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Girit'ten Sonra 
Akdenizde 
Beliren Y e~i 

·--, 
Parti Grupu 
Toplandı İhtimaller 

SiYASi HALK GAZETESi 

Brenner'de 
Verilen Son 

Kararlar 

r ' Cocuı.?unuza \•erf't-ilPrPIYınt1 ., .. kıymetli bedıye 
VALNIZ 

~ocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 
COCUK ANSiKLOPEDiSi Cocu2'un bütün bayatın· 

da izini bırakır. 
FTVATl on 'TRAnm. 

Fransa, askeri sahada Almanyaya 
Yardım etmıyece ı hakkında temi
nat vermekte olma~ına rağmen ge
rek Suriyede \'C' gerek ımali Afri
rıka müstemlekclcrıııdc Almanya 
lehine bazı müs.ımahalardıı bulun
muştur. Gımeral Weygıınd, Vic'ıy 
hUkümctı ile mlıı.akcre halındcdir. 
Belki de Almanlarla birlikte dnha 
geniş mikyasta bir a k<'ri hareket 
iı:ın plfın yapmakla mc guldurlcr. 
Surıyeyl iı1gale naıırl nan İngiltc
rerıin bır takım siyasi dı ılncelerle 
bu defa da çok geç k iması tehli
kesi \ardır. 

Har!ciye Vekili, Son 

Hakkında Etrafh 
Siyasi Hadiseler 

İzahat Verdi 

Fransa işi 
Etrafh Şekilde 
Görüşülmüş! 

"1. Zekeriya SERTb'L 

Girit harbi bitti, fak.,ıt h:ırp 
bitmedi. 

lngiliz.lere göre Girit harbi B.,1 
kan harbinin son saOıasıdır. Bal 
kanlarda ve Giritte ikı :W SL'l'en 
harp sayesinde Almanların Ak • 
deniz harp planları altust edilmış, 
haylı zaman kazanılmıs ,.e orta 
Şarkta kuvvetlenmek ımknnı el • 
d@ edilmiştir. 

Almanlara göre Girıt harbi, 
Akdeniz harbinin sadece hir b:ış
langıcıdır. Burada kazanılrın za -
fer Akdeniz.de yeni harpJPrc ve 
Yeni taarruzlara bir mı kaddeme 
teşkil edecektir. 

Fakat Giritten sonra Almanlar 
harbi Akdeniz.de nereve ve nasıl 
intikal ettireceklerdir? Bunu tah 
lnin mümki.in değildir. Yahu~ şu- 1 
tası muhakkaktır ki, Akdı'nizde 
teşebbi.is kudreti Almanlnrın e
li~e geçmiştir. Akdeniz harb! • 
l'lın ne tarafta ve ne zaman baş • 
lı~acağını onlar tayin Nleı:l kleı:. · 
dır. Ingilizler Akdeniz.de tc:şebbuq 
kudretini iki ay bile cllrrmde 
hulunduramamışlardır. Halbuki 
harpte teşebbüs kudretini muh:ı· 
faza eden taraf, harbin zamnn ,.e 
l'tıekflnını tayin kudretini imiz ol
l"r}~k ıtibariyle düşmanına harşı 

ırna üstün bir vaziyette bulu • 
llur. 

Onun için şimdi Almmların 
Akdenizde yeni bir taarruz ha
l'eketıerini bekliyebiliriz. 

• 
Ankara, 3 (A.A.) - Riiviik 

Millet Meclisi grupu hu~iin 
saat 15 de Reis Vekili Se:vhan 
mebusu Hilmi Uran'ın ri~:asc -
tinde toplandı. 
Rtıznamcdc Hariciye VckiJi

nİn harici hadiseler hakkında 
,·ereceği izahat ile Milli 1'1ii -

1 
dafaa ve Maarif Vekillerine 

1 
teHih edilmi bir sual takriri 
va .. ılı. 

, Cel e a~ılınca kiirs!.iye gc -
\.. ______ ~,.-..-,n...., 

AtUee 

Attlee'nin 
•ir Nutku --

lngiliz Nazırı 
Sulh istiyenlere 
Cevap Veriyor: 

-o-

. lngilizler gelecek ham~r.yi Kıh 
l'ıs ve Suriyede bekliyorl;ır. Yol -
ların scrbestisini temin için Kıb
ı·ısın zaptına ihtiyaç vardır. ~~i
veyş üzerine yürüyebilmek 1ç1~ 
ele Suriyeyc hfıkim bulıımnak la 
Zıtndır. Şimali Amerikada sı<'ak
lar başladığı için orada hu sırad.a 
taarruz hareketi güçteşıniştır .• .Rl· "Hitlerizmin Tahrip 
l'laenaleyh Almanların Kılınsı ve 
~U~iyeyi istilrıya teşebbı.is etme - ve lmhasmdan Backa 
erı ınuhtemeldir. \!' 

lngilizler harbin müstal~bcl in· Ç k 
~işaf..seyrini böyle gördukleri ıçin 1 ar yol yoktur .. 
ır taraftan Kıbrısa takviye km·-

Vetıeri göndermekte ve Girit har .1:'0 ndra. 3 fA.A.) - Işçi parti
binden aldıkları derslerden isti- sını~ se?e.lik kongresi milli icra 
facıe ederek buranın müdniansını :omıte~ının harp siyasr>ti hak -
0 na göre tanzim etmC'ktedirlcr. dındakı muhtırasını mi.ızakr.re e
.Ayni zamanda Suriyeyı de Al - erek 19 O?O reye karşı :l,•130.000 
l'l'ıanlar geimeden evvel ışgal ıçin I re?'Je ~asvıl? etmiştir. Muhtırada 
hazırlıklar yRpmaktadırlcır. Irak mıhvcıle hır sulhe veya uzlaş -
~atbini bitirmiş olmaları bu ba - ~aya ':arı_nak için müzakereye gi 

1tndan İngilizlere haylı fayc'lalı ~1.1menın ımk_~nsız olduğu kaydc· 
(>!muştur. Almanlar Kıbl'ısı alıp ı mekte, adıl bir sulhe mukad 
deniz.yollarına tamamen hakim ol deme ~labılec~k ye.gfme vaziyetin 
~adan Ingilizlcrin Surivcyi işgal ktamdbdı~l zafcı de? ıbaret olacağı 
~tıneler· d S" . '·dnfaa ka ay e ı mektedır. b· . ı e uveyşın mu • At , . .. . 
Jt~lıYetini haylı arttırır. Hnttu ?el· tlee nın sozlerı 
1~ de Alınanların ~rta şark.~l~n: A Too~:rnt~d~ sözAalan Attıee. isti 

rını tamamen altüst edcb1lıı. Bı la tehlıkesının elan mevcut oldu
raenaleyh Ingilizierin de bugün- ğunu söyliyerek demiştir ki: 
C'rde Suriyeyi işgale teşebbüs et- "Hitler'in şimdi bütün Avru _ 

l'l'ıelerine intizar olunabilir. paya yayılmış olduğu doğrudur 
bi ~ngilizleri şimdiye kadar bö~·le Sovyetler Birliğinin misafirle; 

1 teşebbüsten alıkoyan du&un- masasına oturmakta mı dev ım e
~e, Fransa ile harp haline girmek deccğini. yoksa listenin müteıı _ 
~~ tevekkidir. Çi.ınklı Fransanıl'l kin yemeğini mi teşkil edeceğini 
su Ut?r.eke ile teessüs eden stat_u- Allah bilir::· . .. 
t kll· ılk bozan Ingiltere oldugu Attlee, .sozlcrıne şoyle devam 
ka ?ırcte zaten Almanya ile as - etmistir: 
i ~rı sahada da işbirli~i yapmak "Almanya, hakkında c>n ziyade 
t;ın hazır bulunan Viclıy hüküme nPfrPt \'C kin ııüdiilen millettir 
S.ne Alınnnya tarafına geçmek i- ve Avrupanın hiir insanların bu-
ın vesile hazırlamış olacaktır. lunduğu her noktasın?a bu insan 

a ra~bUki Fransa son günlerde, lar biiyiik Britanya ıle bervber
C'~ ~rı sahada Almanyaya yardım dir. Allns ötesirıde gerek birle:-;ik 
:rn lnıyecegi hakkında teminat \er Amerikada gerekse cenup Ame -
rı ekte olınasına rağmen. g<'r<'k Su riknsında bu hı:ırnt0 mev7 .. uu hah 
:rn~ede ve gerek şim.lli Airıka solan ı:;e\'in ne olduğu anlaşılını<; 
hı steınlekelerinde Alm"ny.1 le - tır. Büvük Britanyanın yalnız ol 
tr\~e bazı müsamahalardn bıılun - • (De,·aını: Sa. 5, SU. 2) 

hı.ik!ur. General Vcyg ınd Yichy · 
dir uıneti ile müzakere halinde • - - -
lıkt Belki de Almanlaı'la bır - ._.. ............. xeuua 

llsk e .~aha geniş mikyasta bir yeni ve Eski Vergi 
la eı 1 hareket için plan yapmr.k-
ta.ktneşg.uldürler. ınsiltereııin hir K--nunlarına Go .. re 
:fa. ~ sıyasi düşüncelerle bu de- ~ 
'-'arda çok geç kalınası tehlikesi 

ır. Tüccarlarla sınai mü~sescle
rin yapmıya mecbur oldukları 
işler nelerdir? Buna dair bir 
makalc~·i bugün dördiincü ~ar -
famızda bulacaksınız. 

l'ı\~~~ün bu istifhamların düğü -
~·ak~u Alınanların herhAlde ~~ 
r1 n~a Akdeniz.de ba lıyacv.kh
c1:::tenı taarruz hareketleri ç<izc-

ır. ___,-.-..... _. •• ___. 

\ ı.. 

len Hariciye Vekili Şiikrii Sa
racoğlu, son ik haftalık ~iyasi 
hadiseler hakk~nda guruı• u • 
mumi heyetini etraflı izalıut ile 
tem·ir ctıni~ ,·e bazı hatiple . 
rin bu mevzular iizcriııdı ki su
allerine cc\'aplar ,-erıni~tir. 

Vaktin gecikmİl? olması ıti • 
hariyle ruznamedcki •mal tak
riri ba~ka bir içtiınaa bırakıla
rak ri)·a:.etçe celseye snnt 19,30 
da nihayet ,·erilıni~tir. ________ ...,_ 

Groenland'ta 
-o-

• • • 
Amerıka Us 
Tesis Ediyor 

--o-

--o-

Times'e Göre, ltalya 

Fransadan Hiç Bir 

Talepte Buf unmıyacak 
---o-

Berlinin Teklifi 

Üslerin Terki Mukabili 

Hükumet Paris'e 

Nakledilebilecekmiş ! 
Londra, 3 (A.A.) - Hitlcr -

;\fussolini mülakatı hakkında tef 
siratta bulunan "Times .. gazete-

8 u Maksatla Şimdiden sinin aiplomatik muharriri yazı
yor: 

Kıtaat Gönderildi --
Muhtelif kaynaklardan gelen 

haberlere göre. yeni Brenner gö
ruşmesinin başlıca mevzuu Fran 
sız meselesi olmuştur. Hiller. is

A tlantik' te Hava tcdiğinin Vichy tarafından ya _ 
pılacağına emindir, yeter ki, Fran 

Devriyeleri Sistemi 
ihdas Ediliyor 

sızlar istihfaf ettikleri Mussolini 
ye tavizlerde bulunmıya mecbur 
k:ılmasın lar. 

1 

Almanya, Jtalyaya kıt.ı Fransa 
siyle şimali Afrikadaki l<'ransız 

Vaşin,gton 3 (A.A.) - Roose-' topraklarından bazı kısıml.ın va

İngiltere sahillerinin müdafaası iı;in alınan tertibattan bir görii nüs 

VichJ1'de --
Kabine Dün 

• • • • 
lkı lçtıma 
Ak detti 

Toplantıya Weygad 

da İştirak Etti 

l luriJ1e'de 
Lazkiye'ye 
Nazi Askeri 
Çıkarılmış! 

1 Bu Haber 

Etmedi, Berlin 

Tekzip Ediyor 

Teeyyüt 

de 
velt, hava üsleri kurmaları icin detmişti. Şimdiye kada':' ~iç~ir Vichy, 3 (A.A.) - Nazırlar he
Groenland'a kıtaat J?Önderilmis- şey ~In;ıya!l ltalyanlar şımdı hıs- yeti, bu sabah saat 11 Mare~al 
tir. Bu heyecanlı haber. Ameri- selerını ıstıyorlar._ Italyanlar Bal- Petain'in riyasetinde toplanm'ş -
kan ordusuna mensup Transnt- kanlarda elde edılen ka~ançları, tır. Bu toplantıya dün Vichy ye 
lantik bombardıman tayyareleri y~rıma~ad~ ya~~ıkları muearlcle- gelmiş olan General Veygand Fransaz kabinesinin dtinkii top
ile di~er tayyare devrivelerinin n}n ?asıt. bır mukafatı olar~k te- dıı iştı'ı·ak etmı·stir. 

1 kk ed Y"rl ı· b b n c • lantısından e\'\'cl Amiral Darlan Atlas deniz yollarında donanma- a ı 1 "' a ve una 1 a n • d h 

Londra, 3 (A. A.) - "Daıly 
Herald" gazetesinde inti$ar eden 
bazı ajans haberlerine göre, Su
riyeye, kamyonlar ve her nevi 
malzeme ve sahra toplariyle Al
man zrhlı fırkaları çıkmıştır. 

nın yaptıih karakol faaliyetini F:ansanınA ~ararır~a olar.1k bir tu Bır toplantı -a a ile görİ.İ!5en General Weygand 
takvive etmeleri mümkün oldu- vız ve telafı beklıyorlar. • 1 Vıchy, 3 (A.A.) - Ogleden son _ 
'!u hakkında cıkan hııherden bir Ancak Almanya Itnlyanlara ra Vichy'ye dönen amiral Dar -ı-
kac saat sonra öğrenilmiştir hoş görünmek bahasına Fransa - lan, General Vcygand'ı kabul et-1 Romanyad Londra, 3 (A. A.) - Londranın 

siyasi ve askeri mahfillerinde Al
manların Surivede Lazkiye'ye as. 
ker ihraç ettikleri hakkındaki ha
beri teyit eder mahiyette hiç bir 
haber gelmemiştir. 

, . ; . ,: nın faydalı iş birliğinden \•az - miş ve kendisi ile uzun oir görüş a 
Tay, are t.caret odası reısı, su geçmek arı;usunda değildir. Jt i _ mede bulunmuştur. 

be;:anatta bulunmustur: . mada değer bir kaynaktan nlı - Fransız nazırlar heyeti, bu ak- N • • • ı 
Bomb~rchman t~vyarelerın -1 nan mahimata göre Hitlc·r, şam, yeniden. amiral Darlan 'ın, Umay 1 C er 

d_en devm~ı., tesktl etm•k_le k• ı Bcrchtesgaden mü1,.at.nda am;- riyasetinde ikinci bir içtima ak - ' :!C 
fılelerın hımavesı m:se~esı ~a~- fDf'\'anw sıı. ;; ~u 51 detmiştir. (Devamı: Sa. 5, Sii. 6) -o-

(Devamı: Sa. a, Sa. tiJ 

Bir vapurun, donanmanın ve 
hava kuvvetlerinin teyakkuzun· 
dan kurtulmuş olması ihtimal\ 
müstcb'ad ,görülmemektedir. Fa
kat vasi mikyasta bir ihraç ya. 
pılmış olması ihtimali yoktur. 

lngiltereye gönderilen yeni model Amerikaet bombardıman ta yyarelerinden birı 

Sırp Toprakları 
işgal Edilirken 
ihtilaf Çıkmış 

o 

Sofyanın Protestoda 

Bulunduğu Söyleniyor 
Londra 3 (A.A.) - Taymis'in 

diplomatik muharriri ~uhtelif 
menbalardan alınan ve İtalyan 
kıtaları ile Bulgarlar -::ırasında çı
kan kavgalara dair olan haber
lerden bahset,.1ektedir. Bu ha
berlere .göre, İtalyan ve Buh~ar 
askerleri Almanya tarafından 
hem Bulgaristana. hem de İtalya. 
va vadedilmis bulunan bazı Sırp 
topraklarını ayni zamanda işgal 
etmek isterken aralarında kav
ga cıkmıştır. Bulgar hükumeti bu 
hususta Alman hükümeti nez
dinde protestoda bul•mmustur. 
Yakında veni bir hakem ,kararı 
beklenebilir. 

* Londra. 3 (A. A.) - İtalyan-
larla Bulgarlar arasmdnki noktai 
nazar ihtilafı. Sobranya reisi Mu
şanofun istüasını intnc etmiştir. 

r ............ ;;···--:-.. --.. ···ı Sovyet Rusya 
Gorı ng i Yunan Ell!iliiiini 
D• L• 1 3 ":I IJIOr Ki: ı de Tanımıyor 

i 
işgal Edilemiyecekl y 1· S f. . : ugos av e ır1 

Ada Yoktur 1 M k d 
Dün 

Ayrıldı 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman ha

va kuvvetleri başkumandanı Ma
re::jal Goering Girit muharebele
rine hitaben neşrettiği bir em
riyevrnide şöyle demektedir: 

"Genç silahımızın şanlı ve za
ferli bir hareketi neticelenmiştir. 
Muzaffer bayraklarımız Girit 
üzerinde dalgalanmaktadır. Siz. 
ııaraşütçülerim ve hava ihraç kı
t:ıları, ve siz tavyarecilerim or
du arkadaşlarınızla birlikte ve 
tecrübeli her ri.itbede komutanla_ 
rınızın emri Rltında fevkalade 
menkıbeler yarattınız. 

Sevinç ve iftiharla dolu olarak 
Führer'e emrilerlnin yerine ~e
tirildiğini sövlivebilirim. Sözle
rinin hakikatini bütün dünya 
önünde isbat ettiniz: "Zapte· 
cjilmez bir ~da voktur .. ben. en 

(Oc\'aını: Sa. 5, SU. 7) 

os ova an 
Moskova, 3 (A. A.) - Sovyet

ler Birliği, bu~ün, Yunanistanın 
hükümranlığım kaybetmiş ol. 
masından dolayı bundan böyle 
Moskovadakı Yunan elçiliğini ta
nımadığını bildirmiştir. Bu karar, 
son zamanlarda Yugoslavya, BeL 
çika ve Nirveç elçilikleri hakkın
da alınan kararın aynidir. 

Moskova, 3 (A. A.) - "D. N. 
B." Başlarında Yuıoılavyanın 
Moskova elçisi Gavrilovltch bu. 
lunduğu halde bütün Yugoslav 
elçiliği memurları bugün Mosko
vadan hareket etmişlerdir. Bun
ların Ankaraya gidecekleri söyle
nilmektedir. 
Sabık Belçika elçili.l(i memur. 

lım. elçi He:rndrick ile birlikte 
öğleden sonra Amerikaya hare
ket edeceklerdir. 

Almanya Aleyhinde 

Hasmane Hareketler 

Yapan 136 Tal ebe 

Tevkif Edildi 
Bükreş, 3 (A. A.) - Roman

ya _ Almanya futbol maçı esna
sında Almanya aleyhine hasm:ı-

1 ne nümayişler olmuştur. 
Nümayişçilerin ekseriyetini Ü. 

niversite talebesi ve kızlar teşkil 
ediyordu. 1~6 kişi tevkif edilmiş
tir. Bunlar derhal Bükreş diva. 
nıharbince muhakeme edilecek-
lerdir. • 

Romanya hükumeti bir 
beyanname ne§retti 

Bükreş, 3 (A. A.) - Romanya 
hükumeti neşrettiği bir beyanna
mede nümayişlerin şimdi Roman 
yadaki yiyecek kıtlığının Alman 
kıtalarının bulunmasından ileri 
geldiği zehabının bir neticesi ol
duğuna halkın nazarı fük'katini 
çekerek bu zehabı cerhetm'ekte, 
Alman kıtalarmm bütün yiyecek 
lerini Almanyadan ~etirmekte 
olduklarını ve kıtlığın tabii se. 
beplerden doğduğunu bildirmek
tedir. 

Atinada Akropol.'den 
kaldırılan bayrak 

guriye meselesi hiç şüphesiz 
Mareşal Petain ile General Wey
~and arasındı:ı görüşülmüş mese

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

r••••••••••••H•••--... ···--· aa" 
İrak'ta Yeni 
Kabine Dün 

Kuruldu 

Başvekalete Cemil 

Madf a Getirildi 

Londra, 3 (A. A.) - Emin bir 
membadan ırelen haberlere göre. 
Atinadaki Alman askeri kuman- l.'eni frak Baş,•ekw 
danlıi!ı Akropoldan kaldırılmış o- Cemil Madfa 
lan Nazi bayrağı süratlc bulun- Bağdat 3 (A.A.) _Cemil Mad 
madığı takdirde şiddetli cezalar fa. yeni hükumeti şu suretle te" 
tertip olunacai!ını bildinnistir. kil etmiştir: 

Colakoi?lu hükumeti, ahaliye Başvekil: Cemil Madfa, Hnri. 
hitaben bir bevanname neşrede- ciye Nazırı: Cevdet, Malive Na· 
rek hasmane hRttı hareketin fe- zırı ve Adliye Nazır vekili İbra 
na neticeler dolturabileceltini hs- him Kemal, Nafia ve Münakala1 
tırlatmıs ve bilhassa İn~iliz esir- N C bb 1 B M 'f N 

1 azırı e a enan, aarı a 
lerine j?Österilen ivi muamele i e zırı Ruda Sabbi. Milli İktis,.. vı 
Alman as'\cPrlerine karşı S(Österi- İ . N • 
len so~ukluiZun bariz bir teZAt ctı!fl.ai Mu~':enet anrı: NusrP 
t ... skil ettiüini kaydetmistir. Hü- I Farısı: Dahılıve Nazın: Must f: 
kumet. halkı. tavrını deği tirmi- Amarı. 
ve davet etm<'ktcdir 

(Devamı: Sa. 1), "ii. 1 
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HARBE NASIL 

s 
? • 

- 11 

Cenubi Anı rik d " hııun 
Na i ajanlar:ııım clel)ıı ı ı J• ritz 
\\ udmı:ın'dır. Kendi i Anrri -
kad ki mu\'affokı} etleri > ıi~ün 
den ecr, •k Alman ınnthuatı, ge
rek ff itler Carnfmd rı uuunn 
zamnn hararetle tebrik cdilmi -
tir. Bundan daha (C\•J,aLJidc 
bir hfldi de, Nevyork kouw -

1 
losu ınua\ilni Dr. Fri~dtclm 

, ~raeger birçok nıektUJllanna 
ımza ım §tı ıfotl atmak ser -
bcstliğini bulma ı olınu'Jhır: 

".·'hncrlkad ki •a yon 1 So -
yalist Parti i Lideri!,, 

YAKLAŞIYOR? 

merikanlara, Nazı r Jımı Ameri
kaya yerleştigi takdirde ne gibJ 
ımtiyazlara kavu turulcıcJklarını 
alenen söylemektedirler. 

