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Amiraİ Darlan 
istiklal 
Davasının 
Manasını 
Anlamıyor 

Amiral Darlan ya tarih bilmiyor, 
yahut h5diselerin miına~ını anl:ı

mıyor. Fransanın istiklıili için .;a
lışbılttnı iddia eden Amiral Dar -
lan'm ba$ka milletlerin i~tikta.ı \"(' 
hürriyet d~\·asını anlam.:ıması an
cak cehaletle veya garezle izah 
edilebilir. Bu galat görü.$ ve gahıt 
muhakeme, Fransaya daha yPni 
birçok feltı.ketler hazırlıyorsa, bu
na •;;-mrımalı<'ırr. 

.ıU. Zekeriya :.ShJR.Tb"J., 

I• ngil_tere ile Fransanın arası 
gunden güne açılıyor ve ıkı 

taraf ricali birbirlerıne karşı hü
cuma geçmiş bulunuyorlar. 

Vichy hükumeti. Amiral Dar
lan 'ın delaletiyle, her gün biraz 
daha Almanyamn kucağına atılı
yor. Suriyede, şimali Afrika müs
temlekelerinde Almanlara üsler 
veriyor. Ayni zamanda ııarbi Af
rikada Atlantik yollarına hakim 
bulunan Dakar mevkıini tahkim 
ediyor. 

İngiltere Aleyhinde Sidde!li 
ithamlarda Bulunan Frı:1ns1z 

Bas,-eki} :\Iuayini Aıniral Darlan 

Almanya-! 
-o-

Artık Vichy'yi 
Tazyike Lüzum 

Görmüyor 
-o-

GÜNLÜK 

A. Darlan'ın 
Çok Garip 
Bir İddiası 

Fransızları Kilikya 1 dan 

Atmak İçin Türkiye 

Meğer 

Teşvik 

Fransız 

İngilizlerden 

Görmüş! 

Başvekil 

Muavini Diyor ki : 
-o-

"İngiltere, 

Harptenberi 

Aleyhimizde Çalıştı 11 

Umumi 

Bizim 

Paris, 1 (A.A.) - "Ofi., Ami
ral Darlan matbuat mümessille
rine yaptıi;(ı beyanatta şunları da 
söylemistir: 

"İn_giltere i~in bütün bahane· 
\er mcsru bir itham sebebidir. 
Almanya ile İtalyaya yiyecek 
ile malzeme verdij'(imizi, onlar 
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Girit'le 
İngilizler 

Askerlerini 
Çekiyor 

Bunlardan 

Kadar 15,ooo 
. 
1 

Mısır' a Nakledildi 

. . 
~emsı~ 

;ördü 
WIAJJ 

lngiliz Zayiatı da dan bir 

Anırdır 'ndıı:: c Hayli ':il a zıya 

•clarını 
tiaha · 

Alman Tebliğine Gört: ~~· b ı 
1bı bir 

Alınan Esir Sayısı · ~~t:a 
1 

<l'n uz 
o,ooo Kadardır •ilir. s 

'lliven e 
. Londra 1 (A:A.) - Ingiliz Ha lnülmiY 

bıye. Nezaretının tebliği: Bı•dan a 
harbın hıç şüphesiz en şiddeti adan so 
ç~_rpı_şmalarını teşkil eden on lk Ye; üç 
g~nfük bir muharebeden sonr.15 ı gün Fransamn Almanya lehine y:ıp

tığı bu müsamahalar karşısında 
lngiltere hükumeti Vichy hükü
metine karşı cephe almıya mec
bur olduğunu bildirıyor. bir ta
~aftan da Suriyeyi işııale hazır
lanıyor. 

• hesabına silah naklcttiğimizi i
leri sürmeleri hep böyle bahane
ve müstenit ithamlardır. Haki -
katte bütün bu hareketlerin bir 

Berlin, Bir Fransız 

lngiliz Yakınlığını 

Muhal Addetmektedir 

Son askeri harekat srrasında hiç bir hasar görmediği bildirilen t rak petrol tesisatrndan göfünsli 
Gırıttekı kıtalarımızın çekilme~ ikrami 
?e karar verilmiştir. Dü,ıman lı tıl!ı 
ınsanca . ve tayyarece çok büdığı) na 
yuk zayıat verdirilmiş olmasın 

Bu münasebetle İngiliz harici. 
ye nazırı Mister Edcn'in Avam 
Kamarasında vaki olan beyanatı
na Amiral Darlan, dün gazeteci. 
!er içtimaında mütecaviz bir li
sanla cevap veriyor. 

tek gayesi vardır: Fransızların 
deniz kuvvetlerini imha etmek. 
anavatanımızı İmparatorluktan 
ayırmak ve bizi dünyanın diğer 
kısımlarından tecrit dmek. Fran 
saya karşı bu kadar kin beslen
mesinin ve Fransayı aç bırak -
mak i<::.tenih-ru·H:;inhı ~l"lh~hi nedir? 

Atlan~ik:+e r···;;~-,;-;;-·ı Ain~rikad~ 
Y~nı Bır 1 sülfiin i Yenı Askerı 

rağmen askeri ve bahri kmıının sı 
vetlerimizin Afrikadaki üslcrıeldir. D 
mizin temin edeceği hava yaı! <7.51 
dımından bir müzaheret görme sebze 
den Giritte ve civarında ilAniet ucuz 
haye har<ık1itta bulunabilecek ında bu 
leı_:ini beklemenin doğru olına verilın 

Bern, 1 (A.A.l - Tribune de 
Geneve gazetesinin Berlin mu
habiri diyor ki: 

"Almanya, Vichy'yi tazyik 
etmemekte hi\disclerin bundan 
böyle bir Fransız - 1ngiliz ya 
kınlığını ihtimal dışına ı;_.:ıkardı
ğını görmektedir. 

Takıp Daha j • •• ... j Haz!rlıklar 
! Y enı Hukumet ı dıgı anlaşılmıştır. Takribe 

Amiral Darlan Almanya ile 
bi!leşmeyi mazur gösterebilmek 
ıcın lngıltereye hücum ederek, 
geçen harbin sonundanberi İngil
terenin <taiına Fransa aley. 
hinde ve Fransayı harcamıya 
calıştı~ını iddia ediyor. Fransaya 
Ingilterenin Avrupada jandarma
lık yaptırarak kendisinin komis
yonculuk yaptığını, 500 milyon 
nüfusa sahip bulunan İngiliz im
paratorluğunun harbin birinci 
senesinde Avrupaya ancak 200 
bin asker gönderdiğini söylüyor. 
İngilterenin Fransaya karşı yap. 
tığını iddia ettiği hıyanetlerden 
bahsederken, bizim İstiklaI Harbi 
esnasında Türkiyeyi de. Kilikya 
münasebetiyle Fransızlara sal
dırttığını iddia ediyor. 

Bunun içindir ki Alman Ha
riciye Nezareti bu kavgaya mii -
dahale edemlycceğini durm.dan 
teyit edebilmektedir, Bir Fran
sız - Alman barışının Ingiliz da
vası üzerinde yapacagı tesir 
Londrada hesaba katılmalıdır. 
Bu barış cebren fakat ayni za
manda da lngiliz meharetsizliği 
yüzünden meydana gelmekte -
dir. Berlin diplomatik mahfil
leri işte bunun için Fransız _ 
Ingiliz münasebetlerinde vukuu 
muhtemel meş'um bir akibete 
hayret etmekte. fakat bu akibet 
tahakkuk ettiği tadirde ise Al
manyanın alacağı vaziyeti giz-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) 

Sabık Kayı:er Henüz 

Ölmedi, Fakat 

Ün1itsiz Vaziyette 
Berlin 1 (A.A.) - Sabık Kay

zer Vı!helm'in öldüğü hakkıııda 
evvelkı gun verilen haberler te
eyyüt etmemiştir. Maam'afih 
Kayzer ümitsiz bir haldedir. 

20 yıllık bir büanço 
Bunun anlamak için son 20 

sene zarfındaki İn_giliz - Fransız 
münasebetlerini gözden gedr -
mek lazımdır. Filhakika daha 
sulh konferan.ında İngiltere bi
zi kısır bir muahC'de vapmıya 
mecbur etti. Bu muahede ile ve 
İngilterenin ta>yikı altında kuv-

(Devamı: Sa. 5, Sü. 6) 

Japonlar, Çin'de 

40 Bin Ölü ve 

Yaralı Vermişler 
Çunking 1 (A.A.) - Çunking 

hükumetinin resmi gazetesi olan 
Central Daily News diyor ki: 

"Japonların Çindeki yaz taar
ruzu feci bir tarzda akim kal -
mıştır. Yalnız Şansi vilayetinin 
cenubunda Japonlar 40 bin ölü 
ve yaralı vermişlerdir. Çek!ang 
ve Sutien kıyılarında bir ay süren 
bir muharebeden sonra elde et
tikleri yegane şey Ningpo ve 
Fuşov'da tutunabilmek olmuş -
tur. Vakıa Çinliler bidayette 
Venşu, Hsimen, Şuki ve Fuşing'i 
kaybetmişlerdir. Fakat bu yerle
ri tekrar geri almışlardır.,, 

İngiliz Donanması, 

Prinz Eugen'in 
İzini Arıyor 

Londra, 1 (A. A.) - İngiliz 
bahriyesi Almanyanın "Prinz 
Eugen,, kruvazörünü aramıya 
devam etmektedir. Bu kruvazör 
10 bin tonluk olup, 8 pusluk top 
!arla mücehhezdir. Prinz Eugen 
kruvazörü Bismarck zırhlısı ile 
beraberdi ve bu zırhlının tahri
bi üzerine, bundan 8 gün evvel 
tek başına dolaşmıya başlamış
tır. 

Bismarck'ı yakalı yan pilotla -
rın idaresi altındaki tayyareler 
ve harp gemileri düşman kruva
zörünü bulmak için Atlantikte 
binlerce kilometre gezmektedir. 
Prinz Eugen'in harp basında 
Bremen'in l'(lptığı gibi Mur
mansk'a gitmek, yahut Garbi 
Fransa Afrikasında Dakar'a ve -
ya diğer bir limana sığınmak is
temesi muhtemel görülmektedir. 
Kruvazörün Merkezi Atlantikte 
bir iaşe gemisiyle buluşmak is -
!emesi de mümkündür. 

(Devamı: Sa. 5, Sil 4) 

Amiral Darlan ötedenbcri 
İngiliz düşmanlığı ile 

maruf bir zattır. Hele İngi
lizlerin Akdenizde Fransız do
nanmasına yaptıkları taarruz. 
dan sonra bu husumetini a
lenen izhara başlamıştır. İngi
liz düşmanlılh onu Alman taraf
tan olmrya ve Almanya ile iş
birliği yapmıya sevketmiştir. La. 
val'in Vichy kabinesinden çekil
diği gündenberi onun vazifesini 
Amiral Darlan görmüş ve Vichy 
hükumetini tedricen A!manyanın 
~ağına atmıştır. -·-····-·······-··-····-·-···-·-----.. -----------·------··-·---···-· i Amiral Darlamn sahsı, Alman
yaya karşı beslediği dostluk, 
Fransız - Alman münasebetle
rinin aldığı şekil bizi alakadar 
etmez. Fakat Fransız amiralinin 
İngilizlere hücum vesilesiyle Ki
likyadan bahsetmesi. burada 
Türklerin 1nııilizler tarafından 
Fransaya saldırıldığını iddia etme 
si karşısında lakayıt kalamayız. 

Amiral Darlanın bu iddiada 
bulunması, Türkiyenin istiklal 
davasının mahiyetini anlamadı
ğına delalet eder. Zaten Amiral 
Darlan'ın buııün bile emperyalist 
bir siyaset gütmesi. bizim istik
lal harbimizin hakiki manasını 
~n1amak kabilivetinden mahrum 
olduğunu gösterir. 

Biz İstiklal harbinde toprak 
davası için dPjiil. ıstiklal ve hür
riyetimiz irin dövüştük. Bizi o 
,·akit tstiklalimizden ırnıhrum et
mek istiycn1er arasında Fransa 
da vardı. Empervalist Fransa 
Suriye ile beraber. t'mamen 
Türklerle meskun Kilikva mınta. 
kasını da elde etm<'k istiyordu. 
Biz milli misak hudutları icine 
ırircn, ve tamamen Türk olan bu 
"toprakları müdafaa için Fransız-
1.arla çarpıştıksa bunu İngilizlerin 
tahrik ve teşviki ile değil, bilakis • . 
kendi öz memlekct';nizi emp~r
'-alistlerln istila ve tahakkümün. 
den kurtarmnk için vaptık. Fran. 
aanıo Suriyede, bılh a Kilikva-

\ 
• 

Galatasara.lJ 2 - fener 1 

• 

\ 

n10rlarıno •ehri mi>de ve ı\nkarada devam edilm i<tir Galata•arav Fe e h h · 
1 

• · ı l" • ' · · .• n r a cevı 
nbu sporu a·l. '.'·~nmı~ er' ır .. Tafsilat spor su'.'·faınızdadır. \pukardaki re::tin1. dlİ~ı· 

ku ma(tan hır enstantaneyi teshil ediyor 

ı 
~ 

i : 
! Yakında 1 . . 
i İşe Başhyacak j 

Irana giden Irak Kralı Faysal 

Kahire, 1 A.A.) - "Orta Şark 
Ingiliz umumi karargahının teb
Jiği" Irakta Raşit Ali'nin ve 
avenesinin firarından sonra Bağ 
datta idareyi temin etmek ü
zere kurulmuş olan komite ta
rafından talep edilen mütare
ke, tarafımızdan kabul edilmiş -
tir. (Devamı: Sa. 5, Sii. 3) 

Meriç Köprüsü 
-~-

Münakalatın Tekrar 

Tesisi Bu Kısımdaki 

Arazinin Türkiyeye 

Terki Demek Değildir 
Berlin 1 (A.A.) - Hususi mu

habir bildiriyor: 
Haricıye Nezareti sözcüsü. 111e

rıç nehri üzerinde Türk ve 
Y.unan hudutları arasındaki köp
runun yapılan müzakereler ne
tıcesınde yeniden tesis edilmek 
üzere olduğunu bıldirmiştır. Ay 
ni sözcü, gerek Tüı·kiyenın, ge
rek Almanyanın münakalatın ye 
niden tesisinde menfaattar bu
lunduklarını ililve etmekle be
raber, bunun Meriç ile Dedeağaç 
arasında elyevm Bulgarlar ta
rafından işgal edilmiş olan ara
zinin Türkiyeye terkedilmiş ol
ması manasına gelmiyeceğini kay 
detmiştir. Yapılan köprünün, 
şimdiki halde muallAkta bulu
nan bu mıntakanın kime ait ola -
cağı meselesi ile hiç bir alakası 

'yoktur 

Pasifik Donanmasının 

Bir Kısmı Atlantik 

Denizine Nakledildi 
Nevyork, 1 (A. A.) - Nev -

york belediye reisi La Guardia 
"Hürriyeti kurtar,, mitingind~ 
12.00_0 kişi karşısında harpcuya
ne bır nutuk söylemiş ve sözle
rine şöyle baslamıştır: 

"Mihver .. Eğer ilerlersen se-
ni karşılamıya hazırız.,, ' 
Amerikanın 1917 den daha iyi 

h_arbe hazırlanmış bulunduğunu 
soylıyen La Guardia şöyle de -
vam etmiştir: 

"Şazan bir millet harbe karar 
vermiye mecbur kalır. Bu ne 
kadar erken olursa o nisbctte i
yi olur. Amerikalılar, Hitlerle 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 1) 

15,0GO asker şimdiden Mısır * 
dönmüş bulunuyor. Zayiatımızı 
ciddi olduğunu kabul etmek u'eridunu 
zımdır. ı;ıösterd 

General Freiberg de lşk amiri 

Giritten ayrılfh e bu a 
Lo dr -· lnız va 

• n a 1 (A.A.) - Verilen m· ııu. 
lumata göre, bugünkü resn or 
tebliğde GiriÜen çekilerek Mıs gird 
ra muvasalatı bildirilen 15,00'na essiz 
asker lınparatorltik ve Jngil z, s , 1 
k 1

. tmasu 
uvvet erme mensup askerler 

d
. a· . urmuş 
ır. ırıtten tahliye edilen Yldın calı 

:ıan. askerle~i bunlara dahil O•·ak tülü 
gıldır. Çekılen askerlerin içine Salo 
dommyon askerlerinin nisbe ~-c kadu 
henüz malüm değildir. Keza I~ 2 , yıp 
gi!izlcrin Giritteki kuvvetlerini 
yekfınıınu bildirmek de hAl~ıra 
n:ııı:nkun olmadığı gibi tahliye . a dura 
şının tamamlanıp tamamlanma l:ski tlib 
dığı da söylenemez. 

