le oynamaktaydı. Thorp onu bir köşe
de yakaladı: 

- Bu gene kadın da kim Allah aşkına? 
Nina hararetle: 
- Lifüın mı? "Merkez,, in en güzel kızı! diye 

cevap verdi. 
Thorp kısa kesti: . 
- Hiç hoşuma gitmiyor. 
Saat dokuzda Lilian, daha heniiz yeni dinlen

meğe başlamış göründüğü bir sırada, Nina esne
meğe başlamıştı. Thorp derhal her ikisini de ev
lerine kRdar götürmeyi teklif etti. 

Bu serer, şoförü Toni'yi göndermiş. direksiyo
na kendisi geçmişti. Haddinden fazla tcmkinlı 

80 Metre (Kızlar arasında): Bi
rinci Saibe (Erenköv) 11.9, Sü
heyla (Erenköy), Saadet (Çamlı_ 
ca). 

200 Metre: Birinci Cezmi (Ga
latasaray) 23.7. ikinci Sezai <Hav 
datıJaşa ), üçüncü Kfımüran (Hay
darpaşa). 

Yüksek atlama: Birinci Selim 
(İstanbul) 1.65. ikinci Giiner (İs
tanbul). ücüncü Cevat (Galatasa
ray} ve İhsan (Pertevniyal). 

ıtl'I() Metre: Birinci Remzi (Hay. 
darpasa) 54.8. ikinci Adnan f Per
tevnival), üçüncü Cevat (Sanat 
okulu). 

1500 Metre: Birinci Esref (İs
tan bu1' 4.18 7. ikinci Raif (Hav
c!arpasa), üçüncü Halil (Haydar
paşa). 

Disk: Birinci Fuat (Galatasa
rav) 35,30. ikinci Nihat (İstan
bul). üçüncü Aiaattin (Hayd:lr
pasa). 
Sırıkla atlama: Birinci Halit rts. 

tanbul) 3.10. İkinci Cevat (GaJı:ı
laşııray), ücüncü Kadri (Pertevni
yal). 

Gülle: Birinci Aiaattin <Hav
darpasa) 12.84, ikinci Nihat <İs
tanbul), üçüncü Cevat (Galata
sarav). 

Balkan bayrak: Birinci İstan
bul 3.43 CEsref, Orhan, Gi.incr 
Kemal). ikinci Galatasaray, Ü· 
çüncü Haydarpaşa. 

Futbol maçı 

Atletizm müsabakaları bittik· 
ten sonra Haydarpaşa ve Pertcv
n ival liseleri hakem Sazi Tezcan'
ın idaresinde kıırsılasmıı::lardır. 

Haydarpasa lisesi birinri dev. 

Çeviren: Ra • Ça 

lstanbiil 

Bisiklet 

Ah nan 

- Edirne 

Yarışında 

Neticeler 
Edirne, 19 (TAN) - İstanbul. 

Edirne arasındaki büyük bisiklet 
yarıslarmın birinci merhalesi o
lan tstanbul - Edirne yarısı 9 sa
at 22 dakikada ikmal edilmistir. 

Edirneye 18 kilometre kalınca
va kadar birbirlerini yakından ta
kip eden Eskişehirli Osman ve 
Nizamettin nihayet yarısın biti
mi olnn Atatürk anıdına kad;ır 
bir tek~rlek farkla beraberce gcl
mi!'lf'rdir. 

Yukardan aşağ;: 1 - Babanın 
kardeşi - göğüste bulunur 2 -
Yiğit - olmomış 3 - Bir nota .. 
sahte değil 4 - Usküdarda iskele 
5 - Mülk - s'anmaktan emir 6 -
Yunanistanda mühim Ilınan 7 _; 
aramaktan fail - bir nota 8 -
Şayan. değer - Afrikada domin
yon 9 - Sıcak değil, soğuk de-ı 
ğil - bir içki. 

Tlirk Hava Kurumu menf••tlne 

Münir Nureddin 
KONSERi 

Kadıköy 

OPE A 

Çok heyecanlı gecen bu müca
delede Ni:r.am 9 saat 22 dakikada 
birinci, Osman ikinci olmustur. 
Az farkla üçüncülüğü Ali Ersov. 
dördünciilüğii İstanbuldan Halit. 
beşinciliği Eskisehirden Ali. al
tıncılığı İzmirden Ahmet kazan-
mıstır. Sinemasında 

On ikinci ile birinci arasında Mayısın 22 ncl PERŞEMBE 
tam 3~ dakika fark olmuştur. akşamı saat 21 de 

Bisikletcileri bir heyet Edime DileUer Opera gişesinde 
haricinde karşılamıstır. Bisiklet- sııtılmaktadır. 
ciler yarın burada kalacaklar ve İstanbuld:.m gelecekler için ve-
ayın 21 inde ikinci merhaleye ııait temin ed!lmlı,;tir. Tel: 60821 
hndtv1H•.1klartiır. · ı 1'. -- ' Yarattrıclan müstesna !ilmlerle sinema dünyasında büyük ~hretleri 

olan sevimli Yıldızlar 

FERNAND GRAVEY -JOAN BLONDEL 
Bu Perşembe L A L E ye Geliyor 

Kalpleri aşkla, heyecanla titreten 2 Şaheser birden 

1-KRAL AŞKI''Fransızca,,• 2-KARA IlELA "Türkçe,, 
FERNAND GRAVEY - ıı 

JOAN BLONDEL 1 Bir kudreti bir orduya bedel 
San'at tacı giydiren ı olan Kahramanların 

'-ı 111 Müzik ve l\"eş'e filmi 1 yarattıi;;'l film •••'' 

No. 25 Eve girdikleri vakit, her taraf naftalin koku
yordu. Madam Bradley, eski iyi günlerden kalma 
siyah bir gece elbisesini modaya uydurmakla 
meşguldü. Skimpi yanı başında oturmuş dikişleri 
söküyor ve fevkıılade heyecanlı görünüyordu 
Nina Lilian'a göstermek İçin, keneli sırma kemerlı 
mavi elbisesini ve Erik'in rehinden henüz kurta
rilan smokinini ıftiharla dolaptan çıkardı. 

cıavranıyor ve gc.ıyeı )ava~ gıuıyorau. Llllan, onu 
avlıyabilmek için, kullanılabilecek en iyi politi
kanın ne olacağını diişünüyordu: onunla birlikte 
yoluna devam etmek mi, )Oksa Nina ile inmek 
mi? Her ne pahasına olursa olsun 122 inci soka:t
ta o şark mahallesinde oturduğunu ona bildir
mek istemiyordu. Avukatın yorgunluktan, yiizu
nün her dakika daha çok kırıştığını görünce in
meyi tercih etti. 

Ertesi gün (Erik) vitrin mankenlerinin yan 
yana sıralanmış bulunduğu bodrum katında çalı
şıyordu. Baloya sekiz gün vardı. Tezyinatçı ayır· 
dığı beş balmıımu bebeği, biraz sonra vitrine 
konulacakları ı-ıraya dizmiş, onların rahat ve sal· 
laparti duruşlarını düzcltme~e çalışıyordu. LiliaT' 
kucağında bir yığın yazlık entari taşıyan çırak 
(Puş) la birlikte içeri girdı. (Puş} yüküı:ıü yere 
bırakır bırakmaz Lilian: 

- Sizde, bir köşede kalabilir miyim? 
Nina istemiye istemiye cevap verdi: 

Tabii, tabii... 
Thorp vedalaşırken Ninanın elini kendi avucu 

içinde bir saniye tutarak: 
- Allah rahatlık versin. Ziyaretinize teşekkür 

ederim. dedi. 
Son dakikada Lilian'ın aklına parlak bir fikir 

gelmişti: 

- Sanki balomuza <Stev} i ne diye d~et et
miyoruz'? Fevkalade olur. 

Nina tereddütle: 
- Mösyö Thorp, böyle şeylerden hoşlanır mı, 

bilmem ki? dedi. 
Avukat "Merkez Klübü,, hakkında ufak tefek 

malumat aldı ve oraya gitmek için sabırsızlıktan 
çatladığını itiraf etti. 

Zavallı Stev Thorp! Onu karısından uzaklaştı
rıp, Nina'ya yaklaştıran hiç bir fırsatı kaçırmı
yordu. 