"Bund,, un, yanı Am rikndaki 
Nazı partisinın ôzalnrı, hiç boş 
durmazlar. Onlnrın en büy•ik ga
yeleri, Alman gizli tc kiltıtına biz 
metkar olmaktır. Alman amiral
liği, Amerikada in .a olunun yeni 
model destroyerlerın, ve yeni tıp 
tayyarelerın buyuk bir sır halin· 
de gizlenen, ve pek enden kim e
ler tnrafından bilmen prntaı ını, 
modellermi, bu hizmetkarları sa
yesinde ele geçirmiştir. Bu hiz -
meti görenlerden bazıları tcvkıf 
olWlmuşlardı. 

Bu meyanda, muvazzaf bir 
Amerikan zabiti ile, iki mulf i.nıt 
Amerikan znbitı de vardı. Fıık t 
bur.Iarın üçü de, Alman sulbun
den gelmcydilcr. 

* * Harptenberl, Amerıknda tıu· 
lunan bırçok Alm.ın mücs 

itler iktidar mevkıine ge - scseleri de gayri kı:ıbili tosvır bir 
lir gelmez, kendi metotla- mikyasta büyütültip geni l~tıl -

ı nı Amerıkaya dn sokmanın C'n mişlerdir. Bunlar arasında, blr -
' ı usulüniı araştırmayn ba lamı denbirc muhtelif yerlerde yir • 

Oğrenm kte gecikmemişh ki, mişer, otuzar şube açanL:lr bılc 

1 t 

merıkan kanunlnrı, yabancı vardır. 

1 A N 

r ım ev enler, Kimsesi 
n l tmış Çocuğu 
eler ine Alıyorlar • m 

Hasta Bakrcılar Cuma Günü 

Konferansları Dinliyecekler ve 

Toplanacaklar, Tertip Edilen 

Yardım sevenler cemiyeti dün 
bir toplantı yapmış: ı?önüllü 
1-ı::ıstabakıcı kursltırınıo Ron ha
zırlıklarını ikmal etmis maarif 
müdürlüğünün açaca,ğı cocuk 
kamp1arına iştirake karar ver
miş, peksimet torbaları dikme i
ı ın orı;(nniznsvonunu bitirmi 
ve verilecek konfernncıların ciin
}Prini tesbit etmistir. Knrarlnra 
ıtöre: hastabukıcı olmnk için 
Halkevlerine mi.iracnat ~den vt' 
vazılma bürolıırmn adres bırnkan 
br cuma günü saat 13 ile 17,30 
arasında Eminönü Halkevi kon
ferans salonunda toplanncaklnr
dır. Kadınlar bulunduk1ı:ın semt 
lere &?Öre hnstnhanelere tevzi e 
dileceklc-r ve tahınllerine aöre a
cılacak kurslı:ırın hanı?isine isti -
rak edeceklerini ö rcncccklerdir 

Hastanelere Taksim Edilecekter 
cocuklar anaları ve babaları ol
mıvan, kendilerine b::ıkanları as. 
kere alınanlar arasmdan secilc
Cl'ktir. Se<:'me komisvonları va· 
rından itibaren ka7.alarda faaH
vcte .eececek ve bu l!ibi cocuk
ları tesbitP baslıvacaktır. 18 hn-
7.irnna kadar bu cocuklnrdan han 
r!ilC'rinin kampa eönderilecckleri 
hC'Jli olac::ıktır Bundan sonra co
C'Uk1arın ihtivaclarının knrs1fan
masına baslanacaktır. Cemiyet 
bu cocuklara ikişer kat camasır 
havlu. 4 mendil. 4 corap, mavo 
ve kırmı?.ı deniz baslıfü alacak 
ve deni?.den istifodelcrini de te
min edecektir. Avrıca bir pije
ma. bir terllk. c1is fırcnsı. macun 
c;abun, tarak Jtibi tuvalet levazı-
mını da verecek, bu esvavı kova
cak cantayı da temin cdecek-

Y. S. C. harfleri ile çocukların 
isim ve sovadlarının bas harf
leri islenecektir. 

ı < emlckctlcrin Amerıkadaki ha _ Amerjkada, milyonlarca Al -
dye mumessilliklerinde, dile _ man olduğu gibi, milyonlarca I -
ıkleri kadar insan bulunrlurma- talyan da vardır. Onlar da. Fa
rına müsaittır. Ve işin iyi ta _ şizmin propagnndasiyle miıst:ıgı;,1 • 

ı da, Amcrıkaya bu sıfatla yer- dirler. Amcrikadaki Fa~i<ıt pnı ti
c;en insanların geniş bir serbesti sinin ismi ise, "Amerikadclki Ttal 

ı nde çalısmak imkfinınn sahip yan konfedernsyonu,, dur. Bu 

Maarif müdürlül?ünün ncmağa tir. Bu <'ocuklara verilecek es· 
karnr verdil!i cocuk kamplarına yanın bir kösesine Yardım seven. 
cemiyet 60 cocuk verecekt'r. Bu ler cemivetinin bas harfleri olan 

)Coğra~a 

Cemiyet cephe gerisi faaliveti 
ve Türk kadınının tarihl vazife
s! mevzuu üzerinde veni • bir 
konferans serisi hazırlamıstır. Bu 
konfcr::ınsların Hki cuma aün(i 
saat 17.~0 da Eminiinü Ilalke
vinde Profesör Halide &Jio tara
fından verilecektir. Hnlide Edin 
konferansını "kadınların vurdo 
karşı vazifeleri.. mevıuıına tah
~is edecektir. Bu konfernn'i ser
best olacaktır. Halid" F.dfoten 
sonra muharrir Suat D('rvj5 Me
'.iha Avni. İffet Halim Oruz ve 
"üklıfe Nihal ı?ibi tanınmıs mu
harrir, sair ve hatinler mııhte-
1if mevzular üzerind" muhtelif 
l.falkevlerinde konfPrans vere
r-Pklerdir. Konferanslarda eöniil
'ü hastabakıcı olmak 1stiyf!n1crin 
hazır bulunmaları temin edile -
ePktir. 

Macaristandan 
Paçavra 
İstiyorlar 

ıulunmalarıydı. "konfederasyon,, un yıllık bütçe-
Hitler. bittabi, bu milsait ka _ si de, iki buçuk milyon dolardır. 

unları gözden kaçırmadı, ve fır- Bu teşkilatın başındn, Italyan or
ttan bilistifade, en güvcndiğı dusuna mensup bir zabit bnlun
t.manlarını - münasip birer res- maktadır. Ve yüzbaşı rtitbesini 
i titrle - gerek şimali, gerek ce- haiz bulunan bu zabitin ~dı da 
ubi Amerıkaya yolladı. Eu su _ Vincenzo Rossini'dir. 
+le de, Amerikadaki Alman se- Amerikada, bu konfNle:·nsyon 
retleri, sekreterlerle, arşıvci _ dan başka, "Dante Alighi"rİ ce -
le, konsul muavinleriyle, ve miyeti., , "Dux klübü,, . "Benito 
it çe it sanatlar taşıyan daha Mussolini mahfeli", "M-:ırio Mor
rok adamlarla doldu. gantini ocağı., adlarını ta~ıyan 

ı Bunların oradaki foaliyetleriy- muhtelif faşist propaganda ımics
·P birlıkte, bıttabi kadroları da ge seseleri vardır. Bütün bunlıırın 

•, ı !iyordu. Mesela, vaktiyl , yal- organizatörleri, Nevyorktrıki Jtal 
ı ız otuz sekiz kişiden miıtesc>kkil yan general konsoloslu6undan e

ulunan Nevyorktaki Alman kon- mir alırlar. Bu sıfatı taşıyJn za-
olosluğunda, bugün, 116 mümes- tın ismi de Gaetano Vechi tti,, -

ı • mevcuttur. dir. 
San Fransiskoda ise, _ llitlerin Kendi ndamlarınn körü körü -

914-18 yıllarındaki kumandanı, ne emniyet besliycmiycn bu ~ik
e ı::ımdiki şahsi arkadaşı_ yüzba tatöryal rejimler, kendi cnsusla-

• Fritz Wiedmnnn'ın konsoloslu- nrn da, ayrıca takip ettirm~ktedir 
a tayin olunduğu güne kadnr, lcr. Amerikadaki ltalyan easus -
.ılnız (8J müstahdem vardı. Fn _ )arını takibe memur bulun:ın tcş

• t yiızbaşı Fritz Wicdmann iş kilfıtm reisi de, "L. O. V. R. A,. 
, ına geçer geçmez: nın, yeni "ltalyan gcstaposu., mın 
"- Sekiz kişi asla kafi değil _ şefi olan "Pictro Pupino Carbo

l r! .. dedi. Ve bu suretle de, o- nelli,, dir. 
daki hariciye memurlarının (!) Amerikadaki Italynn fnşistle -
künu, birdenbire yirmi sekize rinin: "Il Progresso ltalo - Ame· 

;..ıkseldi. ricano., , ve "il corriere d'Aıne -
rica,, isimli iki de gazeteleri var

i Filildclfiyada1 tebeddül, daha d r 
• klü oldu. Hıtlerln iktidar mev 

1 
Generosa Pope f.arafından çı • 

• nc geldıgi gunlerde, FiU'ıdelfi- karılan bu gazeteler, Italyun pro -
d~ k~molosluk ~ezaifi, bi~. ~.ek paganda nezareti torafır 1hn doğ· 
hrı koı_ısolos taıaf~nda.n goıul- rudan doğruya gönderilmiş iki a

nekteydı. Ve bu yazıfcyı .de, -boş dam tarafından dikkatle tetkik o-
manlarandn - bır Amerilnlı a " lunmaktadır. Bu nezaret vazıfc-
uk~t ;Yapmaktay.dı: Fakat Hitle- sini gören mümessillerin :sim -
n ıktıd.:ır mcvk.ımı al~ından son leri de, "Angelo Flaviw", ve "Vin 
, FılıJdelfıya bırdenbıre, Alman cent Comitc"dir 
nn ~merıka?~k.i en ı;ıuhim mer Bu teşekkülle~den birisine ka 
zlerınd~nr. bıı ı~ı halınc soku~ - bul edilen bir fıza, şöyle yemin 

u. Ve Fı:Uıdelf ıya konsoloslugu etmektedir· 
r ııdenbirc, göze batacak derece- · 

fo kalabalıklaştı. "- Allah ve Italya numınn ye 
min ederim ki, "Duçc" nin eva-

Fakat biıtun bu diplomatla - mirine körü körüne itnat ede -
ın (!) hareketleri, Amerıkada, ccğim. ve faşist ihtilii.U uğrunda, 

'\merikan menafiıne muhalü vu- bütün mevcudiyetimi ve icap (:" -
•cuatı takiple mükellef bulunan derse kanımı sakınmadan ç:ılışa -

\ Comite Dies" nin gözünden 
d 

cağım!11 
çmıyor u. 
Bu nrada öğrenildi ki, Nev Or
ns'daki Alman konsolosu balı 

ye zabiti Baron Edgar Von 
•• :cgel, bazı Amerikan universi-

'erinc - gizli tutmalarını iste -
ye bile !uzum görmeden - N nzi 

leyhtarı profesörleri ~l,.ri.nden 
tmak mukabilinde büyük p~u-ıı-

l r teklif etmi tir. Ayni uıman -
,.ı, baza Amerikan 1'abrik.1lorma 

a : 
"- Ingiltereye yardım ettiği -

ı · z takdirde, harpten sonra imza
' lanmış olan bütün ticari muka -

\ c>leler fesholunacaktır!,, denil -
miştir. 

r * 
enubt Amcrikada çalışan 
Nnzi njanlarının elebaşısı 

t ::raz evvel kendisinden bahsettı· 
•mız yüzbaşı Fritz Wiedmanndır. 

\ uzbaşı Frıtz Wiedmann, Ameri
adaki muvaffokıyetleri yuzun -

c n, gerek Alman matbuatı, ge -
rck Hitlcr tarafından ~am m za
man hararetle tebrık olunmuş -
tur. 

Bundan daha fcvkaltıdc bir hfı 
l ·~c de, Nevyork konsolos nma -
" ıni Dr. FriedhC'lm Drae~er'in 
t ırçok mektuplarına imzasını, şu 

fatla atmak serbestliğini bul -
ması olmuştur: 

"Amerikadaki Nasyonal sos -
J list partısi lıderi!,, 

Zaten. Amerıkadaki Nazi!c•r, 
l ı bır eyden çckinmiy0cı:>k <le -
recede ci.ır'ctk!irdırlar. 

ÇC' ;it Ç<' ıt ntımayi ,ler yap~n 
bu o.damlar, Alman tnrıırt.ırı .A -

* * 
Fakat bütün bu teşekküllerde 

çalışanlar, Amerikan 7.a -
bıtasının gözünd"'n ka;:m.ıktn de
ğildir. Bilakis, alınmış bulunan 
tedbirlere göre, icabında Amcri -
kadaki büti.ın besinci kol mensup 
larının toparlıınıp dclige sokul -
ması. bir tek gün, bir tek gece me 
selesidir. 

Asıl tehlikeli görülenler. besin
ci kolun, bütün bu maliım tec;ck 
küllerine mensup bulunınıyan un 
surlnndır. 

Maalesef, beşinci kol, dünya -
nın bütün memleketlerinde oldu
ğu gibi Amerikada da bütiin bu 
saydıklarımızın haricinde unsur -
lar da elde etmi tir. Mesela ~eı;en 
lerdc, meşhur tayyareci Linclbcrg 
için: "Miralay Lindberg, Ameri
kadaki beşinci kolun şefidir! .. de
nilmişti. Muhtelif kimsel t de de 
mevcut bulunan bu kanaati teyit 
eden vakıalar dn az del?ildir. Me
sela, I..indberg. Almanyayn ynp -
tığı son seyahatte, Mareşal Gö -
ringle çok sıkı bir uhuvvet tesis 
etmiş, ve oradan mefuleke~inc 
göğsünde kocaman, parl k bir ni
şan taşıyarak dönmüştü. 

Bereket ki, "Beşinci kol,, a kar 
şı lfıkayıt ve müsamahakl\r dnv -
ranmış milletlerin tıkibetlerini 
görmüş bulunan Roosev"lt, bu hu 
susta çok daha hızlı davı-.ınmak 
kararını vt'rmiş bulunuyor. Ve 
Rooscvelt'in verdi~i bir ıcararı 
tatbiktcki kudretini bilenler. A
meriknnın bc~inci koldan korkmı 
yacağından emindirler. 

a 
if • ! • 

1 
Tahtakalede Tahmis sokağın

da caycı Ali Rıza ile tez'1ahtarı 
Kanber Mehdipur dün a<lliveye 
verilmişlerdir. İddiaya _göre 
ı;uclular. kilosu 562 kurusa satıl
ması lazım_gelen çavları 750 ku
ruşa satmışlardır. Diin asliye i
kinci ceza mahkemesinde ilk du
ruşmaları yapılan suclutardan 
Kanber Mchdipur'un tevkifine. 
Ali Rızanın da gayri mevkuf o· 
larak muhakeme edilmesine ka
rar verilnıic:tir. 

l" eni bir va1ıa 
Fiyatları mürakabe bijrosu 

memurları, dün b;r nnftalirı ih
tikarı tesbit etmiş,erdir. Bun
dan bir müddet evvel Romanva
dan 10 ton naftalin aetiren bir 
tacir. mürakabe bürosuna mü
racnt ederek 140 kuruştan naftA
lin satacağı'11 bildirmişti. fiyat
ları mürakabe komisvonu da 
bu fivata naftalin snhlmaması· 
na karar vermisti. Naftalin ta
ciri bu karara riavet etmivcrek 
naftalin snttı_ğı icin yakalanmış -
tır. 

İskan Bölgeleri de 

orçlanma sulü 

Kaldırı ıyor 
Ankara, 3 (TAN) - İsknn ka

nununun 39 uncu ll'addcsinin ta
dili hakkındaki layiha meclis 
ruznamesine alınmıştır. Mcrnle 
ketin muhacir iskur.ı sebebiyle 
iıçe ayrılm1s bulunan nuntaknln
rından birinci ve ikinci mıntaka
larında iskan edilenler ziraat n-
1at ve edevatı. hayvanlar, kosum 
ve araba takırrforı ve tohumluk
Jar parasız ve birinci mıntakada 
tevzi edilen toprak ve yapıların 
parasız verilmesine mukabil ikin
ci mmtakada toprak ve yapıbr 
borclanma esasına tabi tutulmak 
dır. Binaenaleyh tatbikatta mü
sa\·atı temin kin lavihadaki fark 
'-nr kaldırılmakta, borclanmn u
sulü kaldırılarak borcluların 
borc bakiyeleri nf !edilmekte
dir. 

BELEDİYEDE: 

Kaza Beled·yelerine 
Ver·ıen Tahsisat 

Belediye fen işleri müdürlüi!ii 
bu sene icinde yapılacpk vol in
saatı ile tamirat için oyrılan beş 
viiz bin liravı kazalara t3ksim 
etmistir. Bu paradan 230 bin 
lirası merkez yol subesinin emri
ne verilmistir. 210 bin lirnc;ı 
veni insaata mütebakisi mütema
di tamir:ıta tahsis edilecektir. 

Sa7. Kursu - Belrdiye, gazi-
no ve ~1e~~~Ly~fuıjnd~ calı~nn 
sazeıid~l~~t~ ilJir· ~rptih~ft:j tabi 
tutiifmafarına" karar \rermiştır. 
Bu karar musiki sanntkô.rları ce
eylul ayı icindc bir imtihan aca
mivetine bildirilmistir. Cemiyet 
bi tutacak, muv:ıffak olmavanlnrı 
cak ve sazendeleri imtihnna tu
umumi yerlerde çalışmaktan 
menedecektir. Musiki sanatkar
ları ccmiveti aynca bir kurs aca. 
cak ve sazendr-leri imtiban:ı ha
zırlıvacaktır. Bu kurs 6 haziran 
cuma _günü f'Snaf cemiyetleri bi
na-.ında bar.lyacaktır. 

ongresı 

oplanıyor 

Profesörler Bugün 

Hareket Ediyorlar 
Maarif Vekaleti, coi?raf}•a 

pro~ram ve kitapları ile coğraf
ya terimleri ve memleket col{
rafyasının tetkikinde esas tutu
lacak taksimat ve prensipleri ka
rara bağlamak icin bir "Coğraf
ya konı?reı;i.. toplamn~a karar 
vermişti. Şehrimizden konj!l'eye 
davet edilen profesorler bugün 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 
Kon~re cuma e:ünü saat 14 te An
kara, dil, tarih ve co~rafyn fakül. 
tesinde toplanacak ve bir kaç ı:ün 
devam edecektir. 

Alınacak kararlar ilan edilecek 
ve bir şartname hazırlanarak ve
r.i coğrafya kitapları için müsa
baka acılacaktır. 

Şehrimizden kongreye iştirak 
edecek profesör ve öğretmenler 
şunlardır: 

Üniversite fiziki coğrafya or
dinaryüs profesörü İbrahim 
Hakkı Akyol, profesör R üstov, 
profesör Be.cıi.rn Darkot, doçent 
f. hmet Hulusi Erdel, docent Ali 
Tevfik Tanoğlu, Galatasaray li
sesi müdürü Behcet Güccer. Fa
ik Sabri Duran, Abdülkadir Sa
di Kazancıo_ğlu, Saffet Gevlnni. 
Macit Arda. Sıtkı Son, Hamdi 
Nazım Ertek, Hayrettin Külin. 

Üniversitenin ikmal 
imtihanları 

Üniversite ikmal imtihanları -
nın $.!Ünlerinin tesbitine başlan -
mıştır. Bu hususta Üniversite 
rektör vekili dekan Kemal Atay 
su izahatı vermistir: 

"- Tıp ve fen fakültelerinin 
son sınıf talebesinin Gülhane tat 
biknt stajları bir a,ğustosta bas
lıyaca,ğı için bu fakültelerin son 
sınıf t:ılebesinin ikmal imtihan
larını bir temmuzda yapmal!a ka
rar verdik. Bu imtihanlar 15 
temmuza kadar devam edecektir. 
Fen ve tıp fakültelerinin diC:er 
sınıflarının ikmal imtihanları ile 
Üniversitenin diğer fakülteleri 
imtihanları gecen sene olduğu gi 
bi normal zamanlarda yapılacak
tır. Tıp ve fen fakültelerinin 
bir kısım talebesi bize müracaat 
ederek kendi ikmal imtihanları
nın da son sınıf talebesi ile ay
ni zamanda yapılmasını teklif eL 
tiler. Fakat talebenin ekserisinin 
Anadoluda bulundu~unu J?Öz ö
nünde tutarak buna imkan göre
r;cdik. Bununla beraber vaziyeti 
size beyan ettii'!im mütalea ile 
birlikte Vekalete arzettim. Ge
lecek cevaba ~öre kat'i karar 
verilmiş olacaktır . ., 

Ö,ğrendi~imize ~öre Vekalet 
staj devresi bulunmıyan sivil 
ve asker talebenin ikmal imti -
hanlarını eylCılde yapmaJb pren
sip olarak kabul etmiş bulun -
mnktadır. 

5.000 Ton Şeker Geldi 
Ticaret ofisi tarafından Mısır

dan sipariş edilen 5000 ton şe -
kcr, Mersine getirilmiştir. Du 
şeker partisi Ticaret VckalE>ti em 
rinde stok olarak muhafaza edile 
cektir. 

Türkiye - Almanya arasındaki 
21 milyon liralık tiC3.ret anlaş
ması henüz tasfiye edilmemistir. 
Bu anlaşmaya ızöre Alman fir
maları tarafından bir milvon li
ralık tiftik satın alınacaktı. Al
man firmaları bu malı almnk i
cin tiftik tacirleriyle pazarlık 
yapmaktadırlar. Almanlara pöre. 
tiftik fiyatları pahalıdır. Hal· 
buki İsvi~reden, tsve~ten tiftik
lerimize karşı daha yüksek fi
yatla talepler yapılmakhıdır. 

Macaristandan da mallarım1za 
karsı talepler artmaktadır. Ma
cnrlar deri, tiftik. pamuk iste. 
mektedirler. Bir Macar firması 
da demir ve ziraat aletleri mu· 
kabilinde 8 milyon liralık p:ıcav
ra istemiştir. 

Asker Aileleri 

Aleyhine işlenen 

Suçların Davası 
Ankara, 3 (TAN) - Adliye 

Vekaleti asker aileleri aleyhine 
işlenen suçlardan dolayı yapıla -
cak takiplerin şiddetle tesrii la
zım geleceği hakkında müddeiu
mumiliklcre bir tamim yapmış
tır. 