1
,3nz.1ra. 

• Cor,'JjtU 
<Devamı: Sa. S, Sü. '.un ej!m 

-~·--~ ~n~tde~ 
' _ _.,,.._~IYJl.4LAI~•; yükse 

0 kadar 
coınun 

Ham H 1 T H k•k tın kend aya ve am a 1 at ın'~uru 
Y 

.lledim. 

azan : Refik Halid -ı ~örmi 

B
i Sabah 
r zamanlar beş kıtada fermanını yürütmek emeline ka geJrni 

1 
~ılmış o~an ~a.yılı "ütopist" !erden, yani ham hayaltİ· :ıitevek 

erden. hır .tanesı -ıkı satırlık bir ajans haberinden kı.<ara. e cck bır 
hemnnyetsızcesine öğrendiğimize göre- geçen gün ölü\·ermi~ .. ondnn 
Hem de menfasında, bir nezleden, söniik, sün.epe halde! anı!ı ka 

Hayal sukutu, hicran ve hasret içinde dünyaya gözlerini yu anın c 
n:ıan. bu kaçıncı .. cihan,ı::-irdir? Sıra numarasını zahmet ~din t•h c~ oz 
rıhçıler vc~sin. Oliim telgrafım okuyunca benim düşündÜ~n z bır k 
ş~ old?: Cı~an hakimiyetini eline gecirdiğini sandığı şatafat! ; kazan 
gunle~ın.de imparator Vilh~lm, kendi öliimünii de, her hülyapc t;eye:/ 
rest gıbı şanlı ve debdebeh şekilde ta•avvur etmis demistir kı" mc~..;.,, ...,. · ndırt:"-" 

_ "- İste ordularım zaferden zafere ko~uyor; diismanların.yc hare 
ııerısan ... Galebe bende kalacaktır. Nice krallar, carlar, sultan ha iyi 
1ar yarın bahtınıın ve tahtımın öniindei bo~·1ıniar1nı kıltt"ım. ilcveliro 
uzatacaklaı-;. nice milletler, esir sırtlarını kamçımın diiğtimli a k•P 
kayısına çevıreccklerdir. İstemiyerck de olsa, gortlaklarına da Jirn. d 
~·anan siingiimün ucu on1ara her yerde "Yaşasın Kayzer!" dedir ada ~"l 
tecektir. Fakat, bir giin, elhette ki benim ölümüm de mukad-. fabrık 
derdir. Zaferi şahsıma ve diruetime bordu olan milletim ba voln•Z . 
ta. tahutumu bes kıtadan gele~ hinlerce- heyet, parlak iinifor 'f rdc~ıc 
malariyle. celenkler ,.e müzikal arla takip edecek. yer ,·ttlnd ın::,., 
oynıyarak, rihan mis1i görülmemi$ bir cenaze merasiminde ha JdLIJ,:.o b: 
zır bulunacaktır . Büyiik Sczar böyle gömülecektir ve matbua ~ın~du~ 
haftalarca o gömi.iliisiin tafsilati)·1c, nıersiye '\"C resinıleriy1e do 

0 
3 ,·! 

lacaktır. Ya tiirbem? Bu. kubbesinde karlarla bulutların eJ"il,. bı~uııd 
mi\·eceği, altın ve tunc s!7dırılıp dondurulmuş bir yapma E,·c ı:fiz va 
rest o]nıalıdır!" ıecenl 

Halbuki -İste hiilı·a ile hakikatin farkı!- Diinvava sığıı, ··1rre~ 
mıyacağını düşünen heyula, IIolandanın loş, ıslak, -m~ht~psı ıarıııı 
bir ormanında, bir oduncu ııibi, baltasını du,·ara asrp yaslılık -"k" 
tan çökerek öldil ve öliimü -Na•ırdan çile çektiği ve ~·azık ol' ırl«" · 
duğu söylenen Süleymaıı efendi kadar bile- alake ,.e merhn h,nt \r 
mete layik görülemedi! ıcin ~ 

Son telgraflar ölüm haberinin henüz teeyyüt etmediğini hil 
dirmekle beraber kendisi idn asıl fenası şn ki, daha yirmi sen• 
evvel arz üzerinde en heyecanlı hir hadise teşkil edecek olan h 
tekzip keyfiyeti bile bize bir t .. .sir yıapamı~·or. Yani siyaseti,·) 
mil~:onlarra cana kıymı~ tarihi hir ah •? hayatta bulunma.s:, ft 
öhiir diin:vaya gö~m~~i arn~ında kims,e bır fark sczen1i~ or! 
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HARBE NASIL y AKLAŞIYOR 1 J Klüplerine 

-------·---...,.- Bayrak 
~merika 
emokrasinin 

-9-

Jallup Enstltüsüniln anketi tesblt 
2 Jtrnlşti ki. Amerikan milletinin 

rQzde 71 ı. İnalltereye kati yar
!un taraftarı idi ve herkes bu 

c ıenil yardımın ne pahasına olur
:'! ıa olsun, yapılmasını istiyordu. 
( Bunun neUcesl olarak İııglltereye 

ıer türltı yardanın - peşin para 
e atenllmeden - yapılmasını mUm

tc' din kılan "İsticar kanunu,, dol -
ık lu. Bugiln bu kanun merlyettedir 
i e Amerika demokrasilerin ter -
~ ıanesl halindedir. 
(1 
at A. merikalı, ''Slogan,, larla 

fliııll "Slogan", bir insanın, bir 
~ itikanın, bir devrin otduğu 
1 lar, her hangi bir gıda mad
; inin, veya bir J.avantanın ma
r etini belagatla tebarüz etti
u kJSa ve kat'i cümlenin adı
v< Amerikalıyı, iyi bir "slogan,, 
ur: l daha muvaffakıyetle hiç bir 

ihata edemez. 
ı Urıerikanın infiratçılık siya -

pı mden ayrılıp demokrasilel"le 
l ı bir iş birliği tesis ettiği gü

le kadar, bir çok "slogan,, lar 
aa olmuştur. 

• •eseli, Avrupada harp başla
re; p zaman, Amerikan efkarı u
~ Jniyesi, Ingilterenin ve l<'ran

a an zaferi kazanacaklarına ile
n olunmuşlardı. Fransızlara 
o uğu gibı, Amerilcalılara göre 

Majino hattı, gayri kaLili 
h rurdu. Ve Imparatorlukların

dll tükenmez menabie sahip bu-
.an, denizlere de hakim olan 

ar demokrat devletler, Alman -
an rı ablokayla boğacaklar, onu 

t e sereceklerdi. Amerikan bi
k ıdlığı bu kanaatten doğmuş
ne Ve o devrin, moda haline gi
cu slogan'ı: 
n( - Kat'i bitaraflık!..,, kelime

raJ yeli. 
) gtlnlerde, Amerikalılar, sem 
ilerine sahip bulunan miıtte
ere yapılacak her hangi bır 
dımın, kendilerini harbe su
lemesinden korkuyorlardı. 
Kat'i bitaraflık,, kelimelerinin 

"slogan", • yani iki keli-
ldı rle hülisa olunmuş bir şiar -
at.' ine girmesinde, infiratçılar ta
e hdan yapılan propagandanın 
Ci mühim bir rolü vardı. 
i tıznerilcan mcaıtığını anlıyabil

a ~ için, Amerikayı tanımak la
-..ı-. Bu muazzam Cümhuri -

'el\ m, müstakil devletlerden mü 
r ~il bulunduğu malıimdur. 

~ cümhuriyeti teşkil eden bu 
ol ;Jetler arasında, çok büyiik 
* fafeler vardır. 

,.14 e devletlerden her biri, doğ-
70 doğruya kendilerini alA
m-ar eden .işlerle m~guldiır-

a;~ 'üat Cümhur Reisi Roose -
llt< , uzağı görebiliyordu. Mtsai 
er adqlan, başta Cordell Hull
b lunıner Welles olmak üzere, 

k u nla mütabıktılar ve: 
ra - Busünkü siyasetimiz, Hit
ar 1-1..:-edirı di 1---a:auu .,, yor Mwı. n; jalbuki, Amerika, bir demok

er memleketti. Ve onun siya
lk 4iger bir demokrat memJe
ola -a menfaatlerine aykırı ola -
Yl\ ıldı. Bunun için de, efkan u
Ttı laf:7e7i, demokratlara yardım 

< ll'IDa b,azsrlamak llzımdı. 

tı, * * esiy h maksatla harekete geçil
i • diji zaman, infiratçılar 
luru~diler. Ve kolay yıkıla
ver lak derecede kuvvetliydi -
mı. Ne Amerikan efklrı umu -
e, esi, ne Amerikan matbuatı, 
as 4e Amerikan sanayii hare -
ev aeçirilememişti. Ve bütün 

met harekete geçirebilmek 
esi çok sistemli, çok dikkatli, 
şld ölçülü davı·anmak lAzımdı. 

takdirde, ıöze alınacak teh 
ıın 'büyüktü. 

ek~et, evvelA matbuatta 
An "Nev - York Times", 
k < IO Tribune", "Chicago 
e ş Neva", "San Fremisco He-
m , "Nev Deal" ı, ve Ameri -
n dahili politikalllll unuta-
ez Amerikan efkirı umumıye
ru~ uyandırmaya başladılar. 

fi' • York Times,,: "Tehlike 
'1armıızdadır!,, dedi Ve bu 

rın ile, bütün Amerikalılar ta
r. 1 tııdan yeni bir "slogan,, ola-
:~r kabul edildi. 
b · t arada, Roosevelt, A-.rrııpa
·f~~ fphai mümessillerini gönder
r ist lunlardan M. Sumner Welles, 
a~1~elt'i daha hareketli bir 
ırvl ltika takip etmek lüzumuna 
tını ldlrdı: 
altı :ümhuriyetçl partinin, iki 
nr • iilc şefıne, kabınesine iki ye-

anevki verdi: M. Stimson 
·bive. ve M. Frank Knox Bah-

1 
riye Nezaretlerine getirildi. Ve 
ayni zamanda da: 
"Bitaraflık,, devresinden, "Cast 

and Larry,, devresine geçildi. 
Ve bu, küçük bir adım degildi. 
Çünkü "Cast and Carry,, ye gö
re, Ingiltere, parasını peşin ver
meK, ve nakliyatta kendi vesaiti
ni kullanmak şartiyle, Amerika
dan her istediğini satın alabi -
lecekti. Vakıa hukukan, Cast 
and Carry, bütün muhariplere 
şamildi. Fakat bu fiiliyatta, bu 
usulden ancak müttefikler müs
tefit olabilirdi. Çünkü denizlere 
onlar hlkimdirler. Ve alacakla
rının bedelini, dolar olarak pe
şinen ödeyebilecek mevkide bu
lunanlar da yine onlardı. 

•• 
G eçen mayısta harp başladı. 

Malüm olduğu gibı, Ho
landadan, Belçikadan sonra, 
Fransa da istiliya uğradı. Hazi
randa, Fransa, Ingiltereyi mu
harebe meydanında yapyalnız bı 
rakarak teslim oldu. Ve 1'"ransa 
hezimetinin akabinde Italya da 
harbe girdi. 

Bu hadiseler, Amerikan efkan 
umumiyesıru biraz daha uyan
dırdı: Çünkü onlar görmüş oldu
lar ki, nazi tehlikesi kendileri
ne umduklan nisbette uzak de
ğildir. İngiltere de yenildiği, ve 
donanmasını Almanyaya ver -
mek mecburiyetinde kaldığı tak
dirde ne olacaktı? Arizmalı zira
atçiden, Saint - Louis'li iş ada
mına, Nevyorklu maliyeciden 
Petroit'daki ameleye kadar, muh 
telif sınıftan her insan bunu di\
şünmiye başlamıştı. Propagan -
danın bu vaziyette bulunan ef -
karı umumiye üzerinde yaptığı 
telkin neticesinde de, şu yeni 
slogan hükümran oldu: 

"-Müttefiklere mümkiin olan 
her yardım: Yalnız harp mits
tesna!,, 

Bu "slogan" ın efkarı umumi
yeye hakim olması üzerinedir 
ki, Roosevelt'le Willkie arasında
ki intihap mücadelesi başladı. 

Fakat bu mücadele neticesin -
de, Amerikalılar, Roosevelt'i ta 
kip etmeyi rnüraccah buldular. 
Roosevelt yeniden Cümhur Reisi 
seçildi. Ve arkasında sağlam bir 
demokrat kongre ile, Ingilte
re lehinde bir efkfirı umumiye 
bulunan Roosevelt, Jngiltereye, 
yakın şarka, Avrupaya mütead
dit mümessiller göndererak m&
lümatını takviye etti. Hakiki va
ziyeti kavradı: 

"Gallap,, enstitüsünün anketi 
tesbit etmişti ki, Ameriknn mil
letinin yüzde 71 ri, Ingiltereye 
kat'i yardım taraftarıydı. Ve her 
kes, bu geniş yardımın ne baha
sına olursa olsun yapılmasını is
tiyordu. Ve bunun neticesi ola -
rak, Ingiltereye her türhi yar
dunın, - peşin para istenilme
den - yapılmasını mümkün kılan 
"isticar kanunu,, doğdu. 

Bugün, bu kanun mer'iyette -
dir. Amerika demokrasilerin ter 
sanesi halindedir. Şimdi Ameri -
kada, Ingiltereye gönderi1c!1 
harp malzemesini taşıyan gernı
lerin Amerikan donanması ta
rafından himaye olunup olun -
maması keyfiyeti miınaka~ e
dilmektedir. 

Ve bu suretle de. eskilerin ye
rini şu yeni slogan istihlaf etmiş
tir: 

"- Jcabederse harp!,, 

Şeker ihtiyacı 

Tamamen Dahilden 
Temin Edilecek 

Şeker fabrikalarımız pancar e
kimi için hazırlıklannı tamamla. 
mışlardır. Harp vaziyeti dola:vı
siyle hariçten şeker ithali müm
kün olmadığından memleketin 
bir senelik ihtiyacı olan 105 bin 
ton şekerin tamamen dahilde is
tihsali hedef tutulmaktadır. Bu 
sene ekim sahasının bir rekor tes
kil edecek kadar fazla oldu~u an
laşılm:ıkta ve geçen senelerin va
sati istihsal mikdarı olan 75 bin 
tonun çok fevkinde istihsal yapı. 
lacaıtı kuvvetle tahmin olunmak
tadır. 

Bir Senede 628 Köy 
Mektebi Yapıldı 

Bu sene meınlekette köv ka
nununa ı.töre 628 mektep açılmış
tır. Bu suretle 17 senede yapılan 
köy mekteplerinin sayısı 644 7 ye 
baliğ olmuştur. ---o---
Kırşehir Cezaevi Açıldı 
Kıreehirı 1 (A. A.) - Adliye 

Vekileti tarafından burada yap
tınlmıs olan modern ceza ve tev
kif evlerinin açılı~ töreni bu2ün 
yapılmış ve merasimi müteakip 
mahkürnlar veni binaya nakledil
mistir. 

ilk Bayrak, Ankara 

Gençlik Klübüne 

Merasimle Verildi 
Ankara, 1 (A. A.) - Dün 19 

Mayıs stadyomunda Beden Ter
biyesi ı.tenel direktörü General 
Cemil Taner'in ve 2enel -direktör
lük erkaniyle böl2e başkanı ve 
Ankara Merkez 2ençlik klübü 
Gençlerbirliği reis ve idare heye
ti üyelerinin huzuru ile bir me
rasim yapılmış ve Beden terbiye
si taliinatnamesine 2öre 2ençlik 
klüplerine verilecek bayraklar. 
dan ilki Ankara Merkez l{ençlik 
klübüne verilmiştir. · 

Merasime saat 10 da stadyomda 
toplanan mükelleflerin teftisi ile 
başlanmıştır. 

Evvela ~neral Taner mükel
lefleri teftiş etti. Ankaraırücü 
bandosunun refakatiyle pist üze
rinde yaptıkları 2ecit resmi ile 
Genel direktörü ve misafirlerini 
selamlıyan mükellefler sahadaki 
~erlerini aldılar. 

