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Darlanın Şuursuz Sözleri 1 Türkiye 1 
Almanya ı 

Hakikat şudur ki Türk siyaseti kendi menfaatleri 
ve gayelerile müteharrik bir küldür, değişmiyen, 

sabit, ve daimi olan ancak Türk idealidir . 

Suriye ile hemhudut bulunuyoruz. Suriye Fransız ifgali alhndadır ve bu memleket biz. 
den koparılmlf bir parçadır. I ngiliz hiikiimeti ve matbuatı Fransa Milletler C emiyetİn· 
den ,ekildikten sonra Viıi hükumetinin oralarda bir hakkı kalmadığını •Öyledi. Meyva· 
yı koparmalı i,in elimizi azalmak yetecek gibi görünüyor. Fakat bu karmakarııık bo
iufmıya sarih bir tehlike, istiklalimizi ve mevcudiyetimizi tehdit eden bir korku olmaa• girmemek. azmindeyiz. Fransa devletinin mümessili bu dürüst hareketimizi al-

fE'ransız Başvekil muavini 
U-- Amiral Darlan, İngiliz 

dostluğunu Alınan arka
daşlığına feda eden yola girdikten 
sonra, yalnız bugünün siyasi hadi
selerini değil, batta tarihin vakıa
larnı hep bu Britanya husumeti 
zaviyesinden mütalea etmiye baş
dı. 

nın takdir etmiyor mu? 

Türk si)·asetınin dürüst!ugü lıt·r ta
Dünyayı aaraan hele Fransa· rafta tasvip olunmaktadır. Londra 

yı bir hazan yaprağı gibi yer· kadar Berlin ve Moskova, Vaşiııg
lere seren bu muazzam badire- ton kadar Tokyo hnrcket hatt.mızı 
de, Milli Şefin isabetli ve azim· alkışlamakla m~guldür. Hatta 
li idaresinde, Türk siyasetinin F'ransa bugün cidden müstakil bir 
dürüstlüğü her tarafta tasvip siya>et takip etmek imkanına ve 
olunmaktadır. Londra kadar vasıtalarına malik olsaya, emıııiz 

ki onun da sesi ancak bizı tasvıp 
Berlin ve Moakova, Va,ington 

Fransızlarııı tabirile Kili""'·ayı için yükselirdi. Suriye ılc> hemhu-
~ı kadar Tokyo hareket hattımı· d b ı yaai Adanamızı yirmi yıl evvel ut u unuyoruz. Suriye Fransız 

Fransız istiliisından kurtarmıya zı alkıtlamakla me§guldür. işgali altındadır ve bu memkkd 
muvaffak olmuştuk. Bu mücadele- •iiiiiiiiiiiiiiiiii.,-~.,.-.. -., .. iiiiiiiiiliiililiii;lliii bizden koparılmış bir parçadır. İn-
de Türk tam tabirile ~ile ve tır- Yazan: Prof. Şükrü Babaa gili.ı; hükı"ımeti ve matbuatı Fransa 
nağile çarpışmıştı. Elinde silahı Milletler Cc>miyetınden çekildikten 

münasebetleri 

1 f 
Yarı resmi bir Al- ı 

man gazetesi diyorki 

Türk ve Alman 
inkılapları bir
birinin aynidir 

Almanya Türkiye ile 
dostluk münasebetle
ri idamesini istiyor 

. 

Alman milleti 

Türk mertliği

ne hayranmış 
A 1 m an Hariciyesi
nin verdiği beyanat 

Berlin, 2 (A.A.) - Yarı ı·esmi 
ve haftalık •Das Reich• gazeteı;i ! 
bugünkü nüshasında maruf gazete
cilerden Rudolf Fischer'in •Dört 
yol ağ:ı.ında Türkiye. b~lığı altın
da uzun bir makalesini n<>şretmiş
tır. Bu makale. siyasi mahfillerde 
Türkiye hakkındaki dostane lisani
le hayret uyandırmıştır. 

Bitler Mıusolininin dünldl 1Diilibttan nvel Brrnner'de bulu.ltıı' lan uman aluuııq bir resmJeri 

Brem er 
mülakatı 
Hitler ile Mu

merde görüştü 1 

GiRiT MERHALESiNDEN SONRA 
,.,,, ••• • 

Girit adaaı, lngiltereye Zahiren 10 • 12 gün; fakat hakikatte 
bir ay kazandırmıtbr; timdi Alman med dagası Giride da 
Y•nmıı, lngiliz cezri de Akdenizin ıarkına ve cenubu 
doiru çekilmiıtir. lnıilizler, Alman meddini durdurabi 
mek için bütün fazla bava ve kara kuvvetlerini, Gener 
Vavell'in emrine ıöndermek mecburiyetindedirler. 

Yazan: Abidin Daver 

)'Oktu. Yaman ve aldatıcı bir mü- gun seyrettiğimiz tarafın da ta- sonra Vi.şi hükumetinin oralarda 
tareke ile her türlü müdafaa va- savvuruna, takdirine layık görüne- bir hakkı kalrnadıf:ını ;öylc>di. Mey 
ıntalarından mahrum bırakılmıştı. biliriz amma ne ötekinden mütees- vayı koparmak için elimizi uzat
Yerli teşekküller nisbetsiz kuv- sir, ne berikinden müftehir olu- mak yetecek gibi görünüyor. Fa
vetlerle çarpıştı ve Briyan Fransa- ruz. Tehditten ürkmez, teşvikten lı.at bu karmakarışık boğuşmıya sa
ıı 1'rı8kklen Buyon"u Ankaraya cesarei almaz müstakil gayeleri- rih bir tehlike, istiklalimizi ve 
,tindererek bu memleket parçamızı mize doğru yürürüz. mevcudiyetimizi tehdit eden bir 
terk müzakerelerine girişti. 'Pür- Dünyayı sarsan hele- Fransayı korku olmadıkça girmemek azmin
kün 

0 
zamanki phlanmasmda İn- bir hazan yaprağı gibi yerlere se- deyiz. Fransa devletinin mümes

gilterenin bir teşvik eeeri aramak ren bu muauam badirede, Milli &ili bu dürüst hareketimizi olsun 
ve bulmak mantıki bir zaruret ise...:.Şe_f_in __ is_a_b_e_tI_i_v_e_a_:ıı_·m_li_ida __ re_s_in_d_e_, _ta_k_dir_· _e_t_m_i_y_or_m_u_? ____ _ 

ayni zamanda ve ayni tarihte Yu· 
ıııanistan ve o zamanki hAmisi İn· 
giltft"e aleyhinde yapılmakta olan 
nıöc8d e' izde de acablı nere !er
den terfkler aramak icap edecelı:· 
tir? 

Makalede lngilterenin mahsulat Beş saat süren mü-
ve mamulatı nakletmek hususun- Gıntteki vazıyet, llO Ma • •!inde, tedafüi vaziyette düzelt 

BÜYÜK MiLLET MECLISiNDE da karşılaştığı imkanaızlık dolayı- lakatta Haricize Na• yuı tarihli Alman tebliğine /demek geri çekilme demektir. 
sile Türkiyede çekilen iktısadi zor- zırlarile Kurmay bat- göre, t.at'i neticesine varmak üze. düzeltmeler nctkesinde Suda wwz•••• • 4 •• "' • 4,. "2• 4 44 

Hazine tahvillerinin 
luklar tasvir edilmektedir, Muhar- redir, İngiliz _,1 tebliğlerinin inanı ve Kandiye şehri 1<aybcd 
rir Türkiyenin, İngilterenin zayıf kanlan da bulundu ifadesi de bunu teyid ediyor; fil • diği gibi, yine Alman tebliğine 

Hakikat §Udur lti Tllrk siy asti 

tendi menfaatleri ve gayelerile •h h kk d k• 1 A 
müteharrik bir l:üldür, değişmi- ı racı a ın a 1 a-

(Devamı' üaeii sa)fada) 

1 

Ber 'eli, 
2 

(AA) D..N vaki birkaç gündenberi İngilizler, re, Girittıeki Yunan kuwetleri 

B. 
. ene!:.ilgdeçıir' · · - · düpnanın mütemadiyen takvi)e kumandanı olan general Hira 

G 1 R 1 T T E aJBDSl u ıyor. dildi"' '- .:ı:. k t' 1 t "- 1 -·ğ t klif t . t ' G' HiUer .Muıısol' - ,_ ""'" Br e IS'nı ~ aenuc ı a arının esum o ..... ı e e mış ır. 
ve ını uu,.-. en- -" · d · d" ltm 1 d' · 1 ba' ···nda Alın la ner'de birkaç saat sUttn bir müla- ınev~erın e yenı uze e er yap ın şıma ~ an r 

yen, .sabit Te daimi olan ancak 

Tilrk idealidir. Bazan şu veya ba- •h d •• k b ı d •ıd• =: ::~v:ın~:y~~!:~~ yı a un a u e ı ı 
MU HARE BE kat yaparak siyasi vaziyeti eörüş- tıklan~ 8iiylüyor. Harp \ebliği di. va1fakiyetle taarruz ederken a 

nın doğusuna da 28 ·ııavısta İt 
müşlerdir. Mülakatta Almanya 

SONA ERDi• Hariciye Nazırı Von Ribbentrop • G b yan kıt'•ları çıkarılmış, bunlar 
ile İtalyan Hariciye Nazırı Kont arti rupU U' garba doğru ilerlemeğ<> başla 
Ciaoo da hazır buluıunuştur. En !ardır. Bu vaziyette, Girit mu 

rızt durumlardır, geçici menfaatle- Ankara 2 (A.A.) - B. M. Mecli. ~ --.. 
rinin o devlete teHtln ettiği politi- si bugün Şemsettin Gün~ltayın / .......... 
kadır. Hatta yeni atyasete atıl- başkanlığında yapmış oldugu top. 
DUŞ olan Amiral Darlan hatırlama- lantıda Diyarbakır istasyonundan 
ıa bile biz unutmadık. Milli Mü- Irak ve İran hududlarına kadar 
cadele yıllarım~a Fransı~ mat- yapılacak demiryollarının ikmali 
buat ~e siyaaetı, bilhaııs.a mutevef- için istikraz akdine, tasarruf bono
fa Bnyanın f&hsında, Tül'~ıy.e K~r-1 ları ihracına, Türk ceza kanununun 

KIBRISLILAR . 
aaınimi dostluktan mülhem olan •• n toplanıyor. rel>elerinin sona ermek üzere 

(Bq tarafı ı inc.i uJf•ıla) duğunu kabul etmek lazımdir. 

~h.ı.ş Savaşına yardımcı gorunmuş- bazı maddelerinin değiştirilmesi (, 
tü Her tarafta Anadolu kıyamı bır . • · 1 i 

Muhtemel bir 
taarruza karşı 
te~bir alıyor 

•• ;. t d' t 1.kk' edilrk Fr hakkındakı kanun layıha arının -,....ave ıye e a ı en an k. . .. k 1 . . k ka . . . . . ıncı muza ere erını yapara • 
~z Başvekili .·B~ gıbı eşkıyaya. bı-ı bul etmıştir. .-. 
ça meleketımı~de ve düımız_d~ Meclis bundan sonra askeri ve 
vatan mueahtlerı. derur cumlesını mülki tckaüd kanununun 61 inci 
kullanmıştı. Çünkü 0 zamanın maddesinin değiştirilmesi ve bazı 
Fra~ı. Yakın ~arkta ku~e.~lı maddeler ilavesine, yüzde beş fa • 
bır Türkiyenın ~ucudunda buyuk izli hazine tahvilleri ihracına ve 
faydalar umuyor u. Devlet Deniz yolları ve Devi-et li-

lngilizler 15 bin kişinin 
tahliyesini muvaffa

kıyet addt:diyor 
Berlin 2 (A.A.) - Alman ordu • 

1 
ları Başkumandanlığının tebliği: 

Girit muharebesi sona ermiştir. 
Adanayı İngiliz tahrikatile istir- manları işletme umum müdürlük

dat ettiğintlzi iddia eden Darlan !erinin teşkilat ve vazifesine dair 
acaba daha yakın bir mazide (Ha- kanunun 20 nci maddesine istina • 
tayı) kimin teşvik ve tahrikile ge- - - .. - - -ı Fuat Ağrah 
ri aldığımızı da söylemek ister mi? Dar 1 an bu den lcra Vekilieri Hey'eti _kararile 
Burada da yine gizli İngiliz par· yapılan >arfiyatın kabulune daır 

Bütün ada düşmandan kurtarıl • 
mıştır . . Alman lnt'aları mağlüp e. 
dilen Ingilizlerin son üssü olan 
Siakia limanını dün zaptetmişle~. 
dır. Dağ kıt'alarımızın Sfakia"nın 
şin:alindeki dağlık mintakada İn • 
gijizlerin son mukavemetini kır • 
n:ışlar ve yeniden 3.000 esir almı§
lardır. 

mağı mı görmek istiyecektir? •• h a n et •. kanun layihalarının birinci müza. 
Kendi haklarını alanlar bebeme- kerelerini yapmış ve Çarjamba 

bal bir teşvike mi tabidir? En ba- günü toplanmak üzere içtimaına 
ıit ve açık izahı kabul etmek iste- y a p a b i 1 i r son vermiştir. 
ıneyip böyle dolambaçlı, karanlık -------------------------

yollaradn gitmekte fayda nedir? T k• d d A d l Meşrutiyetin ilanından sonra o za- A 1 m an h Ü kum eti ·e ır ağın an na o uya mec-
manki imparatorluk zimamdarları b l 
tngiltere ve Fransaya müt-evc:ccih Fransızlann Gol ta- cani nakliyat yarın aş ıyacak 
bir pollüka takWıine başlamışlardı. rafta r larına taarruz 
Fakat ne Londra ve ne de Paris, 
Alman tehlikesine karşı Sovyet- etmelerini teklif etmiş 
)erle anla§mış oldukları için, İs· 
tanbulun avanslarına mülayim ce
vap vermiyorlardı ve Türkiyeyi 
Alman muhibbi olmakla itham e
diyorlardı. Hatta o zamanki Fran
sız Başvekili Mösyö Kaya her ha
reketimizi Alman teşviki eseri sa
yıyordu. 