Bu tamimde esasen adabı umu
miye aleYbine islenen bazı suc
lara müteallik davaların diğer
lerine tercihen rüyet edileceği ve 
faillerinin ·de tevkif olunabilece
ği ceza muh akemeleri usulü ka
nununa istinaden beyan olun· 
makta ve kanunun bu hükümle
ri daima ı:röz önünde tutularak 
vatan müdafaasiyle mesr?Ul olan 
lann bu k udsi va7.ifelerini kalp 
huzur ivle yapabilmelerini temi
nen aileleri aleyhine işlenen bazı 
suçlarda hass:ı.siyet ve basiretle 
hare.ket olunması ve mevcut bü
tün vasıta ve imJ.'\1.nlarından a
zami derecede istifade edilmesi 
suretiyle bazı suclara müteallik 
tahkikat ve muhakemelerin sü
ratle rüyet ve intacının temini 
ehemmiyetle tebliğ edilmekte -
dir. 

Ziraat Bankasından 
Vekaleten Para Alacaklar 

Resim Vermiyccckler 
Ankara, 3 (TAN) - Ziraat 

Bankası tarafından verilen para
ları almadan askere cai?nlan kim
selerin bu paraları almak icin 
başkalarını tevkil ettikleri tak
dirde noterlerce tanzim ve tas
dik olunacak vekaletnamelerin 
harç ve resimden muaf olup ol
madığı hususunda tereddüt edil
di2i yapılan muameleden anlaşıl
mıştır. Adliv..e Vekaleti Cümhu
rlvet müddeiumumiliklerine yap 
tıi!ı bir tamimle 320 sayılı Zi
raat Bankası kanununun 50 inci 
maddesine istinat ederek ciftci -
lere vapılacak kredi mual'!lelele
ri dolayisivle tanzim olunacak 
evrak, senetler ve saire ile <kre
diye müteferri bilümum evrak ve 
vesaik) in her nevi tekalif ve rii
sumdan muaf bulunmasın::ı na-
7.aran bankadaki parnsını alma -
dan askere caihrılan kimsPlerin 
bu paraları almak icin baskala
rmı tevkil ettjkleri takdirde no
terlerce tan?.im veva tasdik olu
nacak vekaletnamelerin de bu 
muafivcte dahil bulunmaları lfı-

Halk Tipi 
Ayakkabı 

Ticaret Odası ile 

Sanayi Birliği Fiyat 

İ şinde Uyuşamryorlar 
Ticaret odası meclisi bue:ün öğ

leden sonra toplanarak halk ti
pi avakkabı hakkında bir ka
rar verecektir. İctimada ayak
kabı komisyonu tarafından hazır
lanan rapor okunacaktır B•ı ra
parda buı?ünkü malzeme ve eteri 
fivatlarınn nazaran 660 kuruşa 
ayakkabı satılmasmn imkan ol -
dui!undan bahsedilmektedir. 

Milli sanayi birliı'!i de fivnt
ları mürakabe komisyonuna ver· 
dii!i bir raoorda halk tipi avnk· 
kabılnr hakkında .izahat vermis· 
tir. Bu raporda, 660 kurusa halk 
tipi aytıkkabı yapmai!a imkan 
olmadığı ileri sürülmektedir. 
l\Iilli sanayi birliği tarafından vo 
r1lnn tetkiklere ~öre. hnlk t.ip' 
ayakkabıyı ancak 10 lirava ka· 
dar satmak kabil olacaktır. 

Hasılı halk tipi ayakkabı mev
zuu hnkkında. ticaret odası ile. 
milli sanayi birlili arasınd:ı fi
vaparak, ham madde ihtiyacları 
li sanayi birli,ı!inde bir toolantı 
vat hususunda bir ihtilaf var
dır. 

Liistik ilıfiyacı 
Ltıstik fabrikatörleri, dün mil 

hakkında görüşmeler yapmışlnr
c!ır. Lastik fabri~törlerinden mü 
rekkep bir heyet. bu hususta İk
tisat Vekllleti nezdinde teşebbüS
lerde bulunmak üzere Anlrnraya 
~idecektir. 

Dokuma fiyatı 
Fiyatları mürakabe komisvonu 

yarınki toplantısında eı makine. 
leriyle dokunan mamulatın da 
kar haddini tayin edecektir. 

POLİSTE: 

Eyüplü Halit Bugün 
~ 

Adliyeye Yeriliyor 
Kadın avcısı namiyle maruf 

Eyüplü Halit bir kaç l!Ün evvel 
mahkumiyetini bitirip hapisha -
neden çıkmış ve çıktığı t?Ünden 
ıtibaren de yeni .veni marifetler 
işlemeğe başlP.mı:itr. Zabıtanın 
tesbit etti~ine göre Halit ha~is
haneden çıkınca Tepebaşında 
Bakkal so~-a~nda oturan Marya 
adında zengin bir kadına musal
lat olmuş, kendisinin EJ!c va
purunun baş kaptanı olduğunu 
söyliyerek kadıncağızı kandır -
nuş ve evlenme_ğe ikna etmiştir. 
Fakat sonradan yeni yeni m:ıı
zeretler ileri sürerek nikah ka
-'!ıtlnrını askıya vermeği J!ecik
tirmiştir. Bu suretle kadının e
vine teklifsizce devam etme_ğe 
baslıynn Halit. bir gün Maryanın 
ne kadar mücevheratı varsa 
toplamış ve ortadan kaybolmuş
tur. 

Halit, Zeliha adında bir kadı
nın da ayni şekilde 65 lirasını 
doland:mnıştır. J>.adınlnrın şi
kfıyeti üzerine harekete gecen 
zabıta Halidi yak~amıştır. Halit 
bugün adliyeye teslim edecektir. 

\lfÜTEFERRII\: 

Afganistana Altı 

Muallim Gidiyor 
Afganistan hükumeti memle

ketimizde hocalık yapmakta olan 
lardan istiyenleri kendi mektep. 
!erinde muallim olarak kullana
cağını Maarif Vekaletine bildir
mişti. Vekalet Afı:ranistana J:?it
melerine muvafakat edecel!fni a
lakadarlara tamim etmiştir. Bu
nun üzerine şehrimizden altı öi?
retmen Af~anistanda muallim
lik kabul etmişlerdir. Bunlar 
bugünlerde Afganistana hareket 
edeceklerdir. 

Vergi Znmlan - Yeni verJ:?İ 
7.amları münasebetivle beyanna
me verilmesine devam edilmekte
dir. Bevannameve tabi madlclc
rin miktarı tesbit edildikten 
sonra kontroller baslıyacaktır. 
Bunlardan alınacak vcrı?i ve zam 
lar üç ay icinde Ü<' müsavi tak
sitle tahsil olunacaktır. 

Siner ve Sıbnaklar - Kavma
kamlar son 15 eün icinde yapı
lan siper ve sığınak işleri etra
fında birer rapor hazırlamnl!a 
bnşlamıslardır. Raporlarda Dahi
liye V~kaletinin son tamimi ü
"'erine alınan tedbirler de yazıla
caktır. 

Eskiden yapılmış sinerlerin 
r-ökmüs olanlarının temizlenme· 
ı::ine devam edilmektedir. Yapı
lan tetkiklere ızöre bir sene icin
r.le 12.500 siper inşa edilmiştir 
Bu miktar şimdilik 15 bine cıka· 
,., 1Pl'P1.-hr 

7.ım gelece~i. ancak noter kanu
nunun 71 inci maddesi mucibin· 
ce vekaletnamenin tabi olduğu 
hare üzerinden dörtte bir noter 
iicrcti alınması lazım geldiği teb. 
lii! edilmektedir 

4 - G - !J.ıt 
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Hata a a 
Yazall: Naci Sadullah 

Biz daha, nmirnl Darlan'm hi 
tek ciimlcye doldurduğı 

hataların tamamım saymıya ça· 
balarken, şu mııliuıı "Sıgnal' 
mecmuası, gözlerimizin r)nüııe, :I' 
ni ,.e heybetli bir hata Jıanıulcs 
boşalttı: 

Onun en son nüshasında oku 
duğmnuz garip bir iddiaya r,ö· 
re, Türk ordusu, bugünkü teken 
mülünü "Golç Paşa'' yo mcd~ uı 
muş. Ve "Golç Pasa" nm mczor 
btt"'iin, Almanyaya birçok şc' Jcı 
medyun bulumın Tiirk millctiniı 
topraklarında :1 atıyormuş. 

Rnzı heybetli hatnlor \'ar<lıı 
ki, onları düzeltmek ihtiyacını <h; 
yanlara, ölülerin hatıralorıua M 
le taarruz etmek nıecbud:1 etin 
yüklerler. Çiinki.i i~lcnen bu ha 
tayı hazmt."<lcbilmck, bir öliımiı 
mezarını kirletmeyi göze ulmak
tnn bile miişkiildiir. Signul mcc 
muasmın iki ciinılcyc <;ığdırdıg 
o taze suç ise bu ender hata uc· 
vinin en benzersiz niimunesidir. 

Fakat ben, buna rnğnıen, Sig 
nal mccnıuasmm Türk milletine 
ve Türk ordusuna sürmiyc yel · 
tcndiği lekPyi temizlerken, Gole 
Paşanın mezarmı kirlctmcmiyl 
çalışacağım. 

Tıpkı nmirnl Darlan gibi, Sig · 
nnl muharriri de öğrcıımiyc mcc· 
hurclur ki, Tiirk ordusu bugünkü 
tckcmmiiliinii, şu veya bu yabnıı. 
cı devletin amiraline, mar...'!salımı 
değil, kendi §UUrundaki tül en· 
mcz cevhere borçlududr. Ordıı · 
lannı, nnnm kur bir istiklal knv· 
ga ıw şahnne bir heybetle bn,.n· 
rabilccck seviyeye yükseltmek İl 
tiycn milletler, kendilerine btı 
gayeye kavuşmanın sırnm öğre • 
tebilccck den; kitaplarının en he· 
lagatlisini nrarlarsa, onlara J1if 
tercdcliitsiiz tavsiye cdilc!Jilecck 
bir tek eser \'ardır: 

Tiirk ordusunun tarihi ... 
Türk milletinin. Alman nıUlc . 

tine borcuna gelince, bu iddinfü 
bulunnn Signal mecmuasının tc· 
sarcti, vaktiyle lngiliz adalaruıı 
istilaya nil•etlcnmiş olan Alımııı 
ordusunun cürctiııdcn bile iistiin· 
dür. Çünkli, umumi harp tarihi • 
n in henüz kam kurumamış hulu • 
ıınn bilunçosu meydandayken 
Türkiyeyi Almanyaya borçlu çı· 
karnbilmiye, hesap bahsinde, -Al· 
ınnnlann beğenmeyip memleket • 
lcrindcn kovdukJan-biçare 1\lu · 
sevilere isnat olunan d:ihiy:me 
kurnnzhk bile kafi değildir! 

ADLİYEDE: 

Abdülhak Hamidin 

Kczının Davası . 
Şair Abdülhak Hamidin kız 

Emine Hamit taı·afından şairin hE 
yat arkadaşı Liısyen aleyhine buıı 
dan üç sene evvel açılan veraseı 
davasına evvelki gün asliye ü · 
çüncü hukuk mahkemesinde de· 
vam edilmistir. 

Şair bıraktığı vasiyetnamedE 
henüz neşredilmiyen bütün eser· 
!erinin telü hakkını Lüsyene teı 
kettiğini ve buna mukabil kE>ndf· 
sinde.n 1500 lira aldığını beyan e1 
mektcdir. Fakat Emine Hamit 
mahkeml'yc vaki müracaatında 
bu eserlerin kıymetinin 1500 li· 
radnn çok fazla olduğunu iler 
sürerek miras hakkının tanınma· 
sını istemiştir. 

Bu davada şairin eserlerinir 
kıymetini tC'sbit etmek üzere hiı 
ehlivukuf tayin edilmiştir. Uni · 
versite edebiyat fakültesi pro!c · 
sörlerindedn Ali Nihat Tarlan v< 
Ahmet Hamdi Tanpınarla Maaril 
Vr kalcti Derleme müdürii Sclırr. 
Nüzhetten ibaret olan vukuf he
yeti 1azımgelcn tetkikatı yapmıı 
ve neticede bunlardan Ali Niha• 
ile Ahmet Hamdi, Maarif Veka· 
Jetinin teshil ettigi esasları gözô· 
nünde bulundurarak merhumur 
gayri münteşir eserlerinin beheı 
sayfasına üçer lira kıymet tak · 
dir etmişlerdir. Fakat Selim Nfü 
het buna itiraz etmiş, eserlere a) 
rı ayrı kıymet takdir edilmesi i· 
cap ettiğim bildirmiştir. 

Neticede davacı vekili mehi' 
verilmesini istemiş mahk~e bu 
talebi kabul elmiş ve muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

l\lahki'ım oldu - Beylerbeyin 
de oturan belediye tahsildaıln -
nndan Sabri makbuzların dip kc 
çanlarında tahrifat yapmış 50 li· 
ra ihtilas etmiştir. Dün asliye i· 
kinci ecza mahkemesinde duruş 
ması yapılan Sabrinin 2 sene 11 
ay hapsine ve 3 sene miiddetlt 
fımme hizmetinden mahrumiye
tine karar verilmiştir. 

Kızılay Hasta Bakıcı Kursu 
Dtin saat 14 te Aksarnydn gö· 

nüllü hastabakıcı mektebındı> J{ 
zılay göni.ıllii hastabnkıcı kurst 
açılmıştır. !{ursa 24 kadın ı tıral 
etmiştir 
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l - Brenncr mullikatı, Akde
nizdc başlıyncak olan yeni hareket
ler münaı;ebetiyle, hallcdilmeleri 
icap eden askeri 'e siyasi bir ço'< 
meseleler uzerinde karar almak 
maksadiyle yapılmıştır. 

2 - Vıchy'nin Dakar, Kazablan
ka gibi Afrıka limanlı:ırından Al
manların istı! de etmesini kabul 
etmesi, lngiltcrc ile beraber Ame
rikayı da derhal harekete gcçirc
cegi muhakkaktır. 

3 - İngill7lere gcirc. bugilniln ,.n 
mühim meselesi İskenderiye ve Si.i
vcyşin müdafaasıdır. Bu ise, büyuk 
mikyasta Kıbrısın mudufaa ve Su
riyenın , azi) eti ılc alakadnrdır. 

4 - Darlan'm nutkU Amerika 
efkarı umumiycsini çok sınirlen
dırmlştir. Artık Fransa. fiilen Na-
7.i tahakkilmU altına girmiş telak
ki edilmektedir. 

5 - GoM"ingin emri yevmlst. İn
l:iltereyi bir şasırtma hnreketi k. r
litstnda bırakmak için yapılmış" ol
ması muht<'meldir. 

!r_enner Mülakatı: 

Güniin en miihim siyasi 
hadisesini teşkil eden 

Brenner miilakatı hakkında 
lnuhtelif lkavnaklardan esaslı 
haberler henü~ gelmemi tir. 

Columbia radyosuna köre, GL 
tidin iş~alinden sonra iki mih
ver devleti yeni bir hamle ha
tırlamaktadırlar: Mısıra karşı• 
taarruzun başlaması muhtemel_ . 
dir. 

ingiliz -resmi makamları bu 
husustn hiç bir ınütalea serdet. 
lneınekle berahe• Londradan ge 
~en bir habere göre: Harekat sa-
ası gittikçe Sovyetlerin men

faat mıntakalarına yaklaştığın
dan, Mösyö Mussolini, Sovyet. 
J\lnıan münasebetlerinin mahi
Yetini anlamak maksadiyle bu 
ntülakatı istemiştir. 

Fikrimize göre bu miilakat, 
Şovyet - Alman münasebetleri 
hakkında f talyaya malumat ver 
bıekten ziyade, Akdenizde baş
layacak olan yeni hareketler 
lbünasebetiyle, halledilmesi i. 
eap eden askeri ,.e sivasi bir çok 
lbeseleler üzerinde karar almak 
lnaksadiyle yapılmıştır. . . 

Askeri meseleler: Surıyenın, 
r•brısın işgali, Mısır taarruzu, 
1~R'iliz donanmasına karşı yapı
qeak taarruzlar Ceblietank'a 
hakimiyet, şimaİi Afr!ka Fran
•ıı müstemlekelerinin deniz \•e 
bava üslerinden istifade mesele_ 
leri. 

Siyasi meseleler: Fransanın 
'°~ hpanyanın tam işbirliğini te. 
lrlın maksadiyle İtalyanın talep. 
leriııden vapmıya mecbur oldu
iu fedakArlıkların kat'i olarak 
1esbiti.Amerikavn karın alınar.ak 
b~ttı hareketin· tayini meselele
l'i Ve ihtimal bunlardan cok da. t: nıiihim olan dij!er meseleler, 
F= iki de sulh meselesi. 

-!!_nsada: 

ti!dbirler, Sfax hadisesi ve Al· 
ınanyanın Amiral Dnrlan'a yap_ 
tığı yeni teklifler m iizakere e
dilmiştir. 

Bu teklifler arasında hilhas· 
sa bugiinkli vaziyetle sıkı ala
kası olan bir tanesi çok ıniihiın_ 
dir: Dakar, Kazablnnka, Bcy
rut ve Cezair Jimnnlnrından Al
l11anlarla Fransızların miistere
ken istifnde etmeleri. Bunn mu. 
kahil işgal masrafları dörtte bi
rine indirilecek ve İtah·anlar 
Fransadan hiç bir talepte· bulun 
mıyacaklardır. 

Vichy hiikfıınetinin bilhassa 
bu limanlardan istifade mese
lesi hakkındaki Alınan teklifini 
kabul etmesi, İngiltere ile bera
ber Amerikayı da derhnl lıare· 
kete get·ireccği muhakkak ı:ibi
dir. 

İngilizler, Fransaya karşı esa
sen harekete t?Cçınis buhmuyor
lar. Bugün tekrar iiciincii defa 
olarak Sfox limnnı~da bir İ
talyan gemisine taarruz etmiş
lerdir. Bugiin İngiltereıle hôkim 
olan kanaate g-ijre, Sfax limanı, 
nın, Almanlar tarafından kulln
nılmakta olan Calais. Brt>.st li
manlarında~ farkı yoktur. 

Orta Şarkta : 

O rta şarkta hnrckütın ik· 
lct merkezini Suriyenin 

teşkil ettiği göriilmektedir. Bal_ 
kanlarda başlıyan ve Girit nda· 
~ının işgnli ile neticelenen Al
ınan taarruzunun bugiinkii he
defi, Alman km•\·etlcrini İsken_ 
deriye ve Siiveyşc yaklastıracak 
mevzileri temin etmektir. 

İngiliz askeri miit<.'hassısları
na e-öre, bugiin en ~hiın mese
le İ kenderiyenin ve Sih·ey in 
miidafaasıdır. Bu iş. hii)'iik mik. 
yasta Kıbrısın miidafaası \'e 
Suriyenin vaziyeti ile yakından 
alakadardır. 

Bu mütehassısların kanaatle_ 
rine göre, hava kuvveti Kıbrıs· 
ta kat'i bir rc;ıl ovrııyacaktır. An
cak Almanlar hava kuvvetleri
ni Kıbrısa karşı kullanmak hu
susunda Giritte olduğu kadar 
miisait vaziyette değildirler. 
Ciinkü evvela Kıbrıs t•ok iyi 
tahkim edilmistir. Diğer cihet
ten Alman hava kuvvetleri, 
Kıhrıstan 709 kilometre uzak
taki üslerinden Iıarekct etmek 
mec huri:veti nded iı•ler. 

İngili~lerin .Suriyede de, Al· 
manların yerleşmelerine vakit 
bırakmadan, harekete geçmele
ri lazımdır. Surivede General 
de Gaulle'e iltihaka hazır olan 
bir cok FrJlnsız askerlerini tcş
çi etmek lazmdır. Bunun idn. 
Filistin ' 'e Mıs•rdaki Hiir Fran
sız kuvvetleri, İnailiz hava kuv
vetlerinin himayesinde Suriye.. 
ye karşı derhal harekete vecme_ 
lidirler. Her tiirlii tehlikeleri 
göze alarak azimli ve rüretli bir 
hareket yapmaksızın Suriye kur 
tarılamaz. Kıhrısın miidafaıısı 
için, Surivenin dost ellerde bu
lunması lil:r.mdır. 

Pif!er cihPften, CTeneral Wn
vell'in de, Almanlarııf I~ihyJu~a 
taanuz hazırhklann1 tamamla . 
madan evv,.J harekete gcı:me i 
icap etmektedir. 

Darlan1m Nutku: 

Amiral Darlan'ın nutku A
. merika efkarı umuıniyt•_ 

sini cok sinirlendirmiştir. Ar-vichy kabinesinin bugün, tık Fransa, fii1en Nazi hakimL 
• . General WeyJ(and·ın da :reti altna girmiş telakki edil
lştırakiyle, miihim bir içtima inektedir." Gazetelerin coğu, Vi_ 
•kd t kk tt• H chy hiikıimetinin, miitareke şart e nıesi şayanı di a ır. 3 - ı 
~r verildiğine göre bu iı:timu- Iarından daha i eri gitmiyeceği 
"•, Vichy iı:in gittikce fazla hakkında ~eçenlerde Amerika
endı" 1 H.. F ,.a verdiği tahriri te~in~~ın, 

şe ınevzuu o an ur ran- " <Arkası 4 uncmteJ 

n:iff ~'tiiRim 
SICAK VURMASI ••• 

b Sıcak vurması, kışın so!uk 
1 avada hile olur. İnsan, kalorifer 
b· ısınnıış, harareti pek yükselmiş 
5 ır 0 dada çokça oturduğu vakit 
~:~aktan vurulabilir. Vapur çark· 
hil~':'· fabrika makinistleri bunu 
d 

1klerinden sıcak venle cok 
tırrn . ~ 

li.ı:. ak istemezler, sık sık serin
ıı;e c;ıkarlar. 

de.,F'aka~.: sıcak \'Urması en ziya
bllh tabu :raz mevsiminde olur. 
hi. assa - İstanbulda oldur,ı gi
sa 5 cıakfar hirdenbire bastırır
~i: .. lat"n sıcak 'r"masmm en 
Jf:e;Yuk. sebebi sıcağ birdenbire 
bir hıesıdir. Yaz me imi hinfen 
sin:' Relnıiş o)masa b e, bir mev· 
lıa ~e bazı günlerde : caklık da-
eıı 2!"ar1e oh ıcak vurması da 
de ııyade o e,.de gelir ... Bir 
!lı havanın sa ıliği. sıcak ' ·ur -
'.a~sını kolaylastınr. Biraz rilz· 
lrrı'lic olursa sıcak vuracağmdnn 
de b· '' knlnıaz ... Sıcakta - gölge
hııt ıle o1sa - tn:nnca yol yiirünü
tııı er, sıcaktan daha cabuk \'U· 

dll~rlar, fakat ' ' ii .. üıneden dur-
1?\1 Yerde toprakta çalışanlar 

da vurulurlar... . . 
Sıcaktan yurulan ınsana bır

denbire şiddetli bir susuzluk b.a· 
sar, derin. bir yorgunluk gelır, 
midesi sıkıhyormuş ıcibi olur ... 
Su bulup içmese bile sık sık su 
dökmek dökmek ister ... Racakla
rı kesilir, ~ulaklarına uJ:?ultu ge
lir. Gözleri kararmaz. etr~!ı~da
ki her şeyi a~·ni renkte goru.r 

Bazıları. sıcak ' 'urunca hır • 
denbire yere diişerler, ba)·ılırlar. 