- O halde söz! dedi Lilian. Siz benim kaval
:vem olursunuz, ve biz ikimiz her kesi kıskançlı1{
tan çatla tırız. 

"Kıskançlıktan çatlatmak!,, Bu tastamam Lili
an'ın ağzıydı. 

- Tamam Puş, dedi. Artık size ihtiyaç kalmadı 
Mankenler deposundıı. hiç sabah olmazdı. Da

ima clek1rL'-':ler yanar, ve depo tıpkı bir tünel is
tasyonu gibi kokardı. 

Lilian (Erikl'in tam önünde durdyordu: 
- 12 nci vitrin için elbiseler getirdim. 
Erik: 
- Memnun oldum. Dedi ve onlardan bfrlni 

tutup silkeliyerek, onun bir duman kadar hafif 
dökülüşünü seyretti. 

Lilian yutkunarak: 
- Sizin.le yalnız konuşmak istiyordum. dedi. 
Erik merak ve hayret içinde, başını kaldırdı. 

Orada Lilian'la kendisi arasında, henüz açığa vu
rulmamış sıkıntılı bir hava esiyordu... Elbiseyi 
bıraktı ve masanın kenarına ilişti. 

Lilian sordu: 
- Rehine bir şey konulmak istenildiği vakit 

nereye gidilir? • 
(Erikl gülmPğe ba<:Jımııştı: 
-"Moruk" a ıJk gıdişin deiıl ya 
Lilian kısa kesti: 
- Evet, ilk gıdişim. Bale için iyice bir elbise 

yapmak isterdim. 

(Arkası \•ar) 
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Berl~n - VEchv 

Anlaşması 
rn .. ~ tarafı 1 incide! 

nazı ~·nıf esirlerin memleket
le~ıııe iadesi hakkında metodik 
hır plfın tetkik mevkiindedir. El
de edilen ilk netice, harbe işti
rak etmiş olan biitün erbaş ve 
onbasıların avddini temin et -
mektedir. Bu suretle ilk olarak 
"erbest bırakılacak Psirlerin mik 
tarı 100 bin ve belki de biraz da
ha fazla tahmin edilmektedir. 

Amiral Darlan, yarın Parise 
har{'ket edecektir. 

Londranın bir tekzibi 
Londra, 19 <A. A.) - "Afi., 

Vichy'nin hattı hareketindeki 
d<>ğisiklik karşısında İn~iliz hü
kumetinin Fransız fabrikalarını 
ve ezcümle Paris mıntakasını 
bombaTdımana tabi tutmayı der
Piş edeceği hakkında dün sabah 
ki bazı ~azetelerde çıkan haber, 
Londra salahiyettar mahfillerin
de hicbir suretle teyit edilme· 
mP~t.ı.•dir. 

De Gaulle taraf tarlarına 
ağır cezalar verlliyor 

Bern, 19 (A.A.) - Vichy"den 
alınan bir habere göre, General 
de Gaulle taraftarlarına çok ağır 
cezalar verilmiştir. 

Clermont Ferrand askeri mah 
kemC'sinin üç kücük zabiti ida -
ma, 17 küçük zabit de 10 sene
den müebbet küreğe kadar gi -
den cezalara mahkum ettiği söy
lenmektedir. 

De Gaulle Fransızları 
isyana davet etti 

Londra, 19 (A.A.) - General 
de Gaulle Brazzaville radyosun
da iradettiği heyecanlı bi~ hita
be ile Fransızları, vatanlarını 
sattıktan sonra şimdi de İmpa -
ratorluğu teslim eden hainlere 
karşı isyana davet etmiştir. 

General hitabesinde ezcümle 
?Öyle demiştir: 

"Mümkün olan her yerde Fran 
;ız1ar bu adamlara itaatten icti -
rıap etmelidirler. İmparatorluk 
irazisindeki bütün Fransızlar, 
fırsat zuhur eder etmez silahla
rını düşmana karşı kullanmalı-

'" dırlar.,. 
General sözlerini şöyle bitir -

mistir: 
"Fransanın istikbalini silahla

n ellerinde tutanlar tayin ede -
~n1<tir . ., 
ltalya, Nice ve Savoie'den 

vazgeçiyoı· 

Londra, 19 (A.A.) - Fransız 
mill~tini Vichy zimamdarların -
dı>n ayıran matbuat, İngilizlerin 
Fransızlara karşı beslediği mu -
habbeti bir kere daha teyit ede
rek Fransız İmparatorluğunda..lci 
bi.itün Hür Fransızların haklı da
vanın zaferine sarsılmaz bir i
man beslediklerini tebarüz ettir
mektedir. 

Daily Express gazetesi, Dar -
'an - Hitler - Mussolini lTlÜzake
relerinin sona ermek üzere ol -
:tuğunu yazmakta ve gizli anlaş
manın su vaziveti derpiş etmek
te olduğunu ilave ev1emektedir: 

''Mussolini Hırvatistandan ta
vizat almış olduğu için Nice ve 
Savoie üzerindeki iddilarından 
vaz ge<'ecektir. Fakat Amiral 
Darlan İtalyanın Korsika üze -
rinde hakkı olduğunu kabul et
mektedir. Bu noktanın ileride if
;;a edilmesi takarrür etmiş bu -
lunmaktadır. Amiral Darlan bir 
Amerikan veya İngiliz hareketi 
knrsısında Fransamn Almanya 
i1e tam bir işbirliği yapacağım 
vaadetmiştir. ,. 

Bu ,gazete General Weygand'
ın vaziyetini tetkik ederek Ge -
neralin Şimali Afrikada kafi de
recede mühimmata ve benzine 
malik olmadığını, 'bundan dola -
vı da Umanların istimali veva di
ğer kolaylrklar .ı?Österilmeı-i hak
kındaki talepler<' mukavemet e
:iemiye<'eğini yazmaktarlır. 

- Times'in makalesi 
Times gazetesi, General Dentz 

~uriyedeki hava meydanları ile 
l"ra~sız kıtalarını Almanyanm 
~mrine verdiği ta~dirde A:lma~
ların, Kıbrısta, Iskenderıye~ın 
hakim olduğu Rodos ile Surıye 
arasndaki sularda ve Filistinde
ki tayyarelerin hareket saJ:ıası 
dahilinde zayiat vermek tehlı~e
;;ini J!Öze alarak Jraka asker gon
:iermek tesebbüsünde bulunaca
ğını vazmaktadır.. . 
Diğer taraftan Jngııt:re I:ak -

taki kıtalarını Basra korfezı yo
lu ile kolayca takviyeye dev~~ 
edebilir. İn;!ilizlerin üstün. mu -
nakale vasıtaları olduğu cıhetle 
meselenin esasını malze:ne. teş -
kil etmı>ktedir. Eğer I~gıltere 
Yakın Sarkı tehlikeli ~ı~ hale 
sokacak kadar harp g~m.ı~ı kul -
lnnabilir ve Snrive tarıkı ıle ser
bestcc Irak'a kafi derecede as~e~ 
ve t~r-hizııt ,gönderilmesine. manı 
:"llacak kadar tayyareye s~hıp iut 
Iunursa Almanları yerlerınde u 

k d ~ lınıyacaktır. ma k 0 a ar guc o . k .. 
BasmakRlede. garp ~arım u -
. . tehdit Pnen 1.eh1ıkPler kar-

rf'sını d ~ n 
s;1 <;ınrla Amerikanın duv. ';lgu e ; 
d ic;e lf'r de> tehnrüz f'ttırı ! ıı:ekt 

ki t"hlikenin l\.fartınıquev~ va n .... 

Habeşistanda 
(Baş tarafı ı incideJ 

Basra'ya Yeni ln9Hiz 
Kıtaatı Çıkarlldı 

Habeşistanda, Amba - Alagi'de- _ . 
ki İtalyan kuvvetlerine yaralıla- (Baş tarafı 1 mcıde) 

rı~ toplama~ i.çin tam bir gün 1 surette devam ediyorlar. Hava 
musaade ve.rı!dıkt~n sonra, b~ 1 meydanları. kışlalar, nakliyat, 
~ıntakad~kı Italyan kuvvetlerı- benzin depolara kıtaat tahaşsüt
ı:ın. he~etı m~cmuasının tam te!~ leri muttarit bir surette İngiliz 
lımıyet.ı bu.gun vuku b~lll'.akt . tayyareleri tarafından bom bar -
dır. Esır mıkdarının yedı bın ~ı- dıman edilmektedir 

· 1 ~ t h · d"l ktedır · şı o acagı .a mın e ı me · Baii'dcıta yakın bir hava mev-
Muazz~:n .mıkdar~a top ~e malze- danı İngiliz tayyareleri tarafın
me de ıgtmam edılec~ktır. 

