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Türk Matbuatının 
A. Darlana Cevabı 
-

Amiral Darlanın 11Fransızları Kilikya'dan 
Beyanatından S .. k.. At y I 
Do9an Haklı .• ~. up • ~n a ~ız. 
ve Geniş infial Turkun lstıklal Azmıdır11 

Amiral Darlan hıiUı tarihin tccril
beleri:nden ders almamışa bcnı.i
Yor. Cıhan Harbinden sonra yapı
lan paylaşmanın Fransanm başına 
ne buyilk feltıketler getirdiğini 

MIA nnlamamış bulunuyor. Hfı11i 
kilçük millcUerln emperyalist isti
lalara karşı tek başlarına kıyam 
edebileceklerini kabul etmiyor. 
Türk!in hiçbir zaman boyunduruk 
altmdta yaşamıya tahammUl et -
mcdiğ!ini tarihten ol un ögrcnmc
di ml:' 
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İngilizler Suriye'yi 

Alma nlardan Önce 

işgale Niyetleniyor 

Kıbrıs'ta Müdafaa 

Tedbirleri Ahndı --
~!.. Zekeriya SER TEL 

Amiral Darlan'm Kilikva me
selesinden bahsederken, Türki -
ye hakkında kullandığı versiz ve 
saçma sözler bütün matbuatta 
derin bir hiddet ve infial uyan· 
dırmıştır. Ba:;;ta Ulus olınak ü -
zere dünkü 2azctelerin hepsi A
miralin sözlerine şiddetli muka
belelerde bulunmuştur. 

J?Ün Brenner'de birkaç saat sü - . . . 
ren bir mülakat yaparak siyasi Hıtler ve l\fussolını Brennerde b undan önceki mülfıkatıarında 

General Dentz, Şarki 

Suriyede Örfi idare 

ilan Etti Amiral Darlan'ın Ingiltere -
. ye çatmak vesilesiyle ta 

Turk istiklal harbine kadnr gi -
d_erek Türkiyeyi Fransızlar iızP -
rıne Ingilterenin sevkettiği hak
kındaki beyanatı, bütün 'l'l.:.rk 
~atbua1ında haklı ve şiddetli bir 
ınfial u;yandırdı. Dün hemen bü
tün gaY.eteler baş yazılarını bu 
rnevzua tahsis etmişlerdi . 

Bu derin teessürün sebebi ga
yet basittir. Türkler, istiklal hnr
bine ait meselelerde fevkalfıde 
~assastalar. Çünkü Turkiin is • 
tıklnl harbi, geçen harpte emper
Yalist devletler tarafından ıstıla
Ya uğrıyan parçalanan, veya müs
teınıeke haline kalbcdilen küctlk 
devletler için de Avrupa emper -
~alizminc karşı açılını§ bir ısyan j 
k~~ağı idL Ve bu bayrak, biıtun 
~çillt milletlere, emperyalizmin 

esıri olmaktan kurtulmnk ir,in 
~ip edilmesi lfızımgelen yolu 
gosteren ilk işaretti. 

Darlan, Amiral 'Oniformasiyle 

Dünkü ,gazetelerde Türk efka
rı umumiyesine tercfiman olarak 
Amirale verilen cevaplar-ı.ila
saten karilerimize bildiriyoruz: 

Ulus'ta 
Falih Rıfkı Atay, dünkü Ulus 

,gazetesinde "Amiral Darlan 'ın 
affedilmez bir hata veya gafle -
ti,. serlevhası altında yazdığı 
makalede ezcümle diyor ki: 

"Amiral Darlan İngiltereyi it
ham için bir takım sebepler a -
rarken, Tiirk istiklal mücadelesi 
tarihini bilerek veya bilmiyerek, 
tahrif etmek gafletine düşüyor. 
Bunu bilerek yapmak affedilmez 
bir kusurdur. Başka bir milletin 
mukadderatına taalluk eden bir 
:!Weselede, hadiseleri iyice tetkik 
etmeksizin, uluorta lafazanlık et
mekse, şel"efin ne oldu~unu an
lamış olmak lazım f!elen bir as
kerde, veya, büyük milletlerden 
birinin mukadderatını sevk ve i-

(Devamı: Sa. 5, Sü. 1) 

vaziyeti .e:örüşmüşlerdir. .Miila -ı-
katta Alman Hariciye Nazırı Von r .. -·------··--···-··-·· ....................... - .. , 
Ribbe.ntrop ile İtalyan Hariciye 1 ·.: A S K E R -1 YA Z 1. y E T =.·: 