Sıcak vurması cocuklar~a pek 
cok, hem de pek siddetlı olu.~. 
Yaz me,·siminde cocuklarda. go
rülen mide bozuklutunun. ısha· 
lin en coiu h<ivle sıcak vurma -
sından ileri gelir ..• 

Sıcaktan vurulan insanı, milm 
kün olduğu kadar serince bir ye
re götiidnek lazımdır. Orada ı
lık su banyosu yapılamazsa, ılık 
suya batırılmış be:ıle:re sarılır. 
Bol boJ su içirilir. Kahve, çay 
da iyi gelir ... 

Kundaktaki kiiciik (~ttklara 
yaz me,•siminde sık sık su ver· 
~ei'i ihmal etmemelisiniz. 

'I A N 

-, Denizcilik Bahisleri 
~ ·--.........---....,----------------~- I~ 

Hood'un Batması Yalnız 
Bir Talihsizlik Eseri midir? 
A tlantik harp harekatı hak

kında haberlerin durj?un
lnştığı ve bilhassa tarafların el
lerinde bulunan donanmaların 
_ga.yri mütevazin olması dolavi -
siyle. deniz harekatında nadiren 
sürprizlere tesadüf edildiği bir 
sırada. bütün dünya efkarı umu
mi.vesini bir andş hayrete scv
keden bir deniz muharebesi vu
ku buldu. 

Öyle an1aşılıyor ki, Almanlar, 
"Seharnhorst., ve "Gneisenau,, 
zırhlılarını ~eçen ay Brest lima
nında :kapalı tutmakla veya tut
ma_ğa mecbur olmakla dünya 
efkarı umumiyesini ve İn,gilizleri 
oyaladıklarını zannetmişler. Al
manların elinde kullanılabilir bir 
halde baska ~emi bulunmadı~ı 
ve bu vüzden Britanva adalarının 
ablokası vazifesinin yalnız de
nizaltı gemilerivle tayyarelere 
bldı_ğı hissini vermek istemiş • 
!erdir. 

Fakat bir taraftan da son :ıa -
manlarda rahatça kırkar, ellişer 
gemilik kafileler halinde mal -
zeme nakleden İngilizlerin kono
vilerini altüst etmek icin h3zır
lık yapılmış, geçen ikinci teşrin 
de hizmete J?iren "Bismarck,, ile 
Norveç harekatı sırasında yara
landığı söylenen Blüher tipin-
den "Prinz Eugen,, kruvazörü bu 

Q AllllLtllS 
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Şirnat Bu~ Denıtı 
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iş ~cin hazırlanmıştır. Deniz 
Tngilizler isf', Norvec sularını 

ko~tröl için daha harbin 1\ida
vetinde tertip ettikleri hava ke
şif ucuslarını sonradan da idame 
etmişler ve "Bismarck,. ile 
"Prinz EuJZen" in evvela Norve
cin Berı:?en limanında vattıklan
nı ve bilahare İzlanda ile Groen
land arasındaki bct..~zdan JZeç -
mek üzere denize acıldıklarını 
bu sayede vaktinde keşfetmiş -
terdir. 

. 
muharebesinin cereyan et tiği nuntakayı ve gemilerin seyir istikametini ~österir Jıarita 

ceklerl yol aıaiı yukarı belli oldu
iu halde, neden yolu kesecek bu iki 
ıemiden birisi. topları 40,2 lik ve 
zırhlan "Hood,, ankinden kalın ola 

İn.ı:rilizler, gerek silahlan. Jte
Tek süratleri hakkında oekali 
malumat sahibi bulundukları 
halde bu ~emilerle topçu muha
rebesi yaparak döıfüsmevi ter
cih etmişler, torpido tayyjrefe
r.i ile hücum ederek bir anda ba
tırmak yerine bu şıkkı muvafık 
görmüşlerdir. . * * 
Hood, kendisi gibi ne oldu

ğunu anlamıya vakit bu
lamadan batırılan _gemilerin il
ki de_ğil, geçen harpte İskaierak
ta cereyan etmis olan deniz 
muharebesinde ayni şekilde ba
tan gemilerin dördüncüsüdür. O 
muharebede batanlardan bilhas
sa "Kraliçe Meri.. aldı~ı bir 
savlo isabetini miı"'teakip vükse
len bir duman sütunu altında bir 
dakikada kayboluvermişti. 

Daha harpten evvel hattl Habeı 
harbinden evvel, Almanlar yeniden 
donanma yapmıya başladıkları sıra

da inşa ettikleri "Graf Fon Spee., ti
pindeki cep 'kruvazörleri ve ıonradan 

Batan Vapurda Tek 
~---

Başına Kalan Çocuk 

Glaskolu Misis Morisson 
iç sokaklardan birindeki 

küçük, iki odalı evinde komşu
lariy le beraber oturmuş radyo 
dinliyordu. Oğlu Donald Moris
son donanmaya mensup ~emi
lerden birinde ahçı yama~ı ya
zıldığı ~ün'1enberi Misis Mori
son hiç bir havadisi kaçırmıyor. 
du. 

Henüz on vedi yaşında olan 
Donaldı sinninin küçüklü~ün
den dolayı donanmaya bir Re
mici olarak kabul etmemişlerdi. 
Fakat mutlaka imparatorluk do
nanmasında bir vazüe almayı 
aklına koymuş olan delikanlı 
bir yolunu bulup ufak yardım
cı botlardan birindeki bu vazi
feyi elde etmiye muvaffak ol
mustu. 

Misis Morisson bunlan düsü. 
nürken spikerin şöyle söylediiti
ni isittiler: 

"Bu havadis bülüteni basla
dıktan .f:onra aldığımız bir ha
bere ~öre donanmamıza men
sup y a r d ım c ı botlarından 
"Huxy" bir torpil isabetiyle bat
mıştır. Mürettebatın hayatı hak 
kında henüz bir haber aelme
miştir ... 

"Huxy" ismini afzında çevir. 
mekte ~lan Misis Morisson. işin 
vahametini birdenbire kesfeden 
lerin uyanıklı~iyle müthis bir 
çığlık attı : "Huxy .. Donaldımm 
iç inde bulunduğu ..... 

Misis Morisson bayılmıştı. 
Ertesi sa bar yanındakilerin is-

r····y~;~·;··A:·-Ar·i·i:A·y····: 
! ................................................ ! 
"Gneisenau,, ve "Seharnhorat,, ıemi- Büyüklüiünü kolayca taıdik edebil
lerine kartı, fnıilizlerin elinde bun- mek i~n Yavuzdan bir defa daha bü
ları hakhyabilecek üç mükemmel ge- yü'k ve boyca da 60 metre uzun oldu
mi bulunduğu söylenirdi. "Hood.. bu ğunu hatırlayınız. 

ıınıfın lideri olarak diferlerinden Kendisine refakat eden "Prince of 
10,000 ton daha büyük yapılmış ve Wales,. ise, en son hizmete giren 
faka'.t ayni sürati muhafaza edebilme- "Kinr Georges,, sınıfı gemilerden bi
ıi Jçin zırhlarından (kendi cesame- ridir. Bu ıemi 35,000 ton maiınahre
tine niabetle ince yapmak suretiyle) cinde olup toplan da 35,5 luk olarak 
fedalı:lrlılı: edilmişti. TayyaQe bom- Hooa'dan küçük, fakat zırhları, öte
balannm ve yeni yapılmakta olan kinden 10 ıantim daha kalın olması 

muharebe ıemilerinin attıkları mermi dolayisiyle, ıü'rati yine 30 mil olarak 
lerin delici tesirleri artınca, 1939 se- Hood'dan bir mil daha azdır. 
neıinde esaslı surette tadil edilmek Alman _gemisi Bismarck hak
üzere tamire alınacaktı. Fakat harp kında elimizde tam malumat yok 
patladığı için, bundan vazgeçilmişti, tur. Yalnız 35000 tonluk oldu~u 

Bununla beraber "Hood,. iki büyük ve ayni sürati yapabildijti, top. 
harp araımda, mevcut muharebe ge- !arının da Hood kadar oldu~u 
milerinin en mükemmeliydi denilebi- söylenmektedir. 
lir. Zırhları, cesametine niıbeten bu ·. * * 
cün Jçin zayıftı. fakat fnailizlerin en ıngilizler her şeyden evvel, 
çok aradıiı ıürati, kruvazörleri bile bu korsan _gemilerini çabuk 
elinden kaçınnıyacak derecede iyi ve yakalamak ve uzun zaman ko
toplan da müh1ı:em ve ıüratli olma- valavıp aramamak için "Prince 
lan için yeni muharebe ıemilerlne of Wales,, i Hood'un yanına ver
konulamlyacak derecede büyüktü. mişlerdir. Hood vakıa süratli bir 

Sekiz tane 38,t lik tatımakta olup '?emiydi. Fakat zırhlan söyledi-
31 mil de süratl nrdt. Zırh kulesiy- f?imiz .J.?ibi kendi topunun bü
le bordasındaki su hattında 305 mili- vüklüğüne nisbeten zayıftı ve 
l"tetre kalınlıkta zırhı, ve cephanelik- bu nokta yine de süratin vüksek 
leriyle, mahrukat depolannı, makine olabilmesi icin ihtivar edilmisti. 
dairelerini muhafaza eden güverte Yanlııı: İnşanın zihnine ,öyle bir 
sinde de 102 milimetre zırhı vardı. sual geliyor Alman ıemilerinin ıeçe-

Yazan: 

tirahat etmesi ıçın yaptıkları 
bütün ısrarlara rağmen oi?Iun
dan haber almak için amirallik 
dairesine _gitmiye karar verdi. 
Fakat o ~iyinirken radyoda şöy_ 
le bir hikaye dinlediler: 

"Dün akşam batırılan Huxy
nin bütün mürettebatı kurtarıl
mıştır. Yalnız .zeminin ~ene 
ahçı yamağı Morisson kayıptır. 
Kazazedelerin anlattığına gôre, 
hadiseyi müteakip sandallar in. 
dirilmiş ve son süratle vaka ma
hallinden uzaklaşılmıştır. Ancak 
daha sonra yapılan bir sayımda 
bir kişinin eksik oldu~u .J,?Örül
müş ve bunun .J,?enç Morisson ol
duğu anlasılmıştır. Kendini di
ğer ı?emicilerle birlikte imdat 
sandallarına atmadıihna J.?Öre 
Morissonun infilakı müteakip a
kır surette yaralandığı tahmin 
edilmektedir. ~ adamın ha
vatından ümit kesilmiştir.,. 

Ve işte o ııünden itibaren Mi
sis Morissonun matem Riinleri 
başladı. Siyahlara büründü -ve 
derin deni7'~re ııömülen oilu i
çin dua etti. 

* * İlk Sersemlik Geçince 

Ggenç adam yattığı kama
ra döşeğinde yavaşça göz 

lcrini actı. Ortalık zifiri karan
lık idi. Elleriyle göz kapaklarını 
oğuşturdu . Etrafı dinledi. Bü
yük dal~aların bütün şiddetle-
riyle kuvvetli bir manie carpıp 
dağıldıkları vakit cıkardıklan 

_giirültüyü ivi işitebiliyordu. A
caba o uyurken bir yere mi ya
naşmışlardı. Her taraf ne kadar 
da sakindi.. Bir iskele veva li
manda olsalardı insan sesleri o
lurdu? 

Gerine ~erine yerinden kalk
tı. Cebindeki feneri çıkardı ve 
koridora cıktı. Gemi ne kadar 
da çok sola yatmıştı. Üst kata 
çıkınca hayreti büsbütün arttı. 
Meydanda hiç kimseler yoktu. 
Bu esnada ayağına blr şey ta
kıldı, e~pdi baktı. ~u a~ele ile 
yere afılmış 1bir can kUrtaran 
kemeri idi. 

Güvertede yüzüne vunn te
miz hava ile acılan zihni elinde 
tuttuiu kemerin manasını. bir
denbire kavradı ve i$te o zaman 
Morisson batmak üzere olan bir 
l?E'mide tt>k başına bırakıldıltnt 
aqladı. Derh\'l orada bu!Ouiu 
tahta parcalanndan birini bir 
sal _gibi kullanmak ümidi ile de-

ra1ıc 355 milimetre olan "Nelıon .. ve 
yahut "Rodney,, ıemiterinden intihap 
edilmemiştir. 

Bunlann süratinin 23,S mil olması 

İnıilizleri bundan vazğeçlrmiş ola
bilir. Fakat Alman telmiginin ne de
receye kadar ilerlemiş ve ne gibi 
yeni cihazlara malik olduiunu, hele 
ateı kontrol sisteminin böyle daha 
13,5 mil mesafeden yini "Hood,, un 
dumanı ancalı: ıörülebilecek bir yer 
den hem de ilk savlolarda isabet te
min edecek ıurette nasıl mükemmel 
aletlere malik oldukları hakkında ma
ltlmatları olmalıydı. Bndikleri hal
de yalnız sürat için "Hood., u ıönder 
dilerse, hata etmişlerdir. 

İnciliz ıemiıinin aldığı isabette ta
lihsizlik noktaaına ![elince, bu da bir 
teknik hata neticesidir. 

Gemilerin muharebeye tutuısmuı ol
dukl•n mesafe, artık mermllerin te
peden aşaiı ~oiru dik bir muh
r.ikle düımiye başlıyacafı kadar u
zak bir mesafedir ki, böyle bir mer
mi ıemllerin üstüne ıelince delici te 
ılri fazla olar. 

Sonra, f111ilizlerde mermiyi ıev
kedecek barut, Almanlarda olduğu 
gibi pirinçten nınlmıı bir kovan i
çinde değil, pamuk barutu dt>diitimiz 
ve kumaı halinde nitrosellülozdan ya-

. (Arkası 5 ind sayfada) 

ni,ze attı. O da arkasından deni
ze daldı. Bunların hepsi bir sa
nive içinde olmuştu. Genç adam 
icinde bulunduğu tehlikeyi k:ıv 
rar kavrama;:: derhal harekete 
geçmişti. Bir hayli uğrasbktan 
sonra nihayet attığı tahtaya 
vardı. 

Burada tek başına; karanlık 
gecede dal_galarla boğuşurken 
daha iyi uyanıyor. sersemlifü i· 
yice _gidiyordu. Olanları şimdi 
hatırlıyor ~ibiydi. Mutfakta bu. 
lasıklan bitirmiş. sonra J,?Üver
tede biraz dolaşmıştı. Saat bire 
doğru kamarasına inmişti. Ya
tda J.?irmeden evvel bir siJ,?ara 
yaktıiını hatırlıyordu. Sonra 
bir J?iirültü, müthiş bir gürültü 
olmuştu. 

Morisson söyle bir yuvarlan
dığını hatırlıyordu. Kafası bir 
demire çarpmış ve sonra ne ol
muştu... İşte burad!ll'\ ötesini 
bilmivordu. Bu salın üzerinde 
ac susuz 24 saat kaldı. Ertesi 
,ıcünü ikindi vaktine doA'ru bir 
VE'l~nli gemi tarafından kurta
nldı. 

Vakanın üzerinden bir on beş 
lliin •eçmişti,. Bir lliin Moris
son fn,ıciltere toprdma avak bas 
tı ve bir .rece ansızın evinin ka
ı>ısını caldı. Kaı>tYI acan annesi 
bir cıllık atarak düstü bayıldı . 
Bir hayal J(Ördüiünü sanmıştı . 

Misis Morisson, kendisine J.?el
dlli zaman ana olul bir sanştı
lar ve sonra karşılıklı birbirleri. 
ne hikayelerini anlattılar. Misis 
Morisson'un sevincine r>ayan 
yoktu. 

teı_,zmm:i 
Faşizmin 

iki Taktiği 

Yazan: Sabiha SERTEL 

Faşizm, tek d\inya imparator 
luğu kurmak emeliyle gi 

riştiği bu harpte, dnhiJde kiitlc 
leri, hariçte devletleri elde et 
mek için iki tnkfik kullanıyor 
Dahilde ameleye knrşı sosy:ılist 
tir, gayesi ameleyi kaı>italizmir. 
e aretinden kurtarıp içtima! n<la· 
leti tesis etmektir. Fakat sosya· 
list bir diinya ynpmnk, için bey· 
nelıııilel Nazizmi d ünyaya yay · 
mak lazımdır. Ilugiinkü girı~tiğ 
mücadele bir lıarp değil, i~tima 
bir ihtilaldir. Ameleyi, imik küt 
lelerini lıunn kandırmak için Hit· 
ler ameleye nutuklar \'erir, nu · 
tuklannda kapitalizme hücnın c · 
der. Fakat öte tarafta içtimai ih 
tilule muhalif biiyiik b.ir senıla · 
~ cdar kiitlcsi. hanka serımı~ c:.i 
büyük ıııülkivct sahipleri ,·nrdır 
Zaten kcnclisi bunların yardımi~ 
le sosrnliznı hareketlerini hı>ğ · 
nınk i.çin iUidanı gclmi tir. ı-·a · 
kat halk kiitlclerini yanma al · 
mak icin lıunlnnn birçok h akla· 
nnı kontrol altına alnııyn nıec · 
bur olmustur. Bunlara da harbin 
Alman sermayesini, Alımın h5t.:i 
ıniyctini dünl·n~·n ynyacağını hiı 
~· iik Alman sanuyiine biitiin cliin 
ya pazarlarının nçılncnğım, hiitiı• 
diinynyı mii.stcml<.'kc hnlinı!c i• le 
terek zcn<?in bir Almanya do;:,aca 
ğnıı sö~ leı· 

* Dahildeki zıclcliyetlerl, ik 
yiizlii bir siyasetle idare~ f 

çalışan Nazizm, de' letlcrle ofar 
miinasebetinclc bii..-ük snmıyici · 
l<.'ri, de\ leli elde etmek idn Nn· 
:ıiznıin zaferiyle hu meınh•ketlc· 
rin iktısaden refaha cr·şeeeklcri· 
ni. totnliter bir idare ile dahilı 
buhranlardan kurtulacaklarını '~ 
deder. Fakat renlitedc Naı.iunin 
idaresi altına girmiş lıiçhir de, .. 
let bu refaha kavuşmanıqtır. lş· 
te Avusturya, Çekoslovakya, po· 
lonya, Romanya, Fransa, biitiin 
dünya. Avrupa devletlerinin bur· 
juvazileri Nnzi:ımden kcndilt>ri • 
ne bir kurtuluş sezdikleri irin, 
daha harpten en el her memle • 
kette Nazizm tema~ülleri arttL 
Stoyadinm·içler, Koloncl Be ·k • 
ler, Laval'Jer, daha nice niceleri 
faşist bir dünya yapmak emeliy· 
le miicadcleye girdiler. Bn dev -
Jetler birer birer bunlann yardı
miyle Almanlann kuca:!ına llüs -
tii. Her memlekette lınlk l..'iiınc • 
lerinin muhalefetine rağmen, dev 
letler Nazizm ile anlaşma yolunu 
tuttular. Bugün Avrun,anm hu a
cıklı manzarası de, Jet adamlnn • 
nm, hakim sınıflann milletleri 
süriiklcdiği felaketin bir uüınu • 
nesidir, 

* * 
Fasi:ım ne sos) ali ttir, ne de 

dünyaya yeni nizam ver -
mek isti yen ;) ep~ eni tıir si tem
dir. Nazizm, yenı nizam, bcynel -
milel faşizm, biıtiin bunlar dün
yayı tek bir de\'letin hiikimiycti 
altına almak icin, hii) iik bir plii· 
nm kullandığı taktiklerd ır. Kay -
ser AJman lmparntorln:'runu l.ur
mak için yola çıktı< ı zaman ne 
~ayeyc hizmet ed"yorsa, Hit!er 
<1e ayni gave ile ~·ola tıl~mı t•r. 
Yalnız aradaki fark Kayser daha 
dnr hudutlar içinde bir Alınan -
ya ~apmak isti~ordu. Hitler hh
tlin diinya ·a hak im <>lmak iddia • 
smdadır. Bu iki taktiğe nldanan 
kütleler, ,.e milletler birer birer 
kurban gittiler. MJistemlekc ~art 
lan içinde ha;)at başladığı zam~m, 
(ki bugün bnslamıstır. bu ~:ılmz 
hir harp zarureti deö-iJ. sistemin 
icabıdır) milletler bu aldar.ı~ da
ha kuvvetle hissedeceklerdir. 

Pasaport Kanunu 

DeğiıtiriHyor 
Ankara. 3 (TAN) - P asaoort 

kanununun onuncu m addesinin 
t<ıdili hakkındaki lavih a encü
mcnlerden ıteçerek meclis ruzna
mesine alınmıştır. Lavihanın al. 
dıaı son ~ekle göre, k anunda 
diplomat ik p asaport alabilecek -
terin adedi tezvit edilmekte tem· 
viz mahkemesi. devlet !=:i'ı r sı, 
divanı muha c:ebat r eisleriyle bac 
m iiddeiumumiye, Orı:renerallere 
malivc m3arif ve m<>tbuat atese· 
lerivle hüktimeti t t>mc:ilen be v· 
nelınilel ictim nlara murahhas o· 
larak gönderileceklPre d"ploma· 
tik pasaport verilebilmesi temin 
edilmektedir. 

Bundan başkn laviha buı?iinkt; 
fevkalade şartlar müvacehesin . 
de iki sene m üddPtle hiikilmetcE 
!?Örülecek mübrem ihtiv d.,r~ 
münhasır olmak ü zere hii İtıı!"1 
daireleri ve devlPt m - ss .,.,, r 

müntesiplerine VE'ki1ter He, t 
kararivle diplomat ik ,,as :'lp r
,·erilmesi esası ilave cdilm · 
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Nakleden : ŞÜKRÜ KAYA 
girişdiğinden 1811 de, General .ff r-ı 
rlson tarafından Tıppecnnoe'da ta
mamlyle ezilmişti. 

( VERGi KANUNLARINA GÖRE\ 
Birleşik DevleUerle İngilizler arn

smda harp başladığı havadisi üzeri
ne Tccumseh Gritanynlılarla birlcs
ti ve General Brock'a mühim yar
drmlarda bulunacak bir paziyette idi. 

\...--------~--~----~~-------------J 

• • 1 e ere 
İnglltereye kar~ı meyil ve te-

Mlchiyan arazisi valisi, General 
Wılliam Hull koll]utasmda 1200 ka
dar Amerika kuvveti 12 Temmuz 1812 
de Detroitten kalktı. kendi adını var
di~l boğazdan yeçerek Sandwieh'dcki 
Ontariyo'ya girdi. Tccumseh'in İngi
lizlerle ittlfakr bu tcşebbiisü önced"n 
muvaffakıyetsizliğe mahkum etmis o
luyordu. 