Bugünün politikasında da yük
sek menfaatlerimizin icap ettir· 
diği yol sarahatle takip olunmak
tadır. Hiçbir tarafın teşvik veya 
tehdidine boyun eğmiye lüzum his
setmeksizin yürüyoruz, bazan şu 
1:ıazan bu menfaatlere dokunduğu-

. . . o bi-

Londra 2 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı Fransız hududun • 
dan bildirmektedir: 

Evvelsi gün Pariste Fransız na
zırlarının Amiral Darlanın reisli. 
ğinde yaptıkları toplantıda Alman 
yanın Vichy hükfunetine yaptığı 
teklifleri müzakere eylemiştir. Bu 
teklif şudur: Mütareke üzerine 
Fransadan alınan silahların bir 
kısmını ıade ederek Fransız müs· 
temleke kuvvetlerini silahlandır • 
mak ve Hür Fransa imparatorlu • 
ğuna taarruz eylemek. 
NEVYORK TİMES"İN VERDİÖİ 

TAFSİLAT 

Tekirdağ 2 ( A.A.) - T,,fcirdağdan meccıu_ıen Anadoluya gidecefc • 
leri1ı biletleri c!aQıtılmakta, sevki yat 4 Hazırnnda l>cflıyıırak cm be • 
finde bitirileceloti1'. Muhtelif iake leltte çıkacak olanların MkU lçioı 
hükıimetçe Tekinlağuıdcı yedi tıapur cıynlmış tıe bu ııııpıırlann' 
4, 6, 7, 9, 10 ve 17 Hıızirmıd& hareket edecekleri bildirUmiftir. 

Hazreti Muhammet 
Ve islim Ordusunun Muharebeleri 

il 
lhrbin İslim Uemiaiıı merkezine sıçradığı bir sırada Anıp 

üeminin hususiyetlerini anlatarak olan listad Ziya Şak.irin hn 
eserinde btiyülı. bir kumandan olan Hazreti Muhammedin mü· 

Jılm mnharebeleriııi okuyacalı.11DIZ0 

Yakında Neşre Başlıyoruz 

---o--- tice itibarile Gııit 10.12 gün s" 

1 
Hariciye Vekilimi- bir mücadeleô<'n sonTa Alman 

Dr. Celal 
Muhtar 
Servetinin mühim bir 
kısmını DarÜffa• 

fakaya veriyor 

Dr. Celil llubtar 

Doktor Celll Muhtar adı, tekrar 
fakat, melmeket JıeDglnlerlne ör· 
nek ve maarifimize hizmet bala· 
mından "-Jırlı bir tekilde herke
sin dilinde dolaşmıya bRfladı. 
Öğren4iğimize göre dolı.tor Ce

lal Muhtar, servetinin mühim bir 
kısmını Dariişşafaka lisesine te
berru e~ ve bu servetin idaresi
ni Türk Okutma Kurumuna bırak· 
mıştır. Kat'i surette tahakkukunu 
temenni ederek verdiğimiz bu se
vinçli haberin ihtiva ettiği meçhu· 
liyetler tamamen bertaraf olmuş 

Devamı 3 iiacli aa)'fMa) 

ı rın eline geçmiş oluyor. 
zin beyanatta bu- (Dev.mı 2 nci sayfa 

lunması muhtemel 
Ankara, Z (İlı.dam muhabi-

1 

rinden) - Puti Grupu yarın : 
(bugüiı) toplanacaktır. Bu : 
toplantıda Hariciye Vekili i 
Şükrü Saracoğlunun harici 
mPSeleler hakkında beyanatta , 
bulunması ve Maarif Vekili- · 
nin de Urfa Meb'usu Bayan 1 
Türlı.anın bir suali- c.vap 1 
..ermesi muhtemeldir. 1 

Genç Irak Kra 
ile eski na· 

I Bağdada dön 

• 

Bağdat, 2 (A.A.) - Oii: 
Genç Kral Faysal, bu saba 

8 de hususi trenle Bağdada 
müş Ye istasyonda Naip Abd' 

ı Devamı 3 üncü sayf 

9=~~ 
T-EVEKKELİ DEGİL •.• 

Yazan: Selimi lu.t SEDES 

fqiltereye hücum etmek zo. 
J'llDda kalılıiı anlaşılan ve her 
son boJUD ejecek tıynette oldu. 
fil içbı m•illlp Fransau it batı· 
u seçen Amiral Darlana -
na, Fr .. u•m batma seha ... 
tllıı felüetlerill mtbe1tblltl tqU. 
tere<lir. O tqiltwe .ı, nktlle 
FrauWarı u Adanadan Tllrlı.
Jer vuıtaalle kevdnrmnştu; hu· 
blı.aa Fransızlann olan Kilik· 
;pacla Türk ordusunu Fransızlara 
•ldırtmq, Fransız topnpaı 

Türklere verdirmişti. 
Bu clir'etlı.iir sözlere Juznıa. 

malı. inlkinsızdır. Bu lı.listahhğm 
brpsında nefretle irkilmemek 
kahil delildir; fakat bu sözlerin 
sahibinden ziyade, temsil ettiii 
memlekete lıir kere daha acuna
mak da elden relmiyor. 

Dertte ii? İflal e4ileıa ı.a 

memleketin Aııürali 
knrşuaile ölmesini bi 
lıaydi lıuna bilemedi, 
lıatler canuu korudu 
fabt .... Amiral ıhrlana 
ıie, Wbalıt Fnuayı 
tlaaız talkındırmıya ç•l 
•a mı bilmiyor? Ya sus 
Talisiz Fransanın asil 
sasm.aını olsun bilm 
Amiral Darlan cenap! 
haslet de ~·olı.; olamaz 
hana sahip olsa;vdı, ı. 
fil, perişan Fransa na 
nevi feclakirlılı.lara baz 
tlı. 

Biçare Darlan! .. Tür 
!il Mücadelesi tarihin 
naılir kaydettiği loir 
öyle bir destan ki, bu 
10nuaıla Türk toprak 

(Dnuu ' üncü 
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r 
Mevlevilik Nedir? ıf 
Celfileddi~ Rumi K~dk? 1 

yazan : zı·vA ŞAKl.R I Akagündüz'ün eskidenberi şöyll 
------ bir iddiası vardır· 

- 105 - •Okuyucu• yanlıştır, doğrust· 
cOkuyan• dır. Onun için cOkuyu. 

Dede Efendinin esasen meftunu 1 kapı Mevlevthanes!nde kıraat edil- CU• dememeli .Okuyan• demeli! 
olan padişah, bu nefis besteyi biz- di. Zannedersem, Akanın cOkuyııcu• 
zat bestekarından dinlemek iste- Bu saba ayini, o kadar beğeni!- kelimesine itirazı, bunun eskiden 
miş .. onu huzuruna davet ederek di. dahi bestekir o derece takdir •Davetçi• manasına gelmesidir. 
dinledikten sonra ihsanlara garket.. ve teşvik edildi ki bunu (neviı) Aka, dünkü fıkrasında yine bu 
miş .• derlı.al (müsahip)leri arasına makamından ikinci bir (ayin) ta- meseleyi tazeliyordu. Bu cihet bu 
alarak - haftada iki defa sarayda kip etti. 1239 senesi Şaban ayının baltımdan belki doğrudur, faka '. 
yapılan (huzur lr.üme fasıllan)nda ortalarında bestelenmiş olan bu •Okuyucu• kelimesi de pelr. yanlış 
bulunmasını emreylemişti. Ve ara- ayini şerif de, o ayı takip eden Ra- değildir. Eğer Akanın dedığini ka. 
., çıok geçmeden de, (sennüezzin)- mazan ayının kadir gecesi, ilk defa bul edip de okuyucu yerine oku -
llk hizmetini de, bu büyük san'at- olarak yine Yenilı:apı Mevlevihane- yan diyecek olursak 0 zaman cya. 
kara V<'rmişti. sinde parlak bir surette okunmak zıcı• yerine de c Yazan. dememiz 

(Dede Efendi) artık gıırurundan şerefini ihraz eyledi. lazım gerecek .. gelecek amma man 
ve hayat ~üncesind-en azade kal- (Üçüncü Sultan Selim)i takiben zara da şu şekli alacak: 
nuştı. Ve, hepsi birbirinden yük- saltanat makamına gelen (İkinci _Sen necisin oğlum? 
sek eserler vermiye başlamıştı. Sultan Mahmut) da, musiki mün- - Yazanını bayım! 

Kendisini lutfü ihsana garkeden tesiplerinden ve Mevlevi muhip- _ Yazan nedir? 
padişaha minnet ve şükran hisleri- !erinden idl 1241 senesi sonların-! - Sazan vezninde sıfat! 
ni arzetmek istiyor; da bir perşembe giinü, Yenikapı - Bırak şimdi vezni, kafiyeyi 

[Müştak, cemalin gece gündüz Mevlevihanesini ziyaret etti. O gü- de, ne iş yaparsın onu söyle! 
dili şeyda, nün (mukabele)sind-e, tesadüfen _ Söyledik ya, yazan? 

Etti n!ğehi atıfetin, bendeni ihya. (neva) fıyini okundu. Padişah, ayi. - Nasıl yazan? 

M ni son derecede beğendi. Saraya - El yazısı ile fena, fakat dak.. esrur ede Hak, kalbi Hümaylı- ed 
avdet er etmez, derhal büyük tiJo ile iyi yazan! 

nunu daim bestekarı, getirtti. Takdirlere gar-
Ed'iyeı haynn dili canımda hü- kettikten sonra; Bu muhavere karşısında gelin de 

d•] çıkın işin içinden bakalım! 
vey a. - Sen~ kendime müsahip ettim. Halbuki: 

Manzumesini (suzinak) maka· Burada kal _&en ne iş yaparsın oğlum? 
ınından besteliyerek - bir küme Dedi. ı Sualine karşı delikanlı: 
faslında, arkadaşlarile beraıber • Halbuki Jkde Efend~ artık der- - Yazıcıyım! 
padişahın huzurunda okuyor .. U- vişlik hayatından ayrılmak fikrin-! Dese idi mesele hemen anlaşı• 
çüncü Selimi neş'elere ~ memnu- de değildi. Buna binaen, padişahı j lırdı. 
niyetlere garkediyordu. fikrinden caydıracağını ümit ede- Alın siz'! ayni cinsten bir konuş. 

1213 senesinde teehhül ettikten rek: ma daha: 
10nra; - müteehhil dedelerin der
gahta ikametleri caiz olmadığı ci
hetle • dergahı terkederek, (Ak
bıyık) mahalle'1inde bir eve yerleş
ti. Ancak, mukabele günleri der
gaha geliyor. Höceresinde, şakirt
lerine musiki dersleri vermiye de
ftm ediyordu ... Hayatı, maddi ve 
manevi bir saadet ıçinde geçiyor
du. 

- Ferman, efendimizin... Yal
nız, başundan (sikke! Mevlana)yı 
çıkarmamayı ahdettim. 

Diye mukabele etti. 
Her arzusunu yerine getirmiye 

alışmış olan padişah (İkinci Mah
mut), bu mazereti dinlemedi. Der
hal, Dede Efendinin başına, sarıklı 
bir kavuk giydirilerek vazifesine 
başlattırılrnasıru emretti. 

(Daha var) 

- Seni. mezbahada ne Ahmed 
diye soralım 7 

- Ke<en Ahmed' dive. 
- Fiyaka kesen mi? 
- Hayır havyar kesen! 
Halbuki cKesen Ahmed. ye:-ine 

•Kesici Ahmed• dese idi bu anlaş. 
mazlığa hacet kalır mıydı? Onun 
için ben okuyucularıma cOkuyan
larun• demiyorum, okuyucularım 

•diyorum. Osman Cemal KAYGILI 

lnhisarlarda yeni teş-1 
kilat tatb1k ediliyor 

~~--~~-~------~-~ 

Gümrük ve 
bulunmak 

İnhisarlar 
Üzere dün 

Vekili tetkiklerde 
şehrimize geldi 

İnhisarlaı: Vekili Raif K.ande 

1 
iürlüğünde tetkikler yapacağım. 

niz dün .s-&bah Ankaradan şehrimi. Tetkiklerimin neticesini a~dıktan 
ıe gelmıştır. Vekil Haydarpaşa ga sonra tekrar Ankaraya denece • 
rında !.nhisarlaı- Umum Müdürljl. • , ğim.• 
ğü ve gümrükler erkanı tarafından Diğer taraftan İnhisarlar Umum 
karşılanmış ve doğru İnhisarlar ı Müdürlüğü teşkilat kanununun 
Umum Müdürlüğün-e giderek bir dünden ıtibar€n tatbikine başlan
müddet meşgul olmuştur. mıştır. Merkez şubelerine aid kad 

VekU dü~ l:endisile gö~üşen _bir roların bir kısmı bildirilmiştir. 
muharrırunız~ şunları s6ylemış • Müdürler arasında bazı değişiklik.. 
tir: 

c- İstanbulda bir müddet kala. ler olacağı anlaşılmaktadır. Me -
rak İnhisarlar Umum Müdürlüğü murların bir kısmı da terfi ettiril
teşkilatında ve Gümrükler Başmü mektedir. 

ÖLÇÜSÜZ 
deri ihraca,tı 

Vekaletçe tahdit 
edilmesi bekleniyor 
Koyıın V'e sığır derileri üze. 

rindeki satışlar hararetlenmiş. 
tir. Bazı sermayedarlar elle -
rindeki para ile fazla miktar • 
da deri alıp depo etmekte ve 
bunlan dövizle ihraç etmekte • 
dir. 

Ticaret VelcQletinin derile -
rimiz için bu şekilde ölçüsüz 
ihracatı tahdit etmes.i beklen. 
mektedir. Esasen Vekaletin 
derilerimizin de mal mukabili · 
>!ara~ takasla ihraç edilmesi 
için bir karar alacağı haber a. 
ıınmıştır. 

Yeni tiftik mah--Süveyşten Mer- Fiat mü.~akabe 
su 1 Ü çok iyi sine mal geldi kursu dun açıldı 

Standard tip 
leri tesbit 

.. 
numune-
edildi 

Tif:ik ihracatının kontrolü için 
meydana getirilen nizamname mu 
cibince dün 1941 yılı tiftik stan -
dard tip numuneleri meydana ge. 
tirilmiştir. 