Nazırı Ciano da hazır bulun- • 

~~~~~~ ~la:a~i~~~oi~:u~~~ '--··- ·-- .... _. ______ ........ - .... ./ 

tefik memleketin hükumet reis· 
leri arasında tam bir ı;törüş bir
liği mevcut olduğunu ~östermiş
tir. 
Berllııden verilen tafsilat 
Berlin, 2 (A.A.) - Yarı rcs -

mi bir kaynaktan bildiriliyor : 
Bugün Brenner'de vukua ıte -

len onuncu Bitler - Mussolini 
görüşmesi hakkında aşağıdaki 
tafsilat öğrenilmiştir: 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 61 

rn:-··••"no-•- •HMHOOHHO 

ı-:~lfar'da1 

rahJidat 

Girit Harbinde 
lngilizler 
Almanlar 

(ASKERİ 

Zaman Kazanddar, 
Bir Üs Elde Ettiler 

1'1ÜTEHASSISl1\UZ YAZIYOR) 

Londra,2 (A.A.)-Birkaç günden 
beri artık bir kimsede şüphe bı
rakmıyan Gıridin tahliyesi yapıl
maktadır. Daha ilk ~nden mu
dafilerin gosterdiği kahramanlı2a 
raj!men İngiliz tayyareleri Girit 
meyaanlarından istüade edemj
yecekleri anlaşıldığı andan itıba· 
ren adanın tutlamıyaca/!ı aşikar 
olmuştu. Almanlar bu itiraz ~0-
türmez muvaffakıvetlerini hava 
ku\'Vetlerine borçludurlar. An
cak bu muvaffakıyet Almanlara 
malzemece, muallem askerce aıtır 
zaviata mal olmuştur. Bu mühim 
noktaya İnJ?ilizlerin kazandıkları 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

r ----.. -······ .. " ! Am~~ikanın Londraj 
i Elçısı Roosevelt' e i 
1 : Anıiral Darlan, Türkiyeyi de, 

büyük devletler hesabına çalışan, 
binaenaleyh şu veya bu emper - ===:::::::========================= 
Yalist devletin tahrikiyle hare • M M ı • • d 

G irit h arbi oıtti. 'Fakat şim
. di bu harbin muhtelif saf

halan ve akibeti iizerindc miita
llialar yür ütülüyor. Giridin on 
iki günde zaptı lngiliz askeri mah 
fillerinde geniş tefsirlere yol nç
nnştır. Jngiliz askeri şahıslarının 
yürüttükleri mütalaa şudur: 

dafaaya karar ,-ermişti. Hatta 
Ba vekil Avam Kamarasında hü
kumetin hu karanm açıkça ifade 
ctmiŞti. Fakat Almanların hava
dan indirdikleri külliyetli ku" • 
vetler kar ısında uzun miiddet 
muka,·eıncıt miimkün olamaılı. 
Bu hadise bize tayyare me~ dnn· 
lnnnın geniş ve her tiirlii miidıı· 
faa \'asıtaJnriyle teçhiz edilme -
leri liizuınunu bir daha meydana 
cıkarımştır. Alman bomhardıman 
tayyareleri Girit tayyare üsle -
rinde zaten zayıf olnn miiclafaa 

1 Haber Götürüyor i 
1 : 

ket eden bir devlet olarak ger - ec ısın e 
~ekle büyük bir tarihi hataya e 
d~şınüştür. O vakit istiklal har -

Vichy, Hür Fransız 

T opraklarana Taarruz 

Hazırlıyormuş ! 
bıne giren Türkiye hiçbir em -
Peryalist devletin yardım değil, 
!~veccühünü bile kazanmış de -
gıldi, cihan harbini kazanan em
~.ryalist devletler, Türkiyede 
~~len bu isyan sesini boğmak 
ıçın_ ellerinden geleni yapmaktan 
çekınrnemişlerdi. Bunların başın
da da Fransa vardı. Fransa Kilik
Yadaki azlıklan tahrik ederek bu 
talara sahip olmak istiyordu. 
~avası haksız, hareketi miiteca -
vız~i. Türk milleti, her yerde ol
~ugu gibi, kilikyada da mü~~e~~ 
lilere karşı harp etti. Kan doktu 
ve tnilli hudutları içinde bulun -
iası lAzımgelen yerleri Fransa -

an cebren nldı. 
Arnıral Darlan'ın sözleri bize 

Yalnız. o vakit dünyayı paylaş -
tnak istiycn ild müttefik devlet 
arasındaki rekabeti göstermek i· 
~ıbariyle dikkate şayandır. F_a -

at bu sözlerin bundan ba§ka ıfa
de ettiği hiçbir tarihi hakikat 
Yoktur. 
liib.Aıniraı Darlan hula tarihin tcc-

. elerindcn ders almamı~a ben
zıyor. O vakit yapılan paylaşma
~·~ Fransanın başına ne büyük 
elaketıcr getirdigini halfı anla -
:~rnış bulunuyor. Hala küçük 
k ılletlerin emperyalist ıstitalara 
b ;rşı tek başlarına kıyam ede -
bı k~klerini kabul etmıyor. Hal-f 1 Suriyeye bakıp neye ibret f rnıror. Guya mandater sıfatiy
i e. gırdıği Suriycde Fransa halk 
~ın. ne yapmıştır? Hiç olma1.sa 
r Ur_ıye hnlkınn kendisini sevdi -
d ebılrniş midir? O halde '.riırkler
lfıen ne bekliyordu? Fransız ısti
~ına karşı kollarını b,~ğlayıp 

ansız tahakkümüne boyun eğ -bek nü? Türkün hiçbır zamrın 
t 0 Yunduruk altında yaşamıya 
ahamrnül etmedigini tarihten ol

sun öğrenmed· ·1 
0 

ı mı. 

Jn .nun için Amiral Darlan'ın 
T'~ıl~ereye karşı gnyz kusarken 
b ~f.~ıyeyi de bahse karıştırması, 
t .~ un .!l1emlekette, bilhassa bü -
vun T~rk :matbuatında haklı bir 

e genış hır hayret ve hiddet u -
Yandırmıştır. Bu aksülamel Ami
rnı I)arlan'a Turkim istikld.line 
~e _kadar ~iddetle ve km•vc~le 
aglı oldugunu gösteren bır nu -

rnune olsa eerektir. 

• 
r~ 
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istikraz Akdi ve Tasc-rruf Bonoları 
ihracı Hakkındaki Kanun Layihaları 

Dün Müzakere ve Kabul Edildi 

-
G. WeygandAnsızın: 

Vichy'ye Geldi ! 
Ankara, 2 (A. A.) - B. M. 

Meclisi bugün Şemsettin Günal
tayın başkanlı,ıtında y.apmış ol -
duğu toplantıda D. bakır istas
yonundan Irak ve İran hudutla -
rına kadar yapılacak demiryolla
rının ikmali iGin istikraz akdin_, 
tasarruf bonoları ihracına, Tiirk 
ceza kanununun bazı maddele -
rinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun layihalarının ikinci mü -
zakerelerini yaparak kabul et -
miştir. 

Meclis bundan sonra askeri ve 
mülki tekaüt kanununun 61 in-

ci maddesinin değiştirilmesi ve ; 
bazı maddeler ilavesine. yüzde 
beş faizli hazine tahvilleri ihra
cına ve Devlet Denizyollan ve 
Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüklerinin teşkilat ve ve
zaüine dair kanunun 20 inci 
madde.sine ic;tinaden İcra Vekil
leri heyeti karariylc yapılım sar-
fiyatın kabulüne dair kanun la· 
yihalannm birinci müzakerele -
rini yapmış ve çarşamba günü 
toplanmak üzere içtimama sor 
vermiştir. 

Almanya'ya ı irak Krah ve 
Yapllan Son Naip Bağdat'a 

Hava Akınları Avdet Ettiler 
Y alnaz Hamburg'ta 36 

Fabrikanm 

Olduğu 

Harap 

Bildiriliyor 
· Londra. 2 (A. A.) - Hava ne
zareti istihbarat bürosu, Ham
burg, Kiel ve Wilhelmshaven'tle 
vuku bulan zararlar hakkında şu 
malumatı vermektedir: 

Son model İngiliz bombaları -
nın yaptığı müthiş tahribat Al
manyanın her tarafında vukua 
ı:telmektedi'r. 

Hambur,ıı?ta yeni bombalardan 
biri Steinwerder sanayi merke
zine düşmüştür. Genis bir saha 
kaplamakta olan fabrika binala
n tamamiyle yıkılmıştır. İnfi
lakların şiddetinden J?avet ~eniş 
bir saha iizerinde biiyük hasar 
vuku bulmuştur. Ve birbirinden 

J>evanu: Sa. 5. Sii. 5ı 

f 

Genç 

Gittiği 

Kralın lran' a 

Haberi 

Teeyyüt Etmedi 
Londra, 2 <A.A.) - Dün Bağ

data giren Naip Abdül-ilah bir 
çok müteberan, Ingiliz elçisi ve 
Ingiliz askeri heyeti reisi tara -
fından karşılanmıştır. 

Mı.tvasalatından az sonra naip 
bir resmi kabul yapmış ve bun -
da Amerika elçisi de hazır bulun 
muştur. 

Yukarıdaki malumatı veren 
İngiliz hava nezareti istihbarat 
bürosu şunları ilftve etmPktedir: 

"Iraktaki imparatorluk ve In -
giliz kuvvetlerinin kumandanı 
muharebe esnasında Ingiliz hava 
kuvvetleri tarafından .>ynamın 

rolden sitayişli bir lisanla bah-

(Devamı: Sa. 5. SU. 4) 

Hür Fransı7.lann Şefi General 
De Gaulle 

Londra, 2 (A.A.) - Miısrakil 
Fransız ajansı Fransız hududun
dan bildirmektedir: 

Evvelsi gün Pariste Fnıns z 
nazırlarının amiral Darlan·ın re
isliğinde yaptıklan toplantıda Al
manyanın Vichy hükumetine yap 
tığı teklifleri müzakere eylemış
tir. Bu teklif şudur: Miıtan•kc u
zerine Fransadan alınan silahla -
rın bir kısmını iade ederek Fran· 
sız miıstemleke kuvvetlerini sı -
luhlandırmak ve hür Fransa im
paratorluğuna taarruz eylemek. 

/Jakar'da takviııe kıta/arı 
Londra, 2 (A.A.) - Mıistakil 

Fransız Ajansının Isviçreden e -
min kaynaklardan aldığı malU -
mat amiral Darlan'ın hür Fran -
sız imparatorluğuna karşı bir ta
arruz yapmak fikrinde bulundu -
ğuna dair başkn yerlerden elde e
dilen malumata tamamiylc uy -

(Devamı: Sa. s, Sii. 7) 

"Gir idin stratejik ehemmi) etini 
inkar lüzumsuzdur. Akdeniz ve 
bilhassa Adalar denizinde lngi -
]iz donanmasının üstünliii{iinü 
muhafaza için bu adaya ihtiyaç 
yardı. Onun için lngiltere, ne pa· 
hasına olursa olsun, bu adayı ınii (De,•amı: Sa. 5, Sü. 6) 

• • ; Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork E 
; Journal Amerlcain'e Vaşingtondan ! 
! gelen bir telgrafa göre, Amerl- ! 
i kanın Londra Bilyük Elçisi Wi- E 
: nant Londradan fevkalAde mü- : 
i hirn ve giı.li bir haber getirmek- İ 
! tedir. ! 
__.. .................. ·-·-·· .. -·········-

T~~k-Alman ~~I 
Munasebatı cK·ı·k 1 K t • • 

-o- ı ı ya yı ur arma Cemıyetı J 
Bir Alman Gazetesi Yazan : Refik Halid 

• ynril~fr hiçbir .. biiyiik imparatorluğun başına gelmemiş şe-
Dostane Bır Makale . kılde ve goz açıp kapaınıya vakit bulmadan tam mana· 

s~) le "lcn~ha·i~~asar'.' .da çökiip diişman ayağına kapanan bedbaht 
N tf F_r?n a hır mu~ne~sılı ağzından ne söyliiyor? "Kilikya~·ı bize in· 
eşre 1 gılızlcr knybcttırdıler!,, diye haykınyor. Fransa Kilikyaya muh

Berlin, 2 (A A.) - Yan resmi 
ve haftalık "Das Reich" gazetesı 
bugünkü ntish\.sında maruf ~a
zetecilerden Rudolf Fıscher'in 
"Dört yol a~zında Türkiye'' ha · 
lıi!ı altında uzun bir makalesini 
neşretmiştir. Bu makale. siyasi 
mahfillerde Tiırkive hakkındaki 
dostane lisaniyle hayret uyandır
mıştır. 

Makalede İngiltercnin mahsu
ıat ve mamulatı nakletmek hu
susunda karsılaştıi!ı imkansızlık 
dolavısivle Türkivede çekilen ik
t.isadi zorluklar tasvir edilmekte
dir. Muharrir Türkiyenin. İn_gil
terenin zayıf taraflarını her za
man pek iyi bildiidni ve bundan 
dolayıdır ki kendisi icın tehlikeli 
olması melhuz bulunmıvan bir 
ımparatorlukla ittifak akdettii!i
ni ileri sürmektedir. 
Ayrı noktalarda nharcket et

miş olmalarına raj?men Türk ve 
Alman inkilapları birbirinin av
nidir. Türkiye. J,tarpteki model 
üzerine kurulmuş hir demokrasi 
değildir. Türkiye kuvvetli. müt
tehit ve disiolinli bir memleket
tir ve orada halkın ivilil'!i icin ca
lışılır. Türkün en büvük arzusu 
istiklalidir. Türkiyede. hiir vaşa
mak emeli adeta bir din olmııs
tur. Atntürk'iin halefi. bu istik· 
lali muhafaza e'\"Oek icin hariri 
!l;İyasetin akilane bir ımrE'tle ted
virinc nezaret etmektedir. Tür-

(Deumı: Sa. 5, Sii. 4) 

taç mı)·~ı? Ancak ora mı ele geçirince mi ana yurtta salah beli -
rcc~k. hırazıcı~ servet ve refah yiizii görecek, milletin hamı do
yııt•nk ,.c lıenzıne renk gelc<:ckti? Yoksa Kilikya, nasılsa 3 aban
cı) a kaı•tırıhnış bir vatnn parça ı, Ren nehri gibi bir emniyet sa· 
l ı . ı, ) ah ut ta, ırktaşlariyle dolu bir nüfu kaynağı mıydı? 

lia) ıı, hiçbiri! Fransamn dört kıtada on bir milyon kilomet
re muralılınında ve 60 milyon insanla meskun miistenılekcsi, o gu
zcl türkçc tabirle, "söıniirge" si vardı; kendisi sadece yanm mil 
l on kilometre genişliğinde \'C 38 milyon nüfuslu bir devletcık 
olmasına ragmcn! Üstelik, e as menfaatleriyle hiçbir alakası bu 
hıııınıyan hir vntan köşemizi yutmak istemesi ne öJçüsiiz bir hır 
sa, ne k11rkunç bir oburluğa, ne bezd irici bir şimanklığa delalet 
eder:,. 

Kilikyal ı pazardan dönen yanlış bir hesap, bir zafer hatası sa
yarak çoktan unutu p gitıneli)di, değiJ mi? işte size, şimtli, asıl 
şa~manız lfızımgelen bir meseleyi ifşa edeceğim: tl'ansada, birçok 
gcncrnlkrin, mebusların ~e bir siirii irili ufaklı, pantalonlan du· 
şiik, sıtmndan karaciğerleri k uruyup çehreleri irin ren~i bağla • 
ını~, başlarında sam yeli esen müsteınlekeci.lerin idare ettikleri 
bir (Kılik~ ayı kurtarma) cemiyeti mevcuttu. ikide bir toplamrlar, 
"Ah!., ederler. ''\'ah!,, ederler; broşürler yayar, kitaplar basar 
nutuklar sö~ ler; tilki kiyaseti bile gösteremeyip yctişeıne4iklerı 
üziiı•ıı! ek§i demek şöyle dursun, gözlerini bize dikip Kaye;auadaıı 
prıy umarlardı! 

Fransa, bu açgözlülüğiin ilk cezasını - hem de sulh zamanın-
da, a kcı·i kudretinin kofluı:~ henüz malum değilken - K ilikya -
11111 amıhtan olnn Hatal''ı kaybetmekle çekti. Arkasından Suri:v<' 
ile arnsındnki pamuk ipliği koptu; Tunusun eli kulağında; Fas ~ol 
en· Amerika "e Okyanustaki araziye gelince: havada bulut, scı 
on~ unut! Asıl yurdu hiç sormayınız: Lokomotif çarpmış kol un 
sürüsiı gibi perişan bir tablo arzediyor . 

Göriiyorsunuz ki, sözünü bihniyen fena politikacılar, milleti 
nin uğradığı felakete karşı her şeye rağmen duyulan rikkat hi si 
ni bile ytirekten silip atmıya sebep oluyorlar. Bana kahrsa (ka~ 
bedilmiş Kilikyayı kurtarma) cemiyeti yerine artık (kaybedilcıı 
milli şerefi yoktan varetme) cemileti kurn_ıak , bundan sonrıı tl 
yedi nH'mlckct aşırı yahancı kapılnnn kilidini zorlamaktansa k<'n 
di c\'inin kol demirini saı:lam ' urmak ' e şahdamarını koruma! 
daha doğrudur? 
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Amerika tam randıman .ııla
rak çalıştığı takdirde, dün~ a 
kömür istihsalatının ~ ü:ıde 34 
ünü, demirin yüzde 38 ini, ba
kmn yüzde 30 unu, pamugun 
yüzde ellisini ve petrohin ~·üz
de altmışını elde etmektedir. 
Amerika dünva otomohil ima
latının da yiizae seksenini elin
de tutmaktadır. Zirai istihsn:.i
tı da ayni derecede zengin ve 
ıniitenevvidir. 

Rekor teşkil edecek kadar kı
sa bir zaman zarfında kcn 

di vasıtalariyle Atlantiği ~cçerek 
Ingiltereye gelen Amerikan tay -
yareleri kısmen Britanya tayya
ı Irrıne faık olmakla beraber hiç 
de ılse müsavi va7.iyettedırler. 

Amerika büyı.ik miky~sta tay -
yare istihsaline başlıyalı ancak 
b rkaç ay olmuştur. 1941 şubatın
d bır aylık harp tayyaresi mec
mu ıstihsali 972 ye baliğ olmuş
tur. Mı.itehassıslann söylcdigine 
g re 1941 5iCilesi sonlarından ev
" el aylık imalat 3000 i 'bula::~k
tır. Hıtlcr bu rakamın yarısından 

lasını im.al etmey'i asla iımit e
" nez. Bunda Britanya istihsa -

•• dahil değildir. 
Ingıltereye 19Dderilen •rama -
'>- k ve Moha.,s Amerika avcı 
yarcleri şimdıden hizmete gir 

bulunuyor. Bunlar daha yc
modelde Amerikan Hurricancs 

'\-e Sp.tfıres'Ieı·i demektir. 
Amerika Blıyük Brıtanya için 

on ll" 1sıınli çok .kuvvetli 
ı, bombardıman tayyarclerı ii
etmek uzeredir. 

1J iTt motörlu "Boeıng,, 19'' lar 
a n bahsedildıgi çok duyulmutJ -

r. 
Bu 'tayyal"eler, Nevyorktan kal 

krp Berııni bombardıman ederek 
slcrme dönebilirler. Bu onların 

kudretlerini ve faaliyet çaplan -
ı gosterir. BunlaT 70 tonluk sag 

lam surette zırhlı ve kuvvetli 
k-ilde rnlılsellih bembardnnan 

tayyareleridır. 
Bırleşiic Amerikanın en büyük 

tayyare fabrikası Mısırda az ta • 
nuımaktadır. Btıyük Brıtanya ve 
Amerika <için mütemadiyen hava 
ılalu ımal eden büyük sanayı 

m rkczlerınde yapılan 'Curtiss • 
"h r ght1erdrn ve Lockhced ler • 
d n bahsedıldıgi çok işitilır. Fa -
kat çok süratli ve kuvvetle miı -
s ·lluh Martin avcı tayyarclc1·iııi 
ımal MaTtın kumpanyası gerek 

&al ,hacmı, i§er.ek .bu ışc tah
a.u; edilen sermaye ve gerek kul
lanılan amele miktan itibariyle 
bunları çok geçmiştir. 

Daha iınd.işesiz unw:ılarda tu
rızm tayyarelerı imal eden "Doug 
las CoTpOraticm,, miıesgesesini 
zıkredelım. Hemen Martın mües
seseleri kadaT ehemmiyetli olan 
bu fabrika şimdi ağır bombardı
man tayyarecilıginde tem.ıyuz e
diyor. 

* * 
T:amamen madenden mamul 

ilk avcı tayyaresi olan Hall 
ı;ayyarelerini de unutmamalıdır. 
Bunu ııı.şa eden Charles W. Ha11 
çın asrı tayayrenin babasıdır de-

nebilir. Esaslı maddesi ahimin -
yom olmak üzere tamamen nıa
dcııı bir tayyareyi ilk defa yapan 
odur. Bugün diğer bir çok Ame -
rikan hatta lngiliz fabri.ka1arı 
HaJI tarafından keşfedilen ltsul 
leri kullanmakta ve ona 1h lira 
hakkını ödemektedirler . 

Mevcut Amerikan fabrikaları 
t m randımanla çalışmaktadırlar. 
Fa.kat birkaç aydanbcri diğer bir 
takım fabrikalar inşa hahndedu· 
ve bunlardan bırçoğu pek yal{ın
da tam surette faaliyete başla -
mak tizercdirler. Curtiss • Wright 
kumpanyası Nevyork civarında 
BuUalo'da pek büyük bir fabri
kanın inşasını bu yakınlarda ha
ber vermişti. 

Birçok fabrikalar yalnız \ay • 
yare motöriı ımal ctmektedir1er. 
Hususi anlaşmalar sayesinde 
Rolls - Royce ve diğer dünyat"cl 
meşhur makineler Amerıkada 
ıınal edilebiliyor. Bu suretle son 
ubat ayında Amerikan sanayii 

2600 tayyare motörli imal ~tmi'] -
tır ki, bu miktar 18 ay evvelki 
imalata nazaran 13 defa daha faz 
ladır. 

En mühim Amerikan tayyare 
fabrikaları Kaliforniyada bulun
maktadır. Lockheed atölyeleri mu 
&emadıyen buytime halindedir. 

Her ne kadar Amerikan tayya 
re fabrikalarının randnnamnı yal 
n~ resmi rtıahafil bilmekte ise de 
hn son altı av zarfında istihsal 

kabiliyetlerinin iki misline çık -
tığı soylencbilir. 

* * Bütün bu 1aallyetlcrin "ere-
bileceği netice haKkmda 

* * 
Sik~o mezbahalarında, bir 

günde, 100,000 ;,küz, ya -
rım milyon domuz, bir o kadar 
da koyun kesilmektedir. Konser
ve haline sokulan bu etler, c'un
yanın mühim bir kısmını besle -
miye kafi gelmektedir. 

Büyük göller mmtakasında ye
tişen elmalar. Kalüorniyada ye • 
