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GUNLUK SiYASi HALK GAZETESi 

Çocquuuza \'erebileceğiniz en kıymetli hedi~ e 
Y A L N J Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir.•Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fa1utt 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSİ Çocuğun bütün hayatlll· 

da izini bırakır. 
FiYATI (6) LİRADIR. 

Yeni Mahsulün 'j Seriinin 
GiJrUIU . 

Mübayaası işine 
Başlanıyor 

Afy.on Fiyatları Bir Misli Arttırıldı 
Ankara, ız <TAN Muhabirinden) - Topra ttiği avans tediye usulü de müstahsil lehine Ü· 
ahsulleri ofisi müstahsilden yeni mahsulün ınü il edilmiştir. Ofis, diler taraftan bütün istihsal 
a;raası için hazırbklara başlamıştır. Malu.nlün ıntakalannda faaliyetine devam etmektedir: 
etişmiş olduğu çukurovada yeni ajanlar ibda • Verilen malumata ıöre, ofis, 1941 sem."Sinin 
iy)e teşkilit genişletilmiştir. Bu mmtakada iinü 'lk dört ayı içinde ıeçm bir senelik zaman zarfın· 
üzdeki günlerde mübayaata tevessül olunacak a yapılan mübayaayı birden yapmış bulunmak· 

lıt. Trakya mmtakasında yeni teşkilat knrına adar. 
iizere umum müdür muavini Hamit Kuray hilen Buğdaydan yapılan tasarruf 

rakyada tetkikler yapmaktadır. Ankara, 12 (TAN) - Bir kiloluk ekme~in 9:;0 
Memleketin difer mıntakalanndan yirmi ycrd rama indirilmesi hakkında \'erilen karar bul!· 

aha ajans vücude eetirmek suretb·le miastBhsil aydan ıeniş ölçüde tasarruf yapmayı mut'İp ol
ile daha sakı bir işbirliii yapmak imkanı hasıl o· aktadır. Verilen haberlere ıöre, toprak mah!lnl· 
lacakbr. eri ofisi büyük istihlak merkezlerinde günde 
Diğer taraftan ofis 15 hazirandan itibann yf'ni lZOO • 1800 ton tanzim satışı yapmaktadır. 
hsul afyon mübayaasma da başlayacaktır. Bu Bir kilo ekmekten 50 ıram indirilmek surctiyfo 
eki afyon fiyatlan 1939 senesi fiyatlanna na ünde vasati olarak 75 tonluk bir tasarruf temin 

Türkiyeden 
Geçiş izni 

istenmemiştir 

Şayialar, 

Münasebatı Bozmak 
lstiyenterin Eseridir 

Emniyetine Taarruz 
Emelini Beslememiştir 

Berlin, 12 (A. A.) - Hususi 
muhabirimi~ bildiriyor: Aşa~ı -
daki tel~raf metninin aynen ke-

Son zamanlarda lnıilizler tarafından yapılan şiddetli hava hlicumlanndan sonra Ostea• .. kla• 
randa ve liman tesisatında viicude getirilen hasarlar 

-.n bir misli arttanlmıı \'e müstahsilin şikayet edilmiş bulunmaktadır. !~dr~:~~~i~~stında bana salahiyet Suri11e 'de Toulon'daki Almanra 
ı Ecnebi ~azeteei1er tarafından 

-------------~ Almanyanın Türkiye toprakla - F 
Mr. Churchill'in 

Nutkundan 
Öjrenclilderimiz 

lngilterenln bütün pyeıı zaman 
'kazanmaktır. Her kazanılan za -
man İngiltere içın kazanılmış bir 
harpten daha mühlmdır. Çunkü 
bu suretle Amerikan yardnnını 
lreklemfye imkAn hasıl olacak \'e 
'kau zafer o vakit g6rilnecektir. 
'Binaenaleyh, tnıiliz Başvekili boo
bin delildir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Libyadaki Britanyalı askerler bir kuyu açıyorlar 

Devlet ~eislerinin k_ah ~il
letlerıni tatmin, kah dun

:ta efkarı umumiyesini ariaları· 
ba takmak ihtiyaciyle, arada sı
rada verdikleri nutuklar bir cok 
düiümlerin çözülmesine, veya • 
hakikati örten esrar perdesinin • t 
kalkmasına hizmet etti~i için çok Yunan 15 an 
faydalı ve aydınlatıcı oluyor. Bu 1 
hafta ayni Rilııde üç büyük dev-1 • 

1 
Eritre'de 
Assap da· 
işgal Edildi 

let adamı üç mühim nutuk söy-ı ita yaya 
ledner ve bir çok meseleleri ör-
~n esrar perdesini aralıyarak • • 
bıze bazı hakikatleri ifşa ettiler. Yerılmıyor 

Dün, Amiral Darlan'ın Fransız 
lhilletine hitaben irat etti~ nut-
kun manasını tahlile çalışmış ve 
bunun sırf Almanlarla sulh yaı>· 
bıak üzere bulunan Vichy hükti
tnetinin Fransız efkarı umumi
l'esini böyle dır bir sulhe hazır
İaınak için yapıldığını söylemiş
tlrn. 

Bu,ırün de fn,ıriliz başvekilinin 
tıutkundan öirendiiimiz veni ha. 
tikatıeri tesbite çalışaca~ım. 

Mister Churchill'in bu defaki 
tıutku da ~önül açıcı ve ferah ve· 
tici değildir. İngiliz başvekili Gi
rit maalubiyetinin sebeplerini i
:zahta ~çlük çekiyor ve Girit 
harbini münferit bir hadise ola
l'ak deRil, umumi harbin bir par
(lası olarak telakki etmek lizım 
~eldiltini söyllyerek İn,ırilterenin 
lnaruz bulundu~ müşkülleri an
latıyor. Bu izahattan ölreniyoruz 
ki, İngiltere en ziyade anavata· 
tıın müdafaasına ehemmiyet ver
trıiştir. Orada sahilleri, limanları, 
fabrikaları, ve şehirleri düşman 
1.ecavüzüne karşı müdafaa icin 
'.hpılan tahkimat, di~er harp S3· 
halarına kafi derecede harp mal
ternesi S(Önderilmesine manı ol
trıuştur. Bu yüzden Giride kafi 
derecede top ve tayyare ,ıronder
?'rıek mümkün olmamıstır. Orta 
8arktaki İngiliz ordusu da techi-
~t bakımından Alman ordusu 
ltadar kuvvetli deiildir. Ancak 
ilti senedenberi silahlanmakla 
lneş~l olan fn~iltere, şimali ve 
~ki Afrikada, orta sarkta. Bal
~anlarcja, Atlantikte ve dah2 bir 
Cok yerlerde harbeden kuvvetle· 
tit'rıe lüzumu kadar malz ve-
ietirememiştir:"Her 

"etli olmak l5temek 
ı.tta kuvvetli olm 
tir. 

,._. Sa:•~~ıı: 

Berline Göre, Askeri 

lıgal Hayat Sahası 

ile Alakadar Değil -
Mussolni'nin Nutku 

Etrafında Tefsirler 
Berlin. 12 (A.A.) - Bir husu· 

si muhabir bildiriyor: 
Mussolininin nutku, nah"oş bir 

intiba hasıl etmiş olan Bertin bi
taraf mahfillerinde heyecanla 
tefsir olunmaktadır. 

Habeı Kuvvetleri 

Lakent Şehrini Ele 

Geçirdiler 
Kahire, 12 (A.A.) - ' ·Tebliğ., 

Libyada, vaziyette hiçbir değişik 
lik yoktur. 

Habeşistanda, Addi;·Abebanın 
270 kilometre garbinde bulunan 
mühim Lakent şehri H3beş v:ı
tanperverleri tarafından zaptedil 
miştir. 

Sahil nuntakasında, Ingiliz de
niz ve hava kılvvetlerinin işbirli
ğiyle Hint kuvvetleri birdenbire 
bir ihraç hareketi yapmıştır ve 
Asab limanını zapteylemişlerdir. 
Şimdiye kadar sayılan esırler a· 
rasında 50 bahriyeli, 87 tayyare
ci 39 Alma" bahriyelisi ve bir 
mtlttar da ltalyan askeri vardır. 
General Bardia ve Diacentini ile 
bahriye yüzbaşısı Colla da elimiz 
dedir. 

Alman ,ırazeteleri, nutkun İ
talyan - Alman tesanüdü ve A
merika ile münasebetler üzerin
de ısrar eden ~ok kısa hülasala
rını neşir ile iktifa eylemekte -
~ir. Yunanistan hadiseleri hak· 
kında, Mussolininin, İtalyan ka
yıplarını acık surette itiraf et
tiği söylenmekle iktifa olunmak
tadır. 

b t Mussolı.ninı·n Cinima mıntakasında umumi Hiç ir .ıraze e, 
nutkunda. Yunanistanın askeri ilerleyişimiz devam etmektedir. 

* 
işgali ve hayat sahası hakk.ında
ki parca ile İtalyanın hatta ha
rici vardım olmadan Yunanista- Londra, 12 CA.A.) - Habeşis
nı Nisanda riyazi bir katiyetle tanda Assab limanının impar.qtor 
ma~ltip edece~i hakkındaki fık· luk kuvvetleri tarafından zaptı 
ralan iktıbas eylememistir. hakkında bahriye nezarl!ti ne~ret 

Musaolininin hayat sahası hak tiği bir teblllde diyor ki: 
kındaki cümlesiniİı mlnası ile Hindistan bqkumandanlılmın 

ar sarih bir sual sorulmu~ bildirdiğine göre Assab limanı 
· e şu cihet anlatılmıs~ır Ingiliz harp gemilerinden çıkarı-

• işıcalin siyasi teskilat- . . 
ne ve hayat sahası ile la~ H~n~ kıtaları tarafından ışgal 
kası yoktur ve bahis e<iilm11tır. 

Q>evanu: Sa. 5, Sii. ZJ l (Devamı: Sa. 5, Sil. 4) 

rından l(eçme misaadesini talep • • • 1 ransız s ti 
etti~ine dair Berlinde yayılan lngılız er ovye ere 
şayialar hakkına. salahiyettar D 