Şehrimizin ba:;lıca ihracatçı tif. 
tik tacirleri ile alakalı memurla -
rın iştirakile 10 gündenberi hazır. 
!anan nümuneler gözden geçiril • 
miş ve şehrimizde Ticaret Veka -
Jeti Standardizasvon Müdürü ve 
İaşe Umum Müdür Vekili Farıilt 
Sünter'in bir hitabesile yeni yıl 
nümuneleri kabul olunmuştur. Bu 
sene tiftik mahsulü evsaf itibarile 
geçen yıldan yüksek olduğu için 
nümunelerin de vasıfları üstün • 

Bunlar içinde kalın 
deri ve çay da var 
Süveyş tarikile Mersine mühim 

miktarda ithalat malı gelmişti:-. 
Bu mallar içinde piyasalarımızın 
muhtaç olduğu kalın derilerden de 
1200 balya bulunmaktadır. Bu mal 
!ar Birlikler kanalı ile ihtiyaç mın 
takalarına bevzi edilecektir. Bun • 
dan başka 265 balya pamuklu men 
sucat, 219 sandık çay, 100 çuval 
tutkal ve 25 balya çuval da kalan 
mallar arasında bulunmaktadır. 

Bugün Vilayette bir toplantı 
yapılacak 

60 gence ilk 
iaşe müdürü 

dersi 
verdi 

İhtillila mücadele için yetişti • 
rilecek memurları hazırlamak üze
re açılan kurs dün tedrisata başla. 
mıştır. Bu münasebetle dün kursa 
iştirak eden 60 talebeye ilk ders 
İaşe Umum Müdür Vekili Faruk 
Sünter tarafından verilmiştir. 

Faruk Sünter ihtikara karşı a • 
lınmış olan tedbirleri izah etmiş 
ve bu hususta hükılmetin milli ko 
runma kanunile kabul ettiği hü -
kümleri anlatmıştır. 

Faruk Sünter dün akşam Anka. 
raya dönmüştür. • 

----0-

Limanlar umum müdürü seldi 

Fakat .• bu hal, uzun zaman sür
med .. Saadeti, birbirini takip eden 
felaketlerle neticelendi. B!rer bi
rer oğullarını, kızlarını ve nihayet 
son derecede sevdıği zevcesini kay
betti. J 

dür. Bu nümuneler ihracat baş • 1 kontrolörlüğündeki miihürlü do • 
_ laplarına yerl.,ştirilmiştir. 

(MAHKEMELERDE ve POLiSTE 

Parasına tamaan dilenci kadını 
öldüren Remzinin idamı istendi 

Bugün vilayette kaymakamlar 
Vali ~ Belediye Reisi Lı'.itfi Kır -
darın reisliğinde umumi bir top • 
Jantı yapacaklardir. 

Bu içtimada yeni mali yılda ya. 
pılacak işler görüşülecektir. Diğer 
taraftan Belediye ve Vilayetin dün 
den itibaren tatbika başlanan 1941 
bütçesi ile yapılması icap eden iş
ler ve yollar hakkında da faaliye. 
te geçilmiştir. 

İskenderunda yapılacak liman 
inşaatını tetkik etmek üzere Ha • 
taya giden Devlet Limanlar Umum 
Müdürü Raufi Manyas dün şehri. 
İnize dönmüştür. Umum Müdüf 
Ankarada Münakalat Vekili Cev -
det Kerim İncedayı ile de görüş • 
müş ve faaliyete en geniş bir ölçü. 
de başlanmak üzere Vekilden di -

Büyük san'atkAr, bu feilltetler
derı d!lhun olarak; 

Bir gonca feoun ylresi vardır l 
ciğerimde, 

Ateş dökülünıe yeridir, fıhı se
rimde. 

Her li.hza hayali duruyor dide
lerimde 

Takdire nedir çare, bu varmış 
kaderimde. 

Remzinin suç esnasında yaşı 
ğundan cezasının hapse tahvili 

ufak oldu
muhtemel 

Diye feryat ederek, kalbipi.n coş
kun teessürlerini terennüm eder
ken, en drin hürmet ve muhabbet 
hislerile merbut olduğu, padişah 
(Üçüncü Selim) in hal'ini ve şaha
~tinl de görerek hassas kalbi, büs
bütün cihana küserek artık ta
mamile inziva köşesine çekildi. 

Lakin, o inziva hayatında da boş 
durmadı. Muhtclıf makamlardan 
kar, mJrabba, nakşi, semai, şarkı 
ve saire gibi eı;('rler besteleıniye 
başladı. 

Büyük san'atkarın deha kuvveti, 
lı>ir an bile durmuyor, mütemadi
yen işliyordu ... O tarihlere kadar, 
mahdut birkaç makınıdan beste
leıımiş olaA (ayin) !erin adedinl 
kati bulmuyor .. daha birçok ma
kamlardan da bırer (ayin) beste
lemeyi arzu ediyocdu. 

Nihayet. bu arzusunu da yerine 
eetirdi. (Saba) makamından, en
f~s bir (ayın) be,;teledi. Bu ayin 
ilk defa olarak 1239 senesi Cema
ziclalıır ayının 12 noı giinü, Yeni-

Bundan bir müddet evvel Su! • 
tanahmedde Havva isminde bir di. 
lenci kadını parasına tama ede • 
rek öldüren Yugoslavyalı Remzi 
Hasanoviç'in davasına dün ikinci 

ağırceza mahkemesinde devam e • 
dilmiştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi, 
io4diasını serdetmiş. Remzinin Hav 
vayı taammüden öldürdüğü sabit 
görüldüğünden suçlunun idama 
mahkum edilmesini istemiştir. 

Ancak Remzinin suçu işlediği es • 
nada yaşının ufak olmasının da 
nazara alınmasını ilave etmiştir. 
Muhakeme, karar verilmek üzere 
14 Hazirana bırakılmıştır. 

Ratit SeTilin nala karanna 
uyuldu 

Asliye ikinci ceza mahkemesi 
bundan bir müddet evvel kimyevi 
maddeler ticareti yapan Raşid Se. 
vili ihtikar suçile 2 sene Yozgada 
sürgün ve 750 lira ağır pa.ı.a ceza • 
sına çarptırmıştı. Temyiz bu kara
n suçlu aleyhine bozduğundan Ra 

şid Sevilin muhakemesine dün ye. 
niden ba~lanmış ve mahkeme Tem 
yiz kararına uymuştur. Müddeiu.. 
mumi Raşid Sevilin 5 sene sürgü
ne ve 1500 lira ağır para cezasına 
çarptırılmasını talep etmiştir. Mah 
keme karar vermek üzere muha • 
kemeyi önümüzdeki Perşembe gü. 
nüne bırakmıştır. 

Dut ağacından düttü 

Kadıköyde Kurbağalıdercde o • 
t uran 34 yaşlarındaki Fethi, dlin 

ıt toplamak üzere ağaca çıkmış 
ise de mıivaz~nesıni kaybederek 
düşmüştür. ~!hinin sol eli kırıl -
dığından yaralı Haydarpaşa Nü • 
mune hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir çımacının ayağı ezildi 
Pendikten Köprüye gelmekte o. 

lan vapur iskeleye yanaş~ığı bir 
sırada çımacı Ali dikkatsizlik ne -
ticesinde ayağını vapurla iskele 
arasına sıkıştırmış ve ayağı ezil . 
miştir. Yaralı tedavi edilmek üze. 
re Beyoğlu hastanesine kaldırıl -
mıştır. 

Mayıı içinde 40 ihtikar daTuı 
açıldı 

Tuhafiyede azami kar hadleri . 

Mayıs ayı zarfında adliyeye 40 
ihtikar davası tevdi edilmiştir. As 
!iye ikinci ceza mahkemesi ayni 
ay zarfında 43 ihtikar davası hak
kında karar vermiştir. Bu kara!" • 
!arın 34 ü mahkumiyet, 9 u bera
ettir. Diğer ihtikar davaları rüyet 
edilmektedir. 

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 
M rektifler almıştır. 
ıntaka Ticaret Müdürlüğünde 

toplanarak tuhafiye eşyasının kar Bir müteahhitle belediye 
yüzdelerıni tesbit etmiştir. Bu ka. ı arasında ihtilaf çıktı 

Tramyay altında kalan bir 
adam öldü 

rara göre perakendecilere yüzde .. .. . • 
25 toptancılara da yüzde 28 kari Dağcılık klubu yanından Gaz • 
haddi bırakılmıştır. haneye inen yolun genişletilmesi. 

Evvelki gece geç vakit İstiklal Bundan başka kaba atat ve inşa. ni üzerine alan .m~te~?hidle Bele-
caddesinde yürümekte olan Sirke- iye malezmesi için de toptancılara dıye a.rasında ~ır ıhtdiif çıkı;:ıış'.ır. 
cide aşçı 60 yaşlarında İbrahime yüzde ı5 kar haddi bırakılmakta • Bu yuZdcn muteahhıd henuz ışe 
va'man Ahmedin idaresindeki 157 dır. başlamamıştır. 

numaralı Şişli • Tünel arabası çarp A k •1 l k I Dün kendisine tebliğat yapıla • 
mıştır. İhth.'ar adam ag"ır yaralı o. a er aı e erine o aylık 

il k 
rak bir haftaya kadar işe başla • 

!arak Beyoğlu hastanesine kaldı • göster· ece 
mazsa mahkemeye müracaat olu -

nlmış ise de orada ölmüştür. Suç. Asker ailelerine yardım için Be ncağı bildirilmiştir. 
lu yakalanmı~, hadiseye müddeiu- lediyece yeni bü1çede geniş talısi. 
mumi muavinlerinden Turgud el sat konulmuştur. Gökıu imar planları 
koymuştur. Adliye doktoru Enver Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır 
'{aran cesedin defnine ruhsat ver- •dar dün kaymakamlıklara emir 
miştir. 1 vererek asker ailerenne azami ko-

laylık gösterilmesini bildirmiştir. 
Anadoluya ritmek isteyenler Dünkü ihracatımız 

Anadoluya gitmek isteyen vatan 
daşlar için her kazada yeniden ced 
veller hazırlanması kavmakam • 
"ıklara bildirilmiştir. 

Ancak sevkiyat, çok talip olursa 
· ~pılacaktır. İlk kafiledekilerin 
evki de 7 Haziranda bitmiş ola -

caktır. 

Almanyaya yapılmakta olan yu. 
murta ihracatı devam etmektedir. 
Dün muhtelif memleketlere 310 
bin liralık ihracat muameJ.,si kay. 
dedilmiştir. Bu meyanda Çekos -
lovakyaya fındık, İngiltereye ke • 
ten elyafı, Romanyaya balılt gön • 
derilınl§tir. 

Göksu deresi yanında yapılacak 
olan •yeşil saha• nın ve burasının 
bir mesıre yeri haline konulması 
hakkındaki tasavvurun planları ha 
zır lanmıştır. 

Plana göre şark usulü bir kır 
kah vesi de yapılacak ve derede ye 
ni bir köprü i.Lşa edilecektir. 

Belediyede yeni mali 111 
bütçeai 

Yeni malt yılın ilk günü milııa • 
ıebetile dün Be~ye Reisliğinden 
şubelere bir tamim gönderilmiştir. 

Uç senedir buradayım ve tabi • bakmak doğru değildir. Görecek - !~den hiç de memnun olmamış- Bu tamimde yeni yılda her işde 
atını pek iyi bilirim. Her ne ise, ııiniz, sizin intihap ettiğiniz Neca- tım. Hem bu ziyaret daha ziyade azami tasarrufa riayet edilmesi ve 
bunlar sizi o kadar alakadar et • li bey ona arzu ettiğiniz saadeti kendi menfaatreri içindi. Ç'.iinkü ) geçen yıldan müdevver .işlerin bir 
mez. Ben bunu Yıldıza bekli! etti- bahşedecektir. öğleden evvel gezintiye çıkmak o · cedvelinin gönderilmesi bildiril • 
ğim zaman fena bir cevapla karşı- Fazla bir şey söylemeden dışarı kadar adet değildi. Hele tabur ko. miştir. 
!aştım. Başkasını sevdiğini söyle • çıktım. Anlaşılıyor ki, çok sevdi • mutanımın sabahki l<Dnuşmalan Halkevlerinde huta"bakıc:ı 
di. Nihayet bunun siz olduğunuzu ğim bu yerde de ben tutunamıya. akluna geldikçe bu fikrimde iyice kursları 
anladım. Tuhafına gitmesin oğlum, cağım .. bölük -erbaşına icap eden ısrar ediyordum. Ya şimdi böyle 
tabii ben bir babayun, kızımın talimatı verdıkten sonra odama bir şey açacak olurlarsa ben ne ce. 

- Pekala c;ğlum. Sana son bir ı dedi. Maanıafih benim için iyi. mes'ud olmasını elbette ki isterim. geldim ve ertesi gün vereceğim vap verecektim? 
ııual da~a sorayım. Kmma karşı Fakat gel de bunu Yıldıza anlat... Bu sebeple sizi sabah sabah bura. (zehirli gaz) konf>eransı hakkında Bir aralık Yıldız gülerek yanuna 
nasıl bir his besliyorsun?. Maksadını pek güzel anladığım ya çağırdım. Eğer, aranızda bir a- ufak bir çerçeve yapma~a başla • geldi ve her vakit masamın üze • 

Kendimi tutamıyarak • hafifçe hal<k!, sormak mecburiyetinde kal Uika mevcudsa, mesele bir derece- dım. rinde duran Beridin resmini gös • 
güldüm. O ıse benim bu gülüşü • dım. ye kadar kolaylıkla hallediiebilir. Öğle yemeği için eve geldiğim tererek konuşmağa başladı: 
JllÜ her'laldc başka şekılde anla • - Bunları bana açmağa neden Ona ne cevap vereceğimi şa~ır • zaman, ikinci bir vaziyetle karşı • - Her şeyi öğrendim Ferid bey .. 
mış olacak ki, kendisi de tebes • lüzum hissettiniz komu'.anım? . dım, daha doğrusu mevki:mden u. !aştım. Tabur komutanımın ailesi sizi çok haklı buldum doğrusu .. 
süm ederek gözlerimin içine bak- Manalı manalı gözlerimin içine , landım. Ciddi bir şekilde maiyye- kızile beraber bize gelmişlerdi. amma bunlan vaktile benden sak 
tı... bakıp gülümsedi: tinde çalışmağa mecbur oiduğum Sabahki mesele gözümün önıine lamasaydınız daha iyi olurdu zan. 