tişen armutlar, şeftaliler, ve .Flo
rida da yetişen portakallar, muz
lar, mebzul, ve nJ!fisUr~ 

Virginie'de, bol miktarda tü -
tün yetişmektedir. Ve tütün sa
nayHnde de, yüzbinler<:e amde 
çalışmaktadır. 

Missisipide, Nouvelle Orleans
da, Louisianede, A1abamada, pa • 
muk ycti,c;mektedir. 

Texasda, Arkansasda lndiana
da, zengin petrol kuyuları vardır. 

Demir madenleri ise, Şıkago, 
Milvankee, ve Cleveland civarın
da, Ohioda, Wisconsindedir. 

Hiı!Asa, Amerika, her nevi is
tihsali sade kendisine degil, dun -
yanın birçok başka milletlenne 
de bol bol kifayet eden bir kıta -
dır. Fakat ihtiyar Avrupa kıta • 
sında, Cliınya sulhıinu yıkan dik -
tatörler türememesi "§artıyle ... 

O sonsuz servetin teşkil ettiği 
muazzam, ve ayni zamanda fan] 
kudrete kafa tutulumıyacnğına i
nanmamak da imkansızdır sanı -
rız! 

Yeni Müdafaa 
. Pulları 

Velci1 1 Dün Şehrimrzde 

T etkilelere Baştadı 

TAN 

Fiyat Mürakabe ·-;~·;~-~,-A-çı-ld-.· --ı Francala 
1 Tahdidatı 
Dün Başladı 

Fiyatlan M!lrakabe B!lrosu memur-
larına mahsus kursa, dünden itibaren 
Ticaret Odası salonunda başlanmış -

mlştlr. Faruk Sunter, açılış nutkun
da, dunynnm gcçırdiği harp kar:ıı -
sında, lktısadi hfıdiSelerdc vukun ge
len tahavvullerden, bunun neticesin
de devlctın iktısadi hayata müdahale 
etmek zaruret.inden bahsetmiştir. 

nrfnlart Kapananlar 

Teşebbüste Bulunuyor 
Belediye. francala sarfiyatını 

tahdit <'tmiyc karar vermiş, mev 
<!ut 27 francala fırınından dört 
tanesinin francala yapmasına 
müsaade ~tmiş ve francala unu 
tevziatını da buna ı?Öre yapmış
tı. Evvelce verilen 127 çuval 
francalalık un 20 çuvala indiri -
lince bunların 12 çuvalı halka, 
sekiz çuvalı da hastanelC're tah
sis edilmişti. Fakat yapılan kon
troller bazı fırıncıların ekmeklik 
undan francala yaptıklarını ,gös
termiştir. Belediye reis muavini 
Liıtfi Aksoy. yaptığı tetkikler 
esnasında ekmeklik und3n fran

Dcrsler yirmi bir gün devnm ede - cala yapan bir fırıncıyı suç üs -
Fiyatları Mürakııbe Umum Müdürli cck, kurslarda muvnffnk olan tale _ tünde ynkalamış ve sahtekar fı
ilçüncil dersi Ticaret Ofisi Mu - be ihtiktırla nwcadele teşkilll.tmda rıncı hakkında zabıt tutmuş, ad

liyeye sevketmiştir. 

Ur. Kursta, ilk ııçış dersini, İaşe Mlis 
leşarı namına, İaşe Umum Mudliru 

Fnruk Sunter vermiş, ikinci dersi :le 

hasebe M!ldiıril Osman Fikret ver - çalıstırılnraktır. 
Diğer taraftan francala, fırın

'Ctlanndan bazılar bu tatbikattan 
şikayet etmektedirler. Bunlar. 
tahdidin haksız yapıldıjtını ileri 
sürmekten bilhassa şu noktalar I<.onf orlu Sığınak 

Yaptırılacak 
üzerinde durmaktadırlar: 

Çalışmasına müsaade edilen 
fırınlar {kura) usuliyle tesbit o
lunmuştur. Fakat baZl fırıncılar 
(kura) ya iştirak etmemişlerdir. 

Dahiliye Vekaleti, Bütün idare Amir ve 

Sığınak l~lerine 

Kura ~iHrken fırınlar, semt
lere göre ayrılmamış ve şehir 
bir kül halinde mütalaa edile • 
rek kura çekilmiştir. Halbuki 
kura ile tesbit edilen fırınların 
bir kısmı ne ~hrin francala ih
tiyacını karşılayacak, ne de Be
lediyenin lüzumlu ~ördüğü sıhhi 

Memurlarınm Siper ve 

Hız Vermelerini Emretti 

ADLİYEDE: 

Dileaci Havvayı 

Öldüren Remzinin 

Muhakemesi 

Dahiliye Vekaleti, pasü korun 
ma tedbirlerinin takviyesi için vi 
liyete bir taminı göndermiş, ida
re amirlerinin çalışmalaraa hız 
vermelerini istem~tir. Dahiliye 
Vekaleti bütün idare amir ve me
muclarının pasif korunma işlerin-
ele gayret ve himmetle çalaşmala
rını, bu husustaki kanun, nizam -
name ve talimatnamelerin emret 

80 yaşındaki dilenci Havvnyı üği tedbirlerin .süratle alınması
fazla parası vardır zanniyle eski nı temin etmelerini emretmiştir. 
adliye arsasında gırtlağını kese - Kaymakamlar icabında kendi 
r~k öldüren Yugoslavya tebaasın mıntakası dahilindeki hususi mü
dan Remzi Hasanoviçin muhake- esseselerde ve evlerde alınan ve 
mesine dün devam edilmiştir. Mu alınmakta ol-an tedbirleri, yapılan 
hakeme esnasında müddeiumumi tesisat ve hazırlıkları ·kontrol e -
muavini Ihsan mütalaasını söyle- decek, lüzumlu direktifler vere • 
miş ve Remzinin idamını iste • ceklerdir. Kaza emniyet amirleri, 
miş, fakat yaşının küçük olduğu nahiye baş it'omtserieri, "°" kare • 
.görül4"ü§linden 21 '!ene trapse kol amirkrl kendi bölgelerlrıde
mahlCüm edilmesini ta1ep e'tıniş- ıki mües.5ese ve 'f!'O'lerde pasif .ko· 
tir. Muhakeme karar teflıi.mi için runma için .alınan tedbirleri, ya• 
başka güne kalmıştır. pılan tesisatı dikkatle takip ede • 

ihtikar Davalan - 'Mayıs ayı cek 'Ve muayyen mücidet ıiçinde 
zarfında ikinci asliye mahkeme - hazırlaklarm ikMal edilmesiae ça
sinde 40 milli korunma davası lışacaklardır. 
gelmiştir. Evvelki aylarda gelmiş Kaymakamlar, pasif korunnıa 
olan davalarla bera~r Mayıs -ayı işlerindeki nokaaniardan -emniyet 
içinde karara bağlanan davala • Amirleri ile, nahiye ba~ komisE!r • 
rın miktarı 43 tür. Bu karnrla • lerini ve karakol amirlerini me -
rın 34 tanesi mahkfımiyet ve 9 sul tutacaklardır. Bu memurlar 
tanesi de beraet ile neticelenmiş- biri her ayın 15 ine, diğeri 27 si
tir. ne kadar yapılan işleri ihtiva et-

Rcddcclilen Dava - Bir mü<t- mek üzere vilSy~te kendi mınta
det evvel: Maarif Vekaleti kendi kaları dahilindeki faaliyet hak -
hesabına Avrupada okuttu~u yiik kında birer rapor vermiş olacak 
sek makine mühendisi Imadettin !ardır. 

Aanman aleyhine 17,500 liralık Şehrimizdelri laal.lyel 
bir ta:minat davasa açmıştır. Da-
va, Imadettinin tahsilden dön - Vıi!yet seferberlik müdürlüğü 
mesini müteakip Vekalet tarafın- nün alAkadarlara yaptığı tamjm 
dan :ver.ilen işi "ihtisasım haricin ve hazırlayıp tevzi ettiği siper ve 
dedir,, diye kabul etmemesinrlen sığınak planlan üzerine kazalar
açılmıştır. Istanbul beşinci asliye da başlıyan siper in~ ve. sığınak 
hukuk mahkemesinde bakılan bu odaları haZ1rlama fealıyetı devam 
davada ehlivukuf raporuna ve: etmektedir • . 
yapılan tetkikata istinat ederek: 

1
1 Kay:m~k~mlar lcendı m~taka -

Maarif Vekaletinin mühendis l - lanndakı sıper ve sığınak mşaatı 
madettine kanuni müddeti için- hak~ında b~ rapo.r haZ1rlamış 
de ihtisası dahilinde iş vermediği 1 ve vılAyete göndermışlerdir. Bu 
anlaşılmıştır. Bu yüzden beşinci raporlara ~ ayı sonuna ka -
asliye hukuk mahkemesi dawıyı dar yapwlan sıper ve sığınakların 
reddetmiştir listeleri de illve edilmiştir. 

- · Seferberlik, nafıa "1e emniyet 

BELEDİYEDE: 

Eğleftce Yerleri Stkı 

Kontrol Edilecek 
Belediye İkt1sat Müdürlüğü 

kaymakamlara bir tamim gönde
rerek bı\tiin eğlence yerlerinın 
sık sık kontrol edilmesini ve ta· 
rife harici para alanlar hakktn

• '1 zabıt tutulmasını istemi$lir. 
Kontrol bu hafta başlayacaktır. 

müdürlükleri memurlanndan mu 
rekkep iiçer kişilik tetkik heyet
leri kaymakamlann gönderdik
leri listeler uzerinde çal.şınıya ve 
yaplan siper ve s.ğınaları ma ... 
hallinde kontrole başlamışlardır. 
Seferberlik müdürlüğü halka teb 
liğ edilmek i.izere kaymakamlara 
birer izahname göndermiştir. 

nacak ve evvelce yapılmış olan şartlan ihtiva eder vaziyettedir-
mevzii .~enemeıe:~en ab~.:ın neti- Ier. Fırınlar ~rek bu bahisler, 
celer gozden geçırıleccktır · ,Rerek d~er iddialar üzerinde 

Kaymakamlar toplantlsından Valiye ve Ticaret VekUetine de 
sonr~ halka yapmalar~ 1~zım ge- müracaat etmişlerdir. Vali key • 
len ışler ve almaları ıcap eden fiyeti ~ik edecelini bildirm.iş
tedbirler bildirilecektir. Herkes tir 
evinde mum vey~ ı:ıet~~l ~am.ba- Beledlve lktısat işleri müdür· 
sı bulunçluracak, ıkı gunluk ı~-e- lüfü bu "hususta ıunları söyle • 
cek suyunu hazırhyacaktır. Umu- mekl"edir· 
mi denemeden önce""de fırınlar "Mevc~t 2'7 fırını dörde indir· 
günlü~ ~~latını . arttıracak Ye mek mecbu"="tinde kalınca, bu· 
şehre ıkı gun kafı ~ıec.~ ~km€k l{iinkü .-rtlar i(inde en muvafık 
çıkaracaktır. Hal~ ~nl~k ihtiy~ç hal şeklinin kura olduğuna ka· 
larından b!lşka bır gunluk ekın.ek rar verdik. Kurayı, ~ri bir kül 
veya peksımet v~ya m~karna ıh- olarak miital'8 ederek vaptık, 
tiyaçlarını tedarık ~~mış olacak, çünkü Adalan, Kadıkö) umi, Bc
deneme yapıldığı muddet zarfın- yo~lunu ve lstanbulu ayrı ayrı 
d~ gıda sıkıntısı çekmiyecekler • mut.la. ~Uc, Kadıköytlnde 
dit· w Adalarda mevcut iki -

PlYASADA: 

31500 Çuval Kahve 
Tevzi Edilecek 

Brezilya kahve •itketinin Ce
nubi Amerlkadan ~etirttiği 30 
bin çuval kahve Ticaret Ofisi ta
rafından satın alınmıştır. Bun -
dan başka Ofisin elinde 1500 çu· 
val kahve daha bulunmaktadır. 

Kahvelerin tevzt işiyle vali • 
ler JJW?Ş"ul olacaktır. Ticaret 
Vekt\leti her vilayetin hissesine 
düşen kahveyi tcsbit etmiştir. 
İstanbulun hissesin~ ne miktar 
kahve ayrılacağı henüz belli de
~ildir. Vililyet İaşe Komisyonu, 
istanbula ayrılan kahvelerin bir 
miktarını kazalara, kazalar da 
köylere verecektir. 

iaşe Miidürlüğü - Şehrimizde 
İaşe Umum Müdürlüğüne bağlı 
olmak üzere İaşe Müdürlüğü teş
kl edilecektir. İaşe Müdürlüğü 
makamı. Vali Muavini derecesin
de olacak. İstanbuldaki İaşe işle
rinin en büyük merciini teşkil 
edecektir. 

Tiftik Standardı - Tiftik ih -
raca'tının kontrolü için yanı lan 
nizamname mucibince dün 1941 
yılı tiftik standart tip nümune
leri meydana J{etirilmiştir. 

Şehrimizin başlıca ihracatçı 
tirtik tacirleri ve alakalı m~mur
larn iştirakiyle hazırlanan nü ~ 
rnuneler ,gözden geçirilmi; ve 
şehrimizde bulunan Ticaret Ve-
kaleti Standardizasyon ve İa.;e 
Umum Müdür vekili Faruk Siin
ter'in tasvfüiyle yeni yıl nfünu
nclcri kabul olunmuştur. 

şer francala fırını sahipleri.ne i
sabet ihtimali fazla olurdu. Bu 
dört francala fırını bulundukla· 
n mıntaka dahilinde üçer şube 
açmıya mecburdurlar. Ve bu şu· 
beler de bu.ıtün açılmış bulun • 
maktadır. Her istiyen vatandaş. 
ister doğrudan doğruya fırından 
isterse fırın şubelerinden 20 ku
ruş mukabilinde bir kilo franca
la alabilir. Narhtan fRzla satan
lar olursa bizi veya en yakın po
lis merkezini haberdar ederek 
haklarını aramak ve francala 
muhteJdrinin cezalandırılmasını 
temin etmek işi de halkın en ta
bii 'Ve en zaruri hakkıdır.,, 

'\fÜTF.FF.RRlK: 

Resmi Dairelerin 
Kadroları 

Belediye ve Hususi İdare me
murlarının maaşları dün ve • 
rilmiştir. Maliye Vekaleti dün 
öğleden sonra defterdarlılta btr 
teljlraf göndermiş. di~er memur
ların maaşlarının da verilmesini 
bildirmiştir. Fakat kadrolar he
nüz ~elmediği için terfi ve ma
aş zammı görenler evvelce al:lık
ları nisbettc maaş almşlardır. 
Kadrolar gelince zamlarını aln
caklardır. 

Mütekait, yetim ve dulların 
üç aylık maaslannın vE'rilmesi
ne buı?ün başlanacaktır. Maaş -
larm verilmesine 9 Hazirana !<a· 
dar devam edilecektir. 

Elektrik Zamları - Yeni zam 
lar dolayısiyle elektrik ve hav:ı
~azı saatlerinin okunma sına baş 
lanmıştır. Bu iş 15 S?iin icinıie 
ikmnl edilecektir. Tesbit tarihi
ne kadar :yapılan sarfiyat eski fi
yat üzerinden hesaplanacaktır . 

~den ~tibar~n posta ve~ - 1 Sinema Sutleri - Yalnız yaz 
~f id~resı yem ka!'~nu'.1: hu • mevsiminde çalışan sinema sa -
kpn'Wenne uyarak Mıllı Mtadafaa bipleri dün Vilayete müracaat 
pullarını k;ıllan.m1y~. başlamıiltır. ederek gece saat 24 e kadar a _ 

Pulla! bır, ~ı ve ~ç k~ruşluk çık kalmalarına müsaade veril
olmak uzere .bır sen halınde çı- mesini istemişlerdir. Vilayet bu 
ka.nlm1şbr. Bır kuf1;Jşlukl~r mor, dileği tetkik etmektedir. 

Diğer taraftan Nafıa VekalPti 
her türlü konforu haiz umumi 
sığınaklar inşasına karar verlfliş 
ve planlarını ha21rlamıya başla -
mıştır. Bu büyük sığınaklarda ha 
va verip alma 'tertibatı, oturacek 
yer, içcc~k su, hala vesair terti
bat yapılacaktır. 

Umumf deneme 
Seferberlik müdürlüğü mefruz 

tayyare hücumlarına karşı yapı -
lacak umumi denemeye ait hnzır 
lıkiara başlamıştır. Hazırlıklar bti 
ayın 15 ine kadar ikmal edilecek 
ve umumi deneme bu ayın sonla
rına doğru yapılmış olacaktır. De
nemede, şehrin muhtelif mınta • 
knlarının hususiyeti gözonünde 
tutulacaktır. Mıntakalara göre ha 
zırlanacak metruz tayyare taar • 
ruzlannın tahrip edeceği yerler 
için hususi programlar tertip edi
lecektir. Bu hususta karıtrlar al -
mak için bugunlerde vilayette va 
li muaVini Ahmet Kınık'1n baş -
karılığında, bir kaymak<tmlsr top 
JantıSı yapılacaktır. Toplantıda se 
ierberlik müdürü de hazır bulu -

Tuhafiye Eşyasının Kar Had
di - Fiyatları Müraklıbe Komis
yonunun dünkü toplantısında 
tuhafiye eşyasının kar hadl..:ri 
tayin edilmiştir. Perakende ola~ 
rak gömlek, boyunbaıt ve diğer 
nevi tuhafiye eşyasının ka~ had
di yüzde 25 ve yüzde 28 olarak 
kabul edilmiştir. 

Ankara da 

Kanalizasyon 

ı.kı kuruşluklar yeşıl ve u.; ku • 
ruşluklar ela turuncu renktedir. 

Bu pullar gerek şehir, gerek 
memleket dahili ve gerekse la
rice tQnderilen mektuplara yrı -
ptştlrtlaoaktır. 

Milli Müdafaa pullan sureti 
mahsusada çıkarılmıştır. Bunlar 
posta pullarından tamamen ayrı
dır. Bu yüzden bilhassa mektup 
ve kartlarını pullayıp kutulara a
tanlann bir kuru!;luk mudafaa 
pulu yerine bir kuruşluk alelftde 
posta pulu yapıştırmamal.ırı Uı -
zamdır. 

Feyzi Daim Öldü 
Ankara, 2 (TAN) - Maliye 

Vekaleti Baş Hukuk Müşaviri 
Feyzi Daim bugün ö~leden son
ra iş başında föceten ölmüştür. 
Kendisi Lotüs vapuru hadisesi -
nin halli için Lahy Adalet Di
vanında toplanmış olan Türk 
heyeti hakimc arasında Türk 
hakimi olarak yer alm1ştır. U -
zun müddf't İstanbulda asliye 
mahkemesi reisliğinde de bulun
muştuı 

Tekirdağından Anadoluya 
Geçecekler 

Tekirdağ: 2 (A.A.) - Tekir. 
d~ından meccanen Anadoluya 
~ideceklerin biletleri da~ıtılmak 
tadır. Sevkiyat 4 Haziranda baş
lıyaralc, on beşinde bilirelccek
tir. Muhtelif iskelelere çıkacnk 
olanların nakli için hükumetçe 
Tekirda~ında yedi vapur avrıl -
mış ve bu vapurların 4, 6, 7, 9. 
10 ve 17 Haziranda hareket cde
cPk lP.ri hildirilmistir. 

Ankara, 2 (TAN) - Ankara 
şehri kanalizasyon inşaat ve te -
sisatı hakkında hazırlanmış olan 
kanun layihasını hükumet mecli
se vermiştir. Ll\yiha esaslarına 
göre, bu inşaat ve tesisat için 
6.200.000 lira tahsisat aynlacak
tır. 

Kanalizasyon tesisatının işlet • 
meye açılmasını müteakıp l!l.ğtm 
suları mecraya akıttırılan mülk 
sahiplerinden bir defaya mahsus 
olmak üzeredir. Nafıa, Dahiliye 
ve Maliye Vekaletlerince mw:tc
rek olarak tesbit ve icra vekille
ri heyetince tasdik edilecek mik 
tarda bir meblağ hczincce istifa 
olunacaktır. 
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Amiral Darlan 

Heybetli Bir Çam 

Devirdi 
Yazan: Naci Sadullah 

Türk milletinin kazandığl is
tikliil kavgasının tarihini, 

alabildiğine derin bir dikkatle o
kumak ınccburiyetindc bulunan· 
lardan birisi de, Amiral Darlan· 
dır: ÇUnkU 1'ürk tarihinin o şe.> 
ref dolu safhası, istiklfıl içba nıü· 
cadeleye mecbur bulunan bir mil 
letin mümessilleri arasında yer a· 
lan nnıirnl Dnrlan'a ders te:ı:kil 
edecek vfıkıalarla doludur. 1''akat 
ne yazık ki, Amiral [)arlan, al· 
nııya muhtaç buluncluğu bu tari· 
hı dersin tnnıami.) le cahilidir. 

Çi.inkii ona sorarsanız, Rilik· 
yn'ya ycrle~cn müstevli Fraosaı 
kuvvctfori iizcrine yüklenen 
'l'ürk orclusuııu bu hiicuına kal -
dıran kumanda. lngilizl r tara • 
fından \crilmi~tir. Ve bu Jıesapça 
Tiirk ordusu, istiklalini kurtar • 
nıak ilhamını, lngiliz devletindea 
almıştır. 
Yazık o bedbaht Fransız mille 

tine ki, bugUn mukadderatını el· 
terinde bulunduraıılnr arasında, 
Amiral Darlan gibi, bir milletin, 
başka bir milletten emir alarak 
istiklale kavuşahilcce '>foe ina!la
cak derecede gafil kiıu$C)cr de 
\•ar ..• 

Amiral Darlan, koyu bir in • 
giliz düşmanıdır. lngiltCl'eye çat• 
nıak istiycnlcr için, birçok taar• 
ruz sebeıılcri bulmak hiş tc miif 
kiil değildir. Fakat tarihın daha 
miirckkcbi lnırurnanuş sayfaların• 
<laki hakikatlerden bile bihaber 
bulunmak, amiral Darlnnı, kullall 
ıııasını bilmediği bir silııhla ken· 
di kendisini yaralıyan biçarelere 
döndiirdii. Bunu.,'1 içindir ki, <lal 
ga geçtiği, ve akıntı~ a kiirek çek 
tiği aşikar bulunan bu eski de
nizci artak, maruf bir şniriıni:ı.in, 
kıract kitaplarına girmiş meşhut 
bir manzumesindeki Amirale beJJ 
ziyor. 

Nutuklarının Fransız halkı ta• 
rdındaıı niçin ıslıklarla karşılan• 
dağını şimdi çok daha iyi anladı• 
ğımız bu amiral, evvdki gUne ~ 
dar devirdiği çamlann hepsin • 
den heybetli olan gnfiyle, 1.iı• 
yalnı:ı bilgisi değil. avni zaman• 
da seciyesi hakkında da ıeııiı bit 
fikir vermiş bulunuyor. 

Çünkü biz, İngiltere hakkmı · 
bu kadar kindaranc kanatler b 
liyen amiral Darlan'm, Daladid 
kabinesinin bahriye nnLı:n oldu "' 
ğunu unutmadık. Ve şimtli enli" 
yoruz ki, amiral Darlan, lngilir;• 
J<'ransız ittifakının temelini kuraJJ 