Jf ağlubiyetin sebepleri:.,. ı z 
J 

a7Jran ayındayız. Gerek es
ki kanunlar, ve gerek yeni 

neşrolunan kanunlar mi.ivncehe
sinde mükelleflerin yapmaları la 
zımgelen işlerden bazılarını şu su
retle tasnif mümkündür. 

1 

1 
r ......... '(azan: ........... , . ~ -
~ sa·t SE E ! 
: ...... ·---------···--·-----i 

ler 
müskirat; kibrit bayileri de ilan
da cinsleri yazılı mallarını be -
yanname ile ruhsatname aldık -
Hm inhisar idarelerine bildirecek 
lerdir. 

7,30 Program 
7,33 Müzik (Pl.) 
7,45 Haberler 
8,00 Müzik (Pl.) 
8,30 Evin saati .... 

12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12,45 Haberler 
13,00 Orkestra 
13,15 Şarkılar 
13,30 Orkestra ... 
18,00 Program 
18,03 Peşrevler 
18,15 Ziraat takvir 

18,25 Konuşma 
18,45 Çovuk saaU 
19,30 Haberler 
19,45 İnce saz 
20,15 Radyo 

Gazetesi 
20,45 Halit türkilP 
21,00 .Memleket,. 

postası • 
21,10 Şarkılar 
21,25 Riyascticüm-

hur bandosu 
22,10 Şarkılar 
22,30 Haberler 
22,45 Dana müziği 
23,25 K11panrş. 

tt K Ü 
vccc.ilhı.i olanlar, Fransaya karııı hıırp 
c:iılmeliydi, derler. Fakat o tar.h
lcrde, Amerika Okyanustan ordu 
sevkcderek Frıınsaya kal'fı .tecaı;üzi 

harbi yııpamnzdı, i~Utercye karıp. 
haı·bedecek olursa Kanadııya hücum 
\ e orayı zaptetmek imkanı vardı, Bu 
iımit Allegcni'nln garbindeki halk i
ç n daha cazipti. (Henry Cley) ve bır 
takım mül<.'şebbis ve genç devlet a
damları, reis Madison'u İngilizlerle 
harbe mcylettirdiler. Nihayet 181 l 
Ikfnciteşrininde !ngiltereye harp ilan 
edıldi. Harbin ilanından iki gün ev
\ el İngiltere Amerika gemileri hak
kındaki kararlan geri almıştı, Fakat 
çok g(.'Ç kalmıştı ve iş işten geçmişti. 

Eger bu Amerikaya vaktinde dahi 
ı:.:elrniş olsaydı, İngiltere yoklama hak 
kr.ıdan vazgeçmiJ olmadıkça harp
cn kaçınılabileceği şüpheliydi. Za

ten bu harbin Amerikada ne kadar is
tenildiği, son bahar inUhaplarmda 
r.öri.ıldü, Matllson'dan memnun olmı
yan cümhuriyet p;:ırtlsi azasmdan 
De Witt Clinton'u .namzet gösterdi. 
Kendi partilerinden bir namzedin Jn
tibapta muvaffak olabileceğini asla 
ummayan FederalisUer de bunu tut
maya karar verdiler, 218 reyden 128 
reyle gene Madison intihap olundu. 

mi, bir çok dOşman teknelerini zap
tetnıi5tl; nihayet v .. lparaiso limanın
da iki İn{!n!z !irkalcyn!nin baskının:ı 
uğradı ve teslim old.u. Bu kanlı mu
harebede genç bir kemle!, David For
ragut ta bulundu, Bu zat biUıhare 
Secesson harbinde Amirallik. eden 
me~hur deniz komutanıdır. Amerikan 
denizcileri daha bir çok parlak zn
ferlcr kazandılar. Bunların başında 
Amerikan mllletinl!l pek sevdiği ve 
demir kaburgalı, dedikleri kahraman 
"Constitation" gemisi gell. Bu gemi 
1815 Şubatında kaptan Stuart'ın ko
mutasında Mader adı.ıları açıklarında 

dolaşırken, Cyon ve Levanat adında 
iki İngiliz firkateyninin hücumuna 
uğradı. 40 d3klka süren şiddP.Ui blr 
çarpışmadan sonra, her iki !irkatCYIJ,i 
de zaptetti. 

Amerikahlarm Erie gölü iizerindeki 
Dctrolt ile Ohio'nun kolonize olmuş 
havallst arasındaki münasebeti ve 
nakliyatı tutacak hiç bir deniz h."Uv
vetl<.'rl yoktu; yalnrz nKnadaya bir 
ordu sevki def:ll, hatta Detroit'i tut
ınanm bile onlarca imkfını ycılthı. Kı
ıil derililer Ma<'kinaw ve Dearborn 
cch;kago) kalesml zantett!ler ve nl
dıklım ('o;irleıi Eıldürdüler. İngiliz Ge
nerali Brock, 1330 askerle, Detroit'e 
c<.'kilen Hull'ün üzerine yürüdü ve 
hücuma hazrrlıınrrken beyhude yere 
tnsan kanı dökmemek için HulJ tes
lim oldu. Halkın teessür ve infiali 
bir kurban isU~ırdu, muharebesiz tes
Uııı olmDk suretiyle vazifesini yapma
dığı için HuJI, harp divanı tarafından 
ld3ma mahkiım edildi. Halbuki Eric 
'ı:ölüniin diğer ucunda da Amerikan 
generalleri, toplanarak hep birden dilş 
mana s~'(\ıracaklan yerdP, birbirle
rini korkaklıltla i!h21n ediyorlar ve 
düellolarda çarp~ıyorlardı. 

1 - Istnnbuldaki tacirlerin ve maddelerden ellerinde bulıınan
smai miiesseselerin 4 haziran !:ar-\ lar da beyanname vereceklerdir. 
şamba günü akşnmma kadar ya- Bunlar: 
pacaklan işk'T şunlardır: Lastik çizme, ,potin, Histik ka-

4 - Tuz bayileri de beyanna-
me vereceklerdir. ' 

Mükt'llefler bugün mutlaka bu 
beyannameleri vermelidirler. Be 
yannameJerinde tereddüt ettık -
leri noktaları yazı ile bildirmek 
muvafıktır. Bu takdirde husule 
gelecek hatalar bilfıhara kanuni 
usullerle düzeltilebilir. Bindena
leyh mükellefler beyann.lmelere 
hakikati olduğu gibi yazmnlıdır
lar. Çünkü maliye şubeleri beyan 
name müddetinin hitamında der 
hal kontrole geçecekler ve nok 
san ve ketın halinde beş kat ce
za tarhedeceklerdir • 

Aile reisimiz yüksek mühendis 
ve müteahhit ATA KAYADE
LEN'in ebedi gaybubetinden mü
tevellit derin elem ve kederimi
ze iştirak lıitfünde bulunarak 
cenazesine- gelen, çelenk srönde
rcn, bizzat veva telsrraf ve mek
tupla büyük teessürümüzü tesel
liye koşan zevatı kirama kalbi 
+eşekkürlerimizi takdim eder ve 
merhumun hastalığı esnasında 
vüksek hezakatlerivle tedavisine 
iştirak buyuran dostlara ve bil
hassa daimi tedavisini kabul e
den doktor Hıfzı Bakım'a ve hem 
şire Jerı:ımivan'a ayrıca teşek • 

A - Defterdarlığın ı haziran loş ve şosonlar ve lastik ökçeler, 
tarihli gazetelerde neşreylediği i- kahve, çay, çimento, sun'i ipek 
Uin mucibince beyanname verme mamulatı, sun'i ipekten ıplik ve 
nin bugün son günüdür. Buna na ibrişim. 

Bu parlak zaferlerin manevI ~iri 
pek büyük olduysn da müsbet kazanç
ları pek yufkada, Denizlerin muhte
lif noktalarında teker teker muhare
belerde Amerikan zaferlerine rağmen 
Brltanya deniz kuvvcUcrl sahilleri 
kısmen ablokn ediyorlardı. Karada i
se Amerikan kuvvetleri bir çok mu
vaffakıyetsizliklere uğramışlardı. Ka
nadan:ın fethi sanıldığı kadar kolily 
de!{lldl. HattA yemi İngiltere devlet
leri buna candan çalışmıs da olsalar
dı, bu hı gene zprdu. Halbuki vazi
yet böyle de değildi. Quebec ve Mont
rcal üzerine yürllyen kuvvetlerin çöl-

zaran: Aşağıda yazacağımız mad Bunların miktarlannı muame
delerin ·imaliyle meşgul veya bu le vergisi şubesine bildiren mü -
malları iptidai madde olarak kul- kelleflere şube vergi miktarını 
lanan sınai müesseseler ile bunla- ihbarname ile tebliğ edecektir. 
rın alım ve satım ile iştigal eden Bu ihbarnamelere de diğer ver -
tacirler ilanda yaZilı makamlara gılerde olduğu gibi 3692 numa -
birer beyanname vereceklerdir. ralı kanunda yazılı şekilde iti -
Bu tacirler ve sınai müesseseler raz ve maddi hataların tashihi is Mükelleflerin diğer işleri ne -

Ierden ibaret olduğunu, başka ma 
kale ile bildireceğiz. 

ı,ürlcr ederiz. .. 
Merhumun retikası, kızı, 

• yaldcsi, hemşireleri '\'C bu beyannameyi vermeden evvel tenebilir . 
-ı- ailesi erkanı 

Cümhur reisi Madison Hull'ü affet
U. Sonralan anlaşıldı ki Hull'ün ccsa 
reU ve temlzliği söz götürmiyecek bir 
derecededir ve hareketi denskeri ba
siret göstermiştir ve hiç bir ihtar ve 
takbihe milstahak değildi. 

kendi vaziyetlerini tetkik etmeli-ı 3 - Tütün, enfiye, tömbeki, 
dirler. Sınai müesseselerde beş ============================ 
kişiden az işçi kullananlar bC'yan- SPOR 

,Dünyanın Siyasi Askerlik isleri I 

Beklenilmiyen zaferler: 

Harp, beklenilmlyen bir takım de
niz za!erlerlyle boşladı. 13 AğU'stosta 
Kaptan J>orter kumandasmdakl Es
scks firkateyni, Alcrt İngiliz korveti
ıı.i 8 dakika süren blr muharebeden 
sonrn ve bir adam bile kaybetmeden 
zaptetti. Fakat tıu zafer on gün son
nı kauınılan diser bir zafere göre 
hiçti, 

Kaptan İsdae Hull kumandasındaki 
Coruıtltution firkateynJ, Sen Lornn 
körfezinde, yarım saaUik blr muhare
beden sonra Gucrrtere adındaki İngi
J"z firkateynin} zaptettl. İngiliz geıni
_ı yüz gemici kaybettL 

Direkleri, arması, baş ve kıç bodos
bmaları ve tekne o kadar harap ol
du ki, gMni battı, Amerikan gemlsln
do on dart ölü ve yaralı vardı, ve bir 

le:rdc ilerleyişi bin mOşkaldlla oluyor
du. Chnmplaine gölünün batısında iyi 
hiç bir kara yolu yoktu. Birleşik Dev
letlerden Kanadaya en kısa yol Niya
gara ve Detroil'e doğru hududu geç
mekti; yukan Kanada denilen ve 
1793 ten beri merkcz.I Toronto olan, 
İngiliz Amerikasına ancak o ıaman 
girilebilirdl Wolf'un zaptettlği ve 
merkezi Quebec olan eski Fransık 
Kanadasma da ~ağı Kanada denilir
di. Bu Dd eyaletin 1812 de bQtnn nü
fusu 500,000 klş1den biraz fazla Jdi. 
Bunun da hiç değUsc d5rtte üçü bu 

aşağı Kanadada idi. , 

Kanadalılann düşmanlığı: 

ı;ant içinde det tekrar muharebeye.ha- Yukan Kanada halkı kararlı bir 
zır bir hale gelmişti. 23 Blrinciteşrin- aurette Amerikalılara düsnıruıdı. Eya
de, Wasp korveU, İngilizlerin Frolic lct, çoğu istfkMl harbi sırasında ve 
korvetin!, o aynı 27 sinde Unitcd sonrasında, gördUkleri fena muame
States flrkate•nl Macedonien geınlsl- leler neticesinde Birliğin topraklan-
111 zaptetu. nı ıerkeden Tories'ler tarafından ko-

Bu son muharebeler Mader adası lonlze edllmlsti. Birle~lk Devletler 
ch-annda olmuş ve bir buçuk sani halkı onların nazanndn zalimdiler, 
~ ırmüştü. İngilizler 106 kişi kaybetti- şimdi de karşılarına müstevli olarak 
ll'r, İngiliz gemisinin armaları tama- çıkıyorlardı. İngfltercye sadık Kamı:. 
mlyl~ harap olmuş, teknede yüzden dalıfar, Avnıpada uzun ve şerefli h1z
fazla delik açılmıştı. metlerden sonra 1802 dı!hberi Knnn-
Amerikalılar 12 adam kaybetmişler- daya yerleşmiş olan General İsaae 

Brock. zaferi sayesinde terfi ettlrll
di. Fakat kısa süren. mesleki, bir az 
sonrıı nihayete erdl 

Esas itibariyle milisten tnOrekkep 
6000 kişilik bir ktNVet General Ste
phen Reussclaer emri altmda. Niyaga
ranın Amerikan sahilinde toplrınmıştı. 
13 llkleşsin 1812 de daha tanyeri a
ğarmadan 1300 kişilik bir öncü kuv
veti kayıklarla nelui geçti ve Queens
ton'a hücum etli. 

Sir isaac Brock yardımcı kuvvet
lerle koştu. fakat mevzii kurtarama
dı ve savaşta öldil. Bununla beraber 
AmerikaW:ır yerlerinde tutun:ımadı

lnr. Stephan Van Rensselaer, nehri 
geçerek. bemşcrfierine yarclım mrlni 
verdi. Fakat milisler memlekeUeri dı
şında. muharebe ctmeledne müsaade 
etmiyen bir kanunu Heri sürerek yer
lerinden krmıldamadılar. Kanada im
datları yetişti, Quenston galipleri çok
luk karşısında çekildiler ve esir ol
dular. Garpte Hull'ün yerine geçen 
Harrlson, Detroltt almak için ilerledi, 
fakat General Proctor komutasındaki 
İngnlzler ve kızıl derililer 22 İklnd
k6.nun 1913 Rnlsin nehrinde Ameri
ka lruvvetlerlntn öncülerini yendiler. 
Kızıl derililer bütün esirleri öldürdü
ler Hanison'nn ilerleyişi durdunıl
mu:sru. Eric gölüne hAkim olmadıkça 
Dctroitlc blr muvaf!akıYet elde d
tnıck lrokfuısızdL 

' 
Gölde deniz muharebesi:'~ 

di ve gemi sapasağlam duruyordu. Brok'u baslarmn geçirdiler ve §cf Kmıadnnm fethine gelince, Amerl-
Aynl Amerika.. gemisi, Brezilya sahi- yaptılar. ~ kalılar bu yüzden ştmaU garbideki 
ıı a~klanndn İngilizlerin Cava firka- O zammüar Detrolt'in etrafındaki topraklann1 da kaybedip etmiyecek
teynl ile muharebeye tutustu. İki bavaU, medeniyetten uzaktı. ve her 1 lcrlni d~eye ba~ladılar. Bereket 
föaat ateşten sonra Cava t~lim ol- iki taratm hareketleri için zorluklar- vers.in b(lyilk göllerin ehemmiyetini 
au. İki yüz otuz adam kaybetmialer- la dolu idi. Amerikalılar için biç bir çabu kanladılar ve bu iç denizlerin 
di ve gemi bir iskelet halinde idi. surette içtinabı mümkün olmıyan re- blıkimlyetini temin için gayrete geldi-

1813 şubatında Hornet korvetiyle ldkeW bir kızıl derili muharebesi ter ve bir başlangıÇ olmak üzere de 
İngilizlerin Peacak blrlgi ara.s~daki be!Ası da buna eklendi. donattıklan Te komodor Chaunccy 
muharebe- de böyle ibltti. İngılız bl- Bir rnüddettenberi Shwanee kabile- itomut:ısma verdikleri bir !llo Onta
rıgt tayfaları, kurtarılmaya vakit kal-• slnln meşhur şefi Tecumser, blr ha-ı ris r.ölOne Mıkim oldu, 1813 Mayısında 
madan battı. reket tasarlamakta idi. 2500 klcüik 'bir Amerl <<:, krır.ı kuv-

Amerikan tarihçileri haklı olarak Bu da batıya doğru s\lratle ilerli- veti bu "filonun yardımiyle, o vekltler 
bu zaferlerle övünürler. Amerikalılar yen beyaz kolonlar dalgasını gerilet- y rk denilen Toronto'yu zaptctti ve 
bu zaferler! kazandıkları vakit İngi-ı mek için bir ço kkabllclerl bir ara- ~ blnalarmı ~ 
l'zlerin yirmi scnedenberi Fransızlar- ya toplamakh. Tecumseh'in peygam- ,. 
l:ı m';'harebc etmekte olduklannı ve ber denilen kard~ harbe pek erken , ef(Arftası '"nr) 
tngilizlerin nncak beş gemi kaybet- ~ 

name ve vergiye tabi değildir. Ta 
cirlerden bir senede 30 bin lirn -
dan az muamele yapanlar da mu 
amele vergisine tabi değildir. O 
halde bunların haricinde kalan 
mükellefler beyanname verecek
lerdir • 

B - Bir tacir ve sınai müesse
se beyanname vermek için aşa
ğıdaki maddelerin imal veya alım 
satımı ile meşgul olup olmadığı
nı tetkik edecektir. Bu işle meş -
gul olup ta eJinde bu mallardan 
mevcudu kalmıyanlar da beyan -
name vereceklerdir • 

C - Kendi zati ihtiyaçlan için 
bu mallardan elinde bulunanlar 
vergi mükellefi olmadığından be 
yanname vermiyeceklerdir. 

Ç - Beyanname vermeyi is -
tilzarn eden mallar şunlardır: 

Kepek, yerli mahsullerin ve bir 
nebatın ta'sir veya tasfiyesinden 
istihsal olunan yağlar (zeytinya -
ğı, susam yağı, ay çiçeği yağı, ra
pisa, keten, bezir vesaire yağla
rı), şekerden memleket dahilın -
de imal olunan maddeler ki, ta -
han ·helvası hariç olarak tlokum, 
akide şekeri, bonbon, karamela, 
reçel, matmaıat, fondan, jile şe
keri, şekerleme, şurup ve emsali 
ile) işçi sayısı ve muharrik kuv -
vet bakımından mevcut muafi -
yetten istifade edememesi ka -
nunda şart kılınmış olan her tür
lü ıtriyat ve tuvalet maddeleri. 

Bu mallar muamele vergisine 
tabi olduğundan tahakkuk ede -
cek kıymetlerinden % 10 nisbe -
tinde muamele vergisini şube 
tarh edecek ve mükelleflere teb 
llğ edecektir. Mükellefler bu teb 
ligat üzerine yanlışlık varsa iti -
raz ve temyiz haklarını kullana
caklar ve şayet tarhiyat doğru 
ise ihbarnamenin tebliğinden i
tibaren bir ay ve bir hafta 7.arf ın 
da bu vergiyi ödiyeceklerdir • 

* * 2 - Yeni kanunla evvelce 
yalnız hariçten i.thal edilir

ken istihlfık vergisine tfıbi olan 
bazı maddelerin bu defa dahilde 
imal edilmiş olanlarına da i<>tih -
lak vergisi vazedilmiştir. Bu 

t"kleri halde Fransızlarm yüzden !az- - Hımm.ın ... dedi. Bir kadın, ~i randevuya Yazan : Vicki Baum 
la gemisin1 zaptetmekle denizdeki te- birden yetişebilmesi için çok becerikli olmalı. 
fevvuklarmı tebarfiz ettirirler, Ken- Şimdi mağaza boş ve sessizdi. Uzun yıllar bo .., 
dllerinin altı ayda İngilizlerle altı de- yunca olduğu gibi1 o, şimdi, işte yine ihtiyar Fi
niz harbi yaptıklarını ve İngillzle- lip'in malıydı. Merdiveni.erde ~attan. ka~ clol~ş
r'n altı gemi kaybettikleri halde hiç tı ve bütün köşe bucağı ınce bır hafıye dıkkatıy
>ir Amerika gemisini yakalıyamadık- le gözden geçirdi. Fakat bir müddet sonra kcnfü 
'lrmı iftiharla söylerler. Amerikanın ni rahatsız ve sinirli hissetmiye başladı. Elleri tit· 
hu tefcvvukunun sebebi ne idi? Bir riyordu. Anahtariyle. bir a~a.nsör açarak 12 nci 
t ,.aftan Amerikan gemilerinin evsafı kata çıktı. Bütün kondor ~ılıan kok.u~ordu. Tek- luyorum. Binersin, 0 seni "Merkez"e getirecek -
ve- t<.'çhlzatı yükoıe'<ti; d fer taraftan r,ar bürosuna giderek gerı kalan cının yarısını tir. Orada, kapıdaki adama beni sorar?ın. Joe'yi 
t::ıvf lar iyi .. eçilmiş, iyi bakılmış, iyi daha içti. Sonra telefonla Skimpi'yi aradı: tanırsın, değil mi? Bu gece burada benımle kalır-
t Um ve terbiye g5rm0ştü. Tııpı:u- _ Bu vakte kadar eve gelmediğimize üzüldün sın mağazayı beraber bekleriz, anladın mı? 
!arı iyi nlaancı leli ve iyi maa~ alır- mü? ..:_ Ovuncakları da bekler miyiz, Filip amca? 
brdı. - Evet, Filip amca. Bir şey mi var? · _ T~bii onları da bekleriz. Yalnız çabuk ol. 

ulukabil /.ngiliz zalerleri : 

Bu ilk baskınlar ve şaskmltklar 
~cç'!kten sonra İngiliz donanması 
dE'rlendi, topl::ındı, aldığı derslerden 
1 t fade ve ynvaş yııvaş te!evvuku el
de etti. 
Kapt:ın Phflip Broke Amerika me

totlarmı tatbik ettl Boston limanın
a~ ArrH""lk!!n !irkatı>ynl Cheesapr.ake'i 
.,, ptetti. Bu geminin' kaptanı bir yıl 
ı»ıce zafer kazanan knptnn LawTencc 
.frll, ağrr surette yaralandı. İngiliz 
k'ln•anı Brokc'a lordluk pfıyesl ve
r ldi. 

Bu t'lkd·r VE'! bu zaferin İngiltere
r!e uya!l'.I "ırıiı ~rvlnç, son altı aylık 
muvnrr kıyrtsizlıkler;n 1n~nterede ne 
O" ·n tce ilrlcr uyandırmış olduğunu 
ı; t"rir. 