0
nanma

51 mahfillerle yap6n konuşmalar • 

ŞU saretle hQü• edilebilir: Mercayun'u Karcı Asker Almanya hiç1* vakit Türk a- 3 
razisinden a*e-1 mahiyette tran C kA Akd • 
~~~~n~~~ı~·· -~~~~·ih~fm~i Zaptetti yar 1 enıze Yığıyormu~ 
~ir hayal ulünden başka Hareket Etti 
bir şey de ldir. Irak ve Suriye --
vakayii Almanya devletine isnat 
olunan plinlann hakikate teva
fuk etmdii?ini ve Almanya dev
letir..in hid»ir ure\le TWNıiye -

(Sona: Sa. 4, SU. 3) 

Ankara Halkevini 

Şereflendirdiler 
Ankara, 1Z (TAN Muh11· 

birinden) - Milli Şefimiz ts. 
met İnönü, bu akşam Ankara 
Halkevini şereflendirerek, 
"Madam Bater Filiy,, ope
rasının temsilinde hazır bu· 
lunmuşlardır. Devlet Konı.er
vatuan talebesi, bu temsilde 
büyük muvaffakıyet kaznn
mıştlr. 

1 Başvekil, biitiin Vekillu, 
• Mebuslar, Kordiplomatik i-

Şam'm T esli'!'İ için 

Müzakereler Oluyor 
Londra, 12 (A. A.) - Teyıt e

dildiiine J(Öre imparatorluk ve 
İn,ıriliz kıtalan Mercayun'u iş,ıral 

Almanya, Fransadan 
Daha Eneriik Bir 

Mukabele Bekliyor. 
etmi~erdir. Nevyork, 12 (A. ·A.) - "Reu-

lngUiz relimi tebliği ter": Nevyork Times ,ırazetesinin 
Kahire, 12 (A. A.) - "Resmi Vaşington muhabirinin bildirdi· 

tebliğ"': Suriyede, dünkü çar- iine RÖre, Vaşingtondan gelen 
samba günü müttefik kuvvetler habe~ler, Tou~.o~'da bulunan Fra'! 
bütün mıntakalarda mühim terak ı sız fıl~su cuzutamları~ın şar~ı 
kiler kaydetmişlerdir. Akdenıze hareket etmış olduRu 

Suriyeye ~irişimizin hedefleri merkezindedir. • • 
hakkında yanlış malumatla alda- Almanya daha ener ıık 
tılan Vichy kıtaları .~zı mıntak~- bir mukabele istiyor 
larda mukavemet gostermekte, ı-
leri yürüyüşümüzün maniaya u_ğ. 
ramamas\ için bizi kuvvet istima
line mecbur etmektedir. Bu kıta
lar tenkil edildikten sonra bir 
cokları Suriyeyi Alman ıcirişine 
karşı himaye edecek olan mütte
fiklerin maksadı hakkında tevec. 
cühlerini ifade ediyorlar. 

Bal, 12 (A. A.) - "Reuter": 
Basler Nachrichten ~azetesinin 
Berlin muhabirinin bildirdiRine 
2öre, Alman hariciye nezaretin· 
de, Almanyanın, Suriye anlaş
mazlığından, Fransaya ancak si-

(Devama: Sa. S, Sil. 5) 

Times'e Göre, Hedef 

Sovyetler Birliğinden 

Tavizler Koparmakmıt 
Londra. 12 <A.A.) - Alınan 

haberlerden anlaşıldığına gore 
Sovyet hudutlarında muazzam 
Alman kuvvetleri tahşit edilmek 
tedir. Bu haberlerin alınması In· 
gilterenin Moskovadaki ':>üyiık el 
çisi Sir Stafford Cripps'in Lon • 
draya muvasalatı haberiyle ayni 
zamana tesadüf etmiş olması bu
günkü Londra gazetelerinin ııa • 
zan dikkatini celbetmek~edir. Te 
min edildiğine göre So-..y~ hu -
dutlan boyunca tahşit edilen Al
man kuvvetleri hakikaten muaz
zam kuvvetlerdir. 

Times gazetesinin diplomatik 
muharriri, Berlinde Sovyetler 

(Devamı: Sa. 5, Sil. ZJ 

l
i zası ve birçok zevat da nne· 

rayı başından sonuna kadMr ı Beyrut bombalandı 

1Zii&4#~1 takip etmiıJlerdir. Salonu dol· Vichy, 12 (A. A.) - "Ofi" a· 
duran halk Konservatuar ta· iansının bildirdijtine ııöre İn,ıriliz 
!ebesini ve sahneyi idare e· hava kuvvetleri öileden sonra 
den profesör Kari Eberti da· müteaddit defalar Bevrutu bom-
kikalarca alkışlamıştır. bardımaı:ı etnıielerdir. Frans1'! ha. 

\.., __________ _, \ va dafi topları faaliyete ~e~it 
-------------·tir. (Devamı: Sa. 5, Su. 6) 

·~ 
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URDUN 

ARA 81&TAN 

Surlyedl'ki harekat sahasını 1tösterir harita 

Olüm Karşısında Hayat 
Yazan: Refik Halid 

Fransızların hikaye ve flkra uydurmaktaki mahatt.tlerlne 
diyecek yoktur; hususiyle yabancı milletlere ve kendi 

memleketlerindeki muhtelif bölce ahalisine has, başkalannmklne 
be~mez karakterleri pek bot tecessüm ettirirler, acayip göriineu 
,·a..;ıflan meydana çakanrlar. Bu arada Anclo-Sakson'lara ait olan 
lan fazla mübalqab, fakat çok canb, hır hiciv mahiyetinde, ol 
duğu için de plüımetici, dllşllndürücü ve öfkelendiricidir. Geçen 
ıün bir kitapta rastladım: 

Müthiş bir fartuıa esnasında Bahrimuhitı aşan bir yolcu vapu· 
ru sakatlamr, dümen artık tutmaz haldedir; dalıalar sandalları 
koparıp ıötürmilştilr; hava açmaş, saklnleşmişse de ıeml "ulana 
akıntuıına yakalanıp enıinlerde bocalamakta, mütemadiyen sahil 
lcnlen uzaklaşmaktadır. Bir ıün, bet ıün, bir ay, böylece sürtuı 
duruyorlar; erzak tükeniyor, tam bir açlık baş ıösteriyor; o ka· 
clar ki. kura çekip içlerinden birini yemekten başka çare kalma · 
nuştır. Vapur kaptana herkesi pverteye topluyor: "Efendil•, di 
yor, korktuğumuz fena dakika i§te ıeldi, çattı. Şayet son (U'eyt 
baş vurmazsak ölüm hepimizin yakasmdaclır. Likin ben vazifemin 
ne oldueunu bilenlerdenim. Bütün tayfa ve yolculardan evvel aef· 
'imi feda etmek hisseme düşüyor. Kendimi öldüreceiim; ifiyetlt= 
etimi yiyiniz!,, 

Ve tabancasma şakağına dayıyor, tetiil ~kmek üzeredir.- Tam 
bu sarada yolculardan bir lnpl.iz haylunyor: "-Aman kaptan 
dur, patlatma!,, Kaptan hayretler. iç.inde bu a~aımn ~~ü~e bakı 
yor ve soruyor: "-Ne var? Ne uıüyonunuz.n lnııliz diyor kı: 
"-'Tabllneanm kafa taımaa detil, kalbinize sıkmama rica ede 

cektim... Zira beybı, benim yemesini en çok sevdijim ltir par· 

çadar~~Y insafsız, katı ytlrekli ..ıam bay! Bence böyle delil: Şayet 
birkaç Sün soara kura ona isabet edip te bir betkaiı ayni ricada 
buhmaaydı tnıillz. 10tukkaaldJimdaa hiçbir PY. bfbe&IMa ve 
teklifi pek makul bularak derhal fU ee•~ verirdi: . 

_,. A1J risht!,, zira feliket içinde bile, mttmkü!1 olan zevki 
temin etmek ve son dakikaya kadar hayab istifad~lı tarafından 
görmek bir kusur detil, uyaf seci1elileıia alYl erdirenuyec:eklen 
miisteana bir kabiliyettir. 
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EHİRDEN RÖPORTAJ-: 

Hasta bakıcı 
He-mşireler 
Mektebinde 

lstanbulluların kaç tanesi 
memleketlerinde bir hasta

bakıcı heıtıfireler mektebi oldu
gunu biliyor; bilhassa kaçının bu 
mektebin ne biçim bir şey oldu 
ğuna dair fikri var? 

Ben Aksaraym bir kôşesinde 
sakh olan bu yuvayı Esma .De
nızin bir konferansiyle kqfet -
tim. Mektebin mualimlerinden 
biri olan Esma Deniz, beni mek 
tebine davet etmek ne?.alıtetini 
gösterdi Sizin ziyaretinizi ka -
bul etmekle de bahtiyar olaca
ğına ıüphe etmem. Fırsat bulur
sanız gidip görmenizi tavsiye e
derim. Çünkü son seneler için
de meydana getirilen bu büyük 
eseri iftiharla seyretmek fına
tanı bulUl'IUDuz. 

Mektep 1925 te, bugünkü ye -
rinde, ahpp binada açalllllf. 
Sonradan 100 kifiyi .istiap ede -
bılecek büyük bir bina yaptarıl 
maş ilk müdiresi bir Amertkalı 
hastabakacı imi§ •. Şimdi Polon -
yalı MU. Mochnatskaya idare edi 
yor. Ayraca iki Türk hemşire, 
Esma Deniz, ve Fatma Enlisu ile 
kendi mezunlarından diğer altı 
hemşire çalışıyor. Yegane gaye
leri talebe temin etmek ve aza
mi surette memlekete hastabakı 
cı temin etmek. Fakat kendileri 
de biliyorlar ki, üç sene tahsil -
den sonra be§ senelik mecburi 
hizmet birçok talebeyi yıldarı -
yor. Yalnız benim tanıdıklarım -
dan birkaç kişi sadece bu sebep 
ten dolayı arzu ettikl.ıri halde 
gıremiyorlar. idare, mecburi 
hizmeti üç seneye indirmiye 
ve iliveten ücretli ve mec 
burt hizmetsiz talebe kabul et
meyi temine çalışıyor. Bu 
şekıl temin edildiği takdirde ta 
lebe mevcudunun dört, beş mis 
lıne çıkacağına şüphe yoktur. 
Mektebin programı kolay ve 
hafif otinaktan çok uzak. Ders
ler a~ ve dolu .. Tedrisat müd
d~tı de diger mekteplerden da
ha uzun. Hakikatte mektep bü
tun 1ene açık, her sınıf sıra ile 
bir ay tatil yapıyor. Tale~ ders 
müddetince formalarına taşımı
ya mecbur. Cumartesi öğleden 
sonra ve pazar günleri dışarı çı
kabiliyorlar .. Fakat hiçbir gf'.ce
yı ailelerinin nezdinde geçirmi
ye müsaadeleri yok. Yeni tale -
beler bu ağır programa taham -
mül edemiyeceklerioi anlarlarsa 
veya kabiliyet göstermezlerse 
ilk alta ay zarfında mektebi ter 
kedebilırler. Belki progrıımla -
rman ağırlığı gayelerine çok uy
gun.. Fakat pek yakında, genç 
kızlarımızın ekseriyeti için en 
münasip bir vadi olan hemşi
reli1' tahsili, daha mülayim prt 
1ar altında elde edilebilecek .. 

Buradan çıkacak kizlarımız 
hutabakıcı olarak hizmet et -
meseler dahi memlekete vP. ken 
dilerine çok faydalı olacakhırı 
muhakkaktır. Memleketimizin 
terakkisi için sıhht fa?tlaran yal 
nız hastanelere münhasır kal -
masa değil, evlere ithali ltizım -
dır. Hastabakacalık gayesi an -
cak temellerini kurarak erişile 
bilir ki, bu temeller de halk a
rasındadır. Yalnız şu kadar var 
ki, hastabakıcılığı bir meslek ha 
lme yükselttiğimiz zaman on -
dan hami istüade edebiliriz. 
Bunun böyle olmasına hiçb1r 
feY mAnı değildir. Çünkii nasta 
.bakıcılar lile, hatta lisenin fev
kinde tahıil görüyorlar, malü
matıarını tatbikatla her gün bi
raz daha genişletiyorlar, ve biz 
onlardan ruhi bilgilerden maddi 
bilgılere kadar her şey bekliyo
ruz. Buna mukabil kendilerıni 
bareme dahil ederek olsun terfi 
etmek imklnlarru bulabılmeli
yız. Bu herhalde tetkikle us
hihine vakit bulunamailll!' bır 

nokta olacak. Çünkü hutabakı
cılaran barem vezninde lise me
zunu kabul edilmelerine hiı;bir 
sebep yoktur. Iyi yetişme!eri ve 
rahat yaşamaları için hicbir fe
daklrlıktan çekinilmediJlne gö -
re, bu hamiyetin de ilk fırsatta 
ele alınabileceği itimatla bekle
nebilir 

.. "" 
Sırası geldikçe, mektebin 

dahill vaziyeti hakkında 
bıraz malumat vermek te fayda 
vardır, zannederim. Bir defa, te 
mizlik mektebin batlaca dilltu
ru, her hasta, bahçeler, binalar, 
dershaneler, l!boratuar, kütüp
hane, yatakhane, oturma odala
rı yemek salonu. çamaşır ve ütü 
daırelerf, her taraf gömleklere 
War temiz ve kırışaksıı. Ayni 

zamanda her köşe ince bir zevk 
le süslenmiş ... Mektebin her ta
rafında rahatlık, temızlik ilk ba 
kaşta kendini hissettiriyor. Hiç 
bir feY ihmal edilmemiş. Tale -
be, derslerini tam teçHizatla der
aanelerde görüyor.: Yatakhane 
dairesinde bütün talebenin ar -
zu ettiği oda sistemi tatbik edi
liyor. Uçer kişilik beyaz perdeli 
komodinli ve gardroplu odaJarın 
kapılarında sahiplerinin isimleri 
yazalı. Böyle şahsi bir yere sahip 
olmakla talebe hem mektebi 
daha çok benimsiyor, hem de sa 
mimi bir aile hayatı yaşıyabili -
yor. 

Her katta banyo dairesi var. 
Bunlar, mektepteki temizlik zih 
niyetini göstermesi bakımından 
bilhassa zikre değer. Hemşire -
ler mektebinin yeşil perdeli be
yaz çini banyolara, yıkanmayı 
haftada bir derilerini ıııoymak 
zanedenlere bile her gün nor -
mal bir dut yaptırabilecek gü
zellikte. Burada talebe günün 
her saatinde 11eak IU bulabili -
yor, ve böylece bastabakacılığm 
başlıca prtanı ilk ance şahısla -
nnda tatbik ediyorlar. 

Memnuniyetle söliycc~ğim ki, 
talebesinden Azami kabiliyet ve 
çalışma bekliyen bu müessese 
onların boş vakitlere ihtiyaçı 
olduğunu da takdir etmiş ve ken 
dilerine fevkalide bir salon te -
min etmiş. Emprime ve mor kre
tonlarla süslü olan bu salonda 
talebe vaktini radyo dinliyerek, 
piyano çalarak veyahut mec -
mua ve kitap okuyarak geçire -
biliyor. Kendilerine yatakhane 
dairesinin ehemmiyetsiz gibi du 
ran küçük teferrüatı üstünde 
fazla duruşuma sebep mekte -
bin bu bakımdan da takdire şa 
yan mükemmeliyet arzctıaıesi -
dir. 

Hastabakıcılk mektebi, sadece 
te~ kirlicleA ayıxab.lecl'k ta
lebe yetiştirmekle kalmıyor, on 
lara, her seviyeden ve muhıt -
ten gelen hastalann rununa hi
tap edebilecek, derdine ortak o
labilecek ve her şeyden evvel 
rQAnen tedavi edPbilecek bir ka 
biliyet kazandırmıya çal191yor. 
Hastalığı doktor tedavi eder, 
fakat hastayı hastabakıcı .. Bunu 
anlamak için hastabakıcı ismi -
nin manasını bilmek kafidir .. l<'a
kat kaçımız bıliyor? 

** 
Ağır ve güç olan bu hizme-

te seve seve ve cesaret· 
le atılmış talebeden birine sor -
dum. 
"- Derdiniz nedir? Bir şikA

yetiniz vir mı?,, 
"- Hayır, dedi, kendimiz is

tedik ve geldik, dersler ağır, fa
kat çalışıyoruz, hocalarımızdan 
memnunuz.. Mektebimızi çok 
seviyoruz .. Mesleğe atılmak içın 
sabırsızlaruyoruz .. Fakat bir nok 
ta var ki, bizi müteessir ediyor. 
O da bazılarının mesleğimizi hor 
görmek temayülüdür. Bu, şah
san bizleri müteessir eden bir 
müşahededir.,, 

Müdürleri Mile. Mochnatska
nm Fatma Enlisu 'Ve Esma De -
nizin gözlerine baktım, hepsi 
evlatlarının en derin derdine ma 
alesef çare bulamamış gibi mu· 
teessirdiler. 

Biri Polonyada, diğeri Lon -
drada, üçüncüsü Nevyork üni
versitesinde, tahsil 1?tmiş üç 
muktedir mürebbi hepimızin 
iyiliği için, çok lüzumlu bir uz
vu yetiştirmek için geceli gün
düzlü çalışıyor, ders veriyor, 
kitap yazıyor, mektebi idare e
diyor, konferanslarla ilanlarla 
talebe celbine çalışıyor, bro -
§ürler nep"ediyor, içerdeki!e -
rin maddi, mAnevt Azamı terak
kltine gayret ediyor, mezunla· 
ra gayelerini unutmamalarını 
hatırlatıyorlar .. Her :ıenc biraz 
daha mükemmel hastabakıcılar 
çıkarmıya çalışıyorlar. Hastayı 
tedavi edecek, çocuğu büyiite -
cek, anasını kurtaracak, nesli 
4'i2elleştirecek, askerin yarasını 
saracak olanlar da burada yeti
§enlerdir. 

Bugün dünyanın yarı1mda her 
ana ojlunu, her kadm kocasını 
onların eline emniyet etmiyor 
mu? 

Hayatını 'be§eriyete sıhhat, sa 
adet ve selAmet getirmiye vak 
fetmif olanlara hiçbir zaman hor 
göremeyiz ve onları, hiçbir za
man unutmadıjıııuza da şuphe 

etmiyorum. 
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Türkiye Bisiklet 
Birinciliği 

Yapıhyor 
o-

Milli Küme Maçlarına 
Bu Pazar da Devam 

Edilecek 

Deniz Bayramı 
icin Haz:rlılılara 

Basland• 

Y ardımsevenler 
Güzel Bir Karar 
Verdiler 

Çocuk Düıürme 

Fenalıklarmm 

Önüne Geçilecek 

Faydah Bir 
Mevcudiyetin Yen 
ve Hayırh Bir Adı 

Yazan: Naci Sadull 

Ankara. 12 (A. A.) - Bu sene 
bisiklet Türkiye birinciliği 24 Ha
ziran salı ıünü Hatayda Y&l>ıla
caktır. Yanşm mesafesi 120 kilo
metredir. 

o Gün 

Yataklı 

Deniz lıçileri l~in 

Bir Hastahane de 
Rıhtımda 25 
Açılacak Yardım Sevenler Cemivctinin 

nizamnamesinde bazı tadiller va
pılmıştır. Müessislcri Mevhibe 
İsmet İnönü. Fıtnat Cakm;ık, 
Nevber Sevüktekin, Reşide Ce
lal Bayar, Nimet Uybadın, Meıa
hat Özbudun, Süreyya Aı!aoğlu. 
Tezer Taşkıran ve Doktor Fuat 
Umay olan Yardım Sevenler Ce
miyeti, Sayın Bayan İnönü'nün 
himavesi altındadır. 

Harbin hudutlarımıza gel 
siyle biisbiitiin artan u 

naklağın doğurdugu kazançl 
mızdan birisi de: "Yardım Sev 
Jer Cemiyeti" dir. Çiinkü Ba 
Mevhibe İnönii'niin viiksek hi 
yesine sığınan bu teşekkül, y 
naz bugüniin fevkalade şerait' 
çinde değil, fevkaliide şerai 
mevcut bulunmadığı günler i 
de, faydalı bir mevcudiyettir. 

Koşu 24 Haziran J(iinü sabah 
saat 7.30 da Antakyadan başlıya
caktır. 24 Haziran Haby'ın ah
ten anavtana iltihak sıünü oldu
~ndan bütün sparcular başlama 
esnasındaki törene iştirak ede
ceklerdir. 

Bu müsabakalara Jtirecek böl-
5'elerin, böJı(e birinciliklerini yap 
mış olmalan şarttır. Buj((ine ka
dar birinciliklerini yapan böljle
ler: Ankara, Balıkesir, Bursa, De
nizli, Esk~hir, Hatay, Kocaeli. 
İstanbul ve İzmirdir. Müsab:ıka 
tarihine kadar böl~e birincilikle
rini yapan bölsıeler de neticesini 
federasyona bildirdikleri takdir
de yanşa davet edileceklerdir. • 

Kosucular 26 Haziranda Ha
taydan hareketle Ankaraya .ıele
cekler ve burada yapılacak 100 
kilometrelik bir kosuy_a iştirak 
edeceklerdir. 

Milli Küme Maçtan 
Milli küme maçlanna Pazar 

~nü Fenerbahçe stadında devam 
edilecektir. Bu hafta mahalli mac 
lar yapılacak, böylece İstanbul
SPor ile Galatasaray, Beşiktaş ile 
Fenerbahçe karşı karşıya gele
ceklerdir. 

Fenerbahçenln Beşiktaşa karşı 
elaca~ bir .ı?alibiyet Galatasara
ya şampiyonluk ümitleri verecek 
mahiyettedir. Bu itibarla maçla
rın heyecanlı geçecejti muhakkak 
tır. 

Bisiklet Müsabakalan 
Beden terbiyesi mükellefleri a

rasında bir bisiklet müsabakası 
tertip edilmiştir. Bu Pazar saba
hı yapılacak yarışa mükellef ol
mıyanlar iştirak edemiyecektir. 
Makinelerin kurs olması ş:ırt de
ğildir. 

Fenerbahçe Kongresi 
Fenerbahçe spor klübQnün tı

murQi \lteyeti 22 Haziran Paf.itr 
günü It1tlp binasında toplanacak
tır. Bu toplantı senelik alelade 
konsıredir. Beden terbiyesi nizam 
namesine intibak edilerek hazır
lanmış bulunan klüp nizamname
sine göre yeniden idare heyeti se. 
çilecek ve senelik faalivet proli(
ramı ı;cözden ~eçirilecektir. 

Ateltizm Müsahakalan 
Beden terbiyesi mükellefleri 

crasında Temmuz ve AAustos ay
lan zarfında atletizm müsabaka
ları tertip edilecektir. Müsaba
kalara mükellef olmıyanlar işti
rak edemiyecektir. 

Gül Kupası Müsabakası 
Gül kupası atletizm müsaba

kalan Pazar ıünü sabahtan ak
sama kadar Bebekteki Robert 
Kollej sahasında yapılacaktır. 
Senenin ilk puanlı müsabakası 
olan bu yarışlarda klüoler ve bil
hassa Galatasaray ile Fenerbahçe 
arasındaki çekişmenin çok heye
canlı olacaiı anla,ılmaktadır. Bi
rinciye 5, ikinciye 3, üçüncüye 
1 puan verilecektir. 

Beden Terbiyesi 
Muallimleri 

Beden terbiyesi mükelleflerini 
calı.ştıran muallimler her ha/ta 
toplu bir Jı;ezinti yapacaklardır. 
İlk Jı;ezinti buJı;ün yapılacak ve 
bentlere li(idilecektir. Sabah saat 
8 de BoAaziçi iskelesinde toplanı. 
lacaktır. 

Şeref İhtifali 
Beşiktaş Jimnastik Klübü Baş_ 

kanlıihndan: Klübümüzün asil ve 
fedakar hadimi merhum Seref'in 
ölümünün sekizinci yıldönümü 
münasebetiyle 14 Haziran 941 
Cumartesi ı;cünü saat 15 te Şe