o kabinede yer almakla, en saıni• 
mi kanaatlerini hile, mc,·ki ihü• 
rasına feda etmi!';ti. Bu menfi fe
dakarlığına baknnJann ona ve • 
rccekleri not, iptidai bir tarih ini 
tilıanında alclığı numaradan da • 
ha üstiin olamaz. Eğer, o, F'ran • 
sanın bugünkii vaziyetine gir .. 
miş bir milletin başında bulunad 
insanlara diişen namuskar '~zile 
lerin neler olduğunu ö~rcnmek 
istiyorsa, Türk istiklal miicnde • 
lesinin o hiç bilmediği tarihini, 
derin bir dikkat ve ibretle oku • 
sun. Bunu da yapmazsa, hi:ıdetl 
alacağı not, hiisniiniyetine vere
ceğimiz üçüncii bir sıfırdan iba• 
rettir! 

iş Ve işçi Bulma 

Te§kila+ı 
Ankara 2 (TAN) - İş ve i$Ç1 

bulma kşkilatı kanun lAyihası 
bugün Mcclisc sevkolunmuştur. 
Mucip scbepl<:'r layihnsında ez· 
cümll' şöyle d<.'nilmcktcdir: 

"Memleketimizde gitiktçe in -
kişaf eden iş hacminin muhta<' 
olduğu elemanların kolayca tc· 
darik edilebilmesi ve iş istiyt'Jl 
vatandaşların da vasıfinnna gö · 
re, l'lvC'rişli oldukları işlere yer· 
lcştirilmel('rine tavassut olun 
ması esascn dC'vlC't vazifeleri m 
yanına ithal edilmiş bulunil • 
!tundan. bu hizmetlcrd<:'n vatan
daşların tam bir ser~sti ile is· 
tifade edebilmeleri için bu j?ibı 
tavassut islerinin hicblr ücrd 
karSJlığı olmnk mn if a~;ı usulil 
vazedilmiş bulunmaktadır." 

Ankara Resim 

Sergisi Açı!dı 
Ankara, 2 <A.A.) - Güzel Sa· 

natlar Birli~inin 18 inci resinı 
sergisi buJtün acı)mı tır. 

Birlige mensup sanatklirlarırı 
108 parça seçkin eserlerindcr' 
mü»ekkcp olan bu scrJ?inin aı:ı· 
lış töreninde Maarif Vekili Ha· 
san Ali YücC'l ilt' MC'btı!';lar, Kor· 
diplomatik Ma rıf VC'k~leti ile 
dı~C'r VC'kiıl tlC'r crkAnı. matbu· 
at mÜmC'S lllrri hazır bulunmu~ .. 
Iardır. Konya frbusu S"vket 
Da~ bir nutuk ·;vl"mi , Maarıf 
V"kili seruivi ncmıstır. 
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bünyanın 

mcrika ile, Holaııda mii:stemle· 
kcleriyle \'e Filipin adıılariyle y 
ticaretini yapmaktadır. lla.ttfı • 
bir kaç g iin evvel 1Uistcr Roose- e n 1 
velt, gazetesilerin sorduğu bir 
~uale cevaben, Jııponya)a petrol Açılan Kurslarda 

Amiral 
Nutku 

Darlanan 
Tenakuslar 

içindedir 
l'azruı: Sabilıa SERTEL 

. 
~e 

ıhrncımn t ahdidini halen dii ün
nıediğini söylemiştir. Siyasi 

Ma z ası 

Almanların Kızd dcnu yolunu ıs
tıfade edılcmiyccc • derecede tch
likclı b r hnln gctırmıye muvaffak 
olmaları, Mı ırın, lrakın ve Filıs

tının mudafaa ı bakımlarından İn
gıltcrc için büyük b r darbe teşkil 
C'decektir. Fakat Almanya Japon
ya ıle işbirligı yapmadıkça, Kızıl 

denizde naklıyata mtınl olamaz. 

Almanyanın Japonyasız Kızıl ı 
denizi tehlikeli bir hale getir
mesine mukabil, Sih'eyşe , .e 
1\lısıra hakim olarak Kızıl de-
niz yolunu liizmnsuz bir hale 
koyması daha muhtemeldir. 

Akdeniz Vaziyeti : 
Neler 

•• 
Oğretmeliyiz? 

Amiral Darlan İngilterenin 
Fransa~, her zaman istis· 

mar ettiğini, zorla kabul ettirdi· 
ği Versnilles sulh muahedesiyle 
!Fransaya, Almanyaya ka111 jan
darmalık vazifesi yaptırdığını 
Fransa ile İtalyamn arasını açtı
ğını, biiHin ganimetleri kendi a
lıp, Fransa~ ı her zaman yalnız 
bıraktığını , e,·eke Fransa~·a hu· 
kukan tanıdığı ~eyi kurnaz.ltkhı 
cebren Fransadan kopartmak i
çin Tiirk ordusunu Kilikyayn sal· 
dırdığmı, 1', rnnsanm A vrupada ' 'e 
diinyada eski me,·kiini temin e
decek şekilde yeni nizamın Av
rupacla kurulmasına iştirak ede

Brenner Mülakatı: 

İngilizler, Rnşit Ali hükümet 
darbe i ile irakta hasıl 

ol:ın ,·nzi ~ " ~, kola.} ca hakim 
olınu !ardır. 

Fakat Almanlar bugiindcn fiu
riye Jıa,•u meydanlarını ellerin
de bulundurmakta Surh·eye 
gittik~c daha kuvv~tle ye.rl~s
nıckte~irl ı ve bu keyfiyet f-
rakta Inr:.ilizlerin vazivetini ve-

G iinün en miihim siyasi · · niden tehlikeye dfü.ürehilir. Bu-
hndisesi, hi~ şüphe iz, · . · 

Mösyö Hitler ile hı olininin !1un ı çındir ki lnı?iliz matbuatı. 

Milli Korunma kanununun 
tatbikinden sonra. bazı 

tacirler ihtikara devam etmek 
için. yeni çarelere tevessül et
mişlerdi; bu da şuydu: 

Malı'.ımdur ki fiyatları müra
kabe komisyonlari, bir malın 
satışına muayyen bir kar haddi 
tayin etmektedir. Muhtekirler 
kar haddi kaydından istifade et. 
mek için. bir malı. mütemadi
ven b irbirlerine satmıslardır. 
Mal, her satışta el de~i~tird!ği 
için, pek tabii olarak meşru kar 
h addinden istifade etmiş, neti
cede. fiyatın kabarık bir yekün 
arzettii?i göriilmüstür. Buna 
''zincirleme ticaret" derler. İhtL 
karın bu yeni şekli de. alakadar 
idare amirleri tarafından duvul
mus. zincirleme ticaret usulü i
le de mücadele baslamıstır. Sim
di fivatları mürakabe memurb. 
rı zincirleme suretiyle ticaret 
yaoan tacirleri de mesul etmek
tedirler. 

••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••• • • i Yazan: Hüseyin Avni i 
: ........................................ : 

lhtikiirla daha sistematik bir şekilde mücadele etmek 
için, dünden itibm·en fiyat mürakabe memu,.larına 
mahsU8 bir kurs açıldı, bu kurslarda memurlaruı bil
gilerini arttırmak maksadiyle deı-sler ve serbest kon
feranslar ı·erilecektir. Burada hatıra şu sıuıl geliyor? 
Bu kurslarda ne gibi tedrisat programı tesbit etmeli? 
Nazari dersler mi? Yoksa ameli malümat mı? Bu 
derslerde, günden güne yeni bir tenevvü arzeden ih
tikar hareketleri, yeni satış usulleri, ihtikar takibin
den kurtulmak için yeni muı·azaa şekillerini memur. 
üıra öğretmek lazımdn-. ı~apılacak iş, harpten S()nra 

yeni şekUlere büriirıen l icaret zıszdleri ve bu usul. 
lerle mücadele hakkmda memurları te11vir etmektir. 

1 - İstihsal mıntakalarında· 
ki tacirlere birer telgraf çeke. 
rek, oradan yeni fiyat istemek, 
daha doğrusu fivatların arttırıl
masını telgrafla ima suretivle i
zaha çalı~mak ... Bu telgraf üze
rine, gelen ceveplarda, ı;malın 
menşeinde pahalılaştı,gından 
bahsedilmektedir. Bu mahivet
te telgraf alan tacirler, fiyatları 
mürakabe komisyonunu cok ke
re müşkül mevkide bırakmışlar. 
dır. 

ceğini sö:rlii~ or. 

* * Civa11mert Bir Amiral 

Bu nutuktan anladığımıza 
göre, Versailles muahede

d 
Jngiltcrcnin, vakit kıl'· betme-

ün Brenner'de ynptıkları mü- d J lakattır. en Alınanların Suriyede tama-
miyle yerleşmelerine mani ola-

1..ondrn knvnakları bu mülfı· 
katta giinün ~ si,,,asi me eleleri- cak harekete gecmesini şiddetle 

" tavsiye etmektedirler. 
nin görii iildüğiinii, Roma kay- Bugünlerde Suriyenin bir 
naklnrı ise miilôkatın bii~·iik bir harp sahnesi olmasına ve Alman 

~~.~~i~:~·:;Y:~ ~~~i1ğ~~r ~~:1W:~~: ~?rın Kıbrısa, su\'e~·şc ve ingi· 
tifa etmektedirler. ız donanııııısınu kın~ı gcnis ınik 

~as ta bir tanrrnı Jrnrcketinc 
Hatırlardndır ki iki dedct geçmelerine intizar olunabilir. 

reisi 20 ikinci knnunda da ayni Bu taarruzun, Cebelitarık'a 
:Yerde bir m iilakat yapmışlardı hôkimi.} eti istihdaf eden bir ha. 
ve bu miilaknt, Almanyanın k ı 
Balkan taarruzu ile ba«ll''an , .e re et e ayni zamnnda yapılması 

., " ihtimali de vardır. 
Giridin işgali He biten bir hare- İki giin e\•,·el, Alman siyasi 
kete takaddüm etmi.Ji. mahafili, Fnmsız müstemlc.ke-

'nugiinkii miilnkntm da bir ta- lerini İngiliz imparatorluğun· 
kım yeni hareketlerin mukad- dan kurtamıak için Alınanya
demesini tc kil etme i tab.ii gö- nın Fransaya, miitareke hükiim-
:riilmektedir. ı · erıni aşan tavizler yapınıya ha. 

Başlamasına intizar edilen bu zır olduğu kanaatini izhar et
hareketler hakkında ancak ttıh· rnişlcrdi. 
:minler yapılabilir. Diin de !\liistaki) Fransız a-

Le Temps gazetesi, İngilizle- jansı Almanyanın Vichy hiikıi
rin Giritten çekilmelerinin Bağ- metine, miitareke mucibince 
dada tekrar 2irdiklcri zamana Fransadan aldığı silôhların hir 
rasladığını, irak seferinin neti- kısmım \'Crmc.ri teklif ettiğini 
cesiyJe Balkan muharebe.sinin \C hu siliıhlarla miistemleke 
bittiğini, şimdi Siiveyş ve Kızıl- kuvvetleri teçhiz edilerek Hür 
deniz muhar,ebesinin başladığ;nı Fr.ansız kuvvetlerine kar ı ha
:Yazmaktndır. reiete geçilmesini istediğini bil. 

Zincirleme ticaretin di~er bir 
nevi de şudur: Fiyatları müra
kabe komisyonu bir malın fiya
tını tesbit ediyor, Tüccar. bu fi. 
vata mal satmamak icin de ma
lını . başka bir şehirdeki tücca
ra satmıs oluvor. Bir oeraken. 
deci, tesbit edilen fiyat üzerin
den mal istedi~i_zaman, şu ceva
bı alıyor: 

"- Mal benim değildir. De
pomda emanet olarak muhafaza 
ediyorum.,. 

Tacir, bu cevabı verdikten 
sonra kanuni mesuliyetten kur
tulduğuna kanidir. ·çünkü hic 
kimse. bu tacire, emanet malı 
niçin satmadı~ını soramaz. Fa-

kat el altından. bir perakendeci, 
tesbit edilen fiyatlar haricinde 
mükemmel bir surette bu tacir
den mal almaktadır. Tacir. tes. 
bit edilen fiyata mal satmamak 
için, malını emanet şekline sok
maktadır. İhtikarın bu sekline 
karşı nasıl mücadele etmeli? Bu 
da bir meseledir. 

* * 
Muhtelif şekillerde tecelli 

eden ihtikar hareketleri 
vardır. Bunların üzerinde ayrı 
ayrı durmak uzun olur. Bunla
rın içinde en karakteristik bir 

şekil alan ihtikar hareketlerin
den birini daha anlatmayı fay
dalı buluyoruz. Bu da şudur: 

İstanbulda, fiyatları müraka
be komisyonu, bir malın .fiyatı-
nı tesbit ediyor... Fakat bunu 
tesbit ederken şu şart da ileri 
sürülmektedir. Şayet piyasada 
bu malın mevcudu azalırsa, bu 
mal hakkında tekrar fivat ta. 
yin etn;ıiye ihtiyaç hasıl ola
caktır. Muhtekirler, kt>misyo
nun bu kararından istifade ede
rek, malın fiyatını arttırmak i· 
çin şu iki çareye baş vurmakta
dırlar: 

• AlmanJnrın Kızıldeniz yolunu dirmektedir. 
ıstif ade edilemiyecek derecede Dakardaki Fransız kuvvetle
tehlikeli bir hale getirmiye mu- rinin de, yine ayni maksatla tak. 
vafjak olmaları. Mısırın, İrakın viye edildiğini ajanslar haber 
''c Filistinin miidafnası bakım- \'erınektedirler. 
larından İngiltere için hüyiik Biitiin bu hadiseler , .e haber
bir darbe t:eskil edecektir. Fakat ler, sabık Ren nehri filotillası 
Almanya Japonya ile askeri iş- kumandanı Ar.,irnl Darlanın Al· 
birliği yaımıadıkçn, bir kaç de· manya ile tam bir işbirliği yap· 
nizaltısı ''eya korsan gemisi ile mıya karar ve.rdiğini gö::.terınek 
kızıldenizde nakliyata mani o- tedir. 

Her Anne Bir K.üçük 
Doktor Olmalıdır! 

lamaz. Diğer cihetten İspanya ile Al-
J aponyanın ise, Almanya l1e- manya arasında işci miibadclesi 

sabına kendini tehlikeH bir ma- hakkında bir anlaşmanın hı>an
ceraya atmakta tereddüt ettiği )"a hiikiuneti tarafından tasdik 
''e miidahale için daha müsait edildiği bildirilmektedir. Bu an
bir zaman bekledi~i hissedilmek la manın mahi}•eti hakkında he
tedir. niiz sarih malfınıat nlınmamak-

1 la beraber, hazırlanmakta oldu-
SO binden fazln zayiata ma ğu tahmin edilen büviik Akde-

olmasına rağmen akamete uğTı- niz taarruzu ile aliikah olduğu 
Yan son Çin taarruzu da Japon dü ü.niilebilir. 
hükumetini diisündürecek ma-
hiyette bir hndisedir. Hiilasa, öniimiizdeki haftalar 

i~inde İngilterenin orta şarkta-
Japonyaya ait gelen bazı lın- ki vaziyetini ve Akdeııizdeki İn

"hcrler, is mnhafilinin Tok~·o- giliz donanmasının mukaddera
da gittikçe nüfuz knznnmpkta tını tayin edecek mahiyette ha
ve askeri partiye galebe ç~I- reketlerin ha Iıyacağını s(;yle
~akta oJd.uğunu bildirmekte:ır. mek bir kehanet olmıyacakhr. 

u hahcrın ne dereceye. ka ar • /Jl ANTEN 
doğru olduğunu bilmıyoruz= _ · 
.Ancak, is maha{ili ile nskerı 1--:. ----------
Partinin menfaatlerini uzlaştır-1 !Jı~ M~hkfımiyet Karan 
~a~ta hususi bir m.eharet s~- Emınonl!nde jelatin üzerine iş 
hıbı oJdul,ru söylenen ba \'ekıl y apan Raşıt Sevil adında bjr t a
':rens Konoye'nin böyle bir n~- ci.r !'7:Üksek fiyatla mal sattığı id
t!ce temin etmesi ihtimal dahı- d !as~yle yakalanmış ve asliye i
lındedir. kıncı ceza mahkemesinde 3 sene 

Amerika da bugiine kadar sÜrJ!Ün. 750 lira para c~zasına 
Juponyaya karsı gayet ihtiyatlı mah~um olmuştu . 
ve mülayim bir sb aset takip et- Dun davny? nakzan bakılmış, 
llti tir. mahkeme cskı kararında ısrar et. 

Japonya normal olarak A- miştir. 

Memleket, Türk kadınını y 
.bir vazifeye davet etti. ı·....... azan : •• ······ı 

Bu davete, ta yürekten gelen bir •• "' • 
sesle cevap verdik ve yurdun her Şukufe Nıhal 
köşesinden. her sınıftan , genç 

l . f k ' h . . 1 ••••••••••• ·-·· ••••• • •• 
yaş ı, zengın, a ır, epımız e-
limizden gelen işi yapmıya ko- mızı korumak, sıhhatli, sa~lam 
yulduk. yaşamak ıçın yurdumuzun her 

Bu çalışma. yurdumuza •gele- köşesine yayılmış olması lazım 
bilecek herhangi bir tehlike kar- geldiğini söylemiye bilmem lü
ş:ısında her ferdin hissesine dil· zum var mı? 
sen vazifeyi yapması ~ibi, çok ta. Bilhassa bir harp sırasında as
bii bir şeydir, bence bir yardım kerimizin yarasını saracak şef
bile sayılamaz. katli kadın ellerinin coğalması . 

Vatan yolundaki bu çalışma. pek ziyade düşünülecek bir şey
Türk kadım için yeni bir şey de- dir. 
ğildir. Ta büyük atalarımı~dan Bu toprak uğrunda kan döken 
_gelen duyj!ular, ananeler halınde kahramanın yarasını bu toprajiın 
biz vazifemizi benimsemiş, şeref- 1 · .. · 
1
. l" .. .. h' b' t klZ an sarar ... Surprızlerle dolu 
ı ro umuzu ıç ır zaman unu - Q]an bugünkü alemde herhangi 
mamışızdır. Ancak zamana ve b. .. d · 1 b't ' 

tı .. b 'f · . k ır gun yur umuza ge e ı ır o-
-;"lr ara ,Rore u vazı emızın şe • . · . . 
lı değişmiştir lan bır harp tehlıkcsı karsısında 

T 
'h" · · · b" k k h ~imdiden hazırlanm1s binlerce el. 

arı ı, mazısı ır ço a ra- f 1:.1. • ıt ? 

1 k 
·· ekle · le dol 1 o e i:U\.etı yarın aza maz mı. man ı orn rıy u o an 

Türk kadını, kendisini çaliıran 
vazifeye bugün de koşuyor. Ka
niylc. anaQesi le ruhunda sakla
dıitı yüksek vasıfları bugün de 
gösterecektir. 

Bugünkü . çahşmamız, şüphe 
yok ki o zamanlardan daha sis
temli, daha programlıdır. Çalış
mak icin önümüzde daha ~eniş 
bir saha vardır. Vazifemiz daha 

Bilen. anlıvan bir kadın elinin 
saracağı yar~vı hiç bir doktor. 
o kadar maharetle saramaz. Hic 
bir ilac. bir kadının sefkatli söz
leri kadar bir hastaya teselli ve 
sif a veremez ... 

lÜNE~TEN GELEN HAS·T· A. LIK ağ~~~~rada bir kaç yıldanberi il kurulmuş olan "Yardım Seven-
Güncşten bize hayat gelir, sıh- ramaz olur. Ateı: ~ uk~elır: 3s,:rn. ler Cemiyeti" şimdi de, içinde ya 

h~t gelir, sifa gelir... Fııkat bu baz.ıları~da k~rktan v zıyade .. Bal? şadığımız dünya hadiselerinin za
:~·n~:ada en iyi ey olan giiıwsin ağrısı, şıddeth bel agrısı. rurctine karşılık olacak bir şekiL 
ıle ıfratı zarar \'erir. Giines \'lırınasının çocuklar ii- de. teşkilatını genişletiyor. Kuv
. Günesten gelen hastulık iki zerinde tesiri çok daha fena o- vetimizi dynya devletleri kuvve

!iırliidiir: Biri onun Ül~rn • Viyo: hır. Giinesten \'tmıJnn çonık ha- tine karşı koyacak bir yüksekli-

Bir kaç gün evvel . büvük haro
te yaralanarak fstanbul hastahtt· 
~lerinde tedavi olunan kıvmetli 
bir askerimizin bu husustaki söz. 
J.:-rini dinledim ve buna bir ke
re daha inandım. Bu arkadaş di
yordu ki: 

"Çanakkalede yaralandım, yaram a
im:a idil Beni İstanbula getirdiler. 
Hastahaneye yattım. Ameliyattan son
rn ilk baygınlıktan gözlerimi açarken 
ba$ ucumda annemin ninnisi kadar 
tatlı bir kadın ıesi , hatırımı soru
yor bana teselli veriyordu. $efkat do-de ışıklarından, biri de Jnfra • RuJ vıhr. ateşi kırktan yukarı cıkar. i!ı> c:;ıkarmamız Jilzımdır. Yurdu· 

enilen sıcak ı ıklarından. Birin- İiic ayılmadan, bir kaç uat il'İn· ;>lUZda en küçük bir kuvvetin bi· cisinc ·· ·k· · · e 
1
. ı · t 1 k l lu bir el. ellerimden tutmuş, nabzı-

d ı::unes 'urmn ı , ı rncısın de gidebi ır... e a ı a mas\na razı değiliz. Her 
e sıcuklık \'Urması dı·,·ehı'lirsini'7. d kol her el her b k mı sayıyordu. "" Giine vurmasmııı nere e ge- · ' aş en son uv-

b'~iine \'Urmn ınm ~lfımctlerini leceğini liiiphesiz tahmin edersi. veliyle calışacaktır. Artık evi- Istırabım o anda azaldı. üç beş gün 
kı ırsinlz: Cildin nçık bulunan niz: Giineş altında çokça gezmek miz bütün vatandır; eğlencemiz. içinde cesaretim, maneviyetim yerine 
dısı:uında kırmızılık. insan ora~·a ten. Yorgunluk giines vurına~ının ona yapacağımız hizmettir. Ge- &el<li. Yaralarım iyileımeden yataktan 
.o unamaı, pek ziyade acı Yf'- tesirini "iddctlendirir... Hır de cemizi. gündüzümüzü. ona harca... fırlamak, ailihlarımı lcutanarak tekrar 

rır. Kızaran ,,,erin üzerinde bir ., d k k t 1 t 1 zd cepheye, dil,man kar111ına koımak i-
eok d f " ..,iine" banvosunda fazla urma • ma ; op an ı arımı a ona ne se-

l 
e a kabarıklar da peyda o- ,.. "" " k'ld f d 1 1 bil ,,. .. d" . c;in ıöiaümdeki heyecanı zaptedeme-

ur, bunların ic;ine su toplanır. . tan... 1 ~ e ay a ı 0 
a ece,..ızı uşü- dim: Çünkü ıördüm ki. aeve seve ölü-

