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Haziran Pazar 
Açıhyor. 

Almanya 
Osmanh 
1 mparatorluiiu 
Oluyor 

Alman Milleti, vaktiyle Osmanlı 
İmparatorluğuna sahip bulun.ın 
T ürkler gibi, kurmakta olduğu 
biıyilk imparatorluğun şerefine. o
muzlarında sil:\h, cepheden cepne
:ve koşarak harbetmekte. ölmekte 
~e ıstırap çekmektedir. Cephe :ı~
kası işleri, esirlere, reayayıı ve dı
ğer az.lıklara kalmıştır. Bu ~?. l• 
harpten sonra Almanyanm en u
yük felAketini hazrrlıyan Amil ola-
caktrr. 

M. Zekeriya SERTf;L 

Bir ay kadar evvel, .A.~man 
hükumetinin davetı uze -

rinc Jsviçre gazet~c.ilerind~n bir 
grup Almanya dahılınde hır tet
kik seyahati yaptıla~ ve mem~e
ketlerine döntişte muşahedelerı -
ni )"azdılar. · . 

Bu neşriyat. bize n:ıuharrırle-
rin bütün gördükleri!'lı. tamamen 
anlatmasa bile, harp ıçınde bulu
nan Almanyanın kı~1!1en .olsun. ıç 
yüzünü göstermek ıtıbarıyle dik-
kate şayandır. . . 

Hitler harbi bir senede bı~ıre
ceğini umuyor, ve Alman mılle
tinin harpten ıstırap ~uymaksı. -
zın çıkacağını vaade<;f ıyord~. Fıl
vaki Göring Alınan ıktısa~.ıyatı -
nı üç senelik bir harbe gore or
ganize etmiş ve daha harpten ev
•rpJ gıda maddeleriyle eşyan_ın 
tevzi ve istihlakini tanzim etmış
ti. Fakat harp uzadıkça Alm~n 
milleti bunun sıkıntısını her gun 
artan bir şiddetle du~mıya b., .. 
Jadı . Gıdası günden e~ıne aza1dı. 
$<'h irler, trenler, fa_!:>rıkalar g~: 
celeri karanlıita boJ?uldu. Ingılı:t. 
t:ıvyareleri Berline lca~ar uç~ : 
rak onlara harbin felaketlerını 
ro'tirdi. Ve Alman milleti harbin 
ıstıraplarından uzak kalamadı. 
Harbin uzamakta olması da Al -
man milletinin manevivatını sars 
rı ıva baclamıştır. Askeri z~ferler 
hile onun yiizünü guldurmıye ka-
fi ttelmemektedir. . . _ . 

Maamafih harbe gırmış bır mıl
letin her türlü sıkıntıları göze al
ması ve her türlü ıstıraplara ta -
hammül etmesi tabiidir. Alman
yada müşahede edilen m~dd~ ~e 
manevi sıkıntı Alman mılletının 
harp heyecanını, zafer aşkını, ;:e 
dünyaya hakim ~1.m~k hırsını son 
dürmiye kafi aegıldır. 

• • 
l sviçreli gazeteciler Alman -

yada gördüklerini anlatırken 

İngiliz filosuna mensup bir :ıı rhlı, borda ateşi açtığı esnada 

r .. -... ·-·-.. ----· .. ······-.. ··-·- - - ... , 
i ASKERİ VAZIYET i 
\.- -·-·· .. J 

Harp Gemisine 
K.arşı Tayyare 
Son günlerde gerek Atlantiktt! Amerikadan İngiltereye gelmek. 

\'e gerek Akdenizde cereyan eden te olan gemi kafilelerine hücum 
deniz harpleri, tekrar 1ayyare ile etmek üzere bir korsan gemisi 
harp gemilerinin yekdiğerine olarak tek başına Atlantiğe açıl
karşı olan üstünlüğü meselesini mıştır. ingiliz tayyareleri Bismar. 
ortaya cıkarmı!hr. kı açık denizlerde keşfedince, 

Düa plea laHeı-J.er, lıleM: ...ı..- deduJ İDcilla donanmaaı Alman 
lısını batıran Bismarak za.rhlısı- zırhhsmı aramıya tıkmı, ve Gro
nın isıilizler tarafından batıral- enlaad adası a(ıklarnda onu ya
dığını bildirmektedir. Londranın kalamııtr. 
verdiği malUınata ıöre Bismark, (Devamı: Sa. 4, Sü. 4 te) 

BiSMARCK 
ZIRHLISI 

BATIRILDI 
Eugen Alman 

diyorlar ki: 
''Her tarafta, her sınıftan ve Prens 

her yaşta asker görülür. Bazı şe

Atlantiğe 

Doğru Açıldı 

hirlerde sivil halk kadar asker K •• •• 
vardır. Viyanada bize dedi.ler ki, ruvazoru 
üniformasız ıördüğünüz kımse -
Jet ya sıhhiye işlerinde çalışan -
lar, ya tatil yapanlard1r ve yah.ut 
memurdur. Hatfi kadmlar hıle 
askeri kı\'afete girmişlerdir. De • 
nebilir ki, bütün millet silah al • 
tındadır.,, . 

- o-

lngiliz Başvekili 

izahat Yerdi Isviçreli gazetecilerin dıkkatle
rini çeken ikinci nokta tayya_re 
bolluğudur. Her tarafta ~E7ıle Londra, 27 (A. A.) - Alman 
boyanmış büy~. h~ngarlar ıçın - "Bismarck" zırhlısının batırılm~ 
de tayyareler, buyuk meydanlar- olduğu resmen bildirilmektedir. 
da tayyareler, havala~da tayya - Şimali Atlantikte vuku bulan 
reler. Sanki bütün mıllet ta!Ya: deniz muharebesi, son alınan taf
recidir ve sanki Alman mılletı silata göre şöyle cereyan etmiş-
u çmak için yaratılınıştır. . tir: 

Girit Harbi 
İngiliz Kıtaatı 

Hanya'da Geri 
Mevzie Ahndı 

Maleme'deki Alman 

Üssü Devamlı Bir 

Şekilde Bombalamyor 

lngilizler de Takviye 
Kıtaları Çıkardı 

Kahire 27 (A.A.) - Orta Sark 
fngili zumumi karar~ahının tebli 
~i: 

Giritte, Alman kıtalan yeni 
ve kesif bir hava bombardıma
nının müzaheretiyle Hanya'nın 
~arp mıntakasında dün akşam 
tekrar bir hücum yapmışlar ve 
müdafaa hatlarımıza olan ~iriş
lerini ırenişletmislerdir. Bu, kı
talarımızın gerilerdeki mevzile
re çekilmesini icabettirmiştir. Al
man takviyeleri hava yolivle Gi· 
ride gelmekte ve muharebe de 
şiddetle devam etmektedir. 
Şiddetli hava baskınları 
Kahire 27 (A.A.) - Orta Sark 

İngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargahının tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri Giritte 
düşmana ağır zayiat verdirmeğe 
devam etmişlerdir. Avcı tayya
releri Maleme'ye karşı yüksek 
bir muvaffakıyetle hücum ede
rek kıtaat. yüklü Yünkers 52 
tipinde beş tayyare düşürmüş -
lerdir. Yünkers 52 tipinde bir 
miktar tayyare daha avcılarımız 
tarafından düşürülmüştür. Avcı
larımızdan ücü üslerine lönme
mislerdir. Avcı tayyarelerimiz 
Maleme'de yerde birbirine ya
kın bulunan 100 kı:\d~r Yünkers 
52 tipinde tayyareve de hücum. 
ederek düşmana ağır zayiat ver
dirmişlerdir. 

(Devamı: SL 5, Sil. 1) 

vatanperverleri 
Bu müşahede akla şöyle ~ır "Bismarck" ile Almanların 8 

sual getiriyor: Büt~n Alman ~ıl- pusluk toplarla mücehhez yeni İtalyanlara karşı harekatta bulunan Habeş 
Jeti silah altında ıse. her Si - "Princ Eugen" kruvazörü geçen r '1 
lahlı neferin arkasında bulunma- perşembe günü Sergenden ayrı- AFRiKA CEPHESİ sı Iazımgelen on dört işçi n~re - lırken görülmüştür. lralc 'ta 
dedir? Büyük Alman s~n~yıı bu. Amirallik Cuma akşamı görü-
muazzam harp makinesını~ n:ıuh len bu gemileri önletmiştir. Cu- Mısırda M·ıhver 
taç olduğu malzemeyi yettştır - martesi ~ünü şafakla beraber 
mek için işçiyi nereden bulmak - "Prince of Wales" zırhlısı ile Yen·ı ·s· ınıflar K t T k 

"Hood". Alman gemileri ile mu- ıtaa 1 e rar 
tadır~. . . bu ::.u ,ıle harebeye tutuşmuşlardır. 23,0~0 

Isvıçrelı gazet~ıler . yardalık bir mesafeden atılan bır s·ııa"" h Alt H d d G t• 
de şu cevabı verıyorlar: . l obüs Hood'un cephaneliğine gir- ına U U U eç 1 

"Cephe arkası işlerinı esır er miş ve Hood havava ucmustur. 
ı Al ın her t ra- · - Alınıyor yapıyor ar. manyl!n . 

1 
b • Bundan sonra "Bismarck" hava-

fmda milli üniformalarıy e t e- nın ve llÖrüş şartlarının fenalı
sirlere rasgelirsiniz. B~n. ann ;ı;.ından istifade ederek takipten 

· · gız en • ı;; kampları ormanlar ıçme .' h . kurtulmuştur. Fakat dün Fr:ın-
miştir. Fakat hayadan ya 18 rı- sız limanlarına do~ru jZiderken 
kalarda veya tarlalarda .{eçer. Ark Royal'in tavvareleri tarafın
En çok ıöze çarpanlar t an;;z dan tekrar ı;?Örülmüstür. Dt•rh:ıl 
esirleridir. Bunlar her a~ 8 ileriye torpil tavyareleri ~önderil 
yfllli yollar, köprüler yapıy~r .;;{' miş · ve ı:?ece yansı Bismarck'a 
l\lünihte bir kanal açıyor. a ı. bir tornil isabet etmiştir. Bir İn
Meklcmburg'ta ziraat makınc.~c- :riJiz filotillası vetişti~i vakit 
riyle tarlalarda çahştıklannı 1or- "Bismarck" t>ldu~u verde dönü
dük. Ağır sanayide ve ını8denı.:r· yordu. Bu filotilla Bismarck'ı ba
de Polonyalılar çalışıy?,r ~· . "· .r t,ı.rm1c:hr. 
kafilelerinin başında sungüh~. ~ı- Churchill'in beyanatı 
rer Alman neferi bulun~r .. Butıin . 
bu esirler Mısır kölelen ~ıb~ ra- Lond~a, 27 ( !!-· A.) - Başvekıl 
lıştınlırlar Kendilerine yıyecek Churchıll, bujZun Avam Kamara
-ve llfak bir yevmiye verilir. Fa · sında beyanatta bulunarak son 

(D SL .. Sil. 5 CDevamı: SL S, Sü. 5) 
evamı: .. , 

Bağdat, 27 (A.A.) - Bütün 
üçüncü ihtiyat sınıfı subay ve er
başlar, hakimler müstesna olmak 
üzere, askere çağırılmışlardır. Da 
vet edilenlerin nihayet 28 mayıs 
öğleye kadar seferberlik şubele -
rine müracaat etmiş bulunmala
rı lazımgelmektedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Kahire
den alınan haberlere göre, Al • 
man tayyareleri Suriyeden geç
miye devam ediyorlar. Fakat Al
manlar Giritte fazla meşgul ol
duklarından eskisine nisbcten ge 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 1) 

Bingazi, Şiddetle 

Bombalandı 
Kahire. 27 (A. A.) - "Tebliğ" : 

Libyada, Tobrukta vaziyette hic 
bir değişiklik yoktur. 

Sollum mıntakasında bir mik
dar küçük düşman kolları yeni
den hududu geçerek şarka doğru 
bir kaç mil ilerlemişlerdir. İleri 
kıtalarımız muvakkaten arazi ter 
ketmekle beraber bu kollan hır
palamakta ve ilerleyişlerini ağır
laşmaktadır. 
Habeşistanda göller mıntakasın
da, imparatorluk kıtaları muha-

(Devamı: Sa. 5, Sil. 7) 

Bütçe Müzakereleri 
Adli!Je, Sıhhat, ~ıf aarif 
Ve Dahiliye Vekilleri 

I zahat Verdiler 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel Dalılliye: Vekili Faik Öztrak Sıhhiye Vekili HulGsl A1-

rch h.11,.~Dünkü Toplantıda urc ı ın ,,.., Ed ·ı 
Beyanatı .ı. emas ı en 

Başlıca Meseleler Girit' te Kanii 
Muharebeler 

Devam Ediyor 
"Düşmanın Havadan 

Takviye Almasına 

Mani Olamadık .. 

Filonun Zayiatı 

2 Kruvazörle 

Torpidodur 
4 

Londra, 27 (A.A.) - Başvekil 
Churchill, bugün Avam Kamara
sında yaptığı beyanatta Girit va
ziyetine dair şunları söylemiştfr: 

"Giritteki muharebe bir hafta
danberi devam etmektedir. Bü -
tün bu müddet zarfında orada bu 
lunan kıtaatınıız çok sıkı ve fası
lasız surette düşman tayyare hü 
cumlanna maruz kalmış ve coğ
rafi vaziyet dolayısiyle tayyare 
kuvvetlerimiz bu hücumlara an
cak mahdut, fakat çok cesurane 
bir tarzda mukabelelerde bulu -
nabilmiştir. Pek şiddetli ve pek 
kan dökücü olan bu muharebeler 
esnasında düşman zayiatı bize na 
zaran çok ağırdır. Maamafih düş 
man kuvvetlerinin yeniden hava 
yoluyla gelerek Giritteki Alman 
kıtaatıru takviye etmesine mani 
olamadığımız için düşman tara -
fından yapılan hücumlann ağır -
lığı gün geçt.ikçe artmıştır. 

Muharebe Hanyada tasavvur 
edilemiyecek derecede hunrizane 
bir şekilde bazan bir tarafa, ha
zan diğer tarafa temayül ederek 
devam etmiş, Resmo ile Kandi -
yada ise yine ayni şiddetle, fa
kat daha küçük bir mikyasta o
larak cereyan eylemiştir. Gene-
ral Freyberg'in kumandası al -
tında bulunan kuvvetlere gerek 
erzak ve gerek insanca yardım 
kuvetleri yetişmiş olduğu için si
ze söylediğim şu dakikada bu 
harikuUide parlak mukavemet 
muvazeneli bir şekil almıştır. Bah 
riye kuvvetlerimiz düşman ta -
rafından karaya ihraç hareketi 
yapılmasını şimdiye kadar men'e 
muvaffak olmuşlardır. Yalnız as
kerle dolu bazı Yunan kayıkları
nın Giride varmağa muvaffak 
olduklarını kabul etmemiz ica -
heder. Denizaltı gemilerimiz ta-

CDevamı: SL 5, Sil. f) 

l:iatipler Nüfus Meselesi, Trahom ve Sttma 
ile Mücadele, imtihan Usulleri ve Lisan 

Tedrisatı Hakk1nda Temennilerde Bulundular 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi bu

gün öğleden sonra saat 14 de Şemsettin Günaltayın reisliğinde 
toplandı. Bütçe müzakeresine devam edilerek Dahiliye, Hariciye, 
Sıhhat ve Içtimai Muavenet, Adliye ve Maarif Vekiletleri bütçe
leri müzakere olundu ve aynen kabul edildi. 

Dahiliye bütçesinin müzakeresi sırasında söz alan hatiplerden 
Avni Doğan nahiye müdürlerinin işlerini yapmaktan iciz bir va
ziyette bulunduklannı, kültürlerinin ve görgülerinin bu ifi yap
mıya müsait olmadığını, bunun 
için kurslar açılması lazım geldi- ! 
ğini söyledi. Mazhar Müfit Kan ·i L ı 1' G••r 
su, Nahiye müdürlerinin istikba- ava e 0 e 
linin karanlık olduğuna işaret e-
derek onlann idari seviyelerinin Fransanın 
bu sebepten dolayı dun olduğunu 
ve Dahiliye Vekaletinin bunların y •f 1 • 
terfih ve terfiini temin eden yeni azı e erı 
tedbirler alması lAzımgeldiğini 

söyledi. Rasih Kaplan, idare a -
damlarının vazifelerini görmek -
teki zaaflarının sebeplerjni 
teşkilat meselesinde aradı. Tef -
tiş ve mürakabe imkinsızlıgıntlan 
bahsederek imparatorluk usulle
riyle bu memleketi idare etme
nin kabil olamıyacağını beyan 
ettL 

Abidin Bingöl, Kaymakam ve 
Nahiye müdürlerine memleketi 
gezdirin, gösterin ve memleket 
ihtiyaçlarını. anlattıktan. -~nra 

1 iş vermek lizım geleceğını ızah 
etti. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 1) 

Baıvekil Perıembe 

Günü M. Meclisinde 

izahat Yerecek 
Ankara, 27 (TAN Muhabirin

den) - Bütçe müzakeresi per
şembe Jı?ünü ikmal edilecektir. 
Bu münasebetle Başvekil dok
tor Refik Saydam mecliste be
yanatta bulunacak ve alelusul 
itimat reyi istiyecektir. Başve
kil bu beyanatında memleket iş-
lerine dair aeniş izahat vere
cektir. Harici siyasetten de bah
setmesi muhtemeldir. 