Genel direktör 19 Mayıs şen
liklerine yüksek huzurlarivle se
ref veren Milli Şef İsmet İnö
nü'nün Ankara mükelleflerinin 
hareketlerinde RÖsterdikleri inti
zamdan dolayı mmnuniyet ve 
takdirlerini izhar buyurduklarmı 
söylemiş ve l{encleri bu ınazh'ari. 
yetten dolayı tebrik ederek l{enç
lik klüplerinin bayraklannın ne 
demek oldu~nu ve beden mü
kellefiyetinin mana ve şümulü
nü tebarüz ettirdikten sonra ilk 
~vral'ı Gençlerbirli2i baskanı 1-
~el mebusu Ferit Celal Güven'e 
tevdi etmiştir. 
Bavra~ teslim alan Ferit Celal 

Güven bu bayrak altında topla
nacak Ankara Gençlerinin bu
jlÜnkü mesaileTine daha üstün bir 
hızla devam edeceklerini ve bu 
bayrağın hiç e~ilmeden şerefini 
vükseklerde tutacaklarını söyle. 
dikten sonra bayrağı mükellefle
rin gene bayraktarma emanet et
mistir. Bunu bandonun çaldıl'ı is
tiklal marşı takip etınis. sonra 
'(ençler beden hareketleri gösteri
l-:?ri yapm113lardır. 

Günün bu bereketi inşaat usta 
okulu talebesi ile mükellefler seç. 
mesinin yaptıb .züzel bir el topu 
oyunu ile sona ermiştir. 

l\fOTEFERR1K: 

ilk TahsDlerini Baıka 
Memleketlerde 

Yapanlar 
İlk tahsillerini yabancı mem': 

leketlerde yapmış olanlann yaş 
hadlerine bakılmıvarak ilk tahsil 
bitirme imtihan1anna tibi tutul
ması kararlaştırılmtş ve Maarif 
Vekaleti tarafından alakadarlara 
bu hususta tebligatta bulunul
muştur. 

Sipahi Ocağında - Sipahi o
cağı yakında yapılacak büyük 
konkuripikler icin hümmalı $C

kilde çalışmıya başlamıştır. 
Bu seneki atlı spor müsabaka

ları çok heyecanlı ve zevkli ola
caktır. 

İnkilip Müzesi - İnkilap mü. 
zesinin önündeki duvarlar yakm
da vıkılarak etrafı tanzim edile
cel<tir. Bu suretle müze tamamiy
le mavdana çıkmış olacaktır. 

Kadınlara Konferans - Pro
fesör Halide Edip bu perşembe 
2ünü "Türk kadınlarının memle
ket müdafaasındaki vazifeleri" 
hakkında bir konferans verecek
tir. 

Yabani 

lslah 

Zeytinlikler 

Ecllliyor 
Yabani zeytinliklerin aşılanma

sı iclı\ yapılan çalısmalar netice
sinde şimdiye kadar bir milyon 
800 bin yabani zeytin ağacı aşı
lanmıştır. 

Devlet ormanlarmda mevcut 
milyonlarca yabani zeytin ajtaçla
rının tesbit ve aşılanması için 
zeytin mıntakasındaki 11 vilaveL 
te kurulan komisyonlar baliyet
lerine devam etmektedirler. 
Diğer taraftan müstahsile zey. 

tin r.~açlarının bakımı ve mahsu
lün devşirilmesi ve zeytincili~e 
müteallik malumatı vermek üze. 
re açılan 67 kurstan çıkan 1500 
kişi de bu sahad3 çalışmaktadır. 

Alınan neticeler müshet J(Örül
düğünden bu yıl bu faaliyete da. 
ha geniş mikyasta devam edile
cektir. 

TAN 

. 
i GONON 
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GalatasarayWann dllnkil ananevi pilavı ve ziyafetten bir görünüş 

a . i 

Umumi Hava 
Denemesi 
Yapllacak 

8 Saat Elektrik ve 

Terkos 

Ekmek 

Kesilecek, 

Çıkmıyacak 
Her kazada ayrı ayrı yapılan 

pasif korunma denemeleri mu
vaffakıyetli neticeler vermiştir. 
Bunu ~özönünde tutan alakalı 
makamlar İstanbulda umumi ve 
büyük bir deneme daha yapılma
sına karar vermişlerdir. 
Yakında yapılacak olan bu bü

yük denemeler esnasında şehirde 
daimi surette sekiz saat elektrilc 
cereyanı ve terkos kesilecek. 24 
saat fırınlar ekmek çıkarmıya
caklardır. 

Bundan başa Galata veya Ata
türk köprüsü bir iki gün açık 
bulundurulacak. Boğaziçi, Adalar 
ve· Kadıköyüne işliven vapurlar 
birdenbire azaltılacaktır. 

Umumi tecrübeden maksat, 
halkın bu gibi ahvalde hazırlık
lı bulunmasını temindir, Bunla
n önliyebilmek için evlerde pek
simet, mum ve yedek su bulun
durmak icap etmektedir. 

Galatasaraylılar, mektepteki toplantıdan sonra Abide önilnde Maltepede 

Galatasaraylılar Feci Bir Tren 

Senelik Pilavlarını Kazası Oldu 

Dün Yediler 
Toplantı Büyük Bir Neşe içinde Geçti 

Ve Bütün Gafatasarayhlar Bulundular.~ 
Galatasaraylılar, ananevi ı>lAv_ 

lannı her sene oldul'u gibi dün 
Galatasaray lisesinde yemisler
dir. 

Yeni ve eski bütün Galatasa. 
raylılar dün saat 10,30 da mek
tepte toplanmıya başlamışlardır. 
Saat 11,10 da mektebin konferans 
salonunu dolduran Galatasaraylı. 
lara cemiyetin reisi Saim Gögen 
kısa bir hitabede bulunmuştur. 

Bundan sonra mektebin hayat
ta bulunan en eski mezunu Müm
taz İsfendiyaroğlu çocukluk ha-
tıralarını anlatmıştır. Bunu Er
cüment Ekrem Talu'nun J(Üzel 
bir müsahabesi takip etmiştir. 

Son olarak en ~ene; mezunlar. 

POLİSTE: 

Oç Y aıında Bir 
Çocuk Yaralandı 
Şoför Hüseyin Selimin idare 

ettiği 3844 numarah kamyon Sa
raçhanebaşından geçerken, Kara
gümrükte Sakabekir soka~nda 
30 numarah evde oturan Rem
zinin oğlu 3 yaşında Arife çar
parak muhtelif yerlerinden yara 
laınıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırılmış, 
şoför yakalanmıştır. 
Çocuğa Çarptı - Şoför Sali -

hin idaresindeki 4198 numarh 
kamyon Galata köprüsünden ge
çerken, nerede oturduğu henüz 
malüm olmıyan 11 yaşında Ke
nana çarpmış, muhtelif yerlerin
den tehlikeli surette yaralamış
tır. Yaralı imdadı sıhhi ile Be
yoğlu hastahanesine kaldırılmış, 
şoför tutulmuştur. 

dan biri eski Galatasaraylılara bu 
davete icabetlerinden dolayı te
şekkür etmiştir. Müteakiben hep 
birlikte yemek salonuna inilerek 
ananevi fasulye ve piJav yenmiş. 
tir. 

Yemek tam bir neşe içinde ııeç
mi,tiı'. Yemekten sonra l(enç ilJ.
tiyar bütün Galatasaraylılar, mek 
tebin bahçesinde oyun oynıyarak 
ve şakalaşarak eski ve çocukluk 
ırünlerini hatırlamışlardır. 

Toplantıda İstanbul valisi Dr. 
Lutfi Kırdar ve bütün Galatasa
raylılar bulunmuşlardır. 

Yemekten sonra yine hep bir
likte Taksh:ne _giden Gatasaraylı.. 
lar abideye bir çelenk koymuş
lardır. 

\ BELEDİYEDE: 

24 Saatte 
Belediye 

Verilen 
Cezalan 

Son 24 sat zarfında 36 muhte
lif esnaf, 57 şoför ve otobüs b!
letçisi hakkında muhtelif bcledı
ye suçlarından dolayı cez~ ~ptı 
tutulmuştur. Aynca yuruyen 
tramvaydan atlıyan 30 kişideD 
birer lira peşin para cezası alın
mış, açıkta satılan 180 s~i~, ~O 
peynirli pide imha edılmıştır. 
Tartıları noksan görülen 31 ek
mek müsadere olunmuştur. 

Şirketi Hayriye Yaz 
Tarifesi Y ann Başlıyor 
Şirketi HayriY.e yaz tarifesini 

yarından itibaren tatbika başlı. 
yacaktır. Bu hususta bütün hazır. 
lıklar bitiritmiştir. 

Yeni tarife ile bilhassa Cumar
tesi ve Pazar 2ünleri vapur se
ferleri çok arttırılmaktadır. 

İzmirde Çay Tevzi Edildi 

Sağır Bir Amele Tren 

Altan da Parçalanarak 

Can Verdi 
Dün şehrimizde. feci bir tren 

kazası olmu~ ve Pendilcten Malte
peye l{iden banliyö treni bir a
meleye çarparak öldürmüştür. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Maltepe civarında kücük bir 

kulübede yatıp kalkan sa~ır ~ij
levman adında bir amele dün tren 
v~lunu takiben Maltepeye gider
ken arkasından gelen trenin dU.
düJc sesini ve gürültüsünü duya
mamıştır. Lokomotifin makinisti 
derhal fren yapmış, fakat mesa
fe çok kısa olduğu için tren hız
la zavallı ameleye çarparak altı. 
na alınış, Sdır Süleyman hemen 
oracıkta ölmüştür. 

V3ka hakkında tahkikata baş· 
lanmıştır. 

lı Esasına Müstenit 
Ceza Evleri 
Çoğaltllacak 

Adliye Vekaleti. İmralı ceza e
vinde başlanan tecrübelerin ver
diği iyi neticeler üzerine iş esa
sına müstenit ceza evlerinin sayı
sını -arttırmıştır. Hali hazırda İm
:ralı ceza evinden başka Ankara. 
da matbaa halinde çalışan, Zon-
2uldakta kömür ocaklarında, İs
:'artada halı işlerinde, Karabük 
demir ve çelik fabrikalarında sı
nai işlerde ve son olarak Ankara
da yeni inşaat ceza evleri iş esa
sına müstenit olarak çalışmakta
dır. 

Bu suretle yurt dahilinde iş esa 
sına müstenit ceza evlerinin sa
yısı altıyı bulmuştur. 

Vekalet her sa}ıada muvarfakL 
vetıe tatbik edilen bu ceza evle
rinin adedini arttırmak icin tet
kikler yaptırmaktadır. Alakadar
lardan alınan malumata ~öre, bu 
teskilat bir müddet sonra ceza ev. 
!erindeki bütün mahkumlara is 
verecek vüsat ve ehemmiyet ikti
sap edecektir. 

Muazzam Bir 

israf ... 

-

Yazan: Naci Sadullah 

Zeka israfmdan, enerji isra
fından, vakit israfınd~n, 

nakit israfından, kalem, ka~d ıs
rnfmdan bahsetmek istiyorUJllb .. 

Az \'eya çok rağbet bulan U· 

tiin mecmuaların okuyucu s~yfa. 
}arına göz atı~·orum: Hep~ı d~, 
bilaistisna hepsi de, anıato~ ş.ı· 
ir heveskarlarının hiç bir üınıt 
vermiyen denemeleriyle dolu. Ev 
velki gün, bir mecmua kolleksi· 
yonunda, yalnız bir tek mecınua. 
mn kolleksiyonunda yer bulu
nan "hel'esklk şair" imzalannı 
cemetmekten üşenmedim: T~°! 
524 gencin birer manzumesı~ı 
neşretmiş olan mecmua ayrı bır 
sayfasında da, şiirlerini beğenme. 
diği 764 delikanhya da, daha faz
la çalışmak tavsiyesinde bulunu
yor. 

Bundan da anlaşılıyor ki, ınec
mua kolleksiyonlarmda gözük~ 
bütiin şiir heveskarlarının ye~~
ııunu çıkarırsak, karşımıza dıki
lecek muazzam rakam, şiirin bu. 
günkü sefaleti kadar büyük ola· 
caktır. 

Dün, meraklr bir mecmua sahi
binin biriktirdiği okuyucu nıek
tuptarmı gözden geçirdinı: ~u 
mektuplardan dörtte üçfl gon. 
derdikleri şiirlerin neşrolunması
nı istiyen hcveskarlal' tarafından 
yazılmıştı. Ve onları bana göste. 
ren dostum: 

"- Eğer, diyordu, bir şiir gön. 
derip te, neşrini istemekle iktifa 
etseler, başımızla beraber. Fakat 
~iirln arkasından mektup üstüne 
rvektup geliyor. Sual üstüne su
al yağıyor: 

"- Şiirimi ne yaptınız! Basmı 
yacak mısınız? Basmıyacaksanız 
sebebi nedir? Basacaksanız, mec. 
muanızın hangi nüshasında çıka· 
cak?" 

"Emin ol, gençler, bu garip ar· 
zularım tahakkuk ettirmek hu. 
susunda gösterdikleri fikri taki· 
bi, bir başka, ve bir miisbet i~ 
yolunda harcasalar, en şahane 
şjirden daha kıymetli eserler ya
ratırlar!" 

Bütün bu miişahedelenten son. 
ra, bu garip yold,.a harcanan ze· 
kftmn, enerjinin, ' 'nktin, nakdin, 
kalemin ve kağıdın heybetli mik
darı karşısında hazin bil' esef 
duymamak mümkün mü? 

On binlerce delikanlının, matlı 
.ruhlu genç kızlar gibi, tenha kö. 
şelerde ilham beklediklerini ta. 
hayyül etmek, insanın en hariku· 
iade mısralardan tattığı lezzeti 
bile zehirlemez mi? 

O betbaht zekaler, kendi ken· 
dilerini, hayal aleminin siislü 
meznrhğına gömeceklerine haya· 
tın tiikenmez enginlerine kapıp 
koyu,·erselerdi, en güzel en ean. 
h manzumeyi yaratmış olmazlar 
mıydı? 

Ne yazık ki, aşıklannın en mlls 
tesna yaradılışta olanlannı bile 
nadiren şöhrete kavuşturan, ve 
içinde neşl'olunduğu cemiyete ruİ 
diren hayn dokunan şiir, binler. 
ce 2encin hayatında, fettan, vefa. 
sız bir yosma rolü oynuyor: 

Bu şartlar içinde, gençliğin bil· 
yük bir kısmını baştan çıkaran 
"şiir iptil&sı" ile, "eroin iptilası'' 
arasında ne fark var? 

Siir hevesknrlannın .ıittikçe 
çoialması, mecmualann, müşteri 
kaybetmemek arzusiyle yaptıkla. 
n ç__esitli teşvikler yiizündendir: 
Fakat unutmasınlar ki, ken.dile· 
Tine manzume yollıyan her he
veskira: 
"- İstidadmız parlaktır. 811 

yolda sebat ederseniz, istikbal si. 
zindir!" kabilinden te,vikkaı 
cümlelerle karşıhk \'eren mecmu. 
alar tar.afından, -bu israf olunmu~ 
iltifatlar mukabilinde- kazanılmıt 
her miiı,-teri. bizim için, kaybedil· 
miş bir gençtir. 

Parmaklan Dojranch - Uzun 
çarşıda 120 numarh dükkanda 
tornacılık yapan Sabri kazaen 
elini makineye kaptırmış, par -
makları doğranmıştır. Yarah Cer 
rahpaşa hastahanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

İzmir, (TAN) - Kilosu 500 
kuru:$tan satılmak üzere piyasaya 
2500 kilo çay çıkarılmıştır. İzmir 
-ıimrüklerinde bulunan bir mik~ 
~ar çay daha bugünlerde piyasa. 
va arzedilecektir. 

Yeni inşaat ceza evi Ankara 
civarındaki çocuk ceza evleri ve ===============

Haşlandı - Beykozda Yalı kö
yünde Seyrekserviler sokağında 
6 numaralı evde oturan doktor 
Unal'ın oğlu 4 yaşında Necip 
Cenkat'ın üzerine dökülen kaynar 
su ile muhtelif 1erleri başlan -
nuştır. Çocuk, Şişli Etfal hasta
hanesinde tedavi altına alUU1U§
tır. 

Bir Ev Ydoldı - Kasmıpaşada 
Kulaksız mahallesinde Dörtkuyu 
sokağında Rasimeye ait 82 numa
ralı ahşap ev evvelki gece Ant o
larak çb1anüştür. Vaka esnasın
da evde kimse bulunmadığından 
nüfusça zayiat olmamıştır. 