ref stadyomu kar'1Sında Yahya 
efendi mezarldhndaki makberesi 
ziyaret edileceğinden azamızın ve 
merhumu sevenlerin teşrifleri ri. 
ca olunur. 

1 Temmuz kabotaj bayramı 
hazırlıklarına devam edil~ekte
dir. Hazırlanmakta olan pro.ı?ra
ma S{Öre o.ı?ün limanda mevcut 
bütün nakil vasıtaları liman ve 
vapurculuk daire ve yurtları bay. 
raklarla domıtılacaktır. Avni bi
nahır ve vapurlar 5rece de elek
triklerle tenvir edileceklerdir. 
Bunun için örfi idare komutanlı
ğından müsaade istenecektir. 

Bir Temmuz J;!Ünü sabahlevin 
başta yüksek deniz ticaret mek
tebı talebesi olduğu halde deniz 
bandosunun da refakatiyle bütün 
denizciler Tophanede tot>lanacak
lar ve Taksime cıkacaklardır. 

Burada Cümhuriyet abidesine 
büyük celenkler konacaktır. De
nizciler, kendilerine hürriyetleri. 
nin iade edildi~i ı?ÜnÜ tebarüz et
tiren nutuklar söyliyecekler. bu. 
nu bir resmi .ı?eçit takip edecek
tir. 

Ayni .ı?Ün muhtelif yerlerde 
kayık ve yüzme müsabakaları 
tertip edilecektir. 

Gece, Denizyolları idaresinin 
büyük vapurlarından birinde bir 
balo verilecektir. Balo sabaha ka
dar devam edecek ve bu müddet 
zarfında icinde balo verilen .ı?e
ml Boğazda ve Marmarada dola
şacaktır. 

Denizciler hastahanesi 
Devlet Limanları işletme u-

Satiye Davası 
Karara Kaldı 

Satiye binasının alım satımı es
nasında usulsüz hareket ettikleri 
iddiasiyle muhakeme altına alı
nan mül.ı?a Denizbank erkAnı hak 
kındaki davaya birinci aiır ceza
da devam edilmiş, müddeiumu
mi muavini Ziya Yazgan iddia
namesini okumuştur. 

Ziya YazQD, dtvayt;;,.. 
zadl)!• balı ~ • 
sonra, suçlu1ar1i'n 1'u~Uf a~ 
nft ile Tahir J{e1{ke)> w lfeşj!t 
Kasım~ilin tecziyelerini, Sedat, 
Cemal $ahin ve Ziyanın beraatle
rine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme, dosyayı tetkik et
mek üzere duruşmayı başka bir 
.ı?Üne talik etmiştir. 

POLİSTE: 

Hastahaneden Eıya 
Çalmıılar 

Bir müddettenberi Haseki has
tahanesinde yatmakta olan Rabia 
isminde bir kadın, kocası Meh
medin yardımı ile her gün bir 
mikdar hastane eşyasını dışarı 
cıkarmakta ve evine depo etmek
teymiş. 
Ağır bir hastanın yaptığı bu 

Jı;arip hırsızlık iki gün evvel has
tahane memurlarının yakalaması 
ile meydana çıkmıştır. 
Hastanın evi arandığı zaman 

evde bir çok hastahane eşyası bu
lunmuştur. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

Kibrit Fabrikannda Bir Ka
za - Büyükderede kibrit fabri
kası işçilerinden Hediye adında 
bir kız, sandıklara kibrit istif e
derken kibritler ant olarak par
lamış, Hediyenin eli yüzü yanmış 
tır. Hediye Amerikan hastahane
sine kaldırılmıştır. 

Kendi Bıçalı İle Öldü - Gala
tada Necatibey caddesinde Mu
rada ait 351 numaralı kahvede 
yatıp kalkan Cezmi oğlu İbrahim 
Zühtü elinde bıçakla dolasırken 
ayalı kayarak yere düşmüş bı
çak kamına batmıştır. Kazayı 
müteakip Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılan Zühtü biraz sonra öl
müstür. 

Bir Inoiz Kazası- Rizeli Ömer 
kaptanın kum yüklü ve Şahini 
Bahri adlı motörü Bo~azdan li(e
cerken makinede bir anza çıkmış. 
tır. Ömer bu Arızayı tamir eder
ken sd kol ve bacağından yara-
lanmıştır. 

d B. Bir Çocuk Bulundu - Dün 
Bergama a ır Cinayet sabah Eminönünde Şirvanizade 
İzmir, 12 (TAN) - Ber~ama- sokağında bezler içinde sanı 3 

nın Dymtutblr ..t.övünde .Mustafa aylk bir kız çocuğu bulunmuş
DerellaOrl1.ıJal•ii6qin6eiı. ka.v~a tur. 
ettt•~~K-öseyi 'balta+~ ölv 
dürmüştür. İngilizler Fuara İştirak 

Bir Tren Kazası 
Aydın, (TAN) - Ortaklı istas

yonuna .ı?itmek üzere Kuşadasının 
Selçuk istasyonundan hareket e
den trende. köprü ustabaşısı Ga
lip Sayar, va2ondan düşerek par
calanmıştır 

Ediyorlar 
Izmir, 12 (TAN) - fogfliz hü

kumeti bu seneki fuara iştirak e
deceğini Izmir konsolosu vasıta · 
siyle belediye reisliğine bildir -
miştir. İngiliz ticaret birliği de 
ayrıca hususi bir paviyon yap -
tıracaktır -

mum müdürlüğü tarafınd3n Top
hane yolcu salonu üzerinde ya
nılmakta olan 25 yataklı yeni de
niz hastahanesinin hazırlıktan 
hemen tamamen bitmek üzeredir. 
Yeni hastahane bir Temmuz de
nizcilik bayramı sıünü merasim
le açılacaktır. 

Deniz hastahanesinde, liman iş. 
!etmesi atölyelerinde ve muhtelif 
servislerinde calışan memur ve 
işçiler tedavi edilece'ktir. 

Bu idareye baı'?lı mües~seler
de çalısan memur ve işcilerin sa
yısı 1000 kadardır. 

Alakadarlar 25 yrıtaklı bir has
tahanenin normal olarak 1000 ki
sinin hastahane ihtiyacını karşıla
yabileceğini söylemektedirler. 

Bu suretle Devlet limanaln iş
letme umum müdürlü~ memur 
ve müstahdemlerinin şehir has
tahanelerine ihtiyacı kalmıyacak. 
tır. 

Yeni feribut 
Denizyolları idaresi tarafından 

İn~iltereye ısmarlanan Eceabat 
adında 600 ton hacminde yeni a
raba vapurunun inşaatı bitmiş 
ve Jı;emi Mersine jtetirilmiştir. 
Mersinde yapılan merasimden 
sonra yeni eemiye Türk bayra~ı 
cekilmistir. Bu feribot, halen mev 
cut araba vaourlarının hepsinden 
daha büyüktür. 

Yeni ihtikar 
Yakaları 

Cemiyet, Türk milletinin bir 
tek kuruluş ve vükscliş yolu olan. 
milleti daima biraz daha vüksel
ten Atatürk reiimine brıifü kal
mayı ve kendi faaliyet şubelerin. 
de Cümhuriyet Halk Partisi pren 
siplerini tahakkuk ettirmevi en 
esaslı bir ızaye olarak kabul et
miştir. Cemiyetin ~ayeleri ara
sında annelerin hayatını tehlike
ye koyan, memleketin bünvesini 
sarsan çocuk düşürme fenalıkla
rının önüne ~ecmiye çalısmak. 
halka telkinlerde bulunmak ve 
!!ene kızların ahlaki durumlariy
le alF.kalanmak da vardır. 

/stanbuldaki faaliyet 

Şimdi memnuniyetle öğreni 
ruz ki, bu cemiyetin gayeleri 
rasına, "anaların hayatını tc 
keyc koyan, memleket!n büny 
ni sarsan çocuk dii iirme vuk 
tının öniinc geçmiYe çalışın 
halka telkinlerde bulunmak 
genç kızların ahlaki durumlari 
le alfıkalanmak" da katılmıştı . 

Bu suretle. cemiyetin kuru 
sunda amil olan içtimai gaye 
rin hudutları, müsbet bir isti 
mete doğru geni lemiş bulunuy 

Biz bu cemiyetin, mesela, "ç 
cuk diişiirme vukuatının önü 
geçıniye çalışmak, ve genç kızl 
rm ahlaki duruınlariyle alak 
lanmak" yolunda neler yapac 
ğını, daha doğrusu, kavuşmak i 

İstanbul Yardım Sevenler Ce-ı tediği gayelere varmak için, n 
miyetinin açtığı p;önüllü hasta- sıl bir yol tutacağım bilmiyor 
bakıcı kurslarının ikincisine isti- Bunun icindir ki, bu hususta 
rak edecek kadınların tesciline noktai nazarımı. tutulacak yol 
Pazartesi gününden itibaren baş- tayin edeceği zamana saklamı 
!anacaktır. İstanbul Yardı~ Se- mecburum. Fakat bugiin bana · 
venler Cemiyeti Maarü Vekale- mit veren cihet, "Yardım Seve 
tinin çocuk kamolarına da iştira. lcr Cemiyeti'' nin taze bünyesi 
ke karar vermistir. vurulmuş bulunan "içtimai b 

Cemiyetin Denizli §UbeBi teşekkül olmak" damgasının d 

d ıld ha keskin bir şekilde tebelliir y 
e aç ı lunu tutan hututudur. 

Denizli, 12 (A. A.) - Bugün Unutulmasın ki, bu cemiyeti 
Denizli bayanları Ba:van Tekeli- teessiisiinden layıkiyle müstcf 
nin başkanlığında vali, parti ve olabilmemize, onu kuranların, v 
Halkevi reislerinin huzuriylc onun mensuplan arasında yer 
Halkevinde yaptıkları bir toplan. lanların, yardım etmeyi sevm 
tı ile Yardım Sevenler Cemiye- leri, hatta yardım etmeleri bil 

Mısır çarşısında çivicilik yapan tinin Denizli merkezini açmışlar- kafi değildir: Ve bizi iyi netic 
Yakako'nun ihtikar yaptığı anla. dır. Yardım Sevenler Cemiyeti- lere kavuşturabilecek olan esa 
şldığı için mahkemeye v~rilmie- nin Denizli şubesinin bu suretle la şartların en başında, en müs 
tir. Yakako dün duruemmın de- fallyete sıeçmesi münasebetiyle bet, en müfit, en müessir ya 
vamı için ikinci asliye ceza mah- cemiyetin yüksek hlmisi Bayan damların nasıl yapılacağını ile · 
kemesince tevkif edilmiştir. İnönü'ne gönderdikleri bir tel- ve sosyal bir kültür çapanda bi 
Giresuntla bir mahktlmlget ırafla saygılarnı teyit etmişler- mek zarureti gelir. Müesıislcri· 

. dir. nin şerefli isimlerinden mü 
Gıreswı, fl' AN) - Şehrimizde şekkil listeye bakmak, bu bakım 

fmdık ticaretiyle meuul RllCl BEJ.EDİYEJ)B dan da emniyet duymamıza bo 
Hüseyin mahallesinden Bekir oıt- bol kAfi gelebtleceğtne g6re, "Ya 
lu Hakkı Özalp beher çuvalı 15 Ekmeklere Zam dım Sevenler Cemiyeti" nin y 
kuruştan satılması icap eden fm- pacağı yardımlardan hayırh neti 
dık kabuğunun çuvalını 25 - 30 y apthnıyacak celer beklememek için, tek sebej 
kurı.ışa satmak suretiyle ihtikir yoktur!. _ 
yaptı;tmdan şehrimiz asliye ceza ===========-=..,... 
mahkemesince Milli Korunma Belediye iktısat müdürlüğil, ek Fransız Sefirinin 
kanunu hükümlerine tevfikan 25 meklerin daha pişkin olması için 
lira ağır para cezasiyle mahk1l- 475 gramlık yuvarlak ekmekler 
miyetine ve yedi gün de dük- ve 950 gramlık uzun ekmekler i
kanmın kapatılmasına karar ve- maline karar vermiş, hazırlattığı 
rilerek cezalandırılmıştır. nümuneleri dün vali ve belediye 

MAARİFTE: 

Çağlayan Köfkü 
Tamir Ettirilemiyor 

Belediye Maarif müdürliiğüne 
Kağıthanedeki Çağlayan köşkü 
için bir rapor göndermiştir. Bu 
raporda, köşkün çok harap oldu
ğu, tamiri için 3 yüz bin liraya 
ihtiyaç görüldüğü bildirilmekte 
ve Maarif Vekaletinin Çağlayan 
köşkünü tamir ettirmekten vaz 
geçmesi istenmektedir. Belediye 
bu rapora, kötkün yıktırılarak ye 
rine bir ıark kahvesi in~asanın da 
ha iyi olacağı, havuz ve şadırvan 
lariyle "Çağlayan,, kahvesinin 
daha çok rağbet göreceği noktai 
nazarını da ilave etmektedir. 

Uıta Mektepleri Programı -
Maarif VekAleti inşaat usta mek
teplerinin programına dört sene
den beş seneye çakarmıya karar 
vermiştir. Inşaat usta mekteple -
rinde okumakta olan talebe be
şinci sınıfta stajlarını yapacak -
lardır. O sene haftada 23saat atöl 
ye faaliyeti gösterecekler. 2 saat 
türkçe, 2 saat sınai iktısat, bir sa 
at defter tutma, bir saat teknoloji 
ve 2 saat te mesleki resim dersi 
göreceklerdir. 

Yedek Subaylann Terfi 
Şekilleri 

Ankara, 12 (TAN) - Hüku
met, yedek subayların hazerde ne 
suretle terfi edecekleri hakkında 
vedek subay kanununda tadilat 
vapmıya karar vermiştir. Buna 
dair hazırlanan kanun layihası bu 
~n Meclise verilmiştir. 

Giresun - Bulancık Yolu 
Giresun (TAN) - Tas ve kır

ma i•leri ikmal edilen Bulancık -
Giresun eoaesinin silindiraj ame
liyesine başlanmıştır. Planlı ça
lısına suretiyle bu şosenin Bulan. 
cık - Erikliman l\l'ası bu yıl ta-
mamen tesviye edilecektir. 

Bu yol da vapıldı~ı takdirde 
kaza Giresunun bir mahallesi ka. 
dar vakın olacaktır. 

reisine göstermiştir. Vali yeni tip 
ekmeklerin bu şekilde pişirilme 
sinin daha sıhhi olacağına kanaat 
getirmiş ve tetkiklerin ilerletil -
mesini istemiştir. Yapılan tetkik 
lere göre uzun ekmek ve yarım 
kiloluk ekmek yerine kaim ola -
cak 475 gramlık ekmek pi§irtil -
mesi imaliye ücretini arttıracak -
tar. Vali ve belediye reisi bugün
kü ekmek narhının arttırılmama
sı şartiyle bu tiplerde ı:?kmekle -
rin imaline çalışılmasını alftka -
darlara emretmiştir. 

Belediye Tahlilleri - Beledi
ye kimyahanesi son -bir ay içinde 
129 süt nümunesi tahlil etmiş, 
bunlardan 12 si gayri muvafık 
çıkmıştır. Tahlil edilen 25 gazoz 
dan 10 u, 11 memba suyundan 
2 si, 23 francali unundan biri, 
198 ekmeğin 11 i, 16 francalanın 
biri gayri muvafık çıkmış, tahlil 
edilen ekmeklerden 2 sinin de 
yenmez bir halde olduğu göri.Jl
müştür. 14 şekerlemeden 4 ü, 22 
makarna ve şehriyeden 3 ü, 6 re 
çelden 2 si mahlut çıkmıştır. Tah
lil edilen çaylardan birinde A -
nadolu otu ~örülmüş, 36 kahve 
nümunesinden 17 sinin de mah
lut şekline uymayacak derecede 
karışık olduğu görülmüştür. 

Yeni Buz Depolan - Beledı -
ye her tarafta buz bulunmasını te 
min etmek için yeniden 25 buz 
şubesinin açılmasını buz müteah
hidine bildirmiştir. Müteahhit te 
15 haziran pazar günündt!n iti -
haren yeni şubeler açacağını söy. 
!emiştir. 

Yeni Hasta Otomobilleri - Be 
lediye sıhhat işleri müdürlüğü 
hasta nakliye otomobillerini ço -
ğaltmıya karar vermiştir. Alına
cak altı hasta nakliye otonıobıli 
Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Ka -
dıköy, Eyüp, A(ialar ve Taksim 
kazalarına verilecektir. 

İzmit Halkevi Binası 
İzmit (Hususi) - Şehrimizde 

yapılmakta olan yeni Halkevi bi
nası tamamlanmıştır. Parti Ge
nel sekreterliii yeni binanın tef
rişi için 20 liraılk tahsisat koy
muştur. 

İzmit Halkevi bir ava kadar ye. 
ni binasına taşınnuş olacaktır. 

Cenaze 
Bugün 

Merasimi 
Yapılıyor 

Ankara, 12 (TAN) - Fransız 
büyük elçisi Jül Ranrinin cenaze 
si bugün saat 10 da büyük mera 
simle nümune hastanesinden kal 
dınlarak top arabasiyle istasyo
na naklolunacak, orada bir vago
na konularak Istanbula gönderi
lecektir. Cenaze, Istanbulda mu· 
vakkaten Feriköy mezarlığına gö 
mülecektir. 

Burada yapılacak merasimde 
Meclıs reisi, Başvekil, Vekiller, 
hükumet ve parti erkanı, polis 
ve jandarma mufrezcleıi ve se -
farethanclerin mumessıllcri ha -
zır bulunacaktır. 

PİYASADA: 

Kuzu Etine 65 Kurut 
Narh Kondaa 

Fiyatları mürakabe komisyonu 
dunkü toplantısında et fiyatla
rını yeniden tcsbit etmiştir. 60 
kuruşa satılan karaman eti 55, 
kuruşa, 65 kuruşa sntılan dağlıç 
ve kıvırcık 60 kuruşa indırilmiş
tir. Kuzu etme ise 65 kuruş fi· 
vat konulmuştur. Bu fiyatlar a
vın on beşınden itıbaren tatbik 
edılecektir. 

Halk Ayakkabısına Zam - Ti
caret odası, halk tipi ayakkabı
ların 665 kuruşa satılmasımı ka
rar vermişti. Son yapılan tetkik
lere sıore, deri fiyatları arttığı i
çin, 665 kuruşa yüzde 15 bir fark 
ıl8ve edilmiştir. 

Romanya Sebze istiyor - Ro
manyalılar memleketimizden ta
ze sebze istemektedirler. Dün ilk 
defa Romanyaya 2900 liralık paL 
lıcan, domates, enginar, gönderil
miştir. Almanyaya da 20 bin lira
lık yumurta ihraç edılmiştir. 
Dün muhtelif memleketlere ya

pılan ihracatın yekunu 273 bin 
liraydı. 

İtalyanın Teklifi - Corap fab
rikatörleri milli sanayi birliğinde 
bir toplantı yaparak İtalyadan 
vapılan bir teklifi .tetkik etmiş
lerdir. İtalyan fabrikaları, mem
leketimize sun'i ipek vPrerek mu
kabilinde zeytinyağ almak iste
mektedirler. 
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Aınerikada vukua gelen grevlerin 
ve kazaların münhasıran Naziler 
tarafından tertip edilmiş sabotaj 
hareketleri olarak telak1d edilemi
Yeceği kanaatindeyiz. Nazilerin 
Arn~rıkayı harbe sokmamak ve 
İngiltereye yardımını azaltmak i
çin ellerindeki maddi ve manevi 
bütün vasıtalarla çalışhklan mu
hakkaktır. Fakat grevler, umumi
Yetıe Mister Roosevelt'e karşı cep
he alan ve infiratçılık siyasetine 
taraftar bulunan bir amele teşki
latı tarafından idare edilmektedlr. 

ı\merikada: 

Amerikada işçilerle patron
lar arasında çıkan ihtilaf. 

lar, Mister Roosevelt'i müşkül 
\·aziyetlerde bırakmakta devam 
etmektedir. 

Bir hafta kadar evvel North 
Anıericain Aviation Compaoy 
tayyare fabrikasında çahşan a· 
tnele, patronlar tarafıll;~~l'I: ~a
lepleri kabul cdilmedıgı ıçın, 
grev ilan etmişlerdi. 

Bu grev, İngiltere ve Ameri
ka:va ait harp siparişlerini g~
ciktirdiği için, harbiye ve ba~n
:ve nezarctleriyle istihsalat ıda
l"esinin, cezri tedbirler altnınası. 
l'ıl ısrarla istemeleri üzerine 
l\tister Roosevelt bu müesseseyi 
askeri kuvvetler tarafından iş· 
gal ettirmiş ve imalat normal 
bir tarzda tekrar başlayıncaya 
kadar fabrikayı ordu emrinde 
c;ahştırmıya karar vermişti. . 

Hudutsuz hürriyet memleketı 
olan Amerikada hemen ilk defa 
Vaki olan böyle mühim bir ha
diseyi müteakip Mister Roo~~: 
Velt ameleye hitaben neşrettıgı 
bir bevannamede: 
Am~lenin, mümessilleriyle ya 

Jlılan müzakerelerin neticesini 
lıeklemcksizin işi bırakmaları
nın Amerikanın milli müdafaa
S•na ciddi surette zarar verdi
ğine işaret ederek, tayyare iına. 
latanda ('ahsan erkek ,.e kadın
ların memleket müdafaasında 
tok miihim bir hol oynadıkları
nı ve zaruri bir ,·azife gördiik
lerini söyliyerek, işcilerin hür 
Vntandaslar sıfatiyle haiz olduk
ları hakİarı himaye edeceğini 
hildiı·ıniştir. . 

İki glin evvel de, tayyare ı
llıalatmda kullanılan alümin
)'um fabrikasında amelenin 
grev }'aptıkları bildirilmektedir. 

Amerikada bu grevlerden ha~. 
ka, bilhassa harp malzemesi i
malatında çalışan fabrikalarda 
Sık sık bir çok kazalarm vukua 
geldiği malumdur. 

Bütün bu grevlerin ve kaza
ların münhasıran Naziler tara
fırıd~n tertip edilmiş sabotaj ~a 
teketleri olarak telakki edilcmı. 
~eceği kanaatindeyiz. 

Nzailerin, Amerikayı ha~be 
Sokmamak ve Amerikanın In
~ltereye yardımını azaltınak i
l;trı ellerindeki maddi ,.e manevi 
hütün vasıtalarla çalıştıkları ko. 
laylıkla kabul edilen bir haki· 
kattir. 

Ancak, bu grevlerin hakiki 
sebeplerini başka yerde arama
lıdır ::::,..__ . 

t' Güneş banyosunun mide üze
\tltıe tesiri hakkında biraz ihtilaf 
ll. al'dır. Kimisi yemek üzerine gü. 
... eş. banyosuna :vatarlarsa midele-
•ınd · · . erı rahatsızlık du'-·arlar, kiını-
sı - ·' · aksine rahat ederler ,.e daha 
tab k ·ı·r ·· ll ll acıkırlar ... Bu ihtı a gu-
ş:s h:\nyosi.ına alışmı!i veya ah-

111anus olmamaktan ileri gelir. 

ilttGü.~eş banyosuna ha~lamldığı 
tak gtırılcrde, ihtiyatsız davraoa-
1ıı· Uzun zaman gi.ine~te kahnca 
s 1dc rahıttsız olur. Giines hanyo. 
~,urıu11 miiddetini derece derece 
s:~tınak lazımdır. •leniJmcsinin 

eplerinden biri d< budur. 
"e Güneş banyosun. · , yolunda 
ta de.rece derece uzal ırak yapın