Ahvali hazıra dolayisiyle mec
lis ~ecen sene oldu,iu aibi yine 
tatn yapmıyacak ve 15 J(iinde bir 
toplanmak suretiyle faaliyetine 
devam edecektir. 

" Sulhü Korumak ve 

Sosyalizmi Sonra da 

Tesis Etmek .. 

LAVAL 
Londra, 27 (A. A.) - MareŞal 

Petain tarafından vazifesinden 
çıkarıldıAı Riindenberi ilk defa 
olarak radyoda nutuk söyliyen 
Laval, ezcümle şöyle demi.ıir: 

"Amerika Birleşik devletleri 
Fransayı, Bitlerin, tarihte misli 
~rülmemiş bir 1estle uzattı~1 e
li reddetmiye teşvik eylemekle 
memleketimizi pa~alanmıya ve 
mahvolmıya sevkQl:lebilir.,, 

<Devamı: Sa. 5, ~ü. 6 ı . 
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HARBE NASIL YAKLAŞIYOR 7 'j , ______________________ _ 
Roosevelt 
Nasll Yaşar ve 
Nasll Çahşır ? 

-4 

Roscvclt'in yakınları zi-
yaretçilerin yanında fazla 
kalmasına müdahale etmek 
isterler. Fakat o, bu hare • 
keti hiddetle karşılar ve "Ben 
o temaslardan memnunum.,, 
der. Çünkü beni görmiyc ~e -
]enlerden her biri, halk ihtiya
cının aksi sadasını getirir. Son
ra, hence onlar cfkara uınuıuı
yeyi temsil eder. Bu onlarla 
hasbühallerdc bulunmak sure
tiyle her sınıf halkın düşiince
lerini tanıyorum.,. 

Hemen bütün devlet adam • 
!arının aksine olarak, Roo

sevelt hemen her gün, sabah sa
fası sürer: Saat dokuzda uyanın
ca, kahvaltısını yatağında yapar, 
ve birkaç cigara tellendirdikten 
sonra, en samimi ve mahrem me
sai arkadaşlarını kabul eder. O 
sırada, daimi doktoru Dr. Mcln
tire'de yanına girer, ve ondan na 
sıl olduğunu sorar. Cümhurreisj 
ona ekseriyetle; her zamandan 
iyi olduğu cevabını verir. Onu 
muteakip, Roosevelt'in yanına, 
hususi kitibi Steve Early, ve hu
susi katibesi Marguerite Lehant-
la, G l Watson girerler. 

Bu ailevi içtima, günün ilk kon 
feransını teşkil eder. Eğer Roo -
sevelt' in haleti ruhiyesi her gün 
iyi ise, bunun müessiri, daima 
bırbirinden enteresan hikayeler 
bularak anlatan General W.atson 
dur. O sıralarda, General Wat -
son, bir sabah Rooseveltten şu 
hikayeyi dinlediği zaman, hiç 
şaşmamıştı: 
"- Bir gün, ikinci zenci, 

"Pennsylvania" caddesinde do -
!aşıyormuş. O sırada, ortada bir
denbire, motosikletli polisler pey 
dahlanmış. Ve bu motosikletli po 
!islerin ortasında da, büyük, si· 
yah bir otomobil varmış. Zenci -
!erden birisi, bunların ne oldu -
f!unu kestirememiş, ve arkadaşı· 
na sormuş: 

"-Ne oluyor kuzum?,, 
Diğer zenci, bilgiç bir insan gu 

ruriyle cevap vermiş: 
"- Cahil herif ... Görmüyor mu 

s~n? Cümhurreisi Roosevelt g(). 
çıyor,, 

Bu cevap, birinci zencinin hay 
retini bira:ı: daha derinleştirmiş. 
Ve adamcağız şaşkın şaşkın: 
"- Tuhaf şey ... Demiş, acaba 

bizim reis, ne yaptı ki, polis ta
rafından bu derece şiddetle takip 
olunuyor?., 

Bu kabil fıkralar faslı kapanın
ca, ciddi mesai saati başlar. O 
zaman, General Watson, Cümhur 
reısine, kendisini görmek istiycn 
!erin listesini arzeder. Ve Cılm· 
hurreisi, bu listeyi dikkatle göz
den geçirdikten sonra, kabul e
deceği kimselerin isimlerini tes
bi t eyler. Ayni zamanda, ran • 
devu istiyenlerden hangilerinin 
Steve Earle'e, yahut başka han
gi mesai arkadaşına gönderilece
gıni tayin eder. 

Bittabi, bu liste her zaman 
k~~~ değildir. Çünkü gün gelir 
kı, Cümhurreisi, bir, veya birkaç 
zıyaretçiyi de, son dakikada ve 
fcvsalfideden olarak kabul eder. 
Bu ziyaretçiler ise, bilhassa 
Ctımhurreisini görebilmek içi~ 
çok uzun mesafeler katetmiş kim 
seler arasından seçilir. 

• Bazan, Cümhurreisinin, husu
sı katibesinden bir randevü ko -
parabilmiş kimseleri kabul ettiği 
de vikidir. Fakat bu hldise, tama 
miyle istisnaidir. Çünkü Roose • 
velt'in hususi katibesi Marguerite 
Lehand bu bahiste çok lütufkar 
değildir. 

* * C ümhurreisi, saat dokuzdan 
on bire kadar, yatak oda

sındadır. Ve dosyalar, mektuplar, 
t~lçraflarla meşgul olur. Saat on 
b~rı çeyrek geçe, mesai odasına 
gırer. Ondan sonra, ziyaretçile -
rın kabuliıne başlanır, ve Cüm -
hurreısinin yanına her çeyrek sa 
att~ bir ziyaretçi sokulması su
retıylfı, bu iş de, öğle yemeğine 
kad_~r surer. Roosevelt, öğle ye -
ınegıni, yazıhanesinde yer. Tam 
o anda yanında bir ziyaretçinin 
bulunması, bu programın bozul -
ınasını icap ettirmez. Zaten ye -
ınek uzun sunnez. Çiinku Roose
veJt, - nadir zaru~etler müstes
na - yemek sofrası başında uzun 
müddet oturmaktan hoşlanmaz. 

kü Roosevelt, bu saatleri perşem 
be günleri " l\füli Müdafaa komi
tesi ,, ne, cuma günleri nazırlar 
konseyine, salı günleri de matbu
atın kabulune tahsis eder. 
Vakıa Avrupa harekatının ken

disine mütezayit bir faaliyet tah 
mil etmesi yüzünden, Rooscvelt 
hazan, gazetecileri bekletmek 
mecburiyetinde kalır. Fakat o sı
cak tebessümiyle salonda görü -
nur görünmez, gazeteciler, ak -
şam tab'ının geri kalmasından 
duydukları üzüntüyü derhal u -
nuturlar. 

Roosevelt, beş buçuğa kadar 
mesai odasında kalır. Orada, me
sai arkadaşlariyle istişarelerde bu 
lunur. Sefirleri kabul eder. Nu -
tuklarını hazırlar, telgraflarını 
dikte eder. Hulasa, alUkadar ol
duğu işlerin, en ufak teferrüatiy 
le bizzat uğraşır. 
. Roosevelt'in yakınları, ziyaret

çılerden bazılarının onun yanında 
fazla kalmalarını tenkit ederler. 
Çünkü onlar, Roosevelt'in, ziya
:et müddetinin dolduğunu nya
ga kalkarak ima edemeyişini sui
istimal ederler. 

Fakat Roosevelt, yakınlarının 
bu müdahalelerini hiddetle kar -
şılar, ve: 
"- Ben o temaslardan mem -

m~num ... Der... Çünkü beni gör
mıye gelenlerden her biri, halk 
ihtiyacının aksi sadasını getirır. 
Sonra, bence onlar, efkarı umu
miyeyi temsil ederler. 

Ben, onlarla uzun hasbihaller 
de bulunmak sayesinde, hem iş 
adamının, hem sokak adamının 
en samimi düşüncelerini tanıyo~ 
rum. Beni onlar oyalamıvorlar bi 
lakis, suallerimle onlarm ziya~et 
!erini uzatan benim!,, 

* * 
Gençliğinde kendini yaknlı

yan çocuk felcine rağmen, 
Roosevelt büyük bir spor merak
lısıdır. Ve bilhassa yüzme spo -
rundan hoşlanır, bunun içindir ki, 
"Beyaz Saray" da bir yüzme ha
vuzu yaptırmıştır. Ve günün son 
imzalarını attıktan sonra yaptığı 
ilk iş soluğu orada almaktır. Ve 
bu iş ekseriya, saat on sekiz su
larında vaki olur. 

Doktor "Mclntire" Roosevelt-. .. . ' 
ın yuzmesıne - yarım saatten faz 
la .suda kalmaması -şartıyle - izin 
vermektedir. Onun bir raporuna 
göre, Roosevelt yüzmek sporun
dan fevkalade müstefit olmak -
tadır. Çünkü bu sayede, adalrıtı 
yumuşamakta, ve dimağı ferah -
la maktadır. 

Banyodan sonra, George Fox'
uı; vazifes~ ~~şlar. Gcorge l''ox, 
Cumhurreısının masajcısıdır. 

"F?x,, , maderane bir şefkat 
ve dikkatle, kuvvetli ellerini 
Roosevelt'in vücudu üzerinde 
g~~diri.~, .~e onun cildinden, gii -
n.un butun yorgunluğunu gide -
rır. 

Masaj ve istirahat, Cümhurre
isine zevkli bir ferahlık tattırır. 
Fakat onun günlük çilesi, henüz 
sona ermekten çok uzaktır. Çün
kü Madam Roosevelt, akşam ye
meğine misafirler davet etmiştir. 
Ve Roosevelt, - gençliğinden kal
ma bir itiyatla - misafirlerine ik
ram olunacak nefis kokteylleri 
bizzat hazırlar. 

Yemekten sonra, Roosevelt, si
nema seanslarına tahsis olun::ın 
salona iner. Eğer gösterilen film 
ler komikse, Roosevelt bir çocuk 
neşesiyle kahkahalar atar. Fa -
kat eğer film hoşuna gitmezse 
Roosevelt, orada bulunanları nı~ 
h.atsız etmemek için, salonu scs
sızce terk.eder, ve husui çalışma 
odasına gıder. Ve film bitinciyc 
misafirler dağılıncıya kadar ora: 
da kalır. Çünkü onun Adeti, ge
ce geç vakitlere kadar çalışmak
tır. 

Harpten evvel, Roosevelt ti . 
tiz ve koyu bir pul kolleksiyon
cusuydu. Pullarına hıç kimsenin 
el sürmesine müsaade etmezdi. 
Roosevelt'in en büyiık zevklerin 
den birisi, kolleksiyoniyle biz • 
zat meşgul olmak, hatta pulları
nı yerlerine eliyle yapıştırmaktı . 
Amerikalılar, Cümhurreislerinin 
b~. merakını bildikleri için, ona 
mutemadiyen pul gönderirler. 
Bunlar arasında, fevkalade kıy • 
metli olanlar da vardır. Bu yüz
d~n, Roo~evelt'in yazıhanesi uze
rmde daıma, gönderilmiş pul pa
ketleri bulunur. Son zamanlarda 
ço~una hadisatın fevkalfideliği v~ 
musa.adesbliğt yüzünden el sürül 
memış olan bu paketlerin mikta
rı bir hayli çoğalmıştır. 

Roosevelt'in, bir zaafı da de _ 
nizciliğe karşıdır. onun yat'ak 0 • 

dası da, çalışma odası da her 
boydan her neviden deniz ~e de
nizcilik maketleriyle doludur. Ih
timal bu merak Roosevelt'e Wil
son'un devri riyasetinde bahri -
y~de çalıştığı günlerden kalmış • 
tır. 

TAN 

Beş Ihtikô.r Suçlusu 
'(evkif Edildi 

Bunlardan Biri Fiyat Mürakabe Bürosuna l'ahah 
Mal Satar~en Yakalandı ve Mahkemeye Verildi 
Mahmutp~ada manıf~tura~ı : ltızımgelcn yazı makinesini fi - k&.rar verilmiştir. 

lık yapan Osep Karak!lş ı!e şerıkı yatları mürakabe bürosuna 35') Galatada Perşembe pazarında 
~.rsev~r P~pa.z~an, duk~nlar~na liraya satmak suretiyle milli ko- 1iraat Jlletleri üzerine iş yapan 
. ır muşterı gıbı gelen fıyat r:rn · ~1;1nma kanununa muhalefet ettı- Memduh Ozinal adında bin de 
ıakabe memurlarına metresı GO gınden yakalanmıc: ve adliyC'-'C ptı1luk d ·1 d · ı · r.o k ru t 1 b 110 k . . . :.- .. . J' ucu enı en cmır en ~ 

u şa sa ı an asmayı u - verıJmıştır .Salaha dun aslıye j- kuruşa satacakken 100 ku~us 
ruşa satmışlardır, Ortaklar bu - kinci ceza mahkemesinde tevkif s ırn ştır D · 1 • t · 1'"

3 

nunla da kanaat etmemişler h:ık l t a 
1 

• emır.erı sa ın n an , • o unmuş ur. f' t ~ k 
larında zabıt tutmak istiyen me- B d b k B -ı " K 1 

1;Y~ mura abc memurları ken -
. . .. . . un an aş a eyog unua a dı~ınden fatura istedikleri zaman 

murlara ellı lıra ruşvet tcklıfınde yoncukulluğundaki beş odalı evi- d 50 kuru t f ı k 
bulun 1 rdır B 

.. . . . . a ş an ::ı ura verme 
muş a . unun uzerme nın kırasını 20 lıradan 26 liray:ı 1· .,ıemı·şı·r B ·· · ı. 'k" · b. ·· ·· h lı " ı . unun uzerıne yar.a· ı ın.cı . . ır cunnumeş ut ya~ı nış çıkaran Kirisi adında bir kadın lcın.ın Memduh dün adli <? c ~e-

ve ıkısı de mevcuden adlıyeye yakalanmış adliyeye verilmiş~ir. . . . y y 
verilmişlerdir. Sultanahmet ikin- Asliye ikU-:ci ceza mahkemesin- r1lmış ve_ aynı mahkeme tarafın-
ci sulh ceza mahke~esine sevk de duruşması yapılan Kırisinin dau tevkıf olunmuştur. 
olunan suçlular tevkü olunmuş - suçu sabit görüldüğünden evin Galatada kundura mağazası s::ı 
lardır. bir senelik kira bedeli olan 312 hıbı Yorgi de alelade kur.dura-

Karaköyde Standart fabrikala lira ağır para cezası ödemesine, ı:ırı 1050 kuruşa saLnııık suretıy
rının ac~teliğini yapan Salaha bu parayı vermediği takdirde be le ihtikar yaptığınclnn y::ıkalan· -
adında bıri 160 liraya satılması her lira başına bir gün hapsine oııc ve tevkif olnımuştuı. 

PİYASADA: Liselerde 
ithalat Tüccarlarının 
Vekalete Müracaati Muvaffakıyet 

Son günlerde lngiltereden 20 
ton kalay mühim miktarda pa
muk ayrıca iki gün evvel Bağ
dattan 100 balya çuval, 100 san
dık çay gelmiştir. 

Nisbeti Fazla 

Maarif 

Broşürle 

Vekaleti Bir 

Bir Albüm 

Hazırlıyor 

MÜTEFERRiK: 

Sahte Plaka Taşıyan 

Otomobiller 

Şehir dahilinde komşu vilayet. 
!erin isim ve numarasını taşıyan 
plıikalarla çalışan otomobillerin 
çoğalması nazarı dikkati calbct
m iş, kontrollere başlanmıstır. 

Sahte plak{! kullanan şoförler 
görülmüştür. Vilayet civar vila
yetlere bir tezkere göndererek 

Tatilde Bütün Yoksul 

Çocuklar Himaye 
1 

Edilecek 
Şehrimizdeki vilflyet maarif 

memurları dün maarif müdü -
rü Tevfik Kutun riyasc>tin -
de mühim bjr toplantı yap -
mışlardır. Toplantıda dört ay
lık tatil devresinde ilk o
kul çocuklarından yardıma muh 
taç olanların, de.,.slerden geri ka
lanların, sayfiyelere gidcmiyen -
lcrin, bünyece zayıf olanların ııe 
suretle himaye edilmeleri mev -
zuu üzerinde esaslı kararlar alın 
mıştır. Alınan kararlara ~öte; 
bünyece zayıf olan çocukların 
prevantoryoma, mikrobik hasta
lıklara düçar olnnlann sanator -
yuma gönderilmeleri temin edHe 
cek, çocuk bahçelerinden bütü n 
çocukların istüade etmeleri için 
mahalli propagandalar yapılacak, 
çocuk amplarından kafi derece 
de iyi randıman nlmak için bü
tün öğretmenlerin kamplarla a -
Ulknsı bulunacak, 15 temmuı; -
da bir "tatil kursu" açılacaktır. 
Bu kurslar bütün kazalar.(ia ma
arif memurlnnnın idaresinde fa
aliyete geçecek, maarif memurla 
rı lüzum görürlerse kursları na -
hiyelere de teşmil edeceklerdir. 