Zehirlendiler - Ortaköyde 
Dereboyu caddesinde 115 numa
ralı evde oturan Esma Yücel ile 
oğlu 17 yaşında Muzaffer zehir
lenme alaimi göstermişlerdir. 
Sıhhiimdat otomobili ile Beyoğ
lu hastahanesine kaldırılan arıa 
oğulun kalaysız kaptan yedikleri 
yemekle zehirle.Qdikleri anlaşıl -
ıru~tır. 

Petrol Depoları 

Konyaya Taıınıyor 
Ticaret Vekiletinin müsaade

siyle büyük petrol kumpanyala
n, depolarını ve merkezlerini 
Konyaya nakle başlamışlardır. 
Bu suretle memleketin her tara
fına yapılacak ı>etrol tevziatı da
ha çok kolaylaşacaktır. 

Ankarada Bir Coğrafya 
Kongresi Toplanacak 

Ankaradan bilcftrildi~ine 2öre 
6 Haziranda Ankara Dil, Tarih ve 
Co~rafya fakültesinde bir coğraf
yalkon~esi toplanacaktır. 

Kongrede co~af:va pro~am ve 
kitaplariyle Türkiye cojtrafyası
nın bksimine esas tutulacak 
prenaipler üzerinde çalışılacaktır. 

Kırşehirdeki ce:zta evi ilaveten, 
inşaatını tamamladıktan sonra 
şimdi Denizli, Manis'3 ve Balıke
sir mıntakalarmda çalışmaktadır. 

Bir Kadın Çocuğunu 
Kurtanrken Boğuldu 
Kandıra, (TAN) - Koyunablı 

köyünde oturan 26 yaşında Ra
hime adında bir kadın çamaşır 
yıkamak için Sakarya kenarma 
S{itmiştir. Burada işiyle meşgul
ken bir ara 8 yaşındaki o~lunun 
feryadını işitmiş ve sular içinde 
buca!adığını görmüştür. 

Rahime bunq,n üzerine hiç te
reddüt etmeden sulara atılmış ve 
başını çocuğun bacakları arasına 
sokarak yukarı kaldırmış ve yav. 
rusunu kurtarmıştır. 

Fakat bir m ·· ~ sonra takati 
kesilen zavallı aalsiz 
kalarak suda 

Bu hadise 
bir teessür 

Ankara Ressamları 
Sergi Açtılar 

Ankara. (TAN) - Ankara res 
samlan, Halkevinin belediyeleı 
bankası altındaki resmi galerisin· 
de eserlerini tf>shir etmiye başla 
mıslardır. 

26 ressam tarafından vncudt 
Jıetirilen 150 l)arcadan müıır.:kkeı: 
olan bu eserle.rin teşhiri bir •l 
sürecektir. 

Sinemalara Verilen 
Mühlet Bitti 

Sinemalara, belediye talimat 
namesine uyugun bir şekilde bü 
tün noksanlarını ikmal için veri 
len mühlet bitmiştir. 

Belediye rivasati, bütün kav 
makanıl.:ıra bir tamim ~öndere 
rek bütiin sinemafarın esa.c;lı su 
rette bir te1ti<:c t5bi tutul.mala 
nnı ve noksan'"rını ikm"l ctmi 
Jlnlerin deı-hal kapatılmaların 
Sldirmistir 

I 
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A. Darlan·ın 
Son Nutku 
Etrafında 

İn ılt ren n kend ı ınc yetecek ka
d m temlek ı olduğu, fakat 

ny nm uzun cnclcrdenben 
temlcke pc nden ko tuğu, 

Fr n nın C ır "e Tunus m il -
temlekelcrlnde İtalyanın ve Fas t a 
İ nyanın g6zil olduğu bır orta
mektep talebe lnın d hı bıldiği 
ba ıt bır hakıknttlr . Amiralin id
dıa ı bu noktal nazardan tetkik 
edıldı ı takdirde, b sit bir man -
tı a mukavemet edcmiyecek de -
recede çüruk ve a ılsız olduğu go
~ulur, 

Darlan'ın Nutku: 

Amiral Darlan'ın, iktidar 
mevkiine geldiği gün, 

M6syö Laval'den daha fazla Al· 
manyanın teveccüh ~e himaye· 
sine mazhar olacağını söylemiş 
olanlar tahminlerinde aldanma· 
mışlardır. 

Filhakika Amiral, o günden· 
beri, Almanyanın anladığı ve is
tediii mauda i birliğini tabak· 
kuk ettirmek için elinden gelen 
bütün garyeti sarfetmiştir \'e 
hu işte hiç şüphesiz, Mareşal 
Petain'in ve Fransız efkan u· 
miyesinln itimadını hiç kazana· 
mamış olan. Mösyö Laval'den 
daha çok muvaffak olmuştur. 

Hakiki mahiyeti ve şümulü 
henüz tamamiyle malUm olmı· 
yan, fakat Suriye hava me:rdan
larının Almanların istifadesine 
terkedilmesiyle İngiltereye mü
teveccih bulunduğu sarahaten 
anlaşılan hu anla ma, bü~·ük 
mikyasta Amiral Darlan'm ese. 
ridir. 

Hatırlardndır ki, Mareşal Pe· 
tain Mösyö Lavali, mütareke hü 
kümll'rini aşan ve Fransayı es~i 
müttefikine kar ı muhasım hır 
vaziyete ve Almanyamn tam ha. 
kimiyeti altına sokan taahhütler 
altına sirdiii İ(in kabineden at· 
mı tı. 

Fakat garlptiT ki ayni Mare
şal bugün, Mösyö Laval'in si.ya. 
setini tahakkuk ettiren Amıral 
Darlan'la beraberdir. 

Yirmi senelik (1919 • 1939) 
İngiliz • Fı·ansız münasebetleri
ni kendine göre tefsir eden A· 
miral Darlan şu neticeleri çıkar
maktadır: 

"İngiltere Fransayı her za. 
man istismar etmiş ve aldatmış. 
tır; zorla kabul ettirdiği sulh 
muahedesi ile Fransaya, Alman
yaya karşı jandarmalık vaz_ifesi· 
ni gönlürmü tür; Fransa ıle İ. 
talyanın arasını bozmu tur; ken 
disi hu vaziyeUerden istifade e-
derek iktisadi menfaatler t«:min 
etmiştir; İngiltere yardım ıstt
diii zaman her zaman Fransayı 
Yanında bulmuş fakat inıi~te~e 
Fransaya yardım etmemıstır. 
Bütün bunJanlaa. Mareşal Pe
t.ln'tlea ve ..,....... evvel ....._J'I Wue eden budala dev. 
.......... mesuldftrler .. ,, 

Amiral Darlanın bu ~fsi~, 
M1a71 Laftl'in eoldanberi mü· 
dafa ettill aoldai uzarm ifade· 
........ bir teY delildir. 

Bls banda, Fnnsanın ·~~ 
b Ya11ete dü...-ln4e ve ihti
-.ı pna iltildlllnl biisbiittin 
byW...iaM, Amini Darla· 

nın akıl hocası l\fösyö La\·al'in. 
Mare al Petain'in, General Wey
~and'm ve diğerlerinin ne dere
ceye kadar ınesul olduklarını 
tetkik edecek değiliz. Fakat sa
dece Amiral Dnrlan'm da, 1\la
re al Petain'den evvelki hüku. 
metler zamanında çok miihim 
'e mesul bir me,·ki isgal ettii.::i
ne ve hundan dolayı eski hiikiı
met adamlanna te\ cih ettiği va 
sıflardan kendine düşen hisse
yi kabul etmesi lazım geldiğine 
i aretle iktifa edeceğiz. 

Sf ax Hadisesi = 

Beyanatında Sfax hadisesini 
de mc' zuu bahseden A

miral, İngilizlerin hiitiin bu ha
diseleri çıkarmaktan gayeleri. 
Fransızların deniz kuvvetlerini 
imha etmek, ana vatan impara
torluğundan ayırarak Famsayı 
dünyanın diğer kısımlarından 
tecrit etmek olduğunu iddia e. 
divor. 

Fransız milletinin menfaatle. 
ri hakkında söz söylemek ve ka
rar vermek salahiyeti, hiç şilp
hesiz bizzat Fransız milletine ve 
onun meşru miimessillerine ait 
bir keyfiyettir. Fakat, hadiseler 
objektif olarak tetkik edildiği 
takdirde, Amiralin bu iddiasının 
en basit bir mantığa mukave
met edemiyecek derecede çürük 
ve asılsız olduğunu meydana çı
karmaktadır. 

İngilterenin kendine yetecek 
kadar müstemlekesi olduğu, fa. 
kat Almanyanın uzun sencler
denberi müstemleke peşinden 
koştuğu, Fransanın Cezair ve 
Tunus müstemlekelerinde bal
yanın ve Fasta İpsanyanm gfüü 
olduğu, bir orta mektep talebe
sinin dahi bildiği basit bir ha
kikattir. 

Bir kaç zaman evvel bir miis
temleke nezareti tesis eden Al· 
manyanm, hiitiin Afrika miis. 
f.Pm1ekclerinin kendi hakimiyeti 
altında bir komisyon tarafından 
idare edileceğini ifsa etmesi de 
bu hakikati teyit etmektedir. 

Diğer cihetten, İn~ilterenin 
Fransız deniz kuvvetlerinin tah 
ribinde, ancnk bu kuvvetler ken 
dilerine karşı kullanılmak isten
diği zaman, menfaatleri olduğu 
muhakkaktır. Fransız hiikiımcti 
Almanya ile mütareke yaparken 
in~iltere, Fransız donanmasının 
Almanlann erişemivecekleri 
herhaDl(i bir yere çekilmesini 
teklif ettikleri zaman Fransız 
hükiımeli bunu kabul etmemiş, 
İngilizler de, Almanların eline 
geçmesinden korktukları Fran
sız donanmasının kendilerine 
teslim olmıyan bir kısmını l\fer. 
selikebirde batırmıya, diğer kıs
mını da İngiliz limanlarında hap 
setmiye mecbur kalmışlardı. İn.
gilizler bu Fransız gemilerin. 
de.n bugüne kadar istifade etme
mişlerdir. Fakat Amiral Darla
nm İngiltereye meydan okuyan 
bu beyanatından ve bunu takip 
etmesi muhtemel icraatından 
sonra bu gemilerin pek yakında 
İngilizler tarafından kullanıla· 
cağı zannı hasıl olmaktadır. 

Amiral Darlan'ın , İngilizler 
muhtemel olnuyan bir zaferi ka
zansalar dahi yalnız kendi men. 
faatlerini düşünerek hareket e
decekleri, Fransaya İrlanda ve
ya müstemleke muamelesi ya
paeaklan, fakat Almanya ile it
blrllği yalNUI Fransanm, Alman 
zaferinden. aonra, dtinyadaki es· 
ki mevldini alaeaiı hakkındaki 
kanaati -en hafif tefsirle. yeni 
nizamın mahiyeti, Almanyanın 
niyetleri ve dilnnnuı vaziyeti 
hakkında derin bir vukufauzlu· 
jun ifadesidir. 

(Arkası 5 lnei A)'fada) 

TA~ 

Milli Kurtuluı 

Hareketleri 

Yazan: Sabiha SERTEL 

Gerek Jngiliz, gerek Alınan cm 
!>Cr~ alizmini tehdit eden en 

bil~ iık km ~et, esaret altına giren 
milletlerin yapmakta :>lduklan 
ve ~ apacaklan millı kurtuluş ruu 
undeleleridir. Bu mücadeleler bu
gün mu temlekelerde başlaımş
tır. Fakat ecnebi tes\ iki~ le, J a· 
hancı menfaatlere alet olarak ) 8• 

pılan hu mucadelclerin tam hir 
istiklal miıcadelesine tahav\ ulu, 
bu milletlerin tam manasiyle m 1 
lı istiklal da\ asına haslamalariy· 
le mümkiindür. Efendi değiııtir
menin hiç bir manası yoktur. 

İngiliz kıtaları ile Alman paraşüt c;ülerl arasında c;etin mücadelelere sahne olan Kandiyanın umumi görünüşü. 

Ş k Akd . . sını istemiyor ve Abdülhamit i- * * 
A le sıkı bir dostluk peyda etmış Bugiin Alman:vanın istilası altın 

da bulunan milletlerin de bir 
tek de' letin hakimi~ etini kabul 
etmesi, biiyük sınai bir metrupo- --ar 1 enızın ~:::ıan1ı1f::::.Y~aJ~~~;~~~~m~~ 

sıne taraftar olmuyordu. liin müstemlekeleri haline ~~ti • n 

Anahtarı: 
Bir haftadanberi h3rp ateşi 

Giriti sarmış bulunuyor. Yazan : ---- ·--

[ .. ;a~_Sabri~·---==-D U R A N 
Almanlar havadan asker indiri
yor, İngilizler düşmanlarının de
niz yolu ile de sevkiyat ya,:>ma
sına mani olmak için, şiddetli 
tayyare taarruzlarına ragmen, 
donanmalarını faaliyete getiri. 
yor, bir yandan da adaya takvi
ye kıtaları çıkarıyorlar. Adanın 
şimal kıyısında Suda lımanında, 
Hanya, Resmo ve Kandiya etra
fında çok kanlı muharebeler o
luyor. Harbin aldığı şekılden ve 
İngiltere başvekili Mr. Chur
chill'in Avam Kamarasındaki 
beyanatından anlaşılıyor ki, İn. 
gilizler Giride çok ehemmiyet 
veriyor ve adanın müdafaası i· 
çin butün gayretlerini sarfetmi
ye karar vermiş bulunuyorlar. 
Geçen sonbaharda İtalyanın ta
arruzu üzerine Yunanistın İn· 
,gilterenin yardımını istediği va
kit İn,gılizlerin ilk işleri Giride 
asker çıkarmak olmuştu. Bu 
da Jtosterır ki İnl{ilizler, donan. 
malarının şarki Akdenizde ser
bestçe hareket edebilmesi için 
Giridi ellerinde bulundurmak 
zaruretini pek iyi takdir etmek
tedirler. Çünkü E~e denizini a
deta kapayan ve şimalde Selani
ğe ve Çanakkale boğazına kadar 
bütün bu sahaya karşı iyi bir 
gözcü ve bekçi olabilen Girit, 
cenupta Suriye ve Mısır sahille
rine kadar da Akdenizin bütün 
bu kısmına hakim çok kuvvetli 
bir hava ve deniz üssü olabilir. 

* * 
Girit çok dağlık bir adadır. 

Şarkında Lasithiotika 
silsilesi, ortada İda da~ında en 
yüksek noktasına varan Psilo. 
ritiler ve garpte Levka arızala
n 2.000 metreyi aşan bir çok te. 
peleri ile, içinden aşılması J(ilç 
bir mania teşkil ederler. Yalnız 
şimalde bir iki vadi uzanır ve 
Suda girintisi adanın yegane e
min limanıdır. Bu arızalar sa
yesinde Giritliler fimdiye ka· 
dar adaya ıelen müatevlilere 
karşı ko1'ayca bae kaldırmıelar
dı. Fakat asri harp önünde .,.rtık 
ne denizler, ne daıtar mühim 
bir rol oynıyabWyorlar. 

Girit pek eski devtrlerdenbert 
şöhret almıştı. Arfato bu ada
dan bahsederken: "Tabiat bura. 