h lllıdenin bomlmauna bir se
tı:ll Yoktur. · 1ek üzerine gü· 
daı karsısına \ '.alsa bile ha:r.ım 
~· a çabuk V\ daha hafif olur. 
a~r saat geçmeden insanın karnı 
~·aıkır. Giines banyosu ~·olunda 

~ılınca iyi bir iştah ilacı olur. 
lfr. akat ~·olunda yapılmayıp da 
t:ııt''ta giclilince, hazım gfü;lcsir, 
~ıtı azalır. hazım guddeleri, on-

ın arasında karaciğer. pankre-

Amelenin Rolü: 

Mesele daha umumi olarak 
tetkik edildiği takdirde, 

Amerikanın harp istihsalatının 
azami randımanla calışmasma 
engel olanların, l\fister Roose
velt iktidar mevkiine geldiii 
gi.indenberi kendine müskülat 
c:ıkaran bityük sermayedarlar ve 
sanayi adamları olduğu görü
lür. 

Filhakika, Wall. Street ve A
merika sanayi muhitleri, l\fister 
Roosevelt'in i<;tiınai ıslahat ted. 
birlerine, New - Deal siyasetine 
karşı hasım bir cephe ~lmışlar, 
faaliyetlerini ve karlarını tah
dit eden kanunların ilgasını ıs· 
rarla istemişlerdir. 

''Kira ve ödiinç" kanunu çıkıp 
da Amerika sanatiini tam randı. 
mania işliyen bir harp sanayii 
haline koymak lazım ~eldiği za
man bu adamlar hükumetle iş
birliği yapmak icin, en başta 40 
saatlik mesai haftası kanunu ol. 
duğu halde, Roosevelt'in işçile
rin haklarını korumak ve ser
mayedarların asırı karlarını tah. 
dit etmek maksadiyle aldığı ted. 
birlerin ilgasını istemişlerdir. 

Fakat, patronlann ve serma
yedarların bu talepleri karşısın
da amele teşkilatları, işçilerin 
kafi bile görmedikleri bu mük
tesep haklarını geri vermemek
te ısrar etmi~lerdir. 

Amerikada bilhassa iki büyük 
amele teşkilatı vardır. 

Bunlardan, ihtiyar William 
Green tarafından idare edilen 
ve vaktiyle 14 milyon ameleyi 
toplamı~ olan, fakat mütehassıs 
işçilerin menfaatlerini ön plan
da tutması ve ıslahatçı siyaseti 
dolayısiyle amele kütleleri üze. 
rindeki nüfuzunu bugün .;ok 
kaybetmiş bulunan American 
Federation of Labour, Mister 
Roosevelt'in siyasetine taraftar. 
dır ve amele • patron ihtilafla
rında daha ziyade uzlaşma siya
seti takip etmektedir. 

Fakat, :Mister Roosevlt'in son 
intihabına kadar, amele kütle
leri tarafından ~ok sevilen ve 
çok kuvvetli ve dinamik bir ti. 
der olan John Levvis tarafından 
idare edilmiş olan Confedera
tion of Industrial Organisation, 
daha ziyade ihtilalci temayülde 
bir amele teşkilatıdır. 

Grevin Sebepleri: 

G revler, umumiyetle Mis
ter Roosevelt'e karşı 

cephe alan ve infirat~ılık siya. 
setine taraftar bulunan bu teş
kilat tarafından idare edilmek
tedir. 

Bu teşkilat sefleri şu esaslı 
noktalar üzerinde ısrar etmekte. 
dirler: 

''Patronlar, harp siparişleri ü
zerinden muazzam karlar temin 
edeceklerdir. Bundan, amelele. 
rin de hisselerini almaları meş
rudur. Hatta onların. sanayi mii. 
esssesclerini kontol etmeleri za
ruridir.,, 

Levvis, geçen Eylul ayında A
merika ticaret nazırının: ' " 1940 
da harp sanayii temettüleri % 
25 çoğaldığı halde amele ücret
leri mahsüs derecede yükselme
miştir ... şeklindeki beyanatını 
çok mükemmel bir propaganda 
vasıtası olarak kullanmıstı. 

İşte, Amerikadaki grevlerin 
lıakiki sebebi budur. 

İktidar mevkHne geldiği za
man ,.e onu takip eden seneler
de, büyiik sermayedarların kar. 
lannı tahdit etmek, memleket
te iş hayatını az cok adil esas-

(Arkası 4 ündide> 

as bozulur. Bunların sebebi hep, 
giineşin tesiri ifrat dereceye va
rınca vücuttaki suyun azalması
dır. Hazım aletlerinin ve hazım 
guddelerinin işlemesi için vücu
diin kinde çokça su bulunması 
lazımdır. 

Günes banyosu yolunda yapıl
dığı vakit mide bozulmadıktan 
baska, banvo zamanından önce 
yenilen ye~1eklcrden biraz daha 
fazla yemek lazım olur. 

Ba~ıları. günes banyosunda iş
tahsızlık hissettikleri vakit, gii
nes vücuda gıda oluyor, diye 
hu~dan dolayı tasa cekmezlcr. 
Böyle düşiin.mek doğru olmaz. 
Güneş yasamak için en liizumlu 
seydir, fakat güneş bir gıda de
~ldir. 

Güneş banyosunun iyi yapılıp 
yapılmadığınr anlatacak alamet
lerden biri de istahtır. Giines ban 
yosundan sonra istah artmyorsa, 
banyonun ıniiddettini azaltmalı. 
hir kaç giin fasıla vererek yeni
den ·,,,,Jıyarak, derece derece art
tırmalı. İstahszlık devam ederse 
güneş banyosundan vaz germeli. 

TAN 
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·yeni Bir Lawrence 
Kaymak~m Glubb 

a u ismi duymamış olanlar 
pek azdır. Fakat buna 

mukabil. onun acaip mesleğini 
bilenler de pek azdır. .. 

Evvela. şarkta. ve bilhassa A. 
rabistanda. yerliler arasında bir 
varım ilah nüfuzu tesis etmiş 
bulunan ve yakınları tarafın· 
dan Lawrence'a benzetilen bu 
adamın adına sığınmadan İngiL 
tereden bahsetmek mümkün de
ğildir. 

Sima itibariyle, Glubb'la 
Lawrence arasında bariz ben
zeyişler vardır. İkisi de ayni 
boydadırlar. İkisinin simaları da 
ayni biçimdedir. İkisinin dudak. 
ları da incedir. İkisinin gözleri 
de nafizdir. 

Glubb da tıpkı Lawrence gibi. 
Arap dilini ve Arap örf ve a
datını çok iyi bilir. Glubb da 
tıpkı Lawrence ı;!ibi, çöl emirle. 
ri kılığında dolaşmasını sever. 
Ve başında, altında kendi omuz
larından aşa.ihya sarkan, beyaz 
bir tül bulunan yaldızlı bir ke
fiye taşır. 

Kaymakam Glubb, Maver:ii 
Erdüne gönderildiği zaman, İn
gilterenin yakın şarktaki siyase
ti, çok nazik bir safhadaydı. O 
sırada, Filistinde, İrakta, Hicaz
da, Yemende, Alman ve İtalyan 
ajanları, İnı;!iliz nüfuzunu kır
mak, halkı İngiltere aleyhine 
kışkırtmak icin, ellerinden Ji(e
len her ı;!ayreti ,göstermektey
diler. Bütün bunlara karsı koya. 
bilmek icin, sade arap dilini, ve 
o alemin örf ve adatını bilmek
le kalmıyan, avni zamanda, bü
yük bir enerjiye sahip bulunan 
bir şahsiyet lazımdı. 

"War Office", ve "Eoreign 
Office" bu bahiste, Glubb adı 
üzerinde ittifak ettiler: Ve o, 
oradaki vazifesine, bu suretle 
gönderildi. 

)(.. 11 

Bu asrın en meşhur İngiliz 
askerlerinden sayılan ve 

geçen umumi harbin rnuvaffakı. 
yetleriyle temayüz eden erka
nı harp Generali Sir Frederic 
Manley'in oğlu olan ve 55 yaşın
da bulunan John Bagot Glubb, 
omuzlarına yüklenilen ağır vazi
fenin kendisinden beklediği bü
tün evsafa sahipti. Geçen harp
te, büyük kıymette askeri vazi
feler başarmıştı. ·Büyük harekat 
sırasında şarka _gönderilmiş ve 
sükunetin teessüsünden sonra 
orada kalarak, zamanını, Arap
larla temas etmekle, Arap dilini, 
ve Arabistan örf ve adetlerini 
anlamıya uğraşarak çöl insanla
rının ruhlarına nüfuz etmiye ça
lışmakla ~ecirmistir. Bu suret
le o bedeviler nezdinde büyük 
itibarı olan bir kabile şeyhine 
hülıil etmekte gecikmemiştir. 

Bu adamın ismi, Abou Hnecht 
dir. Aradan ı;!eçen yıllar, Glubb. 
un, o muhitte kazandığı mevkii, 
büsbütün takviye etmiştir. Çöl 
sakinlerinden coğu, zamanla ka
ni olmuşlardır ki, kaymakam 
Glubb ile miralay L-awrence 
arasında sahsiyet mahiyeti bakı. 
mından büyük bir fark yoktur. 

Bu hadiselerden bir müddet 
sonra. kaymakam Glubb. İrak 
zabıtasının şefliğine tayin olun
du. O sırada, memlekette karı-

İngiliz Ordusunun 

En Genç Askeri 

Reginald Aspling, Nairobi
deki evinden bir 1-.,'Ün an

sızın kayboldu. Reginald'ın ba -
bası cenubi Afrika ordularından 
birinde zahittir. 14 yaşında olan 
Reginald küçüktenberi babasın
dan hep döğüşme hikayeleri din 
lemiştir ve daha şimdiden yetiş
miş bir asker kadar ustadır. 

Reginald'ın annesi o gün ak
şama kadar oğlunu aramışsa da 
naiile ... Genç çocuk meydanlar • 
da yoktur. 

Aradan bir iki ay geçmiş an
nesi oğlundan hiçbir haber ala
mamıştır. Artık kaybolduğuna 
emin olduğu bir sırada bir 
gün evinin kapısı çalınm1ş ve za
vallı kadıncağız hayretler içinde 
karşısında hem oğlunu, hem ko
casını bulmuştur. 

Reginald'ın hikayesi şudur: 
Evinde daima askerlik ve 

harp lafı duyan Reginald düş -
manın Afrikanın ta içlerinı::> ka -
dar geldiğini görünce artık da
yanamamıştır. Bu fırsattan isti-

r ' lan Frederic Gerard Peake, 
1886 da doğmuştu. Çöl isyanla
rı imtidadınca, Lawrence'la teş. 
riki mesai etmişti. Osmanlı im
paratorluğunun yıkılısından son 
ra, Arap memleketlerinin istik-

Kaymakam Glubb, ~öl Emirleri kılığında dolaşmasını 
sever ve başında, tülü omuzlraına sarkan bir kefiye taşır. , _______________________________ ./ 

Kaymakam Glubb; son senelerde Şarki Erdiinde büyük bir faaliyet 
göstermiştir. Bu re-simde, Şarki Erdün si.ivarilerinden müteşekkil 

bir kıtayı görüyoruz. 

sıklıklar mevcuttu. Fak<ıt. kay
makam Glubb, içinde bulundu
ğu muhiti ve orada yaşıyanla
rm haleti ruhiyelerini cok iyi 
tanıması sayesinde, muvaffakı
yetli neticeler veren tedbirler 
aldı: Kendisinden evvelkiler gi
bi. cebir siyaseti takip etmiye, 
ikna yolundan yürümeyi mürec
cah buldu. Bu savede. sükunet 
ve emniyet teessüs edebildi. Sü. 
kunetin v~ emniyetin sessiz se
dasız teC'ssüs etmesi ise, kayma
kam Glubb'un zaten mP.vcut o
lan itibarını biraz daha arttır
dı. 

Yazan: 
fade ederek orduya iltihaka ka -
rar vermiş ve işte bu dlişünc:ey· 
le ortadan yok olmuştur. 
Yazılmak üzere gittiği karar

gahta aslından iri yarı bir ço· 
cuk olan Reginald 17 yaşında 
olduğunu söylemiş ve kol.lylıkla 
orduya yazılmıştır. 

Böylece aradan iki aya yakın 
zaman geçmiş; Reginald orduda 
yerleşm~ştir. Kimse bir şeyden 
şüphelenmemiştir. Ve bir gün 
Reginald yeni bir bölüğe sevke
dilm.iştir. Burada bölük kuman 
daniyle karşılaştığı zaman c;o -
cukcağız fena halde şaşırmıştır. 
Zira karşısında babası durma:t· 
tadır. 

Adamcağızın ~askınltğı oğlu -
nunkinden fazladır. Bir an için 
sessiz duran bölük kumandam 

Kaymakam Glubb. Maverai 
Erdün'e gidince yine La.w
rence'a benziyen bir baska In
gilizle karşılastı. Frederic Ge
rard PP.ake adını taştyan bu a
dam. halk arasında Peake Pa.c;;a 
ismiyle maruftu. Ve onun mace
ralı hayatı da. kaymakam Glubb 
un hayatını andırıyardu. Fred
ric Gerard Peake. son yıllarda 
İngilterenin şarktaki menafiine 
cok hizmetkar olmus bulunan 
"asker _ diplomat" kategorisine 
mensuptu. Hindistanda. Mısır
da. Sudanda, muhtelif devirler
de, muhtelif vazifeler görmüş o. 

karşısındaki genç askere birkaç 
sual sorduktan sonra artık ken· 
di oğlu olduğuna şüphesi kal • 
mamıştır. 

Derhal icap eden makamlarla 
temasa geçen kumandan on dört 
yaşında olan bu askerin terhisi 
için emir almıştır. 

Zaten kendisi dC bir iki gi.ine 
kadar i:zinlit gid1!cektirl10ğlu -
nıın tfütilliP ricalarına"!" l'ağmen 
onu kolundan tuttuğu gtbi, ge • 
riye evine getirmiştir. 

Şimdi Reginald'ın annE'si çok 
memnundur. Fakat o ordudakj 
hayatı aramakta, şehirden şim· 
di adeta nefret etmektedir. L~
kin Ingiliz kanunları mucibince 
genç Reginald orduya gir~bil -
mek için daha üç sene beklemek 
mecburiyetindedir. 

baline müteallik her meselede 
onun da rolü olmuştu. 

Gah Faysal'ın yanında yer al
dı. Gah İbnissuud'a yaklaştı. E
mir Abdullahla tanıştıktan son. 
ra, onun en samimi ve müessir 
arkadaşı oldu. Mekke Serifi de 
onunla istişarede bulunmadan 
hiç bir karar veremiyordu. 

i şte Glubb'un, Amman'da 
kendisiyle karşılaştıii:ı in

san buydu. Bunlar arasında za
hiri bir müşabehet yoktu. Çün-
kü. Glubb'un kısa boyuna mu
kabil, Peake gayet uzun boylu 
bir adamdı. Fakat. davaları ve i. 
nancları arasındaki tam muta-
bakat, onları az zamanda birhir. 
lerine bağlamıştı. Ve birlikte 
calıstılar. Ayni zamanda Arap 
kuvvetleri kumandanı olan kay. 
makam Glubb'un iki mühim va
zifesi vardır: 

1 - Mihverin manevralarını 
önlemek, 

2 - Temeli Peake tarafından 
atılmıs bulunan Arap ordusu-
nun teskilatını modernize et
mek. O, bu vazifelerinde mu
vaffak olabilmek uğrunda. yo
rulmak bilmeden calıstı. Muaz-
zam mesafeler arasında mekik 
dokudu. Bu savede. mükemmel 
bir binici. fevkalade bir atıcı, 
ve calibi dikkat bir psikoloi! o
lan kaymakam Glubb. Maverai 
Erdün sekenesinin emniyetini 
de kazanmakta .ııecikmedi. M~
sela, Arap dünyasının herhanı{i 
bir kösesinde kopan harektıta 
lakayt kalamıyan l\Iaverai Er
dünlüleri, Filistin hadisatı kar
şısında bitaraf tutabilen insan, 
kaymakam Glubb'du. 

Halbuki, o sırada, bedevileri. 
"mukaddes bir cihat" şeklinde 
telkine çabaladıkları Filistin ha. 
disatına karısmaya tahrik eden
ler az değildi. 

Şarktaki sükuneti tesis eden 
kaymakam Glubb, bir çok yol
ların telaki eylediği bir mevkide 
bulunan Maverai Erdün'ün, müs 
takbel bir harpte oynıyabileccfö 
rolü unutmadığı içindir ki, bü· 
tün kuvvetini Arap ordusunun 
tanzimine harcadı. Kazanmış 

bulunduğu büyük itibar saye
sinde, bir çok ı:(Öniillüler bula-
bildi. Bunun içindir ki, bugün 
onun emrinde, gayri kabili ih-
mal bir kuvvet mevcuttur. Ve 
şimdi o, bu kuvvetin, mükem-
mel bir şekilde teslih ve techi
zine çalışmaktadır. Bir çöl har-
binde büyük roller oynıyabile
cek olan bu kuvvet ayrıca, İn
~ilterenin Maverai Erdün'de. ve 
bilhassa Amman'da bulundur
duğu hava kuvvetlerine istinat 
etmektedir. 

Temerküz Kampındaki 

Dansöz Kızlar 

Almanyada bulunan temer 
küz kamplarının hemen 

hepsi esir alınan düşman asker 
!eri; nezaret altında tutulan düş 
man tebaasına mensup kadınlar 
ve yahudilerle doludur. Fakat 
bunlardan Münich'te bulunnn 
kamplardan birinin kendine 
mahsus bir hususiyeti vardır. 

Burada tam 150 tane dansöz 
kız vardır. Bu Ingiliz :ırtistleri; 
Almanlar tarafından işgal edil
diği sırada Belçikada bir turne
ye çıkmışlardı. Hepsi burada 
düşman eline esir düşmüşler -
dir. Fakat bu genç kızlar arada 
sırada, izin kopardıkça kamp 
halkına bedava danslar yapmak 
tadırlar. Böylece hem herkes va 
kit geçirmekte, hem onlar ma -
haretlerini büsbütün unutma -
nın önüne geçmektedirler. Bu -
nun haricinde burada hayat tıp 
kı öteki kamplarda olduğu gi -
bidir 

1 
Hangi 

Hangi 

3 

Dava. 

Tarih? 
Yazan: Sabiha SERT 

Mareşal Pctain Suriye 
Fransız kuvvetlerine h 

ben neşrettiği bir mesajda: ·• 
lı bir dava iı;in, tarihin \'at 
emanet ettiği arazinin taman 
yeti davası i~in çarınşıyor~uıı 
diyor. 

Hakla daı·a, Surirelilcrin ~a 
oldukları toprakları, ~Hllc 
Cemiyetine verdiği bir sahihi 
le mandası altında bulundu 
Fransanın, Almanya ile iş bir 
yaparak hür .Fransızlarla ben. 
işgale teşebbüs eden Jngiitcr 
karşı kendi hesabına ,.c yeni 
tefikleri hesabma müdafaası 
Tenkit hakkını muhafa.ı:a ede 
Fransanm islerine müdahale e 
cek değiliz: Fakat Sutiye t 
rakları, Fransız vatanı değil 
Bu \'atanda kendi sahipleri, 
di davaları, YC iizerinda hf\ 
olmak için senelcrdenberi E'i 
tükleri bir istiklal davaları v. 
dır ki, haklı dava buna der 
Suriyeliler hu btiklıiJi kurtarı 
için gah mihvere, gah demo 
silere temayiil ederek hür hir 
tan yapmak iı;in geçirdikleri 
cadeleler saflıa~ında bu Jıanıi 
den hiç bir giin zarardan ha 
bir şey görmemişlerdir. Suriy 
ler bu son mücadele seyrinde, 
milJet kendi istiklalini kendi 
tartt şıarmı kendileı·ine diis 
edinerek, belki bu haklı da\ 
başaracaklardıı·, 

* ~ 
Fakat hiir Fransızlarla, Vi 

Fransızlanıu birbirine çarpıştı 
bu facianın Fransızlar hesn 
hakh tarafı nerede? Suriye n 
temlekesini muhafaza etmek 
Bu müstemlekcde senelerdeııl 
Fransızlar aleyhine yapılan is 
ların, hatta Alman yarduruna 
yun eğe<:ek şekilde şuursuz ~ 
pılan mücadclctlerin hedefi l 
bu toprakları l"ransanm man 
sından kurtaı·mak için değil n 
di? Reich koltuğu altında bir 
paratorluk hülyalariyle Fra 
\'atandaslarını birbirine klrd 
bu dav~, tarihte misilsiz değ 
dir. Tiirk istiklal harbi de, im 
ratorhık hülyalari~·lc yabancı 
Jetlere alet olanlarla milli ku 
vetler arasında cereyan clmi:}t 
Fakat Mustafa Kemal, diiııy 
taksim için harbe girişen tar 
lardan hiçbirinden yardım be 
meden, yedi de\'letc kar=?ı isti 
şuuriyle miicehhez bir uıill 
tek yarduniyle çıktı. 

Bu tarih çok uzak değildir. 
reşal Pctain'e •·tarihin emanet 
tiği arazi,, o zaman Osınanh lı 
paratorluğunun topraklah ~r 
sında idi. Mareşal Petain Jıu t 
rihten bahsedi:ror değil mi? 
kadar kısa, ne kadar faciatar 
lu bir tarih ... Suriye topraklaı 
da Fransız emperyalizmi niinı 
harcettiğimiz Mehmetçiklerin 
rihini biz unutmadık. 'Fakat lı 
sız davalar pe~inde ko'lma. 
için, bugün Snriyenin bu ınii 
kül vaziyetinde dahi onu ilh 
düşünmedik. Fı·ansanın hayat 
memat meselesi olan l.ıu har 
lngiliz - Türk ittifakı me\ z 
bahsolduğu zaman ı•ra11~ızla 

çıkardığı müşkiilatı, Tiirki~·l.'u 
müdafaası bakımından lüzt•ıı 
olan sancağı \'ermemek için y 
bkları pazarhklann tarihini 
unutmadık. Baskalarma ait t 
raklan cebren • elinde tutm 
icin, diinkii dii mantar bıı~t11 
dostlari~·le, cllinkii müttefikle· 
karşı Fransız \•atanda~larını lu 
dıran hu "Haklı da,,a?,, yı 
Fransa unııtnnyacaktır. Ha 
dava, hangi tarihten bahs~di,) 
Lar?? 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 
Beykoz Askerlik Şubeslndeft: 

ila 332 dahil bütün sakatlar yeni 
muayene ettirilerek sakatlıklar 

hangi kısma ait olduğunun tesbit 
lüzum hasıl olmuştur. Bütün sak 
lı:ırın raporu ile nUfus cüzdanlari 
ve ikişer alet Iolograr ve ikamet . 
netleri ile muayeneye sevkedllmt 
L\zere 20 Haziran 9H gilnüne ka 
şubeye müracaatları. 

Basın Birliği Azalarına 
Türk Basın Birll.lil İstanbul Mınt, 

kasr Relıllğlnden, 

Mıntaka kongresinin 18 Hazırı 
1941 cuma güni.l (bugün) saat 14 
Eminönü Halkevi salonunda toplanı 
cağını, hesap ve muamele, bütçe, '1 
!ekler encümenlerınin raporlarıı 
müzakere ile idare heyeti, hay jy, 

cih·anı Azaslylc umumi kongre mu 
rahhasları ve yedeklerini scçecc iı 
