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PNILIPS 
Merkez Sabş SaJonu 

Her marka Eski Radyoları Yeni Philips Radyolariylc HAZiRAN 
1 9 4 1 u ş GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETES i 

DeğistiriT. 
.... alııta Voyvnciı:ı r:ıl'HMi General Han 

iaşe işlerinin 
• 

Tanzimi için 
Yeni Kararlar 
iaşe Müdürlükleri ve iaşe Heyetleri 

Teşkili için Bir Kararname Hazırlandı 
Ankara, 4 (TAN Muhabirin

den) - Hükumet, halk ve milli 
müdafaa iaşe ihtiyaçlarının te
mini_n} kolaylaştırmak maksadiy
le vılayet, kaza ve nahiyelerde 
iaşe müdürlükleri ve ia~ heyet
lerinin kurulmasına karar ~er -
miş ve bu hususta bir kararna
me hazırlatmıştır. 

Vichy'nin 
Kararları 

Müstemlekeleri 

Kendi Müdafaa 

Edecek 

Bu Vazife Vichy1de 

Bulunan General 

Weygand'a Verildi 

Son Toplantıda 

Winant'ın 
Seyahati 

Amerikanın 
Harbe Seri 
Müdahalesi 
İsteniyor 

Winant1m Bu i ş 

için Amerikaye 

Gittiği Anlaşı ldı 

Bir Habere Göre 
Vilayetlerde teşekkül edecek 

iaşe heyetleri mıntakalan dahi
linde iaşe işlerinin iyi bir şekil
de tanzimi ve ihtiyacların ma -
halline sarfedilme~i icin lüzum
lu gördükleri tedbirleri alacak -
lardır. Heyetin istigal mevzuları 
şu suretle sıralanmıstır: 

Suriye 'nin Siyasi ve 

Askeri Müdafaası 

işi Görüşüldü 

Avustralya Basvek ili Menzies, İ ııgilterede. dahiliye emniyet nazırı Morrison'le birlikte dahili 
muhaCaza kıtalarını teftiş ederken Elçi, R. H ess'in Sulh 

iaşe Müsteşarı ŞcCik Soy.-r 

1 - Halk ve milli müdafaa 
ihtiyaclarını temin bı:ıkımından 
her türlü tf'dbirleri almak 

2 - VilavetlPrin yiyeCT'k. içe
cek, yakacak gibi zaruri ihtiyaç
larını mahallen kar~;ılamak için 
lüzumlu tecihirlere tev"ssül et
mek. (Devamı: Sa. 5, S ii. 2 ) 

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

DARLAN'IN 
BEYANATI 
ÜZERİNE 

Paris, 4 (A. A.)- "D. N. B.,, 
"Les Nouveaux Temps,, gazetesi 
Vichy'de dün General Wey
gand'ın da iştirakiyle yapılan iç
timalan ve Suriye hadiselerinin 
jn.kişafını tetkik derek Fransa -
nın müstemleke İmparatorlu~u
nu kendi siliihları ile müdafaa e
deceğini yazmaktadır. 

Suriye hadiseleri dolayısiyle 
Fransız h ükumetinin General 
Weygand ile müzakerede bulun
maYl faydalı görmüs olması ga
yet tabiid ir . Cünkü Weygand 
şimdi Şimali Afrikada Fransız 
murahhası olduğu .l!ibi evvelce de 
Suriyede Fevkalade Komiserlik 

Suriye'yi 
İşgal İçin 
Hazırlıklar 

İngilterenin Bütün 

ihtiyat Tedbirlerini 

Aldığı Bildiriliyor 

lngilizler Beyrut' a 

Bombalar Attı 

Şartlarım da 

Hamil Bulunmaktadır 
Vaşington, 4 (A. A.) - Müs

takil Fransız ajansı bildiriyor: 
Arnerikamn Londra büyük el

cisi Winant'ın Vaşington'a dönü
şü gitgide en esrarlı bir mesele 
mahiyetini almaktadır. 

Bazıları Rudolf Hess tarafın
dan bildirilen sulh sartlarını J{e
tirdiğ'ini söylemektedir. Diğer ba
zı kimseler ise Amerika harbe 
girmediği takdirde İngi1terenin 
harbe nµıayet vereceği manasın
da bir Ingiliz ültimatomu getir
diğ'in i beyan eylemektedir. 