Toplantıda toplu talebe geri -
leri yapılması da ileri sürülmiiş 
ve bu fikir memnuniyetle kabul 
edilmiştir. Her öğretmen istediği 
kadar talebe toplıyacak ve bun -
!arla şehir içinde seyahntler, kır 
gezileri yapacaktır. 

Lokantalarda 

Francala 

z 

Adım 

Yazan: Naci SadullaJ 
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" Hapishane, içtimai hayatın 

aynasıdır! ,, diyen miite -
fckkir haksız değildir. Çünkii 
hapishanelere dii en vatandaşlar 
tarnfından işlenen ciiriimlerin is. 
tatistiğine göz gezdirince, fert · 
lcr arasında kanlı ihtilaflar do
ğuran içtimai , .e iktisadi aykırı
hklnrı bulmak kolaydır. Bunun 
içindir ki, her hapishane, bize iç
timai ve iktisadi ~ aralnrımızdım 
(oğunun köklerini gö teren zen. 
gin bir lfıl>0rntuvnı·dır. Biz, bu 
liiboratuvarlnrda, "ciiriiın,, lcri 
doğuran tohumlar.ın çoğunu öğ· 

rcncbiliriz. Her caninin ronın111n. 
da, bize der teşkil edebilecek a 
cı hakikatler doludur. Ve biz. 
lıaı>ishanelcri tetkik ederek ce
miyeti , ve cemiyeti ıslnh ede· 
rck hapi:;lıaneleri temizleyebili
riz. İnırah adası ise, bu iddianın 
canlı, ve km' etli 'esika~ariyle 
doludur. 

İleri bir cemiyette lıapisltnne, 
nnormal bir miie sc cdir. Çiinkü 
ileri bir cemiyette, bugün mev
cut bulunan biiti.in malUm sebep· 
leri ortadan kaldırılacak olan 
"ciiriim", ancak, mecnunların, 
veya. yarı mecnunların işliyebi
focekleri bir harekettir. Ve on
lnrın mevkileri de, hapishaneler 
değil, Jıastahanclerdir. 

Çay ve kahve birliği tarafın -
dan sipariş-edilen 1000 çuval kah 
ve dün Mersinden Haydarp~a 
ya gelmiştir. Ayrıca Brezilya 
kahve şirketi tarafından getiri -
len 30 bin çuval kahve de bir -
kaç güne kadar şehrimize gele -
cektir. Ticaret Vekfıleti bu kah
velerin tevzii hakkında çay ve 
kahve birliğine talimat gönder -
miştir. 

Bt: sene resmi liselerin son s•· 
nıfıarında olgunluk imtihan.arına 
g;rcnlerin muvaffakıyet nL~beti
r.in geçen seneden Iaz~n olduğu 
gfü·ülmüştür. Yaµ;laıı bir istat:-. 
tığe göre bu sem bütün resmi 
liselerin edebiyat kolundan 1001 
talebe olgunluk imtihanına gir
miş, bunlardan 685 i muvaifok 
olmuştur. Fen ko!undan gireıı 

5 l 7 talebenin de 307 si imtiha
ııı kazanmıştır. Husu~ liselerin 
ol~unluk neticeleri ile orta oicı•I 
lar:n muvaffakıyet miktarı yarın 
belli olacaktır. 

kendi çevrelerindeki otomobille
rin plaka numaralarını istemiştir. 
Bu listeler gelince umumi kon· 
troller başlıyacaktır. 

Fakat bugiin bile, bir (Ok cc· 
nıiyctler, nıücr.imin işlediği ci
nayetin ccşitli nıes'uliyetlerine 
ortak olduklarını kavramak in
safını göstermişlerdir. Ve bu sn· 
ycdedir ki, oralarda, a<lına hapis
hane denilen haddizatında anor
mal • müesseseye, ıniimkiin mer
tebe az kusurlu bir şekil, bir 
mf!hiyet \'Crilmişti r. 

Satdmıyacak Iınn~I~, bu • nis~ctcn : isabetli 
Vilayetin Beyannamesi _ Vi- j yola hızını de attıgımız ılk adım· 

Dışarıdan mal getiren ithal!it 
tacirleri, fiyatları mürakabe ko
misyonunun tayin ettiği kar had 
!erinin arttırılmasını istemekte -
dir. Bu hususta bazı tacirler Ti
caret Vekaletine de müracaatta 
bulunmuşlardır. 

layet bugün halka bir beyanna- D .. İkt" t .. d .. l••V •• d t dır. Ve bu tocriibe, bu me\'ZUUn un ısa mu ur ugun e op h r k" 
me neşrederek siper ve sığınak !anan francala imalatcılan bü- len mu a aza . u.r unsurlanru bi-
~leri hususunda hükumetin ver- kt'.i t · f 1 . 1. h c, hatalarını ıtırafa mecbur et-me ın ranca a ıma ı ususun- . t" 
dıği kararlan bildirecektir. Bu daki tahdidatma uyarak kendi a- ıııış ır. 

Fabrikatörler toplantısı - Dün 
yünlü dokuma .fabrikatörleri, mil 
li sanayi birliğinde bir "toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıdan son 
ra fabrikatörlerin Ankaraya bir 
heyet göndermesine karar veril
miştir. Heyet fabrikatörleri ala -
kadar eden meseleler hakkında 
Iktısat Vekaleti ile temas ede -
cektir. 

beyannamede siper ve sığınak in- ralarında dört fırının francala i- Hapislıanc iptidai şeklini mu • 
şa etmiyenlerin hangi maddelere malindan sarfınazar etmesini ka- lıafn7.a ettiği takdirde, tecriibe
göre cezalanacaklan bildirilecek, rarlaştırmışlar ve kur'a çekmiş- li miicrimlcr yetiştiren bir mik • 
pasif korunma hükümleri ilan c- lerdir. Neticede adalarda Yani rop yu\'asıdır. İmrah ise, bir ha· 
dilecektir. Sirepos'un, İstanbul semtinde pishane değil, bir tcdavihanedir. 

, Petronun, Beyoğlunda Zehra A-

Maarü Vekaleti bu sene mezun 
olan talebenin resimlerini ve mek 
tcplere göre muvaffakıyet derece 
sini gösteren bir broşür hazırla -
mıyn karar vermıştir. Bu br.:>şür 
de talebenin. m JvaGak:yet ve 
muvaffakıyetsizl=kıerinc amil o -
:ım sebepler pedagojik ve sosyo 
Jojık tetkiklere dayanarak iznh e
<li ~ C'l·ek, imtihan sistemi üzerin -
de evvelce yapılım bir anketin 
ocfaeleri etraflıca bildirilecektir. 

Por.arlarda Et Satılmıyncak - kavın. ~dıköyünde ehm<'t Ke
Pazar yerlerinde satılan etlerin çelinin fırınlarında francala ima
bir kısmının sıhhate muzir oldu- tine karar verilmiştir. Francala
~u anlaşılmış ve seyyar ctcilerin lar yalniz hastahanelere ve has
bazan kaçak et sattıkları _görül- ta oldukları sabit olanlara satı· 
müştür. Bunun üzerine belediye lacaktır. Lokantalarda bi.itün 
pazar yerlerinde et. satılmamasını müşterilere ekmek verilecektir. 

Romanyaya Gidecek 

Pamuklar Hazırlandı 

kararlaştırmıştır. 

Hükumetimizce Romanyaya sa 
tılması kararlaştırlan pamukla
rımızdan mühim bir partiyi zi
raat bankası hazırlamıştır. Bu 
partinin banka tarafından ihracı 
için bütün muameleler tamamla
narak menşe şahadetnameleri a
lnmı~tır. Gönderilecek olan bu 
partinin kıymeti bir milyon Türk 
lirası tutmaktadır. 

nazırlanmasına karar verilen 
bir "Maarif Albümü" nde ise ve
l:fı 'et memleket mikyasında ma -
h\ ıi hareketlerini cümhuriyetten 
ö!lr.eki ve bugürı'lcü kfıltilrel du
rumu mükayesclerlc anlatacak 
ve bugünkü kültür hareketleri -
o::ı müstakbel inkişafını gôstcre
CC'ktir. 

Hasta Bakıcı Kurslan - Yar
dun Sevenler Cemiyeti dün be
den terbiyesi genel direktörlüğü 
binasındaki hususi dairesine taşın 
mış ve bir toplantı yapmıştır. 
Toplantıda hasta bakıcı olmak is
teyenlerin tasnü ve hastahane -
tere tevzii işi ile meşgul olmuş
tur. Hastahanelere 25 er kişilik 
gruplar verilecektir. Yardım Se
venler Cemiyetinin ilk gönüllü 
hasta bakıcı kursu 8 Haziranda 
dört hastahanede birden faaliyte 
geçecektir, 

r ca~:Rnm 
Bir Devletin Bir Kıt'aga 
H akimigeti Realize 

Edilebilir mi? 

Bir emperyalist blokun diğer bloka kar~i mu-
zaffer olması, bunun aleyhine bliyümesi 

tarihi bir. proeess'tir. Her harbin sonunda rakip 
emperyalıst gruplar arasındaki kuvvet mü\•azc
nesi birinin lehine, diğerinin aleyhine olarak ho
zul ur. B.iri.nci cihan h•rbi böyle ıni.ihim bir nıii
vazenesızhkle neticelendi. Birinci harpten hu -
gi.inkii harbe kadar eeçen deverede her devlet 
~..-inde~i isti~nai. zıddiyetlerle bcıraber dışındaki 
ıktısadı \'e sıyası zıddiyetler arasında bir buh • 
randan bir buhrana sürüklendi. Bu mücadele • 
nin harbe, bir harbin diğer bir harbe müncer o
J~~ak d~\:anu, her de,·let makani:r.masını, içtimai 
bunyesını zayıflatır. Harp zaferle dahi neticclen
~e bu bi.inye ufiyeti zaruridir • . Mağlüp devletin 
ısc zaafı daha umumidir, 

Yazan: Sabiha SERTEL 
İ!:tiınai sefaletini, iktısadi esaretini, istismara ve 
emperyalizme ka~ı ~uurlnnan bi.itün milletle -
rin reaction'unu, hesaba katmak lazım. llir tek 
de\•letin bir kıtaya hakimiyetine, her şeyden 
evvel bu milletlerin istiklal şuuru mani olacak 
y~niden bir emperyalist kuruluşa, dünyaya ld ~ 
kım bir tek de\'letin emperyalizmine imkan lu
rakmıyacaktır. 

Bugün_k~ iktısa_di :~ckamiilii_n seyrinde, mi.is-
takıl ıktısadı bunyelere ınıkin kalmadığı, 

bütün milletlerin iktısaden biribirine bağlı var
lıklar olduğu, iktısadi makanizmanın emperya -
Jizm şartları içinde dahi beynelmilel birliklere 
doğru ilerlediği malfımdur. Fakat bu birleşme, 
bir tek ~e~letin ~akimiyeti altında, emperyalizm 
ıartlan ıçınde mı, yoksa milletlerin içtimai nrlık 

ADLİYEDE: 

Randevücü Atina 3 

Buçuk Sene Hapse 

Mahkum Oldu 
Birçok genç kızları fuhşa sev

ketmektcn suçlu sabık.\1ı rande -
vücü Atina ve Katina ile ortak
larından Amclya, Vasila, Pula ve 
Efrepi'nin muhakemeleri dün as 
liye altıncı ceza mahkemesinde 
nihayete ermiştir. 

Verilen karara nazaran; Atina 
ve Katinanın Galatasaraydaki ev 
!erinde randevücülük yaptıkları 
mahkemece sabit olmuştur. Ati
na ile K.atina üçer sene, altışar 
ay hapse, 233 er lira para ceza
sına, Amelya ile Vasila Pula birer 
sene dokuzar ay hapis ile 116 şnr 
lira para cezasına, Efrepi de 3 ny 
hapse mahküm ve suçluların be
şi de tevkif edilmişlerdir. 

8 Yıl Yatacak Nişanlısı 
Perihanı kıskanarak arkadaşı Beh 
ramı tabanca ile yaralamaktan 
suçlu Celfıl Nalbantoğlunun du -
ruşması dün ikinci ağır ceza mah 
kemesinde neticelenmiştir. Mah
keme suçlunun 8 sene ağır htıp
sine, müebbedcn tımme hizınc -
tinden mahrumiyetine ve 8 sene 
mecburiyeti kanuniye altındd tu 
tutmasına karar vt:'rmiştir. 

Türkiye Köylerinde 
Zirai Tetkikler 

Sıvas, 27 (A.A.) - Ziraat Ve -
k!'ıletinin, köylülerimizin kalkın -
masını temin edecek kararların 
alınmasında bir esas tutmak için 
birkaç senedenberi Türkiyenin 
10,000 köyünde yaptırmakta bu
lunduğu tetkiklerin devamı oln
rak bu yJl da Yıldızeli ve Zara 
kazaları köylerinde araştırmala -
ra başlanmıştır. 

İcra Muhasebesi Dört 
Gün Kapalı Bir ~ek devletin. bir. kıtaya hakimiyeti anc:ık 

.. hır zafer netıcesınde tahakkuk edeceğine l~nnı muh~faz.a .cd~!'ek, .kar veya pazar için is
tıhsal zıddıyetını çıgneyıp, her milletin kendi 

940 mali senesinin bitmesi ve> 
hcsabatı umumiyenin 941 sene
sine devri dolayısiyle Mayısın 
31 inci Cumartesi ve Haziranın 
2 inci Pazartesi 3 üncü Salı ve 

Tahrikler :neticesinde miicrim 
damga ı yemi olan talihsizler, 
oradn, cemiyete kinlerini unu. 
tuyorlar. Hiirriyetlerine kavu a
cakları giin. yeniden ciirüm i le· 
rni:re mahkum olmamanın çare· 
lerini öğreniyorlar. Bu çareden 
müstefit olmak için muhtaç bu
lunduklnn maddi imkana ka\'u• 
şuyorlar: Çi.inkü İmralı onlara, 
naınusknr bir sıfatla, miitc\•azi 
bir de sermaye temin ediyor. Ve 
bu himaye, bu şefkat, onlnnn hir 
ciiriim i ]emekten duyduk1nrı ta. 
lıii .. ııcdamcti bil bütun gideriyor. 

Ustelik unutulmasın ki, yine 
İmralı saycsinle, bin küsur va
tnnclnş, Adliye Vekaletinin sır· 
tından geçine.n muzir birer para· 
zit olmaktan kurtarılıyor, ,.e müs 
tahsil birer vatandaş mevkiine 
sokuluyor. 

Halbuki bugün diğer hapisha· 
nelerimiz.in idarelerini heniiz im· 
rnlr şeklinde organize edeme
miş bulunuyoruz. Ve biz, bütiin 
cezaların infaz eklini, İmralıda
ki prensibe uydurdufrumuz tnk· 
dirde miicrimc verilen cezadan 
en sonunda cemiyetin de zarar 
giirmesine meydan bırakmamı~ 
olacağız. 

Bir kısım mahkfunların ~lıstı. 
rılmalarına karar \'erilmesi mü
nasebetiyle l azmak ihti)·ae,ını 
duyduğum bu satırlar, belki bu 
davayı Jayikiyle izah etmekten 
aciz kalmıştır. Eğer ek ik kal· 
mış noktalar çoksa, insaflı oku 
yucularım bunu, bin sayfalık 
bir eserin genis Jıncmi içinde bi
le. zorhıkln hiilUsa edilecek bir 
me\'zuu, iic sütuna sığdırnuya 
cabala ·ısının ha.ğtslasuılar: Çiin 
idi bu mevzu "cürüm'', ve "ceza" 
nıcflıııınlannın tarihi kadar J:e· 
niştir. Eski ,.e lıaklı bir iddiayı 
rılahildij!ine lıülfi'ia edip tekrarlı
:varak di:re.yiın ki. "ciiriinı". ,.e 
"mücrim'' telakkilerini kftfi de . 
l·eccde ilcri)·e {tötürcnıi~·en cemi 
yetler, mahkiım edecekleri her 
mi.icrim'c birlikte. o mücriınden 
ziyade kendilerini tcczive etmis 
olncnklardı:r. Ve çok ·üJdir im
ralı. bu hakikati zamanında kav· 
radıi:rımızı müjdeliven mfi bet 
,.e iiınit dolu bir vokıi'ıdır!. ' 

Yunanistana Gidecek 

Heyet Ankaraclan Ayrıldı 

Ogleden sonraki mesai müdde 
tinın ilk kısmı ) me ziyaretçılere 
tahsis olunur: Bu program, haf
tanın uç gününde değişir: Çun -

Roosevelt, ayni zamanda ken
disine Noel'lerde gönderile~ kart 
postalları da biriktirır. 

g.ore, muzaffer devletin bu hakimiyeti nasıl rea
l!ze edebileceğini düşiinebiliriz. Fakat emperyn
lıst gruplardan birinin kat'i zafere varmasından 
evvel, cemiyetlerin hiin~·elerinde meydana ~cfo· 
cek aanıntıyı, tabiiyet altına giren miJletlerin 

ih~iyacına g~re istihsal yaparak, noksanını diğl.'r 
mılletlerle hır coopcration halinde miihadele et· 
me iyle mi olacaktır? Bu sualin cevabı aynca 
tetkiki lazımdır. 