~· Bunlar pek de ehemmiyetli de- Kırmızılıklara, kabarıklara kar mip konuşmak zamanıdır. mü ıöz aldırdıltmtz bu vatan yolcu-
g~~· Fııkat giinc vurması hiitiin şı pudrıı yetişir .. Vücutta umumi * * tutunda yalnız dei'Wlz : Orada bizi dü 
''~ıcutta bir hastalık yapar. İlkin, hastalığa karşı, miiınkiin olursa · . ~ . .. ııünen, bizimle beraber çalııan ktz 
~ıttikc;e artan bir vorgunhık. i - ılık su hnn:vosu olanın1.sa \•iirudii Memleketın bugun, hız Turk kardeşlerimiz var: Onliİr bizl kurtar-
tah kesilir. Yiiz -giinese J!elme- ılık ~su ile · ıslatılmı bezlere sar- kadınlarından istedi~i is- mıya çalışırken bfz onTarı kurtarmak 
tni olsa bil<.'- kızarır. Ter ba ar. ınak ... Bu lıastalıkta , iicut susuz lcrin en başında "hastabakıcth'k" ic;in bir adım, beş aaım, yü:r.lerce n
'Bir de derin lnr sıkmtı . Gtin<-'!;. kaldığından hustaya hol hol su i- _geliyor. Bu bilı:ıinin, ~erek harp. (lım daha ileriye atılmalt kuvvetini, 
ten \"lırulmus in an verinde du- drnıC\'İ unutmamalıdır. L!erek süki'ın zamanında havalı- cesaretini 11lmışızl .. 

Sıhhi bilgilerin çoğalması, 
genişlemesi yalmz bir 

harp zamanında askerimizi teda
vi için değil, her zaman için. el
zem olan bir şeydir. Sıhhat fik
ri. iptidai bir tedavi bilgisi, mem
leketimizin her !köşesine yayıl
malıdır. 

Doktor j!elinceye kadar, yapıl
ması ~ayet kolay bazı küçük ted
birleri. tedavileri bilmedi~imiz i
çindir ki. çok defa büyük tehli
kelerle karşılaşırız. Bu tehlike 
bazen de, hiç yoktan, bir haya
ta mal olacak kadar korkunç o
lur. 

Bilhassa cahil kadını. köylüyü 
"allaha tevekkiil" fikrinden kur
tarmak lazımdır. 

Afyon taraflarında bir köyde 
kad~larla .ızörüşüyordum. Bir 
aenc kadın. üç çocu~unun da 
öJmiis oldu~unu sövledi. Sebebi
ni sordum: bu. ı;?enc. r;!Ürbüz. ı:tü
zel bir kadındı; üç çocuğu birden 
neden ölsün? 

Kadm. bana: 
"Birinin boj!azı a~rıdı, öldü: 

birinin kamına bir sancı ~irdi; 
iic ırün. üç gece bai!ırdı. ba~ırdı 
öldü; biri de sıtmadan öldü!" de
di. 

Afyon şehri, köye, araba ile 
yarım saat uzaklıktaydı. Genç 
kadına. "doktor getirmediniz 
mi?'' diye sordum. Omuzlarını 
silkti, az çok mütevekkil bir ses
le: 

- Hiç aklımıza gelmedi. ne 
yapalım, allah verdi, allah aldı, 
dedi. 

Görülüyor ki, sıhhat fikirleri • 
nin. doktor ihtiyacının anlaşılma
sı . halk arasına yayılması mem
leketin hayatiyle, varlığiyle ala
kadar. ilk pliında yürüyecek bir 
meseledir. Her annenin bir kü
cük doktor olmasını isteriz: hiç 
olmazsa. birbirleriyle temasları 
olan insanlardan, bir mahalle
den, bir köyden bir kaç kişinin 
bu bilgilere sahio olmasın,ı, ar
kadaşlarını aydınlatmasını. onla
ra tehlikeyi. yapılması lazım 2e
len şeyleri 2östermesini dileriz. 

Bu yüksek, şerefli meslde 
kaydetmek icin, Halkevleri def
terlerini; hastahaneler dershane
lerini açmış, bizi bekliyor. 

Vatanını. milletini seven her 
Turk bdınının. bu işte durakla
mada11 öne atılacaAını ummak. 
hakkımızdır ... 

Komisyon, bu telgrafüı.rın ma 
hiyeti hakkında ayrıca tetkik· 
ler yapmıya lüzum görmüş, bu 
arada fiyat tesbiti de uzamış
tır. 

2 - İkinci şekil de şudur: Bir 
malın fiyatını arttırmak icin. 
malın istihsal edildii!i mıntaka
ya "mal J?Öndermeviniz" diye 
telgraf çekmek ... Pek tabii ola
rak, piyasaya az mal geldii?i za
man. fivatlar artm1s, fivatların 
arttı.~ını gören komisyonlar daı 
fiyata yeni bir zam yapmıya 
mecbur olmuşlardır. 

sini İngiltere Fran aya cebren a 
kabul ettirmiş, Fransa mağli'ıp 1c1 
AJınanyaya karşı ci\·anrnert ha- da 
rekct etmek istivormuş, fakat ek 
:L1giltcrenin tazyiki altında bu iib 
civanmertlikten feragat ederek • i 
Alsas - Lorren'i, Suriyeyi, \•e da
ha bir çok ganimetleri kabul et
mi.,, . Peki o halde, bu civanmert 
amiral, ayni eh an mertliği Tiirki
yeyc kar 1 göstermekte neden 
bu kadar hasis davranıyor? Tiirk 
ordusunun İngiltcrenin ilham \'C 

tazyiki ile değil , kendi toprakla

* ı\ 
ihtikar hadiselerinden hah· 

_sederken bir malın şehir. 
ler arasında ne suretle seyahat 
ettiğini de izah etmek lazımdır. 
Her vilayette ayrı ayrı fiyatla
rı mürakabe komisyonları bu
lunduğu için, bu komisvonlar 
kendi vilayet hudutlarındaki ti
cari şartlara ı:töre. bir mala fiyat 
tavin etmektedirler. 

rını ve , ·atanda larını kurtannak 
icin, isti!\:HUini muhafaza için 
yaptığı istiklul harbine, bu cİ· 
vanmertlikten neden kiiçiiciik bir 
hisse ayınnı~ or? Versaillcs nıu· 
ahedesinin haksızlığına bu kadar 
deruni bir azap duyan bu 'icda
nı hiitün ndnm, nrap ve Tiirkler· :ı. 
le me ki'ın Suriyeyi , kendi ırkın· s 
dan olmıvan nice nice milletle- et 
rin Afrikada Fransa tarafından .ın 
istismarını civanmertliğine nasıl v 
~araştırıyor? 

* * Şecaal Arzedeı·ken Mert • 

Mesela: Komsu vilavetlPrden 
biri. bir mala yüksek bir fiyat. 
diğeri de ucuz bir fiyat tesbit 
ettiği zaman şu netice hasıl o
luyor: Mal ut:uz yerden pahalı 
yere doğru akın etmektedir. 

Nitekim bir kaç av evvel. pev. 
nir meselesinöe böyle olmuştu. 
Bazı peynir tacirleri, ma11arını 
peynirin daha pahalı oldui!u vL 
layetlere sevketmişlerdi. Bu sev 
kiyat üzerine. piyasada peynir 

Kıpti Sfrkatill Söyler ~ 

I• ngiltere, muahcdeden miite· . 
' 'ellit biitiin askeri vecibe· a 

leri Fransava viikli ·erek Alman· ıış 
ynyı iktisaden- istismar etmis, :.ıı 
Fransa A,•nıpada jandarma rolii 
oynamı . İngiltere de komisrnn- yo 
culuğuııu yapmıs. Yani elbirliğini 
. 1ı· ı• v • k d" ·11 tl on 

mikdarı azalmış. durup durur
ken ortaya zoraki olarak bir 
peynir buhranı çıkmıştı. Bu va-
ziXft karşısında peynir mevzuu 
nu tekrar tetkik ctmiye lüzum 
hasıl olmuştur. 

Görülüyor ki, fivat tesbiti u
sulünde dikkat edilecek nokta
lardan biri de, komşu vilavetle. 
rin piyasaları arasında ahenk 
temin etmektir. Bu ahen.ııe e
hemmiyet vermiverek mahalli 
bir fiyat politikası takip eqilir
se. bundan menfi neticeler elde 
edilir. 

Fiyat tesbiti meselesinde. şu 
noktaya da ehemmiyet vermek 
lazımdır. Falan mala tesbit edi
lecek, tüccardan beyanname al
mak ... Yahut beyanname alır· 
ken maksadı izah etmemek ... 

Şimdiye kadar yapılan tecrü. 
belerde. bu gibi hareketlerin 
menfi tesirleri olduğu ıtörUlmüs
tür. Cünkü tüccar beyanname 
verdikten sonra. bu mala ne nis
bette fiyat tayin edilecel!ini bi
lemez. Bu hususta tereddüde 
düşer. Bu tereddüdün neticesin
de piyasaya mal J?etirmez. Pi· 
vasaya mal gelmediği için, fiyat 
yükselir ... 

Hasılı tücciirdan beyann-:ıme 
istenildiği zaman. bu .ııibi has. 
sas noktaları da göz önünde tut
mak, beyanname hareketinin 
piyasada tevlit edecei!i mahzur
ları kuvvetli bir surette tahmin 
etmek lazımdır. 

* * 
Hasılı ihtikar hareketlerini 

daha geniş bir ölçüde tet.. 
kik etmek. daha doğrusu siste
matik bir surette takip etmek 
için. şimdiye kadar Milli Korun. 
ma kanununun ne suretle tatbik 
edildiğini de hesaba katmak la. 
zımdır. 

Bundan başka, yukard-:ı bir 
kaç misalini gösterdiğimiz gibi 
ihtikarla mücadele işirıde. tüc
carın ne suretle bu mi.icadele
ye karşı mukavemet ettiğini 
kanuni mevzuattan kurtulmak 
için, ne gibi şartlara büründü· 
iünü gözönüne getirmek ve 
ona göre mücadele usulleri bul
mak lazımdır. 

Fiyatları mürakabe memurla. 
rına mahsus kurslarda nazari 
derslerden, klasik iktisat naza. 
riyelerinden ziyade. harpten son 
ra şekil değiştirererek devam 
eden ve daha ~eniş bir mahivet 
alan ihtikar nevileri hakkında 
mal(ımat vermek icap eder. 

l" ır ıgı yapnra unyn mı e e- iz 
rini aralarında bu senin, bu he- t ' 
nim diye payla anışlar. Bizim bil· 
diğimize göre hukuknn da, vic- :t. 
donen <le hırsıza yataklık edeu, 
l 1 · 1·1· ı:.· · era ıırsız a ı nr ıı,;ı yapan ınsan ' • . 
ya devlet. mesuliyeti de beraber ~ 
kabul eder. SmiYeyi ilhak eder- ız. 
ken. demir. ''e hakır madenlerh·· 
le diin:rnnın en büyiik servet ar 
membaı olan Alsas • Lorren'i, la 
Ahikadn Cameroon \•e Togo- E 
land·ı daha bir çok ganimetleri ııa 
bölüşlirken, jandarma hiç sesini ç 
çıkarmadı. Versaillcs muahedesi un 
imzalandığı gün: "Beni mezarım· Ul: 
da ayak üstiindc gömiin~ ha~·attaik 
sırtım yere gelmedi" diyen Cle-~ 
mnnseau değil mi\ di? Versaillcs'· 0 
m mcsuliycti bu eski devlet a· e 
damlarına ait olabilir, fakat cİ· ın 
\'anınert amiral Tiirklerin kendim 
topraklannı istircladındnn sikil· ie 
yet ederken ayni zihniyeti gös- 1 
term iyor. ayni hatayı i lemi.} oı. 
mu'? Şecaat nrzederkcn mert k•P·ıı 
ti sirkatin söyler. ıu 

* * ~ Jandarma Üniformasını o 
IJeğiştirmek istiyor? ıa 

Amiral Darlan, İııgiltereııin ta 
• • '11 

Fransa · ı sıYası mnne' ra· az 
larında bir fılet olnrak kullandı .. 
ibnı ;iddia cdh or. l\fömkün. Fa ~e 
kat lngilterenin si •asch-n \a a e 
bir devleti olmnktnn şikrıyet e-kı 
den J<,rnns~nm , Almaıwnnın tamy 
manasiyle vasal devleti olmal4ah 
karsısında duvduC:u bu scvin<'İıı 1 
mannsı nedir? Amiral. "Ben Frar;a 
sanın A vru)ladn ve diinvadn e~k re 
mevkiini temin edecek ~ekild( a 
, eni nfanmın Avruıı:ıdn kurulma . 
sına istirak edecci?iın., divor. Ya y 
ni c. ki iınnarntorluk müst.emle f 
kcl<.'rine sahip olacak. totalitaiıle 
sisteme geçip dahildeki hürri"H"OI 
hareketlerini hoi?ncak, hu dehi 
tla diin~·anın höliisıne inde \'f'Yı 
ı:animctlcrini taksimde Alman\ a 
:-1a jandarmalık edecek. TJnval dt 
hunu isti~·ordu. norio da lıunu is 
tivordu. Kont De la Roone dı111 . \ 
bunu istıyordu. Fakat Frans1 
milleti hunu istemh·or. Franc;~ 
halin a<'l-ldan öHirken. iandar 
manın k.oluna bir gamnh ha~ ge 
cirnıek. Frnnsay1 kurtarmaz 
Tiirklerin Kilikvadn istiklnlinj v 
vatandaşlarını kurtarmalc içi• 
''aptığı istiklal mikade1e-.ine a 
te ler piiskiiren civanm"l't aml 
ral. A \•ruı>nda ~eni ni7am1n ku 
. uhna ma idirak cdP('P~i ""'""f! 
fo rnnsız halkmın istik181in• kur 
tarmn davasına istirnk et"c <'oJ 
daha cİ\'nnmert hareket ctınls 0 
lurdu 



• 

Nakleden : ŞÜKRtl KAYA bargo kanununun takviyesi ica.o e
diyordu. 

AMERIK r· 

Kars Kadınları 
Is Basında 

BCltün bu tedbirlere ve Napolyo • • 
nun Amerika .karıunıarma ınwtallf 
olarak !'ranaa. llmatılarında bulunan 
Ye binaenaleyh ın,tıı .. h•abuıa ça
lışmalarından şüphe edilen bütün A .. 
merika gemilerinin 1808 iradesiyle 
zaptına karar vermek IUretiyle Ame-
rikaya yardım etmesine rağmen, am- fcfİmaİ Sahad.a 
ltarto mUesm olmadı ve muvaffakı• "a' 111i11 

Tarihinde Ancak iki 
Veya Oç Kötü Vatandaı Vardır 

7etsidiğl AşikArdt. 

Bunun üzerine Ceferson'un son i
dari icraatından biri ve belki bütün 
mesleki içinde kibrine en çok doku
naıı bU tedbiri geri alması oldu. 

(1 Mart 1809). Bunun yerine ba&ka 
bir kanun; Ucart m~aHbetleri yat
nıa Ftatısa ve inauıere ile meneden 
kanun konutc!u. On beş mflyon dolara !!attı, tin azlığı, sert bir disiplin, ıayfala • 

Cefenon (Jafferson) blr l\,atnlede, rı kaçmıya sevkl'diyordu. Yukarıda 
ilk arazisini iki mltllnden tatla da ıöaterdik; tnıili& knlvUöt'leri, bu 1812 Harbi: 

ve dOn1anm en zengin top• kaçakları Amerika ıeınn .. in4e ara• 
memleketine eklemfs olu - mak, 7altalamak iddiumda idiler 

u. 827,844 mil murabbaı araziye Zorla ıemici kullanma UMllilD\l ıat~ 
000 mil murabbaındarı fazla arazi bik ed.l;yorlardı 

di: l:lu arazlde birbiri ardmca • 
bir 7enl devlet kunıldu ve dlfer Harp tehllke•l: 
4e"1ete de bir kısun toprak a:rrıl• 
Mrlce bir 1!tsatı ele ıeçtrmekten 1807 "de aı kattın harp J)atlıyııcak• 

hiebtr ınotAhua meııedebtlfr tL fngllb: tırkateynf Leopard VirJJnf 
di? Böyle mühim bir harek@t teş- sahllJ 1akınlarıttdt, daha kil~k, da· 
tı esa1iye meselelerini ortaya a .. ha şazsllihlı bir Amerikan fırkateynt 

tera ı..,eu tetkllltı ..,17; dıpnda 
•wnt:ım k\lllatunamıflar m17dı! 
lfl;lllunlarıııı b~birl rtisin Amerikaya 

topraklar eklfmeshte mini ol -
, Panl Jtıvıalannda elueti7a 

bir wnaıcuııa, C.fersonll 
Jtt.l'.enıııa) tatanlat, tef killtı ••li. 

llftiJ l\lrette tefıtiıinln ve Mer• 
hWlam.U 1&14hitetlerbı ıenit· 

lttmllc!tl:nln ııeııuvaru federaltaüer ol
Xadl ınetodtarıb1 ta\blk etlill 
Ntal teki\ .ıtoer. Bunlar tl
MletıerinJrı birlik fçüıde tefev• 

ll&llda11'1118 bi70k eheftımiJ'et veıi;yor
• Cenup 4evı.u..rinia lltibdadl• 

d1'J olmalctanla, blrUlln d•iil -
terelh edeffkl.riııı açlktan .. 

1&7li1otlar6L NeUctde, bu bü .. 
bldtaııd• liuanaa 1ifte federa
dft'• ohtu, Bu kadaı' mWm 

ÇfsJJlkl (Chcespeak) 1 yoıctamrya kal
klftı. Amerika kaptanmm muhale .. 
retı ilzerine, l.eoparcl Amerikan ıe -
misine birkaç tulle taVUtdu; yltıni· 
den fazla AMerilcaa gemltl•lnf ya
raladı •• OldUtdil. Ameriıca fırkat11· 
ni mukabele edecek halde değildi, 
saııcatı indJr41. inıtııs zabitleri A
ınerlltı gtrnlstnt eıktalar. tnıtuı ... 
mlcl kac•ll d17e tlffaclın dört ki • 
si71 Y•ka1-yrp ,marduı.r, 

Eter tnıutere hükGmetl Ubltıerl -
1lln bu haretcetlnl rt4 \ft lnklr et • 
rneı.yclt, bU hıuret muhakkak A .. 
trıerllı:ınm derhal lnıllterqe barp l• 
lAn etmetlne Hbep olacaktı. 

4 - Medeıln (Madlıon) tn relıllJI 

ve 1812 Harbi - Yeni reis en 7ilk· 
!!ek kıymette bir fikfrdi. Pek parlak 
olmalarma rağmen, icra şefleri ara
sında belki hiçbirisi fikir ve mata. 
mat itibariyle onu l9':emez. Onun 
ıten!ş bir bllgiıl \tardı. TeşkilAtı esa
slyenin tanziminde ilk defa oynadığı 
rol onda kul"U~ dehah bir devlet 
adamı 'Vasıflan bulunduiuna l&hit -
tir. Sevimli mizacı, ahlAk ve tavır
larının fncelllf gönQI ahcıl!fı şahılf
yetirl1n caztbeeinl arttavontu. va -
şlngton ona çok kıymet veriyor, Ce
ferson onu bir kardeş gibi seviyordu. 
Politikada ne g<b111Jertııt, ne de h•· 
reketini hiçbir zaman parti şefierinin 
kine Uydurmadı. Bu 1stik1Alfni, tabıt 

olaraıc, 1tnr. llhnl7etl, kavraylflı ze. 
kAsı ve açık kalblilijlyle mezcederek 
isbat etti. 

Bu -nadfr •ısıfltt, kendlsfnf bir 
harbi 14anye hazırlamtt detlldl. O 
bütün kuvvetiyle sulhe bağlıydı; onu 
her şeyin QstUnde tutuyor ve üç se
lefi libt o da, sulhttn, ıenç Amerika 
mlleti için kıymetli ve zarurt bir 
nfrtıet oldufunu takdir ediyordu. Hal
buki o, IUlhU tcoruramıyacak bir ha· 
le gelmlt. atzulU hllAfmıa olarak har 
be IOrOklnmfı 'V• fstemf1erek harp 
şefi oımu, b\llunacaktU'~ 

Taktik ltatalar: 
Jum&nnlıı emrine vermekle 

(latfenln), fbahalll milli 
Jcu~ haltmak 

... federal lldldan ıa&vi19 et -
oldu. 

Ticareti mahvlde Öd devletle bir• 
dtn harbe girişmek için pek zayıf o
lan Amerika onlan 1oıa ıetlrecek 
baıka bir can bWdu, 1107 IOftlarina 
dojna konsre, baap ınilletten olı.Jfta 

olsun bigblr ıemlnin Amerika Uman
larmdan baeka devletlerin limanla • 
ruıa 7elken acmıwna ~ olan am• 
bıl'IO kanuınm11 oıkardı. Memlekete 
btmcıan c1aba bGı'Wt zarar vereeek X!fD411lıdn taktlk batılara, fetne 
bir tedbir olamazdı. do,ttliü vıbim vaziyetin belli baıh 

Bu kanunun 78Ptıll t.lr bir ..,. sebeplerindendir. Dotruau, relı 1a7et 
kötil manevra )'aptnlf ve ustaca 'bir 

a1ftf 11maada dflet 1'fr ,. .. ::.lr zarar delil. clipedüz bir diplomaUık göstermemlıtlr. hıantere • '*-1 de ta..rhyordu. Ytnf alı .. ile 7enlden tic:arete girişmek Jçfn 

"' nelui: 

~ _. ... "9 İapanyolla- Donatıcılar (Armıte\lf • Mftctb- fazla bir istlcat (l!Österdikten sonra, 
tapHldlnn ...... WU• his) hanu.ı olan feni İngiltere bun iki devlettftı biri fngtıtere veya Fran 

.... tlmı.Uld..ı mtnMt w Jyi dan bUhusa Arar 16rüTordu; pro - sa • Amerfka deni& tfcıarettne zarar 
ll'nt atd tnCo etti. Cftfer1an ve pd1fzanlan, . 

v •. Kime aitti 'illa "1P- federalldler&len intikam ünü ve veren kararlan ilga ederse, Se)'rilse-
...... •v topaklarda IMa bfbtk partla1nl k tetısa .._ clıt&çl ıe hlkltında AınerUIM9 IUlbul edil• 

Jfll de 7Glıbalı ıtoberi ~ unsurunu ~~ak Jcftı gem1c!Uji in1t ôlan -' teetf'I~ ......,." ll8a 
a.mıMIDll ft ona pmflluba .._. tat- yok etme)'l lttcemekle itham edildi- eden devlrin hasmı .e_akkında mert 

Koluml>lp (C01am\ia). Bu ltr, ~azı ftderıU.t ıeııtr1, 19ni !n· olacaima dair kongft6n bJr karar 
abJ:Um m..ı. !aıillt ıe- gfltc!rC!llin b.lt'llkten a1ffJmumı ta - aldı. o.MJ lft,poI;yfNlif. bdrı badi 

.... (Cook) Mını (Mears), k dar dı1ar harfine alarak kararlarını .Jlga ettJ .. 
••• CVantou••) taraflftdaD ovvurı a Vat • llnden Birleıik DevleUeri alenan ha-
k~ 1804 Ceferson Ciimluuige~rirı b1'Nli: berdar ettı., el Ağustos ıelo). Bu 

itflı1'9111:) l>Jı- beJ"et tanderdi. He- beyanat üzerin• kCJGll.9 ~ tıldbtr-
Ml...m membatarına kadlir çık- Bı.ınwı)a 1"rab•, c'1mhurl7et par- lfrln Fransaya ait of'iniaa ieıi aldı. 
~nnbi7a v.adishıi buldu ve ı0 • tisi kuvvetini muhafaza edi7ordu. Birleşik Devletler karartan kaldır -

Pu1flk OlqanUBUba kadar fn. Hemen bU«lJl ~1.lletlfrln mecU.lerl rnası için İngiltereyi sıkştırmıya baş· 
h k IUftÜe Onton bavalisf O- UçüncQ deta olarak retslJti kabul c!t• t.dıJar. fn«fltere Napolyonun 11guı