Halkevlerinde açılacak olan has
tabakıcılık kurslarının önümüzde.. 
ki Perşembe günü faaliyete geç • 
meleri kararlaştırılmıştır. O gün 
Eminönü Halkevinde ve diğer Hal 
kevlerinde kurslar saat 12 - 17 ara. 
sın da merasimle açılaca ki ardır. 

Teşekkür 
-- H.ç bir hi• beslemiyo"um ko. - Siz genç subaylar ne anlaşıl- bir adamla bu şekilde konuşmağa ~eldiği için, hiç ıçeri girmeden \ek nederim. Radyoma arz olan bozuklutu radyo 

mul ınım. fazla olaı-ak şunu söy • ınaz çocuklarsınız •. Sade siz dPğil, alışık de"ildim. Büyük bir kaba - rar geri dönmek ist:edim. :fo'akat Onun bu sözlerinde büyük bir Teknik AtelY•i sahibi Bay Peren keo
li)e 'ir :n, kızınızı. daha ı.iyade genç kızlar d.t böyle .. bak oğlum hat işlemiş pi kızardım. beni görmü)lerdı. Yıldız hanım o. ezginlik hissettim. Vaziyeti öğren. d:ne mahsw bir hazalcatı fenruye ıl• 
bır .• en şire nazarile b~kmakta • anlatayım.. - Biraz evvel söyledim komu • dadan cicyuı çıkarak çağırınağa 

1 

m-ek ıçın anneının yüzüne baktığım esltlsillden dnha mük•mmel ve hemen 
yı:n. Kızımı evrendiriyorum ve bunu tanım. Ben kızınızı ancak bir hem başladı: zaman, hafıfçe gözünü kırptı. Her- müceddet denecek bir surette tamir 

B rdenbirr boauldu. Pı.nn;ıkla • kendis;ne dün gece açıkça söyle - şirem olarak telakki ettim. Bu se. - Gelsenize Ferid bey .. ne o kaç halde benım lehimde bir iş görmü~ etti!inden ielckkOratımın takdimı.,e 
rı ı masa üz~nne hafif bır ~kilde dım. Avukat Necati bey istiyor. beple m.ıs'ud olmasını dilerım. 1 mak niye indesiniz galiba•. olacak .. bunu scnra öğTenmek iize- {m,.teber eazeıeııizln ıavusuıwıu rica 
YUrarak duşun m~gc başladı. Fena adam değildir. Ailece de gö. Genç bir kızın kalbi hakikaten zor I Elin. sıkarai< içeri ~irdim ~ an. re bek lem eğe karar verdim ve tek l ederım.. 

- Hıç bôyle ümui etmemiştim. r\iiüıilı. a.nla,ı-ılır. Onlanıı verece&i karara nes:le selamı~tım. Onlar111 bu ge- rar Yıldıza döndıim: (Daha var) ~ ceı. 

Girit merha. 
lesinden sonra 

(Baı tuafı 1 iaci sayf.da) 
Bu muvaffakiyeti, Almanların 

sadece hava ordusile kazanmış ol• 
maları çok dikkate değer. Hava or. 
dusu, deniz kuvvetlerinin yard~ 
olmaksızın, münhasıran kendi va. 
sıtalarile deniz aşın büyük bi.r a • 
dayı çetin bir muharebect.!n sonra 
zaptetmi§ ve böylece sevlr.ülceyt 
ve harp sahasında Meta bir inlr.i • 
!ip yapmııtır. Bundan sonraki 
harp hareketreri üzerinde hava or. 
dusunu, büyük ;mikyasta ve çolı: 
nüessir bir lmil olarak hesaba kd 
mak lazım gelecelı:tir. Hava ordu
su, donanma himayesinde, sahile 
bir ihraç yapmaktan çok daha mil 
hiın olarak deniz kenarından içe • 
rilere doğru, yüzlerce kilometre 
mesafeye dahı indirme yapabile • 
cek bir kudrette olduğunu göster
miştir. Bu indirme, bir avuç para. 
şütçüden ibaret kalmaktan çık • 
mış, toplar da dahil olrhak üzere 
her türlü hafif silahlarla müceh • 
hez tümenler mikyasında büyü • 
müştür. Bu imkan, müdır'aa edi • 
len memreketin hayati ehemmiye
ti haiz noktalarında, her tarafa ye. 
tişebilecek ihtıyatlar bulundurma. 
ğı icap ettirecektir. 

Hava ordusunun büyük bir ın • 
kilap mahiyetindeki bu muvaffa • 
kiyetini kayd.ıttikten ve harbin 
gittikçe büyüyen bir ehemmiyetle 
havaya intikal ettiğini söyledikten 
sonra, Giridin ziyaından doğan va. 
ziyel'e gelelim. Geçenlerde de, bu 
sütunda ııöylediğimiz gibi, harp 
Akdenize ve şarka intikal etmiş • 
1.ir. Alman orduları, İngilizlerin 
şarktaki esas mevzileri olan Mısır 
ve Süveyşe doğru, ta 1940 Sbrrba. 
hanndanberi merhale merhale yü. 
rümektedirler. Romanyanın işgali, 
Bulgaristandan geçiş, Yugoslavya
nın imhası, Yunanürtanın Mata • 
ban burnuna kada· istilisı, Ege 
V'e Yunan denizindeki Yunan ada. 
!arına sıçramı:lar, hep birer mer -
hale idi. Bu arada, Bingazi, Ir .. k 
ve Suriyedekı hadiseler de, Mısır 
ve Süveyşe doğru yapılan umumi 
taarrı..zun başka cepl.e ve istika • 
metlerden yapılmış yardımcı birer 
hamlesi idi. Girit te bu merhale • 
!erden biridir ve have ordusu sa -
yesinde binnisbe kolaylıkla elde e
dilmiştir. 

Girfdin J;:gali. İngiliz donanma • 
sına Adalar der:iziı'J kapayacak • 
tır, fakat Yunanistan snkut ettik
ten ve Ege adala.ı işgal edildikten 
sonra, İngiliz donanmasının da E· 
ge deruzinde işi kalmamıştır. İngi. 
!izler, Türkiye ile muvasalalarını, 
şimdi artık Kıbrıs civarındaki ce. 
nup kıyılarunız vasıtasile yapmak 
mecburiyetindedirler. 

Giridin zaptı, Almanları, Şark! 

Akdenizin ortasında, hakim bir va
ziyete getirmiştir. Artık, İtalyan 

donanması da, Giridin ve diğer Yu 
nan adaları ile Onikiada'nın teşkil 
ettği bir nevi emniyet perdesi ar -
kasında daha faal olabilir. 

Almanlar, Girid merhalesinden 
sonra nereye teveccüh edecekler • 
dir? Maltaya mı? Kıbrısa mı' Su. 
riyeye mi? Filistine mi? Doğrudan 
doğruya Mısııa mı? Bütün bu ha
reketler, -belki Malla müstesna
Giride nazaran, çıok daha güç şart
lar içinde yapılmak lazım gelecek. 
tir amma hava ordusunun Girit • 
teki muvaffakiyeti ve orada yapı
lan tecrübeden alınan dersler, Al
manları yeni hamleler yapmağa 

sevkedecek mahiyett<'dir. Alman • 
lartn yukarıda zilu ettiğimiz he • 
deflerden hang""ini ,~çeceğini u -
zun uzadıya tahmine çalışmanın 
bir faydası yoktur. Her hedefin 
kendine mahsus kıymet ve ehem
miyeti vardır; hPpsi de ayrı ayrı 

cazibtir. Giridden sonra hangisinin 
tercih edileceğini zam:ın, tahminle. 
rimizden daha iyi göstf>recektir. 

Vaziyeti hıllisa edersek gorurüz 
ki Alman med dalgası Giridc da. 
yanmış, İngiliz ceıri de Akdenizın 
şarkına ve cenubuna doğru çekil
miştir. Önce daha kuvvetli bir mü
dafaa yapabilmek, «ınra da taarru 
za geçme-k için mütemadiyen va • 
kit kazanmak mecburiyetinde olan 
İngiltereye, Giri~ adası da, zahiren 
10.12 gün, fakat hakıkatte bir ay 
kazandırm~ır. Bu arada. onlar da 
şarkta böğürlerine saplanmış olan 
Irak dikenini çıkarmağa ve Habe
~istanda daha mühim kuvvetler 
tasarruf etmeğe imkan bulmuş gö
rünüyorlar. Şimdi meEele, med ve 
cczirın nereve kadar devam ede • 
ceğindedir. Daha doğrusu lr.gilte. 
renin Alman mPddıni Mı~u-ı ve 
Süveyşi kaybetmeden durdurup 
durduramıyac~ğın.dadır İngılkre, 
Almanları durdurmak için liitün 
fazla hava ~ kara kuvYl::~leriai, 
General Wavell'ın emrine göne" r
mek mecburiyetindedir. 



3 - HAZiRAN - IHI K.DA --

BRESLA V 
panayırında 
Türk pavyonu 

Papanın nutku 
Papa milli iktisadi
yatın ehemmiyetin· 

r 8 1a~G!_N 8 .-.. • ~ENIZCILIK BAHiSLERi 1Kanemo1fanı'i 
-Alman aİn il- ~VAZIYET~Şimali Atlantik deniz =_--.-Kö~e~ı 

Y g Gırıtten sonra Hıtler Darlan arlıJı 
ter~yİ abJu.ka Musolini mülakab muharebesi nasıl oldu ;::;:: ::::':!iri~ Dar. 

e d e m e d J On iki gündenberi dünyayı alL laJıın Türkiye hakkında savurdu· 

den bahsetti kadar eden Girit taarruz ve müda- yazan : Abidin Davar ğu hezeyan layık olduğu cevalıı 
faası sona ermiş bulunmaktadır. buldu. Nanemolla: 

P • Vatikan, 2 (A.A.) - Papa, dün rad Al t . a· •t t rhale Kar da __ ,_, ~-izde an ayırın en zengm, yoda bir nutuk "'-li-reıı: madl varı, manyanın gayre 1 ırı aarruzunun bir me - a ... ~ .... _,, ge, ... 
_, ,- olduğu söylenm~tir. Bundan aon- İnııilizlerin Hood kruva.ıörlyle Al-' '"J • ıledlr ti :Pnncıe ot ..,.-, :rıt .ral olan bu, bahtııı darıldığı zat 

k .. . • t k"I d. o• lan mftlaİ7i ve aiJeıri, içtimai Y&·ilttiso 11için netice vermivor? ' man!arın Bismark muharebe gemisinô, 'JU aı..-a Almel•no ~ bil dah oşeSIDI eş 1 e ıy • 1 dl hayatın üç esaslı nokıası olarak zik .1 ra sıra nereye geıerektir? Şimdi batmlınalariyle netlcelonen deniz mu· e leknr teması temin etmiftir. :.n- · diğimizden çok a cahil.mif!" 
Berlın, 2 (A.A.., - Bir husuol muha- re\mif ve milli iktisadi;ratın, vatanda Londra 2 (A.A.) - Sunday Ti - bu sual zihinleri meşgul etmekte- batebeai haklcmda, ltlfi tafsillt plmif :iliz zu1ılısı 358 lıJı: toplari;rle ~ dedi ft ılive etti: 

bir bildiriyor: lann tamarnile içinde inl<ipt edebile· 11es gazetesinin havacılık muhabi- dir. Akla gelen yerler Süveyt yani tir. Bu tafsllila &öre, bu iki 11111haJ, 1!et DÇll\l'I, kısa bir muharebeden son- - Yııpdığı güııleria en par;Q; 
Beynalınilel llreslav panayın harp ceği maddi hayat prtmı durmadan te ri yazıyor: Mısır ve Suriyedir, muharebe IU l'llı:ilde <""'71111 eUnlW': -a, Alm&:1lar, tıeknır hızlarım arilıraralı lı:abramanlık aayfalaruu teşkil e. 

lçönde ikinci - olarak Polon:ra Silez- min etmekten bafl<.a bir ga.yesi o~ D ........ kefil: >lı roıa- _.., bq1aırupa "' ""'" 
rası urnu<nl ,.,.ıı.ı Gualeiter "" Bralıt SJ Hızım geldiğini i.Live etmiftir. Almanya, İngilte:!'eyi abluka için Bir taraftan Akdeniz mücadele.. Almanlann Bismark zırhlısı lle Prin- afeyt _,ıfl••dır. TMip - ...._ deıı. Türk isti.klil harbinin cereva-
larafından •~ Büyük Elçisi Hüs- Papa sözlerine devamla demiştir lı:i: .ıava üsleri elde etmeğe çalışıyorsa sinin Giritten 1anra nasıl bir inlti- oe Euıen (Prlnz()ygen) ağır lı:ruvazilrü 

1 
etmiştir, nıııı bümiyen bir zat (hele amiral 

rev Gerede ile Türlı;iye Başkonsolosu Mlill iktisadiyat, milletlerin devamı da 12 ay süren gayreUerdeıı sonra şaf göstereceği merakla beklenir- (bu kruvazör 10.000 tonluktur, ııürııd \lımıalor ._ ....,._ mnlQWı oluna..) ancalı: bir !fl!Y yapabil'r; 
Kemal Aziz'ııı ve Kordiplomatiğ'e mal ve kan fedakirlığı istilzam ettir· ken dig· er taraftan Hitlerle Mus - 3Z mildir; 8 tane 203 iük topla mıkelı- Amirallik, Alnıaıı _,.__._, ,_. ı..--ı..:ı muavinli"' vazifesi yeri -

m'·yecek olan bı·r -1u kola-• ta)d~- Bordeaux'dan Norv..,... kadar uza.. h_.,_ 3 •·- N ,. ~- ·-~~..., """ ~·~ .,. mensup di&er b- kimselerin huzuru ,_ ,_ ~ --.,.. solini'nin Brenner'de buluşarak i. ~; _,.,are tqır) orveçın ~- 'aracak tedbirleri almıştı_ İngili harp ne intihar etmek.. Çünkü böyle bir 
debilmeleri için devlet adaınlannır n:ın üslerle bu ablukayı tesise mu- ıı:en .. liman.ından denize açılmlilardu. gem.ileri, her tarattım ..,. __ A!_ b.,. 