1 
tale- dan sık ~k bombardıman edil -

. ~un~an b~~ka,, must~c~ refa- mis ve bir petrol deposuna tam 
bı uzerıne, duk d Aoste ~ • isabet kaydedilmiştir. Yangın 
katinde General ~.e~.zanı ~e ~~~ cıkmadığı icin esasen miktan çok 
nel kurmayının butun ~.~ a"'.. a azaJmş olan Irak tayyarelerinin 
bulunduğu halde yarı~ ogle .u~e- ciddi surette benzin ~~kıntı~ı cek 
ri teslim oln:ı:ası t.akarrur e:mı~t1.:· tij?i anlasrlmaktadır. Kücük bir 

Sudan ınudafaa kuvvetı cuz1;1- istiı-na hariç tutulduğu takdirde 
t~mlar!.' Habeş. rat~pe~:~r~~~= Irakta tasfiye <'dilmiş benzin is
nın muzahe~etıy.e, 011

•. t tihc;a1 edilmemekte ve Basra İn
~esinde ~-ühım bır mevzu. zf p:e - gilizlerin elinde olduğu icin az 
miş ~e. duşmana. çok zayıa ~er= cok Phemmiyeti "haiz yeni ben -
dirmıştır. Harekat, şayanı mem zin ithali de imkan dahilinde 
nuı:iyet bir tarzda devam etmek- bulunmamaktadır. Irak tayyare-
tedır. k 1 d k tala- lerinin falaiyeti hemen durmuş-

Cenup mınta a a~ın ~· ı , tur. 
rımız 16 Mayısta Scıascıamanna -
nın elli kilometre cenubunda mü
him bir demiryolu iltisak noktası 
olan Dalle'yi zaptetmiştir. Mu
vaffakıyetle tetevvüc eden bu 
hareket neicesinde, ikisi albay ve 
bir mikdarı kurmay subayı ?l~ 
mak üzere 800 esir aldık ve ıkı 
top ve iki zırhlı otomobil iğtinam 
ettik. ~ 
Diğer bölgelerde, şiddetli yag

murlara rağmen umumi ileri ha
reketimiz devam etmektedir. 

it"aıyan resmi tebliği 
Roma 19 (A. A.) - "Tebliğ": 

Şarki Afrikada Amba-Alagi gar
nizonu her türlü imkanın fev
kinde bir mukavemet gösterdik
ten sonra yiyecek .ve içecekt~n ve 
yaralıları tedavi etmek imkanın
dan mahrum kalmış olduğundan 
kendisine muharebeyi tadil etmek 
emri verilmiştir. 
Düşman ,askerlerimizin kıy

metini teW.H maksadiyle zabitle
rin tabancalarını bırakmış ve 1ıar
nizonumuzun Amba • Alagi istih
kammdan çıkarken bir geçit res
mi yapmasını ve İngiliz müfreze
lerinin kendilerine selam durma
larını karar altına almıştır. Dük 
d'Aoste da kıtaatının akıbetine 
uğramıştır. 

Djimma ve Gondar mıntakala
rında mukavemet devam etmek
tedir. 

Sollum'da son vaziyet 
Londra, 19 (A. A.) - "Reuter" 

in Sollum civarındaki İngiliz ileri 
kuvvetleri nezdindeki hususi mu
habiri bildiriyor: 

Almanlar, İngilizlerin Perşem
be günü aldıklan mevzilerden 
bazılarını geri almışlardır. Al
manlar cüretkar İngiliz akını ile 
dağıtıl~ış olan kuvvetlerini ye. 
niden toplamıya muvaffak olmuş 
ve çok daha büyük kuvvetler kul
lanarak Solluma hakim bul~.ınan 
tepeleri yeniden işgal eylemışl~r
dir. Bununla beraber meşhur In
giliz alayı, hala Soll~m'a yakın 
sahil ovasındaki mevzılerde ?ur
maktadır. Yarm zirvesindekı va
ziyet sarih değild~r. fa~a~ A~roan
ların daha hafif Ingilız ılerı kuv
vetlerini geri püskürttükleri muh 
temel sanılmaktadır. Almanlar, 
bütün eski mevzilerini f:~ri al~
mamışlardır ve söylen~ıgın~ go
re, bugünkü vaziyetl~rı. sag c:
nahları üzerine bir hucuma mu
saittir. 

Kızılordunun Manevraları 
Moskova. 19 (A. A.) - "Fofi" 

Fransız ajansı: Kızılordunun Le
ningrat, Ural, Harkof, • O?.esa, 
Taşkent ve Baykal askerı bolge
lerinde ilkbahar manevraları baş
lamıştır. 

Sovyet Sefiri Berlinde 
Berlin 19 (A. A.) - Sovyetler 

Birliğini~ Berlin büyü~ clç~~i 
Vladimir Dekazanof Berlıne do
nerek vazifesine tekrar başl~ş
tır. 

ten değil, fakat Dakardan gele -
ceği kaydedilmektrdir. 
Amerikadaki müstemlekeler 

Nevyork, 19 CA.A.) - Associ
ated Press'in Vaşin_gtondaki sa -
lahiyettar bir membadan öğren
diğine göre, Fransa ile Alman
ya arasındaki isbirliği Amerika 
kıtası aleyhine tevc.ih edjldiği 
takdirde, Amcrikadaki Fransız 
müstemlekelcrini idare etmek ü
zere muvakkat bir teşkilat vi.icu
de getirilmesi hususunda 21 A
merika Cümhuriyeti simdidC'n 
hazırlanmış bulunmaktadır. Al -
man - Fransız işbirliği tavazzuh 
edinciyc kadar bu hususta hiç -
bir harekete ge<'ilmiyecektir. 

* Ncvvork. 19 (A.A.) - Arala-
rında Sinema artisti CJıarl0s Bo
yer de olmak üz"rc Amerika 
Birleşik devletlerinde oturan 
yedi mümtaz Fransız şahsiyeti, 
Reisicümhura bir telf!raf CC'ke -
rek, Fransız - Alman işbirliği 
hakkında yaptığı son deklaras -
yanda ifade C'ttiği ideallere tam 
sadakat ve bağlılık !arını bildir -
mişlerdir. 

Basrada vazivet normal hale 
gelmis gibidir. İmparatorluk kuv 
vetleri her tarafta vazifelerini 
fevkalade bir mükemmeliyetle 
ifa Ptmisler ve ciizi zaviat ver
mişlerdir. Havar!an n~kledilen 
kuvvetler Rasit Alinin kuvvet -
lerini hezimete uğratmak ve 
zırhlı otomobil, top ve diğer mal 
zeme ele gecirmek suretivle c;ok 
cüretli harekat yapmıslardır. 

Irak kıtalan şimdi İngiliz ha
va kuvvetleri kampının top men 
?ilinden çok ıuzağa çekilmişler -
dir. 

Habbaniveden Bağdata kacan 
Trakalar. Fırat bovunca bentleri 
acarak İngiliz takibine mani ol
mak üzere araziyi su altında bı
ra:kmıslardır. Fıratr e"ecerek Ra
madiye giden diğer Iraklı grup
lar ayni maksatla bir köorüyü 
hasara u~ratmtslardır. Bunlar 
nehir boyunca hala gizlenmekte 
iseler de kırılmıs ve bozulmus
lardır. Habbanivenin 3 kilomet
re cenubunda İn~iliz hava hat
tına ait kücük bir bina yağma 
edilmiştir. Nefsi Rabbaniye I
raklılar tardedilmeden önce pek 
az bombardımana uğramıstır. E
saslr hicbir kıstm zarar görme -
mişÜr. Binalar arasında birkaç 
bomba deliği ,görülmektedir. Mu 
harebe meydanında görülcbi'.en 
şey. Habbaniyenin ilerisinde In
giliz tayyareleri tarafından Ra
c:;it Ali müfrezelerinin bombar
dıman edildiği mahalde uzun bir 
cukUr ile kömür haline jô(elmiş 
olan top arabalarıdır. BağCiat yo
lu boyunca, Iraklıların saldıkları 
suyun altındaki yol üzerinde 
tahrip edilmiş ve yakılmış bir -
çok kamyonlar görülmektedir. 