Amerlkan lddlunu takviye mesini cedersondan rtcı ettiler. Va- nm hakiki ve filli otmadıltttt ilttl 
a.ı.n milcldetf blttiff vakit cı. llnıton «ibt a da kabul etmedi. Jliç· sUrerek itfadan imtina etti. Bu su

(Jattenuı) ıCShretın en yük - bir ref.tfn ikJ ı!evreden fuıa ns.lik l"etJe Amerika kanunu yalnız İngJ1-
116tuma varm11 bulunuyordu. etmeınetf ıtbt sırf maııe\11 ıörendlt ttN hakkında merlyette kaldı. 

toüahannda fnf4hap otdutu bu Hd bü,Ok rc!llin bu fcaptını ıeıı Ma119mda lnıllterenln Ltttte.. 
Claftenm) c.1.-, fed•ra- ihdas etmJıdr. Belt Korveti, Ameriluımıı PrMldent 

Mmıedfft kaıancbla tf ..,e mu- Btrfncttetrtn fıltfhabuıda dmburl • firkateynine atet açtı; Amerikan ıe-
112 1'9)'1e tekrar Hfdfle ıett - 1etenerln namıedl c.,mls Mtdeatn mfst ctdcll surette 11r1ra utra11p da 
C!orç Klf.,.ton CCeorttıı Clfng- (amft Maditon) federaıı.ıı.rtn nam.. ttsUm oluncıya kadar karşı koydu. 
adında dljer bfr ~mhurfyetef ıedi Gatswerl Pinkney (Got.worth Bu sırada Napolyonun yaptrtı b~a
tels oldu, Daha ıoc devlrter Plnckn'1) in ıldılt '7 r.,t karp 129 nata inanarak b~ Amerika ıernı-

flzereydl. 1'8)'1e reli HrfJdi. lert Fransl2! Umanlarma ıtrmıtlerdl. 
fe71 lhe ılm)f bfrtcae tede • .Ambarıo taraftan otan COn Xlnal Bunlar hakkındı evveli fyj. muame-
Jardunını ıaren "e tklnct bir Adamı (.John Quney Adamı) yeni leler yapıldı; fakat pek de vazıh ol
kı7etlt&Ukten 1eıse kapılan 1nctıtere dntettm dahı ziyade taz. mıyan sebeplerle hepsi yakalandı. 

Ber Aoron Burr) ~fc!f'lon •· 7ik edfJecek oturtana, blrlJJcten ay. Amerikanın o hertıAmedc! Fransa
de entrikalar 1apat'ken 1ı:a1"ft- nlmıya dofru uvktdOmit olacakta - ya kar,ı mr, yokaa fnııttefe-ye karşı 
ltderıU.t reisi Hamtttan çık • nnı yırı reımt oJ.atık Qeffenıon $u• mı sefer açması l!laha muvafıktı, diye 
Yaptıtı bir dlleUada Hamttta- batta haber verdi. Hılbuld, htrbirl bugQn dahi Amerikan tarthçilerl ara
flrdO, bu hAdfsentn uzandtrdıfı Ceffenon ve partltlnlıı tora kuvveti sında mOnakqa edilen bir mevzu -
7Gzilnden p0Utikadaıı cekllmi· alAhlfetlert hıklcmdaltl umdeletlne dur 
!bur olctu. ııt bir tatcım :r.ecrf tedbirlerle am - • 

da Y ardımlard• Bulunuluyo 
Kan (TAN - Kalef.çi mahal • 

lesinde oturan Hilmi karısı Nafi
ze bir batında -3 erkek çocuk do
ğurmuştur. Evvelce de üç erkek 
çocuk doğurmuş olan Nafize şim 
di tam 6 erkek çocuk anasıdır. 
Şehrimiz yardım se'ftnler c·eınl • 
yeti Nafize ile çok yakından all 
kadar olnıuş ve vücutçe zayıf o
lan Nafiz.enin çocuklarını bes tiye 
bilmesi için kendisine bir inek he 
diye etmiştir. Ayrıca lohwalıktan 
mütevellit ihtiyaçları da cemiyet 
tarafından temin edilnıfştir. 
Şehrimiz yardım sevenler ce • 

miyeti valinin ve garnizon lı.omu 
tanının refikalarının riy.ısetinde 
geniş ölçüde faaliyette bulunmak 
tadırlar. Şehrimizin ileri flC:lf'ft 
münevver kadınlarından 20 si gö 
nüllü hastabakıcı yazılmak kara· 
rını vermiştir. Bu kachnlar ara .. n 
da valinin, komutanın refikaları 
ile umumi meclis ve daimi en -
cümen Azaları ve lise öğretıntm. Yardım ıören ve bir batında 3 
leri de vardır. erkek çocuk doğuran Bayan 
Yardım sevenler cemiyeti yal-, NAFİZE 

nız faaliyetini ordu hiztnetine in ç-amaşl1' ve saire ihtiyacım kar,ı· 
hisar ettirmemekte içtima! ıaha· lanıakta da büyük ve geni§ yar
da da bilhassa lohusa kadınlaruı damlarda bulurunaktadırlar. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : . 
l - Bu yıl İstanbul polis mektobine bfr 1miktar polis stajyeri alma

CaktU'. 
2 - Orlameldep mezunlan imtihansız olarak kabul edilecekleri -1• 

bl, tahsilin devamı mOddettn~ mektep masrafı keıildikten sonra polis 
memurlujU meaıı kendlleriıte Octet olarak verilecektir. 

3 - Tahsile 1 Eylfil 941 tarihinde başlanacatuıdan kayıt ve kabul 
sartlarmı öğrenmek istlyenler alm.dlden bulunduklan rnahallin emniy~t 
müdilrü veya Am!rliğlne müracaat cetmelidir. (21f17) (4128) 

Eti Bank Umum Müdürlüğüttclen : 
-- Banbmı1111. 
a - Ereğli köınflrlerl ltletmesi, Zonj{Uldak, 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 
c - Mahrukat bürosu, Ankara, 

-· 

d - Erejtli kömürleri .itletmesi, 
Kok ve ihrakiye ıervflı.i Ankal'a, tıtanbul, fzmfr, Mer

sin, EreJlli, "Karadeniz,, 
Yukarıdaki müessese ve ıterv111.erinln, taı lc&mürll, Un1ıt, kok, Brl• 

ket ve iall madd41ı.rinin alım ~ •tunındaıı mutev.ıı.ıt bilılınum mev• 
cudat, taahhüdat ve matlQbau büsUD hukuk v. veeaibqle ftDideG ıetk.ll 
e7lediiimiz 

Mahdut Mesuliyetli 
Türkiye Kömür ~§ ve Tefti Miielselesi 

firmasına de~iştir, 
AlAkadarlarm 1 Haziran 1041 tarfhfncfen itibaren: 
1 - Her cins taş kömürü, kok, briket ile t4ll maddeleri için FOB 

olarak yapılacak tat.pllr müessese!lin mervzine: 
Adres: Atatltk bul-vatı 21/23, 'Yenişell.tr ".Mlhendisld bitllli binası 

Aınkara. 
1 - LhıJlt ka!Dlıiıl fçln yıqal.İilall miltaoüt'latla •klaı llbi, "Garp 

llnyltleri işletmesi,. Balıkesir adresine. 
3 - MahaW ibtiyaçlar ile "Taı kömürll, kok kömOrO, linyit,, fhra

ki7~llk kömürler için o mabaldeid tube Vf!1a ıcentalal'lmwı "İttanbul,, 
İımır, Zonguldak, Mersin, Ereğli ''Kıradtnız,, de eube vı depolarımız 
olduğu gibİf muhtelif .-hir1'rde acentalar varda".,, 

4 - Mahrukat Jcaıhltı&I mucibince en"elce intihap edilmff ve mu• 
kavelesi henilz hitama ermeınlş ace!ltalarımız ile dijer milatehliklerin 
Ankara merketlne. 

1 - Taı lcömürü, lhı7it, briket. kok ve tall maddelerinin fhracatı 
ı,lerine müteallik hususat için Ankara merkftfne. 

Yukarıdaki adres~re müracaat ttıneleri rica olunur. Merkez, IUbe 
ve depolarllJUZm teıgrat adresleri: Mahrukat. (8008 - •267) 

Millt Piyango lclareslnden : 
ı - Mevcut nQmuneye .-are pazarlıkla 85 adet~t delme 

makinesi yaptınlacaktır. Talipler Ankarada İdare Merkezine, 
istanbulda Dördüncü. Vakıf hanındaki Büroya müracaatla nü
muneyi ve .-rtııameyi Aörebilirler. 

2 - 85 adet delme makinesinin muhammen bedeli (1.955) 
liradır. 

3 - % .• 5 teminat akçesi (146) lira (63) kuruftur. 
4 - Taliplerin ihale A'ilnü olan 10 Haziran 1941 Sah ~ünü 

saat ( 15) de İdarenin Ankara Merkezindeki mübayaa komisycr 
nuna ~etmeleri. 

POLİSTE: 

Kaza Neticesinde 
3 Kiıi ö rdU BUGÜNKU PROGRAM 

Diln gece Sirkes:ide a§Çılık e -
den 50 yaşındaki Ahmet oğlu 
Ibrahime otoIJtoLil çarpmıştır. Ih 
rahim kaldıraldığı Beyojlu beledi 
ye hastan•inde ölmüştür. 

7.30 Progranf r 18.40 Dans mO!lt. 
7.33 Müzik (Pl.) 19.00 Konuıma 
7.45 Haberler 19.1& Orkestra 
8.00 Milzik (Pl.) 19.30 Haberler 
8.30 Evin saa!i 19.45 Ork•tra 

* Tarlabaıında oturan 00 y& -
şanda lbrahim sinemadan çıkıp e
vine giderken 237 numaralı ı~n .. 
medin idare ettiği 157 num:ıralı 
tramvayın altına düşmüş, yaral.an 
mış, kaldırıldığı Beyoğlu hastane 
sinde ölmüştür. 

• 12.3Ô Program 
12.33 Şarkılar 
12,45 Haberler 
13.00 Müzik (Pl.) 
13.15 Şarkılar 
13.30 Müzik (Pl,) 

20.15 Radyc ga. 
zetel! 

20.45 Orkestra 
21,00 Memleket 

* Pangaltı Olçek sokak PlAtin 
apart)manında oturan Dr. Ceına
Jin 4 yaşindaki oğlu Nedim oy -
narken içinde sıcak su bulunan 
bir leğene düşmüş ve yanarak 
ölmüştür. 

• 
postası 

21.10 Sololar 
21,30 Konutma 
21,45 Klasik eser-

18.00 Program 
18.03 İncesaz 
18,30 Ziraat tak-

vimi 

ler 
22.30 Haberler 
22. 45 Caıbant 
23.25 Kapaıı11 

-

Kız Karde,ını Vurdu - Kadı
köyünde Rıza Paşa mahallesinde 
Çe§me sokağında oturan Umran 
isminde bir genç kıı, kardeşi A
bidin tarafından tabanca ile yara 
lanmıştır. 

ÖLÜM - Beyazıt DersiAmla 
rından merhum İsmail Necati e
fendinin haremi ve "Hemşeri 
"K " ' 

Vaka, Abidinin kız kardestni 
kıskanmasından ileri gelmiŞtir. 
HAdise esnasında Umranla Abi -
din arasında bir mücadele olmuş 
mücadele esnasında Abidin de 
kendi tabancasından çıkan serseri 
bir kurşunla yaralanmıştır. 

ırmızı - Beyaz., mecmuaları 
sahibi arkadaşımız Talat Mithat 
Hemşerinin büyük validesi Ba • 
yan Saadet dün sebah irtihal et· 
miştir. Cenazesi bugün, ö~ledeıı 
evvel Feneryolundaki evindeıı 
kaldırılarak, Kadıköy iskeleıbı. 
den motörle Sirkeciye J{~irjle • 
cek ve Beyazıt camiinde namuı 
kılındıktan sonra Merkezefendi· 
ye defnolunacaktır. 

Sıhhat ve lçtf mai Muavenet 
Vekaletinden: 

Açık Eksiltme Usuliyle inşaat Malzemesi j\JmacaJi .. 

Mıl2emenln 
Nev'i 

Mutıammen Muvakkat ti· 
bedeli mlnat miktarı ltıaıe 

Mlktal'I Lira Krı. Lira Kl'f, gUtıd 
ihale ..... ------ - - - ---- -Kiremit > 36000 > adet 3280 00 243 75 ıa Haziran 941 11100 

Mah7a > ıooo ) ,, Puartal 1 

Galvanizli uç 8500 Kı. 4200 oo 315 oo H ıa,oo 
l - Ankarada ıtamamönünde Tıp Fakülteli mU,temllitmdan Do

lum ve Nisaiye Kliniği blnasmda emııneten yapılacak ikmal lntaatı lçln 
nevflerf, mlktarlan, muhammen be4elleri, muvakkat teminat m.tktılrlırı 
yukarıda yazılı S nevi ınıaat malzemesi açtlt eksiltme usuli11e almacak• 
\tr. 

2 - !:kıiltm• 23 Haziran 1941 tan'hinde Pazartesi ıUnO ıaat 11 de 
.Ankarada Sıhhat ve i~Umal Muavenet VllkAletinde '8fkil olunacak hu.• 
llUal Konü.7onca 7apılacaktır. 

a - iatl7enler bu il8 alt ıartnameyl Sıhhat ve lotlmat Muavenet 
Vek6Jeti İçtimai Muavenet Dairesinde ve fstanbulda Stlıhat ve 1cttmat 
Muavenet MildilrUlfünde tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarları her mah.~enin ilmi h1lum4a 
.~sterilmfştir. 

& - Teminat olarak nakJt ve nakit mahiyetindeki evralC Koftdqoa
ca kabul edllml7toell lcln bil Jcüil teminat vermek istiyenler daha .,,. 
vel VekAlete müracaatla buıl.lan allkab M.ı.umıklarma 7atırmaları ve 
XOlftlQoana maır.wzlarını te.dl wtnıelert. lAZttrii!ıt. tfln) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fakültelerle dltı tababeti ve eczacı mektepleri son ımıf talebestnfa 

Mkerllk ikmal imtihanları D Haziran 1941 tarihinde b8flı7acaJt, le Hul
ran alcpmı sona erecektir. 

AlAkadarlarm talim taburu komutan!ıfına müradaattm. (df'P) 

lıeyotıu K.ayınakam ve B. 1. Müdürlüiünden: 
Oallta4a Mectrne 10kalm4a as No. tu barakanın harap ft mal11 in• 

hidam ohnaaı \fe uhJpleı-1 de meçhul bulunmasından ihtarname makamı
na kalın olınak üzere bir hafta zarfında mahzurunun isalesi aUl halde 
beledi7ece yılttırdacalı ilin olunur. <•281) 

lstanbul D•nlz Komutanlığından : 
Deniz lisesinin birinci Vt lkJnct ıınıllarfyle De.'11z Gedfkll oıcuJtıınqa 

birinci ımıfına talebe kayıt ve kabulüne 1 li:aziran 841 tarlbindeo ıuı.a. 
ren bqlanıcak 18 AiUftol Hl tarihine kadar devam olwıicaktır. 

lstanbulda bul\ınan ı..teklilertn Kasımpaıada buluııan kornutanhlpuııo 
1&, ıatrada bulunanlarm mahal11 asiterlik tubelerine ırıtıracıaatıan. 

(8749) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
• 

Miluleaemlzle müşteriler arasında yapılmıı olan mu'ka\teleler481l 
mütevellit 'bilcümle haklarunızı 1 6.941 tarihJnde kurulan ve sııerkezl 
Ankarıdı bulunan "TürkJ7e kömür sat11 ve tevzi müellSM•i" ne dev
rett!lfmlıl ve mQaterilerfmize kal'$1 olan vecibelerimizi de bu müeııaea ... 
nin tamamen tekabül •Yltdiil ilin olunur, (3006) (4260) 
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Türk Matbuatının A. 
Darlan'a Cevabı 

Ortaıarkta Yeni 

Sahnesi Harp 

TAN 

Türk· Alman 

Münasebatı 
Habeşistanda 
Son Harekat 

5 -::: 

Brenner'de 
I 

D(lkar' da Tahş • dat 
(Bas tarafı 1 incide) (Baş tarafı ı incide) 

<Ba1 tuaf1 1 incide) li,, bnşlığı altında yazılan bir ma
:i re etmiye kalkışan bir siya i- kalede yle d nilmektcdir: 

1 
e m zur görulm z. Amiral Dar- "lngilızler Kılikyayı hukukan 

<Baş tarafı 1 incide) (Baı tarafı 1 incide) 
on iki ~ünü ilave etmek lazımdır. kiye, sulh istiyor. Cünkü teced
Bu müddetten islüade eden 1n- diit eserini tamamlamak ve nü-
1'.(ılizler, İraktaki isyan hareketim fmu arttırmak !!ibi munzzam bir 
tenkıl ctmi ler ve llabc-sistan ~c;i tam muvaffakıyetle basarmak 
harbini de hemen hemen tamam- ancak sulh sayesinde mümkün
Iamıslardır. Hiç şüphe yok ki Ge- ciür. 

Orta Şark lngiliz 

Beş saatten fazla sürmüş olan ~aktadır. Darlanm, Dakar'a tak
gorüşmelere, iki Hariciye Nazı - vıye kıtaları gonderdigı ve hur 
rından başka, zaman zaman, Al- Fransız imparatorluğu civnı ın _ 
man ordulan başkumandanlı;tı daki hudut karakollarını taITT. ıye 
şefi Mareşal Keitel ve İtalyan eyledıgı haber alınmakt dır • 
Genel Kurmay Ba k nı G ner 1 ..Atrtık işikar olan ve esa n D r 
Caballcro da i tirak etmi tir. lanın da gız:Iemedi bır y v _ 
Ö leye doğru yemek için .ı?or - sa o da, Fransız halkının mu-. 
melere fasıla verilmiş ve altı zat fakatı olsun olm ın Almanya e 
yalnız olarak öglc yem vmi ~<; - hudutsuz ı bır ı sıya e i ta ı -
mi tir. bine katıyen nıyet etmış olm • 

n İn iliz mill tine karşı besle- Fransız! ı-a tanımışlark n sonra -
F i kinı, yahut, sıy, setinın dan burasını cebren alm:ıları için 

n ız m lleti iç nd0kı aksülfı- Türkleri uzcılerinc saldırını lar! 
1 ·'li t c;kin etmek için bun- "Türklerin ],endi hak VC' top-

c n bövfo kes r k mcz silahla- raklarını almak ve korumak için 
nı Y lnız kendı topragındrın hatta kendi ruhlarından emir ve 

neral Wavell bu kıymetli on iki Gazeteci bundan sonra Tiirk si
ı!Ümi Mısırın ve orta şarkın mü- ynsetinin uzun bir tarihcesini 
dafaasını fevkalade kuvvetlen- vapmakta ve bir hikaye naklet
dirmiştir. Çünkü Almanların u- mektedir. Bu hikaveye ıtörP tstan 
zak olmıyan bir atide Siiveyş buldnki İn~iliz memurları. İnönü. 
kannlına karşı tanrruza .ıtecmele- nün, pençeresi önünıie ivice silnh. 
ri :muhtemeldir. Giridin Alman lanmıs bir milyon İnP'iliz askeri 
hava kuvvetlerinin müstakbel ha {!ördüğii zaman haro ilan edecc>
reketleri için mükemmel bir üs ö'ini söyledii!ini nakletmislerdir. 
teşkil edeceği ink<lr olu-namaz. Türkive. Almarranın kendisi hak 

Hava Kuvvetleri 

Kumandanı Değişti 

daha i" i c>der.,, isaret almıyn muhtaç olm1yacak 
"K l kyn 'İ'ürkt n gayri hiçbir kadar insiyaki hareket cttik1erhıi 

f tla vanyana zıkredilemez. E- haltı takdir etmeyen Darlanlar 

1 
r bu gasp hnrck ti muvaffak var demek? Adana, Urfa, Antep, 
rn mı a bunun sebebi, her - Maraş müdafaalarının nasıl ateş

h 'l ı b'r vab ncı devletin yar- li Turk yüreklerinden sıçramış 
•m. müdafaa v va tesviki, ne kıvılcımlarla parladığı, ölum ve 

Franc; ile herhanı?i bir müt- iskence imal eden vasıtalclrının 
~ f ~· arasındaki tcsanütsüzli.ık ılk gününden son giinüne kndar 

Nairobi. 2 (A.A.) - Britanya 
kuvvetleri Habeşistandaki mer -
kez S?Ölleri bölgesinde büyük bir 
zafer kazanmışlardır. Bu husus
ta gelmiye başlıyan haberler 
Britanya kuvvetlerinin 14 _gtin 
gibi kısa bir müddet zarfında 
yüz bin kilometreden fazla ara
ziyi temizlediklerini göstermek
tedir. Bu bölgedeki İtalvanlar 
Ambalagi' •e kadar tam bir şe
kilde imha edilmişlerdir. Bu su
retle cenuptan ilerliyen Britan
va kuvvetleri 7.500 esir. imal -
den hücum eden kuvvetler ise 
daha fazla esir almışlardır. İğti
nam edilen malzemenin listesi 
henüz yapılmış olmamakla bera
ber, yalnız Madara - Dalle yolu 
üzerinde 170 den fazla mitralyöz 
iğtinam edildiği malUmdur. 

Bu fırsattan bilistifade Mare - dır. 
şal Keitel ıle General Caballero Henüz belli olnııyan cihet mus-
da, samimi silah arkada lığı zıh- temleke erkanının bo le hır' • 

• t• • • d 'k' 1 k • t• b y SI)a-nıye ı ıçın e, 1 ı rn m e -etın s- se ı ve unun netıcelerını tama-
k~r~. sa~adak:. işbirliği üzerinde miyle mtidrik olup olmadıluarı _ 
goruşmuşlerdır. dır. Bu hususta öyle görüluyor 

'ldir.,, yalnız ve sadece Türk milli vic -
''Bunun tek sebebi Türk mil- danının intikam alevleri kar ısın 

lrtin'n 1·alnız kt'ndi hak ve kud- da eridiğini görüp anlıyanııya -
r t·ne ü tinat edeı:ek ve müca- cak kadar, bu Amiral Darlan ya
"! lc- e>ttii{i hasmın. 1918 zaferi kın Fransa tnrihinden bihaber 

Maamafih İngilterenin müda- kmr'c. hiç bir harpci emel besle
faasındn yegane znvıf noktş Su- mediğini anJnv,•ı tır. Almanya 
riyedir. Almnnlar Suriyenin tay- Ti.irkiyc ile dostluk miinasebct
vare meydanlarını daha şimdi- teri idamesini attu etm~tedir 
den kullanıyorlar. Ankarada ve ~'".'.J.:'de menfaat 

Brenner'de ayrıca Almanlar- ki, amıralın adamları yanı kcn
dan aşağıdaki zevat bulunmu - dile~e tamamıyle ıtı'.mat ettı ı 
tur: bahrıye rucsası bunu gizlenıiye 

Alman basını şefi Dr. Diet - çal Sıyorlar. A k ıi ruesa açık d v 
rich, parti sekreterliği şefi l3ohr- ranmakta ve bunlardan bır kıs _ 
man~, Alnı nvanın. Roma Ma lrı- mı istemıyerek itaat etmekte ve 
hAnttguzailr~terP~enGs Bısm1arvk. RRo'!la diğ1 er bir.kısım ise mezkur siva-

· lc-rinin basındn olduğunu midir?,, 
'.! ·ınmck izin biıtun maddi va- Akşam'da 
ıt lar1 nı bizzat varntarak yap - Akşamda Necmettin Sadak, 

nııs oldu"u hürriyet cihadı kar- "Maglıip ve münhl'zim fakat içi 
ında Kilikya ist'la kuvvetleri- halll empc"'""'alist emellerle tutu-
n • ciz kalmasındnn ıbarettır.,, -~ d 