srıyın arkada~ıarrmıza hııtırlatır, hLJ 
zır bulunmalarını rica rocriz. 
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Suriye Harbinin Ticari Vaziyetimiz 
Üzercndeki Tesirleri • Irak 
Tekrar Kapanmasının 

Yolunun 

Akisleri • Bir 
Hafta ilk ithalat ve lhracatımı:z 

Yazan: HÜSEYİN AVNi 

Son haftanın siyasi hfıdisE'le- r mıya muvaffak olmaktadırlar. 
tinın, tıcari vazıyet uze -ı Hafta ir,;ınde. Almanya, Roman 

rindeki tesırlerini şu suretle t'."s- ya, Çekya, ve Italyaya saı ılan 
bit edcbilıriz: Surıycde, Vıchy mallardan blrı dl'.!, derıdir, lıarp
hukümetı kuvvetlerıyle Htir Fran ten sonra pılot ve şoför cnketı 
sız kuvvetleri arasında cereyan yı.pınak ıçın kuzu derı.:ııne olan 
eden muharebeler, Suı iycyJ~ o- ıhtıyaç artmıştır. 
lan ticari münasebetlcrın azal - Alman ve Italyan firmslnrı, yu 
masına sebebiyet vermıştir Son murta da istcmekledırler. Haf -
gunlerde hiır Fransız km vetJerı ta içınde Almanyaya 50 oin lıı a
nın Surıyede ilerlemesi uzcriııe lık yumurta gündeı ilmışt.ı:. 
bankalar, Suriyeyle tıcari ınua • 
mele yapmak hususunda tcreddut 
etmektedırler çünkü SuriyeJ e ya İlhalat= 
pılan ihracat işındc para Vıt'hy 
hukümetı ile aramızdakı k!Jrıng 
hesabına mı yatırılacnkt.r. 

* 

Bankalar bu nokta Üz<'rindc 
tereddüt ettıkleri ıçın Surıycylc 
ı yapmamaktadırlar. Surıye ha
dısclerı, aynı zamanda Basra yo
luna da tcsır yapmıştır. Malum
dur kı, Basradaki askeri hadise
ler üzerıne, bu yol uzerıntlen iş 
vapmak kabil degildi, bu yıızdf n 
Basrada Bağdatta muhtelıf mal
larmnz kalmıştı, lngiliz kuvvet -
leri Irakta muvaffak oldul.tan 
onra, Basra yolu tekrar açılmış, 

Bagdattan 100 sandık katlar çay 
gelebilmiştir. Bu yolun tekrar a
ılması, pıyasada memnuniyet u

~ andırmıştı. Bu arada kauçuk ka 
kao ~ay gibi aylardanberi bekle
n n mallar vardı, Son günlerde 
bu mallar, Irak topraklarından 
S:..ıriye topraklarına geçmiş orada 

lmıştır. Çünkü Suriyede de -
ıryolları askeri hizmetlere tah

edildiği için ticaıi nakliyat 
tti kalmıştır. Netice iti -

yle yeni açılan Basr.:ı ) olu, 
ar kapanmıştır. 

** 
Bu haftanın ihraC' maddeleri 

arasına yaş sebze de ka· -
ışrnıştır. Dun ilk defa olarak Ro

manyaya patlıcan, domatPs gibı 
yaş sebze gbnderilmiştir. Halbu
kı geçen seneye kadar bu nevı 

ebzeler, Romanyadan Almanya
ya !evkedilmckteydi. 

Haftanın ıhracatı en ziyade 
merkezi Avrupa memleketlerıne 
nhisar etmekteydi, buı1larm a
ı ... .,ında Almanyayla H.om.:nya 
brinci planda gelmektedir. Al -
manyaya en fazla tüti.ın gönde -
rılmiştir. 

Son yapılan ticaret anlaşmasına 
göre, Almanya memleketimizden 
10 buçuk mılyon liralık tutı..in a

cak, buna mukabil, makin", 
akine aksamı, ilaç verc~cktır. 

Bu hafta içinde Almanların al -
d ğı tutün miktarı 200 bin lirayı 

cavüz etmekteydi, Son günler
de Almanyaya 100 bin liralık ta 
arpa sevkedilıniştir. 

Almanlar evvelce taahhüt et -
tıklcri bir milyon liralık tiftiği 

enüz almamışlardır.Alman firma 
}arı, fiyatların düşmesine intizar 
etmektedirler. Halbuki ortada fi
yatların düşmesini icap ettirecek 

çbır alanııet mevcut de~ildir. 
Mustahsilin elindeki mal, henüz 
tucara devrolmamıştır. Tiftik 
mustahsilleri, piyasayı radyo va -
sıtasiyle de takip ettikleri için, 

allarını değer kıymetine sat -

f 1 thalata gC'lincc, yukarıdJ da 
yazdıgımız gibi Ba,,;ra yc.ıu, 

ve Suriyed n ithalat ımkanları 
azalmıştır. lthalüt en ziyade Mı -
sırla Mersin limanı arasına hı hi
sar etmektedir. Son gtinleıde 
Tı.irk vapurları vasıtasiyle 1Iersı
ne 5000 ton şeker 30 bin çuval 
kahve gelmiştir. 

Tuna ve Balkan yollarından 
ümıt edildiğı kadar fazla ithalat 
vaki değildır. Tunadakı nakil va
sıtaları, geniş ölçüde nak1ıyat yı::p 
mıya müsait degildir. Harpten 
evvel Almnnyaya en geniş mık -
yasta ticari mimasebetlcr Ham
burg ile Istanbul limanı arasında 
cereyan ederek, Tuna yoluyla pek 
az miktarda mal ithal l'dilirdı 
Halbuki bugünkü şartlar altında 
bütün nakliyat Tuna yoluna in -
hisar etmıştir. Esasen Tuna yo -
!undaki nakil vasıtaları, askeri 
servislere ayrı ldıgı içın, ticari 
nakliyat icabında ihmal edilmek
tedir. Bu yüzden Tunanın muh -
telif mevkilerinde tü.:cara ait 
tönlarca eşya beklemektedir. Va 
ziyet böyle olduğuna göre, Tuna 
yolu gibi dar bir yol uzerınden 
on milyon liralık gibi mahdut 
miktarda ithaliit yapmak kabil 
olacaktır. Nitekim AlmanyayJa 
da son yapılan ticaret anlaşma ·
sının hacmi 10 milyon lır:ıdır. 

Almcnyada Dans 

Y a5ağı KaldJrlldı 
Berlin, 12 (A.A.) - ~ir husu

si muhabir bildiriyor: 
Dans etmek yasağının kaldırıl 

masından sonra harekatı narbiye 
hakkında umumi bir tebli.i? ncş
redilmeşi, faal safhanın nihayete 
erdiği ve halen bir vakfe geçiril
mekte olduğu intibamı teyit et -
mektedir. Maamafih, bunun has -
mı aldatmıya matuf bir hareket 
olması da muhtemeldir. 

Yugoslavyadaki İnfilak 
Belgrat, 12 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Alman ordusunun topladığı harp 
ganaiminin konulmuş olduğu bir 
kampta vahım bir infilak olmuş
tur. Mühimmat Semendrb şehri
nin orta çağdan kalma kale.sinde 
bulunuyordu. Sivil halk arasında 
yüzlerce ölü ve yaralı vardır. Ka 
zadan şehir zarar görmiiştür. Ka 
lenin büyük bir kısmı hasara uğ
ramamıştır. 

Alman askeri makamlan, harp 
teşkıüıtlarının da yardımı ile he
men geniş bir kurtarma işine baş 
lamışlardır. 

Mister Churchill'in 
Nutkundan 

Öğrendiklerimiz 

SİNEMA oiYARINoA ı-: -Dünyanın 
S• " --------· -- ıyası 

(Baş tarafa 1 incide ı 
Hedy Lamar, Kendisini Manzarası 

(Başı 3 ünciide) 

Yine Mister Churchill'in nut
kundan öğreniyoruz ki 

fngiltercnin buırünkü en büyük 
zaafı, da ğınık bir cok ceohelerde 
birden harbe rnC'cbur olmasıdır 
Deniz yolları emnivet:11i kaybet
miştir. Akdenizden nakliyat vap 
mak imkanı kalmamıstır. Orta 
sarka gönderilen malzeme hedef 
lcrine ancak üc av içinde vnra
bilmekted ir. Halbuki Almanlar 
Avrupa demirvollarrndan ve mer 
kezi vazivetinden istifade ederek 
b.er tarafa stinıtlc vetirebilmekte 
ve artan kuvvetlerini bir taraftan 
obür tarafa kolavlıkla nnklcde 
bilmektedir. Mesela: İnıdlizler 1 
rakta baslıvan kıvam hnreketinı 
bastırmak icin vı:ı ta Hindistandan , 
vev::ı hub Fılistindcn kuvvet '?Ön
dermive mecbur kalmıslnrdır 
Mesafenin uzunlultu bu sevki:va
tın si.iratle yapılmasına imkan bı 

Şöhrete Eriştiren 
Yıldızl!ğa Nasıl Yükseldi 

.. akmamıştır Yıge bu vüzdendir 
ki. Mister Churchıll. S11rivedekı 
askeri harekattan ihtivatlı bir li
sanla bahsetmek mecburivetini 
duymustur. "Surivede ot"dulan· 
mızın kolaylıkla ilerle'.\+ı;inc !!e
vinmekte acele etınivelim. Al
nıanyanın bizi veni hlr •llrpri7 
karsısında bırakmıyacaihnd11n e
nıln olamavız.,, demistir. Zaten 
İngiliz askeri mütehassısları da 
Surivedeki hareketin bir vıldırım 
harbi olmadı~ını, bı·I' dııki hare. 
kiıtın uz11n sürebileceğini itirafa l 
başlamışlardır. 

Bu münasebetle Avnm Kama
rasında yapılan tenkitlerden öll· 
reniyoruz ki, İn~ilterede hala bir 
kumanda birliği yoktur. Harbe 
ait kararlar, harp kabinesi deni
len bir heyet tarafından verilir. 
Bu hevet askeri icaoları> sivasi 
mülahazaları da kanştırdı~ı için 
ekseriva kumandanların liizum 
gördükleri hareketlPr teehhür et
mekte. bu vüzden fnııiltere ham 
makinesi yavaş i$lemektedlr. Es
ki harbiye nazın Hoare Belisha 
tarafından vapılan tenkitlerden 
meydana cıkan bu hakikat üzeri
ne. harn kabinesi teskilatında ba
zı tadilat yapılması. bilhassa do
m invonlarm da bu kabinev(' i~ti
raki üzerinde bir cok teklifler 
vapılmıstır. Fakat mesulivcti vük 
Jenmekten korkmıvan baı;;vekil. 
bu tf>klife iÜ<; h-:ıl ile muvafakat 
etmiıtir. 

•• 
Maamafih İngiliz başvekili-

nin ~özü Amerikan ufuk
larında ve bütün ütnidi istikbal
dedir. 1nrilterenin bütün ravesi 
7.aman kaDnmaktır. Her kazanı
lan zaman İnJtiltere için kazanıl
mıs bir harpte" daha mühimdir. 
Girit harbi. İnJlilte"eve on bPs 
gün kazandırmıs. Alman1ann f
raka süratle vardım etmelerine 
ve Suriveye vaktinde yer1esmele
t'ine mani olmustur. Kazanılan 
zaman Amerikan yardımmı bek
lemiye imkan bırakacakttl' ve 
kat'i zafer ancak o vakit görüne
cektir. 

Birraenalevh İn2illz başvekili 
be~bin dei!ildir. 

Önümüzdeki avlar daha sür
nrizlerle ve ıstrraplarla doludur. 
tn~iliz milleti bu tehlikeli avlan 
da atlatırsa. o vakit zafere hayli 
yaklaşmıs olacaktır. ı_ 

Romanya Kralı Elçimizi 
Yemeğe Alıkoydu 

Bükres, 12 (A. A.) - Türkiye 
büyük elçisi, refikasiyle beraber 
dün Kral tarafından öjtle yeme
ğine davet edilmistir. 

\ 

• 
Beyaz perdenin en çok beğenilen artistlerinden: 

Hedy Lamar _ 

Kara saçlı kara gözlü Hedy ı tün artistleri gözünden gC'çirmJş 
Lamar bugün bir~ok kalb fakat hiçbirini bu role 'münasip 

leri yakan, birçok gözlere çar - r görmemiştir. Filmi d:.ırdm·rn:ık 
pan artistlerden biridır. Filimle-ı ta hiç işine gelmemektedir. Işte 
ri dünyanın dört bir bucağında • rıstın hastalanmasiyle ga -
gl-isterilmektedir. yet fena bir vaziyete dü~en reji-

Az zamanda bu kadar meşhur s~r son der~ce sinirli ve ıimi~~dz 
olan bu genç artist şöhre1.ini ga- bır hal~e.~tudyo~a gclmekledır. 
rip bir tesadüfe medyundur. O, du.şuncelerıne o kada~ ?,al· 
Bundan birkaç sene evvel Holly- mıstır kı, bu ç~rp.ışmanın·~ onune 
wood'da Cezair Sevdalıları filmi o da gcçememııştır. Dalgın kata· 
çcvrilmektedır. O zaman, Hedy sını kaldırıp bakınca gözleri hid-
1 ırnar Hollywood'da yeni idi. detten pırıl pılır p_arlı?"an, yanak 
Ve bu filimde kendisine sadece ları al al olmuş. sımsıyah sa<.;lı. 
bir figüran rolü verilmiştir. kap kara gözlü güzel bir kızla kar 

Onun Metro - Goldwyn - Ma- şılaşırlar. Aman!. işte bu tam o -
yer kumpanyasmdakl yUııderce nun baş rol içi~ ~ra~ğı kadındır 
diğer figıiranlardan hiçbır farkı Derhal Hedy yı .elı~de~ yaka ~ 
yoktur. Ve nihayef bir çok garip lar v_e zavallının hır laf soylcmesı 
tesadüflerle dolu olan o gün ge- ne bıle meydan ver~e~e!.1 onu Y_a 
lir. Her zamanki gibi 9abah !laat k!hda olan odasına goturur ve hıç 
sekizde stüdyoya gelen figüran bır.~ual s?rmadan hemen ona baş 
Hedy Larnar orada bütün diğer rolu teklıf eder. H~dy La~ar, o 
artist ve figüranlarla beraber kadar şaşırmıştır kı, evvelA bu -
başkadın rolünü oynıyan Clau- nu bır şaka sanır. Reddedecek a
dette Colbertin gelmesini bekler. ~ur, kendisinin bir figüran e>ldu-

Bu bekleme esnasında Hedy gunu ve zate? art.ı~. ~ol.~ywooıi -
birkaç aydanberi çılgıncasına se- dan ~~~ak ~t~.d~~ın~. so~l~r. Bu 
viştikleri metrede balelerden biri son ~zler re1ısoru busbutun kız 
ile; bir meseleden dolayı kavga la alakadar eder. . . 
ederler. Adam ona artık araların <?.• artık kararını vermıştrr. Baş 
da hiçbir şey kalınadığıru söyler. rolu muhakkak bu ~ız aynıya -
Bu Hedy'nin ilk aşk sukutu ha _ caktır. Sonunda on.~ ikna eder .. Iş 
yalidir. Birdenbire dünyalar ba- t~, He~y L~T?ar b~ylece kcndı -

k l r . bu f'li dı'yaı· nd"n sıne şobrctını temın eden Ceza-
şına yı ı ı , ı m ı ... . S d l l f'l . . .· .· 
nefret eder vı! her şeyi yüz üstü yır ev a 1 arı ı mını çennr. 
bırakarak evine dBnmek ister. 

Ve derhal o hiddetle stüdyo -
dan dışarıya koşar. Binadan dışa
rıya çıkarken henüz bir otomo -
bilden inmiş olan ve içeriye gi -
ren' bir adama çarpar. Bu Cez11-
yir Sevdalıları filminin rejisöri.ı
dür. O da son derece ~inirlidir. 
Zira şimdi baş rolü aynıyım Clau 
dette Colbertin apandisitten .mi 
olaralt ameliyat olduğunu ~ğren
miştir. 

Bu haberi alalıberi mevcut bü-

İngilterenin Moskova 
Elçisi Londrada 

Londra, 12 (A. A.) - İngiltere. 
nin Moskova büyük elcisi Sir 
Stafford Ctipps'in Londraya J,?eL 
diğini bu aksam hariciye nezare
ti bildirmistir. 

Hatırlarda oldu~ üzere Criws 
hariciye nazın Eden tarafından 
Londraya davet edilmisti. Büyük 
elçi bir he ı:;ln sonra Moskova
va dönecektir. 

lara göre tanzim e:vlemek nrti
cesi, Amerikayı bUyiik bir ikti· 
sadi buhrandan kurtarmı:va ve 
ntikdarı 12 milyonu gecen i&siz 
terin adedini pek <'ok azaltnnw 
muvaffak olan Mister Roose 
velt'in hu~iin, avni serm:ıvedar 
lara kars' daha ilıtivııtlı rlavrım . 
mı,·a mt'cbur olduğu hissedil 
mektedir. 

Fakat AmenK.a hnrn sl'nııyii· 
nin tnm ranilımı\nla i~lh:<-hilme 
si, sertnavetlarlarm ic;rı1,.,ın tıı 

leplerini kabule mıı"afakat et 
meleriylc miimkiindtlr. 

Fakat Amerika harp sanayii. 
nin tam randımnnla İ!'\lemesi 
Mister Roosevl'lt'in serm;ı,·Pda• 
ları lsdlerin ta1ıen1,.,.lni kahulf' 
ikna ctmccıivle mün\kiin olacağ 
anlaşılmaktadır. 

Portekiz Adaları: 

Portekiz. hiikumetinin A
merika hfiklımetine, Mi!';. 

ter Roocevelt'in 27 Mayı!'lta At 
lantikteki Portekiz adalann• 
mevzuu bahseden bevnatı hak. 
kında bazı müliihazAlan ihtlvıı 
eden bir nota Yerdiği bildiril 
mektedir. 

Haricive noT.Jl'T Misttt Hull 
bu notayn venJij!i <'evapta: 
"Amerikanın hic bir dt>vletin 

hi\k;mlvf'tine ve toorak hi\tün· 
liiğürıe karsı fo<'avUz fikri h.-ı; . 
lemediğini YC Mister Roosevelt. 
in heYanatmda, mezkö.r adalo 
rm diinyayı fethrtmek em .. lind r 
olan bu:ı devletler tarafından 
İşgalinin ırnru yarım kih•eoıinde 
ki millet~0rin emniveHni teh
dit edec-eP-ine işaret eylediğini, 
söylemiştir. 

Fikrimizf'e hu notadan, kendi 
ve!laiti ile müdafaa edemiytte
j?ini bildii?:i hu adalara bil' miid. 
det evvel takviye kıtaları ı?önde
ren Portekiz hiikfımetinin. A
merikava ve İngiltereye kar~• 
eephe aldığı manası (ıkarıla
maz. 
Yakında R"Rrhi Akdenizde ge· 

niş mikvasta bir taarn1'711 teşrh 
büs edecei!'i tPhmin edilen Al
manvanın Prtekiz hiikilmctini 
faon'k ettiğini ve hu hiikumetin 
de. 1ngiltere ve Amerika ile iş· 
hir112-i yaum,.dıeı kanaatini vP-r
mek maksadl:vle bu notnvr wkn. 
dermek mcchurivctinde lcaldı!V
na hükmPtmek daha doğru olur 
kanaatindeyiz. 

JI. "ANTEN 

İngiliz Kadınlan Hariciye 
Hizmetlerine Alınacak 

Londra, 12 (A. A.) - Kadnılar 
erkeklerin veni bir kalesini daha 
zaptetmislerdir. 

Hariciye naZln Eden Avam 
Kamarasında bevanatta buluna
rak hükumetin diplomatik ve kon 
solosluk islerinde meclise bazı 
ıslahat teklif etmive karar ver
di.itini ve en yüksek mevkilerin 
kadınlar da dahil olmak üzere 
her İnı?ilize arık bulundurulaca
ğını bildirmiştir. 

Alman Harp Filosunun 
Yeni Kumandanı 

Berlin, 12 (A. A.) - Harp filosu 
kumandanı Amiral Lüt-jens'in 
Bismarck zırhlısında ölmesi üze· 
rine bahriye ~enelkurmay reisı 
Amiral Schniwing harp filosu 
kumandanlığına tavin edilmistir 

13 - 6 . 941 

7.30 Saat ayan 
7.33 Milrik <PU 
7.45 Haberler 
8.00 Milzik (Pl.) 
6,30 Evin saati 

* 12.30 Program 

19,30 Haber 
19.45 K!Aslk 

gram 
20.15 R adyo 

zetesi 12.33 Fasıl 
12.45 Haberler 
13.00 Mü zik (Pl.) 'l0.45 Şarkı! 
ı~.15 Fasıl 21.00 Meml 
13.30 Müzik (Pl.) posta 

,,._ 21.10 Temsi 
18,00 Saat ayan 22.00 Orkes 
18.03 Saz 22.30 Haber 
18.30 Zırtıat tak- 2~.45 ürk• 

viml !3.15 Caz ( 

VEFAT 
Mudanya kaymakamı meli 

Alı Hamit oğlu ve avukat 
seyin Sadettin Arel ve Iş 
kası Galata şubesı müdürü 
man Dardaganın hem§irezıı 
ri ve Zey;rek orta okulu yar 
törü ve fizik muallimı Neja 
senerin kardeşi, müteahhit 
met Muratoğlu ve avukat 
Eğribozun damadı yol müt 
hitlerinden 

NATİK BESENEK 
henüz pek genç yaşında ikerı 
fat etmiştir. Cenazesi bugün~ 
da Taksimde Alınan hastane 
den kaldırılarak cenaze n 
Beyazıt camiinde eda edild' 
sonra Şehitlikteki mahalli m 
suna defnedilecektir. 

Cenabı Hak ailei kederdid 
ne ecir ve sabır versin. 

Berlinin 

nin emniyetini tehdit etmJye 
ya Türkiyeye karşı, Türk h 
metinin arzusuna, Türk m 
tinin şeref veya menfaatine 
hali! talepler serdetmeyi dil 
mediğini isbat etmiştir. Al 
vaya isnat olunan transit p 
leri ecnebi gazetecilerin te 
leri ve Türkiye ile Almany 
rasındaki münascbatı ihlAl et 
istiycn ecnebi manevrala 
Ayni zamanda bu tertibatla 
manvada bir akstilamel bu 
geti~erek müstakbel hareke 
hakkında Alman askerl pi~ 
rının anlasılması gayesi de 
olunmuştur. 

Almanya, Türkiyeye ka?'$1, 
han~i bitaraf devlete karşı 
ledi,itinden cok kuvvetli ve 
sust bir sempati beslemekt 
Almanya siyasi ve askeri v 
vctleri inkişnf ettirecek sur 
karar1ar ittihaz ederken da 
eski müttefikler olan, Tür 
ile bir ihtilaf zuhur ettfrebil 
her hareketten çekinmek lü 
munu da .ı;ı:özönünde tutmuş 
Zaten hakiki vaziyeti anla 
için biraz vuzuh ve aklıselim 
tetkik etmek kifayet eder: E 
Almanya bitaraf memleketl 
öte tarafına asker nakletmek 
terse elinde bu husus tein 
ndalarivle Girit vardır ki. 
kemmel ve kafi bir yol hiz 
tini görebilir. Giridin zaptı. 
taatın ve , ordu levazımının k 
yollarına müracaat edilm 
nakil imkanını tamamiyle is 
otmiştir. Bu.11iinkü harbi bil 
ler irin iı:e. Türkive yollan 
ve Sarki Anadoludaki tek h 
dernirvolunun asri bir ord 
nakil hususunda lfızım e:elen 
llZZam ihtivarfara ne derece 
tekabül edebileceği de bir sır 
~ildir. 

O yalnız bir şey biliyordu: gitmek, buradan çık
k, hemen, derhal! Hizmetçilerin onu hor gür· 

ugü, mısafirlerin ona karjı küstahça davrandık
rı bu evi bırakmak ... Karnında bir çocuk taşı

ordu, anaydı! Bir çocuk, yeni bir Erile, bir kont 
engtson daha! Eşyalarını hazırlarken; veyahut 

Yazan : Vicld Baum No. 49 Joe dudaklarında bir tebessüm ifadesıyle hala Balkan, Irak ve Suriye h .. 
baygın yatıyordu. Big Pov onu. kucağında kulü-ı seleri tamamivle lsbat ettn 