ile açıimıştLt. gayretlerın· e r-•~1ik etmelı· ve sulhu kı' saat kadar deva d bı'r go" •~"il b _...,,.,,__ pot L.. ............ n -R- Dar'-- artı.il: m~ vaffak olamamış',ır. Dakardan G:!'o m e en - ~,.. ız sahil karakol tayyareleri unu unduğu 7.,.., ........,, _,,,, _ _._~ ............. -· .... 
Türk pavyonu. aergi.n.in en büyük, en ve umuml refahı temin eylemclidir. ·· t ki hah · lm'.t' ö ek ln ·ı· raJl bildi · ~.. -~ .. ._~J .... _ua. ııı· tihar edebı·"-enland'a kadar uzanan üsleri ele ruşme yap ı &rı erı ge '9.ır. g rer gı ız ami iğıne rmış- Harekele gelen ııemıler ıunlanh: .... 

mühim ve en iYI tanzim edilmİ§ kıs- -------------•! Lo dr d .. l.k t .. un" lerd.ir. Amirallik Nor:!olk ve Suffolk - • 
ıgını teşkil etmektedir. Bu pavyon Türlı: geçirdiği takdirde Amerikaya kar- n a ra yosu, mu a a ın gun atır kruvazörlerine Groenlaud ile iz- ı - Vlctor~ tayyare cerniBi (23.GOI 
- Alınan ticaret odası tarafından J:wsu- Surı"yede o·· rfı" şı bir hava taarruzu idame edile - siyasi mevzulan üzerinde olduğu- landa tar t etm ·-~-' bil- on, 30,7 mil surat, 45 layyare) .b" Teı>- Girit bitti, 

t Pa da R d ]• k tın arasını assıı e== . ta . . imall '-"""--
al bir itina ile hazırlanmış ır. vyon bilirse de Bismark zırhlısının Al - nu, oma ra yosu da mü a a dirmiş, aynı zamanda, mubteli.! İngiliz .dYen•ın layyçıkare gelsmısı,..!....., ..... -~ "G .:-"il 
büvük levhalar " birçok fotoğrafil.er k . ... b' h .. d vuku . 7'0 m.ış o a r~IC'A.ur ,,, ....... 
Ya~dı. Beyaz fon üzerine yapılan tez- ı· d a r e Y\an hava himayesinin menzilin - ~o ldsı:mınu ır ava ıçın e d üslerindeki diğer Jngı1iz lıarp gemile- 2 - Anavatan !ilosınıun ~üy(lk kD- Girit adası Alınan kuvvetlerinİJl 
rinat az çok şarkkôridir. Atatürk'ün den uzaklaşmak gibi bir sergüzeşte u ugunu ve iki taraf arasın a nne de. d.üşmanı saracak rotalar tak.ip mı, "-'-~ K'A• "~ .-~'--"'-~' üst' ün!. u"gu• .. netı'--'--'- mu··ıte"'-'- • t b' .... b' r·· . t b't etmelennı emredilmiştir ......... -~ -.. mwmu~-..1 ... ~ ........ 
büstü ile İnıinü'nün portresi şeref ınev- Londra, 2 (A.A.) _Faris radyo- atılır atılmaz Büyük Britanyanın, d~lmd···ır. gobriludş' ır. ıgt·ınınMe'sl. 1k ~t -, İki İngiliz kruvazörü ·23 Mayıs ak- amiralin kumandasında batı-cenup ıs- rin >elinden çıktı. 
kiine konulmuş bulunmaktadır. Bu ser- memzuç deniz ve hava kudretinin ı ıgmı . . ırmış ır. ıı a a a .mı Danıma~- bog·azında düo~•nı !ikametinde tam J'OU. ilerlem• ....... ~ Nanemolla.· 

·d T .. k. ı·n1ı· ı ·d •-•- lı· su Suriye yu·· ksek komiseri Gene- Al I al ·~ ~- "65 
--

tıı e ur ıye ısar ar ı arcs-. - ag·ına düşmü• olması manidardır. man ve . t yan hariciye nazı. r - ulınuşlardır. Sulu kar ve sis yiizü'l- Ianuştır. 
körleri ile rakılar< ilk defa olarak ıeşlılr ral Dentz'in şarki Suriyede örfi ' 1 F R C tngruz· !er· cGirlt daha fazla 

I. ngilterenı·n vazı'fesı' Akdeniz fil<>- arı on ıbb~ntropla Kont ıano len rüyet kabıliyetinin >ok fena olına- 3 _ Cebelültarılt'~ bulunan filo - · 
edilmektedir. Türk Kızılay Cemiyeti idare il3.n ctrnış· oldugu" nu bildir 1'11 ~ .... ..a-L.=.-lık ·· term " d • 
ile Beyoğlundaki Akşam Kız asnat oku - sunu kahir bir Alman hava kud - da hazır bulunmuşlardır. ına .rağmen, . ütün gece Alm~nn mensup gemiler, Renown muharebe ·~ gos e.,e egmez • 

mektedir. Faris radyosu, araların- . . ,eşını bırakmamışlardır. Bu mewım- kruvazöründe bulunan, Cenova bom- eli.• diyorlar, Halbuki Çörçilin be-
lunun hazırladığı deri iııleri de ilk defa da Halep civarındaki tayyare mey- retı karşısında kalmaktan menet. Alman ve İtalyan Devlet Reıs - '.e şimalde, gecelerin ~ kısa olması bardmıanı kahramanı amiral Somer- yanatı başka idi: dedi ve ilave etti: 
olarak teshir edilmiştir. danı da bulunmak üzere, mütead- mektir. Fakr.t çok şükür şimdi A - !erinin mülakatlan şimdiye kadar da, İngilizlere yardim etınif olsa ge- ville'ln kumandasında olmılı: batı-.1- - Girit bittL Ya, şimdi ne ola 

Daha ilk günü, pavyonda en mühim dit Suriye tayyare meydanlarının merikan imalatından çok miktarda hemen daima bir takım hadiseler rektir. lngiliz kruvazörleri, telsizler\yle malrotasında. diipnmm cenuba clob'u 
mevkii iŞgal eden kumbaracılar firması ve ""ni inki•·o•ların arifesinde ya faşmanın mevkiini ve rotasını müte- kaçmasını önlemek tı...... bareket el- cak!_ Herhalde İngilizler bu defıı 
tarnıından ehemmişetli miktarda halı bombardunan edildig"ini ilave et- tayyare l!elmektedir ve bunlar ara ;- .,..... madıyen ı ırğ blld. ·leni' f, _ _,_.....__,_.. malanna d ......... - ] t B d 1 22 İlkk&. am ra ı e ırmış ır. mlşti. (llenown 32.000 ton, 31 mil sürat, .,..., ........... yap e,...~.,.. 
ve Jokum satı.lmlJ\ır. Haüı: pavyonuınu- miştir. sında bu maksada yarayacak uzak pı mış ır. un an evve İlk 0 .. 1 w .., -·- ı.ı..ı: lerde bulun !ar 
u karşı büyük bir aWaı gösterm.if ve Kahire, 2 (A.A.) - Burada öğ- mesafe avcılarile ağır bombardi - nunda Hitlerle Mussolini yine 24 Mayıs sabahı, iik önce Hood ile 8 tane 381 lilc, 4 tayyare.) yer uyor . M. K. 
bilhassa likörlerimlz beyenilmiştir. Brennerde buluşup ·göruş·· müşler - 35.000 !oluk ~• İMiliz zırlıl.ılarından c========(-===...,.=)==============• renildiğine göre, M:sır ile Suriye man tayyareleri vardır. Alman üs- ,_ -

Breslav ValİIİ Hanke panayınn en di. Prince of wales (yani Prens dö Gal) 
arasındaki telgraf ve telefon mu- !erinin tayyarelerimiz tarafından Al anı b 1 d CUzcl pavyonu olan Türk pavyonu hak- m arın u un uğu sahaya ,.etil-

kındaki takdirlerinin izlıar ederek Türk haberatı Fransız hüküınetinin em- tahribi suretile Alınanyanın taar • * m.iştir. Temas olur olmaz İnlfilizler ta-
lerm sergiye vasi mikyasta iştirak et- rile katedilmiştir. ruz stratejisinin bütün bünyesi arruza geçmişler, uzak mesafeden şid-
ıniş olmalarını, Türle - Alman ticaret çökecektir, 1 A 1 detli bir topçu muharebesi ba11•mıı; 
münasebetlerinin yeniden canlanması s pa n ya manya Bismark'a isabetler vaki olmuş, bwı-
ınanasına geldilf ..., blınun da her iki Genç frak Kralı I !ardan biri :rangın çıkarmıştır. Fakat 
memieket içın eolt' faydah olacağını Orta şarktaki ngiliz onun 380 tik toplan da bütnn saıvoıa-
barıa bizza.t söyledi. ..__ fı . • f da) J rmı miılılannm zAfı malılın olan 

'~tara 1 ıneı .. y 
8 Hava kumandanı ki memleket arasın- Jiood' .... levcih et.mşlerdir. En J'l"l.i ve 

ve yüksek devlet memurları tara- mükemmel nişan aletleriyle mücehhez 
An karanın kana• fından karşılanmıştır. değiştirildi da İşçi m Ü bade 1 esi bulunduğu şüphesiz olan Bismari<, 

Jizasyon ış" lerİ 1 Londra, 2 (A.A.) - Dı.in Bağda- Hood'a isabetler temin etmiş, bıı ağır 
. da giren Naip Abdül'i!Ah, birçok Londra 2 (A.A.) - Hava neza- yapılacak mermilerden biri Hood'un cepheneliği-

Ankara, 2 (ikdam) _ Ankara- muteberan, İngiliz Elçisı· ve İngi- retinin bıldirdiğine göre, Hava M d 'd 2 (A A.) İ ile ni tutuşturmwı ve bu muhteşem gemi 
Vismareşali Tedder Ortaşark İn a rı · - spanya berhava olmuştur. Bu ~ düellosWl-

nın kanalizilasyon işınin yapılması !iz askeri hey'eü reisi tarafından giliz kuvvetlerı umumi kumandan- Almanya arasında işçi mübadelesi da Prince ot waıes de hafi! hasara uğ-
için 6,5 m yon liranın tahsisi la- karşılanmıştır. d 1 h ramıotır. Bu zırhlı 35.000 tonluk, 30 

ih .... tte M · lıg·ına tayin edilmiş ve uh esine akkındaki anlaşma, son kabine • y ası Başve ...... e n eclise g<in- Muvasalatmdan u a>11ra Naip mil süratinde, 10 tane 356 lık topla 
derildL bir resmi kabul yapıntf ve bunda muvakkaten hava mareşallığı rüL değişikliklerinden sonra yapüan mücehhezdir. 4 tayyare taşır.) 

Amerika Elçisi de h;ızır bulun- besi verilmiştir. ilk toplantılardan birinde tasdik e. Flnr " W.-. 
O kt b l h Alman ....... ...... ,. ....... 

Dr.Celil Muhtar muştur. rtaşar a u unan ava mare- dilmiştir. Bu anlaşmaya göre, Al- sonra, kurtuluşu uçmakta bulmuş ve 
YENİ KABİNE şalı Longmore İngiliz hava kuv - man iş cephesi ile Falanj sendika- tam ;yolla firara başlamıştır. Fakat 

(Bq Uır ... 1 iad 1ayfada) 
Vichy, 2 (A.A.) _ o. fi Fransız vetleri umumi müfettişliğine ta • Nor:!ollı: ve ~ atır Jmı-leri 

!arının milli hey'eti arasında lfÇi 
ajansına Bağdattan bildirildiğine yin edilmiştir. Umumi müfettiş peşini bırakmamışlardır. (Bu genıiler-

ııayılamaz. Çünkü, teberrü miktarı göre dün Bağdada dönen Abdül'i- bqlunan hava mareşali Mitchell mübadelesi yapılacaktır, den birincisi 9.9%5 tonluk, :ı!,2 mil 
nedir? Bunu, henüz bilmi)roruz! lih Cemil Maftaf'ye Ali Caondat hizmet müddetini ı..,amlamııt&r. süratindedr; ikincisi 10.000 tonluk, 31,5 

Lord Cad mD llinıtı balzdir. Her lklaıialJı de 1 
0.:,ktor Celal Muhtar, gayrimenkul• ile Nuri Sait Paşa refakat etmekte ma n Öldü ıane :ım !Ok """" ftl'dır.) 
emlakini mi. yoksa nakdini mi te- idi. Yen; kabine sür'atle teşekkül Büyu-k bir yanrnn Bu t1rar ve 1a1<1p bize, Bismarlı:'m, 
1'errü et.1lı4tir? Bu da malfrın de- edecektir. 6 - Londra 2 (AA.) - İngiliz petrol yeni İngiliz zırhlısı Prince oı wales'teıı 
ğildir. --~-- Jersey. City 2 (A.A.) - Dün ak sanayiinin büyük şefi Lord Cad. daha yollu olduğunu öğretiyor. Takip 

Yalnız, ortada lıir hııkikat nrsa, Mısınn karan Alman· 
y:ayı memnun etti 

şam Erie'de bir marşandiz gann - man dün gece ölmüştür. esnasında Norfol.k'un ı, Suf!ol'un 3 de-
daki iki depoda çıkan iki büyük niz tayyaresinin, nöbetleşe Alınan zm.. 