Brenner 
Mülakatında 
konuşulan 
Meseleler Ankara Sefareti Baş 

Katibi İle ikinci Katibi 

etmiştir. 
Vichy müzakereleri Suriyeyi 

bir İn~iliz hücumuna karşı mü
dafaa etmek için icap eden aske-

Dün Amer ika Büyük Elçisini kabul ederek görüşen Mareşal 
Petain, son seyahatlerinden birin de Londra, 4 <A.A.) - Reutcr'in 

Gazeteler bu seyahate makul 
sebepler araştınyorlar, ve 5U an
da anclik çok mühim hadiseler 
dolayısjy~e böyle bir seyahatin 
yapılabileceğini yazıyorlar. 

Brenner mülakatı hakikaten ge -
rek Aprupa, gerek hafij lçın yeni 
safhalar açacak derecede bilyük 
bir ehemmiyeti haizdir. Verilen 
kararların tesirleri yakında hem 
Avrupada, hem de Akdenizde gö
rünecektir. İki devlet reisinin ma
sa başında verecekleri karar ile 
Avrupa me~elesinl halletmek ve 
Avrupaya sulh getirmek mümkün 
olacak mıdrr, bilmiyoruz, Bunu 
da hadiselerin inkisa!ı göster.? -
cektir. 

----------~~-------...---...---------------. .iiplomatik muharriri şunlan ya-

l zıyor: (Devamı: Sa. 11 Sü. 5) 

lstl.fa la rı nı Verdı.ler r i v e siyasi tedbirleri tesb it ey
ıemek maksadiyle yapılmakta -
dır. Yakın Şarkta İngilizler b ir 

Amiral Darlan'ın Milli Müca- takım entrikalar çevird ikleri ci-
dele tarihimizi tahrif eden heze- hetle Fransa lakayt bir vaziyet
yanlart. vurdun her yerinde derin te kalmazdı. Bugün yalnız Fran
bir hiddet ve infial uyandırmak- saya ait olan müdafaa bah is mev 
ta devam ettiği gibi Fransayı zuu değildir. Fakat ayni zaman
Türkiyede temsil eden bazı di~ da hemen hem en her gün yapı
lom~tl.arı da fev~.ıa.?e müteessir lan İngiliz tahriklerine nihayet 
etmıştır. Bu teessuru duyan dip- b ir cevap vermek mevzuu bahis
lomatlar , artık Vichy hükumetini tir. 

M. Zekeriya SERTEL ' tem~il etmemiye karar vermiş- Vaşin~ton h ükumeti ve bil-

Her mühim hadisenin ari • lerdıfr. Btu' abradka. ~br~ns1anın A"?ka- hassa Roosevelt bilm elid ir ki, 
fe . d b' l Al n ra se are ı aş atı ı o up aynı za- Avrupa milletlerinin tesanüdü 

v sın e ır eşen ma mand f t .. teşa lığı · · e Italyan devlet reisleri, Girit f . . a se .are mus r va~ı- ~ıttikçe d aha sıkı b ir h ale ~el -
harbinin b"tm . . ·· ı k' baş esını de üa etmekte olan Belm mekt edir Fransa bu tesanüt çer 
lıyacak 

1
1 esı~ı mu e~I ~mp h~= ile sefaret ikinci katibi Mack çevesi dahilindeki mevkiini ,..;;n= 

..ı· o an yenı ve mıı 11 "' Be v· h h .. k. t· . t• d ,.. ~ \.l.ıseıerin arifesinde tekrar Br~n- ngner ıc . Y u. ume ıne ıs ı- en güne sağlamlaştırmaktadır. 
tıer geçidinde buluştular. falarını vermışlerdır. <Devamı: Sa. 5. Su. 6 1 

h l<.?nuşulan meseleler hakkında 
111enu~ resmi bir tebliğ neşredil -
rı:ı ernıştir. Fakat, Berlin ve :-torna 

1 atbuatının neşriyatından Hitler 
tıe Mussolininin neler konuştuğu
~ u anlamak müm~ündiir. Hu ga
il~~lerin verdiği ma!Cımata göre, 
le 1 .devlet reisi bilhassa ti~ me;se-

Dil Kongresi 
ıle meşgul olmuşlardır: 