"-~-- ~"""*-"·-------·--·,------ ..) -- __ .. _ ·--··------·-
4 üncü Çarşamba ı!Ünleri icra 
muhasebesinde tahsilat ve tedi
vat muamelesi vamlmıvacaktır. 

Ankara, 27 <TAN) - Atina 
sefiri~izle sefaret erkanını al -
mak uzere Ankara vapuriyle Yu 
nanistana gidecek olan ve Hari
ciye Vekale ti mümessillerinden 
mürekkep bulunan heyet bugun 
Ankaradan htanbula hart;kct et 
mişlir 

• 
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ABONE BEDELi 

Ecnebi 1 TAN 
Adres deOlştlr· 
mek C25\ Krt 

TUrklye Ecnebi I TDrklye 
1400 Kr. 1 sene 2800 Kr. 400 Kr. 8 Ay 
760 ., 8 Ay 1600 .. 160 .. 1 Ay 

800 Kr 

800 - -1 \. 

Dünyanın 

-Siyasi 
Manzarası 

l - Gelen h bcrler, İngiWerin Gi
ridc buyuk bir ehcmmıyct verdik
lerini ve bu mühım mevkii ağır :ı:s
yiatı da göze al:ırak müdafaaya 
ga~'rct ettiklerini göstcrmek!.cdir. 
2 _ Bı mark zırhlısının batmnsı, 

Alman donanması içın bilyiik bir 
kayıptır. 

3 _ Lnvnl'Jn Amcdkan milletine 
yaptığı hitabın tcsırsi:ı: kalacağı a
§ıkardır. Rooscvelt'in söyliyeccğl 
nutuk belki de Laval gibi düsü
ncnlc;e bir cevap mahiyetini haiz 
olncnktır. 

Girit'teki Harp~ 

Deniz Muharebesi : 

G üniin en miihim askeri 
hadisesi, Bismark zırhlı -

sının, Almanların çok zaman ev 
''c·l battığını ilan ettikleri Arc -
Royal tayyare gemisinden kal • 
knn tayyarelerin attıkları torpil 
lcrlc hasara uğny~rak Jngiliz 
donanması tarafından bahnlına 
sıdır. Bizzat Misfcr Churchill'in 
dediği gibi, diinyanın en kuv -
\'etli harp gemilerinden biri o -
lan Bismnrk'ın batması, Alman
~·a icin biiyiik bir kayıptır. Şim· 
di Almanların elinde, Brrst li -
nıanında ınalısur yahut hasara 
uğramış bir vaziyette . muattal 
kaldığı söylenen Gneısnau ,.e 
Scharnhost kru\'azörleriyle nere 
de olduğu helli olımyan Ooyç -
land cep kruvazöründen bal!ka 
miihim saffıharp gemisi kalma
mıştır. Bismark tipi~deki aın_ir.al 
Tirpiç zırhlısının hızmete gınp 
girmediği de mallım değildir. 

Laval'in Sözleri: 

Mösyö Laval'in Amerikan 

1-ngi.lizlcrin '?irid~ ç
0

ok eben~- milletine yaptığı garip hi 
ınıyct verdıklerı. 'e bu ı~u- tabenin esaslı noktaları şunlar· 

him mevkii ağır zayıatı da goze dır: 
alarak. müdafaaya gayret ettik- 1 - Amerika Fransaya Al-
leri göriilmektedir. manyanın misli göriilınenıis bir 

l\lister Churclıill diinkii nut - alicenaplıkla uzattığı eli reddet. 
kunda bir haftndanberi başlı - meğe tesvik eylemekle mem· 
yan Girit harbinde,. ~o,b'Tafi va· leketi parcalnmağa ve mahvet
ziyet dolayısiylc lngılız ta.n:are- meğe sevketmektedir. 
]erinin Alman tayyarclerının as 2 - Dii!er harplere henzemi· 
ker nakJetmelerine mani olama- ''CD ihtilfıJci \'C İnkıfRl>C' mahi· 
diktan için hava yolu ile gel~n ;•ett

0

e olan bu harpten Avrupa, 
Alman kuvvetlerinin tutunalııl- ~skisinden daha iyi te&kiHitlan> 
dıklerini ve takviye kıtaatı al - ınış \'e müreffeh olarak çıka • 
makta olduklanm, fakat hava caktır. 
muhafaza kuv,·etlcrinin hi~a. - 3 _ Fransa yaşamak istiyor 
yesinden mahrum oldukları ıçın ve yaşayacaktır ve Avrupanın 
ağır zayiata uğnyan d~nanın~ - büyiik de\'letleriyle beraber sal 
nın şimdiye kadar~ d~nızd-:.n ıh- hü tesis edecek. işsizliği, sefa
raç yapılmasına nı~nı oldugunu, leti ve huzursuzluğu ortadan 
adaya lngiliz takvıye ~uvvetle- kaldırarak sosyalizmi tesis e· 
ri göııdcrildiğind~n mu.caıfolc:_ - decektir. 
nin mü\'azencli hır şekıl aldıgı- 4 _ Avrupanın yeniden ku
nı söyledikten sonra, Mısıra. ı~a: rulmasında Amerika, sulh ~·olu 
Zaran ı"leri mevzilerden bırrnı 

ile biiyiik bir rol oynıyabilir.Ye. 
teskil eden Gil'it adasında cerc - ni Avrupa Amerikanın servetle ,.;:n eden muharebenin nctie.e.si -' ı rinin bir çoğuna, Amerika da 
ne olursa olsun humın lngı u l d b" f A vrupanın senet erin en 11 
harp tarihinde şerefli bi~ 5?Y a kısmına muhtaçtır. İki kıta ara. 
teskil edeceğini kaydctınıştır. sında mübadele yeniden başla · 

'lll\luhakkaktır ki, Giridin Al -
1 h·ı malıdır. manlar tarafından işga i, sn ı -

terinin mühim bir kısmı Alman- 5 - Fransa. yeni diinya ile 
lann eline geçmiş bulunan şar- yeni Avrupa arasmdaki irtibat 
ki Akdenizde Jngiliz donanma _ '\•azifesini, ancak Almanva fit 
sının hareklıt sahasını ciddi bir tam bir iş birlilti tesis ettiği tak. 

Surette daraltacaktır. dirde yapabilir. 
6 - Rizim sukutumuza sehen 

Irakta Alman tehlikesi bii - olan demokrasi için miicadele 
yiiyccek ve Kıbnsa karşı da Gi- etmek bizden istenemez. 
ride karşı yapılan harekata. hen Fransanın mai!lfıhiyetini ha. 
zer hareketlerin yapılması mı • zırhyanların en haş•nda hulu · 
kan dahiline girecektir. nan, Fronsa milletinin kiidi~ 

:Fakat Girit adasının müdafa- hir ekallivetini dahi temsil et· 
ası biiyük mikyasta lngiliz do- miyen ve. Amerika mi11etine- hi. 
na~masının Giridin şimalindeki taba en az salahiyettar olan 
sahada faaliyette bulunmasına l\turted sosvalist La\'al'in bu 
hağh ve bu faaliyetin, büyiik sözlerinin hic kimse ib:erinde 
zayiata mal ol<luğuna n~za~.an bir tec;ir yapmıyacai?ı asikardır 
uzun zaman de,·am ctmesı mnın Mister Roosevelt'irı Amerika· 
kiin olabilecc.k midir? .. . nın harp karsısınclaki vaziye. 

Times gazetesinin şu sozlerı tini kat'i olarak tavin edeceği 
sayanı dikkattir: tahmin edilen miihim nutku 
~ "Alman hava taarruzu kırıla- belki de Mös\'Ö Laval \'e onun 
cak yahut hava yardımından ~ibi diisiinenlere cevap teşkil e. 
nınhr~ım olan donanmanııA. dar decektir. 
bir sahndn karakol gezmesı J>a- M. ANTEN 

f'f.fü~gtı:Biim 
-NE iŞ GöRURLER? 

. ·· "kler Beyaz kiireciklcrin gördükleri 
Kanımızdakı b.eynz kur:~ı .' jandarma vazifesi, '\'Ücudün hüc-

bir memlekett~~ı posta 1 
•• :rfa~ releri arasında yavaş yavaş, sa· 

jandarm~ ~e~kılatı 1~~ d ":ı~ :oğ· atte bir milimetre yiirüyüşle do 
ordusu. gıbıdır. Be 1 .da 1 • •• taşmaktır. zaten kol gezen jan
rusu; ınsanlar post~.dı fare e:~~ı- darına \'e polis devriyeleri de 
le l·andarmayı ve mu a aa 0 • ) B k"" : .. l daki be. pek hızlı yürhınez er... eyaz u. 
larını, kendı \•ucut arı~l . 1 • recikle.r böyle kol gezdikleri va· 
yaz kiircciklerin yaııtı a1rı ışd e k"t hücreler arasında vücude 

.. t b "i farkında o ına an ı 
re gore - a ~ ' . ·l te kil yabancı bir madde bulunca, onu 
fakat tabiatın sevkı~ e - ş yakalarlar yutarlar ve eritiverir-
etmişlerlir. İer. ' 

Bu işleri görebilmek içi~, be· Onların viicudü müdafaa va-
:'1''1Z küreciklerin iki önemlı has· zifeleri, şüphesiz, daha b~yük • 
~aları vardır: Biri incecik kan tür. Vücııdün bir tarafı hır ~ora 
damarlannın kenarlarından, da· uğrasa, yahut bir tarafı kesı1~e, 
marın kenarını hiç bo~ınada~, bir taraftan viicude mikrop gır
çı kı\'ermek, biri de kendı k~~dı: se beyaz kiirecikler hemen ora-

k Z ten bırıncı -.·a hiicum ederler. Fakat bu hal· ne hareket etme . a . . ,, ı · 
b. tıcesı de kendilerinin tabii yiirüyüş erı hassa da ikincisinin ır n~ .. 

demek olduğundan, viicud.umuz· '\'etismez. Kan onlan liizumu o· 
b t ol· ]

0

an "yere en Y. akın istasyona k.a.deki başka hiicre'er sa ı. 
dukları halde beyaz kiirecıkler· dar götürür, oradan beyaz ku-

demek o- r ..... ikler ince damarların arasın-de hareket hassası \'ar "" k 
hır ... Vakıa bu hareket . has.~ası dan kendi kendilerine cıkara 

Pek de hii'-·iik değildir: Dır kur~- miidafaa edecekleri yere kadar 
" ol aı· varırlar... Onların mikroplarla dk saatte bir milimetre ~: . .. l 

k t lık mücadelesini, mikropalrı nası (ler. Bununla hiç hare e sız • d 
ten elbette daha h idir. telef ettiklerini, miicadeleler e 

kendilerinin nasıl telef oldukla
rını bilirsiniz. Cerahat dedii?i -
miz şey en '7.iyade, böyle teJef ol
muş zavallı beyaz kürecikler -
dir ...• 

Onlnrın postncıhkları, kiic;ii~ 
havudnrmclan biraz uzakta k~ -
kan damarlarından yahut l~n a 
<lıkları için gıdalarını dogtu· 
dan doğruya oralardan alamıyan, 
hücrelere gıda götürmekdir .. 0 • 
mm için beyaz kiirccikler daı.1!1a 
~ekerle, yağla 'e albüminle yuk
lii bulunurlar... Bazıları pek 
yağlı olduklarından. o yi~kii ~~
saltıncı~ a kadar uzunca hır nıu -
let beklerler ... 

Görüyorsunuz ki, bir yere de· 
nizden. tayyareyle yahut şimen
d iifcrle asker göndermek de 
pek yeni hir usul değildir. Vilcu
diimüzdeki kanımız, ''tıcudün 
miidafaa ordusunu acele naklet· 
mek usulünii çoktanberi bilirdi. 

TAN 

Tarihten Yaoraklar J 
Abbasi Tarihinde 

Bermekilerin imhasına 
Sebep Olan Hadise 

yezirlerden birinin huzurun-
da, babadan oğula ve

zarette bulunan Bermeki'lerin 
cömertliğinden bahsedildiği za. 
man vezirin canı sıkılmış: 
- Bu aile hakkında zanneder
sem biraz da tarihcilerin müba
lagası var. Demiş. Böyle yalan 
dolan rivayetlere gerçek naza -
riyle bakmak akıl karı değildir! 

Mecliste hazır bulunan zarü • 
!erden biri sormuş: 

iğbirarım muhatabına hissettir • teşkil edebildiler. Bermeki'lerinı sormuş: 
memek icin: istisali Harunun Abbasi hilafe· =- Bu sarayı Me"mun için mi 

- Sen benimle Caferin arası· tini Acem nüfuzundan kurtarmak yaptırıvordun? 
na ~rme. Alevinin serbest hıra- maksadına matuf olsa gerektir. - Evet efendimiz. Siz beni 
kılmasını ben irade ettim! Demiş * * oğlunuza lala tayin buyurdunuz. 
ve biraz sonra Caferi huzuruna E n mühim azası üç kişiden Ona olan muhabbetinizi biliyo-
cağırtarak sormuş: müteşekkil olan Berme • rum. Onun için sizin sarayınıza 

_ Sana idam edilmek üzere ki'lerden en büyükleri Yahya benzer bir saray yaptırdım. 
teslim ettiğim Yahya öldüruldü bu felaketi evveİden hissetmiş- Harunun iğbirarı geçerek. s~· 
mü? ti. Zaten yalnız ailede değil, rayda Caferin oturmasını irade 

- Evet efendim. Bağdatta bile Yahyanın ilmi her- etmiş. 
- Böyle olduğuna benim ba- kesçe tanınmış idi. Caferin ki-

Şima yemin eder misin? tabette naziri yoktu; Fazl ise 
- Sizin başınıza yemin ede. cömertliğinden dolayı büyük 

rim, ki bu adam idam edilme- taraftar peyda etmişti. 
Hükümdar Hacdan döndük

ten sonra Sefer avının 
ilk ~ünlerinde Ubeyd Hacibi ça

3 

~iiEtiB ~ ·..Jl 

Tarih ve Mizah 

Tarihte bir BühluJ v•rdır kl 
Bağdadın en azametli za. 

manı olan Harunürreşit devrin· 
de hazır ce\'aplığı ile şöhret al. 
mı tı. Bühlul'ün hiikümdarın ha· 
ha bir ana ayrı kardeşi oldul!tı 
da söylenir. İşi harabatiliğe vur. 
mus, \'e biitün hayatını kalende. 
rane geçirmiştir. Haruniirreşidiıı 
ikide birde Riihlul'ü huzurunn 
getirtip kendisini giizel giyindir. 
mek, ikametine miikellef bir e\' 
tahsis etmek ve bütiin muarifini 
temin etmek istemesinin böyle 
bir rh·ayete sebep olduğu zanno• 
lunuyor. Bir giin hükiimdar yi. 
ne böyle bir teklifte bulunmuş, 
Blihlul bu teklifi kabul etmemiş: 

- Beş parmak bir değildir. 
Sen kendini saraylard.a, kasane
lerde debdebe ve daratta hapse. 
diyorsun. Ben kendimi o dar nıu· 
'hite kapatamam. Biitün dünya 
benJmdir. İnsanlar beni divane 
zannederler. Halbuki dört gün • 
liik ömiirlerinde hiç bir şe:rle 
bağlı olmamak saadetini tatmı· 
yanlara nisbetle hen daha akilim. 

Bu bir :ı:iba re\ ~dir akil ol divane 
sansınlar! 

Demiş "e ~·ine eski 
avdet etmiştir. 

* * 
hayatına - Fakat. acaba zatıalinizin ec. 

dadınız hakkında böyle yalan 
dolan rivayetler neden çıkma· 
mış? 

* * Hükümdara muadil belki de 
hükümdardan fazla nüfuz 

sahibi olan bu aile Abbasi tari
hinde pek mühim bir mevki tu
tar. Kanuni Süleyman tarafından 
veziri makbul yahut maktul İb. 
rahim Paşaya verilen mevki Ber
meki'lere verilen salahiyet ve 
nüfuza nisbetle hic kalır. Haru
nürresit devrinde BaE?dat hüku -
meti demek Bermeki'ler demek~ 
ti. 

miştir. Muhibbiddin Caferin Bağdat-
- Niçin? ta yaptırdığı sarayı vasfede ede 
- Çünkü evvela sizin bir bi· hitiremez. Bu şahane binada bü. 

ğırtır: 
- Cafere ,gideceksin. 

kesip bana ~etireceksin. 

Harunürreşit !\lekkeye 2i· 
Başını derken Biihlul Kufede mer 

ııünahın kaniyle muatep olmanı- ·tün levazımiyle ile yüz altmış 
zı istemedim. Sonra da Yahya müstakil daire varmış. Sarayın 
~bi bir mübarek zatı öldürtme. bitmesi yaklastığı zaman vezir 
nize vicdanım kail olmadı. Ken. ahbap ve nedimleri ile beraber 
disinden aleyhinizde bir hareket sarayı gezmeğe giderler; her ta
vapmıyacağına söz aldım ve ser- rafını ~ezerler. Bütün dostla
best bıraktım. rı ve nedimleri Caferin zevkini 
Harunürreşit buna karşı cevap medhettik1eri halde Ümran 01?

vermemiş fakat kendi iradesine hı Munis ai?zını acıp bir şey söy. 
edilen muhalefetten dolavı Ber- lemez. Cafer Munis'e sorar: 
meki'lerin imhasına o dakika • - Sen nicin fikrini söylemi -
dan itibaren karar vermiştir. yorsun? 