Orkestra Şefine 

Yapılan Boykot 

Holandanın en tanmmif or
kestra §8flerinden biri o

l~ Profesör Willem Mengel -

sım sanki Akdenize tahakküm 
edecekler için yaratmış.,, derdi. 
Akdeniz medeniyeti daha yeni 
doğarken Giritte çok ileri bir 
krallık teessüs etmişti. O devir
lerde Avrupalılar çok iptidai bir 
tarzda yaşıyorlardı, ne çiftçilip;i, 
ne hayvan beslemesini bıliyor
lardı. Halbuki Giridin Knossos 
harabelerindeki Milattan 2400 -
2800 sene evvellere ait olan 
medeniyet eserleri görenleri 
hayrete düşürüyor. Bu harabe
lerde bulunan üstü minelerle 
süslü vazolar, altın kakmalı fil
dişinden mamul küçük heykel
ler. çiniler, ~ümüş ve altın kak
malı hançerler ve tabiattan a. 
lınmış mevzuları çok canlı bir 
tarzda tasvir eden duvar ziynet
leri Jtösteriyor ki Minos kralları 
zamanında Girit çok yüksek bır 
medeniyete kavuşmuştu. Orta 
zamanlarda Girit bir korsan ya.. 
tağı ve bir esir pazarı olmuş, 
bir aralık Bizanslıların. sonra A
rapların tecavüzüne uğramış ve 
Haçlılar zamanında Montferra 
kontlarının eline J;feçmiş, onlar 
da adayi Venediklilere satmış
lardı. Venediklilerle Osmanlılar 
arasındaki Girit mücadelesi 
1645 te Sultan İbrahim ahdinde 
başlamış ve yirmi beş sene sür
dükten sonra Fazıl Ahmet Paşa 
zamanında 1669 da Kandiyanın 
fethi ile neticelenmişti. Öteden. 
beri olduiu ~ibi Osmanlılar dev 
rinde de Giritliler rahat durma
dılar, Ahalinin bir kısmı müs
lüman olmuştu. Bunlar hüku
met işlerine alınıyor ve hıristi
yanlar islamlara verilen imti
yazlardan mahrum bırakıldık. 
!arından şikayet ediyorlardı. İ
ki unsur arasında ~imsizlik 
ıtttikçe 'Brtm1', ie ihtiWlere ve 
kıtallere kadar varmı.U. 

* * 
l ir aralık BabWi Girit için 

bazı ıalahat projeleri ha
zırlamıya başlamıştı. Fakat bun 
lan kuvveden fiile (ıkarmıya 

berg her zamanki gibi pnünü 'f azan : 
Amsterdam civarındaki '8tosuD 
da arkadaflariyle birlikte klh . 
siyul munakeplarla, klh kl- ~ sonra ~~ . kay~tmıyen 
iıt oynayarak aeçbirdi. Willem, kendisını sanaüne ver 

mitti ve memlekette güııden 
-~ bu toplantılarda &üne .rtmakta olan memnuni -
~ ... ~ wmem -..k Alman ~-mw h' h" tmi rd 
taraftarı.a. - .... ve arlr:A:.1 .J""---.& ıç ıue yo u. ..... .,-..- ---.--a- Herkesin memnun olmamasına 
rına Almanyanuı bütün al- sebep yoktu 
dıklaruım hakh olcluiunu aöy- · 
lerdi. Bu 1&Dat adamı, dotru- Ve itte fehlrden uzakta ken-
su siyuetten • pek .nlamudı dl ptmunda ve muzik Alemin
amma her nedense memleketi _ de yapmakta olan bu ihtiyar 
nin müstevlisi olan bu millete etrafında toplanan eski arka -
karşı büyük bir hayranhk du· dqlarma eeki bir itiyat olarak 
yardı. Almanları methederdi. O haki-

Profelar WWem altnuf be-- katte Bethoveni, Shopeni ya
şinl ıeçnrlf, yetmifin yolunu ratan Almanyayı ~ sanatkar 
tutmUfUı. Ve ._.Jerdımbm &tidYJe 16rii1or; 89\l'l,mdu. 
halk taratmdan takdir edl.bnl- Dedik 7&_ _~Wem bir llyuet • 
ye, allnflannl\ya allflD'f olan damı dellldl ve bu itten anla
musildflnu Dl zamanlarda et- muıdı da. •• 
rafında esmekte olan havanm Buaün ptolunda toplanan 
hiç de farkmda delildi. ~le beraber onun 

Şehir haricindeld .. tos...... adat ._.tına atddılama kır
rahatiai -.ıehtinlll JitUllm lliıınca ._.,ı ksit etlfifleıdl. 

vakit bulamadan, 1878 de Os· 
manlıların Ruslarla harp halin
de olmalarını fırsat bilen Girit 
hıristiyanları birden ayaklanmış 
lar ve İngilterenin müzahereti 
ile Babıaliden "Halepa Paktı,, 
denilen imtiyazları koparmıya 
muvaffak olmuşlardı. Bu an
laşmaya göre adanın iç işleri i. 
cin milli bir meclisi olacak ve 
bu mecliste hıristiyan aza mus
lüman azadan daha çok olacak
tı. Giritte tatbik olunacak ka
nunları ve adanın bütçesini bu 
meclis hazırlıyacaktı. Bütün Gi
ritliler din farkına bakılmaksı
zın her türlü amme işlerinde 
kullanılabileceklerdi. Hıristiyan 
lar bu yeni teşkilatın onları ya. 
vaş yavaş Yunanlılarla birleş
miye do~u götürecei(ini zanne
diyor ve gittikçe şımanvorlardı. 
1889 Temmuzunda ln.ııiliz baş
vekili Salisbury bir nutkunda: 
"Giridin bir gün olup Osmanlı
ların elinden çıkması mukadder
dir.,, dememiş miydi? Bu söz. 
ler de Girit hıristiyanlanna cok 
ümit vermişti. Girit meclisi ise 
adaya Avrupa Devletlerinin se
çecekleri bir hıristiyan vali ta
yin edilsin, Giritteki Osmanlı 
askerlerinin bir kısmı .ııeri alın
sın, asayişi temin için yerli jan
darma teşkilatı yapılsın gibi bir 
çok ulu orta isteklerde bulun
mıya başlamıştı. Bu .ıııbi karar. 
lar halk üzerinde fena tesir e
diyordu. Nihavet büyük bir is
yan olmuş. müslüman, hiristi
yan ahali birbirlerine Jtirmi,ler
di. Abdülhamit bu ihtilali sü
ratle bastırmak isteyerek Giri. 
de 40.000 kisilik bir kuvvet ve 
vasi salahiyetle Şakir Paşayı 
vali olarak ıönderdi Böylece iS
yan çabuk bastmldı, a.vnl za
manda Giride verilmte olan bü
tün imtiyazlar da feshedildi. Ar 
tık ada için ne meclis, ne huşu
si idare sekli kalıyordu. Bu sı
ralard& Süven yolu üzerindeki 
vaziyetini henüz kifi derecede 
sailam .ııörmiven lnıUtere. Gi. 
ri(lin Osmanlılar elinden çıkma-

Bu akşam da Amsterdamdaki 
büyük opera binuında son 
konserini verecekti Etrafmda
kileıin, hatıl en •mimi ar -
kadaşlannın bile, 10D zaman • 
tarda kendisine kaqa daha cid
di bir tavır talwıchklarım eezi
yor, fakat bunun Yllflll& olan 
hürmetlerinden ileri ıe1diiiM 
hükmediyordu. 

O gece Profeeör Willem oda 
hizmetçisinin ymrcbmiyle IOD 

defa konaeri için aı7hldi. Bu 
resmi aiyah elbJleler lçinde ken-
dini uzun mua ..,Nttt. Bu ak 
pm topbylıcall aDnfl• Pmdi
dm PıotellrOn ~ pı 
çln~-
tarada. ~bir cUldaat1e ... 
li beyu Jliendilinl cebine .,. .. 

~-- ........... alJBlı .. kııvnı ... 
klldlıt1 ...... 

* * 
Bu tarihten sonra, ihtilal 

Giritte adeta yerle tı , 
kaldı. Ada hıristiyanlarının E
ıpitrope dedikleri komiteleri bir 
taraftan, Yunanistanda kurulan 
Etnika Hetaria cemiyeti bir ta
raftan Osmanlılar aleyhine çalı. 
şıp duruyorlardı. Bir ya~dan 
Giritte iki unsur arasında kıtal-
ler devam eder ve Osmanlı za
bıtası asayişi iade kin uğra ır
ken, Yunanistanda adanın ilha
kı fikrinde olanlar kralı sıkıştı
rıyor ve Giride jlemi ve asker 
gönderilmesini istiyorlardı. Bu 
sırada Sultan adayı emanet ola.. 
rak Büyük Devletlere tevdi et
miş ve asayi~ ve intizamın te
mini işini onlara bırakmıştı. Bôy 
lece Avrupa büyük devletleri 
(İn.ııiltere, Fransa. Rusya, İtal
ya) 1897 senesi 2 Şubatında 
Hanyaya asker çıkarıyor ve iş
gal kuvvetinin kumandasını İ
talyan Amirali Kanevaroya tev -
di ediyordu. Almanya bu hare
kete iştirak etmek istememiş, 
Avusturya ise önce bu ahenge 
gırmiş iken sonra çekilmışti. 

Biıyük devletler adayı dört 
kısma bölerek ıdaresinı 

ellerine aldılar ve Girıt fevka
lade komiseri olarak Yunan 
Prenslerinden Jorj'u seçtıler. O 
senenin 14 İkincıteşrininde son 
Osmanlı askeri adadan ayrılı
yor ve Osmanlı saltanatının Gi
rit üzerindeki hikimiyetı artık 
bir sözden ibaret kalıyordu. Bu
nunla beraber büyük devletler 

rilmcsi de mümkün dejildir. 
Harp sun'i ve ıe~id bir vaziyet· 
tir. Cemiyetlerin bünyesinde 
ka:\ naşan, esarete, istismara, kole 
]iğe karşı olan isyanın kökü tari· 
hin içindedir. Bütün tarih, fert• 
lerin kendilerini istismar eden 
kuvvetlere, milletlerin kendile
rini esaret altına almak iatiymJ 
devletlere karşı yaptığı dahili Ül• 
tilaller, ve harplerle doludur. Bil· . 
tün bu ihtilallerin ve harplerin u 
se~ri beşeriyeti bir derebellik !da 
ve ortaçağa doğru sürükliyea fıad 
seyir değil, milletleri dahili •• ,,_e; 
harici istimardan, esaretten, kur " ) 
tulmağa doğru iten bir seyir- ik 
dir. 

Bugün ultraimperialism teklin
de, iktisadi kıt'a unite'leri tet

kili, nazizmin dayandığı 8ll çiiriik 
temeldir. iktisadi bir birletm• 
olacaktır, aüuna şu veya bu dev· 
letin diktası altmda delil, bütilD 
müstakil milletlerin dahili Zlddi· 
) etlerini hallederek bir dtioya w 
ya kıt'a birliği me~ dana aetırme
leriyle mümkündür. Bu birlilin 
içinde ne ferdin ferdi utisman, 
ne de bü~ ük devletin küçük dev• 
leti ist~man mevzuubalusıir. 
Dünya milletleri, bur, müstakil, 
kendi arzu ve iradeleriyle ancak 
böyle bir birlik teşkil edebilir • 
ler. Bu harbin içinde ve IOllml
da bekliyecegimiıı: en kuvvetli a 
hareketler, esaret altına pı 
milletlerin yapacaklan utiklil 
mücadeleleridir. 

* * Giriti Yunanistana bırakmıya 1914 harbinin sonunda em 
da taraftar görünmüyorlardı. lizme kal'§l yapılan milli İIJ' 
Bütün bu vakalar Girit müslü. nın en güzel örneği 1920 • ı 
manlannı ye'se düşiırmüştu. Bir Tiırk istiklal mücadelesidır. B 
çokları adadan hicreti tercıh e- harbin sonunda da muhtelif ın 
diyorlardı. Ada h~tiyanları letler arasmda başhyacak • 
da memnun de,Rillerdı. bu yarım bu millı kurtuluş miıcadelelerl 
icraat onların da hoşuna gitmi- dir ki, Avrupa kıtasındaki ---..
yor ve son senelerde Yunanis- mı tayin edecektir. HU hn 
tanın siyasi hayatında miıhim sonunda harbe, milletlerin la 
bir yeri olan Venizelos'un ida- lallerini korunıağa kaqa a11ı .. r. 
re ettili bir ihtilal partbıi boyu- bütün tedbirler iflas etmi 
na hazırlanıyordu. 1906 da Bu- Bugiinkü 
yük devletler adada bazı ıslahat da milletler 
yapmış~r ve . kendini kimseye mum, sulh konferanslan 
beiendırememış olan prens J or_ ki teslthat komenaallın, 
jun yerine eski Yunan baevekil- lots misaklara tedavtiYM 
lerinden Zaimis'i 'komiser ola- nbmt uhte .-etler öW 
rak seçmişlerdi. Adada daha 70r1ar. Beferiyetln kat'I 
40.000 kadar nwslüman vardı l• ihtiyaca vaıdll'. Ba 
Zainıis iyi niyetlerle hareket e- da ancak milli istiklll • 
diyor, her iki tarafın da mem- lelerinin ptlnceii blml1 .. 
nuniyetini temine eabfıyordu. 

<Bali 4 tlneUde) 
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BİR ~~~CBe~~. ÇA_Y_f 
V h kancığun, yorgun musun? kocasının itlerine biraz olıan allka 

ba ın ağrıyor? Şimdi bak ne aöeterir. Baıın mı ainyor? Vah ca-
ftz Sen şöyle şu kö eye otur. nım dur öpeyim de geçsin. Geçti mi? 
1 da eline al. İstersen yavaş Kapa &özlerini !rapa. Dayan arkana. 

u. Y hut gozıer·ni kapa, hiç Hah fÖyle;; Ha, dur sana çay papa
Yle meHUl olma, ba mı dinlen- calrtım. 
ıün ben sana hizmet edece - - Çaydanhiın yeri neresi lrarıcı-

Ne dedın' Ben de mi yorgu - iım? 
" Yok yavrucuğum, ı na blr - Çay nede yavl'Ucufum? 

P ıremıyecek kad r yor- - Kıbrit nerede dedındi canım? 
e 1 . Amma dur, arkana bır Vallahi ıen benim gıbi koca bula-

vereyim, Yastık i temez mi - mazsın. Sana şimdi bir çay yapaca
a yavrucuğum şöyle yumu- iım ki,; Islık çalmıyayım mı dedin? 

1 tıla dayansan yorgunlu - HA sabi batın qnyordu. Pardon yav
ç buk geçer. Ha şöyle, bak ram unuttum, Bu ıarkı da nereden ta

m? Ş mdi sana bir güzel lrıldı aklıma? 

J'ım. Dur evvelA omuzlanna Kapı çalındı değil mi? Kim acaba? 
1 Verey'm. t temez m n" Ka- Postacı Jmiı kancığım Mektup bızim 
b rengin sapsan Muhak - Cemalden, Ne zamandır bekliyordum: 
Yorsun da farkınd değilsin. Yavracuiam, ıa kaynadı galıba; Ben 

U arkana, sıcak sıcak koşende ttı mektubu okuyuncaya kadar sen 
ba dinle. çaydanlıfı ındiriver .. Balr d0 nle Cemal 

dotrusunu lsterwn senin 
bu kadar yorulduğunu anlamı

Coculumuz yok, çoluğumuz 
k tlcQk bir aparlıman .. 

CUium seni tenkit etmlyo -
hnlq anlama. Sen bulunmaz 
llldır bil r in Yani benim seni 
16rdüiümQ ' b 0 lirsin Sade.:e 

botuna yorduğun l~ln 67.illO
~endim ev isi de program 

t ister. 
dedim de aklana bizim 

leldl. Aman kancığım, geçen 
Prlp bir şey oldu ki, sana 

1nıııı.ı....ı:--, unuttum. Dinliyor mu
? Geçen gün İhsan, şu bi

' e1 nde defte!', k lem gel-

ne diyor: "Ayın 25 ine doğru lıtan
bulda olacağım, Ankaraya gitmeden 
bir hafta !radar kalmak istiyorum. Ta
bii size de uiranm.,. Cemali bizde mi
ufir etmeli:yız. Çocukcağız otellerde 
süriinmesin. Divanın ustunde yatıve-
rir. 
Kancıiım tekeri verir misin? Ka

ncıtmı ıelreri verir misin dedim. Yav
nıcaiam ıekerı istedim. Ooo, pelrı, pe
ki, ben ala)'Jm. Ama artık ıelıcert ol
san verinin zannetmiıtim. Ne de ol
sa daireden yorgan arcın gellyorum. 
Rensini biraz solak gördüm dıye be-

lrak·+a Sükun 
(Baş tarafı ı incide) 

Mütareke §artlan 
Londra 1 (A.A.) - Londranın 

sallhiyetli menbalarından öğ
renildiğine göre Iraklı asilerle 
dün ögleden sonra mütareke im
za edılmiştir. Mütarekenin met 
ni, Ingilız hiıkümetin.in Irakın is 
tiklalinc müdahaleden içtinap 
hususundaki malfun sıyaseti esa
sına istinaden tanzım edilmiş 
olup meşru hükumeti yemden 
kurmak için naıbe her türlü yar
dım yapılacağını tasrih etmekte
dır. Bundan başka mütarekena
mede Irak mıllelinin tabii ve 
miıreffeh hayata tekrar kavuş
ması için kendisine yardım edi
lecegi kaydedilmektedir. 