Kara harekatı mümtaz bir Bri
tanya alayı ile Hint kıtalarmdan 
mürekkep bir müfreze ve Asuri, 
Kürt ve Araplardan mütesck -
kil Iraklı müfrezeler tarafından 
yapılmıştır. Bu kıtalar vazif~.le
rini mükemmel bir surette gor -
müs ve nihayet Iraklılan tardet
m işİerdir. Bu harekat. esna.~ında 
400 esir alınmış, mıtralyozler, 
zırhlı arabalar, hava dafi topla
rı ve dH!'er müteaddit silahlar e
le gecirilmiştir. Esirler İngiliz
lerin kumandasındaki yerli kıta
larda hizmet talebinde bulun -
muşlardır. 

İrak resmi tebliği 
Beyrut, 19 (A.A.) - 18 Ma • 

yıs tarihli Irak tebliği: 
· Garp cephesinde devriyeleri -
miz mahalli 'kabilelerin müza -
her~tiyle düşman tankları:ıa hü
cum etmiş ve düşmana agır za
viat verdirdikten sonra kaçmıya 
~ecbur etmişlerdir. Alşuayip'te 
düşman kamplarına hücum edil
miştir. Düşman büyük zayiat 
vermiştir. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

çölde düşman tanklarına hücum 
ederek birkaçını tahrip €tmis -
lerdir. Di.isman bir miktar ölii 
vermistir. Hava kuvvetlcrl'Pniz 
Siyeneldebbane vesair yerler ü -
zerinde keşli uçuşları yapmış -
lardır. Tayyarelerimizin hepsi 
üslerine dönmüslerdir. 
Dü~man tayyareleri Ba_ğdat ü

zerinde ucarak Rasit kampına 
birkac bomba atmıslardır. Atı -
lan bombalar ağır hasara sebe
bivet vermemiştir. 
·Alınan haberler Abuneik is -

mivlc anılan yiizbası Glub'un 
öldüi!ünii tevit etmektedir. Yüz
hası. Glub. Ambla civarında vu
kubulan bir çarpışmada ölmüş -
tür. 

Milattan 10.000 Sene Evvel 
Yaşamış Bir İnsan İskeleti 

Bulundu 

Kopenha_g, 19 (A. A.) - "Ste_ 
fani" ajansından: Aalbor_g'dan 
bildirildiğine göre orada yapılan 
hafriyat esnasında miladı İsadan 
J 0.000 sene evvel yasamış bir in-
5snın tamamivle mahfuz k::ılmıs 
olan iskeleti bulunmuştur. İske
let. Kopenhag milli müzesine nak 
ledilmis olup arkeologlar tara
fında.n simali Avrupa"nın en eski 
insan tipine mensup addedilmek
tedir 

TAN -- 5 

· Amerikan Malzemesi Hess Meselesine Gençlik Bayramı 
(Baş tarafı 1 incide) ffmt hayata gözlerini yumduğu an -

duran on binlerce halk tarafından 
candan tezahüratla karşılanmış

dan itibaren idareyi ve iradeyi te -
miz ellerine alan Büyük Şefimiz f
nönii, tıpkı önünde \"e karşısındaki 
şu durusumuz gibi. Ti.irk milletini bir 
bütün olarak her emrine hıızır, her 
sözünii dinler buldu ve daima böyle 
bulacak. Türk mllletinin varacağı 
her iyi kararı, her ti.irlii komma ve 

(Baş tarafı 1 incide) 
harp malzemesi teş~il . ettiğini [ 
söyliyen Hull demiştır kı: 

"Bu harp malzemesi, gönderi
len memleket tarafından tesel
lüm edilemezse neye yarar? Biz 1 

pratik bir milletiz. Bir işe başla
dığımız zaman onu bitiririz. Mu
vaffakıyetle neticelenecek muka
vemetleri emniyetimiz için esaslı 
olanlara harp malzemesi gönder
meyi vazife edindik. Bu teşebbü
sÜ~üzün muvaffakıyetsizliğe uğ
ratılmasına müsaade etmiyeceği
mizi evv~lce de söylemiştim. Sim

Dair Berlin'in 

tır. 
Reisicümhurumuz şeref tribü

nünde yer aldıktan sonra önle. 
rinde şanlr Türk bayrakları ve o
nu takiben de Parti bayrakları 
dalgalandığı halde gençliğin ge
çit resmi başlamıştır. Büyük. bi.r 
intizam içinde geçen ve takdır ı
le takip olunan geçit resminde 
lise ve orta okular kız ve erkek 
talebelerini Gazi Terbiye Ensti
tüsü, yüksek ziraat enstitüleri, 
Harp okulu talebeleri ve onla~ı 
da beden terbivesi mükelleflerı, 
imalatı harbiye~ ve diğer spor te
~ekkülleri takip eylemekte idi.. . 

yaşama kudretlerini onun yüce şah
sında görüyoruz ve ona inanıyoruz. 

Yurtdaşlarım, 

Ona inanıyoruz, çünkü o da bize i
nanmaktadır. 

İnönli Sefimizdir, İnönü Başbuğu -
muzdur, İnönü Tiirk milletinin du -
yan kalbi ve düşünen başıdır. 

Bu birlik ve beraberlik manzar::ı

smın azametini ve kuV\·etini, hudut
larımmn dışından bakarak görmek Gençler, stadı dolaşarak Mılh 

Şef'in, yanlarında Büyük Mill~t liızımdır. 
Meclisi Reisi ile Başvekil, Vekıl- Gençler, 
ler ve Parti Genel Sekreterinin Bugünü yarma ulaştıracak çelik 

di tekrar ediyorum. Fabrikaları
mızın imaı ettiği ve mikdarı dur
madan artan malzemenin onları 
bekliyenlerin eline geçmesini te
min etmek çarelerini bulacağız. 

bulunmakta olduğu şeref tribü- bağın ve milli birlik ve beraberliğin 
nü önünde yerlerini aldıktan son diri timsali sizlersiniz. Vazifeniz Şe
ra bando istiklal marşını çalmış finiz gibi büyüktür. Bu şerclli Yazi
ve buna bütün gençlik ve halk reyi yapabilmek için şunu bir an u
kütlesi iştirak eylemişlerdir. nutmaymız: Hayat bir amele. kutsal 

Manzara çok ulvi idi. Binler- bir amaca vakiedilmedikçe vicdan hu- _ 
ce halkın hep bir ağızdan söyledi- zuru ile müsterih ölmek, hiç kimse- ca~~lh prensipleri hakkında ilk 
ği istiklal marşı dalga, dalga bü- ye müyesı:er değildir. Böyle bir gaye mühim beyanatı yapan Hull, de
tün şehre yayılırken stadın etra- uğrunda ölümü göze almıyanlarrn fe- miştir ki: 

Mihver devletlerinin başlıca 
maksatları dünyaya hakim ola
bilmek için evvela denizlere ha
kim olmaktır. Dünvada hakka 
karşı gösterilen istihfafa bir ni
hayet vermezsek. yakında etrafı
mızın mütecavizlerle sarıldığını 
göreceğimiz gibi, üstün bir kuv
vete karşı bilfiil yalnız başımıza 
harbetmek mecburiyetinde kala-

fmda bayraklar yükseliyor ve bil yizli bir hayata mazhar oldukları hiç "1 - Azami derecede ileriye 
tün kalpler bir defa daha en Bü. bir zaman görülmemiştir. f.(ötürülmüş bir milliyetperver-
yük Şeflerimize, Atatürk'e, İnö. Bu hakikata ermek için her şey - liğin ticarete müfrit tahdidat 
nü'ye teveccüh eylemiş bulunu- den önce yürekleriniz. vatan \"e mil- tahmil etmesine müsaade etme
yordu. Merasimin bu safhasını Jet sev.!!isi ile dolmalr, namus. şeref, melidir. 
Maarü Vekili Hasan Ali Yücelin ve istiklal ateşiyle y~nmal.ıd~r: Sizle- 2 - Beynelmilel ticaretin in
bayramı açış nutku ile gençlik ri.n bu duyguda oldugunuza ıtımat e- kişaf edebilmesi için beynelmilel 
adına bir mektepli kızın heyecan- dıyoruz. . . ticari münasebetlerde fark gözet_ 
lı hitabesi takip eylemiş ve yine Büyüklerinize şuurlu bır ıtaafle [ ek bir kaide olmalıdır. 
hep birlikte "dağ başını duman bağlı oluşunuz, bu kıymC'tte ve bll m~m _ Ham maddeler ve ticari 
almış" marşı so""ylenmı"ştı·r. kudrette özlü Türk çocuklan oldu-. t• · t• sız bütün milletler . . . ç t' . ad nizl"' em ıa ıs ısna ğunuzun delılıdır. e ın ır ~ . ~. tarafından temin edilebilmelidir. 