General 
Marshall --
Yeri Gizli Tutulan 

Bir Başkumandantığa 

Tayin · Edildi 
Londra, 4 (A.A.) - Resmi g:ı -

zete, General Sir James l\ıfaıc;hal 
Cornwall'ın başkumandanlık vazi 
fesine tayin edildiğini bildirmek 
tedir. Tayin 14 nisandan ınute -
berdir. Vazifesinin nerede oldu -
ğu hakkında bir sarahat ~ ·oktur. 
14 Nisan, kendisinin orta şark iş 
leri mütehassısı sıfatiylc digcr 
murahhaslarla birlikte Türkıyc 
Genelkurmayile Ankarada yaptı
ğı görüşmelerden Mısıra avdeti 
tarihine tesadüf etmektedir. Toplanıyor 

ti/ -: ~vrupada harp bi~nıiş -t · · Butun Avrupa kıtası mıhve - Vazifesi yerinin gizli tutulm·ısı, 
ın elinde bulunmaktadır. 1928 den 1932 ye kadar sefaıet 
le~u .kıta üzerinde mihver dev - Kongreye Mütehassıslar Çag""' ırllacak ataşemiliteti sıfatiyle Berlinue bu 
hi lbe:ıyle harp halinde bulunan lunduğu için Almanların genera-
liz1 ı~ devlet olmadığı gibi, Ingi- Ankara. 4 (TAN) - Uzun bir nüz te~~i~. ~~lmemiş olmakla be- lin usul ve telakkileri hakkında 
l'akcrın Avrupaya asker çıkara - zamandanberi Türk dili ve gra- ~a~er onumu:~eki aylar içinde malfunat sahibi olmamalclrı dti§Ün 
el h.1!1"ada harp ihdas e~mewrj meri etrafında vaki olan dedi - mı~at ı:cıecegı haber verilmek- cesine atfedilmektedir. GP.neral 
S~ tnumkün görünmemektedir. kodulara son vermek ve bu mev tedır: D!l ko~gresine şimdiye ka Marshall'in, harbin muayyen ba
ess"halde Avrupada sulhiin te - zu üzerinde ilmi araştırmalar dar ılmı ehlıy~t ve liyakatlariy- ZI inkişafları vukubulduğu tak -
l'l'l r ettiğini ilan etmek ve nor- yaparak mevcut kaide ve ıstı- le tanınmış mutehassıs kimseler dirde faaliyete geçecek bir maka
llıa'-'ees~slara göre, Avrupa kıtası- lahları tayin ve tesbit etmek ü- davet olunacak, bunlann çalışa- ma tayin edilmiş olması ihtımal 
ctn;, nı nizam dahilinde organize zere Maarif Vekaleti bir dil kon- rak hazırladıkları kaidelere is ti· dahilindedir. 54 yaşında olan ge-