MU8ulda toplanan 
Almanlar 

Londra 1 (A.A.) - Irak'ta mü
tareke yapılması Raşit Ali isya
nının sona ermek uzere olduğu 
ve Ingiliz itibarının Şarkta Ç<•k 
canlı bulunduğu hakkınd·ıki in
tıbaı teyit etmi tir. Bununla be 
raber Londranın siyasi mahfil
leri, Musul mıntakasıncla bulu
nan Almanların teşkil ettiği teh
likeyi küçuk görmekten içtinap 
etmektedirler. 

Sunday Times gazetesinin 

TAN 

Osloda Hess'in Dostu AmiralDarlan lstlldGI A. Darlan'ın Çok 
Garip Bir iddiası Bir Alman AmlraD 

intihar Effi 
Londra 1 (A.A.) - Norveç a

jansına gelen haberlere göre Al
manyanın Norveçteki bahriye ku 
mandaru Amiral Böhm, Oslo
da Grand Hotel'de intihar etmiş
tir. 
Alınan haberlere göre bu inti

har, Amiral Böhm'ün Hess ıle 
olan SJkı dostluğuna ve Alman
ya polis teşkilitı reisi Himmler'm 
geçenlerde Norveç'e yapmış ol
dugu ziyarete atfolunmaktadır. 

Girit'te 

Davasının Manasını I 
Anlamıyor vetin temin ~~JA:a~:~ -

(Bq tarafı ı incide> faa.tlerle civanmertliğin semere
da ne işi vardı? Kendi toparkla- l~rınden feragat etmek zarure • 
rını bile müdafaadan ve imı>ara- tmde ~ld~. . 
torluk kv/maktan aciz olduiu A~nı devırde İnrıltere evvel -
artık sabit olmuş bulunan Fran- ee ~ıze hukukan tanımış oldu~ 
sa o vakit Anadoluda milli istik- şeyı kurnazlıkla ve cebren bız
laİ için harbeden Türkleri de ez- den k.o~armak için Türk ordusu-
mek, ve cenup viliyetlerımizi aL nu Kılıkyay~ saldırtıyordu. 1 
mak hırsına kapılmıştı. İngilterenın 1920 ve 1921 e-

Türkler Kılikyada kanlannı neler·nde çev rdı manevral r 
dökerek ve evlatlarım feda ede- bizi t aly dan avırdı ve bu La -
rek sırf kendi öz vatanlarını em- tin muttefikim zl aramız iht·
oeryalist Fransız müstevlilerine laf tohumlan serpti. B yuk Bri
karşı müdafaa ett"ler. Bu mu- tanya, dogurdu "'u bu ihtıl fı ze
kaddes davada Türkivenin hariç- hirliyerek idame etmek hususun 
ten tahrik ~örmiye ihtiyacı yok- da büyilk bir ihtimam goster -

(Baş tarafı 1 incide) tu. Türkiye başkaları hesabına ve di. Almanyaya karşı olan vazi • 
Bu çekilmenin lüzumu hakkın hariç devletlerin tahrikiyle istik- yete gelince: İnR;iltere muahede

da tefsıratta bulunan · iyi malii- lal harbine girmiş dej?ildi. Bili.. den mütevellit bi.ıtün ask ri ve: 
mat sahıbi mahfıller, Ingiliz ve kis kendi topraklarını istila eden cibeleri bize bırakarak . ~endı 
Alman hava uslerinin Gırıde o- emperyalist müstevlileri fuzuli Almanya~ iktısaden ı t. smara 
lan mesafeleri arasındaki farkı bir tanda işgal ettikleri bu top- çalıştı. Bız, hoş olmıyan ıand r
tebarüz ettiriyorlar. General raklardan çıkarmak kin dövüstü. ma rolünü oynuyorduk. İngilt -
Freiberg'in Ciritten kıtaatı ile Bugün artık Surivede bile ~- re ~e. n -~~s~Ar bir kom· yon 
birlikte ayrıldığı tahmin edılmek lünç bir vazi.ete dilsen maRl\ıp c~ gıbı ~orunuyor~u .. Bu sureti 
tedir. Zira son alınan maICımat ve zayıf Fransız hüktimeti re'si- dunva bıze sevımsız ınsanl r na
başkumandanm hayatta ve sah- nin haıA eski emperyaUst istila- zariyle bak rken öte t rafta f u-
hatta olduğunu bildirmektedir. lardan hasretle bahsederek sika- t?iltere butun menf tlerl ton -

Alman tebliğine göre vetlerde bulunması, Vichv hüktl- luyordu. Hul~sa 1919 dan 1939 
metini idare edenlerin ne kadar a kadar İnaılt reden ne zam n 

Berlin 1 (A.A.) - "Tebliğ,, Gi- yanlış bir yolda yürüduklerinin vardım istediys :ıc o. her sef r 
rtt adasında cenup kısmın Yu- en kuvvetli tezahürüdür. b~zi yalnız bıraktL Halbu. i. İn 
nan ve İngiliz kıtalarından te - Amiral Darlan, ya tarih bilmi- ~ıltere k~!'di menfaatle~ını ~e 
mizlenmesi muvaffakıyetle de- yor yahut hadiselerin manasını zaman müdafaa etmek ıstem ' 
vam etmektedir. Şarka doğru i- an~yor. ise, Fransayı daima yanında bul-
lerlemekte olan İtalyan kıtaatiyJe Fransanın istiklali icin çalıştı- m11 .. tur 
muvasala dün Peraporta civa- "/ -:ı~ .• &.ug.r.- ~e a·-' 

~ını iddia eden Amiral Darlan'ın n11,,_erc. u un u """' rında tesis edilmiştir. Şimdiye 
kadar lO,OOO Yunanlı ve Ingi- başka milletlerin istiklal ve hür- aigaeti takip ediyor,, 
liz esir edilmi<ıtir. Adanın ce- rivet davasını anlamaması ancak t ilt b _ bi b kad 

--., cehaletle veya J(arazla izah edi- . Dil ere UJrWl _ ze u ar 
nubunda Alınan muharebe tay - JehHir şıddet ve ısrarla hucum ederken 

1 

A. Darlan'111 Son 
Nutku Etraflnda 

Amiral Darlan'ın l'nnunm 
il(te iJDsi bir lokm• elanege 
muhta( vaziyette işgal altında 
bulunduğu, iktisadi ve siy ı 
hayatına Alman.yanın hAkim ol
duiu, günde 30 milyon frank 
işaal masrafı altmda ezildiaı ve 
Eyfel kulesinin üzerinde muaz
zam Alman bayrağı dalgalandı
ğı bir zamanda, vatan ıopra ı 
üzerin.de zorbalıklara meydan 
verıni~ eceli. bayrağına hakaret 
ettirmiyece~ hakkındaki sözle
rı, garip olduğu kadar llCJ hır 

Donkişotluk tezahimindea bat
ka bir şey deiildir. 

Amiral Dulan'm, İngillzlerin 
Türk ordusunu Kilikyada Fran
sızlara karşı saldırclıklan hak
kın.da bizi (Ok yakından alika
dar eden sözleri ise cidden (Ok 

çhkin ve şayanı teeuüftiır. 
Dtinyabın en metrU ve en u

ruri harplerinden biri olan Türk 
İstiklal savaşı, her tihlü po. 
litika dedıkodulannın tlstilnde 
muazzam bir kurtuluş sava'1dır. 

Amiral Darlan'm, Ttlrk mil
letinin varlıiını ve istikWlnl 
korwnak içbı yaphiı mubddes 
istiklil savaşında hiç bu yaban
cı kuvvetin illeti olmadıluıı bil· 
mediği anlaşılıyor. 

Bir milli kurtul-. ve lstDdAI 
savaŞUllJl manasllll ve 1aymıeti
ni takdir etmedJll stislerinden, 
ve hareketlerinden anlaşılan A· 
miralin bunu ötrenmesl, yüksek 
menfaatlerini müdafaa ettiiinl 
söylelliği memleketi hesabına 
(Ok uyırh olacaktır' kanaatin· 
deyiz. lcestn dotdulu tarihi somırya 

1 Biz ac ba ne var, ne oluyor 
'beı dakika sonra bir daha 
il olup olmadığımm sordu. 

l>unun Qzerlne rivayetler do
batldı. Kimi ev\ olanlara zam 

men sana çay yapıyorum, mukabılın
de bir küçiık teşekkıir etmen töyle 
dursun, bir ıeker dahi vermiyorıan. 

Her ,eyin arkasından benim lroımam 
ıca ediyor. 

E aıkolsun. Vakıa bana ça:v yap
mamı sen ıoylemedin ama, ben yap
tnma bir teşekkür dahi istemeye balr
lmn yolr mu? Ne? Her zamanti gibi 
rene sen mi yaptın? Ne demek isti
yorsun? Çaydanlığı atqten indirdin, 
bana tekerin ç&)'Jft yerini ciSsterdin 
diye; peki haydi çayı da ıen koymao
ıun, suya da sen aılamııım, sofrayı 
da sen hazırlayıvermiısin, ne çıkar? 

Aıktam llatl itten celip de lıcanmdan 
bir fincan çay da istiyeme.z miyim? 

diplomatik muhabirinin bu sa
bah ışaret ettigi gibi mezkur 
mıntakada çok Alman bulunmak 
tadır. Ayni mahfiller Irakta meş 
ruti idarenin naibın otoritesi al
tında ve halkın Ingiliz muhib
bi olan büyük bir kısmının mü
zaheretiyle yeniden teeesstis et: 
miş olmasından dolayı memnunı 
yet izhar etmektedir. Fakat bu 
mahfiller Şarktaki askeri vazi
yeti Girit ve Suriye hadisele -
riyle ilgili olarak mutalea eyle
mektedirler. 

yarelerinden mürekkep teşek - Bu ~atat ı<l>rlis, ve bu .ıalat her zamanki siv~tine sadık kal 
küller hafif Ingiliz gemilerine hü muhakeme Fransaya daha yeni maktan başka bır ~v ya~mı~?r· Nutkun Akisleri: 
cum ederek bir torpido muhri- Bu siyaset de lnnilterenm hu 

il dedi, kimi bazı memur
P1anıı-km11 dedi Biz bunun 
ır....mı 7aparken: İhsan ıelip 

de hanıt dinden oldutumu
J'a baılnmaz mı!. Eh, artık 

fazla idL 'Müalüman olu
k olurum, protestan olu -

ra ne' Kafam fena halde 
Aın a l{lç, bell kend ml tut

ya bu gibi insanlarla 
ek lAznndır. Her ne ise, 

1 tldı. Meler bizim lıısan 
n andanberl daram oldu
nlı De bal'llllUI. Bunun şe -
Ye te biraz fazla kaçırmıs. 
de b ltft8 VUl'lllUI. Btae ma• 

1' Pmıya 1talkm11. 
Yor musun bncılmtP inan 

Yavraeuiam, çok rica ederim biç 
yoktan mesele çıkarma. Ne dedin? Asıl 
mesele çıkaran ben miyım? E bu gfl
.zel dofraaa, bu çok güzel. Işten yor
ıan arcın dönüyorum. Baım airıyor 
diye seni neıelendırmeye, oyalamaya 
çah,ıyorum. Sonra üstehk bir iıe ya
ramamış olmak şöyle dursun, durma
dan lmnaoap baıım biaMitBn atntm11 
olmakJa itham ediliyorum. Dotr11st1 .U: 
bclmlar çok nankar mabl6klar11nı.z. 

bir çok f el8ketler hazırlıyorsa _ . '"' . • * bini hasara uğratmış ve hiç za- buna hiç ea~amalıdır. kum sürebılmesl içın A~~~ 
Bağdat 1 (A.A.) - "Ofi,, Pet- yiat vermeden dört tane Hurri- parcalamak ve sonra fstedıli 1{1-

rol merkezlerinin halelden ma- cane avcı tayyaresi düşürmüş - bi ticaret yapmak. 
sun olduğu bildirilmektedir. ıerdir. Almanya Ancak yeniden dobn Alman 

Ge~ Kral lran'da Ayni havalide, Alman tayya- kudreti Avrupada bir ittihat un-
Londra 1 (A.A.) _ Ofi ajan- releri üç bin tonluk bir ticaret CBas tandı 1 ineWeJ ~ru o~arak ~?ründuıtü ~!'dur 

sına gelen bir ha~re göre Bag- vapuriyle mühimmat nakleden Iememektedirler. Izam etmeden ki, İnJ(lltere bizi harbe surükle· 
dat emniyet komitesi tarafından bir motör batıl'JDJ§lardır. Kıtaat <!enebilir ki, Framaz müstemle- mek icin siyaset a~a~lanmı7.1!1 
neşredilen bir teblığde, genç nakleden daha kiıçük bir vapur kelerini İngiliz Imparatorlulun b~al.alıklarmdan ıstıfade e~~ı 
Kral Faysal'm, Irana girmek ağır hasara uğratılmıştır. dan kurtarmak bahis mevzuu $ımdı Frama Mareşal Petain m 
uezere hududu geçmış olan Ra- /tal.yan resmi lebUği olursa, Almanya J'ruısaya mu- $ahsuıda uzab eören ve mazın n 
şit Ali'nin yanında bulunduğu Roma ı (A.A. - "Resmi teb tareke hti'kümlerinin çerçeve _ va~ancıhkları ile alAka k~ k 
bildirilmektedir. liğ,, Giridin işgali için yapılan ha sinden büyük mikyasta tapn istıven bir eef buldulu 1cind 
Irak luiıliseleri karfllllnda rekit muvaffakıyetle devam et - tavizler yapmağa bazadır.,, ki !nJtiltere bize kin ve adav t 

mektedir. Dün Alman kuvvetle- M""t b nl t mi beshyor. 
Türkiyenin vtuiyeti riyle temaslarını temin eden ı - u are name n e n ntıer taraftan t~iltere, ken-

Berlin 1 (A.A.) - Hususi mu- talyan müfrezeleri Adanın ce- edeceqi imkanlar disi için ihtimal dahilinde b~ -
habir bildiriyor: Alman Harici- nup kısmına doğru ricat etmekte Berlin ı (A.A.) - Yan resmi lunmıyan bir zafere enşecek ol-
ye Nezareti, ecnebi gazeteciler olan Ingllizleri takip etmektedir. bir kaynaktan bildiriliyor: sa bile münhasıran kendi men-
tarafından Turkiyenin Iraka Girit lllUharebuintlen Berlinin ecnebl gazete milmes- faatlerinden mülhem olarak ha-
muhtemel bir yardımına veyahut silleri Alman - Framaz miıtare- reket edecelfni .ıayet iyi billyo-
Ira'k askerlerine bir melce ver - alınan deraler ken~esinin bir muahede çerçe- ruz. Fransa .ancak ikinci derece-
mesine dair sorulan suallere ce- Londra 1 (A.A.) - Girit mu- vesi olduğu ve bunun müstakbel de bir dommyon olacaktır Da-Yeni Habeıistanda Habeı vap vermekten istinkaf etmiştir. harebesinden aıman deraıer en müzakerelere açm kapa bırakt.iı ha ı940 da muhasamatın ilk on 

lrak'ta geni vaziyet başta gelmekte ve bunlardan yolunda bundan bir kaç gün ev- ayı zarfında. 500 milyon nü!us-
eri H---'·ldar Yatanperverlerinin Londra 1 (A.A.) - Gintteki düşmanın havadan yapması muh vel Alınan Hariciye Nezaretince lu bir İmparatorluk olan İnRtlte-

UAlrll ı vaziyetin vahamet kesbetmesine temel diğer taarruzlarda istifa- yaplan müphedeye istinaden re cepheye ancak 200 bin asker 