19 Mayıs Bayrağı her şekle sokufomaz. karnh-terınızle, 
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T" · emtia alış verişine 
. . b" k" 1 t . ldedir o - ıcarı Tam bu esnada Maraton kule- hiçbır sebe ın ır c mıye mu . : ·t beynelmilel anlaşmalar müs-

. b . t lamıyacağı pak vicdanlarınıı:Ja sızı aı . . . ve bu mem-sınin altından, günlerden erı a - mim istikbalimizin emniyeti olarak tekhlıkl memh ll~k~t!ehr: aye edecek 
!etlerimiz taraiından eldenele u- • uz Tü"rk milletine beşer ta _ le et er a a ısını ım .. 
1 t ılm k t . 1 S undan .anıyor · k" d · d"lınelı"dır aş ır a sure ıy e ams .h. de mukadder medeniyet vazife- şe ıl e tanzım e ı . · .. 
Ankaraya getirilen bayrağı havi rı ın 5 B lın"lel malı muesse-

sini emniyet ve huzur vazifesini ye- - eyne l . r muhfazayı getirmekte olan Anka- rin~ getirme i!;ini, yarın sizler üstü- selerin nizamnamelerı .. ve ma ı 
ranın en genç atleti stada giriyor- ··ıe alacaksınız. Bugünden, bu güç, anlaşmalar esaslı teşebbuslere ~'.e 
du. "Yaşa" sedaları ile karşılanan ~~·sert Yazifeye kendinizi hazırlama- büt.ün memleke~le~de bu teşebdbus 
bu atleti ellerinde milli renkleri- lerm devamlı inkışafına yar ım 
miz ve parti bayraklarını taşıyan lısını:z. edecek ve bütün memleketlere 

d Sevgili Türk çocuklarr, • diğer atletler takip ediyor u. refahlariyle telifi kabil ticarı u-
t Bu hazn·lık günlerinden biri olan . 

"Atatürk'ten nönü'ne" sembolü- suller vasıtasiyle tediye imkanı 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı, 
nü taşıyan bayra_ğı getiren genç verecek tarzda yapılmalıdır.,, 
doğruca şeref tribününe cıkmış hepini 7

P. kutıu olsun... Alman ve ltalyanlar 
b ~ M·11· ş f' · ı· Şehrimizdeki Merasim ve ayragı 1 ı e e vermıs ır. tevkif ediliyor 

Milli Sef bayrağı mahfazasından 19 Mavıs Gençlik ve Spor bay-
çıkarmış ve halka göstermiştir. ramı, ~ehrimizde de cok parlak Nev:vork, 19 (A. A.) - "Stefa-
Bu hareket yine ayni heyecanlı bir sekilde kutlanmıştır. ni" Hava karardıktan bir kaç sa-
tezahürlere vesile olmuştur. Merasime saat 10 da Taksim at sonra Amerikan polisi, gayri 

Bugünkü törende yapılmış o- meydanmda baslanmışbr. Muay- kanuni bir sekilde Amerikada i
lan ve başta Milli Şefimiz oldu- yen saatten daha çok evvel bü karr;et eden .bir çok Alman ve İ
ğu halde harkesin sevgi ile takip yük meydan ceoeçevre dolmus talyanlan tevkif etmiştir. 
etmiş bulunduğu beden gösterile- bulunuvordu. Her taraf bayrak- Nevyorkta polisin kahvehane 
rine gelince, gençlerimiz bu hare- larla süslenmişti. ve lokantalara yapmış olduğu ilk 
ketlerinde o kadar mükemmel ve Saat 9.30 da merasime iştirak akınlar esnasıda yapılmış olan 
muvaffak olmuşlardır ki stadya- edecek olan mektepliler le spor - tevkifatın mikdarı yüzlercedir. 
mu dolduran ve sayısı elli bine cular abide etrafında beden ter- Mevkufların 65 i İtalyandır. Ame 
yakın olan halkın en küçü_ğünden biyesi mükellefleriyle beraber rikanın diğer merkezlerinde ya
en büyüğüne kadar hepsinin tak- kendilerine tahsis edilen me\·ki- pılmış olan tevküat mikdarı meç-
dirini toplamıştır. !eri almışlardı. huldür. 

Bilhassa lise ve orta okullar Tam saat 10 da Vali ve Bele-
talebelerinden sonra beyaz fol"ll!.a diye Reisi Dr. Lüt.fi Kırdar, be
lariyle harp okulu talebelerinin ı:aberinde Kor Kumandanı ve 
bandonun iştirakiyle yapmış ol- Parti Reisi. Halkevleri mümessi
dukları beden hareketleri ve yeşil U. Maarif Müdürü ve Beden Ter 
sahada genç ve dinç vücutları ile biyesi Direktörü olduğu halde a
yaşattıkları "İnönü" adı, ve hi- bide etrafında yer alan gencliği 
ha:vet bir kısım arkadaşları biitün teftiş et.mistir. 

Şefimiz Atatürkün mukaddes hatırası 
öniinde tazim ile eğilirken, onun bı
raktığı emaneti hiçbir sarsıntıya uğ -
ratmadan ilelebet yükseltmiyc knrar 
vermiş olan İnönü çocuklarını sevgi 
ile selfunlarım.,, 

Geçitresmi başl1yo1· 
Va1i ve Belediye Reisini taki

ben mektepliler namına kürsü-

Yeni Bir Görüş~ 
Berlin, 19 (A. A.) - Bir hu

susi muhabir bildiriyor: Muhte
lif haberler, gazete başmakaleler1 
ve radyo neşriyatı, Hess'in seya
hatindeki hakiki maksadın bir 
sulh akdi olduğunu söylemi.ve 
müsait bulunmaktadır. Almanya. 
nın ikinci mümtaz şahsiyeti bü
yük bir idealist olup daima ken
dine mahsus bir alemde yaşıyor
du. Hess, 1918 deki muharip .zih
niyetini taşıyordu. Almanyadı::ı 
daima yaşıyan bu zihniyet 191ö 
dekine müşabih bir felaketin heı 
ne bahasına olursa olsun tekerrür 
etmemesini istiyordu. Harbe de. 
vamın pek çok insan hayatının 
ve muazzam servetlerin kaybol
ması demek olacağını düşünen 
Hess, şahsi bir temasla bir tavas. 
sut tecrübesinde bulunmak iste
miştir. O. cesaretli hareketi ve 
cüretkarlığı ile İngilizlerin tevec
cühünü kazanaca,ğını ve sözlerine 
inanılacağını ümit ediyordu. Bu 
itibarla Hess hadisesi denilen bu 
mesele hakkında Almanvada ha
la deveran eden muhtelif farazi
yeler yanl!ştır. Çünkü Alman _ga. 
zeteleri üç ı!Ündenberi hiç bir ke
lime yazmadıkları için lnJ{iltere 
haberleri malUm değildir. 

Bu hadise, esası itaat olan bir 
rejim için -çetin bir darbe teşkil 
etmekte ve harbi bütün vasıta
larla idame ederek her ne paha
sına olursa olsun zafere erişmeyi 
istiven resmi zihnivetin herkes 
tarafından paylaşılniadığım gös
termektedir. Eğer Hess hakikaten 
insani bir sebeple hareket ederek 
bütün harpler gibi öldürücü ve 
faydasız olan bu harbin devamı
na mani olmak istemişse. her me
deni insanın takdir ve tasvibine 
hak kazanmıştır. 