beye taşıdı ve bir iskemleye bağlayıp klorform ki Almımva Türkiyenin em 
koklatırken, Bili lamba ışığında dikkatle Lilian- v~tine hicbir vakit taarruz e 

ha doğrusu, ucuz çamaşırlarını, bebck!enni, 
bancalarını, her şeyi karmakarışık, valizlerıne 
rlatıp atarken, işte bütün bunları bağırıyordu. 
horp, adeta dilsizleşmiş, taş kesilmişti. Va lizlc
' genç kadına hediye ettiği elbiseleri atmaktan 

e gızlice onun cebine bir banknot sıkı§tırmaktan 
aşka bir şey yapamadı ... Muhtemel bir tatsıılı
n şimdiden önüne geçmek için ... 
Her şey öyle çabuk, öyle öniine geçiltnf!Z bir 
kılde olup bıtti ki, genç kadın, ona mı"afirp<>r
erlığı ıçın teşekki.ır etmek üzeıe nezaketle clinı 
zattığı zaman, Thorp, sesinden, onun aklının da
a şimdıden başka taraflarda olduğunu anlattı. 

Maamafih onu, hemen çıkmaktan alıkoydıı. 
Çunkü gürültulerden, göri.ışüp konuşmalardan, 
apı aralıklarından sızan cigara kokularından, 
riç partisinin dağıldığı anlaşılıyordu. Doktor Bek 
i çalışmış olacaktı. Merdiven başını buyi.ik bir 
kkatle geçtı. T~m böyle fırtınalı bir sırad.l Lm.i 

e Nina'nın yüz yüze gelmeleri hiç işine gelmi
ordu. Onu hır çok tatsız guçhiklerden kurataran 
ına'nın bu ani gıdış kararı ıçin kime dua cde

· nı bilmıyordu ... 
Nina'ya goz kırparak arkasından gelmesini işa

ettı. Trompsted'e eşyaları hemen aşağı indir
sinı fısıldadı. Çunkü genç kadının ytiK kaldır
sını istem yordu. Hatta küçücük valizini bHe ... 
Şoföre: . 
- Toni, dedi. Haydi, ifinizi bırakın. E\'wlA 
tmazel Nina'yı Flidston'a götüreceksiniz, sonra 
S.. . M,orits cıtehne u.2;rayıp m.a~ Thorp'un 

eşyalarını buraya getireceksiniz. Hesabı yarın ge
çerken benım ödiycceğimi söyleyiniz. Ve... yarın 
sabah ... otomobile sabah saat ondan evvel ihtiya
cım olmıyacak, anlaşıldı mı? 

Nina'yı arabaya kadar götürdO.. V@dalaşırken, 
Nina şimdiden kendini Erik'le beraber lıissedıyor
du ve Thorp ta Lilsi'yle ... 

Ninai en son onun: ..... 
- Yavaş gidin, Tont, emf? .. dediğin{ işitti. -
Ve otomobil fenerlerinin keskin ışığı karanlıkta 

kayboluncıya kadar sokak kapısı önünde kaldı ... 
Sonra başını iki yana sallıyarak: 

- Doğrusu şu kadınlar da acayip mahluklaıdır 
vesselam. diye söylendi. 

Bu yeni bir başlangıçla bir sona işaretti ' 
Nina'nın kendini satma 't~ÇfGbesinin 'Sonu, ve 

Thorp'un ikinci düğün:crrıl!<'Rlflf. .• nısıı a ıa ı. 

KISIM: 
"Merkez,, in ışıklı saat kadranı tam gece yarı

sını gösteriyordu. Gece bekçileri ikinci devriyele 
rint tamamlamışlardı, kahve pişiriyorlardı .. 

Birdenbire kapıcı Joe'nin klübesinde :zil caldı, 
dişarıda iki kişi duruyordu. 

- Mösyö Bengtson 'u rica edebilir mtyh? ., 
Joe dansöz halli, solgun benizli genç kadına: 
- İzin k!ğıdınız var mı? diye sordu. ı 
=- Evet. tabii 

Kapıcı kağıdı alarak ışıkta bakmak üzere kulü
besine döndü. Bir gözü camdandı, bu yüzden oku
yabilmek için kAğıdı yan tutmaSt l~zımdı. Kadına: 

- Ya bu dcliltanli? diye sordu. 
- O eşyaları getiriyor, 
- Hangi eşyaları? 
- Mösyö Bengtson'un istediği eşyalarL 
- izin kAğıdı var mı? 
- Hayır, ama, işte benim var ya_ 
- izin kağıtstz içeriye hiç kimse bırakamam .• 
- Iyi ama, eşyaları taşıması lazım ... Yoksa .Mös 

yö Bengtson nasıl çalışır? 
- Olmaz, imkansız. 

Joe kadını daha iyi görebilmek için, cam gi5zlü 
yanını delikanlıya döndü. Işte tam bu sırada çe
nesine indirilen kuvvetli bir yumruk darbesiyle 
arkası üstü yere yıkıldı. 

Delikanlı memnun: _ 
- Tamam. diye bağırdı ve koridorun sonunda 

eski avluda kayboldu. 
Kadın tekrar sokağa çıktı. Köşe başında bir 

otomobil bekliyordu. Içerisinden iki kişi çıkarak 
ona doğru yaklaştı. Kadın yanlarından geçerken 
bir iki kelime mırıldanarak hiç birşey olmamış 
gibi yoluna devam etti, ve biraz sonra rla taksiye 
atlayıp uzaklaştL 

iki adam açık kapıdan "MP.tkez.. e mrerck ar
kalarmdan kar.>urı kapadılar. 

uı verdiği mağaza pianını gözden geçıriyordu. mek emelini beslememiş 
Big Pov'a: Almanvanın Türkfveve karsı 

,, - Kid'e söyle içer! gelsin. Billy nerede? dedi. lan siyasetinin esası hicbir tü 
Big Pov heyecanlıydı, kendisini zor tutuyordu. ihtilafa mE>ydan vrrmemekte 

Bili ona çıkıştı. Big Pov sokak kapısını açarak Bundan 18 av evvel anlasm 
yavaşça etrafına bakındı. Seyyar barlar vitrmi ö- mazlıklara sebf>biyet veren TO 
nünde bir adam duruyordu. Big Pov bira~ bekle- c;ivasetinin huızün Türkiyeyi 
meğe mecbur kaldı. içeride Bill sabırsrzlanıyor- tilaftan uzak tutmıva matuf 
du. riuiZunu ~örmek ise Bertin i 

Saat bire çeyrek vardı. Joe baygın yatıyordu. ı{ôfi bir itmioan eseıi olarak 
Ağzına sıkı bir paçavra tıkılmış ve iskeml0slne iyi takki edilmektedir. . 
ce bağlanmıştı. Iki kişi avlu boyunca Big Pov'u 

S. Rusya • Japony 

Arasında Yeni Bi 

takip ettiler. Tıs yoktu. Birdenbire Big Pov kor 
ku ile geri sıçradı: Çimento avluda küçtik, beyaz 
bir kedi, boş bir konserve kutusu yuvarlıyordu 
Camlı bir kapı arkasında, yarı aydınlatılmış, loş 
hazır elbiseler salonu görünüyordu. Bill sessizce, 
Lilian'ın kendisine verdiği anahtarları çıkardı ve 
camıı kapının anahtarını bulmak için, hiçbir güç- Ticaret 
lük çekmedi. 

Anlaşma 
içeri girince, oldukları yerde durup etrafa ku

lak kabarttılar. Salonda bir mezar sessizliği hü
küm süruyordu. Sarı saçlı mum bir erkek ınan 
keni, aptal bir sırıtışla onlara bakıyordu. Uşa 
üniformalı genç Bullı, kıravatlarl örten oeyaz 1 
ten örtüyü kaldırdı, ' 

Bill: 
- Çekil oradan! Dokunma ona! diye liomur

dandı. 
Delikanlı bu kaçmaktan istemlye istemiye vaı 

g~ti. 
- Pek ~lA, pek &lA! Mesele çıkarma canımı Bı

raktık iste ... 
(Arkası var) 

Moskova, 12 (A. A.) - "Ste 
ni": Tass aiam:ınm bildirdii.?i 

r;,..r ~, f1 """ "" 1 .., " l ..... .... _; , _ : _ " 

r 

bir ticaret mukavelesi ve kar 
hklı tediye ve mal mübadel 
anlasması akdi hakkında yapıl 
müzakereler. mütekabil müsaad 
klrlıkl'3rla mesut bir cereyan tı 
kip etmiş ve 11 Haziran tarihine 
bu mukaveleler parafe_ edilm~ 
tir. 



f &IÇa arkuından ya~k deki salonun perili rivayeti ortaya ya
eliındeki ucu demirli sopayı ka- yıldıktan sonradır ki i~lerim düzel .. 
indirdim. Yere yuvarlanmadan miye başladı, 

~Jr kere daha vurdum, Başı ga- Başımda garip ağrılar hiıısetmiy 
l@kllde ıölmüne dofru bükü- başladım. Nihayet dayanamıyarak sor 

'İka lesaizce yere yıkıldı. dum: 
t durun, yanlış yerden başla- - Kuzum şu mumyalarm sırruu 

Bundan yirmi iki sene evveline bana anlatmaz mısın' 
• BafJlllda, doktorlarm dokun- Robert yaptıiı muzıplikten memnun 

'it.... cesaret edemedikleri bir kurşun güldü: 
."!'lllllrnl harpten d6ndfliüm Mile- - Kolay, dedi, üç ki iye bir kaç li-

Carip delil mi, bu kurpm bana ra mukabilinde mumyaların elbisele
tabrap vermiyordu. Yalnız bazen rini giydirdim. Tasavvur et karanlık· 

k1ZIUl bir demir yaPllbnl- ta fısılblar, gıcı~tılar .. 
llbi oluyordum. Mühim bir An- Tasavvur ediyordum ve başım zonk
~az. fakat getıelellm bir tllr- luyordu. 

buJaııı170rdum. * * et bir mumya mtııeslntn sa- 9ır hafta sonra mQzeye gttt m. 
\fe müdilrü olan eski bir dostum jtobert her hafta müzeye gide-

Pettingere müracaat etmiye rek mum.yaları teftiş ettitinl aöyle
'lerdim. Bent mthedekl odasın- mlşti, 
~ etti. Ricamı alAka ile dinle- Kapmm önünde bir kaç defa dolaş

flrsatta elinden geleni yapaca- tıktan sonra içeri gtrdım. Bütün o-
16ytedikten sonra şuradan bura- dalan birer birer dolaııtım. N'hayet 
ltontışmıya başladık. B r aralık bir tanesinde onu gördüm. Arka ı 

De ,müzedeki salonlardan biri- kapıya dönüktü, beni l(;rmedi. Ya
ttkln olmadılma kanaat getirdi- vaşça yaklaşarak elimdeki ucu demir
'6:vledi. Geceleri orada prlp ee:r- U ıopayı kafasına indi dim. Yere yu
~an ediyormut. Mumyaların varlanmadan evvel bir kere daha 

değiııiyormu.e. Ve bir sabah vurdum. BaŞt ırarlp bir tekilde göğsü
acatp ayak tzlert bulmuı. om- ne doğru bükülerek sessizce yere yı
faıcat o l(llmeclt Utla kabada- kddı. 
kolay <Rdulunu s&yledl. Ve ne- Tam üç g{ln üc: gece beni aradılar. 

bQtün bir ıee97i bu meehur Nihayet yakalandnn. Fakat beni cl-
8alonda tek b•ftlll• g~lye- nayetle itham etmediler. Cilnkü be
an Ura bahsine ıtrdL Tabil te- nim 6ldürdütüm insan Robert Pet

~llt.nz kabUl ettim ve mdırken tinger değil, sadece onun balmumun
arın, bir brovnfnt tabancası- dan bir mumyası imi . Onun için beni 

'9 demek oldulunu takdir ede- tekrar buraya, yani tun~rhaneye gön
~ beteri zekl gösterecekle- derdiler. 

1 A N 

Ruhr Havzası 1 Hiller, General Japonya Kat'i 
Bombalandı Anlonescu ile Vaziyet Almağa 

SURiYE' DE 
<Bas tarafı 1 ind.teJ 

Kahire, 12 (A. A.) -'1Teblll": 
İn.ıtiliz hava kuvvetleri, Suriyede 
kara kıtalarumzuı ileri hareketi
ne tam bir müzaheret vermekte 

Batırılan 
Amerikan 

Vapuru Sanayi 

Geniş 

Vukua 

Tesisat.na 

Hasarlar 

Getirildi 
Londra, 12 (A. A.) - Dün Ji(ece 

Ruhr üzerine İngiliz tayyareleri 
tarafından yapılan şiddetli taar
ruzda başlıca hedefi Duisburl[ ve 
Dilsseldorf teşkil etmı.tir. Büyük 
vanj?Inlar çıkmış ve endüstri te
sisatında geniş hasarlar yapıl
mıstır. 

Dün gece Ruhr, Rotterdatn ve 
Boulo.1?11e üzerine taarruz yapan 
İngiliz taY.yarelerinden sekizi üs
lerine dönmemişlerdir. 

Caltıis'ye hücum 

Görüştü Hazırlanıyor 

Romanya Dahilinde 

Kontroller Daha 

Sıkı Şekle Konuluyor 

Holanda Hl.nd·ıstanı devam etmiştir. Tüdmür tayya
re meydam bombardıman edilmiş 
ve han~arlara tam isabetler kay
dolunmuetur. 

Dün Hayfada iki alirm işareti ile Müzakereler 

Kesl"fmek Üzered"ır verilmiştir. Bir diifman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Münib, 12 (A. A.) - Hitler Tokyo, 12 (A.A.) - "Stefani,, 
Şam üzeriM 1/iiriİl/Uf .. 

Almanlar Tarafından 

T orpiUendiği 
Sarahaten Anlaıaldı 

bugün saat 11 de Partinin mer- Hükumet azalariyle Ba.ıtuman - Kahire, 12 (A. A.) - Burada 
kezinde General Antonescu'yu -danlık mümessillep arasında ak- zannedildiıine Röre müttefikle- VaslnRton. 12 (A. A.) - BirJe. 
kabul etmiştir. • mül&katta tedilip 4 saat devam eden kon- rin Sam istikametinde yaptıktan şilt devletler hariciye nezaretL 
Hariciye Nazın Von ~ibbentrop feranstan sonra Japonyanın Ho- ileri hareketi devam etmekteatr. Amerikan bandıralı Robln :Mooı 
da hazır bblunmuştur. landa Hindistanına karşı alaca- Maamafih bu ilerleyişte hiç bir vapurunun eiipheye mahal blmı. 

Hitler mülikattan sonra Ge - ğı kati vaziyetin teebit edilmiş istical ~österilmemektedir. Cün- vacak bir surette bir Alman de
neral Anonescu'Y\1 öğle yemeği- olduJtu beyan edilmistir. Bu iti- kil burada mevzuu bahsolan şey nizaltısı tarafmdan batırılmıe oL 
ne ahkoymuştur. 1 barla Batavyadaki Japan mu _ ttıuslihane bir hulfilden ibarettir. dulunu buRiln bildirmişttr. 

Romanya devlet reisi General rahhas heyeti reisi Yoshi Za- Sam yolu üzerinde bulunan Has- Kurlanltın mire e6cd 
Antonescu yemeli müteakıp va'ya tali.mat j(Önderilecektir. Bu bah'ın iş~al edildiii hakkında Ka.. ff, 
Bükreş'e dönmek üzere tayyare talimat, mahalline vüsulünden hirenin bazı mahfillerinde çıkan Londra, 12 (A. A.) - Atlan· 

Londra, l2 (A. A.) - İngiliz ile Münihten hareket etmiştir. ı;onra nesrolunacaktır. Hüldimet, haberi teyit eder mahiyette hic tikte batırılmış olan Robln :Moor 
tayyareleri bu sabah ilk saatler- Yeni bir --ıaoma bu hususta şimdililt hiçbir beya- bir haber alınmamıştır. Maama- adındaki Amerikan vapunmdan 
de Calais limanına hücum etmiş- ---sı fih "tte#ı,_, __ . akında S L kurt ..... 1-·ft bul Je··'-...;la 
1erdir. Fransız sahili üzerinde in- Bükreş, 12 (A.A.) - Roman- naıta bulunmamıştır. var:daıcı J:rJ!'aYvarması ~:n mürettel:bn :..ı :C: ':kıt 
filakları görülen bombalann cı- ya ile Almanya ausında yeni bir st\hbaratk sebrvislr ti bt~,Fıd dakan mektedir. Bu mmtaka ,.öl ve llv- Pernambouc'a muvualatlan bek· 
kardıjtı sarsıntılar Douvres mın- .rnukavele imzalanmıştır. Bu neş~o unan ısa e .,,,. e, - 1 " ı _,_._..2 takasında hissedilınistir. mukavele mucibince Almanya_ tedılen k~n!e:ranstan sonra bil - ardan teeekkül etmiş arazi orta- enm-.1oCUir. · 

Resmen bildirildiRine ızöre. dün dan Romanyaya 400 milyon ley k~met 'POlıtikasının Holanda Hin sında bir vaha :'1dl etmektedir. m,'!'ı!:b':.~::"~ = 
İnJZiliz hava kuvvetleri Holanda- kıymetinde şimendifer malzeme- ~sta~aki J::~eyeie~~t ge- Beyrut 12 (A A ) 12 kasten yapılmış bJr hücum oWu-
da Zeebruıe limanına karşı taar- si vP otomobil ızetirilecektb-. ~\~ ldaiu wJ tı5 ;.:- randa ~ habUlere Jl6!':!: lu tahakkuk ettili takdiftle A-
ruzlarda bulunmuşlardır. Bomanyada kontrelkr ~in ol:n:akta':ı:. ye e • - $if müfruelerimiz Kisve mmta- merlka hükOmetlnln nuıt 1dr b. 

Alman tebliğine göre Bükreş, 12 CA.AJ - Başve- Bundan bafk,a az samimi olan kasında taarruzi ke$1f faallye. rar alacabm şimdiden kestirmek 
klletten teblijt olundu~na ıö- vaziyetlerinden dolayı Holanda tinde bulunmuşlardır. imklnsızdır. Bundan başka mü· 

Berlin. 12 (A. A.) - 11Resml re, bütün memlekette ciddi kon- makamları ile müzakereye de- Mercayun ve Cebeli Di1ruz tecavizüı hUvlyetinhı telblt ecli· 
tebli4": Bir Alman denizaltısı 12 trol tedbirleri alınacaktır. Bütün vamın faydasız olduiu beyan e- mmtakasında if'ara deler bir rey lememesi de ilıtimal dahilinde 
bin tonluk düsman tiearet ~emi- 1olcular hüviyetlerini ve askeri dilmşitir. Bazı m~itlerin fik- oimuuetır. bul1mmaktadır. Bununla berabeı 
lerl batırmıştır. vaziyetlerini isbat edecek vesi- rine göre, Japon murahhas he- DCifman donanmuımn tld4etU 1911 1918, 191'1 aene1erlnıle dlıo 

Alman hava kuvvetleri dün kalan üzerlerinde taşımıya da - yetinin ~eri ça~ı mutlaka vantmum raA"men ilerlemiye mu. teri1m1t olan hudutsuz sabrın teli 
J(Ündüzün ve J(eceleyin İn~iltere- vet olunmuşlardır. Japon _ Holanda münasebetleri- vaffak olamamıştır. · rar göaterilmiyecejine şüphe 
nin cenubunda ve merkezinde mü Esasen t nl · yruse" ferı· ,_ ..... re erın Si! nin inkıtaı minasını tazammun Vieh•"ge göre v--'··et YOAıı;-· 
him askeri hedeflere ve keza İn- birkaç ıcündenberi cok tahdit e- etmemektedir. 'l · .u.,,. p, -4-,ALI- ~ ·'- ..:-.LL-~-
ılilterenin şark sahili ile İskoçya dilmiş bulunmaktadır. Holllflda Hindistanı resm! ma· Vichy 12 (A. A.) - Fransa OrMJIH>ll a.ICUur• IWIAIRRfHI 

sahilindeki liman tesisatına ta- * kamları vaziyetlerini yeniden harbi~e nezareti Surlyedeki aske- Amerikanın fliJriİfl 
emin oldutumu ııllyledlm. 
ıeee .... Ob4a lf\ttm, 1lobert 

arruzlar yapmıştır. Bü.,reş, 12 (A.A.) - •ıstefani,, tetkik edecekleri ana kadar mfi- ri vazıyet hakkmda dün atalıdakl Vqington, 12 (A.A.) _ lıoo • 

Odasmda beklb'c>rdu. 1 
Düşmanın ıündüzün iıııal altın Romanya Bahriye Nezareti Kös- zakereler sadece talik edilmit o- tebliii nesr&tmistir: aevelt'in 2'1 Mayısta Atıantik1ıe-

Yunanistan talyaya daki topraklara Ji(irmek tetebbüs. tence limanına J(irecek Ji[emiler lacaktır ıo Haziran öileden sonra ve ki p rteldz dal hakJmıcla 
len. tardedilmı' _..ır. • Av tavv .... ele- hakkı,nda yen.i tedbirler almıştır. ' 11 Haziran sabahı 1naWzter mev• 

0 8 
an. 

11'atianca71 aldm mı• df7.e tordu. "" .7.7- B liın "" la bü.ıa .. lo 'daki Fr -:1--ı-• •·•r-~- ... _:.t- -ı yaptııı telmihle-re daır ~ 
.... 417erek a.bİmcı.n çıkar- v en1miyor ri ve hava dafi bataryalan beş İn- _u_n r a~:ceA o.! IU'k~u: 1 ou n anım b~l;-~ü::n~ zin v~ EI-:isi 'bazı miiJl. 
.Jline aldı. Pencerenin 7anına !{iliz tayyueai dii'6rmiislerdir. KDU&Ue umun ~ cenubunda Fransız mevzilerlne hazaları ~üva eden bir nota tev. 

- ....... - .... -"'. Sollftl __ ._ fn.. ,._ tara6 1 f8efdeJ Df1n .. dütmaıı eimaU ve ıar cenubu '81'ldainde dart bu DOi...,...__.. dl etmı,tır 
... _,,....... ...... ..... '--V b. Alnı "'teadd't k. - mil umu atkert bir tdavm ~ ........... kartı liddetli taarruzlarda bulUD- • 

ı»ertll salonun kapama ıetdlk. mevzuu olan keyfiyet, halli Ge- 1 • :ınv~ın mu ı mev ı- lemiye mecbur olacaklardır. muelardır. Avustralyah kıtalar Hariciye Nazın Hull im~ 
ileri llrdlm, fabt :rtoblrt dl· nelkurmaylara -ait dahili askeri lenne ınfilik ve Y~Jtlll bombala.. Bundan işaretlere müteallik neş- CB8I tarafa 1 baclael Fransız mukavemet merkezlerini ya .verdiAi cevapta diyor ki: 
kaldı ve tabancayı tekrar bana bir meseledir. İtalyan askerleri n ~-~şiardır. Sivil halk aramı- redilen tali.mat IAkvedilmiştir. yast ~ vereceal ve atese tutan bir İn,dliz hava filo- "Birleşik Amerika hükametl-

1tap111 a..ıme 1dlitlecll. Od& ancak Alınan askerlerinin yeri- da olu ve yaralı vardır. Kolonya- Fr~ın yaJmz hueket etmesi i- ıunun yardımı sayesinde sahil nin hiQbiJ' devletin hAlrimtyetlne 
lı:aranlıldı. Bir ne aaftl1e lk· Di almaktadır. Sellni•in işjtali te- da, Duisburada ve Bochum'da ev- ERITRE'DE cap eyliy~ beyaft ol1l1inmetur. boyunca Litam nehrinin şim•Un- \'eya toprak bütünl\Wine karşı 
bu karanhla abfbrmal: t~ yit edilmemektedir. Hayat saha- :~:~:~ d=~.:ıı:e.ı!:~ Fransa!'aa ~ ~eleri- de ilerlemlye muvaffak olmUf}ar. t'ecavüz fikri yoktur. Bizim tlm"' 
. Nilıa1et. duvardald blT van· sına Jt(!lince, Mussolini herhalde az hiUedilil' balar aörmüttür. <8111'...,. ı incide> lıin miida lal· dır. J'ramız Jata1an vahim zayt. dild aiyUetimiz l'eddecUJma 
en man ince !bir zl7&ilm '81'· Yunanistanın artık İD«illı saha· Gece hava miidafauı bilhassa Bavtl t•tueti !rf' tid:-- ata ralmen kendisine adetce üa.. meşru müdafaa hususundaki h• 