F H • A...a... mukabil Irakta lngilizler vazi- de imklnlan araştırılmütadır. bu mütarekenamenin daha ne ~ndermfştir. Halbuki avni dev-
<Bat tanfl ı ineideJI aa yeti .-•• yor yetlerini tarsm etmekte ve Jrak- Mütahassıslar ve muharrirler gibi imkanlar temin etmekte ol- let senelerce ıürec~ bir _!larp 

ere etmektense, fngilızler- . .. lıların isyanına nihayet veren umumiyet itibariyle kara ordu- doğunu soruşturuyorlar. hazırlamakta oldugunu soylu-
raber .kazanmayı tercih 111 - ~ıre, 1 (A.A.) - Teblıg,, mutareke bu memleketteki in- su ile hava kuvvetlerinin daha Alman Hariciye Nezareti bu yordu. 
r. Habeşıstanda, göller mıntakasm- ıkı b" tte f., bir'~ y p- h usta k ded ki 1 

d d 1 gilizler menfatlerinin uatünlü - s ır sure "'i .uıs.. a us fUJlU ay er mez- '' ngiltere bize bir 
ıı nı hve d tanıt • a son muharebler e mag up e- ğ. . t it 1 ktedi B ma1arını talep ediyorlar. Nitekun k6r imkAnlar günün ıiyut ve- •. 
iıtedt~ rınbi ~~ta lan bir dilen. dtipnanm dağılmış kuvvet- unu ey ey eme r. u deniz kuvvetleriyle hava kuvvet ziyetine bagvlıdır. Roosevelt ve müatemleke muameleal 
t " gı a,. .. ~ 0 lerını çevirmek · in hareketi menfaatlerin müdafaası için bü-
d~ ReWcümhur dun- ıç e- tun askeri vasıtaların harekete !erinin tefriki meeaisi Taranto ve Hull münhasıran Almanya ve gapabillr 

h tap it ~ Ameri rqniz devam etmektedir. · "lm · lA lm' tir Mataban zaferlerini ve Bis - Fransayı alAkadar eden bu mua- tn . . " +~1~ llUU e 
1
"'

1 
zaman, - Dah,ı §ımalde miktan miıte- geçırı esı zım ge ış . marck'ın torpillenmesini temin hededen bazı neticeler -1.ara • .ıdltere bıze ~ır lnta ll'.llUI"" etı onun arkasındadır" madiyen artan Halu.a vatan - Şimdi askeri bakımdan mese- lf&A dası ve hatta bır mflstemleke 

Yerinden ıu•ratacak de- "'~ le •u suretle hu··1ıı.-- edilebı·ıı·r,· etmiş bulunmaktadır. Bundan caklarını söylemiııılerdir. Fakat . bilir •--'- ~ perver kuvvetleri ltalyan kıtala- ~ ~ ı b"lh . ......,. muamelesi yapmak lstiye 
t ~uı:ata veaile olan ay- rı bakiyelerine faealasız taarruz ı. _ Almanların yemden nü- başlsa ayni muharrir er ı assa bu cihet Almanyayı katiyyen B bizim uma d ~fr· 

.__~': ~z alan Am.rika - ediyorlar. fuz ve hülfil teşebbiısl~e kuv In~ed~ avcı ta~elerı~e likayt bd'akır. B~ FransaU::u-da :e d~ 
B;.;.~ esJu Büyük El" J,t-' t .a..ıi;ıu•A .. vetle muhalefet etmeje hazır - m ava mey an e Amerlkanuı noktai nazon yada eskı" m-·kıı" ni temin edecek 
·~ de demifür ki: .,,,,gan euı. ., .... "' gore tayya.(e dafi bataryalarmııı ve "'" 

r."t&icbıhur bize h~~..:yetle- Roma 1 (A.A.) - "Stefanı·,, lanmak. Almanların bu teşebbiıa tankların arttırıJmasrnı istemek - Vaşington 1 (A.A.) - SelAhi- şekilde hareket edeceımt. B~ 
~.n lerden geri kalmıyacaldan aşi- . .. yetar mahfillerden alınan habe-r- tarzda hareket Fransamn yenı 

1't kurtarmak için yolu ~- "Te~lit' Şimali Afrikada T~b- kirdır. Bu, yalınz Irak miıdafaa- ~ırler. Bu suretle pe~aşutçüle lere göre, Amerika, bır kaç ni7.anun Jnırnlmuma qtirakini 
-~Memleketimizi dtışµrt ruk un cenup ceph•ınde duş - asının tanzim ve temini ile ba· n ve tayyare ile nakledilecek pi- güne kadar Mareşal Petain'e istilzam etmektedir. Bunun için 
ek çl~, ~ni~erlız bdizonae hnarpması~ .. ~ :1::1a~":1~~~J;~ .. oldDuğu Şanlacak bir i• delildir. Ayni za- • ~~ ı:vv~~~lar .!\,: tebligatta bulunarak sCSz1erden Fransa aullıü tlcil edecek yolda 

,,.. """ .... "9....... uş- manda 12 Mayıatanberi Alınan- a~a e e e-, d a.,,. ziyade Vichy hükUınetinm mus- hareket etmek zaruretindedir. 
1 bı:J: ulaşamadılı bi~ za: man, ~~ıata uğr~tır. Tay- lann kontrıollerini takviye et - genış~etmeğe vakıt bulmal an ez takbel hareketlerine bakılarak tnııliz emperyalizmi tahrip et-
i d P edene, harp tımdi Y~f:f:: b'fı,0= '!:F git ~ilderi anlafl)an Surıye cihe · :U~ ~ ~ ~~~ide Fransız - Alman işbirlilf haldan- mek için harbe muhtaç olabilir 
ıtı:n...e~~._ ,,_ ,,__ ...... _tme'- mba .. -·~tır Bu-ft1 upasıru tthde de son derece muteya.kkız 1 ~.-..~· ynı tas. 8

1• G' ~ da bi.IAhara bir hüküm verilece- Fakat Fransa bekasuıı temin _.t
ını ~ ue .nu-uııı: "' .... ___,. • ,-upanm mure~ bulunmamız lizımdır. arın -uare vası ıy e ın ğini bildirecektir. Notayı Hull mek ve bu Avrupamn başlıca 
t leçerse, Allahın hakkını tebatı kurtarılmışbr. Dığer b1:1" Bu teyakkuzun müsbet ted- k~dıklan muvaffakıyet üze- hazırlamaktacbr. Bu notada Al- bir memleketini teşkil ed ~ i-

~bnıtye bütun teşebbus eden- takını tayyareler,. Tobrukta li- birler alınmasını istilzam edip rm~ ehemmi~tle durulmasını man taleplerine bilhasa Suriye tili edebilmek için sulha muh
~ ~ da mahvolacaktır. Cün ~. tesilatım, müstahke~ mev- etmiyeceği meslesi askeri mah- tavzih etmektedirler. Bu muvaf- meslesinde Fransa tarafından taçtır. 

4 r;,~~ti idare etmek hakkı z~en .. b~bardıman etmışler ve fillerde münakaşa edilmekte - f~~t J:: kuvvetleri üstunlu- gösterilen mütavaat hakkında A Sfax hAdisesintn ferdasında 

lqllls bynaklua 81,..S 
mahflllerlnfn Amini Dar. 

lan'm nutku hakkında tefslrler
de bulWllD8dıldarım, fakat bun.. 
dan, ller •uttlula yerde d8'ma• 
na taarruz etmekien ihuet olan 
İngiliz lliY81fltbaiıa mtlteelslr oL 
mıyaeair ve bu hattı hareketin, 
Alman ıüakkihnti 81tmdaJd Ml
tb milletleri konumk ieia .... 
vaşan tnıtltere için yaban bir 
hak delil, zaruri hlr vazife ol
hP lldleesinln cabıılahilec~ 
iini bildirme1dedirler • 

İngiliz matbuatı, Alman ~ 
Fransız 1'hlrliti filll aeticeler 
vermiye başladıiı zamandanbe• 
ri, Vich7 htikikmetine kaqı ~d~ 
HtH IHlcmaluda bulmmıakta, 
Fnnauın Wtuaf bir dnlet ol· 
madJ.iuu, A~ llarp is
tihalitı içli; fürika1a. 
nnm ·l'raals igllerild •tim. 
ktia elnp kadu lmnlJank· 
bombanlıman edllmed llnm 
ıeldliinl 78ZJll8]rtadırlar. 

Bu ifbirliii ile 79kınıılan aıa.; 
bclar ola Ameıib latlk6meti"" 
nin de b1lllnlerM lh"'8I P .. 
tain'e 'bir aot. ailMlerenk, Fnm. 
1aya llit 1anue ~· 
kentııoltldll, ı.rp -= ........ 
da kullaıhnuı demek olmadı-
iuu ve böyle bir tefslrla ~ 
ymm kllıellmle Wlhn'il Ame
rUcaldan alAkllÜr .._ n.br 
h8va tlslerbaia Al ..... r tua-
fmlaa Jralla·'- leltep .... 
caiuu ve Amemtlamm '-.._ 
IUdee~~ 
haber verlhneldeııllr. 

Alman • l'rells leltlrftlhdm 
Cehelltank'm, Tmen'mn, Sa. 
rlyenin Ahunlar tmfnMlm lt
ıali te.eb•Ga1erl. l'ranlas ..... 
muı tarafıa4u tabl7e ..ıe. 
İtalya dounm.. ile t.ıl1h 
lonam·a .-ııla ~ 
nn vukuu fsı,nyamn Jaarlte q. 
tirald, MISlra kup Abna ... 
arrmunn tlMetlemned. -.en 
nihayet Amerlbma .. llu• 
~.ıWnetieela'W•
ıı lhthnali ~oldur. 

•• "AN'l'BN 
·AUCtOa aittir.,, bır müh~t d_e~unda infilak dir. Fakat bu ihtimal hiç fÜP- gunun_ . . oldutunu ileri ıü- merikanın noktai nazan ve Fran şunu beyan etmek isterim Jti 
Harp luızırlıldarı vuk~ ~~tış~~e~lri m:yıs hesiz müstebat addedilmemeli- renlerm ıddiasmı boşa ÇJka?ml§ - sız - Amerikan münasebetleri • Fransanın limanl nnı ve muna- -----------• 

gec!~ gı ız. ak ı: b ın- dir. tll'. nin ıslahı için Fransanın takip et- kale yollarını serbestee kullana- ıiyaaet şudur: İngilizler 46'm • 
gazı uzerine hır aç m a at- Raşit Alinin Bağdattaki Alınan k y • ~esi lizım gelen siyaseti izah bilinesi hakkına riayet ettit - nı her nerede bulurlarsa, orada 
JDIŞ~r. son günlere! ve ltıalyan elçileriyle birlikte Atlanti 'te enı edecektir. iyi haber alan mahafil mek hususunda her zamandan taarruz edeceklerdir. Bii76k B 

Şarkı ~ika~ Amlara mmt e Irana iltica etmiş olması da Al- lerden ögrenildigine göre "mil- ziyade kati karar venni.t bulu- tanya bu mlıver devletleri 
Tobruk c~varın b uk 7- mantarın derhal bir mudahale - Bir Takip Daha tareke mucibince tayyare mey- nuyorum. ne kaqı yalım kendlsl tctıı de· 
kasında b~ muh~ .. ~ :'yf:ı de bulunmaları ihtimali olmadı- danlarmın kontrolüniın., bu tay- Mareşal Petain fle yekvücut ııı, Avnıpamn taba'kkum altına 
miftir. Duşman u ldamo m : iını göstermektedir. Bu keyfi- m.. ıarafı ı ineldeJ yare meydanlarının harp mak- bir kütle te,Idl eden md16p va-~ biitGa milletleri ~in ele 
ujramıftl1'. Galla ve Sbir çok ç~r Z:: ayni zamanda asiler reismin Bir deni.zaltı batınlmıf satlan için kuU.anılabilecesp de- tanımız, toprab berinde zorb - bır bayat ve memat mücade 
takasmda kıtaatımız bunla .... ,.le bir müdahaleye kat'i bir mek olmadığı da notada bıldi- bklara meydan vermiyecek: ve ine~ bulunuyor. Bin 
pışmhalarpsidal hb~';1Jlm':e~~lenmiş: elmtnitmyet ktbesedirlemedijine de dela- teb~!.lin,,· Altlas(A.dAe~~zinde "Rsahesu! rilecektir. Çunkü, böyle bir tef- bayraiJna hakar t ettirmiyecek aleyh 'bu dup:ıanı her nerede 
nn e e ımıze e e e • . "" . . . sif garp yarım küresindeki Fran- kadar şeref sahıbidir.. ~ anyabilirse, orada tak 
tir. B~ daha zaman l(eçince keşif vazifes~yletnD>:~ellef .tayya- sız mustemlekelerindeki hava Darlaıa Yklıg'ge dindi etmek tn.ıttere için 7ahm b 

Stalin Finlanda Sefiri 
ile Görüştü 

Moskova 1 (A.A.) - Halk ko
miserler heyeti reisi Stelin Fm
lindanın Moskova Elçisi Paasa
viki'yi kabul etmiştir. Mülakat 
yarım saat sürmüştur. 

zetecilera yaptığı beyanatta de -
miftir ki: 

"Rosevelt, sayısı bir rekor teş.. 
kil edebilecek derecede çok olan 
bu mektup ve telgrafları Hyde 
Park'da hafta tatıli esnasında 
tetkik etmektedir. Bunlann yüz 
de 95 i Roosevelt'i tasvip et -
mektedır. Yüzde beşi ise tama
miyle tasvip etmemekle bera • 
ber bu nutku red de etmemek • 
teclir •• 

b~ mütareke Irak isyanmm. in- reler dün bır gılız denızaltısı üslerinin de Almanlar tarafm _ . bak deıtl. ayni zamanda anut 
gıltere ile bazı Arap memleket- batımuflardır. dan kullarulabilecelf demek Vichy, 1 (~. !4·> -:- Fransız bır vazifedir. 
leri arasında tabiatıyla çı!w'mif AmerUuula talim görecek 1 Batvekil Muavını Amiral Darlan 
oldudğu son müf}dillerl de Y• /ngiliz t U • 0 ur. Pariae yaptılı seyahatten dün Frtıuanm proü.,_,, 
tıştlrmağa yarayacaktır. Bu 811- agyarec en otleden sonra Vichy'ye dönm~ T __ 

1 
(A.A ) ~n.tL 

retle Almanların Arap dünya- ~ 1 (A.A.) - Amerika Groenland'taki Alman tür. ~· - "P-
s.nı Ingiliz Imparatorıuıu aley- t!ct!r .. ıtere, modem harpte bu /ngllterenln F,.,,,,.,,.• 1ttırıı llne ~..c.':'8':u.tlılaet11tı1lllll~i 
hine alevlendirmek huawnmdatt kaU bir rolü olan hava •-L--yonlan Tahrip Edi)mKı -'··---U .ı_,ıu.-ı.- bÜJÜI'-..-, 111,,_~ pi.Anlarının da yanhş bir he.aba k~tlerinin terakkisi ve J(eniş- ISt8S --ır -.~H llC'p~ büyilk elçili Str WWW1ll1 
ı.stinat ettirıldıği görülmüş ola- irini~ üzerinde butün dikkatle- So M~va 1 (A.A.) - "United,

1 
• Londra, 1 (A A.) - Jl'ransa bir ~~ver8ertb .~mtakt aktır toplamışlardır. Bu sebeple - vye onanmasının organı o an Bqvekil Muavini Amiral Dar· lim-!Jluw -•••-

c · dlr ki, yeni İn,pliz tayyarecile "Krasnaya Flota,, gazetesinde lan'ın nutku hakkında tn.wz si- bombarchnumm• ve 8 l'r~IDllZlll_ 
KAYIP: 1336 senesinde Ter

sane askeri fabrikalar müdiriye
tinden alınış oldu~ terhis tez
keremle sair evrakımı cüzda
nımla zayi eylemiş oldutumdan 
yeruaını alacdmıdan esk · inın 
hukmü yoktur. - Kasımpa'8 
Y edikaptı Zincirlikuyu caddesi 
ın numarada 1314 doğumlu 
Halil oilu Etret 

rinin talim devresi 7 Haziran - Biamarck'm batmumdan bah- yad malııfilleri her tttrl6 tefllr- ,aNlan,...... Jl"oteltO «ıılllt:lr. 
dan it~n baıhvacaktır. Ame- leden Yel'DUıfef, bu •T bidaye - den imtina ediyorlar. 
rikada sekiz bin İnJ(ıliz tayyare- tinde GroenJand'dald Alman rad a..nı mahftllertn "- dk6. -
cısi yetiıtirilecektir. İlk tayya . yo ve meteoroloji iltayonlarmm tundan ta n tice çıkanl6Wr ki ZA • 
reci kafilesi 550 kişiden mürek- tahribi netJcesinc:le Alman de- İn«fUı Jı6lc6metinin styuetl A ~ ~~ 1•~. = old 
keptJr. niz istihbarat lerVW faaliyetinin mfra1 Darlan'ın Bftyf)t Bl'ltaJı- -. -- .:; • L zayi 

St mson diln k vfiveti bildir- alır bir darbe yemq oldujunu va al yhfndek del lr8eum Yı n 
miş ve Amerik dak tayyare kaydetmektedir aamafih Y: r- ka y n m ohm oıJJJ:ııildljbnı 
meydanlan sayesinde tal me kı- maşef, bu iıltasyonların Jd er k Bu t ton zamu llfze ~ .. n11ır.ı ... ..t--

şın da devam edılebılece ini ili- tarafından tahrip ec:lilmlf oldUiu m eaddi1i def 1ar a ılil 
ve etmistır. nu bildirmektedh'. ve teablt Mm.......,, B,,ı, -. 