Berlinin iki tekzibi 
Berlin, 19 (A. A.) - "D.N.B.": 

bildiriyor: Rudolf Hess meselesi 
ile alakadar olarak Almanyada si. 
vasi sebeplerle bir çok tevkifler 
yapıldığı hakkında yabancı g~ze. 
teler tarafında nneşredilen ha
berler, salahiyettar Alman kay
nakları tarafından kat'i surette 
yalan lanmakt ad ır. 

Bayan Rudolf Hess'in tevkifi 
hı:oeri de kat'i şekilde tekzip e
dilmektedir. 

Tunayw Köstenceye 

Bağhyacak Yeni Bir 

Kanal Açıbyor 
Roma, 19 (A.A.) - Stefani 

ajansı. Tuna üzerindeki Çern.c -
voda'yı Köstenceye bağ'lıyan 38 
mil uzunluğunda bir kanal inşa 
edileceğini haber vermektedir. 

Rumen hükümeti ile Almanya 
arasında inşası için mutabık ka
lınan bu kanalın inşasına derhal 
başlanmıştır. stadı fasılalarla çevreleyen ateş Bundan sonra Vilayet. ve Be1c

çemberleri içinden atlıyarak ge- diye, C. H. Partisi, Halkevleri, 
çerken genç harbiyelilerin harp miikellefler ve sporcular ve o
okulu marşını söyliyerek sahadan kullar namına abideye birer çe
çıkmaları çılgınsa alkışlarla kar- lenk konmuc:; ve sehir bandosu
şılanmıştır. mın caldıih İstiklal marsivle bir-

ye gelen Necibe, çok heyecanlı Bulgar Sobranyası 
sözlerle 19 Mayıs gençlik bayra-

Bundan sonra beden terbiyesi Iiktı> ·direğe Türk bayra,ğı çekil-
enstitüsü kız ve erkek talebeleri- · t• 

mına iştirak eden mekteplilerin 
tahassüslerini tebarüz ettirmiş -
tir. 

Reisi Mihverin Emri 
ile istifa Etmiş ! nin ayrı, ayrı ve birlikte yaptık-

ları ritmik hareketleri, Milli oyun 
lar ayni suretle takdir ile seyre
dilmiş ve bu son gösterilerle de 
törenin bu safhasına nihayet ve
rilmiştir. 

Merasimin sona ermesi üzerine 
milli Şef stadyomdan ayrılırken 
halk ,gelişlerinde olduğu gibi en 
içten sevgi tezahürlerinde bulun
muşlar ve bütün güzergahta sü
rekli alkışlarla karşılanmışlardır. 

Maarif Vekilinin nutku 
Ankara, 19 (A.A.) - lVIaarif 

Vekili Hasan Ali Yücel bugün 
19 Mayıs stadyumunda yapılan 
törende aşağıdaki nutku ile genç
lik ve spor bayramını açmıştır: 

"Yüce Milli Şefimiı, sevgili yurt
daşlarnn, 

Tarihimizin en karanlık devrine ı
şık ve hayat verici bir sabah olan 
19 May1sı kutlamak için bugün ıııeın 
leketin her yan;nda böyle toplıınmış 

bulunuyoruz. Fikir olarak', h:ıtıra o
larak, vatan meselelerinde daiına he
pimizi uyanık tutan bir ses olarak, 
bizi, varlığında düsünmiye çağır.rn 
büyük kurtarıcı, istik15.limizi kurucu, 
Türk milletinin istikbaline en geniş 

imkan ufuklarını açıcı bi.iyük Ata
türk. 22 sene önce tam bugünde idi 
ki, esir dü!'mı.iş olan aziz yurdu, dü~
man elinden kurtarmıık karan ile 
Anadolu topraklarrna ayağını bastı. 
O günden bugüne ark:.ısrnda yiirü -
yü~ümüzün hiç dcğişmiyen i7. İ. biz -
den sonra gelecekler için de bir ha
yat çizgisi halinde süı-Up gidecektir. 
Türk milletini, diinyanm dört buca
ğında yangınların tutuştuğu bu ele -
virde bu derece sağlam, bu derece 
nzimli ve iradeli, bu derece yekpare 
kılan kudreti. nnun hf'r Ttirkiin kal
binde yaktıi!l isti"<lul aşkının ateşi, 

milli namus \"e şerefin mC'sıılrs!rlir. 
Hizmetlerine minnet \'e muh:ıbbetlc 
saygı beslediğimiz Alatiirkumiiziin 

mış ır. 

V alilıin ııutku 
Bundan sonra sporcular na -

mına söz alan Selami Akal da. 
sporun bir fantezi olmadığını ve 

Bu merasimi müteakıp, Yali esas maksadın yurt müdafaamı-
ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kır- zın sağlam bir gençliP:e istin~t 
dar, kürsüye gelerek bir nutuk ettirilmesi olduğunu kaydetmış 
söylemiştir: ve icap etti,ği zaman sporcuların 

Vali, alkı.şlarla sık sık inkıtaa her dakika vatanın emrine ha -
uğrıyan bu nutkunda ezcümle zır bulunduklarını ilave etmiş -
demiştir ki: 
"- Bugün burada baştanbaşa şeref tirSık sık alkışlarla kesilen hita

ve hamaset destanlariyle dolu olan heleri müteakıp geçit resmi baş
Tilrk tarihinin büyük ı:ıünlerlnden lamıstır. 

Londra. 19 (A. A.) - Sofyadan 
bildirildiğine göre. Sobranya re
isi Logofetof'un istifasına. Sela
nik de dahil olmak üzere Make
donya ve Arnavutluğun bir kıs
mının Bulgaristana verilmesini 
istiyen Bulgar Maksimalistleri 
sebep olmuştur. Logofetof üç gün 
evvel İtalya ile Almanyayı, Bul
,l?aristanın emellerini azamı dere. 
cede tatmin etmedikleri h~in ya
rı kapalı bir şekilde tenkit et
mişti. Bunun üzerine Loı:?ofetof 
mihverin emriyle istifaya mecbur 
kalmıştır. 

Uzak Şark Harbi 

birini kutluluyoruz. 19 Mayıs gerçi Yüksek tahsil geneliğinin bii
bir muharebenin yıldönümü, bir zıt· yük bir intizamla gcçlşini. yine 
fer günü, bir knhramanın doğumu ayni intizamla gecen kız ve er
veya buna benzer bir hadisenin vu - kek mektepleri. önlerinde bed.:!n 
kubulduğu bir gün değildir. Hepini - terbivesi mükellefleriyle sporcu
zin bildiğiniz gibi, 19 Mııyıs sadece lar takip etmistir. Gcc:;it resmi
İstanbuldan ayrılan bir seyyahın A - ne istirak edenler. meydanı (]ol
nadolu topraklarına ayak bastıgı bir duran kesif halk kütlesi tarafın
gündilr; fakat bu seyah::ıtteki ul\'i dan siddetle alkışlanmıştır. 
mana ve o yolculuğun neticesi iti - Taksimdeki merasim, geçit res Pekin. 19 (A. A.) - $ansi'nin 
baı-iyle Tiırk milletinin makus tulıi miyle nihayetlP..,miştir. cenubunda on gündenberi cere-
üzerine doğan şafak, tarihimizin say- * yan eden şiddetli muharebelerden 
!alarmı ebediyetlere kadar aydınlata- Spor ve Genelik Bayramı mi.i- sonra Japon kuvvetleri san neh-
cak bir eheınmiyet ve azaml't ifade nasebPtivle, öğleden sonra Kadı- rin şimal sahilinde 80 kilometre
etmektedir Onun içindir kl, 19 l\rıı- köy stadyumuhda spor mi.ic:;aba- lik bir kavis çizerek Çinlileri iha
yıs Tiirk ~illetinin kurtuluş \C İs- kaları yapılmıstır. Ayrıca Hal_ ta etmişlerdir. Bahsi geçen mınta. 
tıkıaı Muharebesine girmek yolunda kevlerinde de bircok toplantılar kanın çok ~eniş olması dolayısiy. 
bir karar günüdür. Türk istikbalinin t · d"l le Japonların burada bulunan bü-ertıp e ı erek 19 Mayıs bayramı 
dünva sahnesine yeni ba~tan $an \"e candan tezahürat arasında kut- tün Çin kuvvetlerini esir etmel~ri 
sere.fle snrılı olan doğuşu demektir. 1 t K dk"" d H 1 pek az ihtimal dahilindedir. Jy 

anmıs ır. a ı oyün e ve a - ı d "td Hı'iJfü;a 1914 - 1918 haı·binden son- 1 haber alan memba ar an bı iril kev Prindc v:ınılan mnasime ait 
nıki elim şnrtlar içinde mnğliıp ve diğine göre her gün bir ~ok sıh. 