uzuno~--saıka~~-ntılldm1::"'aıanda ::: ~ı::. dahili•-~anul~=aQıjı.rutleriyemti!Jıın- tesirli olmuştur. Gece avcılan, Kahire, 12 (A.A.) - "Teblil,, rin ktedire- ~ka~ ....... ~= bir kutu duvele dayanmaktadır, Bir 

'oUIU _.. ... 'ljM ,~,,. , ... h dafi ,._ .... ..,.!..., bahri ,, __ .. Dün --lld •eceler Jn · m ~---.... • letlk Amerika h"1-A-....a baa . Salomm,._, .. .,.... ~ ~ u söy- ava ı.ıaucu.:1ıuarı ve ye .nuuae: ve ....... • ' Gue~t.e de t.a Berlln Herınon datlarmın «arblnde, muharip devletıerf:"'.::~;; bizim 
bıkemle vardı. ONrduftı ve lemek istemiştir. Akdenlzde bu- topçusu mütearrız İnll!illZ tayya- giliz hava kuvvetlerine mensup muhabırl diyor ki: Mercayun'u müdafaa eden J'ran yan kiiremlzdekl m~ au\Jl 

b•l1•clml. lunan Yunanistan, İtalyanın e - relerinden onunu düşürmüşler- bombardıman tayyareleri, Rodos "Alman harfci!ve nezareti. sırf iiz kıtalan Asa'ban yükse,klik1e- ve emnfyetinf tehdit .. .,. 

* * 
konomilt ve siyasi re'b.berliğini dir. adasındaki düşman tayyare mey- Fransızları alakadar eden Suri- rine çekilmişlerdir. vüz hareketlerinin tnkipfm1 erı.. 
kabul •tıaelidk. t"fm'lrA l~. 'IY--J•..__ ~·-· danlarma muvaffakıyetle tetev - ye anlP.IJJ!'&dıiJnd• ~ u---~· le Cebelidüru& ..aı-..ı;,. ..x.-.-.. .. 

lb.._. d ~.,. zf .-...: ucrlnNC'r~ •-• - ~ eden afjr h~ yepaılf- :...t_._ :ı __ ,_:,. ld··a,;· '-"-ı .._ . .......,. .-q, .......,._ ~·-
rıe ne beler uman ıectl btı- nJ!l Ak eııiz.de faik bir va ~w Londra, 12 (A. A.) - L;ıPUz tar. Kalatoda büyük 'miktarda Vawu; mlqiCUU., o ~ .. D0&1111& na- erum&ı 'lıtaım Jföa ~ Bir U'8llk .. ı_.., u- hakkı bul1ımnaktadır. Hayat sa- sahil tnl.ilitma mens•..a. bombar- benzin v----+ .... , Tavvarelenn r.armı muhafaza etmektedir. J'a- kuvvetlerinin yardımiyle müte- ReJsicümhur sadece mez1dlıi 

'bir fm1tl ıpuım, Bir aa;an o- hası tetA.kkisi, Yunanistanm 'hü- iil'A ... 1o1 ,,....,..._,..... "" kat. Berlin, Vichy'nin siyaal ak- addit taarruzlar yapmışlar ve adalar dünyanın fethi ve hild~ 
Betdecltm Ve titra _,. •· Jriimnn bir de9Jet lr:ahm,aıeıtı dıman tayyareleri bu ıece Fran- yerde serili bulunduğu bir ma • siılamelleriiı~en .rant m"~un- Şama dobıı ilerlemiye çaJıtan miyeti siyasetini ~ eden d~· 
~ fm1ıb.c11. Oulp fi/'/, ıa;aıı- mina11na ~lemez. İlhak ise mev sada Samt - Nazaire doklarını halde bir yangın ve infiWdar çı dur, bu aksuUıheller, luzwnu dülJJ!'anı Kfsva'mn eenubuna at• !etler tarafından it«al edildill 
6aeaım...ıar. cdt cdt ballnrlar· zuu bahis bile delildir. ve Norveçte Mandel ve Stavan· karan bombalarla iki düşman k~ enerjik ve aarih'' teUkki e. mıelardır. Burada mtıharebe Sa· takd~, ~ ~ nrı ku• 

kaP11& kadlb\ ~ ıe- Yunan Raletecilerlyle yaptılı- t-er tayyare meydanlarını bomba.. tayarest yakılmış, bir miktar bat dilmemektedir. h günü de devam etmiştir. Fran- ~ içın tahassül edeb~ek teh-
' • Herhalde benim kurUn· mız konuşmalann da teyit etti- ,.ıamişlardır. ka tayare de tahrip edılmiş ve Neuer Zürcher zettun.ı aaze- ıız kıtalan dil$man t)iyadeainbı likeye 1'aret etmek ıstemlştir • . ~ '* ~· il ~lba-- ..... Pili .,..ı.. Torpil tayyareleri, Norveç a- hasar• ulratılını§tu'. tesinbı Vichy muhabirine J(Öre. tanklann ~üzaberetiyle yaptııJ. Bu adalar~ coıratl vaziyetleri"' 

,,..~ .... bana- biraz .S.ltemll llbt pldl. yet ~tükler doiurmaktadır. çıklarmda 2 000 tonluk bir iaşe Libya: Bingazi limanına yeni· Amiral Darlan'm nutku ve llB'Yri şiddetli taarruzlarda çetin bir mu nin. verdi~ı. sevkulceyş ehemmi• 
;:og:ı:, ...... hOklln .__. dc:tlr. ÇtiAkü Yn1)an\Wln teıliın oldu- ıdir~DU81ll. • • e isabetler kaydetmişler- den hücum edilmiştir. Bir v';Lur mes.ıul mmtaka ,ıazetelerl Suriye kavemet pternıWerdir. yetini ReısıcUmhur mitılhaaırala 

karanlık &ntlmde uçarum· lu zaman, mukadderatının yal - ile mendireje isabetler kay e .. hadiseleri hakkında umumi bir 1o.ktaıi Ailen bir düşman zırh· bu adalann ~ yan kftresbıe 
llbJ. o1clu " 'bu karanlık ucu- nız Almanyaya baltlı olacaim.1 * dilnıiştir. O civarda Bentna hava yeise tercüman olmaktadır. h teeelddllil Suriye hududunda karşı bir taarruz ~ barek C 

bana clolnı 7Grtb"en ıo sa- sanmış ve batka bir devletle de- Londra, 12 (A.A.) _ Lord Bea-~ ~a!:'= G~ Vichy hükUınetl, ~ miitkill Ebvkemal clvarmda Framız Ju· ~ bakımuıdan kQdey~ 
~ Kalbim çarpank bekle- jtil, fakat Almany' ile işbirlili- ver Broock, dün Lordlar kamara-m~ da hücum edilmiş- bir iki yol a_.~ bul11mnakta- talariyle temas etmiştir. ""9""'• 
""'1ac1mı J'mttı durmutta Fa• ne hazır bulunmıqtur. smqa devle• nuırı sdatiyle söy- tir Gualada bo balar ta ar dır: Eier .wailtereye ve De Fransız hava kuvvetle'ri her ta. Şffnt.ton'raa e1ıfer1 
'- •chmda etbflelerf ~. Mesele, bu suretle eok ~üel ledi~i ilk nutkunda ezcümle de- · . ~ YY 

8 
- Gaulle'cülere kar'1 mDh•MID.lt • rafta muharebelere muvaffakıyet . ~rordtu. Bir. Od, de.. Bir. iki, bir mahiyet almıstır ve .. bıtaraf nü.ttlr:td: ler aruma düpDUf ve bunlardan carsı Fransayı umum! harbe ıü- le qtfrak etmekte ve düpanm V~ ll CA.A.) - ~ 

'l'abancamı ortadakln1n ,aı.one mahfillerde samldııtna sroııe, bu- bir miktarı ııuara uir&Wımt~ rüklemek tehlikesi vardır. X>ı- kara ve deniz kuvvetlerine bom- lika Bırlettk devletleri ~ 
cevtrdlm ve Od el at.el ettım. nun bütiin Akdenizde akisleri J(Ö- .. Hava 'bonlbardunam hüc~ Ağır bombardaman tayyarelen .. ıter taraftan Suriyede bir ln.rtıiz balar atmaktadır Nazın Stizmıon. Watpotnt ulıte-

'lmlm riilecektir rUlın artmasını beklemeliyiz. Fa- mizden bir tanesi, aynı zamanda, muvaffalayeti De Gaulle lıareke- 8 ve 9 Haziranda 9 tnjU{z tay· rt akademili tale~e hltabe!I 
11ıun"!ı 1!!t: ":· t!:':tu;t: . * kit fazlalaştırılıııq ve eok daha Gazaladaki düpDan tayyareleıini tf"i lrnvvetıendirecektlr vaıesl dQilrülmüttür 10 ve 11 söyledıAi bir nutukta ezc6mW 
JSanıt kokulu ıemlml 7alanr- Roma, 12 ( A. A ) - '"Havas iyj bir vazi:vete sokulmuı müda- mitralyöz ateşine tutmuş ve tay Bnllntle ,,.,.,,,,, telefrler Hulranda tahrip edilen tn.wz demi$tir ki: 

Ilı- adan _, c:eJd1erek dmnmnm ffaber verildiline ıöre. İtalyan: faa sistemleri ile bu hücumları yareler arasında müteaddit yan- tayyarelerinin adedi henib: t.esblt .. Mihver devletleri tarafmdd 
•-· ask rl Atin .ı -.. ·ı 1 mek ı !Qar-'•""""'a ,,.____ aınJar .......... 1-•.+.,., AWJ tayya .. Berıtn, 12 (A. 1'-+> -Yarı Nil- dilm ı..+:. ortaya atılan mesele, ()nlarm lfl.. 

aauu bekledim !cıınn ocır, 11- e aya u.oııı:na ı er e - lfl.&-.7 ülla4&'Ui•n releri ~eii:Derne arasında mt bir ~ blldtrlllyor: e em...,vu. temi ile biziın listıemimiz ~ 
lloır •• 1'lr, 1ld, ac .. Bir, iki. üç. tedir-. ~u kıtaa~ Atinada Alman Lwd Beawr Broock, budan bir motörlü nakliye kafilesini mit Amiral ~ Jtattnen her· Vklııl Jngllteregf fe1mır. da her türlü kompromin!n tm• 

ar tekrar aıtilme 4otru P· askennın yerini alaaaktır. sonra havacılik istihsalltı neza- ralyöz ateşine tutmuş ve ekseri- hanJd bir~ delil. 'fakat protuto ettl klmız olduiunu. fwt onlarnl 
retinde Mııdeini i.Mihlıt edm ye. ai M1'DJ9 kamYe>nU olmak üzeri tabi! s8rtJarm Pr.n.a,ı ıaliı> Al- ıiatemletlnin muhtemel tam 

ALMANYA ni nazın, Mayıs ayı zarfındaki 30 kadar kamyon tahrip etmiştfi'. manya ile seret1l bir nUı akdet- Londra, 12 CA. A.J - Madrit- muvaffakıyetsizliie mahldtm b~ 
"parlak" tayy.ue istihsalinden ve Salı günü ISkenderiye üzerin - miye mftsait bir anlasma yapmı- ten aelen takat 1rıailiz resml mah lunduıtmu flbat etmektedir. 9' 
rekor teşkil eden tayyare motörü de bir keti! UÇUfll yapan Alman va inecbUr ettlllnl ~ fillerince teyit edilmiyen. b~ ha- Adil ile zalim, bftrriyet ile _. 
imalitmdan dqlayı tebrik etmiş- tayyaresi 8vca)armıız tarafından k&Vdetmtetfr. ber, Madıitte~ ~ büyük el- ret, iyflik ile fenalık aranndl 
tir. diifürülmüttiir· Bütijn bu hare· İste Amiral Darlan'ın düb ak-~ ~ hbiiyük elı:is1ne, bir meseledir. Böyle bir meeeı.., 

fBa4 tarafı 1 incide) 
Birlllfne karşı bir taamız yapto 
lacağmı anlatan bazı haberler ve 
rildiğinden bahsetmektedir. Mu
harrir diyor ki: İspanya Hariciye Namı 

Diplomatlarla Görii§tü 
Madrit, 12 (A A.) - "Stefani": 

Hariciye nazın, İtalyan, Alman, 
Portekiz, İnriliz, $ili sefirleriyle 
Papanın vekilini ve Türkiye mas
lahat~zannı kabul etmiştir. 

"Tahşidat yapıldıiınm ~izli tu.. 
tulmaması ve Hitler'in daha ziya
de y,abancı addedilmesi lhım ,!!e
len bazı kimselere bu sene içinde 
Sovyetler BirliAine kar$! bir hü
cum bazırladıb hakkında vaptıiı 
beyanat, Almanlann böyle bir 
orojenin muvaffak olacaitına tam -=--===-===---..---
bir itimat beslediklerini veya bu mühim tavizat elde etmeyi dil· 
i9in ihtimamla hazırlanınıs bir eünmüs olabilir. · 
blöf oldulunu ıöıtermektedir. 3 - Almanların Ukranya bul 

Bu hususta üc ihtimal ileri sü- daylanna ve Kafkas pettollerine 
rülebllir: litÖZ koyduklatı malilm oldulun-

1 - Hitler büyiik ordulannı dan hakikaten Hitler Sovyetler 
bir tarafa yerlestirmek mecburi- Birliğini ist.lli\va teşebbüs ede
vetindedir. Sarki Aftlıpanın ıe- bilir. 
niı; ovalan Alman .~üme~r~ Bu üçünden ikincisi yani Sov· 
v!rieımesine cok musait~ . ~ yetler BirliAini korkutarak bazı 
ku buradan Sovyetler Bırlıi nm taırizıd Jde t ek ihtimali eu 
hareketleri nezarP.t altıncla bulun- anda ene çok :JtTa yakın olanıdır 
tlunılacalt ıribi fnırilterenin isti- · 
lismm da başka bir zamana talik Bitlerin maksadı hemen he -
edildi~ zannettirebUir. Bu su· men her zamankinin aynidir. 
retle tn~nt.ere istilA tesebbüsü- htedilini, harptiz yalnız teh
nün yaı:»lınıvaca~dan emin ola. dit ile elde etmek. Fakat hazır
rak adadaki kuvvetlerden bir kı•- lıkların ~tliıI karflllllda Hit· 
mını diiter cephelere crönderebi- lerin miihlır) tavtzat iattyece.ine 
Ur. Alman.ya ile icabı halinde hükmetmek lhmıdıt. Bu tiviz
ı;arktalti kuvvetlerini süratle 2ar- ler stalln'in verebileceklerinden 
l>e n.ıtledebillr. acaba daha mı mühimdir? Ve 

2 - Hitler müthis harp maki- Hitler, Sovyetler Birlijtinin harp 
ntllni Sovvetler Birliiiine karst ten kaçınmak hususundaki arzu
kurarak Moskovavı korkutm'3k suna layık olduiu değeri acaba 
ve yalnız kuvvetlerini l(Öltererek vermemekte midir?,, 

klta iştirak eden tayylll'elel'hni - samki hitabesi buJ(Ün Alman ba- yeye n uz aklnnda ikinci de kompromi olamaz.,. 
zin henıri üslerine dönmüştür. riciye neuretinde bu suretle te- bir protesto ~otası tevdi etmil ol- Ort 11 .ı.- -:"-"'-"-

-~ • barüz ettirilmi8tir. dulunu bildirmektedir. • var,.. fAl'MK'• -
Batan harp 11enailerl Alman harlci:ve nezaretinde su Suriyedeki askeri hareklt. lü- malzeme 

LonW.:a, 12 (A.A.) - Amirallik cihet de kavdedilmistlr ki. Aml- ~uz ~ere kan dökülmesinin~ Londra 12 (AA.) _ fn_. 
dairesinin tebliği: ral Darlan Fransanın hattı hare- nune ıecilmek arzusunun ve ilitı- han>' alz • inalAtı 1118'! 
Amirallik dairesi konseyi, Terror ketinin, va'zaecemiYeceıt Avrupa yatın dikte ettiği bir bataetle de.. ~fi r1 lem me:ııesı lmırk iia9a 
ve Lady ~ird .hatp gemilerının, milletleri ifblrliiine de uyaun ol- v~ .etmektedir. Hür Fıaıwz ve ~~tin ~ balülılll!llil 
Libya sahillen açıklarında _rapı - dutunu bevan etmfetir. Bu bakım İn~ kıt~an kumandanlan, husU1t mümessili H~ 
lan harekit esnasında duıman dan Amiral Darlan'~ nutku Fran S~ıye •arnizoıılan tum'lUldanla- merika Birleşik devJetleri 
tarefandan batınlmış olduğunu sız milletine bu hakikatleri ~ÖZ· n ile müıMere imkblarının h1c: f dan Ort Suk -nde 
teessürle bildirir· Telef olanların önünde tutması icin bir miiraca- blrb:ıi kaçırmam~ endişesiyle ha- ~erikan ~hizatı!m vusulil 
aileleri JterfiY~ derhal haber- Ptı suretinde telikki olunmakta- raket ~lemektedir. Lomı:,ada ~ teriyle alaıwtar kıta bil' .nrarıaf 
dar edilmişlerdir. dır vit edihnlyen haberlere ıore bil- . . Qrta Şarka hareket e~ 

/tolgan tebliği Nihayet Berlin siyasi mahfille.. :::ier~~==~=a- ;f;~ Harrlnıan'a. lnRilterede va 
Roma, 12 (A.A.) - .. Tebliğ,, rinin mütaleasma röre, Amiral Tebliilerin bildirdikleri ~- zifeslnde kendisine vardım 

11/12 haziran gecesi Italyan Darlan'ın nutku, sullı aktedilditi ela asıl harekit hakkında Lon- General Royce ile Albay Gred 
bombardıman tayareleri Malta zaman Almanyanın Fransayı ar- c1r:ma sarih malUnıat elde edil- 'l'efakat etmektedir. 
tayyare ~eydanlarına m~teaddit t!k ~üzmin bir.d~ .olarak te. mesi aşab yukan imklnsızdır. ------------.ıı 
def-!ar huc~ e~lerdır. likki ~ı ~ ~ m.nle- Milcadele hl( bir yerde ~k ~- t,utetme);teWbanJarmldllaıbıS'!.ı 

Dün ada liZel'lnde yapılan bir k~~ 1!1unasebetlermde ıcap eden detll Ribi aözükmemektedir ve u- hk Jılsst,yatma yarnlan hitaN 
keşif uçuşu ~ a':ca tay - musaı~ ~a~~ yara~ı fl.8.Y- mumi hiaiyat Vichy hüldbneU pek p telir icra eylemektedir. fuarelerimiz Hurncane tıptnde - retlermı aostermektedir. kıtalannm daha ziyade tn~ ve lraldald tı1dsler 

lngWz tayyare te§ekküld ile • Hür Fransızlarla arkadatllk yap-
==ed !u~ı-~: bunlar Matruh ~i··ra~t,.. mıya mütemayil bulundukları Baldat. 12 CA. A,) - S 

~ Uf ıı:ınur. mişlerdii-."lJiiDiıWii 19n ;sp~~ ,,.,..._ keDdil'eri harbi Baldatta yalandan bklı> 
~imali Afrikada: Tobruk cep- lolmJftır. Ingiliz tayyare ın • ile ıem. ~ ei~olan kıta- cüJ,mektedir. Bu m~ 

heaınde topçumuz dü§!nanın zırh gazi mmtakatındaki baa ınev • ıar Jl'ranm:lera ar. sarih sem- rakın iltlkhall ~ ·lııiaııratf.1 
h ar~balanrıa .. ve ~üselllh vesait kileri bombardıman etmllletdfr. patt Jd)stermektedir. Müttefikle- ehemmfvetmt h_. klra11 
tahfidatuu mu~ surette bom- Slvi1 hıüi her zmrumJd gtht ~ rin ileri hafeketbıe tarsı mub- mektedir. 
bar~. e~. Tayyare te - net ve inzibatı m~aza etmJt vemetfn ~ faz1a kendisini hfa- Baelt All 11Jd'l•8aft. ;eı 
§ekküllerımız Tol>ruktaki tahki - tir. settirdili noktalarda. Vfchy htl- yıam Ut il~ 1'eft 
matla ~e hedefl~rine birçok de- Şlirkt Afrlkada: !ngiliz JdUDetl tanfmdan kuJJanılan eril. ile !laldal da 'k8Slfmls 
falar hucum etmiş, yangm.lar ve nin artmasa dolayısjyle kıtalan • zutamlar ekieriyeti itibariyle demityOllı. mh,uJltmın 
infiliklar hUIUle g~tirmişlerdir. mız geride hazırlanDuş olan y yerli Ja;tMen1aıı mfire)rkeptir tekrar Nllı~ ümit 

Alman tayyare filoları Marsa mevzilere çeldhn•flcdlr· Bmılar, ,eıleJ'iae k6r8ıtlörüDe ., tedlr. 



fi -· SANiN Diş 
• ·~ BiR 

Macunu ile 
HAKiKAT ! Sayın 

TAN 

Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine 4 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten j 

DIŞ 

sonra günde 3 

defa dişlerinizi 

fırçalayımz 

Yemeklerin kırıntıları, salyanın 
ifraz ettiği mikrop1ar, dı:::;ardan 
alınan muzir ınevat karsn;ında 
di!iler ve di!i etleri eğer müte
madiyen temizlenmezse tıozuJmı
)·a, çurumi;re ınahkiımdur. Cii· 
rük dişler, mide ve barsak ihti
latlarından zatürrkye kadar her 

nevi hastalrğa :rol açabilir. 

l\1uhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 
;onra günde 3 defa fırçalamak şartiyle 

Toprak Mahsuller i Ofisinden: 
l - 941 senesi Afyon mahsulü, geçen senelerde olduğu gibi. haşhaş 

ekimine müsaade edilen ~ahalarda muesses T. C. Ziraat Bankası şube ve 
aJanlan marifetiyle miıstahsilden mübayaa edilecektir. 

2 - Mübayaaya 15 Haziranda•1 başlzyacak ve 15 Eylülde nihayet ve
rilecektir. Bu müddet zarfında afyonlarmı Ziraat Bankası şube ve ajans
larına satınıyanların müddetin nih,ıyetinden sonra vukubulacak müra
caatları ve serdedecekler! mazeretler kabul edilmiyecektir. 

3 - Asgari 1 kiloyn kadar satışa arzedilen afyonlar mübayaa edile
cektir. Malını bizzat T. C. Ziraat Bankast ııube ve ajansına gotı.iremiyen
lcr koyleri namına veya birlc,;erek teııkil edecekleri gruplar namına a
ralarından birini mutemet tayin ederek mallarını bu mutemet vasıta
siyle teslim edebilirler, bu takdirde gerek teslim ve tesellümde ve ge
rekse para tedıyelerınde Ofis bu '"ııutemedi mal sahibi addedecektir 

4 - Geçen senelerde olduğu ;.:ibi bu sene dahi müstahsilden ~ndtk 
parası akspertis ücreti ve saire her ne nam ile olursa olsun hiçbir mas-
raf almmıyacaktrr. \ 

5 - Drogist afyonlar bu sene D. B. D. D. , D. C. harfleriyle ru
muzlanmak uzere üç ı;mıfa ayrılacaktır Tamam!yle konaksız olarak ince 
ve temız toplanmış renk ve koku ?tibariylc miımtaz vasıflı afyonlar 
D. A. 

12 den fazla morfinli A smıfma ithal edilmiyecek derecede az ko
naklı ve renk itibariyle cazip yuksek evsaflı kaba afyonlar D. B. 

12 den az morfinli çok konaklı yağmur yemiş rengi bozulmuş diı
şük vasıflı afyonlar D. C. sınıfına ayrılacaktır. 

Bu tru;nif mmtaka itibariyle o~mayıp umumidir. Yani bir mıntakanm 
nisbeten iyi olan afyonu A. ve daha düşük afyonu B. ve en kcitü afyonu 
C. addedilmiyccektir. Satışa arzedilen afyonlar hangi mıntakenm olursa 
olsun, kalitasma göre yukarıda tarif edilen sınıflardan layık olduğu bir 
mnı!a ithal edilecek ve o smdın fıyatına tfıbi tutulacaktır. 

Yuğrulmuş afyonlar D. C. sınıfından addedilecek ve bu sınıfın !!ya
tına tabi tutulacaktır. 

Hıleli, katkılı afyonlar yumurta ve sütle karıştırılmış dahi olsalar, 
mağşüş addedilecek ve sureti kcıtiyede mübayaa edilmiyecektir. 

6 - Afyon fiyatları geçen ~ene yapılan zamma ilaveten bu sene de 
Yeniden arttmlmıştır. 

D. A. smıfmm beher morfin derecesi 80 kuruş. Seksen kuruş. 
D. B. ,. ,, ., ., 65 .. Altmış beş kurustıu. 

D. C. " ,. ., " 55 .. Elli bes K. 
olarak tesbit edılmiştir. 

7 - Bu sene mtibayaalannda afyon bedelleri ilk tesellümdeki tarh