M 1 • • • k.. •b• lısmm izinden a:rnlınamlf oldulclan an yangın üzerine Hudson kıyıları bo· USO InJDJD ati J !aşılıyor. Bu takip devresinde, Bis-
o da şudur: Saym dol<&or, on para
nın bile kadrıni lıilerelı: ve bütün 
ömrünü vererek bırılWn:liği serve
ti - kısmen, yahut da tamamen -
Türk maarifinin emrine tahsis et
miştir. 

yunca doklara ve fabrikalara si • İstifa etti lmarlı:'ın sün.U hafifçe azaldığı ve ar-
Berlin 2 (A.A.) - D. N. B: Al • lahlı muhafızlar ikame edilmiştir. )<asında bir :rai çizııiai bıraktığı görül-

man hariciye nezareti, kaçak Yu- Hasar milyonlarca dolar tahmin Roma 2 (A.A.) - D. N. B: Duçe müştür. Dem.ek iti topçu duellosu es-
nan nazırlarına Mısır toprağında edilmektedir. Şimdiye kadar bır nin hususi lı:atibi doktor Osvaldo ;::ın:::!~ :;:: 
faaliyette bulunmalı: hakkını tanı- ı sabotaj vukuunu gösteren delil şahsi sebepler dolayıaile lctifasını başlaıruştır. 

Kimsesiz çocuklan sinesinde ba
rındıran, onial'ı mes'ut birer istik
bale hazır!ıyan Darüşşafaka lisesi, 
doktor Ce!Al Muhtarın hamiyyeti 

maktan ımtina eden Mısır bükfi • ·oktur. vermiştir. Ancak bu sünıtin hafifçe azalınaso 

metinin bu noktai nazarını tasvip !!!!!!!!!!!!!::!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
etmektedir. Filhakilı:a resmi mah • 

ile memleket irfanına clah gen· filler mülteci bir hükfunete karşı 
hi~metler yapabilmek im~~ böyle bir cemilekarlığın bir mem
kavuşm~ olacaktır. , lelretin bitaraflığıyla telif edilemi-
Öğrendiğimize nazaran. dG!ı:tor yeceği kanaatindedirler. Mısmn bu 

Celal Muhtar, şahitleri ile beraber işteki hattı hareketi Berlin siyasi 
şehrimizdeki noterlerden birine mahfillermin nazarında hiç bir 
müracaat etmij. böylece kanuni muahazaya asla yer bırakmıy .. cak 
formaliteyi yerine aetirmi.ftir. mahiyettedir. 

~~ ASl<ER) VAZİYET 
' FRANSIZ M0STEMl.il.ELER1 DE 

HARP SAHNESi MI OLACAJC? 

G iritte 1ııı..,, ıwı...wıı -
ermiş bu!MAm.ııkıadv. Al

manlar istilada, İngiliz tıe Y u.. 
nanlılctr da vı.ii4'ıfaa.d4 ağır :ıa. 

yiat vennifı.mtir. Fııbı lRgi • 
!izler ağır Almaa tazviJı:i cılmı.
da I 5 bin adceri lf ımu tMlkı. 
mv.vcıffak olm.q!Mdlf'. 

1 rak harekattnuı da Ira.k4 • 
Zarla l ngiUere uasında bir 

mütareke imzasile · aonaı erdöği 
malumdur. Ofi a;a.ıısının Bey • 
ru.tıan bildirdiğine göre Bağ • 
dadın te..ıı.m ııela&Z bıı larihl 
şehrin hasarıı uğramanna mani 
olmak için yapıLını§ttT. İngiliz • 
lere karşı mii.cadele pı.al4e de. 
v.ım edecektir. 

Berline göre iııe Ircdcut OO.lc& 
yerlerinde mücadele fiddeı:lıı 
devam etmektedir, Bilhcınn l • 
rak kabileleri mücadeleye de • 
ram etmek ka.rıı"ndcıdar. Falcd 
lrıık askerlerimn ve mQtörlü 
kuvvetlerin bu.lundtık!ıın mev
ki le·ri ve Irak içindeki mü.sellclh 

. tanım bilea 

rid gönnemektedtrler. 

D ün gelen bir haber Afri· 
kadaki Fransız mii.rtem -

lekelerinden Hür FraTTSı.Zla"n 
elinde bulunanlııNl da harp 
lllhneri olması ihhmalini belirt. 
meictecm. M mtııkil Frmuız .. _ 
;ansının tıerdiği bu habere gö -
re, Pariste bulunan Fransız na
zırları Aınirol Darlanın riyase -
tinde içtima ederek Almanya. 
tarafından yapılan bazı teklif -
leri müzakere etmişlerdir. Bu 
tekliflerden biri de mütareke ü
zerine Ptansızlardıın alınan ri -
li/ılana bir kvmnun ALmcm ta.. 
"8f mdan iadesi ve bunlarla 
Fransız müstemleke askerleri • 
nin silahlcıııdırılarak Hüı' Fran
nzlar elinde bulunan Fransız 
müstemlekelerine taarruz edil
mesi. Bu takdirde Afrika kıt'a.. 

mıdaki Frrın61Z müstemıekele -
rimn Dakardan bct§lıycırak ay • 
iti miUeütı evlcidlan arannda 
kanlı bir boğ~ya sahne ola-

Geniş bir havuzun kenarında 
banyo kabineleri ve renkli ça
dırlar vardı. Havuzun arkasında 
talı taları ciliilanmış bir nevi köp
rü dansetmek istiyenlere tahsis 
edilmişti. Bir kalorifer tertibatı 
yaz kış ayni harareti muhafaza 
etmek imkanını veriyıordıL Mües
sese sahiplerinin bu gayreti boşa 
gitmemiştL •Monako. herkesin 
beğendiği ve sık sık gittiği eğ
lence yerlerinden biri olmıya 
namzet idi. 

Janine içeri girdi~ zaman bü
yük biT kalabalıkla karşılaştı. 
Halbuki henüz gece yarısı olma
mıştı. Simokinli erkekler, şık tu
valetli kadınlar bütün masaları 
işgal etmişlerdi. Havuzda yüzen 
kadınlar vardı. Kumalara uza
nan figürariıar sun'i güneşin ha
raretinden istifade ediyormuş gi
bi tavırlar takınıyorlardı. Mü.şte
rilerden birçoğu da bunları tak
lit etmekten geri durmamıştı. 

J anine salonun ortasına giden 
merdivenin 900 basamaklarında 
durmuş gözlerile ark.adaşı Loi.
seau'yu arıyordu. Bir garson yak
laşar~ ona bir masa, bir koltuk 
teklif etti. Genç kız teşekkür 
ettikten sonra merdivenden ine
rek arkadaşını aramıya basladı. 
Onu nihavet mruncu renkli bir 
perdenin 'iinünde bir plaj koltu
ğuna yaslanmış olarak buldu. 
Koltuğun kolları ısmarlanan 
mesrubatın konmasına mahsus 
bir~r küçük masa v;ızifesini ".Ö

rüyordu. Loiseau genç kt7.ı görür 
görmez hemen ayağa kalktı: 

- Gelmiyeceksin eli.ye o kadar 
korktwn ki. .. dedi. Birazdan sa
na yine telefon 0<:'.ecektim. 

- Hacet kalmadı, g<'ldim i~te ... 
Haberin var mı, temyiz kararı 

' 
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ADAM i 

Türkçesi M. Feridun 

Loiseau dişlerinin arasından 
anlafıl.maz birtakım şeyler mı,. 
rıldandı. Sonra dedi ki: 

_ Herif burada. 
-Nerede! 
- Orada ... Varyete merdive-

ninin yanında ... 
Sal<ınun bir noktasını «österi

yordu. Orada iki desteğin ara
sında müteharrik bir merdiven 
vardL Menli.venin basamaktan 
bir makine tertibatı ile pistin se
viyesine kadar yükseliyor, bu 
suretle numara yapan artistler 
tavandan iniyormuş gihi bir his 
b8sıl oluyccdıı. Bu buluş fena de
ğildi. Janine gözlüklü adamı bir 
türlü göremiyordu. Danseden
ler, salondaki mütemadi hareket 
önünü kapıyordu. Nihayet aya
ğa kalktı ve birkaç adım atarak 
arkadaşının gösterdiği adama 
baktı. Bu adamın sırtında bir 
simokin vardı. Yalnız başına sı
kılıyormuş gibi duruyordu. Si
ması zayıftı. Kır saçlarını ari<aya 
doğru taramışh. Fakat mavi göz
lüklü adama hiçbir veçhile ben
zemiyord11. 

Genç kız arkadaşının yanma 
seı,erek parrııağile alnına vurdu: 

ir · · var a-

liba, dedi. Bu adam.la mavi, göz
lüklü adam arasında hiçbir mü
nasebet yok! 

- Sana odur diyorum. İyice 
bak! 

- Baktım. Ufak bir benzeyiş 
var amma o değil! 

- Hayır, iyice bakmadın ... 
Gözlüksüz olması seni şaşırttı. 
Gözlerine dikkat ettin mi! 

- Ettim ... O değil ... 
Genç kız arkadaşının yanına 

oturdu. U>iseau münakaşaya ce
saret edemiyordu. Fakat dudak 
büküşü fikrinde mar ettiğini 
gösteriyordu. J anine nihayet de-

. di iri: 
- Haydi öyle suratını asma ... 

' Ben şimdi gidiyorum. Sen bura
da güzel güzel eğlen... Beni ça
ğırdığına teşekkür ederim. Ara
dığımız adam bu olabilirdi. 

Loiseau kanaatini bir kere da
ha izhar etmek istedi, fakat ken· 
dini tuttu. Sadece dedi ki: 

- Yalnız kalırsam ~k canım 
••lnlacak .. Ne olursuıı lııiraz be
nimle otur ... 

Janine dikkatle arkadaşınm 
yüzüne baktı: 

- Yoksa beni buraya getirt
mek için mi bu yalanı uydur
dun? Dedi. Eğer böyle ise bu 
hileyi sana pahalıya öch!tirim. 

- Seni temin ederim ki bu 
işte hiçılıir hile yıok ... Gözlüklü 
adamı burada sandım... Fakat 
mademki buraya kadar geldin 
bari biraz otıır ... 

- Öyle "!sun! .. Bir çeyrek•
at kadar otururum... Haydi ı:eI 
dansedelim! 

Genç kız arkadaşmı piste ka
dar sürükledi. IDç neş'esi yoktu. 
Fakat arkadll§llll kendi davası: 

(Dalaa var) 

( sıili:n ..... A;;Nasıı Öldürüldü? 
---------Yuaa:lıl. Sum Lra:r·eJ--' 
Halbuki evvelce Devleti AliyYe merkezi 

bir surette idareden çok uzaktı. 
Bunlardan maada Beyoğlu kış -

!asile Çanak.kalede, Tuna boyunda, 
V ened.ik körfezile Bozcaada, Midil. 
li ve, Anadolunun bazı lı:alelerinde 
beş bin asker daha vardı. 

Kur'a ile asker almmıyan ve lü. 
zumu takdirinde asker veren vi • 
liyeUer fU!llardı.; 

şıbozurlarla yerli askerlerden iba 
ret olup mecmuu sekiz yüz bın 
kadar tutuyordu. 

Hüseyin Avni paşa, ordu için 
çok çalışmtftL Y en.içerilerin ilga 
sı üzerinden ancak kırk sene ka 
dar geçmiş bulunuyordu. Bu, kır 
sene içinde ve bitı.•-. Avni pa 

Aded şa elile sekiz yüz bin kişililı: bir or 
dıı vücude ıetirilınifti. Ayni za 

Arnavudluk 10.000 manda da arlıl.ı hup gemileri • 
Bosna 30.000 cude getirilerek dUnyada İngilter 
Sırbiye 20.800 donanmasından llOlll'a Osmanlı d 
Eflak ve Buğdan (:tıkın- !etin.in donanması geliyordu. 
leketeyn) '1000 Bu, askeri ~latla · bera 
Mısır 20.000 Rumelinde şimendifer vücude g 
Tunwı, Trabluagarp 10.000 tinrıek fikirleri yer aldL Rume 
Bunlardan bafka icabı halinde kumpanyası dediğimiz Hirş kum 

başıbozuk asker dahi toplaruyor • panyası bu emada imtiyaz elde 
du. Görülüyor ki, altmış, yetmiş derek Lıtanbuldan, Ded<>ağaç 
sene evvel Osmanlı İmparatorlu • SelAnikten inşata başladı. 
ğunun ordusu ve hükmettiği yer- Ziraat ilerlememiş, köyliil« i 
!er ve, vilayetleri mühim bir mev- çin pek ağır olan liırik bedeli p 
ki tutuyordu. rası valilerin menfaatine hizm 

Hüseyin Avni paşa, ordunun e • etmekten başka bir te:re yaram 
sasl1rııu kurmUftu. Ordunun yük- mq, maden işletme kanunu m' 
sek bir başı olmak üzere Hüseyin zepZA!l'I bir hale gelmiş, dahili .. 
Avni paşa ayni zamanda otoriter rülder, dahili sanayi ve ticareti s 
bir şahsıyetıe malikti. teye uğratın"' malt idare intiz 

(H. 1287) senesinde Asir tihet • sızltktan ve, hııııızlılı:tan dol 
!erinde (Yemen viliyeti) asayişin mahvolmuş, işarat meselesi ah 
temini için yedinri ordu namile n.in başına bel! kesilmİ4 idi. 
bir ordu daha teşkiline başlandı. Fransa. Almanya muhare 

Asir Enıiri, maiyetine topladığı n.in neticesi Devleti Aliyyenin 
bir Arap ordusile Tehame'ye ka • halde bulunduğu sıralara tesa 
dar yürümüş, hatta Hadid.eyi bas etmi.ştl 1flas halinde bulunu 
mıştL (Hadide Kızıl deniz sahilin- du. • 
dedir) b usuretle Ye~ ve Mek-ı Almanya ile Rusya ve A 
ke .. ta:aflarını muhataraya dii§ür • turya arıisıııda yakınlık husule 
ınuştu. mek:te olması, Fransanııı hali 

Ferik Redif ~ \.nmındasile lubiyeti, İngilizlerin yalnız b 
Yemene on yedi tabur ve, Mısır • kalması m l!vazeneyi bozmuş 
dan yirmi bin nefer gönderildi. ğundan Babıiliyi düşünür h 
Bunun neticeal olu ak Asir isyam idi. • 
derhal bastırıldL Ve, yeııiden bir 
Yemen vilayeti kuruldu. 