tafsilat dördüncii sayfamızdadır. d · l miinhezim zannedilen, kara ve ka - hiye trenieri bu emıryo un-
ranlık bir ~kıbete doğru siiriiklendi- dan istifade ederek şimale doğru 
ği sanıl::ın milletimizin y;1ı;aınıya ve Lord Gort'un Ziyareti gecmektedir. Bu trenlerle ayn 
ilelebet hüı·. müstaldl, şerefli bir ha- Cebelitarık. 19 rA.A.) - Ce - zamanda vüzlerce tabut da nnkle-
vııt içinde yaşamıya azmettiği gün - belitarıktaki bıgiliz Baskuman- dilmektedir. .Japonlar 120 biı· 
di1r... danı General Lord Gort. bu sa- tahmin edilen büyük knvt«~tie 

Vali. 19 Mayısın manasını te- bah. Alıteziras askeri valisi Ge • ı· kııllandıklarmı kabul Nlivorlal 
barüz ettirdikten sonra, dünya - neral Munos Grandes'i resmen Bu mıntnkadn bulunan Cm kuv 
nın en buhranlı günlerinde mem ziyaret etmiştir. Lord Gort, Al - vetlerinin vekıinu 180 bin radde
leketimize sulh ve saadet sene - geziras'a Genel Kurmayı ile be- sindedir. 
leri ya~atan CürnhıırivPt İdaresi- raber deniz yolu ile jlitmiştir. * 
nin genclere giivrnniğiııi söv le- 'ÖğrC'nildiğine göre. buluşmn çok Tokyo. 19 < A. A.) - .J;ını.ni.:r. 
miş ve sözlerini şöyle bitirmis - ~ı:ımimi olmustur. General Grnn- Honan'ln Sarı~i ar:.ısına:lı 11 'r"n
tir: OPS, 1 ord Gort'un zivarctini :!8 den f ... 7la Çin Pc::ri aln ı·ır c·n-
"Cunıhuriyetimizin bani.i, Ebedi .:\.iayısta iade edecektir. liler 33 bin makliil \"Crm i~·.:crd "ı·. 
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Istanbulda 19 Mayıs Tezahüratı 
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Genç mektepli sporcular, halkı n alkışları arasında ilerliyor 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Ltitta 
Kırdar. Taksim meydanında di.in· 

kü merasim sırasında nutkunu 
sölüyor 

Genç mektepli kızlanınız, Taksi nıde hazırlanan tribünün önünd en geçerlerken 

Taksim meydanında dün yapılan muazzam geçit resminden diğer bir görünü!? 
ıueKıepıuerın tanassusıennı ırnae 

eden Necibe nutkunu söylerken 19 l\fayıs şenliklerine ilk defa i~ tirak eden Beden Ta biyesi mü lt.weileri 

Beyoğlu Yerli Askerlik 
Şubesinden: 

1 - 312 dahil 332 dahil te • 
rellütlii acemi islam erat sevke
dilecektir. 

Üsküdar Aıkerllk Şubesinden: 1 -
337 doğumlu gençlerln birinci yok
laması bitmek üzeredir. Yoklama la· 
rını yaptmnryanlar, askerlik kanunu
nun mahsus maddesi hükmüne göre 

l,W Dr. İHS~~ SAMİ.~:, ... .----------~--~------,-... 1 

BAKTERIYOLOJI Toprak Mahsulleri Ofisi U. 1 

LABORATUARI 
Umum! kan tahlilAtı, frengi 

noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kiirey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, cera
hat, balgam, kazurat ve su tah
lilatı, ültra mikroskop!, hususi 

kcr, Klorür, Kollcstcrin miktar

Müdürlüğünden: 

Eksper ve Muhasip Ahnacak 

para eezasma tabidirler. 
2 - Toplanma ~ii'.1'.ü .. 22 Ma· 2 - Bu doşumlulardnn burada bu-

yıs 941 pcrş~be gunudur. 1 lunanlann nüfus cüzdanlariyle şube-

aşılar istihzarl., kanda üre, şc- t 

larının tayini 

\ıı Divanyolu N°0. 113. Tel: ~0981 , 

1 

Alım merkezlerimizde çalıştırılmak üzere eksper 
ve muhasip yetiştirilmek maksadile 10161 941 tarihin
de Ankarada 2 - 3 hafta devam edecek iki kurs açı la
caktır. Kursa iştirak edenler; kursun sonunda yapı
lacak müsabaka imtihanına girerek kazandıkları tak
dirde alacakları derece sırasına göre asgari 60. - Ye a
zami 100 zer lira kadro tahsisatlı vazifelere 3659-3968 
sayılı kanunlar mucibince alabilecekleri ücretlerle ta
yin edileceklerdir. 

3 - lste?ılcnl~r. daha . . evvel ye müracaat etmeleri lazrmdır. Taş -
ı;elerek elhıselerıru alabılırlcr. rada olanlar bulundukları mııhollin 

4 - Vaktinde gelmiyenlcrin askerli~ şubelerine · uğramaları ka -
KAYIP: İnebolu nüfus daire -1 

sinden aldığım nüfus hüviyet 1 
cüzdanı ile Eminönü yabancı as-1 
kerlik şubesinden aldığım terhis ı 
vesikamı kaybettim. Yenilerini 
alacağımda nhükümleri kalma -
mıştır. - İnebolu - Abana nahi
yesinin Zalama köyiinden Mus
tafa oğlu ·Mehmet 313 doğumlu . 

askerlik kanununun 90 ıncı mad 
d esi mucibince ceza göreceği 
ilan edilir. (7203) 

* Fatih Askerlik Şubesinden: Her ne 
ebeple olursa olsun hiç askerlik yap 
amxş (312 - 332) dahil acemi İs

am ve gayri tsum erat ile muhacir 
!arak yurda gelip de geldiği yaban-
ı memlekette askerlik yaptığrna dair 
·esikası olmıyanlar ve yine memle
etinde lş mükellefiyeti şeklinde as
erlik yapanlar talim, terbiye mak -
adiyle sevke Uıbidir. 
Şubede toplanma güni.i 22 Mayıs 

41 Perşembe günüdür. Bu gibilerin 
e7.kür günde behemehal şubeye gel
eleri, gelmiyenler hakkmda kanu

i takibatta bulunulacağı ilAn olunur, 

* Kadık5y Yeril Aıkerllk Şubesln-

en: Şubemizde kayıtlı 312 na 332 do
mlu hiç askerlik yapmamış İslam 

cemi erattan bakaya kalanlar talim 
e terbiye için giydirltmiş olarak celp 

ve sevkedileçeğinden toplanma günü 
olan 22/5/941 perşembe günü şube

e müracaatları ve bu d:ıvete ic:ıbet 

tmiyenler hakkmd::ı 1111 numaralı 

anunun hiikiim !eri tatbik edileleği 

lan olunur, Bu ilfın maknmma kaim-

* Sırıyer Askerlik Şubesinden: Sa
rıyer askerlik şubesine kayıtlı 312 -
332 doğumlu hiç askerlik yapmamış 
olan İslAm ve gayri İslam erler 22 
Mayıs 941 perşembe günü talim mak 
sadlyle scvkedileceklerrlir. 

Bu kabil acemi erlerden manevrn 
ve tatbikat maksadiylc kısa müctdet
ler için silah altına alınarı erat il~ 

sakatlar dahi sevke tabictirler. 
Kaydında şüphesi olanlar 22 Ma

yıs 941 güniine k:ıdar her gUn şubı>

ye milracaatla vaziyetlerini öğrene -
bilirler ve elbiselPr'ni alubilirler. 