lt~k zamanı gelmiştir. gresi toplamıya karar vermiştir. nat eder ek Türk dili ve grameri- neral Marshall sekiz lisana va-
ne ıtterle Mussolini Avrrıp:ır.m Kongrenin toplanma tarihi he - nin tedvinine çalışılacaktır. k1f bulunmaktadır. 
k suretıc organize edileceği hak r ·· --·--,--.... ---- ·----- ..... _m ___ ,,_,_ . .....,_,,,_....,,,,..,_ ...... ~-.. , 
~~~\~ı;;::ı~~n~~e~!i~Jes~~~~:~ M an da A I 1 ı n da 1< ,. 
tih ş ve b~lki de bazı kararJar it-

;z etrnışlerdir. 

di k - ~vrupa tek ba~ına kcn- s u R • y E 
le d e~?ıni geçindirecek vaziyet - 1 ı 
tnuh~gıldır. Avrupa san~yimin 
bir 1 aç olduğu ham maddı=·lerirı 

~ı::;~'.~""ı:ı:~~r.-t~~:~~e i~~~i ı YAZAN: REFı·K H. AL·ıo 
lıya; bı:;n Avrupa kırasını tamam- 1 
deniz ır kıtadır. Binaenaleyh Ak 1 
Ingilte t::ıınamen hfıkim olmak, Suriye, 
tan ~eyi Mısırdan ve Orta Şark . 
zaptı~ armak lazımdır. Giridin 
harbi dhn sonra Akdenizueki 

1 

da It~ e~efi budur. Bu hususta 
nizde Ya ıle Almanyanın Akde - Suriye, 

bugün biitiin dünya efkarını üzerine 
toplamış, çok merak verici bir v aziyet
te bulunuyor. Orada vukubulan hidi
seler her tarafta büyük bir dikkat , . c 
alakayla takip edilmektedir. 
1919 danberi nelere şahit olnın~tur? 
Fransız mandası ne ~ekilde işlemiş ve 
bugünkü vaziyete gelinciye kadar ne 
tahavvüller &eçinniştir? 

liği Y ve Orta Şarkta askPri iş bir 
tnüı&kapznaları 18.z•mdır. Brenner 
Clanlaratında iki taraf ba.şkuman
ki, ha;~~n bulunması~ şüphc!,'iz 
~adar~~. bu yeni safhaS\. He a-

Okuyuculanmız. hu suallerin cevap]annı, ii<itat 
~ Refik Halid 'in yanndan itibar en n~~re 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 
\.. ~ 

başlıyacağnnız bir ser i mak alesinde hu
lacaklardtr. 

Size "manda aıtındaki S uriye" yi tanıtacak ol::ın 
bu yazıl8l'da vak alar objektif biı· şekil
de tesbit edilmiş, son 22 senenin had i
seleri miitalaa yürütülmeksizin hülasa 
olunmuştur. . . 

Cenup komşumuzun k arma kanşık vakııhlrla do
lu olan ve Pt:k az kimse taraf,ndan bi
linen ıııergüzeştini , okuyucularımı·ı:, üs
tat Refik Halid'in kaleminden ze l'kle 
takip edercklerdir. ______________________ _; 

r-·-· -- ••-WW "\ Suriye etrafında yapıtan bütün 
; hazırlıkların yalnız Fransızlarla 
i Alınanlar tarafından yapıldığını 
: dt.i~ünmek yanlıştır. Şimr.h Irak 
: taki vaziyet umumiyetle t&ı;flye 
! edilmiş olduğu cihetle Büyük Bri 
i tanya da Suriyeye müteallik ola. 
: rak bütün zarw:i ihtiyat teab•l'ıe-
5 rinı almış bulu:•maktadır. 

1 Brenner 
· MülCikatı 

Kat'i Taarruzdan 

Önce Yapılan Son 

i Beyrut bombalandı 
E Vichy, 4 (AA.) - Ofi AJarıı:ı -
$ nın bildirdiğine göre, 4 Ingiliz 
! bombardıman tayyaresı ı.u sabah 
S el'kenden Beyruta hücum C'trnış . 

Görüşme İmiş ! : ı ;r. Petrol depoıun '·:ı bombalar 
: atıimıştır. Bir ı.fop,•.,.·n is:ıbt:?ı v5. · 
S ki olmuş ve bazı bİ.1aJar y;ımıa; 

M··ıa"'katt y·· k• i tır. Bi.r Fransı:?: s'..lbayı He i.Jir l<'ran u a ur ıye: sız erı yaralamıuı·,r. 

l'I M.. b ti 5 ''Suriyeyi derhal işgal 
e unase e er i etmemiz lazımdır,, 

d T tk•k Ed•I • ıi Londra, 4 (AA.> ·- Oaily Mail e e 1 1 mış • : gdzetesi ba~makalesirde 1ıyo.· 
: l<i. 

Berlin , 4 (A.A.) - Bir hususi "Suriye har~'<alı nc.cen grl'ik-
muhabir bildiriyor: tililiyor? Hitler, o, hıç vakıt kay 

Hitler - r.,:lussolini mülakatı Ber betmiyor. Ginde sahıp olur ol . 
linde askeri vaziyet inkişafının i- maz Mussolini ıla gi)rü~1~tye git
cabettirdiği tabii bir hadise (•la- a.,, (Devamı: Sa. 5, S il. 4) 

Amerikanın Londr a Büylik El~isl 
Winant 

rak telakki edilmektedir. Bu mü
lakat bekleniyordu. Çünkü iki 
diktatörün her mülakatı arasında 
ki mutat fasılalar gelip ;;ec:mi~ti. 
Münhasıran stratejik l)İau bu 

konuşma hak~ında fara~~yelerde 
~ulunmak müşküldür. Fakat Bal 
kan teşkilatına ait bazı r.ıE:s~lc -
h>rin ve Türkiye ile münasebet
lerin bilhassa mevzu teşlcH e tmi~ 
olmaları aşikar gibi gözi.lkuyor. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 1) 