Girit ihtilali malannda oldu ile 
donanmanın noksanı meydana çıt 
tL Vak'aııevia LQ.tti tarihi diyor 
ki: 

cDonamnanm dört kıt'a zı.rblı 

kapalı: ile bir \'ideli kapakta • • 
kiz Firkateyn, dokuz kurvet on üç 
avizo, dört duba, yirmi ııelriz nak
liye vapurundan yani altmış altı 
kıt'adan ibaret olup bin yedi yüz 
topu ve, bunlardan maada biri ka. 
pak, biri firkateyn, on beşi kurvet 
o !aralı: altmış üç yelken gemisi var 
idi.· 

Dedikten sonra biraz ILŞllğıda 
doksan dört kıt'a harp sefinesi raev 
cud oldutunu ve bunların mecmuu 
yirmi bef bin beygir kuvvetinde 
idi. Bunlardan başka biri taş 1ıez.. 
giihta imali derdest ve diğeri Tir
ıesteden gelmek üzere bulunan 
beş yüz beygir kuvvetinde iki zırlı 
'ı daha mevcud ve bu harp gemi
lerinde daimi surette mevcud on 
ki bin beş yüz muntazam silahen. 

daz neferat olduğunu kaydediJOr. 
Hüseyin Avni paşa, leftsikat mu 

cibinı:e askerlik dört .ene nizami
ye, bir sene ihtiyat ile redif sınıfı 
mukaddem, redif ıuıdı tali ve u-

Devleti Aline, akı bir mer 
ayet usWü ittihaz ey1emete 
!adı. Haibulı:i evvelce Devleti 
liyye merkezi bir surette i 
çok uzaktı. Beylerbeyleri, 
beyleri mahalli örf ve adeti 
re idarei umur ederlerdi. 
Sıkı blr merkeziyeti 

kurulma&ı neticesinde idi 
paşa Hidivi Mısmn harekatı 
detle tahdid ederek zırhlılan 
saireyi celbeyledi Mısır h 
yürütülen bu muameleden 
luaıarp ve Tunus da hisse 
dıı. 

Balkan şibih ceziresinde 
ile Belgrad ve llükreş a 
takım muhaberat dever 
yordu. 

Avrupa devletlerinin vazi 
de en IOn tahmine göre şöyl 

AlllWlllya ittihadı, Fra 
Prusya tarafından mağlup 
sile vücud bu lınuş, i.lı:inci v 
derecede bulunan birkaç 
hülı:funetlerine bir nevi m 
yeti idare verilmekle bera 
ortaya çıkan bu hükiımet 
noktai nazarından Prusya 
l1l1f bir A.bnanya olmuştu. 

(Daluı 



(Bıı taıJfı linci sayfada) 

Times gazetesınm Berne muhabiri 
diplomatik mahfıllerden alınan 
}ıaberıere istinaden, Fransız top -
raklannı garanti eden Hitler pro
Jesine karşı İtalyanlar tarafından 
ıleri sün.ilen itirazları general De 
Gaulle'e karşı mücadele açılması -
nı ve Hür Fransızlar Şefi ile bır -
lik olduklarını ilan eden müstem
lekelerin yeniden beri tarafa alın. 
masın1 güçleştire<:eğini yazmakta
dır. 

Ayni muhabir, Vichy hükı'.ime -
tinin Atlantik boyunca işgal edil • 
miş olan arazi hududunu 25 kilo -
metre şarka almağa hazır bulun -
duğunu ve bu suretle Alman kıt'a 
lannm İspanyaya doğru serbestçe 
geçmelerine imkan verilmiş ola • 
cağı hakkındaki haberleri de zik -
retmektedir. Buna mukabil işgal 
altındaki Fransa ile serbest Fran
ıız toprakları arasındaki hat da 
65 kilometre daha şimale alına • 
caktır. 

Diğer taraftan Hit1er Afrikada
ki Fransız müstemlekelerinin de, 
Fransa bunlar üzerinde bir müra
kabe idame edebildiği takdirde, 
garanti edileceğini vadetmiştir. 

Ayni membadan gelen haberlere 
göre, Amiral Darlanı genral De 
Gaulle aleyhinde harekete geçrne
ğe sevkeden amil, Hitlerin bu be -
yanatı olmU§tur. 

Vicby, 2 (A.A.) - D.N.B.: 
Siyasi Fransız mahfillerinden 

bildirildiğine göre, Fransız nazırlar 
hey' eti, yarın fevkalade bir toplan
tı yapacaktır. 

Brenner mülakatı 
(Devamı 4 üncü sayfada), 

göriŞne iki müttefik memleketin 
hükfımet reisleri arasında tam bir 
görüş birliği mev<:ut olduğunu gös 
termiştir. 

MÜLAKATIN TAFSİLATI 
Berlin, 2 (A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Bugün Brenner'de vukua gelen 

onuncu Hitler - Mussolini görüş
ınesi hakkında aşağıdaki tafsilat 
öğrenibnişti.r: 
Beş saatten fazla sürmüş olan 

görüşmelere, iki Hariciye Nazırın
dan başka, zaman zaman, Alman 
oruları başkumandanlığı şefi Mare
şal Keitel ve İtalyan Genelkurmay 
Başkanı General Caballero da iş
tirak etmiştir. Öğleye doğru yemek 
için göruşmelere fasıla verihniş ve 
altı zat yalnız olarak öt).e yemeğini 
yemi§tir. 

Bu fırsattan !bilistifade, Mar~l 
Keitel ile General Caballero da, sa
mimi silah arkadaşlığı zihniyeti 
içinde, iki .memleketin askerl sa
hadaki işbirliği üzerinde görüş
müşlerdir. 

Brenner'de aynca Almanlardan 
aşağıdaki zevat bulunm~r: 
Alınan basını şefi Dr. Dietrich, 

parti sekreterliği şefi Bonrmann. 
Almanyanın Roma maslahatgüzar1 
Prens Bismark, Roma ataşemiliteri 
General Von Rintelen. 
İtalyanlardan bulunaltt da şu 

zevattır: İtalyanın Berlin büyük 
elçisi Dino Alfieri, genelkurmay
dan General Gandbı, Berlin ataşe
nıiliteri General Mattas, protokol 
şefi Celesia. 
Görüşme, Mihverin Akdeniz ve 

Şimali Afrikadaki muzafferane ha
rekatı havası içinde cereyan etmis 
ve bugünkü Alman ve İtalyan teb
liğlerinin bildirdiği Girit muhare
besinin nihayetlenmesi, müzakere
lerin merkezini teşkil eylemiştir. 

Londra 2 (A.A.) - Röyterln 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

(Bas t< .-alı l inci sa~ fada) 
Kahıre 2 (A.A.) - Askeri ma -

kamlar Girit vaziyetini şöyle hü

Orkiy e 
Almanya 

lasa ediyorlar: 
(Baş tarafı 1 mci .sayfadll) Giridi tutmak ic:in bazı fedakar 

lıklara hazırdık. Fakat icap eden taı aflarını her zaman pek ıyi bil-
fedakarlık Giridin tutulmasına ver diğinı ''e bundan dolayıdır ki ken 

disi için tehlıkeli olması melhuz 
cliğimiz kıymeti aşınca oradan 1;c- b 

ulunmıyan br İmparatorlukla ıt-kilmege karar verdık. ·r k 
Askeri makamların mütaleasına tı a akdettiğini ileri sürmektedır. 

göre, Giritteki imparatorluk kuv. Ayrı noktalardan hareket ~tm4 
vetlerinin parlak mukavemeti ol - olmalarına rağmen Türk ve Alman 
masa idi İngılizkrin Ot·taşarktaki inkılapları birbirinin aynidir. Tür
vaziyeti çok daha fenalaşabili!"di. kiye, garpteki modeli üzerine ku
Bu muka\emet, Irak ve Suryede- rulmuş bir demokrasi değildir. 
ki vaziyetle alakasız değildir. Türkiye kuvvetli, rnüttehıt ·ve di-

siplinli bir memlekettir ve -0rada Giritte yaralı ve ölü ola!·ak uğ. 
halkın iyiliği için çalışılır. '.Nirkün 

radığımız zayiat tabiatile ağırdır. en büyük arzusu istiklaldir. Türki
Fakat düşmanın ağır tazyiki altın-

da 15.-000 askerin tahliyesi başlı ba ~:ı~ı~~şfu:~az:~ü~~~~j ::t~~. ~~ 
şına bir rnuvaffakiyet teşkil eder. 
TAHLİYE NASIL YAPILDI? istiklali muhafaza etmek jçin hari

ci siyasetin akıJane bir surette ted-
Kahire 2 (A.A.) - Giritten ilk virine nezaret etmektedir. Türkiye 

tahliye edilen askerler 29 Mayısta sulh istiyor~ Çünkü teceddüt eseri
Ortaşarkta bir limana muvasalat ni tamamlamak ve nüfusu arttır
~den bir İngiliz gemisinden çık " mak gibi muazzam bir işi tam mu
mışlardır. İki aydan fazla süren vaffakıyetle başarmak ancak sulh 
bir müddet zarfında Yunanistanda sayesinde mümkündür. 
ve sonra da Giritte Alman hücum- Gazeteci bundan sonra Tiırk si
larına bütün kuvvetlerile karşı ko- yasetinin uzun bir tarfhçeSJni yap
yan ve muharebeden yorgun bir makta ve bir hikaye nakletmekte
halde bulunan bu insanlar kendi- dir. Bu hikayeye göre İstanbuldaki 
}erini nihayet nisbeten emin bir İngiliz memurları, İnönüniin pen
yerde buldular. Bunlardan bir ço. ceresi önünde iyice silahalanmış 
~u Yeni~ Ze~~n~alıdır. Yorgun ve bir milyon ingiliz askeri gördiiğü 
bazıla_:ı J.0 gun!uk ~ır~şlı olma1an- zaman harp Han -edeceğini söyle
na .ra~e~. :ı:.eş elerın: muhafaza l diğini nakletmişlerdir. Türkiye, 
cttıklerı gorulmektedır. Almanyanın kendsi hakkında hiç 

Bu v~?uru .karanlıkta muvasal?t bir harpçi emel beslemediğini anla
ed~n dıger btt vapur gruptı takıp mıştır. Almanya Türkiye ile doot
ettı. luk münasebetleri idamesini arzu 

Herkes şu rnütaleayı beyan e • etmektedir. An.karada ve Berlinde 
diyor: menfaat çarpışması olmadığı tes-

Bizi endişeye düşüren Alman as Um edilmektedir. 
kerleri değildi. Onlarla boy ölçi.i • Alman milleti, meshur bir mu
şebiliyoruz. Fakat Alman hava harip millet olan Türklerin yük
kuvvetleri bizi taciz etmiştir. sek mertlik vasıllarını her zaman 
KIBRIS MUHTEMEL BİR T AAR. takdir ve tebcil etmiştir. Bu tak
RUZA KARŞI HAZIRLANIYOR dir ve hayranlık menfaatlerin çar-
Lefkoşa 2 (A.A.) - Girit hadi - pışmaması esasına istinat eden 

selerini yakından takip eden Kıb- karsılıklı münasebetlere şekil, ha
rıs makamları adanın müdafaa ter yat ve resanet vermektedir.. Bu
tibatına ait son işleri de tamamla. gün Almanya, yalnız kendi men
maktadırlar. Bazı ihtiyarlarla ço • Iaatini düşunmüş olan İngilterenin 
cuklar şehirlerden tahliye edilerek mevküni almış ve onun piyasadaki 
dağlara gönderilmiştir. Bir kaç İn- mevkiini işgal ederek bu vaziyetin 
giliz kadın ve çocuğu şimdiden a- semerelerinden istifade etmiye baş
dadan ayrılmışlardır. Yeni müda. larnıştır. 
faa nizamnameleri neşredilerek ALl'vlAN HARİCİYFSININ 
memurların el koyma salahiyeti BEYANATI 
genişletilmiş, yağma gibi ve telaş Berlin, 2 (A.A.) _ D.N.B.: 
verici haberler neşri gibi cürüm • Dün Hariciye Nezaretinde ya-
lerin cezalara çarpılacağı tebliğ e- bancı gazeteciler tarafından soru
dilmiştir. Vaziyet gergin, fakat lan muhtelif •uallere eevaben Tür
sakindir. Halk mükemmel soğuk • ktye ile Almanya arasındaki mü-
'.kanlılık göstermektedir. nasebetlerın bug\inkü vaziyetinin 

SURİYENİN İSTİLAsI bu hususta her türlü mün~a ve 
İSTENİYOR malfunatı ın"evslınsiz kıldığı beyan 

İngiliz efkarı umumi~i, Al • edilmiştir. 
manlar Suriyede sağlam bir su • ~~==~~=~~~===-~ 

is&anbBI Bef.'ncl İora Memstaı-ıtan: rette üslerini kurmadan İngiltere-
nin buraya müdahalesini artan bir 
ısrarla istemektedir. 

Günün tenkitleri 
(Baı tarah 1 inci sayfada) 

ketm.iye mecbur olan işgal kuv
vetleri bile bu destanı takdir ve 
hiirmetle yadettiler. Böyle yide
denlerin arasında Fransa da 
vardı. 

Zavallı Fransa! .. Bugiinkü ha
le düpnesinin, tarihleria kay
detmediği bir firardan sonra 
düşmana teslim olmasının sebep-

leri bir bir meydana çıkıyor. 
Münevver, bilgin, ne söylediğini 
bilir insanların elinde yükselmiı 
olan Fransa, cahil, dar kafah, m 
söylediğini bilmiyen insanlarır 
elinde kaldığı için olacak ki, hı 
hale geldi. Tevekkeli değil... 