* Beyo~lu Yabancı Askerlik Şube· 

glnden: Beyoğlu ve Beşiktaş kazafarı 
dahilinde oturan 312 dahil 332 dahil 
doğumlu ihtiyat yabancı acemi İslam 
~rat talim icin sevkedileceğlnden 22 
Mayr.; !Hl perşemhe günll şubede bu
lunmaları iUın olıı nur 

nuniclir. 
3 - Bu illin davet mahiyetinde ol

duğundan vakit ge<;irip yoklamaya 
ııelmiyenler ve nüfus cüzdanlarmdD 
yoklamasını yaptırmış olduğunu is -
bat edemiyenler yoklama kacağı sa
yılarak kanuni cezaya tabi tutula-
caklardır, 

* Bakırköy Askerlik Şubesinden: 1 -
Üsküdar Askerlik Şubesinden: 1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve yabancı 

312 ila 332 doğumlu İslam ve gayri 312 - 332 (dahil) doğumlu ihtiyat 
İslamlardan askerlik yapmamış olan acemi eratından kalım sağfam ve ~a
acemi erler talim için silah altına a- katlar talim için celp ve sevkoluna-
lmacaktır. caklardrr. 

2 - Toplanma günü 22 Mayıs 941 
perşembe günüdür. Toplanm;ı günü 
gelmiyenler bakaya addedilerek hak
larınd'.l kanuni muamele yapılacaktır. 

2 - Toplanma ı(ünü 22 Mayıs 941 1 
persembe günüdür. 

3 - Bu gibi eratın :mezkür günde 
saat dokuzda nüfus hüviyet cıizdan- 1 
lariyle birlikte şubede hazır bulun-3 - Bu doğumlulardan her ne su

retle olursa olsun askerlik yapmamı- maları ilan olunur. 
erlerle yoklama gönnemiş ve sa:tlı 

bulunanlar da bu davete icabet ede-
ceklerdir. Yabaner Kadıköy Aıkerllk Şube· 

4 - Bu ilan davetiye mahiyetinde- sinden: Kayıtlı 312 iIA 332 dahil do
~umlu acemi İsHlm ve ~;ıyrl İslArr. 

dir, 

* Beşiktaş Aakerllk- Şubeslnclen: 1 -
312 - 332 doğumlu d;ıhil tekmil ih
tiyat acemiler ile bu doğumlu lard:ın 
muvazzaflık hizmetlerini yaptıklarına 
dair ellerinde vesikası bulunımyanlar 
nüfus cüzdanlariyle, 

2 - 316 ve daha gene doğumlular
dan muvazzaflık hlzmrtlerini tam o
larak yantıktan sonra yüksek tahsil 
görmüş olanlardan yedek ı::ubaylığa 

isteklilerin diploma ve nüfus cilzdı:ın
lariyle, 

erat talim maksadivle sevkC'dilerek
lerinden tôplanma ı?üni.i ol:ın 22 M;ı

vıs 941 perşembe ııiinii ı:;ıat 9 dn nü· 
rus cüzdanlariyle beraber şubemize 

müracaatları. 

* Sarıyer Askerlik Şubesinden: l\!ın

takamız halkmdan olan 312 - 332 
yerli ve yabancı acemi ihtiyat erle
rin doğum cüzdanları ve varsa askeri 
vesikalariyle birlikte 18 Ma~ıs !l-11 
tarihinde şubeye behemehal mura
caat etmeleri. 

EKSPERLİK l{URSUN A 

Mecburi hizmete tabi olmıyan Ziraat mektebi me
zunlarile en aşağı orta veya buna muadil tahsil gör
müş olup zahire işlerinde tccriibe ve ihtisas sahibi ol
duğunu tevsik edenler ve 50. - yaşım geçmemiş bulu
nanlar. 
MUHASİPLİK KURS UNA\ 

Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çalışmış 
bulunanlarla en az orta veya buna muadil tahsil gö
ren ve 50 yaşını geçmemiş olanlar girebileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında ka
zananlardan Ankara haricinden gelenlere kanuni har
cırah ve yevmiyeleri verilecektir. 

İsteklilerin a~ağıda yazılı vesikalarile nihayet 
1/6/941 akşamına kadar bizzat veya yazı ile Ankara
da Umum Müdürlük Zat işleri Miidürlüğüne müra
caat etmeleri lazımdır. 

1. - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2. - l\lektep şahadetname veya tasdiknamesi 
3. - "Varsa,, hizmet vesikası 
4. _ Zahire işlerindeki ihtisasına dair resmi vesika 
5. - Askerlik terhis tezkeresi 
6. _ Doğruluk kağıdı 
7. _Sıhhatlerinin vazife ifasma müsait olduğuna 

3 - 336 doğumJufarJ;ı mmımelP)'(' * ı dair rapor 
tabi olup lise ve daha yiik~t'k tnh~i- Yerli EmlnönU Askerlik Ş~besln · 8. _ ;3 adet fotograf 
lini bitirmiş yüksek a skf>rt ehliyctnn- den: ı _ 312 (dahil) 332 (dahıl) rlo-

'2678,, "382·1,, 
mesi olanlar ve nskeri ehli:vrtnnrnes i ı n · (snnlnm ve ~aırnt) ilıti- '••11•••11111J1ZLBlllllL•nı11 .,.••••w.,.1 __ ...,. ______________ .,. gum u crını , .., • .. • _ _ 
olır.ıyaıılarm Ye okul vcs ikalnriyle, vat erat sevkedileccktir, 

4 _ 336 doi:umllılıırlrı mu:unl"leyC' 2 _ Toplanma günü 22 Mayıs !}41 
tabi gayri İslam tab!b ve veteriner- oerşembe günüdlir." 
lerin de nüfus cüzdanları ve dip~ 3 _ İşbu ilan davetiye makamın
malariyle birlikte. da olup vaktinde gelmiyenler asker-

5 - Yukanda 4 maddede yazıh er- lik kanununun 90 cı maddesi muci
ler 22 Mayıs 941 perşembe günü sa- bince cezalandırılacaklardır. 
bahı şube merkezinde bulunacaklar
drr Gelmiyenlerin hakkında askeri 
::eza kanunları hiikOmlcrine göre mu-1 
amele yapılacağı ilan olunur 

S::.hip ve Neşnyat müdurü Emın 
UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş, TAN matbaası 

oevıet-pemiry0Jlarl·1~e; Liman lan . işletm~· idaresHtan ıarı : 
Yapılan eksiltmesı netıcesınde :allbı ~·ıkmıyaıı ve · muhammen bedeli 

206500 lira olan 20 kamvon 3 otobüs VP bir Tank kamyonu ve yedekleri 
30-5-1941 Cuma günü s~at 15 te pazarlıkla Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrln kRntınun tayin ettiği vesi.ka.ları hami1en 
ayni gün saat 15 e kadar komisyonda isbatı vııcut ctmelerı lazımdır. .. 

Şartnameler Ankarada nıRI eMe dairesinde, H .. ydarpaşada teseııum 
ve sevk şaflii;inde görillebillr. (3660) 

Diş hbibiniz, dişler i ni· 
:ı:in çtlrümesine meydan 
vermemen fzi emir ve 
tr;ıv!;aye edecektir. Her 
te~likeye haır:;.ı garanti 
etmolt için mutlaka 
OEr-noL diş macununu 
kuli.:ımnm. Oiş etlerinizi 
kuvvetlendirir ve Muzir 
tesirlerinden vika· 
ye eder 

Sakın geç kal 
mış 

olmayasınız •• 

,ıam----------~-----
Denizyolları İşletme Devlet 

idaresi ilanıarr 
Van İşletmemizde mü.nhal bulunan göl vesaiti için motör maki

nisti almacaklır. Talip olanlarm şeraiti aıılumak üzere mevcut veııa
ikleriyle birlikte Umum lfodürlüğüıniiz Zııt İşleri Şubesine müracaat 

wı.umu ilan olunur. (3892) 

... 
Traş 

ve her yerde Poker traş 
bıcakları isteyiniz. __________ , .. _____________ , 

İş Arıyorum 
Mübadilim. 65 ya~ındayım. 

Sıhhatim yerindedir. Okur, ya
zarım. A

0

mele başılığı, apartı
man, bağ bekçiliği vesaire ,gibi 
bir iş aqyorum. - Bakırkö:v is
tas~·on ciyarında tiitii.ncii Sülc~·
nıan eli ile İbrahim. 

KAYIP: Konya jandarma ala 
yı Isparta taburu merkez bölii 
ğünden 331 senesinde aldığın 

terhis tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü kal • 
mamıstır. - Firuzağa Türkgiicii 
-.okağı 24 No. 1314 doğumlu Dur
sun oğlu Ha~ dar. 