"Mi akı milli Tı.irkisivenin ay- şan Fransa,, başlığı altında ynz 1-

rıl ğı makalede bilhassa şöyle de -
1 

rnaz p:ırçası olan Hatayı sene- mektedir: 
rce sonra Türkiveyc iade eden 

n rnuskar Fransızlar dahi bu es- "Fransa iki türlü acınacak bir 
· haksızl~ın itiraz ve tamir va- memlekettir: Tarihte misli gö -

?. r sini tamamlamışlardır.,. rulmemiş bir hezimete uğrayıp 
"Amiral Darlan, istiklRl dava- düşmana t slim olduğu için. Bu 

• mağlıibiyetten sonra kendini kur 
' nın toprak ve hak hakimiyeti tarmak ümidiyle bütün maziyi in 
f>ahislc-rine ne kadar titiz bir k kAr etmek yolunu tutan şas. ın 
ncısasiyetle bağlı oldulunu bizi ve devşirme politikacıların elıne 

:l ha yakından bilen ve tccriibe 
den vntandaşlanndan ö~renmck düştüğü için .. , 
ıhtiyacını-ıarlır... "Hezimetinden sonra mazlum 

Cümhuriget'le milletler hakkının müd:ıfaacısı 
Cümhur\yette Yunus Nadi, A- kesilen, yer yüzünde hakkın ve 

'niral Darlan'ın hezeyanı başlığı adaletin yerleşmesine yardım et
ltında yazdığı maka.lede biltıas- mek gayretine düşen Fransanın 

i -;unları vazmnktadır: Fasta, Cezayirde, Tunusta, bu 
"1920 de garbın eşsiz senaati- mazlum miletleri boyunduruk al 

'le isvan roen Türk milleti yal- tında tutan emperyalist zorbalık 
ıız Kilikyada Fransa ile dcğıl tan başka ne hakkı var? Amiral 
riirkiyeyi parcalamak isUven Darlan bunları duşünınuyor 
~ tün ,l?nm devletleriyle müca- mu?,, 
i(\leve ~iric:;mistir. Amiral Dar -
:ın va keşif bir cehalet, yahut 
jıı İn 'ltereye karsı oldu~u ka
i r Tiirkiye için de sönmiven 
iarin bir enrez ve husumet1e ha
" kati hhrif e{'f "rek. o zamanki 

Son Posta'da 

<'nrlE'lı>mizi İngiliz tesvik ve 
"'riki ile vukubulmuş bir ha -

i e .I? bi göstermekten utanma
ll ktadır .• 

"Bu ifade şeklinde Fransa icin 
"l'di vüz kızartıcı bir rezalet, 

rkleri i~e kolav kolav sönmi
C'Pk kudsi hiddetle ateşliven 
r h k ret vardır ... 
"Turkiycnin istıkHil cidali ile 

17 ttı~ı mırlak sayfayı taklit e
rl rnivc-n Fransa, hic olmazsa bu
niın krndisi ·le i birli~i yapmak
•., h as umduğu Alman ba~bu-
1.'1 F hrı:>rin hıt muk ddc>s cida
~ n--izle onun Ebedi St:'f Atatürk 

'•ktndı:ı d imı:ı tekrarladıi!ı tak 
rı k • . tta h 'irmetkiır hissiya
t tıdan 'br t alarak sukiıt etmevi t. tar'hi tı:ıhrifP kalkışmamayı 
it zam orfphilirdi .. 

Tasviri Efkar'da 
'I'asviri Efkarda "Amirnl Dar -

lan Yanılıyor, Kılikyayı biz kendi 
ha.n1mıt ve kanımızla kurtardık,, 

daşlıklı makalede bilhassa şöyle 
enılmektedir: 

~ "lstiklal harbimize taalluk e-
"en bahislerde biz Turkler son 
derece hassasızdır. O cidal, ta -
t hin belki de bir ikinci misalini 
lfosteremiyeceği kadar munzzam 
~r kahramanlık eserıdir. Biz onu 
~ ransız amiralinin iddiası gibi şu 
nun bunun teşvikiyle yapmış ve
Ya şunun bunun teşvikiyle ka -
2:anrnış değıliz. Hele Fransızlan 
~ı~ıkyadan çıkarmak için ingiliz 
crın bızi teşvik ettikleri sözii ta-
tnanıfyfo hezeyandan ıbarettir. 
~hkJ.al harbinde bizim karşımız-

a ba lıca iki düşman yardı, ki 
0cınlar da: İngilizlerle Fransızlar-

ı.,, 

O tarihte Jngilterede Başvekil 
bl rak Türk du manhgiyle maruf 
el ulunan Lloyd George'un bulun
UğUna isarct eden muharrir ya

:Zısını oyle bitirmektedir-
''B . r ns bizim bıldı imize gö-

e~· 0 tarihte M. Lloyd George'un 
t ındl:'n gel eydi, Kılikyadn tu -
Utıabılmeleri için kcndılerlne 
Yaı dun bile ederdi.,, 

Vatt111'da 
'Vatanda Ahmet Emin Yal -

~ n, "Amiral Darlan milli hay -
1Yetirnize tccavuze cür'et cdi -
~0r .. ba lığı altında yazdığı ma-

u .. C'd ezcümle diyor ki: 
rn .. Rıl kyada vaı:üe gören Türk 
rı 1cahitıerinin vatani vazifeleri
\! 

1 l'rnek icin kimseden i aret 
'V !<telkin beklemiye ihtiyaçları 
k tu Yurt .. vg· i, istik! 'l a kı 
p n11trıncla, ruhlarında vardı. 

:> zlnr Aclanaya Albay Bre -
-;;on ibi cellf\tl r gp:ıdererek 
1 ıtkl ri yok etmıye ve toprak -
/~mı~a sahip çıkmağa tesebbiıs 

~ ıkleri zaman biz binbir gaile 
ır d • 'r n e ıdık. Oyle olduğu h::ılrle 
e 

1
rk nıucahiU ri. tooraklarını 

Son Postada Muhiddin Birgen, 
''Tarihi yanlış ö~renmiş bir dev
let adamı,, başlıgı yazısında ez -
ci.ımle diyor ki: 

"Fransa hesabına temenni et
mek isteriz ki, amiralin yeni 
Fransız siyaseti icin hfıkım sehcp 
'ı r olmak üzere İngiltere aley
hine tevcih ettigi ithamların hep 
si de bu nevi ithamlardan olma
sın. Çünkü, bu itham tamamen 
yersiz ve mAnasızdır ve amıral 
Darlan, çok yakın bir zamana ~it 
olan tarihi çok yanlı! ögrcnmış
tir .,, 

SBn Telgraf'tcı 
Son telJ{l"afta Ethem İzzet Be

nice. "Anlıyamadı~ımız bir nok
ta,, başlıklı yazısında ezcümle 
şöyle demektedir: 

"Kilikyadan müstevli Fransız 
ordusunu söküp atan İn~iliz teş
vıki ve İngiliz yardımı dejtil, bü
tün topraklannd n her çeşit is~ 
tıla ve işgal kuvvetini fırlatıp 
kazıyan Türk milli istiklal ruhu 
ve onun kahraman, yenilmez or
dulnrıdır ... 

Tarih boyunca bütün dünya 
milletlerine istiklal aşk ve ben
liğinin destanlığını ve örnekli -
i?ini ifa edecek olan yalnız bir 
Gaziantep müdafaasından ve za
ferinden bile mahrum olanların 
Türk milli müdafallsı ve tarihi 
hakkında böyle yanlış. muhar -
Tef, bilgisiz bir dil ve misal kul
lanmaları hakıkaten hazin ve RÜ
lünçtür.,. 

Breslav Panayırında 

Türk Pavyonunun 

Muvaffakıyeti 
Berlin, 2 (A. A.) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor "gecikmiştir": 
Eeynelınilel Breslav panayırı 
ba:tı) içinde ikinci defa olarak Po
lonya Silezyası umumi valisi Gau 
lciter ve Bracht tarafından Tür
kiye büyük elı;isi Hüsrev Gerede 
-le Türkiye baskonsolosu Kemal 
Aziz'in ve kordiplomatik'e men
sup diğer bazı kimselerin huzu
ru ile açılmıştır. 

İngiliz efkarı umumiyesi. Al- rarpışması olmadığı teslim edıl
manlar Suriyede sağlam bir su- mektedir. 
rette üslerini kurmadan İnl{ilte- Alman mil1eti, meşhur bir mu. 
renin buraya müdahalesini artan hnrip millet olan Tüı:klerin yük· 
bir ısrarla istemektedir. Bu me- sek mertlik vasıflarını her zamnn 
sele hem siyasi. hem de askeri- takdir ve tebcil etmiştir. Bu 
<lir. Siyasi b;tkımdan bu bapta takdir ve hayranlık menfaatlerin 

aşem ı ı cnera on ın- se m neticesi hakkında hayal! r 
telen. beslemektedir. 

karar vermek harp kabinesine 
aittir. Bu karar ittihaz edildikten carpışmaması e,,c;asına istinat e-

den karşılıklı münasebetlere şe
sonra, Giritte müttefikler muda- kil, havat ve resanet vermektc-

* Londra, 2 (A.A.) - Hava Ne-

İtalyanlardan bulunanlar da 
şu zevattır: İtalyanın Berlin Bü
yük Elçisi Dino Alfieri, Genel 
Kurmaydan General Gandin 
Berlin Ataşemiliteri General 
Marras. Protokol şefi Ccl sia. 

faasının Almanları planlarında dir... Bu,gü, Almanya, yalnız 
hissedilir değişiklik yapmıva mec. kendi menfaatini düsiinmüş olan 
bur ~i~ etmediği kararını ise f nJ;?ilterenin mevkiini almış ve o. 
en sa~~hıyetle General W av«:Il nun pivasadaki mevkiini isıtal e
vercbılır. General Wavell. vaktın ı derele bu vazı'yetı' erel · _ 
h ü k bed'l · ld v f - n sem erın ~n z ay. ı memıs ? u'ltlna den istifade etmive başlamıstır. 

zaretinin bildirdiğine J!Öre, hava 
Vis Mare~li Tedder Orta Sark 
İngiliz kuvvetleri umumi ku
man,danlığına tayin edilmiş ve 
uhdesine Jnuvakkaten hava Ma
reşalliği rütbesi verilmiştir. 

Orta $arkta bulunan hava Ma
reşali Longmore İnjliliz hava 
kuvvetleri umumi müfettişlijti -
ne tayin edilmiştir. Umumi mü
fettiş bulunan bava Mareşali 
Mitclıell hizmet müddetini ta
mamlamıştır. 

Görüşme, mihverin Akdeniz 
ve Şimali Afrikadki muzaff e
rane harekütı havası içinde ce -
reyan etmiş ve buj?iinkü Alman 
ve İtalyan tebliğlerinin bıldirdi
~i Gir't muharebes"nin nihavet
lenmesi. müzakerelerin mcrke -
zini teşkil eylemistir. hükmetmesı muhtemeldır. Husu- Alman hariciyes · d 

siyle ki, birleşmiş olan arap ale- Be . ın e 
mi şimdi bundan bir kaç ~n ev- .. rlın: ~ (A. A.) - "D. N.B.": 
veline nisbetle İngilizlere daha i- Dun harıcıye nezaretinde vaban
yi yardım etmek vaziyetindedir. cı J;?aze~ciler tarafından soru~~n 
Orta Şarka boyuna takviye ~uht~lıf suallere cevaben Tur-

k 
. ... d . . kıye ıle Almanva nra.sındaki mü-

uvvetlerı gon erılıgor nase~tlerin bu~ünkü vazivetinin 
Melburn, 2 (A. A.) - Avus- bu hususta her türlü miin::ıkasa 

tralya başvekili Menzies. Giritten ve malı'.'lm:ıtı mevsimsiz ki'ldığı 
bahseden bir nutkunda demiştır ~yan edılmiştir 
ki: 
"Mulıteşem kıtalarımızın oyna

dığı rolden Avustralya iftıhar du
yacaktır. SaH'ıhiyettar makamlar. 
orta şarkı insan ve malzemece 
takviye için kabili ta!;avvur bü
tün tedbirleri almışlardır. Ben 
Londrada iken, harp kabinesinin 
her ictimaında, elzem ihtivac ol
mıyan bütün tankların, topların 
ve tayyarelerin orta şarka ~ön
derilmesi icin risklar almıva da
ima hazır bulunuklulhınu miisahe 
de ettim. Mukavemetimiz. Alman 
hesabını nltüst etmiş, bizi Mısır 
ve Suveyş haya~\ mıntakasını çok 
daha iyi müdafaa edecek bir me
ziyete ıletirmiş, frakı temizlemek 
ve kıta1ara yer de~iştirmeleri vap 
tırmak imkanını vermist.ir. Bu
nunla berabE't'. tehlike büyüktür. 
Bunu azimle karsılemalıvrz. fa
kat bedbinliğe düşmek için sebep 
vnlrtur ... 
Kıbrıs' ta müdafaa tedbirleri 
Lefkoşa, 2 (A. A.) - Girit ha

diselerini yakından takip eden 
Kıbrıs makaml:ırı adanın müd'3-
faa tertibatına ait son isleri de 
tamamlami!}ctadrrl~. Bazı ihti
varlarla cocuklar sehirlerden tah
liye emerek dııi>lara ııönderil
miştir. Bir kaç İngiliz kadın ve 
çocuğu şimdiden adadan ayrıl
mışlardır. Yeni müdafaa nizam
nameleri neşredilerek memurla
Tın el kovma salahiyeti eenişletil
miş. vağma .ızibi ve telas verici 
haberler neşri J?ibi ciirümlerin 
cezalara ca:tıJacağı tebli~ edil
miştir. Vazivet fl'ergin. f;ıkat Sll

kindir. HaTk miikemmel s~uk 
lronhıı1< ıınc;U>rmP"kfprHt". 

Şarki Suriyede Örfi idare 
Londra, 2 (A. A.) - Paris rad

yosu, Suriye yüksek komiseri Ge
neral Dentz'in şarki Suriye'de 
örfi idare ilan etmiş olduğunu bil
dirmektedir. Paris radyosu. ara
lannda Halep civarındaki tayya
re meydnnı da bulunmak üzere, 
müteaddit Suriye tayyare mey
danlarının bombardıman edildi
~ıni ilave etmiştir. 

Jt.. 
Kahire, 2 (A. A.) -Burada öğ

renildiğine jtÖre Mısır ile Suriye 
arasında telgraf ve telefon mu
haberatı Fransız hükumetinin 
emri ile kaledilmistir. 

Girit muharebesi bitti 
Berlin, 2 (A. A.) - Alman or

dulan başkumandanlığının teb
liği: 

"Girit muharebesi sona ermiş
tir. Bütün ada düsmandan kurta. 
rılmıştır. Alman kıtaları m~Hip 
edilen İngilizlerin son iissü olan 
Sfakia lfmanını dün zaptetmiş
lerdir. Dağ kıtalarımız Sfak~a'
mn şimalindeki da,ğlık mınta'kada 
İnJ;?ilizlerin son mukavemetini kır 
mışlıır ve yeniden 3.000 eıir al
mışlardır. 

Alman hava kuvvet1Pt'i bu son 
temızleme hareketine müessir 
surette varc1ım etmMerdir. 

Girit ile Islcendel"ive arasında
ki deniz mıntakasında AlmAn mu 
harebe tayyareleri bir tnjliliz 
muhribini üc tam isabetle batır
mışlardır. Bu muhrio harp mo
suna mensup diier v.emilerin teş 
kıl ettıiU bir grup arasında seyre_ 
divordu. 

Irak Krala ve Naip 

Bağdat'a Avdet 

Effl1er 
(Bq tarafı 1 incide) 

sefmiştir. K.ıtaata gönderdi!i me
sajda da kara ve hava kuvvetle
rinin sıkı işbirliği ve tam ahengi 
sayesinde harekatın otuz giin icin 
de muvaffakıyetle bittiğini bil -
dirmiştir., , 

Naip, BağdaJ.'a girerken 
Bağdat, 2 (A.A.) - Bir husu

si muhabir bildiriyor: 
Irak naibi Emir Abdül-illh 

Ba~data jl'İrişi esnasında Türki
ye elçisi Cevat Üstün ile kordip
lomatik erkanı hazır bulunmuş
lardır. Yalnız Japon elçisi gel -
memiş ve tagayyüp etmiş olan 
Italyan elçisi istikbal merasimin
de hazır bulunmamıştır. 

Kral da Bağdat'ta 
Bağdat, 2 (A.A.) - (Ofi) Genç 

Kral Faysal, bu sabah saat 6 de 
hususi trenle Bağdata dönmiis 
ve istasyonda Naip Abdül-ilah ve 
yüksek devlet memurları tara -
fından karşılanmıştır. 

Berline göre luırbe 
devam edilecekmif/ 

Ankara, 2 (Radyo gazetesi) -
Yeni Irak hükumetini eski Baş
vekillerden Cemil Elmadfai'nin 
kuracağı söylenmektedir. 

Ofı, mütarekenin Bağdadı ha
rap olmaktan kurtarmak için ak
tedildiğini, İn.l{ilizlere karşı mü
cadelenin devam edeceğini bil -
dirmiştir. 

Bertin de, mütarekenin akdi 
Bağdat şehrinin kurtarılması 
maksadiyle aktedildiğini, bu iti
barla mütarekenin 1amamivle> 
mevzii mahiyeti haiz bulundu
ğunu. şimalde harbe devam edi
leceğini. esasen simdi her taraf
ta kabileleriiı fn.giltereye karşı 
ac.:tıkları mücadeleve devam et -
tiklerini bildirmektedir. 

vısta orta şarkta bir limana mu
vasalat eden bir f nrziliz gemisin
den cıkmışlardır. Bu vapuru. ka_ 
ranlıkta muvasalat eden diğer bir 
vapur ızrupu takip etmiştir. 

Bir Yenizelandalı şunları an
latıyor: 

"Gök mütemadiyen bomba ve 
mitralyöz ateşi saçan tayyarelerle 
dolu idi. İrkap noktalarına var
mak için uzun ve elim bir yürü
yüş yapmıya mecbur kaldık. Ha
va çok zalimdi. B:ızen vağmur, 
bazen de kar yn~ıyordu. Bu vazi. 
yet naklive hizmetlerinin işini 
cok zorlastırmıstır. Günlerce yü. 
~;yen adamlarımız hususi suret
te yetistirilmi5 Alman kıtaları
nın vahşi taarruzlarına maruz ka
lıvordu . ., 

Bir Yeni Zel&ndalı Almanlann 
nJ\raşütle mitralyö:ı: indirdiğini 

Orta Sark İngiliz hava kuv -
vetleri Başkumandanl~ına tayin 
edilen yeni hava Mareşali Ted -
den Uzak Şark hava kuvvetleri 
kumandanı idi. Kendisi Sin~a -
pur hava üslerinin inkişafına hiz
met etmiştir. 

----------0---------
M ısır, Mülteci Yunan 
Hükumetinin Faaliyetine 
Müsaade Etmiyormuş! 

Berlin, 2 (A. A.) - "D.N.B.": 
Alman hariciye nezareti, kaçak 
Yunan nazırlarına Mısır topra
ğında faaliyette bulunmak hak
kını tanımaktan imtina eden Mı
sır hukumetinin bu noktai naza
pnı tasvip etmektedir. Filhakika 
resmi mahfiller mülteci bir hü· 
kıimetc karşı böyle bir cemile
karlığın bir memleketin bitaraf
lığıylc telif edilemiyece~i k:ınııa
tUıdedirler. Mısırm bu işteki hat
tı hareketi Berlin Stvaıııt mahfıl
lerınin nazarmdıı h ç b\r muahe
zeye asla yer bırakmıyacak mahL 
yettedir. 

Atlantik'ten Akdeniıe 
Geçen Gemiler 

Tarife, 2 (A.A.) - Üç İngiliz 
to:tı)idOllu ve iki hücum botu At
lantikten gelerek Cebelitank li
manı istikametinde boğazdan 
geçmislerdir. 

Almanyaya Yapılan 

Son Hava Akmı 
(Bq tarafı 1 incide) 

dört yüz metre uzak iki noktada 
bu hasar çok aşikar bir şekıl al
mıştır. Almanyanın dahilındcn 
gelen haberler, Hamburjt'Un a
cınacak bir halde bulundu~unu 
ve Almanyanın bu ikinci şehrinde 
zarar J?Örmiven bir kısım kalma
dıgmı ifşa ediyor. 

Macar bafvekiü Ronttiya 
hareket etti 

Budapeşte, 2 {A.A.) - Bar -
dessy, Romaya hareket etmiştir. 
Bardessy, Romada iki J!iin kala
cak ve Mussolini ve Kont Ciano 
ıle göruşmelerde bulunacaktır. 

Londrada tef Birler 
Londra, 2 (A. A.) - Reuter'

in diplomatik muhabiri yazıyor: 
Bugun Hitler ile Mussolini ara
sında Brenner'de yapılan görüş
me, Mihver devletleri arasında 
daha geniş .koordinasyon lüzumu
nu _göstermesinden dolayı nıani
dardır. Aylardanberi İtalya, Al
manyanın emirleri al unda bulun. 
maktadır, herhalde Mussolini ve 
Kont Ciano, yeni talimat almak 
ıçin Breıwer'e ~Rırılmıştır. Son 
defa Fuhrer'ın Duçe'ye şahsi bir 
ı:!Örüşme bah~tmesindenberi üt 
aydan fazla bir zaman ~çmiştır. 
Mı.iliikat hakkında.ki resmi habe
rin evvela Romada verilmiş ol
ması da kayda şayandır. 
Gorıişmenin hedefi baklanda 

Londrada s rih hi~bir sev bilın
memekle beraber, Mussolininin 
bundan bir şevler kazanması her 
zamankinden dnha az muhtemel
dir. Vichy'nın "Makul ve munis 
hattı hareketi" nazarı dikkate a
lınırsa, Hitlerin, Fransaya karşı 
4'ussolininin daima muhafaza et
tJ.Rini soylediği herhangi mutale
bata müzaheret edecek bir mi
zaçta bulunması pek az muhte
meldir. Hıtlerin yaptı~ı memle
ket taksimlerinden istıfadc bah
sindeki Mussolini ümitlerinin ta· 
hakkuk etmesi ise daha çok şü~ 
helidir. İtalyan kralının yeğenine 
verilen ı?ülilftç Hırvat tacı, pek 
muhtemel olarak Hitlerin sema
hatinin azami hududunu t~kil 
eylemektedir. 

Askeri Vaziyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

teçhizatını kolaylıkla susturmıya, 
bu me)danlarda bulunan tay,a
relerimizi hareket edemez bir ha
le getirmiye mm affak oldular. 
Halbuki bu meydanlar kuvvetli 
m~dafaa silahlari~ le teçhiz edil
mış olsaydı, Almanlar bu ınev -
danlan o kadar kola) lıkla iııgnİ e
demezlerifi. 

Bununla beraber MayJS avı i
çinde bu .,ehir üzerine atılan faz
la mikdaPda infillk ve yanl{ın 
bombal:ırmın Hamburl{'a verdir· 
di_ği zarar hakkında tam bir fikir 
edinmek kabil olamamıştır. Maa
mafih kesif ucuslan esnasında a
lman fotojtrafiar 3B muazzam 
fabrika binasının tamamiyle ha
rap veya a~ır surette hasara uğ- Deniz cephesinden de Alman 
rnmış olduğunu ve diğer bir ~ok- Stuka tayyarelerine kllJll uzun 