lar üzerınden tahakkuk ettirilecek ve ayrıca fire tenzil edilmiyecektir. 

Topaktaki lieklini muhafaza etmiyecek kadar sulu ve rutubetli afyon
lar kurutulduktan sonra tesellüm edileceğinden müstahsillerin mallarını 
kurutmadan evvel satışa arzetmeleri laznndır. 

8 - Satışa arzedilen afyonlar<lan mağııuşlan ve eski sene mahsulü o
lanlar varsa tamamen ayrıldıktan ve kabule şayan göıi.ılenler 6 mcı mad
dede izah edilen sınıflara seçildikten sonra ayrı ayrı tartılacak ve bu 
tartı uzerinden her mıntaka için seyyanen: 

D. A. sınıfına girenlerin beher kilosuna 10.40 on lira krrk Kr. 
D. B. ,. " ,. ,, 7.80 Yedi lira seksen Kr. 
D. C. ,. ,, ,, ,. 6.05 Altı lira bes Kr. 

lıesabıyle tediyat yaprlacaktır. Bu suretle teslim edilen afyonların labo
ratuvarında yapılacak tahlil ve Ofisin merkez deposunda yapılacak. ni
hai muayenesinden sonra 6 ıncı maddede yazılı her sındm beher morfin 
derecesi fiyatı üzerine tahakkuk ed1>cek bedellerine nazaran afyon tes
lim eden müstahsillerin alacagı tezahiır ettigi takdirde, bu para yine 
kati tesellümü müteakıp Ziraat Bankası şube ve ajansları tarafmdan a
lükadarlarma prim olarak ödenecektir. 

9 - Eski sene mahsu!U Droğistafyonlar katiyen mübayaa edılmiye
cektir. 

10 - Soft afyonlar, afyonun rengi içime elverişli olması vesair mü
meyyiz vasfına nazaran bu mmtak:ava gönderilen Ofis eksprerinin mua
yenesi neticesinde tcsbit edeceği h.iıo fiyatı üzerinden soft mıntakaların
dan yine T. C. Ziraat Bankası şube ve ajansları tarafından mübayaa e
dılecektir. 

11 - Tabiaten diişük mor!lnli 'cya yüksek morfinli mmtakalar için 
tcsbıt ve kıymet takdirinde mmtakavi bir tefrik gözetilmiyeceğinden ve 
mahsul hangi mmtakadan olursa olstın bir tefrik gost('rilmiyec('k kali
tesine nazaran girebileceği qnıfın fi.rnlına tilbi tutulacağından müstah
s llenn bır mmtaka mahsulüni.ı .:ıir mıntakaya nakletmek külfetini yükle 
nmiyeceklerı tavsiye olunur. (4573) , ............................... .... 
Elektrik Mühendisi Aranıyor 

Kayseri ve Civan Elektrik T. A. Şirketinden : 

Pırlantalı ve elmaslı Nat demek. bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir. ÇünkU: 
etrlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsııfı meşhuru alem olan s i N' G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz s 1 N G ı: R saati ıılmalısınız ve saatin üze
rindeki S 1 N G E R markasına, müessesemİ7.in adresine dikkat etmen iz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın için krymetli taslariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten na7.arı dik-
kati celbeden böyle bir harikulade S 1 N G E R scı:~'ıne sahip olmak adeta bir saadettir. 

SİNGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDİYELİKTiR 

No. 82 - A 200 Elmas ve 11 pırlantalı 5()0 Lira, EMSALLERi Gi el 15 SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İstanbulda 

" yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağazaları. İstanbul Emioönu. No. 8 •••••••" 

Çok Acele 

Satıhk Çift lik 
Antalyada şehre çok yakın bu

lunan Kepez altındaki Mezru a
razisi ve mahsuldar zeytinliği bu
lunan Duacı çiftliği çok acele sa
tılacağından taliplerin Fenike tel
graf muhabere memuru Bay Ccv 
det Doğana müracaatları. 

Eşyası İle Devredilecek 
OTEL 

Bursada Ulu cami yanındaki 
Altaıı oteli babamm vefatl üze -
rinc eşyası ile satılacaktır. Isti
ycnlerin haziran sonuna kadar ı 
Bursada mezkur otel müdiirliiğü j 
ne müracaatları. 

Usulü Müzaaka 
üzerine defter tutmasını bilir, u
zun zaman ticarethanelerde ca -
lışmış Türkçe, Ingilizce, Alman -
ca ve biraz Fransızca bilen tec
rübeli bir Matmazel iş aramak
tadır. Tavsiyeleri vardır. Telefon
la 21382 ye saat 10-16 arasında 
müracaat. 

KAYIP: T. C. Istanbul Emni -
yet Direktörlüğünden almış ol -
duğum 31 /2768 sayıh ikamet tez 
keremi zayi ettiğimden hükmü 
kalmamıştır. Italyan tabiiyetin -
den: KARLO LANZA 

KAYIP : Bahriye muamelat şu 
besinden 274 tertip numaralı ve 
14 haziran 339 tarihinde duhu -
lümü ve 14 mayıs 343 tarihinde 
terhis edildiğime dair almış ol -
duğum terhis tezkeremi zayi et -
tim yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü kalmamıştır. lnebohı 
kazası Abana nahiyesi Pazaryeri 
kasabasında Tiryak i oğulların(lan 
317 tevellütlü lbrahim oğlu Ah
met. 

Beyoğlu Uçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: Eleni tarafından 
Beyoğlu Çukur Çakmak sokagın
da 6 No. Mukim Dcspina aleyhi
ne açılan tahliye davasının muha
kemesinde: 

Dava edilene ilanen yapılan 
tebligata rağmen muha~cmcye 
gelmemiş olduğundan yeminden 
imtina etmiş vakıaları kabul et~ 
miş addine karar verilmiş ve ta
rihi ilandan itibaren sekiz gtin 
zarfında itiraz edebileceği husu • 
sunun ihtarı suretiyle tebligat 
icrasına karar verildiğinden mu
hakeme günü olan 20/f:i/941 sa
at 10 da mahkemeye gelmesi için 
15 gün müddetle ilan olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Veka letinden: 
Açık Eksiltme Usuliyle İnşaat Malzemesi Alınacak. 

Malzemenin 
Nev'i 

Muhammen Muvakkat te. 
ber:tell minat miktarı ihale 

Miktarı Lira Krş, Lira Krı. günü 
----- - -- -- --

ihale 
ıaati 

Kiremit ) 35000 ) adet 3250 00 243 75 23 Haziran ~41 15,00 
Mahya ) 1000 ) ,. Pazartesı 
Galvanizli saç 3500 Kg. 4200 00 315 00 .. 15,00 

1 - Ankarad:ı Hamamönünde Trp Fakültesi müştemilatından Do
ğum ve Nisaiye Kliniği binasında t:maneten yapılacak ikmal inşaatı için 
nevileri, miktarları, muhammen bedelleri, muvakkat teminat miktarları 
yukarıda yazılı 3 nevi inşaat malzemesi açık eksiltme usuliyle alınacak
tır. 

2 - Ekı-iltme 23 Haziran 19~1 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde teşkil olunacak hu
susi Komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler bu işe ait şartnameyi Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti İçtimai Muavenet Dairesinde ve İstanbulda Sıhhat ve İçtima! 
Muavenet Mi.idürlügünde tetkik edebilirler. 

4 - .Muvakkat teminat miktarları her malzemenin ismi hizasında 
gösterilmiştir. 

5 - Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Komisyon
ca kabul edilmiyecegi için bu kabil teminat vermek istiyenler daha ev
vel Vekalete müracaatla bunları 3lakalı Malsandıklarına yatırmaları ve 
Komisyona makbuzlarını tevdi etmeleri lazımdır. (4123) 

Devlet ·Pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Cebeci istasyonu civarında yaptırılacak iıç kilometrelik varyantı:ı 

tesviyei türabiye, imalatı sınaiye ve Cebeci istasyonu üst geçit köprüsü 
inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye kon
muştur. 

Üst geçit köprü'Sü için muktazi demirler idare tarafından müteah
hide verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 220000 liradrr. 
2 - İstekliler bu ise ait şartn:ıme ve sair evrakı Devlet Demir

yolları Ankara ve Sirkeci veznelerinden 1100 kuruş mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 25.6.941 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Ankara-
da Devlet Demiryolları yol dairesinde merkez birinci komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ile 
birliktP aeaı;ı;ıcla yazılı teminat ve vesailı.i ayni gün saat 15 e kadar ko
misyon reisliğine ,·ermeleri lazımdır. 

a - 2490 numaralı kanun .ıhkaınma uygun 12250 liralık muvakk:ıt 
teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - Bu işe mahsus olmak i.izeı-e Münakalat Vekaletinden almm!Ş 

eh lıyet vesikası, 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir is

tida ile Münakalat Vekaletine müracaat olunması, 
Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Devlet Demiryollan 

yol dairesine müracaat etmeleri. (3058) (4334) 

• • Muhammen bedeli (26600) Yirmi altı bin altı yüz lira olan (7600 a-
det) cari hat çam traversi (24.6.9H Salı) günü saat ( 15) de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasın1a satm almacakhr. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1995) liralık mm•akkat teminat ile kanu
nun tayin ettii'ıi vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat (14) de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (100) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir 
vemelerinde satılmaktadır. ( 4415) 

Elektrik Tesisatı - Asansör Tamiratı - Bakımı • 
Bobinaj İşleri - Radyo Tamirini 

Teknik büromuzun yeni teşkilatla mütehassis ellerle yap -
makta olduğunu ilan ederiz. 

Sümer 

G alata: Voyvoda caddesi N: 711 1 
-.; zun H an Teknik llüt'o 

İnşaat 
Bank Umumi 

Tel: 43801 

ilanı 
Müdürlüğünden : 

1 

1 - Sıvas çimento fabrikası mütemmim inşaatından türbin ve ka
z.ın binaları ile soğutma kulesi beto:ı imaltıtı vahit fiyat esasiye ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmulitur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 346063.13 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 20 lira mukabilinde Sümerbank muamelat şu

besinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 28 Haziran 941 tarihine mlisadif cumartesi günü saat 

11 de Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 19600 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış olduk

ları bu kabil işlere ve bunların bedellerine, firmanın teknik teşkilAtı
nm kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulun
duklarına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarmı havi zarflar lt:ıpalı olarak ihale günü sa:ıt 
10 a kadar makbuz mukablliııde Ankarada Sümerbank umumi katipli
ğine te~lim edilecektir. 

Şirketimiz elektrik mühendisliği münhaldir. 300 lira üc
ret verilecektir. İsteklilerin mi.ihendislik diploması suretiyle 
tercümei hallerini ve şımdiye kadar calıştıkları yerleri gös
terir vesikalariyle bir kıta fotoğraflarını göndermek suretiy
le Şirket Müdüriyetine müracatta bulunmaları ilan olunur. 

... ------------·" ,------·--
7 - Posta ile gônderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat 

evveline kadar gelmiş ve zarfın Ka:ıuni şekilde kapatılmış olması l<'ııını
dır. Postada vaki olnbilecek gecikmeler nazarı itibara alınmryacaktrr. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (4572) 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden : 
İzmit - Sabanca - Geyve yolunda biri 12099 lira 36 kunış keşif be

delli İstanbul dere köprüsü ve diJeri 20041 lira 12 kuruş keşif berlelli 
J'_kçay köprüsü in§aatı ki, ceman 32140 lira 48 kuruşluk inıast yirmi 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konıılmuştur. Bu işlere ait 
keşif ve mukavele projeleri ve ıı~tname vesair fennl evrak Nafia Mü
dürlüğünde bedelsiz alınabilir. 

Her iki köprünün muvakkat teminatı 2410 lira 53 t .ı.ruştur. 
isteklilerin ihaıe tarihinden üç gün evvel müraca• ;ı ile Nafia Mü

durluğünden alacaklart vesikaya istinaden yeni sene 'I caret Odası kl
ğıdı ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde yar.acaı<ları teklif mektu
bunu ihale günU olan 23 / 6/941 pazıırtesi ı;ıiinü saat 15 de İzmit N::ıfia Mü-
durluğilnde müteşekkil komi«yona v~rmeleri lfızmıdrr. ( 4182) 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
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T. L. $. J'AN Matbaas: ··---------•! 

979 plaka sayılı otonıobıl sahibı LeyHl'nın vesaiti nakliye resmi bor
cundan dolayı Daimi Encümenin 31/12/940 tarih ve 11045/13869 No. lu 
kararına te..,'fikan tahtı hacze alın:m hurda halinde Studu Beyker motör 
ve karoseriden ibaret otomobil aksamı açık arttırma suretiyle 18/6/941 
Çarşamba günü saat 11 den itibaren Yeniköy Palas oteli garajında sa
tışa çıkarılacağı ve teklif olunan bedeli muhammen kıymetinin % 'ı5 
şini bulmadığı takdirde o günkü ~atı~ geri bırakılarak 23/6/941 Pazar
tesi günü ayni saatte ve ayni yerde ikinci defa açık arttırma suretiyle 
satrlacağı ilan olunur. (4577) .... 

Pnsif korunma için 20/6/941 tarihinde itfaiye kurı;l;ırına baıılana
cağından 310 ve 311 rloğumluların bulundukları kR7.a ittaiye ıtruplarına 

16/6/941 tarihinden itibaren kayıt ınuamelesi yapılmak Ü7.ere müracaat• 
ıarı ilan olunur, < 4536) 

1.3 - 6 - 941 

1 

KIZILAY 
Hemşireler Okulu 
Direktörlüğünden: 

Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydına baslamıştrr. 

OKUL GECELi VE PARASIZDIR 
Tahsil müddeti üç yıldır; 
Kabul sartlan : 
1 - Türk tebaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsil ve hi7.mete mani hastalık v 

kusuru olmamak, 
3 - Yaşı 18 den aşagı ve 25 ten yukarı olmamak. 
4 - İffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak, 
5 - En az orta tahsilini i:ııtirmiş olmak. 
Kaydolmak veyji dah<ı fazla izahat almak ıc;ın t~tanbulda Aba· 

. rayda Haseki caddesindeki Okul Direktörlüğüne müracaat edilme: 
lidir. İzahat almak için yazı ıle de muracaat edilebilir. 

' istanbul Elektrik, Tramvay ve Tün 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Muhammen bedeli (1000) bin lira tutan bir adet sondaj al 

. açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 26/6/941 perşembe günü saat 10 da Metro hanmııı 
inci katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (75) yetmiş bes liradır. 
4 -İsteklilerin muvakkat temin atları ile ilan edil1>n ııün ve saa 

komisyonda hazır bulunmaları. (4509) 

T. H. K. lstanbul Şubesi Başkanhğınd 
1 - Evvelce eksiltmesi ilan edilmiş olan iki milyon fitre zarim 

şekli değiştirilmiş ve yeni nümune münakasaya esas tutulmuştur. 
2 - Muhammen bedel 2500 lll"J\'akkat teminat 187 buc;uk Jirad 

Eksiltme 19 Haziran 941 perşembe günü saat 15 de Cağaloglunda ,ube 
nasmda müteşekkil komisyon huz•ırUllda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin yeni nümune ve şartnameyi görmek üzere 
gün ve münakasaya girmek için d\' kanunun tarif etliği vesika 
natları ile birlikte münakasa günü şubeye müracaat etmeleri. 

, ••••••••••• Fransızca bilen •••••••••••• 

1 BİR TÜRK MUHASİP ARANIYOR 
Taliplerin istiyecekleri maaş miktarını bildiren bir mektup ile ,-e 

"Muhasip., rümuzu ile İstanbul 176 Posta Kutusu adresine müracaat• 

"-l•a~ . ...................................... ... 

Polis Koleiine Talebe Allnacaktır 
1 - Geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da lise derecesindeki Anka! 

polis kolejinin birinci sınrfma talebe alınacaktır. 
2 - Kayrt ve kabul sartları her mahallin emniyet müdür ve ami 

liklerinde mevcuttur. Talip olanla•·m bu şartları öğrenmek ve ona gö 
müracaatta bulunmak üzere keyfiyetten bilgi edinmeleri ilan olunur. 

(3199 - 4516) 

Mudanya Belediyesinden • 
6.6.941 günü açık arttırma ile üç sene milddetle kiraya verf1ece 

evvelce iUln olumın iskele meydanında belediye aazino ve lokantası11 

verilen kira bedeli layık hadde görülmed iğinden, arttırma 17.6.941 ss 
gününe uzatılmıştır. İsteklilerin o gün saat 15 de pey akçcleriyle birli.ı-t 
belediye encümenine müracataları t1an olunur. (4422) 

1 KAÇIRILMIY ACAK FIRSAT .. --

1 
Karaköyde Tramvay caddesinde Şafak Kıraathanesi, tekmil mo

bilyasiyle beraber devren ve kelepir fiyatla acele kiralıktır. FR 1 J ! · 
D ER ve KELVİNATÖR vardır. Dört kattır. Birahane ve Lokantaya 

\.da elverişlidir. İçindekilere müraca:.•••••••••••• 

lstanbul Defterdarhqından ~ 

Doıya No. ar Nevı 

M uhal'T\ 
1 

,,en B. Tem ırıa 
Lira ı.ıroı 

----- ----------------- ---------; 
1 - 7513 Mahmutpaşada Çuhacı han i.lst katta E. ve 180 ız,5V 

yeni 22 kapı No. lı dükkanın 2/4 hissesi 
3/54 Galatada Sultan Beyazıt mahallesinin Mum 

hane So. kain 7, 9 sayılı magazanın 4/12 -
hissesi. (Mübadp) 

3 - 3419 Tophanede Toıntom Mh. Acıçeşme çıkmazı 
So. E. 4, yeni 2 No. Jı Apartımanın 1/6 
hissesi (Mübadil) 

1/4611 Kumkapıda Muhsinehntun mahallesinin 
Telli odaları So. E. 38, Y. 50 No. 1ı bah
çeli kargir ev. 

75/52301 Büyük. çarşıda Çukur han iç han üst katta 
15 No. lı oda. 

3/2097 Beyoğlu Tomtom Mh. Yeniçarşı caddesinde 
54 No. lı 116,50 metre murabbaı arsa. 

1/377 Büyükada Yalı mahallesinin eski A -
yadimitri yeni Alaçam So. 12 sayılı ev. 

52301/2375 Büyükçarşıda Bodrum hanında alt katta 
E. ve Y. 21 No, 1ı 9,50 metre murabbaı 
arsa. 

52301/2375 Büyük çar~ıda Bodrum hanının alt katın
da eski ve Y. 22 No. lr 7,75 metre murab
baı arsa. 

52301/2375 Büyük çarşıda Bodrum hanr alt katında 
E. ve yeni 23 No. lı il,50 ml'tre murabbaı 
arsa. 

2603 196 

1774 133 

1170 88 

360 27 

1039,50 87 

1800 135 

60 4,17-' 

60 

60 

52201/2318 Beyoğlu Kocatepe mahallesinin Çarık so- 80 6 
kagında E. 17, Y. 11 No. lı 49,75 metre 
murabbaı arsa. 

55100/3344 Fatlhte İnebey mahallesinin E. İmrahor 288 12 
Y. Tiryaki Hasanpaşa So. E. 136, yeni 23 
N. taj 47 metre murabbaı arsa. 

68/51332 Sultanahmette Tapu daireı::inln zemin ka- 225 17 
tındaki merdiven altında pul satış ma -
halli (Bir senelik icarı). . t 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 3/7 /941 persembe saat 15 d@ Mıll 
Emlak Müdi.irlüğı.inde müteşekkil komisyonda ayrı ayrı ve ;;.çık arttrrtı'\~ 
ile satilacaktrr. Mübadil işaretli emV'nlin sn1ış bedeli ikinci tertip mübacl 
tasfiye vesikasiyle de ödenecektir. Fazla izahat için Milli EmlAk MUd[ir' 
lüğünde 4 üncü kaleme müracaat. (455') 

i DE AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para katanmak 

istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,. 

Satış yeri: TAN • IBtanbıu 

Fiatı 50 Kuruş. 