Dairemizin 941/763 sayılı dosyasile 
Doktor Lütfi Kırdar tarafından Habibe 
Hatice ve Fatma Zehra aleyhine 
500 lira 16 kuruşun talısilıne dair re
hinin paraya çevnlmesı yolu ile yapılan 
icrai takıp sonunda borçlulara çıkarı-

lan ödeme emirleri kanuni ikametgl'lh .. 
lan meçhul bulunduğundan tebliğ edi
lemediginden İstanbul İcra tetk 1'- mer
cünin verdiği karar üz.erine işbu ilAnın 
gazetede neşri tarihinden itibaren bir 
ay içinde yukarda ismi geçen borçlular 
veya kanuni vekilleri dairei icraya mü
racaat edip bu borcu karşı itirazda bu
fumnadıkları t<ıkdirde icraya devam 
1lunacağı tebliğ makamma kaim olmak 
üzere ilan cılunur. (5389) 

ZAYİ - Eyilp Askerlik Şubesinden 
aldığım Askeri terhis tezkerem ile nü
rus cüzdanımı gaip etilin. Ycnilerlnl 
·ıkanacağundan zayilerin hükmü yok-
tur. 

Bugün Hitler He Mussolini ara
sında Brennerde yapılan görüşme. 
Mihver devletleri arasında daha 
geniş koordinasyon lüzumunu gös 
termesipden dolayı manidardır. Ay 
)ardanberi İtalya, Almanyanın e • 
mirleri altında bulunmaktadır, her 
halde Mussolini ve Kont Ciano, ye 
ni talimat almak için Brennere ça 
ğırılmıştır. Son defa Führerin Du
çeye şahsi bir görüşme şerefin· 

bahşetrnesindenberi üç aydan faz. 
la bir zaman geçmiştir. Mülaka1 
hakkındaki resmi haberin evvelf 
Romadan verilmiş olması da kaydz 
ıayandır. 

ZAYİ - Çift atlı arabamın 2732 nu
-naralı plakasını gaip ettim. Yenisini 
ıla.cagımdan eskisinin hukmu yoktur. 

GAİP - Evkaftan aJmış olduğum 
ll(aa, cUzdanım ile mührümü gaip et
tim. Yenisini alacağımdan kıymetleri 

yoktur. • 
Kabalaş ömer Avni Camii imamı 

Mmtafa Tüzön 

Görüşmenin hedefi hakkınd< 

sarih hiç bir şey bilinmemekle be 
raber, Mussolininin bundan biı 
§eyler kazanması her zamankin . 
den daha az muhtemeldir. Vichy · 
nin «makul ve munis hattı ha~ • 
keti• nazarı dikkate alınırsa, Hit -
lerin, Fransaya karşı Mussolinir 
daima muhafaza ettiğini söylediğ: 
herhangi mütalebata müzaherete 
decek bir mizaçta bulunması pel 
az muhtemeldir. Hıtlerin yaptığı 
memleket taksimlerinden istifade 
bahsind.eki Mussolini ümidlerinir 

Muha1"1'em Çukuryard 

ZAYİ - Çenge1kby Askerlik Şube
inden almış olduğum Askeri terhis 
:iğıdımı gaıp ettim. Yenisini aJaca-
~dan eskisinin hükmü.. yoktur. 

321 Wumlu Karamürsel Ereil.lsindıe 
K.arabdUr eiuJlanndan Mehınıe& otla 

AH Memdulı AU111ı. 

ZAYİ - YE'dimdeki Askerlik vesika
mı zayi ettiğimden yenisini çıkaraca
ğım. Eskisinin hükmü olmadığını il4n 
ederim. 

Galata Karamusta1apaşa sokak 
49 No. da Recep Kara er 

Aker Ticaret ve Sanayi 
Türk Anonim Şirketinin hi11edarlarını 

FEVKALADE lÇTlMAINA DA VETNAMEDIR. 
RUZNAMEl MÜZAKERAT: 

ı - Meclisi İdare tarafından verilen eshabi mucibeli rapantıı okun
ması. 

2 _ Esas mukavelenin yedinci maddesi mucibince tamamen mevzu 
sermayenin yüzde yüz nisbetinde tezyidi. 

1 - Esas mukavelenin dördüncü, Yedinci, Kırk birinci ve Yet
miş altıncı maddelerin tadili. 

Şirket mukavelenamesinin EllS beşinci maddesi mucibince fevkalade 
içtimaa davet edilen Umumi Hey'et 25/6/941 tarihıne. milsadi! Çarşamba 
günü aaat l4 raddesinde Şirketin Merkezi bulwuı.n Jstanbul, Zmdanka
pıda, Nalburlar çarşısında kain 34'7 No. lu mağazada fevkalfıde içtimaını 
aktederek yukarıda ruznamede ya zıh husu satı sermayenin lAakal üç 
ruhunu temsil eden hissedararun huruzu ile miızakere ve karara rabt 

inhisarlar Umum Müdürlüğün 
3 l Mayıs 1941 taririhinde mer'iyete giren yeni vergi zamları kanununu 

dolayısile Milli Müdafaa vergileri dahil olmak üzere mamulibmızın 
satış fiatları aşağıda ilin olunur : 

Sigara, Tütün, Enfiye, Pipo Tütünü, Püro, ve 
Sigaralar 

Sipahi Yaldızlı 
Samsun İnce 
Yaka 
Yaka 
Çeşit 

Çeşit 
Çeşit 
Boğuiçi 
Yenice İnce 
Scrkldoryan 
Bafra Maden 
Gelincik 
Enali 
Tiryaki kalın 
Tir~aki ince 
Birinci kaim 
Birinci ince 
Üçüncü ince 
Hanımeli 

Halk kalın 
Köylü kalın 
Köyfü ince 
Doğu 

İkiz 

Paket şekli 

20 adet 
20 • 
10 • 
20 • 
25 • 
50 • 

100 • 
20 • 
20 • 
20 • 
%0 • 
20 • 
20 • 
20 • 
%5 • 
20 • 
20 • 
20 ll 

20 • 
20 • 
20 • 
20 • 
20 • 
20 • 

Kuruş 

37 
32 
16 
32 
38,75 
'17,50 

115 
26,50 
22 
19 
18 
17,50 
17 
16,50 
17 
H 
13 
9,50 

10,50 
8,50 
7.50 
6,50 
6 
8,50 

Tütünler 

Enaıa 
Bafra 
Tatlı ser. Fab. 

• • Atölye 
Beşinci Fab, 
Beşinci Atöl. 
binci Köylü 
Muhtelif: 
Yerli enfiye 
T. Pipo tüt. 
T. Pipo tüt. 
T. Pipo tüt. 
Yerli Pipo T. 
İsfahan Boh. 

• tönbeki 
• • 
• • 

İkinci is1. 
Esmer Sigaril. 
Toros I•üro 

Paket tekli 

20 pım 
zo .. 
25 • 
Z5 • 
25 • 
25 • 
20 • 

25 • 
20 • 
50 • 

100 • 
100 • 
109 .. 

%5 • 
100 • 
500 • 
zs • 
1 adet 
J • 

Rakı, Şarap, Vot~a, Kanyak, Likör, Vermut, Bira 
Nevi 

Klüp rakısı 
Hususi Fevkalade 

• • . " 
• 

Yeni Rakı 
• • 
• • 
• • 

iyi Rakı 
• • 
• • 

Votka 

• 
• 

Tabii Kanyak 

• • 
• • 

Derece 

50 
50 
50 
50 
50 
45 
45 
45 
45 
43 
43 
43 
40 
Ü 

40 
41 
41 
41 

CI. 

50 
lO<t 

50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 

100 
50 
25 
'10 
35 
15 

Kuruş 

160 
304 
160 
83 
54 

212 
114 
60 
40 

164 
90 
49 

194 
105 

56 
179 
100 

52 

Nev"i Derece 

Vermut 

.. 
-Kınnkmalı •• cır. . " 
Likörler: Ka)ıH, Ahududu. 
Çill'k 

• " 
• • 

Diğer Likörler 
• il 

• • 
• • 

Şarap! Sek, Dömi Sek, 

Kırmızı 

• • 
" • 

, .l\Gsket Şarabı 
Bira 

• 
• 

17 
17 
17 
17 
17 

cı. 

100 
70 
50 

100 
50 

100 
50 
25 

ıoo 

75 
50 
Z5 

340 
zoo 
70 
78 
50 

K 

132 
1()4 

88 
132 

88 

247 
143 

71 
207 
Z07 
123 
63 

Net: 1 - Tuna Hher Jdloswıa 1 kuruş Müdafaa Vergisi zam ınedilmiştir. 
2 - Hususi eşhas tarafman imal edilip muhtelif etiketlv altında satılan rakılar derece v. haeımlanaa göre İd 

ları fiatına tabidir. 
3 - Şarapların satış fiyatlarında şişe hac:ımlanna göre eti kellerinde yazılı şişe depozitoları dahildir. 
4 - Bira fiyatında §İşe depozitosu dahil değildir. 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden : 

l - Bu sene okulumuzun yalnız birinci smı1ma talebe alınacaktır, İst.ek 
lilerin 9şağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

.A - Nü1us cüzdanı ve tasdikli bir aureti ctashilı edil.mil nüfus cüzdanı 
kabul olunmaz>, 

B - İlk mektep ııahadetnamesi. «'iizerinden bir sene geçmemiş bulunmak> 
C - Kendisinin ve ailesinin hüsnühal eshabından bulunduğunu gösterir 

polisten musaddak büsnühill ilmuhaberi. 
D - Üzerinden bir sene geçmemiıı çi~k ası kAğıdı. 
E - Birinci Slnı! için l/Eylıll/941 de 12 yaşını biti.nn~ ve 16 yaşını 

bitirmemiş bulunmak. 
F - 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara l/Haziran/941 günü başlanacak ve 10/Ağustos/941 gilnü 

nilıaye-t bulacaktır. 

3 - Kayıtlar İstanbul Den.iz Komutanlığında ve Mersinde deniz gedikli 
!rba.ş or~ okulu müdürlüğünde 7apı1acağından isteklilerin bu iki mahalden 
her hangi birine müracaatları. 

~ Müsabaka üntihanlan Türkçe, Matamatlk, «Tarih, coğrafya, yurt bil
ğisi> derslerinden 

15/.Ağust.os/941 Cuma günü saat D da yapılacaktır. (2947 - 4183) 

S İ Zİ N DE TAKDİR 
ETTiGiNİZ ÜZERE 

AsrımızUl modasının zaratet ve inceliğine inzimaın eden üstad 
terzilerın mahareti, kadında gençliğe matu! eayani hayret bir 
beden tenasübü arzeder. 
Fakat yüz ve enun hututu gevezedirler. Eğe:r bu noktaya lAzım 
ıelen ihtimam ıösterilmezse, seneler bu hatları başkalarına pek 
çabuk fark ettirirler. Bu, Iİ.&in bir sırrınızdır ki, ufak bir dikkat
sizlik veya ihmnl neticesi rakibelerinizin dikkat nazarından 
uzak kalamaz. İşte senelerin (bilhassa naz.ilt ve hassas ciltlere 
musallat olan o tahripkar senelerin) cildinize çizmekte oldugu 
on binlerce (bida,.ette ıayri mabsüs) ince cizgilere ihmalkar 
blm•yınız. 

Zamanla cildinizi solduracak olan 'Ve sizi pek çok defa vakitsiz ha
rap eden bu Arızalan akpm ve sabah, KREM PERTEV'le yapacağı
nız ufak bir masajla refediniz. KREM PERTEV'in bu mucizesine yüz 

binlerce hemcinsiniz gibi siz de hayret ve memnuniyetle pbit ola
caksınız. Göreceksiniz kt ıiınanız, ebedi gençliğinizi herkese mağ
rurane söyliyecektir. 
KREM PERTEV'in terkibindeki faal anasır en derin çizgileri bile 
izalede gecık.miyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tüp K R E M 
PERTEV'i tuvalet masanızda bulundurunuz. O, aynı zaman41a sert 
rüzgArlann ve kuvvetli gfuıeşin en iyi muhafızıdır. 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğ. 

Muhammen B. %7,5 temınatı 
Cinsi Mıktan Lira Kr. Lira Kr. 

Hurdavat le-
vazımı. 8 kalem 
Boya ve le- 20 c 
vazınu 

492 50 
673 52 

37 -
50 50 

A. FAtsil 
c c 

1 - Mevcut müfredat listeleri mucibince yukarıda mikt.ar 
ıeme açık eksiltme uııulile satın alınacaktır. 

2 Muhammen bedellCTi, muvakkat teminatları •ıtme sa 
larında yazılıdır. 

3 _ Eltsiltme 16/6/941 pazartesi günü yukarda yazılı saat! 
ta levazım \'c mübayaat şubesındeki alım komisyomm<la yapıla 

4 - Liste sözü geçen şubeden parasz alınabilir. 
İsteklilerin eksiltme içın tayin olunan gün ve saatlerde %7, 

ralarile birlikte mezkür komisyona müracaatları. 

lıtanbul Komutanhğı Satınalma Komiıyon 'u 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı lki kalem yiyecek mad 
ran/941 günil saat 15 de kapalı zarf uçulfi He ihale ediJecektir. 
tıer gün komisyonda gorulebilır. Bu iki madde ayn ayrı taliplere 
dilebilir. İsteklilerin belli günde muayyen saa1.ie.n bir saat önce 
\i.f mektuplarını Fuıdıklı<la satınalma komisyonuna vermeleri. 

Cinsi 

sut 
Yoğun 

Miktarı Muh. Bd. 
Ton 

80 
eo 

Lira Krı. 

* 
10800 
20400u 

Aşağıda yazılı ild kalem koywı eti 5/'1'941 gumi hızalann 
t;aatlerde kapalı zart usulile ihale edilecektir. Şartnamesi her giı 
da gorülebilir. İsteklilerin belli giın ve saatlerden en geç bir saa 
dar teklif mektuplanm makbuz karşıbğmda Fmdıklıda satına.1 
nuna vermeleri. (3814) 

Cinsi 

Koyun eti 
Koyun eti 

Miktarı 
Ton 

50 
30 

Muh. Be. 
Lira Krı. 

32000 00 
19200 00 

İlk Temi. 
Li:nı Krf. 

2400 00 
1440 00 

Şirketi Hayriyede 
Bu akşamdan itlıbaren her gece saat. 24,15 d<ı Köprlideaı 

bi.r sefer yapılacağı sayın yolculara ilAn ob.mlE'. 

Üniversite Rektörlüğünden 