' - TAN 2 - 6 - 1941 

iNŞAAT iLANI ~ .................................... i .......................... ". , ~ ...................................... ... 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : 
1 - Karabükte kurulacak asit siilfürik ve siıper fosfat fabrikası 

inşaatı vahidi fiyat esasiyle \"C kap3lt zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur, 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 527.640,98 liradan füarl'ttir. 
2 - Eksiltme evrakı 30 lıra mukabilınde Sumerbank muamelat şu

besinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 16 Haziran 1941 tarihine müsadir pazartesi günü saat 

16 da Ankarada Sümerbank Umumt Miidürlüğı.inde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 24856 - lı.radrr. 
5 - İstekliler tek!H evrakı meyanın~, şimdıye kadnr yapmış ol

dukları bu kabil işlere bunlnrm bedellerine fırmanın teknik teşkilatının 
kımlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduk
larına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihnle günii saııt 
15 e kadar makbuz mukabilinde _ı\"lkarada Ankarada Sumeı·bank muha
berat miıdiırlüğüne teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kaprtılmış olması liizım
dır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı ıtıbara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (2965 - 4Hll) 

DarDhane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden: 

- Asgari % 97 saf ve tutya ve alüminylimden art yerli malı ve 
tnuhammen bedeli 22750 ve ilk teminatı 1706,25 lira olan 35 ton kulçc 
kurşun kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Mezkur kurşunlarmp ihalesi 9 Hazıran 941 pazartesi günü sa
at 17 de idnremizdeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 iınci.i maddelerinde yazılı 
vesaik ile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını mezktir günde saat 
16 ~a kadar komisyon riyasetine makbuz mukabili verılmesi laznndır. 

Şartnameler her gün idareden verilir, (3981) 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
Müessesemizle milstcriler arasında Linyit kömürü satışları hakkın

da yapılmış olan mukavelelerden nıtitevellit bilcümle haklarımızı 1.6.941 
tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan "TÜRKİYE KÖMÜR 
SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ,, nedevrettiğimi:d ve müşterilerimize 
karşı olan vecibelerimizi de bu müessesenin tamamen tekabül eyledigi 
ilan olunur. (3005) (4259) 

Ereğli Kömürleri işletmesinden : 
Müessesemiz1e mfişteriler arasında Taş kömürü, kok kömürü, briket 

''e tali maddelerinin satı§lan hak:tmda yapılmış olan mukavelelerden 
mütevellit bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi An
karada bulunan (TÜRKİYE KÖJ\TÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ) 
ne devrettiğlmlzi ve müşterilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu mü-
essesenin tamamen tekabül eyledi{iı ilan olunur. (3004) (4258) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
Müesscsemizle müşteriler arasın da yapılmış olan mukavelelerden 

mütevellit bilcumle haklarımızt 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi 
Ankarada bulunan "Turklye kömıir satış ve tevzi müessesesi,. ne dev
:rettiğimlzi ve müsterilerimize karsı olan vecibelerimizi dE: bu müessese-
nin tamamen tekabül €ylediği ilan olunur. (3006) (·1260) 

!ti Bank Umum Müdürlüğünden : 
.Bankamızın, 

a - Ereğli kömürleri işletmesi, Zonguldak, 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 
c - Mahrukat bürosu, Ankara, 
d - Ereğli kömürleri işletmesi, 
Kok ve ihrakiye servisleri Ankara, İstanbul, İzmir, Mer

sin, Ereğli, "}$aradeniz,, 
Yukandaki rnilessese ve servislerinin, taş kömürü, linyit, kok, Bri

ket ve tall maddelerinin alım ve satımından mütevellit bilumum mev
cudat, taahhüdat ve matlubatı bütün hukuk ve vccaibiyle yeniden teskil 
eylediğim.iz: 

Mahdut Mesuliyetli 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

:!irmasma devredilmiştir. 
Alfıkadarlarm 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 - Her cins taş kömürü, kok, briket ile tali maddeleri için FOB 

olarak yapılacak talepler müessese!\in merkezine: 
Adres: Atatürk bulvarı 21/23, Yenişehir ".Mühendisler birliği binası 

'.Ankara. 
2 - Linyit kömilrü için yapılacak milracaaUarın eskisi gibi, "Garp 

linyiUeri i5letmesl,, Balıkesir adresıne,. 
3 - Mahalli ihtiyaçlar ile "Taş kömürü, kok kömurü, linyit,, ihra

klyelik kömiırler için o mahaldeki şube veya acentalarnnıza "İstanbul,, 
İzmir, Zonguldak, Mersin, Ereğli "Karadeniz,, de şube ve depolarımız 
olduğu gibi, muhteli1 şehirlerde acentalar vardır.,, 

4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş ve mu
kavelesi henüz hitama ermemiş acentalarımız ile diğer müstehliklerin 
Ankara merkez.ine. 

5 - Tas kömüril, linyit, briket, kok ve tali maddelerinin ihracatı 
Jlj]erine müteallık hususat için Ankara merkezine. 

Yukanda~i adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, şube 
ve depolarımızın telgraf adresleri: Mahrukat. (3003 - 4257) ..................................... 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BA NKASI 
Kurwuı Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şuh ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muamelelerı. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

liraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo Liralık 4,000 Lira 'I 
4 .. 500 .. 2,000 .. 
4 • 250 • 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4,000 .. 

100 adet 
120 .. 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 .. 4,800 
20 .. 3,200 .. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey lUl, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 

11 llııziran tar .. 'crindP çekilecektir. 

FAYDA 
Haşeratın En Biaman 

Katilidir. 

Sinek, Tahtakurusu 
Güve, Bit ve Bütün 

Haşeratı 

SANİYEDE 

İMHA EDER 
Piyasada adi gaz ile yapılan H 

Avrupa malı diye yalan marka. 
ları F A Y D A yerine size ,·er. 
mck isterlerse aldanma~·ınız 

F AY D A ' yı ısrarla isteyiniz 

HAS AN İsim ve Mar: 
kasına Dikkat Ediniz. 

HASAN DEPOSU ,, ............................................................. .... 
COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Çünkü: Çoctık Ansiklopedisı • Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
'-.ütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hedi)IE!Si olarak 
en çok verilen eserdir. 

çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 1 

mektepten sonra muh-
taC< ol.luğu en kıy
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabilir veyahut U

nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz bır:ı_ 

1 Çünkü: 

kacak bir eserdir. y 

Çocuk A.1s~klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona hoş 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder. 

TAN Neşriyat ·.E"Vi 
Çocul' Ansiklopedi11i iki 

cilitir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. lstanbul , 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verUir. 

~~PA~A ~ \ HAYAT,. YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

l \ '---, İoARrsİNİBtt~N İS'BANKAS IN DA 
iKRAMİYELİ. HESAP_ ACA~ 

r T. İş Bankası " 

Tramvay ve Tünel 

Müdürlüğünden : 

Küçüle Tasarr uf I 
Hesapları 1941 lstanbul Elektrik, 

işletmeleri Umum iKRAMiYE PLANI 
Keşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus
tos, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 İkramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
3 .. 1000 • =3000.- .. 
2 •. 750 • =1500.- .. 
4 • 500 .. =2000.-
8 • 250 • =2000. • 

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

300 - 20 - =6000.- -................................................ 
, Doktor il\ 

1 CildiyeÇveİ Z:hr~vi~ !tchas-
1 

sısı Beyoğlu Yerli Mallar Pa
l 1 zarı karşısında Posta sokağı kö
' şcsinde Meymenet apartımanı. 

26/5/1941 Pa1..artesi giinü saat 15 de muvakkat teminatr 134 lira 
olan ve pazarlık usulii ile ihale edılcceği ilan olunan alçak tevettür mü
zapları için pazarlrk müddeti 18/G/ 1941 Salı günü saat 17 ye kadar tem
dit edilmiştir. 

Alakadarların parasız olarak V<'rilmekte olan şartnamesini Levazrm 
Dairesinden almaları ve mezk(Lr gün ve saatle komisyonda hazır bulun-
maları. ( 4210) 

·pjrJÇ 
P! ~/\Ki~ 
Ç!NKO 

LEVHA 
______________________ .. mil,. ' Tel : 43353 MliHÜR 

~LİSELER il. Limanları iş. Umum Müdürlüğünden : 
Mevsuh İstanbul Rıhtnn, dok ve antrepo şirketi tahvilatınm 941 a

mortismanı Noter huzunmda 27 Mayıs 941 tarihinde idare merkezinde 
yapılmıştır. Bu kcsidt'!de itfa oluna.1 354 adet tah>ılın beheri yirmi iki 
lirad:ın amorti bedeleriyle Haziranda vade. i hiılUI edt"!l iO No. lu faiz 
kuponlanmn beheri krrk dcirt kuruştan bedellerı 9 Haziran !J41 tarihin
den ıtıbaren ödenecektir. 

Hfımıllerinln pazartesi, çarşamba, perşembe giinleri saat 13,30 dan 
16 ya kadar idaremiz wnuml muhasebcsıne muracaatlan, (4250) 

Fenni Sünnetçi 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktaş Erıı: 

Apartmanı, Telefon 

44395 - E\•i : Su::ı.diyc 
İstasyon yanı. 

Devlet Denizyolları lşletm 
• • 
ldaresı 

• A 

llanlarr 
2 Hazirandan 9 Hazirana Kadar Muhtelif Hatl 

Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün 
Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr ıUrat hattına 
lzmlr 2, surat 
Postası 

Çanakkale ilave 
postası 

Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de ( 
neysu) ve Par.ar 16 du (Cümhuriyet~. G 
ta rıhtımmdnn. 
Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de ( 
na farta). Sirkeci rıhtımından, 
Pazar, Pazartesi, Salı 9, 50 de, Çarşamba, P 
şembe, Cuma 16 da (1\1 arakaz), Cumartesi 
de (Sus). 
Tekmil Mudanya post:ı ları Galata rıhtmı 

Karaköy cihetine yanaşır ve ayni mahal 
kalkarlar. 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.00 de 
Galat.."'! rıhbmından. Ayrıca Çarşamba ve 
martesi 20 de (Konya). Tophane rıhtımmd 
Sa 1ı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane rı 
mmdan. 
Pazar 9 da (Ant<ılya). Tophane rrhtımmda 
Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 
(Saadet). Sirkeci rıhtrm ınçlan. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rthtnnmdan. 
Perşembe 13 de (Kade ş). Galata rıhtnnmd 

Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane rıhtnn 
dan. (4247) 

* * 
NOT: Vapur aeferlerl hakkında her türlU malOmat aıağıda te 

fon numaraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir, 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Llma nlar Umum MUdOrl 
binası altında. 42 

Galata Şube ... - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Relallğl 
nası altında. 40 

Sirkeci •• " - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22 

Muhammen M uvak 
kira bedeli 

Bu rundukları mahal L. Kr. L, 

Büyükada iskelesi üzerindeki 8 No. lu dükkan 126 67 9 
,, " " 9 .. " ı 26 67 9 

Nefsi Kadıköy ,, ,, gazino 1450 08 108 
Yukarıda yazılı dükk~nlar ile gazino 1 Haziran 1941 tarihinden 

tibaren bir sene müddetle açık arttırma ile kiraya verilecektir. D .. 
kanların ve gazinonun senelik muhammen kira bedelleri ve muvak 
teminatlariyle hizalarında yazılıdır. 

Arttoma 13 Haziran 1941 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 
Alım Satını Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin tayin olunan g 
ve saatte muvakkat teminat akçeleriyle komisyona müracaatları. 

(4134) 

l' 
ve içtimai Muavene 

Vekôletinden ! 
1 Sıhhat 

1 
Kapalı Zarf Usulü İle İnşaat Malzemesi Almaca 

Malzemenln 
nev'i Miktal'I 

Kahplık çırah 230 
çam kereste 

Muhammen Muvakkat te• 
bedell mlnat miktarı ihale 

Lira Kr9, Lira Kr9, gUnU 

m3 1568() 00 1176 00 20.6.1941 
Cum::> 

Çrrah çam çatı 224,712 m3 12583 87 943 79 , .. 
kerestesi 
Çivi 7625 Kg. 7625 00 571 88 " 
Moloz taşı 3000 m3 10500 00 787 50 ,, 
Çakıl 3000 m3 15000 00 1125 00 n 

Tuğla 1,000,000 adet 26000 00 1950 00 ,, 
Çinko 6000 Kg. 8400 630 00 ,, 
Ruberoit 190 top 30 kiloluk 5700 427 50 ,, 

1 - Ankarada Hamamönünde 'fıp Fakültesi müştemilatından 
ğum ve Nisaiye Kliniği binasında em;;ıneten yapdacak ikmal inşaatı 
yukarıda nevileri, miktarlan, muh:ımen bedelleri ve muvakkat tem 
miktarları yazılı 8 nevi inşaat malzemesi kapalı zarf usuliyle alınaca 

2 - Eksiltme 20 Haziran 194.l tarihinde Cuma günü ve her rna 
menin hizasında gösterilen saatlerde Ankarada Sıhhat ve İçtimai l.V 
vcnet Vekaletinde teşkil olunacak hususi komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstiyeoler bu ise alt şart•ı:ımeleri Ankarada Sıhhat ve İçt 
Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet Dairesinde ve İstanbulda Sıhha 
İçtimai Muavenet Müdürlüğünde tetkik edebilirler. 

4 - Her birinin muvakkat teminat miktarı yukarıda gösterilmi 
Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Komisyonca k 
edilmiyeceği için bu kabil teminat vermek istiyenler daha evvel Vek 
müracaatla bunları alakalı Malsandıklarma yatırmaları ve Komis 
makbuzlarını tevdi etmeleri lazımdır 

5 - Teklif mektuplarının 2490 ·numaralı kanunun emrettiği şe 
hazırlanrnrş ve yukarıda ikinci macldede zikredilen ihale saatleri 
bir saat evveline. kadar makbuz mukabilinde Sıhhat ve İçtimai Mu 
net Vekaletinde Içtimai Muavenet işleri Dairesine teslim edilmesi 
zımdır. (4124) 

Cinsi 

Zonguldak Sahil Muhafız AlaY' 

Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen 

fiyatı M lktarı Tutarı Muvakkat te· 
minat akçesi ihale 

Lr. Kr, Kilo Lr, Kr. Lr, Kr, tarihi 
lh 

Sığır eli O 38 180000 68400 4670 12.6.941 1 
Ekmek Perşembe 
Tab'iyesi O 1,497 990000 14820 1111 50 12.6.941 1 

Perşembe 
1 - Sahil muhafız alayı ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları 

zrlı sığır eti ile ek'11ek pişirme işi 28,5.941 tarihinden itibaren 15 ' 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Münaka: 
nın icra edileceği mahal ikinci makasta Tb. ı. Levazım dairesi olup JJ'. 
n:.>.kasa gun ve saatleri yukarıda gösterilmiştir. 

2 - Talipler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat ı 
vel makbuz mukab!linde satmalma komisyonuna tevdi etmiş bulunacs 
lardrr. 

3 - Münakasaya iştirak edecek zevat ı;artnameyi her zaman Tb. 
levazımmda görebilirler. 

4 - Bu baptaki muvakkat teminat miktarları yukarıda gösterilml: 
5 - Münakasaya i;:;tirak edebilmek için senei haliye Ticaret Od 

kaydını yaptırmış olmak şarttır. (4'84) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Bu yıl İstanbul polis mektebine bir miktar polis stajyeri alJll 

caktır. 
2 - Ortamektep mezunları imtlhansı:z olarak kabul edilecekleri ı 

bi, tahsilin devamı müddetince mektep masrafı kesildikten sonra pC 
memurluğu maaşı kendilerine ücret olarak verilecektir. 

3 - Tahsile 1 Eylfil 941 tarihinde ba~lanacağından kayıt ve kal 
sartlarmı öğrenmek istiyenler 5lmdiden bulundukları mahallin emnı: 
müdürü veya amirliğine müracaat etmelidir, (2917) (412t 

::>ahın ve .Nesriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecılı.ıt ve .Neşrı: 
T. L. S. J'AN Matbaası 