A"l'cril..-ıılı k11ptnn 'Po~e'lıı P;ısl
flkte bir C'l'll' !llir<.'f" ı:cferlcti hu takım 
:z..,I rkrlc doludur ~cx ndınuaki .ı::e-

- Dinle Skimpi. Biz hepimiz çalışıyoruz. Evde hemen giyin, taksi neredeyse gelir. 
yalnız ka~aktnn korkar mısın? Yoksa küçük, us-
lu bir ev hanımı gibi yatıp uyur musu~? _ . Filip gülümsedi, bir cevap alamamıştı; an~a~ 

Simpi söylenenleri, küçük kafasında olçup bı - Skimpi'nin yerine taktığı telefonun çıkırtısını ışı-
çinciye kadar bir dakika durnklad!: . . tebildi. Telefon rehberini karıştırdı. Wayt Pleynz 

_ Yani anne eve gelrniyecek mı, demek ısti - de bir garajın telefonunu açarak lazım gele(! ma-
yorsunuz? l. lıimatı verdi ve taksı parasının, küçük kız mağa-

E •et işte böyle. Kendisini pek iyi hissetmı- zaya gelir ~lmez ödeneceğini söyledi. Bir yudum 
yo-; ve\ b{ır.ada ona hastabnkıcı bakıyor. l cin daha içti, ve Ma~nm Bradley'in. yatırıldığı 

_.:._ Ya Halbuki ben yemeği bile hazırlamıs b 9Ş!nnçye telefon ettı: Korkulacak bır şey olma-
t ... • 1- " H t ,., dığım söyluliler. Ameliyat muvaffakıyetle yapıl-
ı~.i· . ı... _ mıştı, hasta heni.iz dalgındı, fakat tehlike ~ama -
~ ı~.vde senin, yapayalniz kalıp kalam~cağı- miyle at~am~ştı-..Fil.~P,,1'ahat bir nefes a~d~; yarı b~-

nı bilmek isterdim, dıye tekrar ettL şnlmış şışeyı busbutun. boşaltmama~ ıçın •. k~dı-
Bir dakikalık bir sükut fasılası daha oldu. Son- ni zor tuttu, ve 12 ncı ka.tı ter~e~tı. Skımpmın 

ra kelimelerinde, daha şimdiden gözyaşlan tit - yarım saatten evvel gelemıycceğinı he~aplaclı: zn· 
reşen yumuk bir ses işitildi: ten mağazayı baştan baş.a dolaş:nak. ~çıı: hızım 

_ Evet, Filip amca... ofan da buydu. 27 scnedır yaptıgı gıbı, ışe kasa· 
Filip cinden içtiktenberi yeniden berrakfoşan, !arın hulund~ğu ~aloı:td.an. bnşla?ı. Yarı karnn.l.ık 

açık bir zihinle ancak bir dakika düşündii: salonda, tchlıke zıllerını bırer bırer dık~atlc gı)Z-
- Sana söyliyeceklerimi iyi dinle, Skimpi. Bir den geçirdi, çıkark.e~, .s nu~arah merdıv:ı: ba • 

kaç dakika sonra tnm bizim evin önünde bır şında, kontrol saatını ışaretlıyen g~ce gaıdıyımla 
taksi üç defo ko~e çalııcaktır. Onu sana l..ıcn yol- rından birine rastladı ve onunla bıraz konuştuk-

Galatas·a ay .. _· 
ener ah e· 

Ma ı 
Galatasaray klübü Fenerbahçe 

ile önümüzdeki pazar günü hu -
susi mahiyette bir rövanş maçı 
yap!l\ak arzusqnda bulunmakta
dır. 

Geçen haftanın mağlubu ol -
mak dolayısiyle böyle bir maçı 
Fcnerbahçenin talep etmesi lfi -
zım gelmekle beraber Fenerliler 
bu teklifi kabul ederlerse maç 
pazar günü Fener stadında yapı
lacaktır. 

Teklüleri kabul edilmediği tak 
dirde Galatasaraylılar pazarı Bur 
sadn geçirecekler ve oradn bir 
maç yapacaklardır. 

Kürek müsabakaları 
Galatasaray denizcilik şubesi

nin ·mevsime açılış merasiminin 
pazar günü Bebekteki lokalde ya 
pılacağını yazmıştık. 

Galatasaray kürekçileri o gün, 
tek ve iki çifte ile dört tek te Fe
nerbahçe Bayanl ırı ve erkekleri 
ile yarışacaklardır. 

Manzarası 
maşı 3 üncüde) 

Darlan'ın nutkundan sonrn, tek 
rar tetkik edilmesi Jiızım geldi. 
ği fikrindedirler. 

icnr ve iare programmı tat
hika memur komisyonun re. 
isi Mister Hopkins'in, l:litlt•rin 
harbi kazanamıyacağı hnkkında 
~·azdığı makale şayanı dikkat-
tir. -

Bu zatın kanaatine göre, l\fös. 
yö I:Iitler, hakiki hir deniz kuv. 
vetinc malik olmadığından; ha
va iistiinlüğiinü :vavaş yava!i kny 
i>ettiğinden. İngiltere ve Amc
rjkamn mnlik oldukları kaynak. 
lar derecesinde kaynakları ol. 
mndığındnn ve en nihayet N~1· 
ziznıin galebesi Amerikanın 
menfaatlerine muhalif oldtıi:'lın_ 
dan dolnvı. nihai zaferi kaznu:ı· 
mıyacaktır. 

Goering'in Emri; 

Mareşal Goering, Girit mu. 
hariplerine

1 
şu mealde 

bir <'mri yevmi gi)ndermi!?tir: 
"Fiihrcr'in emirlerini ycri!1c 

getirdiğinizden dola:\"!, kelhım 

Yedek Subay Yoklaması 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: 
ı - Her sene olduğu gibi 941 :o;e

nesi içinde şubemizde kayıtlı yed~ 
$Ubayların yoklaması Haziran bidaye
tinden başlıyarak: yirminci Cuma gü
nüne kadar devam edecektir. 4 

2 - Yoklamaya nüfus cüzdanları 
~<ıkcrl Ye ihtisas vesikaları, :ikişer adet 
fotograf ile bizzat gelmek csastD'. 
Sıhhi durumu uygun olmıyanlar ve
yahut hariçte bulunanlar taahhiltlil 
mektupla şubeye müracaat ederler. 

3 - İhUsas:ı taafüık eden (l\11.üheM 
dls, kimyager, doktar ... gibi) mes• 
!ek sahipleri ihtisas vesikalarının tas• 
dikli benzerlerini şubeye vannelidlr"' 
lt'r, 

sevinç v.e iftiharla dolu olarnk 
sizi tebrik ederim. Ce!laret ve 
fcdaknrlığınızln "7.npte(lilemc:"" 
ada yol-.tur" hakikati fsbat •:t 
tiniz .. , 

Mareşal Gocring'in lın ~4)zle
riylc İnııilterçyc adanın istil~cıı 
sırası geldiği kanaatini vcrcrrk 
bütun tnvvarc kuvvetlerin" o?:ı. 
da teksif ~e diğer cepheleri ih
male mecbur etmek gibi bir şa. 
şırtma hareketi yapmış ol,ı::nası 
ihtimal dışında drğildir. 

111. ANTEN 
Müsabakadan sonra davetlilere 

bir çay verilecektir. ,ı::::::i:Zm::!ı:IDil Bugün Matinelerden İti\>aren-"'-=--...,,....'"l,,Arı. 
JJ/ilkellefiyel müfettişleri ı • i 
Beden terbiyesi merkez isti -ı ÇENB iT AŞ S E Si 

şare heyeti azasından Mnhar Ka Tarihin en kıymclli eseri mevsimin en muhtesem ve en güzel fllınl 

A 

zancı ve Bürhan Felek, lstanbul 1 
bölgesindeki mükelleflerin fahri 
müfettişi tayin edilmiştir. 1 

Müfettişler şimdflik tenevviir 
etmek maksadiyle bölgeden ba-1 
zı malumat talebinde bulunmui
lardır. 

1 • 'KRAL İÇ i KALB. 
( 1\1 A R İ E S T U ART.)' 

E ğilmen kursuna 

Meşhur Rejisör CARL FROELlCH tmhbndan vaz'ı sahne edllm1s ve 
sinema ~leminin en kıymeQi YILDIZI 

) girebilecekler Z ARA H • LE AN D E R 
tarafından oynarunılitır. Beden terbiyesi mükellefiyeti 

eğitmeni yetiştirmek üzere An -
karada açılacak olan kursa Is -
tanbuldan talip olanların imtihan 
ları dün Fener stadında yapıl -
mıştır. Namzetlerin çoğu muvaI 
fak olmuşlardır. 

2 - KIZ L OR ANLAR HAKMI 
CHARLES BİCFORD JEAN PARKER 
Tarafından çevrilmiş cms:ılsiz bir alik heyecan ve macera filmidir. 

Ça No. 40 

tan sonra yoluna devam ettı. Uenış. cıa~t~!olar sa
lonunda, her şey intizam içindeyclı; butun yazı 
makinaları siyah muşambalarla örtülü, sıralar ha
linde dizilmişlerdi. Her karanlık köşe bucağı, cep 
fenerinin keskin ışığında gözden geçire ge~ire 
bütün katları dolaştı; duruyor, kulak veriyor, ko
ca binanın o korkunç sessizliğini dinliyor ve yine 
tekrar yoluna,devam ediyordu. Alt katta Joe'nin 
kulübesi önünde biraz durdu: 

- Dinle Joe buraya küçük bir kız getir('cek -
ler: :r;fadam Br~dlc-y'in kızıdır. Al. işte taksi ]Ja -
rası. Gelir gelmez beni çağır, anladın mı? 

Joe, elini kasketine götürerek: 
- Ba~üstüne, şef! Dedi. 
Joe Madam Brodley'i sedye ile hastane ara -' .. 

basına götürmiye yardım etmıştı. 
Filip: 
- Bodruma kadar gidiyorum, sonra tamam! 

dedi. 
Zenci kapıcı başını iki yana sallıyarak, onun 

gölgesi dıvarda kayboluncıya ~adar . arkasından 
baktı. Düşünceli gibiydi. Kendı ke:1dın~: . 

- Zavallı adamcağız ... Yazık! dıye soylendı. 
Bodrum katı bir dolarlık satış gi.inü meydan 

muharebesi soı~unda, hakiki bir hercumerç ıçin 
deydi. Bodruma taşınan av silahları boyunca yo
luna devam ederek, beyaz tahta mobilyalar kıs
mını geçti, ve nihayet kürk deposunun demir ka-

pısı önünde durdu: Cep fenerini çıkardı, anahta· 
riyle kapının ':1stalıklı _kilidini açtı •. ve J nci kapı
dan içeri girdı. Loş bır solan!. ekşı sog~. bir !1a
va... Işığı yaktı: Burada, magazanın ~.utun kilık 
mevcudü güvelere karşı korunmak uzere ayn 
birer kıIJ içinde, kısım kısım istiflenmişti. Sıra sı
ra frijider bol'Uları ara~nda 100,000 dolarl~ktan 
fazla mal vardı. Filip'in, ta ilk günündenberı, bu 
kürk deposuna karşı gflrip bir zaafı vardı:. O, bu 
bodrum katında apayrı, soğuk ve kapalı bır baş
ka dünya giblyfü. Deponun hıvanları çok yüksek· 
ti, ve her yanda, harareti 28 Fahranhayt derece
de tutahilmek için, karmakarışık bir boru şebe -
kesi göze çarpıyordu. Filip! uzu-? 1ıU~rın ~lı~kaı:· 
lığiyle, kurulmuş bir makına gıbı, kurk ıstıflerı· 
nin arasından geçti, ve her şeyi yerli yerinde bu· 
larak tekrar kapıya döndü. Ve yine ayni alışkan· 
lıkla tehlike zilinin kolunu, hemen çalacak biı 
şekilde çekerek depodan çıktı. Kasalar salonunda 

olduğu gibi, burada ~a ~apı'.. ç:şit çeşit o~omatik 
tertibatla mücehhezdı. Hıç duşunmedcn bır ma -
kine gibi iş gö~~ü~ü için, ih~iyar Fi~~!;>· .kol çeki· 
lince tehlike zılinın çalması ıcap ettıgını az daha 
unut~yordu. Fakat buna rağmen hemen bir an 
sonra bu sessizlik, gözle görülebi1ir· bir şey, ka
lın, siyah bir örtü, veya uğ~~suz b~r oyun gibi, 
içine çöktti, ve mıhlanmış gıbı oldugu yerde k:ıla 
kaldı. Elleri titriyordu. Hemen tabancasına sarıl· 
dı; bu munasız, saçma bir hHeketti: ~"l{i!lc1arm 
da, göğsünde, vi· ... udu:cun her J u .. .ndc, hc.lbll m 
atışından duydu ... 

Tehlike zilleri işlemiyordu! ... 
Sessizlik devam edip te, üzerine ateş edebile -

ceği hiçbir gölge görünmeyince, ihtiyar haflye, bu 
bozukluğun nereden geldiğini aramıya koyulcl~. 
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ben:zc·ı;1ı Bahisleri Suriye'de 
( Ba§ı 3 iincfüle) 

~1rnrııı torbalar içerisindedir.. Baru
l n, gelllJ cephaneli~ndc bu şckil
ı: nıuhafazaı;ı hem rutubet, hem de 
m Ufak bır yangına sebep olabilecek 
f;abetlere kar§ı pek tehlıkcliclir 1n
t ıl.zlcr bunun zararlarını gQrmekte 
~ siklet hunıbada haln,inncmföypp 
ı.dukları h.ı.ıJde sadece gemide fazla . 1 • 
ıt et bulundurmamak ve bunpn yeri-

fazla cephane almak, ayni zaman-
a hartuç kovanı imal masrafından da 
r etınek fikriyle, bu usulu an'ane au ne C'etırmişlcr, 

t:cçen harbin İskajerak muharebe
~:~~e, Alman muharebe kruvazörle
nden birııinin cephaneliğinde yan -
ın çıkınış, fakat barutların mahfuz 
ıluıınıası dolayisiyle tehlike buyü

bcden sondüriılebilrr..:§ti. Şayet bu 
ngın bir İııgiliz gemisinın ccpha-

el ğındc olmuş olsaydı o da Hood 
bı beı hava olac:ıktı. 

h 1.nı::ıiliıler bu defa en bi.iyük 
tıvatsızlıgı, gönderdikleri iki 

) enı!nfn yanına, ''Ark Ro_yal,, _gi-
1 suratli bir tayyare gımisi vcr

nernekte göstermişlerdir. 
Ellerinde on taneden fazla tay-

1are gemisi bulunmakta iken bu
tu Yapmaları bir hatadır. Nite
' ın • veni hizmete alınmış olan 
e .'*5 tayyare taşıyabilen "Vic
~ttıons., ile harbin bidayetinde 
~ ırı!an •·Koreciyos,, un eşi 

k1?rıous) u sonradan Bismarck'ı 
ıbe gôndermişlerdir. 

h Alınan gemisi. kendisine yar -
lllı dokunan fena rüyet şart

:~~dan istifade ederek kaçmış. 
~-- 1Pten kurtulabilmek ve bir 

Uddet sonra da Atlanti2e ko
t- Yca açılabilmek düşüncesiyle, 
:~nsanın işgal limanlarından 

tı17i~e doğru J{itmeyi tercilı et -
ıştır. 

a0aYyare ~emileri bir iki gün 
ai lJ> ve araştırmadan sonra 
İosrna.rck'ı bulmuşlar ve torpi
!ltj ve tayyarelerini göndererek 
~. torpilin isabetini temin et
r.ı~hlerctir. Muharebe gemilerinin 
)a Inın en zayıf olduğu yerler 
~ ş ve kıç taraflardır ki, buralara 
.~!Jfak bir torpil isabet etse mü
'af ıt olur. Bilhı:ı_ssa geminin kıç ta 
e/ndan pervanelerin ve dümen
h:ı ın bulunması, bu kısımdan a
iz ~ak yara ile gemiyi hareket
e . ırakır. Bismacrk'ın da isabet 

1~1~den birisini dümenlerinden 
li 1ın söylenmektedir ki, düme
.ı n 1>ervaneye gayet yakın olma-

1;:sebiyle pervane kanatlarının 
. uudanmış olması muhtemel -.r BUndan sonra destroyerle
t~ Yetiı:~rek işi tamamlaması 
~ŞmJ_'.ır. 

rak'ta Yeni Kabine 

Dün Kuruldu 
(Baş tarafı 1 incide) 

Irak halkına beyan.name 
~tııll~ğdat 3 (A.A.) - Umumi 
ki ~Yet komitesi halka a.şağıda-

"ll ~a~nameyi ı;ı,eşretmi~ir _ 
tar k Uyuk Britanya ile bır mu
\>a e e akdettik. Bu mütareke 
h?ınıızın şeref ve istikliıli ile 
hr llrnuzun şerefini korumakta
ne · Yeni hükumetin teşekkül~
hin~adar, memleketimizin tnr~-
e e Yeni bir safha açmak üze

lı 1 ın °tdu islerin idaresini ele 
!'<le ış~ı~. .Milletin orduya itimat 
;.eRınden şüphemiz yoktur. 

ıras ~n ve bugün vuku bulan kar 
ion a •klar üzerine saat 17 den 
•in:\ ~Yrliseferin yasak edilme
ı-e:y arar verilmiştir. Ma~aza 
ek: di~er her türlü ya,ğma ha

!lırıı tlerı derhal ölümle cezalan
acaktır '}J ... 

~ <ılka1ılardaki Alman hava 
-~llıalUJam Bağdal'ta ölmüş 
kad~~dra 3 (A.A.) - Simdiye 
re J;{Ö teyit edilmiyen bir habe
va k re Balkanlardaki Almap ha 
Bai{d Uvvetleri baş kumandanı 
•e il at rnıntakasında bir tayya
are~ d?lasırkcn İn_giliz avcı tay
ür. ı~· tarafından düşürülmüş
itıan ıne ayni habere J;'!Öre Al
skeJava kumandanı Baildat'ta 

.ir. ınerasimle defnedilmiş -

~a~it Ali Tahran'da 
?ahr İ · tinin a~. 3 A.A.) _ - rak asile-

t-anınJeısı Raşit Ali dün aksam 
t'ahr ~ dostları oldu~u halde 
Vah1:n a gelmiştir. Bunlar sey
ka.vd:ıtn oteli olan "Firdevsi,, ye 

unrnuşlardır. 

İngiltere İran'a Asker G .. 
ondermek Talebinde 

'l'ahr Bulunmadı 
ltatı M an, 3 (A.A.) - "Reuter., 
tini atbuatı, Abadan petrolle
lngiliiıuh~Caza altına almak ıçin 
nıeıt .. erın Irana asker fhraç et-
haıtk Uzere müsaade istedikleri 
k lllcia A · • an b ııone Coloniaıe'dc çı 
tarı eyanatı tekzibetmektedir. I-

"e~aıetesi diyor ki: 
lrıış tır Y~·- bir talepte bultınulma
tiltııe · . o~·lc bir müsaade de vc

rnı~tıt·., 

Bu deniz muharebesinden çı· 
karılacak bazı neticeler 

vardır: 

Evvela İngilizler, eski bir 
destroyeri bile esirgedikleri. hat
ta kabil olsa. ,gayri muharip bü
tün devletlerin harp gemilerini 
kiralamak istiyecekleri bir sıra
da, kendilerinin okluğu kadar 
dünyanın da en büyük harp ge
misini kavbetmis bulunuyorlar. 
Onun maddi zararı, İngilizleri 
düşündürmiyecektir: h arp mas
raflarının yekunları bize bunu 
kolayca anlatır. Fakat İn_giltere 
gibi bir sancıyi memleketine sulh 
zamanında. hava baskınından kor 
kusuz, mütcmrıdi bir gavret1c ikı 
senede mal olabilen böyle bir 
muharebe ~emisi. harp zamanın
da ,(?erek vapılmalannın S?üclüğü, 
gerekse lazım olduğu zamanda 
bulunmayısı noktasından iıc mis
li kıvmet alır. 

Almanlara gelince, onların İn
gilizlerle büyük bir deniz harbi 
vapacak kuvvetleri esasen yok
tur. Fakat bu '·aka deniz tekni
ğinde elde ettikleri neticelerin 
semere verece~ini ııöstermekte
o.ir. Şimdi ellerinde bulunan ıre
mileri taµıir ederek birden de
nize cıkardıkları ve Atlantiğe 
gecirme,ğe muvaffak oldukları 
takdirde. bu gemilerin mühim is
ler görebileceği anlaşılmakta -
dır. 

Almanlar bu son muharebede 
her iki geminin vanma hizmete 
veni dahil olan kuvvetli topları 
ile meşhur tayyare gemisi "Graf 
Zeppelin" i katmakla hata et
mis1erd ir. Çi.inkü bu surelle. in
~ilizlerin tayyare gemileri refa
katinde gezen muharebe gemile· 
rine rastlayınca kendilerine hü 
cum edebilecek tayyarelere karsı 
hem bir hava muharebesi '\":lpar, 
hem de bu defa olduğu gibi on
ları tayyare ~emisini kıstırdık
ları takdirde torpido ve tayyare
leri ile hücum ederek "Prince 
of Wales,, e de hücum imkfınını 
bulurlardı. 

Yine bu son hadise. Almanla
rın, Fransızların gemilerini kul
lanabildikleri. hele Atlantikteki 
Fransız üslerinden istifade ettik
leri takdirde İngilizleri fazlasiyle 
hırpalıyacaklarını anlatır. Daha 
şimdiden batırdıkları tüccar gemi 
leri yekunu İngilizlerin kendi 
tezgahlarında yapmakta ve her 
ctün insaatıarı biterek denize in
dirmekte olç.lukları gemi yekunu 
nun üç m sli olduğunu Roosevelt 
son nutkunda ifşa etmlstir k i 
~erek Churchill'in nutukları ve 
gerekse Amirallik dairesinin teb
liğleri bize bu fikri verebilmek
ten uzaktır. 

(Bas tarafı 1 incide) 
lelerden b iridir. Çiinkü General 
Weygand Suriyeyi pek iyi tanır. 
Mareşal P etainin Almanların şi
mali Afrikaya hullılleri ve ora. 
daki halkın bu vaziyet karşısın
daki duyguları hakkında Gene
ral Weygand'dan fikrini sormu~ 
olduğu da muhakkaktır. Bundan 
başka ll ür Fransız kuvvetlrini, 
şimdi işgal etmekte oldukları 
m üstemlekelerden çıkarmak me
:;elesinin görüşülmüş olması da 
muhtemeldir. Filhakika Vichy 
lıüklımetine m ensup kıt.alarm 
General de Gaulle tarafndan iş
gal edilen en kuvvetli mevkikr
dt•n biri o1an Çat gölü sahilinde 
t"nriindüklerine dair haberler li!el 
mist.ir . 

Almanlar da tekzip etti 
Berlin, 3 (A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Siyasi mahfille'rde, bir Suriye 

limanına Alman kıtalarmın mu
vasalatını iddia eden yabancı ha
berlerin hakikate uygun olmadı. 
ih bildiri lmektedir. 

/ ngilizler Suriyeye girerse 
Almanlar ~ıe yapacak? 