lannın da daha az ağır hasara müddet mukavemet müınkfüı ol-
u~adırrını eostermiştir. madı. Çünkü bium hücum tay • 

Jngiltere üzerinde ;:\ arelcrimiz bu harplere iştirak e
debilecek derecede kuvvetli de • 

Londra, 2 (A. A.) - "Tebliğ": ğildi, bu da bize Akdenizde t.Ay
İnRiltere üzerınde, bilhassa şima- yare üstüa.ltiğünU temin etmenin 
li ~arbide düşmanın büyiık bir bir zaruret olduğunu öğretmiş -
hava faaliyeti olmuştur. Bir mın. tir. , 
takada şiddetli bir taarruz inkişaf Maamafih Jngilizler Giridi kny 
etmiş ve müteaddit yanı:!Jnlar cık betmekten müte,•ellit tees!>iirle -
mıştır. Bazı hasarla bir mikdar rlni, bu sayede ha~ li %aman ita -
da yaralı ve bir kaç ölü vardır. zannuş olduklanıu sö~liyerck 

Manchester'e hücum tahfife çalışı)orlar. 
Berlin, 2 (A. A.) - ''Tebli~": lngilizlere göre, orta şark hat 

Dün gece oldukça kalabalık mu-• kumandanlığının Almanyaya kar 
harebe tayyaresi filoları Manches p takip ettiği taktik vakit kuan
ter İnJtiliz iaşe Um-anma infı1U: mak, kazanılan bu müddet zar -
ve yangın bombaları atmışlardır. fında da Mmrm müdafaa...aı lnıv 
Şiddetli infılaklarla büyük yan· ''etlendirmektir. Almanlar Bal -
gınlar, fabrikalarda ve depolarda kanlarda ve Giritte tam iki ay 
yeniden bü~ uk tahribata sebebi- kaybetmhılerdir. Bu müddet zar
vet vermişlerdir. İngiltercnin ce- fında lngHizler Irak meselesini 
nup '\ e cenubu li{arbi sahili üze- tasfiyeye mm•afafk olmu~lardır. 
rindeki diğer limanlara da hava Habeşistan harbini bitirmişler -
hücwnları yapılmı$W" tlir. lıbalrdaki vaziyetlerlııi tah-* kim etmif)er ve müdafaa kuvvet-

Weygand Yichll'de. 

V,ichy, 2 {A.A.) - "Ofı" hükti. 
metın Afrıka umumi delegesi Ge
neral Weygandt bugun ölleden 
sonra Vichy'ye ~elmiş ve saat 17 
30 da Mareşal Petain ile Dir gö • 
ruşmede bulunmuştur. 

* ~ichy, 2 (A.A.) - (D.N.B.) Si
yası Fransız mahfıllerinden bıl-
d1 irildiğine göre, Fransız nazır
ar heyeti, yann fevkalNe bir 

toplanta yapacaktır. 

Fransaya teklifler 
.Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork 

Tımes gazetesinin Benıe muha • 
biri diplomatik mahfillerden a • 
lanan haberlere istinaden, Franaz 
topraklarını garanti eden Hitler 
projesine karşı Italyanlar tarafın· 
dan ileri sürülen itirazlan gene .. 
ral de Gaulle'e karşı mucadele .,. 
çılmasını ve hür Fransızlar şefi f· 
le birlik olduklarını nan eden 
müstemlekelerin yeniden beri ta 
rafa alınmasını guçleştireceğjnf 
yazmaktadır. 

Ayni muhabir, Vichy h~ 
nin Atlantik: boyunca i§gal edil .. 
miş olan .arazi hududunu ?.& kilo
metre şarka almıya hazır bulun
duğunu ft bu suretıe Alman ~ 
talarının lspanyaya doğru ser • 
bestçe geçmelerine imkan veril ... 
mif olacağı hakkındaki haberleri 
de zikretmektedir. Buna muka. 
bil i gal altmdaki Fransa ile eer ... 
best Fransız topraklan arasında· 
ki hat ta 35 kilometre daha şima
le alınacaktır. 

Yine ayni muliabire gere, mt
ler amiral Darlan'a, daha ald 
bir iş birliği mukabılinde anava ... 
tan Fransasmın Alsas • Loren 
müstesna olmak üzere, toprak bu 
tünlüğünü garanü edebileceğim 
söylemiştir. 

Diğer taraftan ffitler Afr.fka • 
daki Fransız mtistemlekeleriniıl 
de, Fransa bunlar üzmnde bır 
mürakabe idame edebildiği tak· 
dirde, garanti edileceğini vadet • 
miştir. 

Ayni membadan gelen liaberle 
re göre, Amiral Darlan'ı gene -
ral de Gaulle aleyhinde hareke
te 'geçmiye aevkeden tlmil, Hit .. 
!erin bu beyanatı olmuştur. 

Times'in bir makale8l 
Londra 2 (A.A.) - Amiral Dar 

lanın Ingiliz aleyhtarı nutkuna 
geniş bir yer veren Taymis gaze
tesi bu nutka diplomatik muh r
rırınin kalemiyle cevap vermek • 
tedir. 

Taymis'in diplomatik muharı1 
ri yazısında şöyle diyor: 

"Bu isnatlara Amerika ve In • 
giltere ayni zamanda cevap ver • 
mişlerdır. Ingılız hava kuvvet! 
ri geçen hafta Sfax limanında 
Fransız vapurlarına de ıl faka 
mühimmat yüklü olduklan öğr 
nilmi bulunan lsarco ve Flor 
adındaki ltalyan vapurlarına k 
şı akın yapmı lardır. Vichy soru
yor: İngiltere niçın mihver vap 
larının bulundu u d' er bitar 
limanlara hucum etmıyor da 
zim limanlarımıza hiıcum ediyo 
Bunun cevabı b ittir: 1'"'r nsa 
hükmen ne fulen bitaraf değil 
de ondan. Bız Vıchy Ue asla ka 
ga peş.inde değiliz. Fakat Fran 
sız karasularının bitar flı ·nı ı 
lil eden dusman gemilerıne ta 
arruz etmek hakkımızdır.,, 

111hCaz lnCalanndan ltiyük u
yiat vermeleridir. Almanlar ha 
raya ilk günlerde mtimtH para 
,utçti latalanıu indlnni terdir 
Fakat bu ktalar hemen fle tama 
men imha edilmiştir. 

v rını n musl rmı m•ıdar.1a <:t 
ll1 k icin ılaha sarılm::ık'"a bir sa 
!tiye tereddtl ~tmedıler." 

Vakit'te 
V k ttP. • Darlanm kesilecek di-

Türkiye pavyonu, serJ{inin en 
büyük, en mühim ve en iyi tan
zim edilmiş olan kısmını te!;kiJ 
etmektedir. Bu pavyon Türk -
Alman ticaret odası tarafınd:m 
hususi bir itina ile hazırlanmış
tır. Pavyonda büyük lfıvhala:r ve 
bir çok fotografiler vardı: Bevaz 
fon üzerine yap1lan !ez-r.~nat .. at 
cok şarkkaridir. Ataturk ~n bus· 
tü ile tnönü'nün portresı şeref 
mevküne konulmus bulunmaktn
dır Bu sergide Türkive İnhisar-
lar · idaresınin likörleri ile rakıla
n ilk defa olarak teşhir edilmek. 
tedir. Türk Kızılay cemiveti ile 
Beyof?lundaki Akşam Kız ~an:ıt 
okulunun tezyini esvaları ıle ıs
lemeleri ve Çocuk Esirızeme Ku· 
rumunun hazırladüh deri isleri 
de ılk defa olarak teşhir edilmiş. 
tir. 

Scrt?'inin en güzel yeri, Türk 
pavyonu olduğu saltıhiyett;ır kim 
selerce söylenmektedir. 

Tahliye edilen rukerler 
Kahire, 2 (A. A.) - Giritten 

ilk tahliye edilen -askerler 29 Ma-

vlpnı;.;tir. Bn.,ı Pl'lPr eski Al
man ooks sampivonu Schmelinı'
ınYeni Zelindalılar tarafından a
lın"'n C'sirler tr:ı ında bulundu.tu
nu 1cy't edivorlar. 

Bir çok parn ütçliler ai!açl::ır3 
bazıları ela telgraf ellerine takıl
mıs}ardır 

Dublin, 2 (A. A.) - Cumartesi lerini arttmnıya ~n b~u.~ -
Rkşamı Dublin üzerine atılan bom lardar. Bu da ~ılı~ aske.-? mu -
baların Alman m~mulatından ol- tc:Jıassısların ~~na.atıne ~oıe az 
du~u anlaşılmış, trlandanın Ber- bar k~zanç deg!ldU:·. 
lin maslahatl(üzarına bu hareketi lnsı11z as~ttı • ~u.teJıas315lıın -
iddctle prote o etme ı ic n ta- n!n kaydet~ıklerı ıkıncl kazaaç, 

limat verilmiştir bdhassa Girittc Almaolaruı en 

Bunlara mukabil Almanların 
da Giridi işgal etmelC aur ti. 1 
Akdenisde büyük bir stratejik k 
zanç elde ettiklerine ıüphe yok 
tur. Şimdi burada geniş, nıod r 
büyük tayyare üsleri kuraeakt 
Girit sahillerintle deniultıbr , 
hüeumbotlan için deniz üsleri \' 
eucle eetireeeklerdir. Glridin ı 
kenderiyeye ve Kıhnsa ancuk :ı2 
mil mesafede olduğu İ<"ın bu u 
leri de kola) c:a du\ cbıle kl r 
dir 
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Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur : 

Sabah. Öğle ve Akşam Her Yemekten 
S~nra Günde 3 Defa 

TAN Gazetesi 1 
ilan Fiyatları 

_,. 
Başlık maktu olarr ·. "50 
l incı sagf a santimi 5(J(J 

Diş l\facunu İle Fırça]ayınız. 

Yurdda ittifak Haline Gelen Bu Kanaati 

Tesise Niçin ve Nasıl Muvaffak Oldu ? 
ÇOnkil • S A N f N• in terkibi 

yüksek bir kimya şaheseridir. 

CunkQ biltiln «S A N 1 N" kulla-

için mütemadiyen taze piyasaya ;ı
kar. 

Çünkil 11.S A N 1 N" diğer macun
lara nazaran çok ucuzdur. nanların dişleri t emiz, sağlam. ve gil

zeldir. Artık bütün bunlardan sonra 
uS A N 1 Nıı kuJlanan on binlerce 

Çünkü «S A N 1 No ems11lslz raf- kişinin ne kadar haklı olduğunu an-
b eti dolayısiyle hiç s tok ;r.ıpmadığı lamak kolaylaşır. 

Sabah, Öğle ve Akıam Her Yemekten 

Sonrq Günde 3 Defa 

2 ,, ,, ,, 3()() 
" ,, " ., 10() 
5 ,, ,, ., 7S 
lltin sayfasında .. 50 ·------Satılık Kullamlmış 
Elektrik motörü ve dinamo 

akuplc 
Motör: T ip K. G. W. P eriot 50. 

6 beygir v olt 220i 580. 
Devir 1450 

Dinamo: Tip: (315) a mper (400) 
volt 6/ 8 markası Ran • 
çati Milano 

Istiyenlerin sabahları saat 11 e 
kadar TAN gazetesi başmakinis
tine müracaatları. 

1 • İHTİRA İLANI ., 
"Kayma Yolu ile yere inme u
sulü,, hakkındaki 15/5/939 giln
lü ve 5787 11-ydı milracaatı bu 
defa mevkii fille konmak üzere 
ahere devı:Oferağ ·veya icar edi
leceğinden taiip olanlarm Gala 
ta'da iktısat Hanında, Robert 
Ferri'ye müracaaUarı ilfın olu-
nur . ..._ ..... ________ , 
KAYIP: Sürmene askerlik şu

besind~n aldığım terhis tezkere
m i kaybet tim. Yen isini alaca -
ğımdan h ükmü y oktur. - Sür
mene Baş Tımar köyiinden 1313 
doğumlu Mehmet oğlu Yusuf 
Külefoğlu. 

KAYIP: Be~iktaş askerlik şu
besinden aldığım t erhis tezkere
mi kaybettim. Y en is ini alacağım 
da n eskisinin hükmü yoktur. 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN : 

Erzincan • Kuruçay kazasının 
Tanzi köyünden Berber oğulla -
rından Mehmet oğlu Şaban Mer

\a mer. 1312 doğumlu. 

KAYIP: Soma askerlik şube
sinden aldığım t erhis tezkeremi 

Bu akşamdan itibaren her gece saat 24,15 de Köprüden Üs- kaybettim . Yen isini alacağımdan 
küdara bir sefer xapılacağı sayın yolculara ilin olunur. hükmü kalmamıştır. - Somadu 

..._'1111111 .. •••••••••••••••••••••••.ııılll' Karamanlı mahallesinde Ali oğ
lu Osman Çakıroğlu 1313 do-

Konya Nafıa . Müdürlüğünden : 
1 - Konya - Ankara yolunun şe hir dahili O + 608 den 1 + 887 inci 

kısmma ait keşifname bedeli 33379 lira 43 kuruş olup bundan 15000 li
ralık is kapalı zarf usulil ile 25 gün müddetle eksllbneye konulmu§tur. 

2 - Bu iş için muvakkat teminat 1125 liradır. 
3 - Eksiltme 16/6/941 Pazartesi günü saat 15 de Hukumet konağın

da muteşekkil Nafia Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait keşifname, şartname ve sair evrak her gün Nafia Mil

dQrlügilnde görülebilir. 
5 - Talipler teklif evrakları meyanında inşaatın fennt cihetlerini de

ruhte eylediğine dair bir mühendis veya bir fen memurunun taahhüt
namesini bulunduracaktır. 

6 - Taliplerin kayıtlı bulundukları Ticaret Odası vesikası ve şimdi
ye kadar yapmış oldukları işleri ve bunlann bedellerini gösterir vesika
l ar iyle birlikte ihale gününden en a z üç gün evvel milracaatla alacakları 
ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları 
t eklif mektuplan içine koymaları !~zandır. 

7 - İstekliler bu şekilde hazırlıyacakları z.arfiarmı ih ale günü olan 
16/6/941 tarih inde saat 14 de kadar Nafia Komisyonuna makbuz muka
b ili vermeleri veya vaktinde posta ile göndermeleri. 

* * 
Konya Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
l - X onya - Ankara yolunun şehir dahfli O + 106 dan 1 + 887 inci 

kısmına ai keşifname bedeli 33379 lira 43 kuruş olup bundan 18379 lira 
43 kuruşluk lı kapalı zart usulü ile ve 25 gün müddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - B u Is için muvakkat temin at 1379 liradır. 
3 - Eksiltme 16/6/941 Pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimi En

cilmenindc yapılacaktır. 
4 - Bu işe alt keşifııame, şartname vesalr evrak her gün Nafia Mü

dilrltiğünde görülebilir. 
5 - Talipler teklif evrakları meyanında inşaatm fenni clhetlerln! de

ruhte eylediğine dair bir muhendis veya fen memurunun taahhiltnamesi
ni bulunduracaktır, 

6 - Taliplerin kayıtlı bulundukukları Ticaret Odası vesikası ve şim
diye kadar yapmış ,oldukları işleri ve bunların bedellerini gO.terir vesi
kalarlyle birlikte ihale gununden en az Uç giln evvel Vılayet makamına 
mtiracaatla alacakları ehliyet vesıkasını 2490 sayılı kanunun tarif etüği 
&ekilde hazırlıyacakları teklif mektupları iCine koymaları la7.ımdır. 

7 - istekliler bu &ekilde hazırlad ıkları zarflarını ihale günil olan 
16/6/941 tarihinde saat 14 de kadar Konya Vilayeti Daimi Encüme
nine makbuz mukabilinde vermeleri veya vaktinde posta ile göndermeleri. 

ve her yerde Poker traş 
bıçakları isteyin iz. -. ............. -....................... , 

Garp Linyitleri işletmesinden : 
MÜe!isesemlzle müsterller arasında Linyit kömürü satışlan hakkın

da yapılmış olan mukavelelerden nıutevellit bilcümle haklarımızı 1.6.941 
tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan "TÜRKİYE KÖMÜR 
SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ,, nedevrettiiimlzi ve milşterilerlmize 
karşı olan vecibelerimizJ de bu müessesenin tamamen tekabül eylediği 
ilAn olunur. (3005) (4259) 

Ereğli Kömürleri lıletmesinden : 
Mties!esemlzle mil:;terller arasında Taş kömilril, k ok kömürü, briket 

ve bli maddelerinin ııatJDları hak:tında yapılmış olan mukavelelerden 
mOtevclht bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi An
k arada bulunan (TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ) 
ne de\Tctllğimlzi ve müsterilerimize karşı ())an vecibelerimizi de bu mil-
esscsenın tamamen tekabül eylediğı llan olunur (3004). (4258). 

ğumlu. 

1- ANAPİYOJEN ~ 1 

1 
Dr. IHSAN SAMI 

İstreptokok, İstafilokok, pnö
ınokok, koli, p!yoslyan!klerin 
yaptığı çıban, yar a, akıntı ve cilt 
has!alıklarına karşı çok tesirli 

'--~ taze aşıdır. •-

, ~ 
Doktor Hafıı Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ba$ka her ıriin saat 

' 
1 

(2 - 6) ya katlar f<ıtanbu) 

11 Divanyolu No. 104. 
TPl: ?2:tl'IR 1 ...................... ' 

HALKEVLERINDE: 

OakOda r Halkevlnden: Evimiz Dil, ı 
Edebiyat şubesinin (Tilrk Kahra • 
manlrğı) mevzuu üzerinde açtığı mü-1 
klıratlı edebiyat müsabakası alAka -
darlarm teklifi üzerine 1 Ağustos 941 
Cuma günü a~amınn kadar uzatıl
m~tir. 

Yazı sahiplerinin glSndereceklerl 
şiir, hiktıye, piyes ve Türk kahra :..1 
manlığmı belirten her nevi yazıların 

mezktlr tarihe kadar Dil, Edebiyat 
şubesi ba&kanlıtına gl5nderilmeıl. 

Sahip Ye Neıriyat mUdürQ Emin 

UZMAN, Gazetecilik Ye Ne,riyat 

T. L. S. TAN ~tbaa~ 

TA N 
3 - 6 - 941 

6NCI TERTİP 
iKi NCi ÇEKiLiŞ 7 HAZiRAN 1941 

İ kramiye i kramiye ikra miye 
aded i mikta rı tutar ı 

1 30.000 30.000 
3 10.000 30.000 
6 5.000 30.000 

60 2.000 120.000 
60 1.000 60.000 
90 500 45.000 

180 250 45.000 
300 100 30.000 
600 50 30.000 

3.000 10 30.000 
30.000 3 90.000 
34.300 540.000 

Tam Bilet 3, 
Yanın Bilet 1.5 Lir< 

- -
- -

Bir Buçuk Veya 3 Lira 
Mukabilinde Bunlardan 

Biri Sizin Olabilir 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
_31Mayıs1941 tarihinde mer'iyete giren yeni vergi zamları kanununun tatbiki dolayısiyle Milli Müdafaa 

vergıJeri dahil olmak üzere mamulatımızın müstehlike satış fiyatları aşağıda ilan olunur : 

~igara, Tütün, Enfiye, Pipo Tütünü, Püro ve Tönbeki 
Sıgaralar Paket şekli Kurus Tütünler Paket şekli , Kuruş 

Sipahi Yaldızlı 20 Adet 37 En Al~ 20 Gram 17 
Samsun ince 20 '' 32 Bafra 20 " 12 
Yaka 10 '1 16 Tatlı Ser. Fab. 25 " 12,50 
Ya~a 20 " 32 Tatlı Ser. Atölye 25 " 10 
~eş~t 25 " 38, 75 Beşinci Fab. 25 " 8,50 
Çeş_ıt 50 " 77,50 Beşinci Atöt 25 " 7 
Çeşıt 100 " 155 İkinci Köylü 20 " 6 
Boğaziçi 20 " 26,50 Muht~if: 
Yenice inece 20 " 22 yerli Enfiye 
Serkldoryan. 20 " 19 T. Pipo Tüt. 
Bafra Maden 20 " 18 T. Pipo Tüt. 
Gelinc~k 20 " 17,50 T. Pipo Tüt. 
En Ala 20 " 17 Yerli Pipo 1 
Tiryaki Kalın 20 " 16,50 lsf ahan Boh. 
Tiryaki İnce 25 " 17 lsfahan Tönbeki 
Birinci Kalın 20 " 14 lsfahan Tönbeki 
Birinci İnce 20 " 13 lsf ahanTönbeki 
Üçüncü ine,:.· 20 " 9,50 İkinci lsf. 
Hanımeli 20 " 10,50 Esmer Sigaril. 
Halk Kalın 20 " 8,50 Toros Püro 
Köylü Kalın 20 " 7,50 
Köylü ince 20 " 6 50 
Doğu 20 '' s' 
İkiz 20 " 8,50 

25 
20 
50 

100 
100 
500 
25 

100 
500 
25 

1 
1 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

Adet 

Rakı, Şarap, Votka, Kanyak, Likör, Vermut; Bira 
Nev'i Dere CI. Kuruş 

Klüp Rakısı 50 50 160 
Hususi Fevkalade 50 100 304 

" " 50 50 160 
" " 50 ?5 83 
" " 50 15 5 ı 

Yeni Rakı -; ı 45 100 212 
" " 45 50 114 
" " 45 25 60 
" " 45 15 40 

lyi Rakı 43 100 16 ı 
İyi Rakı 43 50 90 
lyi Rakı 43 25 49 
Votka 40 100 19 ı 

" 40 50 105 
" 40 25 56 

Tabii Kanyak 41 70 179 

Vermut 
" 
" 

Kınakınalı Şar. 
Kınakınalı Sar. 
Likörlerı : 
Kayısı, .Ahududu, Çilek 

Diğer Likörler 
Diğer Likörler 
Diğer Likörler 
Diğer Likörler 
Şarap: Sek, Dömi Sek 
Kırmızr 

Tabii Kanyak 41 35 100 Misket Şarabı :~ 
Tabii Kanyak 41 15 52 Bira 

17 
17 
17 
17 
17 

100 
70 
50 

100 
50 

100 
50 
25 

100 
75 
50 
25 

340 
200 

70 
70 
50 

12 
21 
60 

120 
40 

400 
17 
68 

340 
11,50 
5 

11 

132 
10.ı 

88 
132 
88 

247 
143 

71 
207 
207 
123 
63 

167 
110 
48,50 
58,50 
20 

Not: 1 - Tuzun beher kilosuna 1 kuruş müdafaa vergisi zammedilmi!o\tir. 
2- Hususi e~has tarafından imal edilip muhtelif etiketler altınd~ satılan rakılar derece ve hacımlanna 

göre İdare rakıları fiyatına tabidir. 
3- Şarapların satış fiyatlarında şişe hacıml~rına göre etiketlerinde yazılı §İ~c depozitoları dahildir. 
4- Bira fiyatında sişe depozitosu dahil dei?il dir. 