Bu aile Abdülmelik oğlu Sü- Bir başka sebep olarak da hü- - Di,f!er ahbabınız söylediler. 
leyman zamanında Sam'a hicret kümdarın kız kardesi Abbase me- Ben bir sey söylemel!e lüzum ~ör-
etmiş ve sonralan hilafet Abba- selesini ileri sürerler. Harunür- medim. ~ 
silere ı:!eçtiği zaman bütün nü • reşit. küfüv olmadığı için çocuk Cafer bu cevaptan alınır, Mu-
fuz ve iktidarı ellerine almışlar- sahibi olmamaları için Cafere nis'i bir tarafa cekerek: 
dır; silsilelerinin· İran hüküm- zifaf olmamak şartiyle kız kar. _ Mutlaka senin de bir dive
darlanna karabeti olduğu ve deşini nikah etmişti. Karı koca ce~in vardır. Her halde sövle
"Nevbahar., ateşgedesinin vakıf- bu memnuiyeti çi~nediler. Bunu melisin! Diye ısrar edince Mu. 
larınlan Sedaniye vakfının mü- haber alan Harun. Caferi ve kız nis: 
tevellisi ~ldu~u. söylen~r. .C~er· kardeşinden olan çocukları idam - Ben sana fikrimi söylerim. 
mek) ke!ımesının de hır vılay~t ettirmiştir. Vak'ayı bu sebebe Fakat kızmıyacaksın. 
adı ol~ug.u yahut bu v~kfın .mu-

1 
istinat ettirmek yanlıştır. Bunu - Yemin ederim ki kızmıya-

teve~ılerıne .ma~sus. hır likap doğrudan doğruya bir efnase o- ca.f!ım. 
olduguna daır hır rıvayet var. larak kaydetmeğe mecburuz. Cün _Sözü uzun mu söyli)'t!yim? 
dır. kil Bermeki'lerin imhası hic- Kısa mı? 

Müstesna bir imtiyaza malilc ı·etin seksen yedinci senesinde - Kısa söyle. 
olan bu aile uzun müddet ikti- vuku bulmu$1;u. Abbase ise sek- - Peki. Simdi bu cennet ~ibi 
dar mevkiinde kaldıktan sonra sen iki tarihinde ölmüştür. saraydan cıktı~ın zaman ahba-
bir gün hala tarihte m~hul ka- Bunlardan başka Caferin iki hından birinin evine ızitsen ve 
lan bir sebepten dolayı imha e- milyon dirhem sarfederek bir sa. onun evini bu yaptırdı~n sara
dilJiler. Harunürreşit en büyük. ray yaı>tırmasını, hükümdarın vın tamamen yahut buna yakın 
lerine "pederim,, onun oğulları· viliyetleri gezmeğe cıktıjtı zaman benzeri olarak görsen razı olur 
na da "biraderim,. dediği Ber• ulradı~ şehirlerde köylerde bü- musun? O dostun hakkında ne 
meki'leri aielece mahvetti. Ve- tün çiftlik ve arazinin Bermeki'- düşünürsün? Kalbine ne gelir? 
ziri, musahibi, nedimi ve nihayet lere ait bulunmasını da imha se- Cafer düşünmüş: 
hemşiresini vererek kendine e.. hepleri olarak kaydetmek doğ- - Hakkın var. Demiş, Fakat 
nişte yaptığı Caferi idam ettir- ru ddildir. Hatta İbn Huzi'nin bunu halletmek için ne çare buL 
di. Babası Yahya ile Fazl'ı zin- anlattılıoa göre, hükümdarın malı? 
danda hapsetti. Bütün servetleri. neşeli bir gününde nedimlerin - - Bunun bir çaresi vardır. 
nl, mallarını mülklerini :ıaptetti. den biri küstahlık ederek Haruna Hemen şimdi yapmalı: Buradan 

Bermeki'ler bu suretle imha e. Bermeki'ler hakkındaki ııazabm derhal çıkıp gitme. biraz fazla 
dilmelerinin sebeplerini de ken- sebebini sormuş. Harun: kal. Böyle geciktiğin zaman mut 
dileri de bilememişlerdir. Arap - Senin bu sualine verilecek laka hükümdar seni çağırtacak. 
müverrihlerinden Tabari ile di· sağlam cevap şudur: Demiş. E- tır. O zaman üstüne başına bi· 
ğerlerinin saydıklan sebepler ih· ğer bunun sebebine sırtımdaki raz toz toprak ve kireç bulaştır 
timalat hududunu aşamamıştır. gömleğin bile vikıf oldu~unu ve huzura o kıyafetle çık. Sana: 
Tarihçilerin söylediklerine göre bilsem, arkamdan çıkarır, ateşe "Nerede kaldın? Bu kıyafetin 
hükümdar Raşidin hülefadan t atar ve yakardım! ne?,. diye sorduğu zaman: "Ku· 
marn Alinin torunlarından Yah· Bundan anlaşılıyor ki. imhanın lunuzun lalası oldulum oğlunuz 
yayı idam ettirmek üzere Cafere sebebini pek derin meselelerde a. Me'mun için yaptırdığım sarav
teslim etmiş. Cafer maznunun rastırmak lazımdır. Bu itibarla da idim. İşçilere biraz nezaret 
hasep ve nesebine hürmet ede • Bermeki ailesinin söndürülmesi ettim. Bundan dolayı ııeciktim . ., 
rek onu serbest bırakmış. Bu nin Arap hilifetlerindeki milliye~ Cevabını verirsin. 
haberi Caferin hasımlarından perverlik cereyanından ileri gel- Cafer Munis'in dediği ızibi ha. 
Rebi o~lu Fazl hükümdara ye- di~ine atfetmek icabeder. Arap reket etmiş. Ve huzurda Harunür 
ti~tirmiş. Harunürreşit bundan hükümdarlarından yalnız Eme- residin sualine bu mürettep ce· 
fevkalade muğber ol.muş fakat vi'ler milliyetperver bir devlet vahı verdiği zaman hükümdar 

Kan ve Yumurta 

Sarısından Yapılan Resim 

Dünyanın her tarafm~.a 
büyük bir yokluğun hu· 

küm sürdüğü malumdur. Bu 
arada Fransada, ressamların da 
kendilerine göre dertleri var
dır. Gün gectikçe resim yapa
cak boya bulmak imkin harici 
bir hale gelmiştir. 

San'atlerinin tehlikede oldu· 
ğunu gören "Albi,. li on iki res. 
sam haşhaşa vermiş; düşün
müş taşınmış ve en njhayet bo
ya yerine başka maddeler kulla
narak işlerine devam etmeğe 
karar vermişlerdir. 

$imdi Albi'deki stüdyoların
da bu ressamlar harıl harıl 
yağlı boya tablolar yapmakta· 
dırlar. 

Buldukları usul şudur: Resim 
lerinde siyah boya yerine yu • 
muşak olan antrasit kömürü 
kullanmaktadırlar. 

Kırmızı boya yerine Albi'de 
gayet bol bulunan bir cins tul· 
la kullanmaktadırlar. Kahve 
rengi boyanın yerini J(iiclükle 
elde edebildikleri öküz kanı 
tutmaktadır. Bu sebepten re
simlerinde mümkün oldulu ka
dar az kahverengi kullanmak
tadırlar. 

Beyaz boyanın yerini tutan 
iki madde vardır. Bunlann bi· 
Tisi krem dieeri de vumurtn bf'-

yazıdır. Albide bulunan yumu
şak bir nevi kil gümüşi boya 
ihtiyaçlarını yenmektedir. Yi
ne yumurtanın sansını da sarı
nın yerini tutmak için kullan 
maktalırlar. 

Ve işte böylece Albi'deki o
dalarında bu 12 ressam başla • 
dıkları tablolarını bitirmek ü
zeredirler. 

Bu doğrusu san'at uğrunda 
katlandıkları büyük bir mah
rumiyettir. Zira bir çok defalar 
vesika ile yemek için aldıkları 
yumurta ve süt kremini bova o
larak kullanmak mecburiyetin .. 
de kalmışlardır. 

Fakat tablolan J:(Örmüs olan
lar smdiden alınacak neticenin 
çok muvaffakıyetli olacaiı ka
naatindedirler. 

Jf. JI 

Denizden ÇıkanlAn 

Devasa Adam 

Kaptan Oliver fngilterenin 
küciik hi.. Jö,....,:ı..,,.,~., 

rıhtımda demirli duran ~emisi
nin güvertesinde dolaşıyor; da
ha o sabah şimdiye kadar gös
terdiği kahrarnanlıklann müka
fatı olarak kendisine verilen 
madalyayı. yapılan teşekkürle
ri düşünüyordu. 

Gece gayet karanlık ve sa
kindi. Güvertenin kenarına da
yanmış, duran Oliver birdenbi
re aşağıda karanlık suyun için
de bir çırpınma ve ses işitti. Bi
risi imdat istiyordu. 

Derhal o tarafa koştu. Suyun 
içinde bir geminin dibinde bir 
adam boRuluyordu. Oliver der
hal aşa~ya ip attı; ve onun bu 
ipe asıldıjtma kanaat ~tirdik • 
ten sonra ipi yukanya çekme
ğe başladı. 

Bu güç bir işti. Bu görünmi
yen adam muhakkak ki cok iri 
yarı bir mahllıktu: ve Oliver' .. 
den çok daha ai!trdı. Kendisi 
~emiciler arasında kuvvetiyle 
meşhur olduğu halde Oliver mi 
u11lrnr• C'E:'kmekte SOn dPrf'C'P 

Harunun vezirine karşı olan 
muhabbetini bilen Ubeyd hay
retle sorar: 

- Veziriniz Cafer Bermeki'yi 
mi murat ediyorsunuz? 

- Evet onu. 
Ubeyd Caferin nezdine gider. 

iradeyi tebli ğeder. Cafer. s:?üler. 
- Mutlaka Harun sana bu i. 

radeyi verdiği zaman düsünme· 
miştir. Sen onun iradesini ye
rine getireceksin. fakat sonra pis. 
man olacak ve sana gazebedecek 
belki senin de boynunu vurdu
racak. Şayet sonra pişman oldu. 
eu zaman iradeyi yerine j?etirme 
diğini ö,i!renecek olursa sana ih· 
sanda bulunacak: 

Ubeyd: 
- Buna ben de eminim. Fa

kat ya böyle olmazsa .. 
Cafer: 
- Bunun kolayı var Saraya 

kadar beraber ~idelim. Ben ka· 
oıda beklerim. Sen huzura ~İ· 
rer, iradeyi yerine ıtetirdi~ini söv 
tersin. Eğer nadim olmazsa dışa· 
rı çikar. boynumu vurursun ... 

Vezirin dedi~i gibi yapmışlar. 
Cafer de kapıda beklemiş, Ubeyd 
huzura girmiş: Harun: 

- İrademi yerine getirdin mi? 
- Evet efendimiz. 
- Getir kellesini göreyim. 
Cellat dışarı çıktığı zaman 

Caferi diz çökmüş olduğu halde 
bulmuş. Hemen boynunu vur
muş ve kellesini hükümdara ge
tirmiş. 

Jtarunürreşidin gözünden iki 
damla yaş dökülmüş. Kapının 
vanında duran yaverlerinden bi 
rine celi.adı işaret ederek: 

- Şunu öldürünüz! Demiş 
Caferin katilini karşımda görmek 
istemem! 

* * Hemen o gece Yahva. Faz] 
ve bütün Bermeki'ler tev. 

kif olunarak zindana atıldılar. 
Bütün malları. mülkleri zaptc
dildi. Aynca vilayetlere emirler 
~önderilerek bu aileye mensup 
olanlar da tevkif ve hanse ko
nuldular. Yalnız Bermeki'ler de 
ifü. onlara mensup olanlar bile 
imhadan kurtulmadılar. 

Meskenleri c~:rav iken :zinrl:nıa 
(Devamı 4 üncfüle) 

müşkülat cekiyordu. Elleri kan 
içinde kalmıştı. 

Kafasını bir iki defa demir 
parmakh~a büyük bir şiddetle 
vurdu. En nihayet yükünü yu-
kanya çıkarmıştı. Geç olmakla 
beraber gürültüyü duyan Re
miciler de güverteye koşmuş -
lardı. 

Yerde sırsıklam, ,,erişan bir 
halde yatan adam, bitkin bir 
sesle: 

- Hayatımı kurtardınız, de
di. Işıklar maskeli olduğu için 
zindan karanlığında önümü gö
remedim. Denizin içine yürü -
müşüm meğer .. 

Bu kazazede adamla beraber 
onun kurtarıcısı Oliver'i de has 
tahaneye götürdüler. Zira bu 
işte o da fena halde hırpalan
mıştı. Ertesi günü Oliver'in re
simleri yine gazetelerdeydi ve 
kendisine ikinci bir madalva 
verilecekti. Kurtardıiı adam 
Londranın en meşhur sirkas o
yuncularından 2,10 boyunda ve 
200 kilo a~hiında bir adamdı. 
Zaten onun şöhreti bu devasa
lıktı. 

Onu kurtarmak her baba ye
ğitin işi değildi, Oliver RÖster

, diii cebir ve cesaret dolayisiyle 
do~rusu bu madalyayı da hak
ketmişti. 

kebi durdurarak Harunun ya 
nına gelmiş: 

- Allah hir insana cemal, mal 
\'e iktidar ihsan ederse ona gü
zel nazarı ''ar demektir? 

Hiikiimdar bu sözden Bühlu. 
liin kendisinden bir şey istediği· 
ni zannederek: 

- Biihlul! demiş. Ben senin 
borçlarının ödenmesi içiıı emiı 
vermiştim. 

- Niçin böyle bir emir ver. 
diniz? Ben sizden bir şey istedin 
mi? Siz benim borcumu düşün 
meyin, kendi borcunuzu düşü • 
nün. 

- Benim kime borcum var? 
- Sizin halka adalet borcunu2 

var. Onu ödeyiniz. Bu öyle bir 
borç ki ondan ölmedikçe kurtu
lamazsınız. 

- Sana biraz erzak tayin et. 
tireyim. Ömriin oldukça nhat et. 

- Böyle şey yapma. Çünkü 
sana rızk ,·eren beni unutur mtı 
sanıyorsun? Ben senin ltatırııı 
için sahibimi gücendirmek iste. 
mem! 

* * Bir gün Bühlul'ü çocuklar or. 
tatarına alarak kızdırmak iste • 
mişler ve attıkları taşlarla biı 
kaç yerini yaralamışlar. 

Bühlul bir yandan kanlannı si. 
ler bir yandan da şiirler okuya. 
rak çoc~klan taltif edermiş. G& 
len geçenler zavallıya acımışlar; 
~ocuklan azarlayıp koğduktaıı 
sonra Bühlul'e: 

- Bu yaramazlar seni böylt 
yaralayıp incith·orlar. Sen onla· 
rı şiir okuyarak taltif ediyor. 
sun. Nicin bu kadar yufka yü. 
reklilik -gösteriyorsun? Demiş 
ler. 

Bühlul cevap olarak: 
- Benim ıstırabımı, onlarn 

neşesi gideriyor. Demiş. Niçin be 
ni bu ze\'kten mahrum ediyorsu 
nuz? 

* * Bühlul'ü tanımıyan bir adan 
bir giin kendisine sormuş: 

- Sen garip misin? 
- Akıldan sorarsan garibim 

Beldeden sorarsan değilim! • • Baruniirreşit Bühlul'e sonnuş 
- Biihlul! En ziyade kimi se. 

\'ersin? 
- Kim karnımı doyurursa o· 

nu severim. 
- Ben karnmı doyurursan 

beni se\'er misin? 
- Veresiye muhabbet olmaz 

* * Bir giin Biihlul'e: 
- Surh·elilerle Mısırlılar nıu 

harebe ediyorlar. Ne dersin? De 
mişler. 

- Harbedip ne yapacaklar~ 
Diye sormuş. 

- Tabii birbirlerini öldüre 
cekler! 

- Neve acele ediyorlar! Bi 
raz heJd~sinler. hepsi de nasıl ol 
sa eninde sonunda ölecekler. Mu 
harebeye ne lüzum var? 

Tarihçi 

Trakyada Mahsul 
Vaziyeti 

Edirne, (TAN) - Trakya vi· 
!ayetlerinin orak ve hasat mev· 
simi yaklaşmıştır. Bölgede her 
ceşit mahsul iyi ve bereketlidir 
Devletin vilayetlerimiz için gön 
derdiği 141 orak makinesinin ba 
lannda ziraat memurları bulun
maktadır. 

Bu mıntakaya beş tane harman 
makinesi de verilecektir. Bu ma. 
kinelerin yedek parcalan Baba
eski, Lülbur~az ve Çorluda acı
tacak olan "yedek parça" mer
kezlerinden tc>min edilecc>ktir. 