Berlin 3 ( A. A.) - Yarı resmi 
bir kaynnktan bild iriliyor: 

Yabancı _ı:!azetccilcr, bu,güry Al
man hariciye nezaretinden,. IngL 
liz kıtalarmm Suriycve girmesi 
takdirinde Almanların' ne tarzda 
hareket cdecei.Hni sormuşlardır. 

Bunun hir Fransız - İngiliz me. 
selesi olaca_ğı cevabı ,-erilmistir. 
Böyle bir vaziyette Fransanm 
Almanya ile Frnnsa arasında ha
len mevcut miinasebtlerdc ne de. 
receve kadar ileri eitmevc müte. 
mayil olacağı. ancak pratik tarz· 
da bahis mf'vzmı olabilecek bir 
meseledir. Nazari olarak. bu hu
su~ta bir şey söylenemez. 

Berlin siyasi mahfeillerinde. 
Fransanın her ne olursa Qlsun a
razisini miidafaa <.'deceği hakkın. 
da Marcsal Petain'ir ve hariciye 
nazırı Amiral Darlan'ın sözleri 
habrlatılmaktadır. Bugün Ber1i
de Almanvanın her millet için 
mukaddes olan hakkı Fnınsız1ara 
vcrmiye bittabi hazır oldu.ğ'u bil
dirilmistir. 

f(ıbrıs,ta aluıa11 tedbirler 
Londra, 13 (A. A.) - Alman 

parasütçülerinin Kıbrıs üzerine 
hücum etmeleri ihtimali dün ak
sam Londra mahfillerinde müna. 
kaşa m evzuu olmustur. 

" Daily Mail" bu adaya yapıla
cak bir taarruzun Giride yapılan
dan tamamiyle farklı şartlar da
hilinde yapılmast icap edeceği 
hakkında mü talca br iler1 sürül. 
melde olduğunu kaydediyor. 
Kıbrıs, en yakın mihver üsleri 

Attlee'nı·n aı·r Nutku olan Rodos adası ile 12 adadan 
400 kilometre mesafede bulun-
maktadır. Halbuki bu adq Filis

(Baş tarafı 1 incidcJ tindeki İngiliz üslerinden ancak 
madığı ve demokrasi ile medeni
yetin vahşete karşı kulland•ğı 
mızrağın ucu olduğu takdir edil
mektedir. 

Bu son yıl zarfında ııecirdiği -
miz imtihanları diisiindi.iğiim 7a 
man önümüzdeki imtihanları da 
geçireceğimize itimat ediyorum. 

"Bazı kimseler Hitler'le halli 
bir anlaşma akti mümkün ohwa 
ğını zannediyorlar. Fak::ıt bun lrı 
rın adedi çok uzdır. Ve :)yl" sa
nıyorum ki, bugiinkii miicad,,J,.. -
nin fikri kıvrnetler için bir mii -
cadele olduğu artık anlasılmak -
tadır. Hitler medeniyete meydan 
okudu ve dünyayı esaret nltına 
almak için bir eşkivalar tco:;ebhii
!->Ü mevzuu hahsolduğu anlasıl -
dı. Bu hal Birleşik AmrTikadn 
görüşleri de.iHstirdi. Bütün <iıin
yada milyonlarca insanı hirlestir 
di ve Biiyük Britanyada birliği 
tahakkuk ettirdi. 

250 kilometre uzaktadır. Bundan 
başka İngilterenin Kıbrısta iki 
mükemmel hava tissü vardır. Bnn 
lardan biri Kıbrıs'ın idare mer
kezi olan Lefkoşc yakı!Jlarında , 
diğeri de adanın cenubu şarki s:ı. 
hili üzerinde kain Larnaka lima
nı civarındadır. Bu üsler harpten 
evvel vardı. Harpt~nberi diğer 
meydanların ~:mzim edilmiş olma 
sı da muhtemeldir. Kıbrıs'ta, gü
zide kıtalardan mürekkep kuv
vetli bir garnizon bulunmaktadır. 
Adada fazla :mikdarda Avustral. 
va kıtaatı bulunduğu bilhassa te~ 
bari.iz ettirilmektedir. Bu arada 
askeri chemmiveti haiz mevkile
rin Giride yapılabildiğinden da
ha mükemmel surette tahkim ve 
takviye edildiğine de şüphe yok. 
tur. Bundan maada Nazilerin ha
va yolu ile nakledecekleri istila 
kıtalarını denizden takviye et
meleri Giride olduğundan daha 
müskül olacaktır. 

Hükumet gördi.iğü arızalara u-
mumi careler tatbikine calısmak Kıbrıs'ın müdalaası için 
tadır. Hükumetin bütün f,zası hu Londra, 3 (A. A.) _ Reuter'in 
harbi zaferle neticelenecek !ie - askeri muharriri General Gough 
kilde sevk ve idare azmind<' ka - vazıvor: 
tiven mi.ittchit1ir. Yolumuzda rıe "Önümüzdeki mesele. İsken
durabilir ne de müzakere rde- deriye deniz üssümüzün ve Sü. 
biliriz. Hltlerizmin tahrip ve im- veyşin müdafaasıdır. Bu müdafaa 
'h ::ı o:ından başka bir cıkar Vol yok için Kıbrıs adası ve oradaki mev
tur... ziimizi temin iciıı lüzumlu kafi 

Bunu Gal isci mebusu Rhvs tedbirler, en bü:ı.•ük ehemmiveti 
Davies'in nutku takibetmi~tir. ı haiz bulunmaktadır. Hava kud
Bazı delej?eler bu nutku barış le- reti meselesi. buradfl da kat'i bir 
hinde bir hareketi teshil eder ma- unsur olacaktır. Uzaklık dolayı. 
hivette tefsir ederek DaYies"' iti- siyle Almanlar hava kuvvetleri
ra~larda bulunmuslardır. Milli ni Kıbrısa karsı istimal için. 
icra komitesi azaınndan Noel Ba- Giride olduğu kadar müsait 1::ıir 
ker. sövle dcmistir: vaziyette b~lu~mıya~aklardır. 

"Hess Almanyanın harhi r.c:1a 
kazanm:yacağını' bildiği ıçindir 
ki, ln~ltereye geldi. Avni :ın -
manda burada sulh istiyen pek 
çok kimse bu1undui!;unu da zan
nediyordu. Faka.t bu sulh taraf
tarları. Hitler tarafından ileri sil
rülecPk sartların tarih in kaydPt
mediği derecede nğır bir esaret 
demek olduğunu bilmiyorlar. in -
giltere yarın sulhü imzalıyacak 
olursa silahlarından bir top bile 
eksiltemiyecektir. Ingiliz işçile -
ri, ne bahasına olursa olsun, her 
hangi bir İngiliz hükumetine, sul 
hii katletmiş olnn insanlarla mü
zakereye girişmiyc müsaade ct
memiye karar vermişlerdir ... 

Hitler, şımdı Surıyeye yerleş-
miye tesebbüs etmektedir. Suri
ycde bulunan Almanlardan nef. 
ret eden ve General de Gaulle'a 
iltihaka hazır olan bir çok Fran
sız askerlerine müstacel surette 
biitün tesciler yapılmahdır. E,ğer 
halen Filistin ve Mısırda .bulu
nan Hür Fransız kuvvetlerı .. s~
riyedeki Alman tav~a:elerının 
hiicumlarına karşı bızun hava 
kuvvetlerimizin himayesinde 
Beyruta ve Şama do_i~ru . y~rür. 
lerse. bu tesdler verıl~bılı;ıış ~· 
lacaktır. Bugünler. azımkar bır 
:;iyasi hareketi. h::ıtta ci.iretkara
nf' surette harekattn bulunmak 
lazımsa risklP..r almay1 icao ettir. 
mf'ktedir. Kıbrıs'ın müdıı.faası i

Kongre. mulıtırnyı kahir bir ek ein, Suriycıı in dost ellerde bu1un-
seriyetle tasvip etmiştir ması lazımdır.,, 

TAN 

Mihver Orta Şarkta 

Geçen Ay 244 
Tayyare Kaybetti 

Kahire, 3 (A.A.) - Ingiliz ha
va kuvvetleri orta şark umumi 
karargahının neşrettiği bir tebliğ, 
Mayıs ayı zarfında orta şarkta 244 
düşman tayyaresinin tahrip edil
miş olduğunu bildirmektedir. Ay 
ni ay zarfında, Ingiliz hava kuv
vetleri 65 tayyare kaybe'miştir, 
Fakat bunlardan bir miktarınm 
pilotları kurtulmustur. 

Bununla, tahrip c "''1i.ği kat'i 
surette tesbit olunan d ışman tay 
yarelcrinin umumi mecmuu, 
1243 e baliğ olmaktadır. Bu ra
kam içinde, artık bir daha kulla
nılamıyacak kadar ciddi surette 
hasara uğratılmış birçok diğer 
düşman tayyaresi dahil değildir. 

Biııgazi'ye hücum 

Kahire, 3 CA.A.) - Ingiliz hava 
kuvetleri umumi karargahının 
tebliği: 

1/2 haziran gecesi, Ingihz ha
va kuvvetlerine mensup tayya -
reler, Bingazideki askeri hedef -
lere yeni bir hücum yapmı:ılar -
dır. Liman mıntakasında bir mik 
tar infilak vukua gelmiştir. Hava 
muharebelerinde 3 tayyare talı -
rip etmişlerdir. 

Yeni bir müdafaa 
mıntakası 

Kahire, 3 (A.A.) - Mısır Milli 
Müdafaa Nazırı "Kahire Arap 
müdafaa mıntakası,, adında yeni 
bir müdafaa mmtakasının ihdas 
edildiğini haber vermektedir, bu 
mıntaka Nil'in sol sahilinden baş 
lıyarak garbe doğru uzamaktadır. 

Kanadada Yeni 

Kıtaat Hazırlanıyor 
Londra 3 (A.A.) - Churchill

lc radyoda mesaj teati eden Ka
nada Başvekili Mackenzie King 
demiştir ki: 

"Her ay müdafaanıza istirak 
etmek üzere yeni Kanada · kuv
vetlerinin geldiğini ,ııöreceksi -
niz. Sahilleriniz tehdit edildiği 
andanberi, Kanada askerleri si
zinkilerle birlikte o sahillerde tJö 
bet beklediler. Bu sene içinde 1n 
giltereye üçüncü bir piyade fır
kası, bir tank livası, bir zırhlı fır
ka ve masrafları tarafımızdan te 
min edilecek olan tam teçhizatlı 
birçok takviye kıtaları göndere -
ceğiz. 

Bugün Kanada donanmasına 
hizmette 50,000 kişi vardır. Ge -
niş ufuklu topraklarımızda, ber
rak semalarımızda ve geniş sa -
halarımızda elliden fazla talim 
mektebi, 20 teçhizat deposu ve 
20 askerlik şubesi tam faaliyet 
halindedir.,, 

Churchill de dominyonlar ta. 
rafından müttefiklerin davası le
hine yapılan yardımlan takdir e
derek demiştir ki: 

"Her türlü cebir ve tazyikten 
masun olan ve binlerce fersah u
zakta bulunan Kanadanın. dün. 
yanın fenalık kuvvetlerine karşı 
yapılan muharebenin ön safına 
koşmuş zailin ve haydut Naziler 
her halde garip gözükür. Bu fe
laket adamları derin sadakat ce
reyanlarını ve İngiliz imparator
luğunun muhtelif muhtar mil. 
lctleri arasındaki ananevi anhya
mazlar. Uzun tarihinde kaza.ndı-
2ı fikir ve hareket hürriyetinin 
geniş kıtalar üzerinde Halifax'
dan Victoria'ya kadar kökleşmiş 
olmasını görmekle müftehirdir.,, 

Mihver Sefirlerinin Japon 
Hariciyesi İle Temasları 
Tokyo, 3 (A.A.) - Alman bü-

yük elçisi Ott ve Italyan büyük 
elçisi lndelli, bugün Japon Hari
ciye Nezaretine gitmişlerdir. Ott. 
öğleden sonra bir saat Matsuokn 
ile görüşmüş ve Indelli de akşa
ma doğru Hariciye nazır muavini 
Şaşi ile bir saat mülakatta bu -
lunmuştur. 

Kandırada Bir 

Boijulma HCiclisesi 
Izmit, (TAN) - Kandıranın 

Koyun ağılı köyünde genç bir ka 
dın yavrusunu kurtarmak iizere 
atıldığı Sakarya nehrinde boğul -
muştur. 

Köyden 26 yaşında, Osman kı
zı Rahime çamaşır yıkamak üze
re Sa~arya kenarında meşgul bu 
lundugu esnada 8 yaşındaki oğ
lu nehre düşmüş, bunu gören Ra-
hime de tereddüt etmeden ken
dini nehre atmıştır. Rahime vüz
mek bilmediğinden sular :ırasın
da bir hayli mücadele etmiş, yav
rusunu kurtarmış, onun iki aya
ğı arasına girerek suların üstüne 
çıkarmış ve fakat kendi takati 
kesildiği için suların cerey<mımı 
kapılarak boğulup gitmiştir. 

Brenner'de Verilen 1 Groenland'ta 

Son Kararlar (Baş tarafı ı incide) 
!edilmiş olur. Muayyen saatler-

(Baş tarafı ı incide) d~ ha~~~et ederek ~afilelerin ta-
ra! Darlan'a Italyanın Fransa ü- kıbettıgı yollarda zıkzaklı uçuş
zerindeki isteklerinden vazgeçe- lar yapacak olan bu tayyareler 
ceği vaadinde bulunmuştur. \~niz ü~tü:ı~eki en. büyük kor-

Fransaya teklifler san 2emı!~r~. ıl~ denızaltıları ba

Hususi kaynaklardan alınan 
kat'i surette emin malumata gö
re Alman,...nın Fransaya yaptığı 
teklüler şllnlardır: 

1 - Alsas - Loren Alm'1.nyaya 
ait kalacaktır. Fakat Almımya 
Loren hudutlarında pek az tadi -
lata muvafakat etmektedir. 

2 - Pa elli Kale ile Holanda ve 
Belçikanın da bir k1smı Alman
yaya ilhak edilecektir. 

3 - Almanya harbin nihayeti 
ne kadar Fransanın şimal ve batı 
sahillerini işgale devam edecek
tir. 

4 - Almanya Alsas - Lorcn'in 
karşısındaki 5 departmanı 25 se
ne müddetle işgal edecektir. 

5 - Bazı Fransız deniz üsleri 
ve bu arada Dakar. Kazablanka, 
Cezayir, Villegrande, Sete ve 
Beyrut Alman filosu tarafından 
ku Uanı lacaktır. 

6 - Ağır Fransız sanayii Al -
man harp istihsalatının bir cüzü 
haline gelecektir. 

Almanya bu isteklere mukabil 
Fransaya şunları teklif etmekte -
dir: 

1 - Belçikarun Valon kısmın
nın Fransaya terki. 

2 - Fransız hükumetinin Pa -
rise avdeti. 

tıracak buyuklukte bombalar ta
şıyabilirler., 

Winant'ın vazifesi 
Londra 3 (A.A.) - Daily Mail 

ı;razetesinin Vaşington muhabiri 
W alter Farr'ın telgrafla bildirdi
ğine _göre İngiltere ile Amerika
nın mihvere karşı pek yakında 
:;rıüştereken yapacakları askeri. 
siyasi ve iktisa.c?.i hareket Vasing. 
tonda tetkik edilmekte olup 
Roosevelt'le Amerikanın Londra 
büyük elcisi Winant arasında da 
görüşülecektir. Ayni muhabir 
Vaşingtondaki mühim şahsiyet
lerden birinin kendisine Winant 
nın vazifesinin cok e,hemmi
vetli olduğunu sövlediğini rle 
ilave etmektedir. Churchill Wi
nant'a Amerikan donanmasiylf' 
Amerikanın asked ve iktisadi 
kudretinin bu buhranlı zamanda 
ne büyük bir vardım vapabile
cei!ini acıkca anJatmıstır. 

Dailv Mail muhabiri şunları 
ilave ediyor: 

"Roosevelt ile Winant'nın mü-
1akatı bence Roosevelt'in bizznt 
İngiliz Basvekili Churchill ile 
aj)rüsmesi kadar ehemmiyetlidir. 
Bu starateiik bir konferanstır. 
Winant Churcbill,in Atlantik 
meydan muharebesi hakkında 
vaptıih tahminleri de beraberin
flp çetirmistir. 
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Mrl. Görincı 

Diyor ki: 
çetin savaşlarda tecrübe edilmiş 
kahraman tayyare kuvvetlerimin 
ancak zaferi tanıdıklarını evvel
den biliyordum. İşte denizaşırı 
bu ilk cüretli hareket bir sel ~ibı 
bir kaç gün içinde düşmanı eze
bilmistir.,, 

Talıliyenin tafsilatı 
Londra, 3 (A.A.) - Reuter A -

iansının Akdeniz filosu nezdinde 
ki hususi muhabiri yazıyor: Girit 
ten aralarında yaralılar da ol -
mak üzere 15 bin askerin tah -
liyesine iştirak eden bir lngiliz 
harp gemisi subayı bana şunları 
anlattı: 

Bu tahliye hemen hemen inti
har demek olan şartlar altmda 4 
gün devam etti. Gündüzün 9 sa
at mütemadiyen bombardıman 
edilen harp gemileri karanlıkta 
askerleri almak, üslerine dönüp 
tekrar hareket etmek için sürat -
le calışmıya mecbur oldular. 

Ege denizine gece bastıktan bi 
raz sonra girdik. Tayin edilen ye 
re düşman tayyarelerinin gün -
düz bombardımanları neticesinde 
vaki teahhüre rağmen zamanın -
dan 20 dakika evvel geldik. As -
kerleri rıhtım üzerinde dizilmiş 
bulduk. Torpido muhripleri as
kerleri alıyor ve kruvazörlere nak 
lediydr ve tekrar rıhtıma döne -
rek yine askerleri kruvazörlcre 
götürüyorlardı. Bu hareket üç sa 
at sürdü ve tam beş saatte yeni 
üçte hareket ettik. Saat 6 da üç 
pike bombardıman tayyaresi bize 
taarruz etti. Saat dokuza doğru 
da 30 pike bombardıman tayya-

3 - Fransız harp esirlerinden 
mühim bir kısmının bilhassa zi -
raat işçileriyle bazı sanayi teknis 
yenlerinin serbest bırakılması. Donanmada vis amirallar resinin hücumuna uğradık. Bu 

4 - Hür Fransız kuvvetleri -
nin elinde bulunan Fransız müs -
temlekelerinin işgali için askeri 
yardım. 

5 - Harp tazminatının yüzde 
elli nisbetinde yani günde 200 
milyon marka tenzili. 

6 - İtalyanın Fransaya karşı 
olan isteklerinden vazgeçmesi. 
Mülakat etralmda tefsirler 

Londra 3 (A.A.) - Londranın 
salfıhivetli mahfilleri Hitlerle 
Mussolini arasında Brenner'df> 
vapılan miilakat hakknd;ı henüz 
mütalea vürütmüvorlar. Bt1 mü
lakat Londrada az heyecan uyan. 
dırmıstır. 

İyi h::ıber alan bitaraf mRhfil
ler, Balkanların fethi Amerika
nın vaziveti ve Vichv hükumeti
nin durumundaki inkisar üzerine 
umumi vaziyetin tetkiki icin bu 
mülakatı bir müddettenberi mu
hakkak addediyorlardı. Mülaka
tın vapılmasım Mossolini istemis
ti. Esasen Mussolini her zaman 
ricacı vazivette kalma~a mah
kumdur. Bu arada Amerikanın 
ve Vkhy hükumetinin sivaset
leri o derece inkişaf etmistir ki 
mihverin Amerika ve Vichv ile 
olan münasebetleri icin evvel -
den hazırladığı tedbirlerin veni· 
nen 2özden geçirilmesi icabetmiş
tir. 

Dif!cr taraftan anlnsıldığına 
göre harekat sahnesi günden -"ü
ne Sovvet menfaat mıntakaları
na vaklastığından Mussolinl Sov
vet - Alman münasebetlerinin 
hakiki mahiyetini anlamak iste
mektedir. 

Brenner mülakatında t?Örüsii
len esas meselenin Giridin fethi 
üzerine ne vapılac~fü meselesi ol
duğunda süphe yoktur. Surive -
nin ve belki de Fransanın Afri
kadaki müstıemlekelerinin istis
marı da pek muhtemel olarak 
"Örüsme esnasında bahis mevzuu 
.,;:'mn.;tıır. 

Alma11 menbalarına göre 
Berlin 3 (A.A.) - Yan resmi 

bir kaynaktan bildirilmiştir: 
Hitler1e Mussolini arasında 

dün Brenner'de vuku bulan ~ö
rüsme pek tabii olarak Berlin
deki siyasi ve yabancı m:ıhfille
rin bas1ıca mütalaa ve münaka
sa mevzuunu teşkil etmektedir. 
Mazide olduğu ı;?ibi bu defa da 
~öri.ismelerin mahiveti hakkın
cia hiç bir şey ifsa edilmemistir. 
Sadece resmen ve yarı resmi bir 
surette tebliğe ve iki müttefik 
devlet sefinin ı?örüşmeleri müd
rietine nazar dikkat celbedilmek. 
t.edir. 

Hariciye Nezaretinde bu mü
lakatta iki müttefik devletin mü
nasebetleri~de tabii bir istihale
tıin mevzuubahs oldu~u ve iki 
.f Pvlet adamının hüvük hadisele
rin önünde bıı hadiselerin inki
.;aflarını ve istikbale ::ıit mesel~
leri tf't.Jdk icin bir mülakat vao
'nıs oldukları kaydedilmektedir. 

Yeni Tren ve Vapur 
Tarifeleri 

Devlet De:rnfi"Yoliarı, 1 Hazi -
randan itibaren bütün hatlarda 
veni bir seyrüsefer tarifesi tat -
bik etmiye başlamıştır. Yeni ta
rife ile trenlerin istasyonlardan 
hareket ve ista!JYonlara muvasa
lat ve hareket zamanları ddiş -
miştir. Bu arada banliyö sefer
lerinde de değişiklikler yapıl -
mıştır. 

Bundan başka yine l Haziran· 
dan itibaren Devlet Depizyolla
rı İdaresi de yeni bir yük ve 

Vasin~ton 3 CA.A.) - Mebu
c:;an Meclisi dün kabul etti~i bir 
kanun Iavihası ile. deniz kuvvet
lerine "mutat olmavan hususi 
vazifeler .. ~örmek üzere Visami
raller tavini hususunda Roose
velt'e salahivet vermistir. Bu 
Visamirallerin sayısı tahdit e
dilmemektedir. 

Mebusan meclisi bahriye en
cümeninin son toolantılarından 
birinde Bahrive Nezareti erkanı 
veni VisamiraHer'in donanma 
hizmetinden ayrı olarak hususi 
hir hizmette "hususi kuvvetlere .. 
kumand::ı Pdeceklerini bevan et
rni~ler. fakat bu hususi kuvvet
lerin nereye gönderileceğini bil
..ı:rmPm ic:;1Prnir. 

tayyarelerden biri inişini zama -
nında durduramadığı için da1ga -
ların içinde kayboldu. Bombala • 
rın ekserisinden kurtulduk.. Fa -
kat tayyareler her taraftan taar
ruz ettikleri için tahliye edilen 
askerler arasında bazı zayiat ol
du. 