Orak makineleri vasati olarak 
C'Ünd<" r.oo döniim hi"nı"1'~"ri ir. 
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Askeri Vaziyet 

o!aş tarafı 1 incide) 

~!ıe Qçtl sayılacaktı) intihap olunnn 
murahhaslardan teşekkül edeceki yu
kan kamara"ı (Ayan meclisi) nüfu
sunun genlşlili ne olursa olsun, dev-
let başma gönderilecek iki senotodan Fakat burada tali İngiliz do· 
(ayandan) terekküp edecekti n?masına yardun etmemi!;, ve 

Bu esaslı bir değişiklikti l\:IÜmes..ıı;ll- ~ısmark Hood gemisinin hazine
ler Kamarası Amerika~ milletinln ., sıne isabet ettirdi ti bir mermi i
heyeti umumİye~ine karşı her devle- le dünyanın en büyük gemisi o
tin, kendi meclisi kE>ndi milletine ne 1an 42 hin tonluk lloodu bntır
idiy!'e o olacaktı. Milletin heyeti umu
miyeı:ıi bu mE'Cli~te temsil edilmiş o
hı.c;:ıktı. Millet de, kendine ver~i ko
yabilirdi. Seno (fı.yfın) devletler :ı-

on9re Ver9i Koyamaz ve 
Ettiremezdi 

ra~tndaki miisavilik esaslı eı:ıki pren
sibi muhafaza ediyor, bu ~urctle ayrı 
ayrı hlkimlyet (egemenlik) hakknu 
haiz devletlerin bir kongresi olmak 
şeklini devam ettiriyordu. 

mı:stır. Bu müsademe esnasında 
aldığı yaralara rağmen Bismark, 
~açmıya teşebbüs ctmis, fakat 
lngiliz donanması onu takibe ko
rulmuştur. Bismarkı takip eden 
Ingiliz donanmasında sefere ye· 
ni cıkmış 35,000 tonluk Prince 
of Walcs zırhlısı, Ark Roval tay
yare gemisi de bulunmaktavdı. 
.. Bismark . süratini kaybetti~i Kararlarını İcra 

\"Uz elli ı;ene içinde her ne kadar 
,.azı hüktımlerl ve teterrüatı değiş -
1iş ise de, esas •titıariyle bu sist~m 

&.. ~a bir değişikliğe u,.,r<imamıştır. 

Göze çarpan nokta: 

Göze çarpan e1>aslı ve tek nokta, 
11 "llonf ile onu doturan devletin yek
\: lct:t olmMıdır. Tecrübe ilerledikçe, 
s· temin iyillfl daha ziyade belirdi '<le 
kıymetini !sbat etti. 1tk on Uç ,dev
letle ':>Irbirl ardmca eklenen otuz beş 
dl"Vletten yalnız altLC:ı, ihzarı sanıa -
C: D gec;memlştir, Fakat bunlann dör 
du tamemiyle ona benzer bir saflıa-

n geçm..şleordir. Diğer 29 devletin 
hepsi "araz.i,, seklinde devlet çırak
h.4ı etm ~terdir E~er bugiln bütün bu 
ttevletler aıatı yukarı birbirinin aynı 

lan. blr "leşk :ıAtı esasiye., ile ida
re olunuyorlarsa, bu mutabakat bun
ların aynı terbiye ve tecrübe ile ye
tııımit olmalarlyle izah olunur. 

Bu metodun diğer bir netfcesl de, 
..ı..run bir müddet tatbik olunursa ko
lcniler gentşlik ve nüfus itibariyle, 
~e-ı1dini doğuran Metrepolü geçmesi
ıJ.ir. Amerika Birleşik Devletlerinde 
bu böyle olm~tur. 1790 

Nüfus yazımında Oç, dört milyon· 
dan l'baret olan nillus bugün yüz yir
mı milynn olmuştur ve bunun ı:"o 70 e 
.t'&kını Allegbelm!:'in öbür tara!u "la 
yaşar. 1787 kolonileri, refah ve kud
reU gôzfimüzQn önünde duran Ame
r .<an halkını ıe,k.U edecek kadar prt
T\ıştır. 

Kanunu esasi ihtiyacı: 

F•kat 1787 de bu halkm her şey· 
:len evvel bir kanunu e!'>asiye i1ı.tiyacı 

vardı. Bu noktada milll hissiyattan 
bir gerilik göı:ıtermis olan konfede -
rasyon maddeleri, kifayetsizliğini bol 
bol ls<bat etmişti. 15 l!kteşrin 1777 de 
tabu] edilen bu maddeler ancak 1781 
ie ta!dik edilmişti. Bu gecikmenin 
sebebini ve bunun millet için hayırlı 
rı1duğunu ı;öylemlştik: Garp arazisi
n n yedi devlet tarafından, kongre
ve terked.ilmesi, millete vasi bir mil
U emlAk temin ediyordu ki, satısı, 

hem borc;ların l5denmestne, hem de 
orada yeni yeni devleUer teşekkül 

ebnesine yaram1'JtL Fakat tasdik edil-
~ olmakla bu f'l'\addeler maatteessüt 

dJha müeslr olmuş değillerdi. Bu 
maddeler Birlikte Kongreninkindeo 
baska hiçbir otorite bırakmamıstı. 
Kongrenin de, ne icra! salAhiyeti, ne 
rı illl mahkemeleri, ne vergi tahsili 
rıekanizması, ne ticaret l~lerinde bir 
otoritesi, ne devletlerin muhtelif ra
y ç ve kıymette hudutsuz paTa çıkar
..- alan üzerinde bir mürakabesi.., ne 
de ordu ve bahriye denebilecek bir 
kııvveti vardı. 

Devletlerin !kiden yediye kadar 
R~nderdlklerl ve Fi!Mel!iyada topla
nan murahhasların basit bir içtimil
mdan ibaret olan kongrenin ıarih bir 
salAhlyeti yoktu; harbin tezyikı al -
1f"'1a, harbin Jcap ettirdiği va1'l sa
l:\hiyetlerl merkezi bir kuvvet olarak 
muvakkaten icra edlyordu. 

Bunu 1783 e kadar esaslı kısmıla

.-mda yapabilmişti. Fakat sulh imza
lanınca. mahzurları göze çarpmakta 
gecı.kmemi$tl: Da.hiU anarsi tehdit -
lerl, gümrük kavgaları, sınır müna
zaaları, kAA:rt para çıkarma çılgmh

ğr, MassaşOs•tte bin beş yilz kişilik 
müsellAh. ('ete, hiçbir sal.Mıiyet ve 
kuv,·etı olmıyan bu kongre k.arrşık

l'dara yalnız a1Akasızlıkla mukabele 
~diyordu: Azalar i('timaa bile gelmi
yorlardı. Dfıonilebilir ki, merkezi bir 
hükumet yoktu. 

malan 1Az1mdı; bunu da elde etmek 
mümkün olmadı. 

Amerika kongresinin, bir teş:rii t(ın yavas gıdiyor ve diimcninde 

Vaziyete bir çare aramaktan vaz
geçilemezdi. 1'Birleşik Devletlerin ti
caretiyle meşgul., olmak üzere 1786 
da muhtelit drvletlerin murahhasları 
Annapoliye çağrıldı. 

meclis mahiyetinde olmay1'n rolOnü. 
\'e huwsiyte, (üçte iki ekseriyetle 
büyük ec::lilerin tayinlerine müdaha
lesi ve muahedclerin tasdiki gibi) ha
rict siya!llette tatbika devam ettiği o
toriteyi iyi anhımak için, kongrenin 
men!=;eine çıkmak ve m:thiyetici göz-
den kaçırmamak 13.zımdrr. 

bir sakatlık bulundul:u i<in gc· 
mi devirler yaparak iler1ive
biliyordu. Buna rağmen Bism.nr· 
ka en büyük darbeyi, ta}·yare 
gemisinden uçurulan ve torpil 
taşıyan tayyareler indirmi4'1Pr
dir. Bismark tavyarelerden atılan 
torpillerin isabetiyle hatınıstır. Davete icabet eden pE'k az mul"'!th

~aı:ılar karşısında .. Birliğin ihtlyaciyle 
mütenavip bir ahenge ı:ıokmak,, üze
re, konfedernsyon maddelerini tetkik 
etmek gibi daha Renls bir mesele ile 
uJ'traşmak vazifesiyle yeni bir kon -
vansiyon meclisinin ertesi <>ene Fila
delliyada toplıtnm11~rru teklifle iktifa 
Pbnek ma.cılRhata dRha muvafık gö -
riildü. Teskitalı esasi.Ye bu gayretin 
mahsulüdür. 

Yeni konııre, ticareti a!Ak1ıdar eden Bu suretle de tavvarenin horp 
gemisine üstiin olduğu bir defa 

her şeyi, parayı, maliyeyi ve devlet- daha sabit olmustur. . 
ler arasında tesi! @dilen mutlak mü- Ayni hadise Girit sulannda 
badele serbestisi.o.i milrakabe ediyor- da tayyarelerin lehine olarak te-
du. kerrür etmistir. Burada Alman· 

İki, kamara nzlıtŞ?n""' katınl edil- lann denizden Giride asker ve 
dikten ve iki kamaradan birinde ~- malzeme nakletmesine mani ol
<>Un müsavi !mrette temsil edJlmek.le mak vazifesini üzerine alan İngi. 
küçük devletler tatmin olwıduktan liz filosu, Alman stuka tavyare· 

Konvanslyıone verilen a~nt mtvzu 
konfederasyon maddelerinin tadili i
di. Fakat murahhMJarının geleceği 

en iyi ~ezenleri, hükümet şeklinin 
tepeden tırnağa kadar tadili lümmu
na derhal kenJ oldular. Eğer mesele 
bu kisve altmda gösterllmiş olsaydı, 

murahhasların birçoğu bu kadar top
yekôn bir tadile ~üplıesiz mütema -
yil olmıyacaklardı. Yeni bir rejim 

sonra, yine her adrrnda bir takım uz
laşmalara ihtiyaç hbı:sedllmek.le bera
ber, işler daha az mü~ademesiz ve da
ha çok kolaylıkla müzakere edildi. 

Mecli'.!iln, konfederasycn meclisin-
den, bilhassa vergi ve ticaret mese
lelerinde- daha ~enJş sa1Ahiyetll ol
maı:ıı kabul edildi, Fakat en kat'l ve 
müessir olan cihet, merkez? otoriteye 
idaresinJ kuvvetle icra ettirebilmek 
c;aHihtyetinin verilmiş olma!llıdrr. Kon
gre (Birlii:in kanunlarını icra ettire
bilmek için milis kuvvetlerinin cel-
bini emretmelt" haltkmı aldr, bilhassa, 
icra kuvvetinin b~mda artık bir şel 
vardL 

Halli güç bir mevzu: -Konvansiyonda bahis mevzuu olan., 
bu icra kuvveti m~elerl, tem~l me
E:elesi kadar tehlikeli olmamakla be!'3-

Ierinin hücumuna ui?"rıynrak ai!tr 
zayiat vermiştir. Almanların id
diasına göre burada İngilizler 
dokuz kruvazör, 6 destroyPr kay. 
betmişlerdir. İngiliz amirallii(inin 
dünkü tebliğine göre ise İngiliz 
filosunun kayıhı 2 kn1\1azör ve 
4 torpidodan ibarettir.Hasara nğ 
rayan kruvazör ve destroverler 
bunuıı luıricindedir. Bu muhare
bede tayyareler donanmava üs
tünliiklerini isbat etmişlerdir. 

taraftarları, kiımeyi ürkütmemek ve 
yava.s yavaş kendi davalanna kAO 
miktarda iltihakları temin etmek için 
ihtiyatlı davrandılar. Reislik mesele
yi '.!iarahaten göTen VaşiN(tona ve -
rlldl. M;,Psele, Amerikan milletinin he
yeti umumiyesini bir heyet halinde 
tem!n ettirmek ve bu t1uretle, bütün 
Amerika halkını ilzam edecek meşru 
bir salMıi;ret elde etmekti. 1754 de 
kurulan AlbRni konl('resi bunÜ halle 
ça1cı:mıştı; 1787 konfederasyon kon -
vansiyonu bunu halletti. 

1774 kongr.,lyle lşlemiye başlamı~ 
olan eski konfedera~on, hükilmet 
heyeti umumiyesiyle devletlerin tem
ı:ıil eden tek bir heyette idi. şahıı:ıları 

tf'msil etmiyordu. Du sebe-pledir ki, 
11ParlAmento., delil de "Kongre,, de
nilmişti. Bu heyeb m~f'lA. İngili7. 
ParlAmentosu 6fbl bJr milletin teşri! 
meclit1inln değil. Avrupa devletlerinin 
bir kongr~in~ benziyordu. Bu kon
grenin hlçblr !cral ve adli sııJahlyetl 
yoktur. 

Almanlar icin Bismarkı kav
hetmek, İngilizlerin Hood nrlı· 
!ısını kaybetmelerine nazaran 
çok daha mühfmdir. Çiinkü Al· 
manyanın bu tipte ancak Amiral 
Tripitclt isminde bir diğer gemisi 
vardı.r Ve harp başladı~ ı;in· 
denberi Graf Spee ve Deustch
land gibi iki cep kruvazörünü 
kaybetmiştir. Yalnız deniz !tarı>· 

ber, belki halli en g(lç bir mevzu idi. )erinde tayyarelerin iistiinlüi\ii 
Unutmarnalcyrı ki, o uımanm adam- deniz ktıvvetlPri hakkındaki te· 
!arı, ~!eri krallık nokta! nazarından lakkileri de altüst etmistir. Bu· 
~örmekten kendilerini menedemiyor- nun da unutulmaması lazımdır. 
lardı. Birliitin birinci derecedeki A-

Kongrenin salahiyetleri: 

mirine, krallık payesi vermeden, kra
lın salAhJyetlerlni vermek, onu tayin 
etmek hususunda takip edilecek u
!:ule ve onun hak ve vazifelerinin t~
bitine verilecek ehemmiyeti daha zi
yade arttırıyordu. Bitmez gibi görünen 
münakaşalardan ve halledilmiyecek 
sanılan, ihtilAtlardan wnra, ekseriyet 
hikrar int.i'bap edilel::ıilmek üzere, 
dört senelik k188 bir mOddet lehinde 
karar kıldı. İcra kuvveti, tesrii kuv
vetinden müstakil olsun diye, icra şe-

Vergi koyamazdı, kararlarını da tinin, teşri meclisi tarafından intihap 
icra ettiremezdi. Bu noktada, kon - edilmiş olması arzu olunmadı: diğer 

varu:tyonda iki mütenakız fikir belir- taraftan halk tarafından intihap o
dl, Büyük devletlerin istediği gibi, lunması fikrinden de ı;ek.lnildiği için 
teşrii salflhiyeti nüfus esası üzerine bunda da bir uzlaşma yaptldı. Her 
intihap olunan, bir konneye mi veril- devletin kendi kanUTiu ile tayin edi
meli, yoksa bilAkls küçük devletlerin lecek ve reyinde F:erbE>St, hu!'>usl bir 
arzu ettikleri üz.ere teşrii kuvveti, es- intihal heyeti kuruldu. Relsli~e seçi
ki konfederasyon rejiminde olduğu lebilmek için reylerin ekseriyetini al
gibi yalnız devletl~rin mümes!ill olan mak h\zrrndı. Milntehiplerin içtimRı
kongreye mi verilmeli? 1"Virjini., nı, kabul etmlyen ve binaenaleyh bir 
plfınma karşı 11Nlyu Cer:ı;ey,. pl.Anı. lsim tizerinde, önceden anlaşmak 
'.r.1esele büyük ve küçOk devleUer a- mümkiln olmıyan bir intihap tarzın
rasında idi, fakat mesele aynı :ıaman da, ekseri ahvalde bir neticeye varıl
da hakiki mi!ll hükumeti• birlik yap mamak beklenebilirdi. Böyle bir hal 
mış devleUerin !a~hiyet5iz federas- vuk:uunda, kongrenin, en çok rey alan 
yonu arasında idi, Kuvvetlerin mü- beş kişi arasından blrlni reis fnti
savi !urette inkısamı karşı.!!mda, eğer hap etmesi kararlaştrrtldı. Büyük 
bir anlaşma zemini bulunmazsa, kon- devletlerle ktlçük devletler arasında 
vanslyonun daı:rtılma!mdan başka çt- diğer ve son bir uzl:ışma, ko~renin 
kar bir yol görünmüyordu. Hattalar- bu seçimini, her devletin bir reyi ol
ca süren gayet şiddetli münakaşalar- malt üzere mümes~iller kamarasına 

dan !tOnra bir uzlaşma üzerinde karar bırakıldı. İntihap heyetinin rotil bu 
kll.ındı, bu uzla"Şmaya göre, kongre - suretle tahdit edilml, oldu. Demek ki 
nin aşağı kamarası (mebusan mecli- filiyatta son seçimi kongre yapmış o
!ll'i) rnuh~li! devletlerin nüfusu nis- lacaktı. 

betinde (esirlerin haklkl nüfusların\ (Arka<ı var) 

* Girit!te:· . . 
Girltte harp çok çetin bir saf· 

itaya girmistir. Almanlar bura· 
da hava üstünlüğünü ele aldık
tan sonra ada ile olan deniz mü· 
nakalesini temine tesebbiis etti· 
ler. Üç !(Ün devam eden bir deniz 
harbinden sonra İngiliz filosunu 
Giridin şimalindeki sulardan eı
kardıklarını iddia ettiler. Fakat 
bu iddiaları teeyyüt etmedi. Çiin 
kü şimdiye kadar denizden ada
ya mühim sevkiyat yapmıya mu. 
vaffak olduklarını gösteren hiç 
bir delil yoktur. Yalnız ufnk ba
lık(ı gemileri ile ba7.1 nakliyat 
yaptıkları anla'11mnktadır. 