Saat 11.30 a doğru taarruzlar 
seyrekleşti. Ve seyahatin müte
baki kısmı hadisesiz geçti .• 

* Wellington, 3 (A.A.) =Yeni Ze 
landa Başvekili Naslı. Yeni Zt?. 
landa hükümetinin halen almış 
olduğu haberlere göre, Giridin 
tahliyesi sonunda 2800 Yeni Ze~ 
landalının akıbetinin bilinmedL 
ğini beyan etmiştir. Naslı, bin1er 
ce Yeni Zelandalının Giritten Mı

Genişl.etilen salô.hiyetler sıra gelmiş olduğunu ve bunlar 
11 

• arasında 768 de yaralı bulunduğu 
Nev.vork 3 <A.A.) - Ofı,. Va- nu ilave etmiştir. 

sington'dan Amerikan aianslan
na bildirildiğine ~öre, milli mü
dafaaya ait siparişlerin tercih e
dilmesi için hükumet tarafından 
ahireu alınan tedbirler Ameri
~an siyasi mahfillerinde ehem
miyetli tefsirata mevzu teskil 
~fmi.ştir. Mütehassıslar halen 
Reisicümhura hususi mülkivete 
el koymak hakkının verilmesine 
dair olarak Harbiye Nezareti ta
rafından konııreye tevdi edilen 
J..avihavı tetkikle meşguldür. Mü
sadere otom.obillerle hususi tay
yareleri, kamvonları. her nevi 
binaları, malları. değirmenleri, 
fabrikaları, deniz tezgahlarını. 
demiryollarını, garları. gemileri 
ve saireyi istihdaf etmektedir. 

Mihverin zayif noktaları 
Nevyork 3 (A.A.) - İcar ve 

iare programını tatbike memur 
Harry Hopkins, "The American., 
mecmuasında yazdığı bir maka
lede "Hitler kazanamıyacaktır,. 
diyor ve bunu aşa,i?ıda dört sebe
be istinat ettiriyor: 

"l. - Hitler hakiki bir deniz 
kuvvetine malik değildir, 

2. - Hava üstünlüğünü yavaş 
yavaş kaybediyor, 

3. - İngilterenin ve bizzat 
bizim seferber edebilece_ğimiz 
kaynaklar derecesinde menabü 
yoktur. 

4. - Hitler'in haksz olarak el
de ettiği kazancları tarsin etme
sine müsaade eylemek iktisadi. 
siyasi: ve ahlaki bütün Amer'~an 
menfaatlerine mugayirdir.,. 

Vichy'de 
(Baş tarafı 1 incide) 

Darlan'ın nutku Amerikada 
iyi kar,Uanmadı 

Vaşington, 3 (A.A.) - Geçen 
cumartesi günü amiral Darlanın 
nutkunda lngiltereye karşı ya -
pılan şiddetli hücumlardan son
ra resmi mahfillerce şimdi her 
bakımdan Fransanın fiilen Nazi 
sahasına girmiş telakki edilebile 
ceğinde hiç şüphe edilmemekte -
dir. Vaşington Star diyor ki: 

"Geçen hafta Fransız büyük el
çisinin verdiği nota Darlan'ın 
nutkundan sonra tekrar tetkik e
dilmelidir. Şayet Fransa Darla -
nın gösterdiği yoldan gidecekse 
Amerika ile Fransa artık yolla -
rın ayrıldığı noktada bulunuyor
lar demektir.,, 

volcu tarifesini tatbika başlamış
tır. Bu yeni tarife zaruri ihtiyaç 
eşyasından az, lüks eşya naklin
den daha fazla ücret almi,.k esa
sına dayanmaktadır 

Fransız Gemisi Bir 

Daha Çevrildl 
Londra, 3 (A. A.) - Amirallik 

dairesinin neşrettiği bir Halan. 
da deniz tebliğine göre, 8.379 to
nilato hacminde Fransız Winni
peg gemısı, Aantil sularında 
Vankings - Ber,l!en Holanda harp 
~emisi tarafından önlenmeştir. 
Winnipeg, Marsilyadan hareket 
etmiş ve yolda DakaTa u.l!'ramış.. 
tır. Winnıpeg'de, Martinik'e git
mekte olan 200 den fazla Alman 
yolcu bulunmakta idi. Bu Alman. 
ların .ııemide bulunduklarının se
bebi hiç de sarih değildir, ve ha. 
len tetkik edilmektedir. 

Londra. 3 (A. A.) - Salahiyet_ 
li mahfillerden ~ğrenildi~ine J;'!Ö
re, İnıtiliz hav• kuvvetleri dün 
gece Berlin mıntakasına bomba. 
lar atmışlardır: 

Berlin, 3 <A. A.) - "D. N. B.": 
Dün gece İngilb: tayyareleri, si. 
mali ve ~arbi Almanyanın bazı 
şehirlerine taan-uz etmişlerdir. 
Bu arada Berlinin de meskun ma
hallerine infilak ve yangın bom
balan atmışludır. Binalarda ha· 
sarlar olmuştur. Sivil halk ara. 
sında ölü v~ yaralı vardır. As
keri ehemmiyeti haiz hedeflere 
isabet olmatnl~ır. 

Üç düşman tayyaresi düşürül 
müştür. 

·---·--·-'"110>---.~ 

İzmir Hapishanesind~ 
İmıir, (TA'N) - İzmir hapis

hanesindeki mahkfımlann daha 
verimli çalıştcnlması icin teşeb· 
büslere ı?irişikmiştir. Mahkumla
ra mesleklerine ~öre iş verile -
cektir. Kazanı!ıklan paranın bir ~ 
kısmı aileleriı:ıin geçimine ayrı
lacak. bir kısr.ıı da hapishane ka
~sında muhafaza olunacak ve 
mahkumiyet müddetini bitirip 
de hapishaneden cıkarken ken· 
disine sermaye olarak verilecek
tir. 

İzmirde Bir teset Bulundu 
İzmirı (T A.N') - Çesmenin 

Çiftlik köyü sahillerinde denizde 
bir ceset bulunmuştur. Müddei
wnumiliğin yaptı,ğı tahkikat so· 
nunda hadisenin civar ecnebi a
dalardan birinde işlenmis bir Cİ· 
nayet eseri oldu~ anlas1lmıştır 
tsmi mallım olmavın vB.lnız b i 
Yunanlıya ait oldulhı anla51hı,. 
cesedin ceplerinde İneilterede 
gelirken batırılan İngiliz bandı 
ralı bir vapurun hnmulesind n 
olan elli kurusluk bir Türk ev
rakı nak<liyesi bulunmust ur. 

Cesroin civardaki adalardn~ 
suların cereyaniylc süriiklcn cre~ 
,geldiği de anlaşılmnktadır 
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...................................... 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra niçin 

SANIN diş macunu kullanmalıdır? Çünkü : 

Güzel Yüz 

Güzel 

için ilk 
Güzel 

Diş 

Şart 

Diş 

İçin İlk ve En 
Esaslı Şart da 

SAN 1 N 
DIŞ MACUNU KULLANMAKTADIR. 

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

talanmalarına mimi olur. ...., 
~abah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Günde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalaymız. 

Eti Bank Umum Müdürlüğüı:den : 
Bankamızın, 

a - Ereğli kömürleri işletmesi, Zon2uldak, 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir 
c - Mahrukat bürosu, Ankara, 
d - Ereğli kömürleri işletmesi, 
Kok ve ihrakiye servisleri Ankara, İstanbul, İzmir, 1\Ier

sin, Ereğli, "Karadeniz,, 
Yukarıdaki müessese ve servislerinin, taş kömürü, linyit, kok, Bri

ket ve tali maddelerinin alım ve satımından mütevellit b11Ctmum me\•
cudat, taahhüdat ve matlübatı bütün hukuk ve vccaibiyle yeniden teskll 
eylediğimiz 

Mahdut Mesuliyetli 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi :Müessesesi 

firmasma devredilmiştir. 
Alakadarların 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 - Her cins tas k5mürü, kok, briket ile tali maddeleri iı;in FOJ3 

olarak yapılacak talepler müessesc'lin merkezine: 
Adres: Atatilrlc bulvarı 21/23, Yenişehir "Mühendisler birliği binası 

'.Ankara. 
2 - Linyit kömürü için yapılacak müracaatların <'Skisl gibi, "Garp 

IinyiUerl işletmesi., Balıkesir adresine. 
3 - Mahalll ihtiyaçlar ile "Taş komür{l, kok kömürü, linyit,, ihra

ldyelik kömurler için o mahaldeki ştıbe veya acentolarımı1.a "İstanbul,, 
İzmir, Zonguldak, Mersin, Ereğli "Karadeniz., de şube ve depolarımız 
olduC,'U gibi, muhtelif şehirlerde acentalar vardır.,, 

4 - Mahrukat kanunu mucibince e\'\'elce intihap edilmiş ve mu
kavelesi henüz hitama ermemiş ace.-ıtalarımız ile diğer milstehliklerin 
Ankara merkezine. 

5 - Taş kömürü, linyit, briket, kok ve tali maddelerinin ihracatı 
islerine miıtcallik hususat için Ankara merkezine. 

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

D. Limanları lı. Umum Müdürlüğünden : 
Mevsuh İstanbul Rıhtım, dok \'C antrepo şirketi tahvilatınm 941 a

mortismanı Noter huzurunda 27 Mayıs 941 tarihinde idare merkezinde 
yapılmıştır. Bu k~ıdcdc itfa oluna.1 354 adet tahvilin beheri yirmi iki 
lıradan amorU bedeleriyle Hazirancia vAdesl hülül eden 70 No. lu fai? 
kuponlannın beheri kırk dört kuru$tan bedelleri 9 Haziran 941 tarihin
den itibaren ödcneceklır. 

Htımillcrinin pazartesi, çarşamba, perşembe günleri saat 13,30 ıian 
16 ya kadar idaremiz umumi muhasebesine muracaatları. (4250) 

........... ~ ............... ......__..._.~-
TÜRKlYE CÜMHURlYETl 

ZİRAAT BANKAS 
• Kuraluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR ..... 

Ziraat Bankaaında kumbaralı ve lhbaraız taaarruf hesaplarında en az 50 
Uraaa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ıpQıdakl pllna gö· 

Ttı ikramiye daQıtslacaktır •• 
4 "det · .000 ı .iralıl. 4.000 
4 • 500 • 2.oon 

Lira 
• 
• 4 .. 250 '" ı.ooo 

40 • \00 • 4.000 .. 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 .. 5.200 • 

ol K KAT: Hcsaplarm<ıakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dfişmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 lazlaslyle verilecektir. Kur'alar 
1enede 4 defa, 11 Ey!Ql, 11 BirtncikAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde CC'kilecektir. 

::it~~ .... ··-~·--------, 

TAN 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk bahası, çocuğuna laymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Çünkü: 

Cünkü: 

Çocuk A.r.siklopcdisı 
çocuğun mektepte 
mektep dı~mda, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç ol.iuğu en kıy· 
metli eserdir. 

Her hecUye kırılıp kay
bolabilir veyahut U

nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-

• Çüııkü: Çocuk Ansiklopedısı 

Çünkü: 

bütün dünya çocukla· 
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesı olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çocu~ A.1s'klopedisı 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona ~~ 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder, 

4 - 6 - 941 

~ .................................. . 
KATİP ARANIYOR 
Moda Deniz Kulübüne daktilo bilir katip ıılımıcaktır. Taliplerin 6 

Haziran 1941 Cuma gunil öğlcdı?n evvel Kulilbc miıracaatlan 

I' ~-
stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlar 

l - ·. 

Semti \"e mahallesi Cadde ve sokagı 

Çemberlitaş Molla Fcnari, Mahmudiye 
Edirnekapı Karabaş Sarmaşık 

Çarşıda Sıra Odalarhnnı. Üst katta 
Dayahatun, Yaldızlı han Üst katta 
Çakmakçılardıı Klıçuk Yeni han ikin
ci katta 
Samatya l\Tirahor lıyas Bey 
l\lahmut paşa 
Yenikapı Kfıtip Kasım 

Çarşıda Kah\'ehanc 

" 

Sultan odal.:ırı 

Şehremini İbr::ıhım Çavuş, 
Kaz.azlarda 

Cami 

. . . 

No. 

7 

2 
6 

9/1. 9/2 
137 

22-2~ 

57-59 
4 

27 
14-16 

Cin:si 

Hane 
Kcçccı P.ri 

camii 
Oda 

.. 
" Dilk!dln 

,, 

" 
" Arsa 

Muhammen 
aylıc:"ı 

25 00 

2 00 
.. 00 
4 00 

4 00 
s 00 
1 75 
1 011 
1 00 
1 00 

eo 
Yukarda yazılı mııhııllcr 942 -SC'ncsl Mayıs sonuna k:ıdar kirays 

verilmek ıizcrc ilanı uz.atılmıştır, İhaleleri 6 Hazıran 941 Cuma günü saat 
on bC'Şl<' yapılacaktır. fı;tcklilcr ÇembC'rlıtaşta ist<ınbul V<ıkıflar Başmü· 
dtirhigtlndc Vakd akrırlar kalemine gelmeleri. (4S05) 

cuğU.n hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bii
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 16-

Çocuk Ansiklopedi11i ikı . O S M ANLI BANKA Si 
TAN Neşriyat E-vi 

lstanbul · , 

cilttir. Mükemmel şekildt 
teclit edilmiş marak iki cil· 
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlert 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Tahmin İlk 
bedeli teminat 

1296,00 97,20 
504,00 37 ,80 
504,00 37,80 
504,00 37,80 
504,00 37,80 
646,00 48.60 
432,00 32,40 
576,00 43,20 
432,00 32,40 
432,00 32,40 
480,00 36,00 
504,00 37 .80 
360,00 27 ,00 
504,00 37,80 
504,00 37,80 
576,00 43,20 
1172,00 50,40 
432,00 32.40 
432,00 32,40 

Arna\'utköyünde 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" .. 
" 
" 
•• 

Lütfiye 

" .. 
,, 

" .. 
" .. .. 

İkinci elçi 
Lütfiye 

.. 
" 
" .. 

İkinci elçi 
Lütfiye 

.. 

So. 

" 
" 

.. .. 
" .. 
" 
" .. 
" 

" 
" 
" .. 

3 Numaralaj \'e 
11 
13 
25 
17 
7 

3;; 
19 

31 
37 
67 
27 
33 
10 

{) 

53 
59 
49 
47 

.. 
" 
" 
" 
" ., .. 
" 

,. 
.. 
" 

" .. 

1 
4 

7 
13 
10 

3 
17 
9 

15 
18 
67 
12 
16 
6 
5 

26 
59 
24 
23 

kapı No. h Dllkkı'inın satışı 

.. " Evin .. .. .. " .. 
" " " " .. .. .. .. 

" .. .. .. " .. 
" .. " 
" .. " .. .. " .. " .. 

" ,, 
" .. .. .. .. " 

" .. 
.. .. .. " .. 

Tahmin bed<'lleri ile llk teminat mlkdarları yukarda yazılı gayri menkuller satılmak üzere ayrı ayrı açık 

arttırmaya konulmustur. Şartnameleri Zabıt ve Muamclfı.t Müdürluğü kaleminde görülebilir. İhale 20-6-941 
Cuma giınü saat 14 te daimt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektupları ile iha
le gunü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (4302) 

~~p·A~A 
\ HAYAT~ YARIŞINlN 

DİREKSİYONU DUR 

iDARtSiNiarn11 is·a.ANKAsıNoA 
IW'OAMiVFl.f. MF.:.!'\Aı:::t_. AC.6.q 

r T. iş Bankası "----------=--------.1 
Küçüle Tasarruf 1 
Hesapları 1941 1 

iKRAMiYE PLANI 
Keıideler 4 Subat, 2 Mayıs, 1 Aiuı- : 
tos, 3 11tincltqrin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık =2000.-Llrı 
3 • 1000 • =3000.- .. 
2 • 750 • =1500.- .. 
4 • 500 • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

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

300 - 20 ~ :6000.- -................................................. 
Bakırkiiy Sulh Hukuk Jlakim -

liğindcn: 

Bakırki:.öy - Zeytinlik - Y.1!rnt 
caddesi - Inci sokak bir :.-ıumara
lı hanede ikamet etmekte iken a
kıl hastalığından dolayı hillen 
Bakırköy akıl hastanesinde tahtı 
tedavide bulunan Mehmet Şevki 
Ereı-en'ln ayni han9Ktc oturan ka
rısı Nimet Ereren'in vasi tayini
ne 2/ 6/941 tarihinde mahkt'mece 
karar verilmiş olduğu ilanen teb 
liğ olunur. 

KAYIP: Ziraat Bankası Is -
tanbul şubesindeki 1821 nu -
maralı tasarruf cüzdanı kaybol
muştur. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü kalmamıştır. 

Hasan Orun 

iNŞAAT 1LAN1 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Karabiiktc kurulacak asit sülfiirlk ve süper fosfat fabrikası 
inşaatı vahidi fiyat esasiyle ve kap 1lı zat'! usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 527,640,98 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 30 Ura mu kabilinde Sümerbank muamelat şu

besınden alınabilir. 
3 - Eksiltme 16 Haziran 1941 tarihine müsadif pnzartC'Si günü saat 

16 da Ankarada Sümerbank Umumi Mi.ıdurlüğünde yapılacaktır. 
4 - Mu\'akkat teminat miktarı 24856,- liradır. 
5 - fstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış ol

dukları bu kabfi işlere bunların berlellcrlnc firmanın teknik teşkilAtınm 
kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduk
larına dair vesikaları ~oyacaklardır . 

6 - Teklit mektuplarını havi zartlar kapalı olarak ihale günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde i\-ıknrada Ankarada Sumerbank muha
bcrııt müdiirliiğüne teslim edılec-ektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet Jhnle saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni ~ckilde kapatılmış olması lazım
dır. Postada diki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktrr. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbestt{r. (2965 - 4191) 

1 - İdaremizin ihtiyacında kullanılmakta olup hariçten celbi iktiza 
eden 133 kalemde ve tahmini (3.174.619) lira kıymette muhtelif malze
menin pazarlık yolu ile mübayaası mukarrer ve son aktedllen hususi 
takas esasına müstenit ticaret anlaşması mucibince Almanyadan da te
dariki mümkün bulunmakadır. 

2 - Bu malzemenin müfredat listesiyle şartnameleri Kabatastakl 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda her gün öğled~n 
sonrtı göritlcbllir. 

3 - Taliplerin % 7,!i teminatt:ıriyle birlikte bu husu.'ltaki teklifle
rini en geç 25.6,941 gününe kadar ınczkür komisyona tevdi etmeleri !u-
zumu ilan olunur. ·4052) 

TÜRK ANONbt ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
~tntü lcrl ve Türkiye Cümhuriyetl ile mü nakit mukavelenıınıesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kaıwnta tasdik cdllmlşUr. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası İhtiyat Akçesi: 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'dc 

KIBRİS. YUNANİSTAN. İRAN. IRAK, FİLİS
TİN ve MAVERAYİ ERDÜN'dc 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE. LÜ'BftAN, 
Filyallcri ve biltün Dünyada Accnta ve Muhabirleri vardu. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari \'C mevduat heı;apları kiişadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler kiiı?adı. 
Türki)·e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide seneclat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. altın \'e emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı vega 

kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 

inşaat llCinı 
Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı _ lzmittc pazar yerlnde yaptlncak otomatik telefon binası 24/5/ 

941 tarihinden itlbaren on beş gun mUddetle açık eksiltmeye konulınuş• 
tur. 

2 _ Keşif bedeli (9966) lira (46) kuruştur. 
3 _ Bu ise ait evrak: Proj8lcr, keşif hül1isa cetveli, ölçil defteri, fi

yat bordrosu, hususi ve fenni şarlname, Nafia Vckfıletlnin genel şart• 
namesı, eksillme şartnamesi ve mu;ı:avele projesinden ibaret olup talip• 
ler tatil günleri hariç her gün Koc:ıeli P. T. T. Müdürıyetine müracaat 
edebilirler. 

4 - İhale 916/941 tarihine müs<ıdlf pazartesi günil saat 14 de Ko
caeli P. T, T. Müduriyetinde yapıhıcaktır. 

5 - i steklilerin (747) lira (48) kuruş muvakkat teminat akçesini 
P. T. T. Müdüriyet \'Cznesine yatırclıklarına dair makbuz veya şayanı 
kabul banka mektubu ile ihaleden en az bes gün evvel ve bu gibi insa· 
ata ait taahhütlerini ifa ettiklerine dair Kocaeli Valiliğine mUracaaU8 
alacakları ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını 2490 No. lu knnunuıı 
tarifatı ilzerc hıız.ırlıyarak eksiltme komisyonuna müracaatları ilin olu· 
nur. (4081) 

• 
Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 

Müessesemiz.le milştcriler arasında yapılmış olan mukavelelcrdetı 
mütevellit bilcümle haklarımızı ı 6.941 tarihinde kurulan ve mcrke:ıl 
Ankarada bulunan "TUrklyc kömi\r satıs ve tevzi müessesesi,, ne de\" 
rettiğimizi ve müşterilerimize karşı olan vecibelerimizi df; bu mClesscsc· 

nln tamamen tekahül Eylediği ilan olunur. {3006) {4260) 

Garp Linyitleri işletmesinden : 
Müessesemizle milsteriler arasında Lmyit köml\rü sat~lıırı hokkfll' 

da yapılmıs olan mukavelelerden ıııutevellit bilcümle ~aklarımız.ı 1.6.94 
tarıhindc kurulan ve merkezi Ankarııda bulunan "TÜRKİYE KöMOf> 
SATIŞ Vr: TEVZİ MÜESSESESİ., rır.dcvrettlğimizl ve milşterilerimiı 
karsı olan vcclbelcrlmizi de bu muesscsenln tamamen tckabill eyledi 
ilfın olunur. (3005) (4259) 

Ereğli Kömürleri lıletmesinden ~ 
Müessesemizle milşterller arasın·ia Taş kömürü, kok kömilrü, brike 

ve tali maddelerinin satışları hak~ında yapılmış olan mukavelelerde!' 
mütevellit bilcilmle haklarımızı 1,6.941 tarihinde kurulan ve merke-zl p.rı1·, 
karada bulunan (TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESES 
ne de:vrettlğimizi ve müşterllerlmh:.e karsı olan vecibelerimizi de bu rni.l 
essesenln tamamen tekabül eylediği tlan olunur. (3004) (425~ 

::)ahıp ve Neşrıyat müdürü: Enıin Uzman Gazetecıl~ ve Ne~rı:>'' 

T. L. Ş. fAN Matbaası 