Denizden nakliyat yapabilmek 
için yalnız İngiliz filosunun ora
dan rıkarılma'1 kafi değildir. Av
ni Umanda Giridin ~imal sahil
lerindeki limanlardan hiç olınaz
sa birini elde etmek lazımdır. 
Halbuki Kandiya, Resmo liman. 
ları İngilizlerin elindedir. Suda 
koytı lteniiz Almanların eline 
geçmemiştir. Hanyada muharebe 
devam etmektedir. Almanlar ita
la bütün kuvvetlerini Suda lima. 
nını işgale ltarsetmis gibidirler. 
Bu limandan İngilizler de artık 
istifade edemiyorlar. Fakat Al· 
manlar da bu limana sahip de· 
ğildirler. 

Girit harbinin bugün bulıın
dıığtı safha malzeme ve takviye 
kıtaatı harbidir. Almanlar kıs· 

O gün, Thorp'un "iyi gece,, temennisine rağ·. 
men pek iyi geçmedi. ı 

Yazan: Vicki Baum 
İfrit yüzlü uşak, dimdik, kaskatı büfenin önün· 

de durup, insana tatsız tuzsuz yemekler ikram 
ederken, ·rahat etmek hakikaten güçtü. 

Her tabağın yanında, ayrı, ayrı altı takım çatal 
bıçak duruyordu. Nina bir pot kırmadan işin için 

Medesin (Modl,onl tarolınd•n 1781 den çıkabilmek için, elinden geleni yaptı. Y<'mtk 
<le, V~inıı\nn torafmdan 1783 ve 1784 ten sonra başka bir odaya geçildi, hatta Nina, 
cc muhtelif ıslahat projeleri teklif piyanoda tek parmakla bir şeyler çalarak şarkı 
c~'lmı ti. bile söyledi. Bu, Mösyö Thorp'un çok hoşuna git-

AmorikR Birleşik Devlet tarlllinde mişe benziyordu. Nina'ya bir müzik hocası vaad 
r t:PJ iya Olduğu Üzere ~konomi ' po- etti. 

nı kaybetmiş olduğu halde, gardroptan şapkasını 
almak istiyen bir adamın hali vardı. Nina'ya sa
rıldığı zaman o ağlamağa başladı. Gözyaşların· 
dan utanıyor, fakat elinden bir şey gelmiyordu: 

~· k~Y•_ takoddO~ etti. Ahvdin ica - Vakit hayli gecikmişti. Thorp gittikçe dalgınla 
ettır~g! eknnomı z.aruretlen bu genç şıyor, artık hiç konuşmu-yordu. Kolunu Nina'nın 

m~et:n talihinde hayırlı cereyanlara boynuna dolamıştı. Eli hoşa gitmiyecek derecr>de 
Yo •tb. f sıcaktı. Fakat Nina dişini sıktı, tabir cai1_'ie 
Teşkilatı esasiyenin islahı: bu maceraya, baş aşağı soğuk bir suya dalar gıbi 

dalmağa karar vermişti 
Te klHhı esasiyenin ıslahı Ameri- Bunun nasıl başlayıp, nasıl biteceğini kendisi 

ka Bi•leşll< Devlelleri itin hayat! bir de bilmiyordu. Thorp onu, dizlerine çekerken, o, 
(' va olan haric:t ticaret meselesinden 
cı! tı. Filhakika istikH'ıl ticarete ait 
hususlard:ı. Amtrlkaltl~rı İngiliı. re -
jınt altında bulundukları zamandan 
r1 !ena bir durumda bırakıyordu. 

BUJ-assa Antillerle alış verişin onla
r n lktl$:lt h~y::ıtlarmda e~a!lllı bir e
hPmm yeti vıırdı, l\ta1in!n tiC'art lm
t vazlarırt larte- l('ln tek bi,. çaT"e .ıör

d e-: !ıtw:Ule mukabele (repre -
!le'), 

F'-ılbuk knngrenln bu huı:ıu~la sa -
llh yeti yoktu. Teklif olunan birçok 
tac. 1 + k rlert muvaffak olmadı: çün 
JtQ bı tadilnanenin geçmesi için bü
t\,I. 1 dev tc·le.ı .an n1ülte!ıkan razı ol -

mahçup ve çekingen gülümsedi. Hatta bir ara 
içine, Tnorp'un da işten kendisi kadar korktuğu 
fikri gelince, rahatladı. Nihayet sessizlikten yo 
ruldu, ve esnemeğe başladı. Thorp: 

- Artık bu Küçüğü yatağına yatırmahyız, de
di, ve hemen kalktı. 

Bu söz Nina'nın hiç te hoşuna gitmeııı.işti. Ni
na, demindenberi Thorp'un hep hayaliyle konuş
tuğunu tabii bilemezdi... 

Yatak odasına kadar. onu, merdivenlerden kol
larında çıkarmak istedi. fakat bu boşuna bir te
şebbüs oldu; çünkü kuvveti yetmiyordu, ve Ni
na'yı nefes nefese tekrar yere bırakmağa mecbur 
kaldı. Misafir odasının kapısını açarak geçmesi i
çin ona yol verdi: Gece masası üzerinde bir lam
ba yanıyordu, yatak hazırdı. Thorp't,a numarası-

Avuçlarında avukatın kaba yüzünü ve her tara
fında onun ağır kollarını hissediyordu: Bütün bun 
lar ona. öyle yabancı. öyle yabancıydı ki! 

Erik'in ona sarıldığı zamanlardaki o iç sarsın
tısını düşündü, birdenbire boşandı; artık hıçkmk
larını tutamıyordu. 

Ağır, kabuslu bir gece geçirmişti: Ne Erik"in o
nu aldattığını anladığı zaman, ne valizlerini ha • 
zırlarken, ne de evden çıkarken, hiç ağlam~mış
tı; şimdi, kendi üzerinde, küçük, cansız, taş bir 
be\ı.<>k tesirini bırakıyordu. 

Fakat, \ıer şeye rağmen insanın ağlamağa da 
hakkı y'Jk muydu! ... 

Thorp bu ağlamıya çok üzüldü ve onu, elindPn 
geldiği kadar teskine çalıştı. Saçlarını okşıyarak: 

- Ne istiyorsun? Ntn var? diyordu. 
Nina, hercümerç içindeydi: 
- Yalnız kalmak isterdim ... Boşanıncaya ka -

dar ağlamak isterdim diyebildi. 
- Peki, peki .. Ben de bir canavar değilim ya! 
Evet, bir canavar olmadığı muhakkaktı, hele 

~ilhassa Nina'ya karşı ... Onu yatağında yalnız bı
rakarak çekildi • 

Nina, uzun zaman, üzerinden durmadan ka -

Almanya Osmanlı 

lmparatorluau 

Oluyor 
(Baş tarafı 1 incide) 

kat kazandıklarının miihim bir 
kısmını hiikU.met alır. 

Askere gidenlerin yerlerini 
esirler kadar kadınlar da alnıı~ · 
!ardır. Evvelce kadınların çalı5 · 
tığı bütün işlerde, mağazalarda, 
dairelerde ve müesseselerde er · 
keğin yerini kadına \'ermislcr • 
dir.,, • 

* * Bu müşahedeye nazaran Al -
manya bir Osmanlı Im -

paratorluğu olmaktadır. Alman 
milleti, vaktiyle Osmanlı lmpa -
ratorluğuna sahip bulurrlrn Türk
ler gibi kurmakta olduğu bü -
yük imparatorluğun şerefine o
muzlarında silah cepheden e>cp -
heye koşarak harp etmekte, öl -
mekte ve ıstırap çekmektedir. 
Cephe arkası işleri esirlere, 
reayaya ve diğer azlıklara 
kalmıştır. Almanya dahilinde 
esirler, Alman işgali altındaki 
yerlerde küçük milletler istihöal 
ile, Almanlar harple meşguldijr -
!er. 

Bu anomalie, harpten sonra Al 
manyanın en büyük feliiketini ha 
zırlıyan amil olacaktır. Bu harp 
bittikten sonra da Alman mille
ti Imparatorluğu korumak vazi· 
fesini üzerine alacak, Avrupanın 
müdafaa vazifesi onun omuzları
na yüklenilecek, ve istihsal işi 
yine reayaya azlıklara, kadınla -
ra ve küçük milletlere kalacak -
tır. Osmanlı Imparatorluğunun 
inkırazını, Ti.irk milletinin felii -
ketini intaç eden bu anomalie, 
yarın da Almanyanın en büyük 
sosyal derdi ve ıstırap kaynağı 
olacaktır. 

Trakyada Dokuma 
Kursları 

Uzunköprü (Hususi) - Kaza. 
mızn Kurtbey, Bayramlı ve Hav
zanın Hasköylerindc üç aydanbe 
ri devam etmekte olan el tez. 
githları kursları mesailerini bitir
miştir. 

Vekaletin yeniden gönderdiği 
tezgahlarla malzeme Meric, Ke
şan, İpsala kazaları ile Lülebur· 
gaz köylerine sevkedilmektedir. 

Tarihten Yapraklar 
{Ba§I 3 iincüde) 

tahavvül eden Yahya ile oıtlu 
Faz! ölünciye kadar mahbeste kal BUGÜNKU PROGRAM 
dılar. Bir gün baba oğulun zin. 
danda kahkaha ile güldüklerini 7.30 Program 18.25 Politika 
zindancı işiterek Haruna haber 7.33 Müzik (Pi.) 18.44 Çocuk saati 

7 ,45 Haberler 
verir. Hükümdar bu neşenin se- 8.00 Müzik (Pi.) 
bebini anlamak için mabevncile· 8,30 E>in saati 
rinden Mesrur'u zindana ~Önde- * 

19,30 
19.45 
20.15 

Haberler 
Fani 
Radyo ga
zetesl rir. Mesrur: 12,30 Saat ayarı 

20.45 Türküler 
21.00 Memleket - Hükümdar, benim onlara 12.33 Şarkılar 

olan gazebimle alay mı ediyor 12.45 Haberler 
postası 

!ar? Diye soruyor! Der. 13,00 Orkestra 
21.10 Gitar kon .. 

seri 
Yahya: 13.15 Şarkılar 
- Hayır. Der. Hiç bir zaman 13.30 Orkestra 

21,25 
22.10 

Bando 
alay etmiyoruz. Gülmemizin şe_ • 
bebi şudur: Bugün baba oğul ca- 18.00 PrÖgram 
nunız bir yemek istedi. Bin zah· 18.03 Şarkılar 
metle bir tencere bulduk biraz l8.l5 Ziraat tak-

Oyun bava.
lan 

22.30 Habe-ler 

da malzeme tedarik edebildik. virnl 22. 45 Cu (PL) 

Oğlum Faz) yemeği indirirken KAYIP _ İ · d b" ikd 
tencere devrildi, yemek vere dö- . _çın e ır m a_r 
küldü. Bizi eski haşmet ve daratı. \para ıle beledıye beyan~amesı, 
mızdan bu hale düsüren feleğin malıyey: aıt makbuz ves~ıre bu
cilvesine kar ı üldük. Mesele l~naı; cuzdanımı kaybettı~. y": 
b d ş g mlerını alacağımdan hükurr.lerı 

u ur. * * yoktur. Bulanın Fatihte Haydar 
raddf'si 45-48 numarada Kanaat 
hakkaliyesi sahibi Mehmet Tahlr 
Öney'e insaniyet namına getir
meleri rica olunur. 

Harun ile veziri Cafer hü. 
kümdarın has bahce,ini ge 

zerlerken Harun ağaçlarda fev
kalade güzel meyvalar görür. 
Derhal koparmak ister. Boyu ye. 
tişmediği irin vezirine: · 

- Gel Cafer! Der omuzuma 
bas şu mevvavı kopar! 

Vezir iter ne kadar itiraz eder· 
se de hükümdarın ısrarına da. 
yanamaz, omuzuna basarak mev
vavı koparır. Harun meyvayı 
pek lezzetli bulur: 

- Bu mevvalan hangi bah
çivan vetiştirdi? 

- Efendim, ha~ bahcenizin 
mevvalarını vetistiren Bermeki'
lerden bir baltçivandır. 

Hükümdar uzaktan vakayı sey 
reden baltcivanı cağırtır. 

- Sana bu yetistirdiğin m'ey
vaların güzelliğinden dolayı ih. 
san edeceğim. Ne istersen söy
le. 

Bahcivan veri öpen 
- Efendimiz. der bana Ber -

meki'lerle hiç bir alakam olma· 
dığına dair el yazrnızla yazılmış 
ve miihrünüzle mühürlenmiş bir 
tasdikname veriniz. Başka hic 
bir lütuf istemem. 

Harun güler, fakat baltçlvanm 
dediğini de yapar. 

Bütün aile imha edildil!i za -
man Bermeki'lerden yegane kur 
tulan adam bu "ıahcivan olmus
tur. Tevkif edi1 liiti zaman hü
kümdarın tasdik lamesini gös -

KAYIP - Rize nüfus memur· 
luğundan aldığım hüviyet cüz· 
danımı kaybettim. Yenisini ala
cağundan eskisinin hükmü yok
tur. Rizenin Soğuklu köyünden 
Muharrem oğlu Remzi Kurtuluş, 
1327 doi:umlJL 

KAYIP - 31-20007 sayılı ika
met tezkeremi zayi ettim. Y~nisi. 
ni alacağımdan eskisinin kıymeti 
olmadığını ilan ederim. T~ksim 
Şakiroğlu sokağı No. 19 da Yu· 
nan tebaasından Fransnva Fos• 
kola. 

YENİ NEŞRİYAT 

GÜN - Cumartesi l(flnlerl çıkar 
siyasi ve edebi gazetedir. İlk sayısı 
büyük hacimde 10 s;:ıyfa olarak neş
redilm!ştlr. "GÜN" ün bu niltlh.asmda 
şiirler, karikatürler, edebi, Rlyasl cid,. 
dl yazılar ve imzalar vardrr. 

termis ve bu sayede canını kur
tarmıştır. 
Vakayı merak edenlere şöyle 

söylermiş 
- Caferin, hükümdarın omu

zuna bastığını görünce artık ze
val zamanının yaklaştığını der
hal anladım! 

* men denizden ve havadan müte-

madiyen takviye kuvvetleri ve \~;;;;;;;;;;;;~ ~[;~;f;;;Tı;;-E;;-BÜı~kFİb;;ilİİİİİİİİİ;;;;;;: 
malzeme gönderebiliyorlar. Hat- J Mevsimin En Büyük Filmi 
ta son günlerde hafif tanklar da ZARAH LEANDER ve \VİLLY IlİRGEL'in Temsilleri 
sevkettiklerl haber veriliyor. Hal • • 
buki İngilizler deniz iisİiinliiğü- KRALiÇENiN KALBi• 
nü kaybederlerse, buradaki kuv-
vetlerine yardımcı kuvvet gön- · 
dermekte güçliik çekeceklerdir. ( 1\1 A R l E S T U A R T ) 
Çünkü arkası kesilen, malzeme Ş A R K Sl.NEMASINDA 
ve mühimmat alamıyan 1ı:11'vvet-
ler ellerindeki stokl~rı sarfettik- Jluzafferane bir muvaffakıyetle devam ediyor. 
ten sonra harbe devam edemez-
ler. Almanlann iki gün evvel Gi.diniz Görünüz. 
Kandiya, Resmo ve Han:vayı sıkı '-•••••••••••••••••••••••••••• 
hir bombardımanla yakıp yıkma- il Bugün Matinelerden itibaren: ---• 
larının sebebi de, buradaki mii-
himmat ve erzak depolarını im- ı ç E M B E R L 1 TA ş s 1 N E M As 1 N D A 
ha ederek müdafileri malzeme· ı 
siz ve erzaksız bırakmakt1r. Fa
kat dün gelen haberler, İnı:iliı
lcrin Kandiva ve Re~mo linıan
larına yeni ·takviye kıtaları ge· 
tirdiklerini bildirmektedir. 

Mevsimin en fevkalA de 2: filmi birden 

1 - OPERA BALOSU 
Bu muhtec;em şaheseri İki sehhrır ve cazibeli kadın: 

Demek ki İne;iliz filo•u Girit 
sulanndan çe1<ilmiş değildir. Tak 
viye kıtaları İne;iliz filosunun Jıi. 1 
mavesinde sevkedilebilmektedir. J 

MARHA HARELL - HELLI FINKENZELL 
Gülmeyen fakat gU.ldürPn iki erkek: 

THEO LINGEN - GANS b10SER 
İki şık ve c Uretkt\r evli: 

Bu vaziyete J?Öre İngilfzlcr ı 
Girit adasını kolav kolnv tcrkct· J 

mek niyetinde değildirler. Giri-j 
din ise:ali Almanlara pahalıya 
mal olacaktır. Daha simdiden en 
az 250 tavyare k•yheltikleri •an. 
nedilmektedir. Herhalde Alman. 

PAUL HORBIGER - JVILL VOHM 
tara!mdan yaratdmıstır. 

2 - ASILAMAYAN ADAM 
Heyec-Rnlı filmler kohr<ı.m11.nı: 

Iar GirittP ~•nnettikleri kadar ça· j, 
hııh muvaflak ola..,anıı~lardır. ~ 

B O R 1 S KA R L O F 'un 
en muvaffak olduğu mOkemmel bir şaheserdir. 

, 
Çeviren: Ha • Ça No. 33 

yan, hiç alışık olmadığı ıpeklı yatak onusı.iyle uğ
raştı. 

- Kibar yatakları, hakikaten acayipmiş! diye 
mırıldandı. 

Ve bu, o gecenin son hadisesi oldu._ 

Ertesi günü Thorp, Nina için bir apartıman a
ramak istemişti. Fakat bürosuna geldiği vakit, o
nu derhal Minneropolis'e çağıran bir telgraf bul
du. İki un fabrikatörü arasında, kat'i bir anlaşma 
mevzuu bahisti, ve bu çok mühimdi, Nina'dan da
ha miihim. 

Nina, Stev eve dönünce, ona karşı biraz daha 
iyi davranmayı düşünüyordu, fakat o dönmedi. 
Bir valiz hazırlayıp hemen bürosuna getirmeleri 
için, uşağına telefon etmişti; insan onun, evinde
ki genç satıcıyı tamamiyle unuttuğunu sanırdı. 

Thorp bunu bilerek böyle yapmıştı; çünkü olup 
biteni, Mis Tekl'e çaktırmağa cesareti yoktu. Ni
naya istasyondan bir telgraf çekti: 

"Hiç üziilme. İstediğin gibi yaşa ... Üç gün sonra 
dönüyorum.,, 

Nina telgraf elinde, şöminenin yanına oturdu. 
Uşak ateşi yakmıştı, çünkü dışarıda yağmur ya -
ğıyordu, ve Ninanın buradan başka, sığınabileceği 
hiçbir yeri yoktu. 

"Hiç üzülme!,. diye aci acı güldü, hiç üzülme! 
Nasıl üzülmezdi!? Yi.ireği kan ağlıyor, kalbi, E-

rik'i görmek hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Bütün 
bunlar yetmiyormuş gibi, bir de hizmetçilerin, o 
manalı bakışları, bitmez, tükenmez bir iç sıkın
tısı. işsiz, güçsüz boş durmak. koskocaman bir o
dada, tel{ başına yemek yemt'k, ve geceleri, yarı 
uykusunda, kolunun, bu feci yabancı odada, kor· 
kunç bit boşluğa uzanışı... Erik artık yoktu, şimdi 
onun yerinde, yalnız, durmadan kayan, o ipekli 
yatak örtüsü ... 

Bu ona, rüzgfırlı, yağmurlu bir havada, iç göm
leğiyle, yarı çıplak, bir köprü ortasındaymış gibi, 
acayip rüyalar gördürüyordu ... 

Ertesi sabah ona, Thorp'un herhalde istasyon· 
da yazıp gönderdiği bir mektup getirdiler: 

''Sevgili, küçük Nina, 
Senin yanında kalamadığıma çok üzilliiyo· 

rum. Dönüşiimdc acııtını çıkarırız Kendine gü
zel, cici elbiseler ve canının istedi=:-ini al, çiinkii, 
çok çok ef:lenecef:iz. Şimdilik Allaltaısmarln -
dık, yakında bulu~uruz. 

Senin • Stev'in -,~ 

Zarfın içinden, ayrıca imzalı, fakat doldurul -
mamış bir de çek çıkmıştı. Nina onu, parmakları 
arasında evirdi, çevirdi, ve kaldırıp ateşe atma· 
mak için kendini zor tuttu, ve gülümsemiye baş
ladı. 

Üç gün ııeçip te Thorp hala gelmeyince, "canı
nın istediğini vaotı· 1\-1::ı-1Azanın kapanıp ta onut 
herhalde evr"I ' luıı • '>ıı -ırada • foı ı, 
Madam Bra l 'ı aradı •, ı ·-n lr tl v tel {ıı, 
da, birkaç ha~ r t çığ. ğı ko~:ırdı \ e N ...,~ SAim .. 
pi'nin sevincinden zıpladığını duyuyordu. 

Erik'in evde olup olmadığını sormadan evvel: 
- Ne var, ne yok? Nasılsınız? dedi . 
- Teşekkür ederim, şöyle böyle. lhtiyar Filip 

te günden güne acayipleşiyor!. 
(Arkasi var) f 
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.................................. 
Sabahi öğle ve akşam her yemekten sonra niçin 
SANıN diş macunu kullanmalıdır? Çünkü : 

Güzel Yüz 

G üzel 

SA 

İçin ilk 
Güz el 

Dis . . 

Şart 

Diş 

İçin İlk ve En 
Esaslı Şart da 

İN 

DIŞ MACUNU KULLANMAKTADIR. 

DİŞ MACUNU 
Mikroplan % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, dış etlerini besler ve has-

talanmalarına mani olur. 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Günde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalayınız . 

Darphane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden: 
ı - Asgari % 97 sat ve tutya ve alüminyümden arl yerli malı ve 

muhammen bedeli 22750 ve ilk teminatı 1106,25 lira olan 35 ton ki.ilçe 
kurşun kapalı zart usuliyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Mezkılr kur~unlarmp ihalesi 9 Haziran 941 pazartesi günü sa
at 17 de idarcmlzdekl komisyonda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaik ile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını mezkür günde saat 
16 ya kndnr komisyon riyasetine makbuz mukabili verilmesi lazımdır. 

Şartnameler her gün idareden verilir. (3981) 

,, , 
TURI< TICA~r;:T -~ANUASI A.~ 
ı<UPONLU VAD~LI MI;VDUAT 

PAAAN.1 BURADA __ :tLET 

~' 

p A. ·~·~· n• ..._• ·~• 

ı - İdaremiz ihtiyacmda kullanılmakta olup hariçten celbi iktiza 
eden 133 kalemde ve tahmini ''3.174.619" lira kıymette muhtelif malzeme
nin pazarlık yolu ile mübayaası mukarrer ve son akte<lilen hususi ta
kas esasına müstenit ticaret anln:ım ası mucibince Almanyadan da teda
riki mümkün bulunmaktadır. 

2 - Bu malzemenin müfredat li st esiyle şartnameleri Kabatastaki 
levazım ve milbayaat su besindeki alım komisyonunlia her giln öglcden 
sonra görülebilir. 

S - Taliplerin % 7,5 teminatıariyle birlikte bu husustaki teklifle
rini en geç 25.6.941 gününe kadar mezkur komisyona tevdi etmeleri lü
zumu illin olunur. (4052) 

,-••Veznedar ve 
Memurları 

Muhasebe ...... -., 
Ah nacak 

Büyük bir Bakkaliye Ticarethanesi için Beş yüz lira nakdi 
teminat veya bin liralık İpotek verecek bir veznedar ile Mu
hasebe usullerine vakıf memurlar aranmaktadır. Talip olan
ların nüfus cüzdanı, tahsil vesikası, Bonservis suretleri ve 
bir Fotograflariyle sarih adreslerini İstanbul Postanesi 636 
numaralı kutu adresine göndermeleri. ' , 

TAN 

HANGi RENK SiZİ MES'UD EDER 7 

, 

F PARAsız~-. 
Bu sihramiz yeni ! j 

ı ''Pudra renkleri,, J , 

ll!:rü_be edilebilir. l_j 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi,yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir.Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız.Bu ye
ni "Cilt renkleri"(Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştırıl
mıştır. Sihrarniz bir göz, tam 
ve k usursuz bir incelikle renk
leri intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makiyajlı 
bir yüz görünmiyecektir.Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 

10 KADINDA 
9 U FENA 
RENKTE BiR 
PUDRA 
KULLANIR. 

dairesinde "Krema köpüğü" ile 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud 
ranm saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cild in 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşuklukların zu
huruna da mani olur.Her vakit 
krema köpüğüyle karıştırılmış 
meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazip tekerı
mülü görünüz, dalına kutula11n 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğinir 
de l ıitfen İstanbulda 622 No. 
Posta kutusu adresine (Toka
lon pudrası servisi T. T.) vaki 
olacak taleote size memnuni
yetle, muhtelü renklerde nü
mune1ik altı \.lfak paket pud ra 
göndereceğiz. 

,--~----------------------' iyi ve Güzel T raş 

Olmak isterseniz 
OKER 

Askerlik l$1eri f ---
Yedek Subay Yoklaması 

l 
BeyoOlu Yerll A•. Şubesinden: 
1 - 1 Haziran 941 günü Yedek Su-

1 bay ve Askeri memu• larm senelik 
yoklamaları başlryacaktır. Ve bir ay 
devam edecektir. 

{ 2 - 20 Haziran 941 gününden 30 
uncu gününe kadar her hangi bir su
retle gününde gelmiyenlere tahsis e
dilmiştir . 
3 - Yoklamaya gelirken iki vesika 

fotoğrafı ile, nüfus hüviyet cüzdanla
rını, Askeri hizmet vesikalarını, u
mumi ahvali sıhhiye raporlarını, dok
tor veterinerler, eczacı, ve dişçiler 

diploma ve ihtisas vesikalarını bir
likte getireceklerdir. 

4 - Yoklamalan esnasında isteni
len mamulatı şifahen veya mektupla 
bildirmemiş ve şubeye gelerek kayıt
larını yaptrrmamııı olan yeriek subay
:ar (50) lira para cezasına çarptırıla
.:aktır. 

5 - Mayısta yapılan maaş yoklama
sı ile Haziran yolkamasınm hiç bir 
allı kası yoktur. 

6 - Temmuz 941 tarihinde yaş had
dine uğrıyacak yedek subaylar yokla
maya gelmeye mecburdurlar. 

7 - Bu yoklamada raporun hiç bir 
maksada H!i gelmiyeceğinden rapor 
gönderilmemesi. 

8 - Taşrada bulunanlar, bulunduk
ları mahallin askerlik şubelerine bir 
dilekçe ile müracaat edecekler veya
hut taı-hhütlü mektupla şubedeki def
ter srra No. sını bildirme.-;l ve tercü-
mei hal ile asker! vesaik suretlel'i 
gönderilecek. 

9 - BUNDAN BAŞKA: 
A) Halen gördü~ü.iıı ve memuriyeti 

ve ikametgMı adresi, 
B) Tahsil derecesi, 
C) Mühendis ve kimyagerlerin han

gi şubede ihtisasları bulunduğu (Su
yolu, elektrik, sanayi, vesaire) vesika 
suretleri. 

D) Doktorların dahili, harici, ku
lak vesaire ihtisaslarının vesika su
retleri . 

E) Yabancı dillerden hangisini ne 
dereceye kadar bildiği. (Tercüme ve 
tekellüm). 

F) Askerliğinde gördüğü kurslar. 
G) Malul olanlar malQJiyet vesika

ları ve yaş haddine uğramamı~lar ka
milen gelecekl erdir. 

H) Yaş haddine uğrıyan ve yaş had
dine uğradığına dair nüfus hüviyet 
cüzdanlarına işaret edilmiyen su'.:>ay 
ve askeri memurlar müracaat ederek 
nüfusuna işaret ettireceklerdir. 

10 - Yedek subay yoklama gün
ltri aşağıda yazıldığı veçhile sınıf ve 
rütbe srrası takip edecektir: 

1) 2 Haziran 941 ıünü General, 
Kurmay, Piyade Albaylar. 

2) 3-4 Haziran günü Tabip, diş ta
bibi, eczacı, veteriner, kimyager su
baylar; 

3) 5- 6 Haziran 941 günü levazım, 
istihkah, muhabere, süvari her rüt
beden; 

4) 7 Haziran Topçu, ölçme, ışıldak 
büyük, küçük rütbeli subaylar; 

5) 9 Haziran 941 günü Jandarma, 
harp sanayi büyük küçük rütbeli su
baylar; 

6) 10 Haziran 941 günü nakliye, o
tomobil küçük büyük rütbeli subay
lar; 

7) 11-12 Haziran 941 günü deniz, 
demiryolu, hava, harita her rütbeden 
subaylar; 

8) 13 Haziran 941 günü hesap me
muru, ve muamele memurları; 

9) 14 Haziran 94.l günü askerl hl
kim ve müşavir, mü.tik~ imamlar, 
esnafab askeriye; 

10) 16 Haziran 941 günü piyade 
Yarbııy, Binbaşı, Yüzbaşılar; 

11 ) 17, 18, 19, 20 Haziran 941 günü 
piyade Üsteğmen, Teğmen, Asteğ
menler; 

Traş Bıçaklarını 
Muhakkak kullanınız 

ve her yerde Poker traş 
bıçakları isteyin iz. 

-. ............... 1 ............ ____ , 
12) 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Hazi

ran 941 günü; herhangi bir sebepen 
dolayı yoklamrya gelmiyen subayla::. 

(7178) Devlet pemiryolları ve Limanları !sletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (22841) yirmi iki bin sekiz yüz kırk bir lira olan 

(25) kalem muhtelif lokomotif ve ııdi ateş tuğlaları. (9.7.941 çarşamba) 
gı.inü saat (15) te kapalı zarf usulü ile Ankarada Idare binasında satın 

alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (1713,08) Bin yedi yüz on tiç lira sekiz 

kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni gün saat (14) de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinnen, Haydar-
paşada Teselliım ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3937) 

• • 
Muhammen 'bedeli (3348) lira olan 21 adet muhtelif takatta elektrik 

motörü (29.5.1941 Perşembe günü saat (14) On dörtte Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (502)lira (20) kuruşluk kati teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komis
yona milracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komlsyondm parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4006) 

* * 

* 1 Fat ih Aakerll k Şube•lnden: 337 do-
ğumluların ilk yoklama müddeti hi
tam bulmak üzere olduğundan yokla
maya icabet etmiyenlerin cezalanma
mak üzere bir an evvel dört fotoğ
raf, ikamet k~ğıdı ve nüfus cüzdanı 
ile acele şubeye müracaatları, 1 

Satıhk Frigidaire 

Aranıyor 
Satılık bir Frigidaire aranmak

tadır. E llerinde işe yarar Frigi
d aire bulunup ta satmak istiyen
lerin isted ikleri saatte 4~98 nu
maaya telefon ile müacaat et -
mel eri. 

Trakyıı hattı ile Mudanyn - Bursa ve Samsun - Sahil hatlarından , 
gayri bı.itün şebekede ı Haı.iran 1941 tarihinden itibaren yeni tarifele-

rin tatbikine J:ıaşlanacağı, bu tarifel ere göre yolcu münasebetlerini ve 1 NDişaOntakştSOıhrhatAYruradunıl·çyinObrlr yolcu trenlerinin hareket zamanla rnu gösterir cetvellerin istasyonların 
bekleme salonlarına asılmış ve küçük cep tıırifelerinin gişelerde satılığa 
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Zonguldak'ta 
____ , 

Ereğli Kömürleri lıtetmesi 
Umum Müdürlüğünden : 

SADEY AGI ALINACAKTIR. 
İşçi Tabldollarımız ihtiyacı için 180.000 kilo erimiş sade yağı müba
yaa olunacaktrr. Şartname Ankarada Etibank Um um Müdürlüğünde, 
İstanbulda Etibank Bürosunda ve Zonguldak'ta İşletme Umum Mü
dürlüğünde görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 t ar ihine kadar 
Zonguldak İşletme Umumu Müduürlüğüne \·erilmiş olması H'ızımdır. 

Müdanya Belediyesinden : 
1 - Mudanyada vapur iskelesi yanında ve deniz kenarında beledi

ye malı gazino ve lokanta üç sene müddetle kiraya verJlecektir. 
2 - Yazlık ve kışlık mahalleri ihtiva eden bu gazinonun yazlık kıs

mı 684 metre terbiinde olup 18 kameriye ile 3 X 27,5 metre terbiinr:ie 
bir de sayeliği mevcut ve bunların Üzerleri gayet sağlam renkli ve renk
siz süslü baranda bezi ile örtülü bulunmaktadlf. 

3 - İhale 6 Haziran 941 Cuma günü saat 15 de Belediye Encüme
nince ve açık arttırma usuli ile yapılacaktlf, 

4 - İstekliler yazılı gün ve saat te muvakkat teminatları ile Encn
mene ve şartnamesi ni görmek istiycnler mesai saatleri içinde Belediye 
Muhasebesine müracaatları ilfın olunur. (3956) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
l - Muhtelif evsafta dökUm m.alzemesi mektupla teklif istemek su

retiyle satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 1717 liradır. 
3 - Tekliflerin levazımdan parasız olarak tedarik edilecek ,artna

mesindeki tarifata uygun olarak 14-7-941 P azartesi günü saat 17 ye ka
kadar metro hanının 4 üncü katındnki levazım mUdürlilğune imza muka-
bilinde verllmili olması lazımdır. (4012) 
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BANKASI 
TÜRK ANONİM SiRKETİ 
TESİS TARİHİ 186~ 

Statüleri ve Türkiye Ctimhuriyetl ile münnkit mukave1enamesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilm~tir, 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 
,İhtiyat Akçesi: 1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
KIBRİS, YUNANİSTAN. İRAN, mAK, F!Lts. 
TİN ve MAVERAYİ ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LÜBNA.~ . 

Filyalleri ve bütün Dünyııda AcPnt:ı ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler kiişadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine kesidc 
iskontosu . 
Borsa emirleri. 
Esham ve t ah vilat. altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı , .,. c:Aire -En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Ser visi vardır. 

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