Mısır Kabinesi 
Krala İstifasını 

Verdi 
Kahire, 4 (A.A.) - "Reuter., 

Mısır kabinesinde tadilat yapıl
mak üzeredir. Nazırlar Başve -
kile istifalarını vermişler ve Baş 
vekil de Kral Faruğa istifasını 
takdim etmistir. 
Öğrenildiğfne göre. yeni kabi· 

ne yarın ayni Başveki1in r iyasc· 
tinde teşkil olunacak ve Saadi 
ve Waft partileri yine hükume
te iştirakten imtina eylivecek -
!erdir. Waft partisinin hala ka
bine dışında kalması katiyen bir 
harici siyaset meselesi değil, fa· 
kat sırf dahili siyaset meselesi
dir. Filhakika Waft milli hi'ık(ı
mete istiraki kabulden evvel u
mumi seçim istemektedir. Hal -

(De,·amı: Sa. 5, Sü. 7) ı 

~1&?43 
Düşündürücü . Uç Fıkra 

Yazan: Refik Halid 

Gerek padişah, gerek diktatör olsun, devletin tek ha, tara
fından kontrolsüz idaresi sistemi, tarih sayfalarım kanş

tmp had iseleri tetkik ederken insanda pek haklı olarak bir isyun 
lıi!-ısi uyarıdırıyor. Mesela, birkaç gün evvel, Sezarlar d evrini yl'
nidcn ı:öıden geçiriyordum; istibdadı gayet iyi anlatan, anlahn ak 
değiJ, tec<.ssüm ettiren bir fıkraya rastladım: Mükellef bir z.iyafef 
esnasında çılgın ve h unhar İmparator K nligüla, durup dururken. 
kahkahalarl a bir gülmedir tutturmuş. Yanında oturan iki K onsül, 
ne,csindeıı kendilerine bir iltüat ve bir ihsan umarak, dalkonık
ça 'ıuı.rekt?tlerle bunun sebebini sormuşlar. Sezar demiş ki: 

"- Şimdi, istesem ikinizi de boğdurup Tibr n ehrine attıra· 
bileceğimi düşünüyorum da ona gülüyordum!,, 

Geçen gün de parlmanter usulle idare edilen bir milletin ta
rihini karıştınrken şöyle bir fıkra göz'üme ilişti: Yedi erkek çocu
~u olan bir mebus, kabinenin siyasetini meth üsena nıak.sadiylc 
kürsüye çıkmıya hazırlanırken muhalü partiye mensup bir arka· 
tl aşı et"ğinden çekmiş: ' 'Birader , demiş, yedi oğlunu da birer sag
lam ım·muriyete ve işe yerleştirnıişsin, hala hükumetin hoşmı:ı 
giuııiye ralışmak için n e sebep var?,, mebus, kürsüye do/:rn yü
r ümesine devam ederken cevap V«'!nniş: "Doğru ama kanm Gebe-

dir!,, 
Harp sonu, yeni bir dünya kurubcağından bahsedildiği , .c 

devlet idaresi sistemlerinin hararetle incelendiji şu sırada lıu iki 
fıkranın ümit kıncı mahlyetlerini düşünürken bir taraftan huhe 
sebebiyet verip diğer taraftan sulbü tesis edecek olan cliplonıat
Jau ait hir fakra ile de karşılaştım. Bir mecliste harp aleyh inde 
koıııı~ulıırkcn diplomatın bir i: " Harp mi, demiş, bu o kadar mutlu. 
bir ~ey cl<'ğildir. Zira sulhte bir ki;ıinin ölümü teessiire dt!ğcn J,fr 
vakadır; lakin muharebede yüz bin ölü, sadece bir btatistiklir!,, 
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TOrklye Ecnebi ITDrklye Ecnebi 
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~-------------------------------' 

Mısır'ın 
Müdafaasının 
Ehemmiyeti 

İngiliz.ler Mısırın mud faa na bil
yuk ehmm yet vermekte ve bu 
mUdafa yı tehlıkeye du llrecek 
mevkilcrın dü m nl rı tarafından 

zaptedılmeme i ıçln buyük gayret 
sar!etmektedir. Son gi.lnlerde htı

men bütlin İnglhz m tbuatınm ve 
askeri muteha ı larm İngiliz ve 
Hur Fransız kuvvetleri tarafın -
dan derhal i gali uzerlnde ısrar 

etmelerinin sebebi budur. 

Mısır'1n Müdafaası: 

Mısırda Nilin sol sahilin· 
den ba hyarak starbe doğ 

J'U uzanan ,·eni bir müdafaa hat. 
tı tesis edildiii haber verilmek
tedir. 

Bu yeni tedbir, Almanyanın 
ayni zamanda Nil deltasına ''e 
Süveyş kanalına karşı iki taraf
tan taarruz yapmak ihtimali göz 
önünde bulundurularak alınmış 
olacaktır. 

Uzak sarkla l{arp arasında, 
tok mühim bir coirafi ve stra
tejik mevkie malik olan Mısı· 
rın Sudan ile beraber 22 milyon 
nüfusu vardır. Mısır, Hindistan. 
dan sonra en mühim bir islim 
ınemleketi. ayni zamanda islim 
aleminin fikir merkezi olarak 
~hret almıştır. 

Mısır iki taraftan (Öllerle ta-' . bii bir surette himaye edildiğı 
halde bir çok defalar istilava ui 
ramıştır. Fakat buıtün. Arabis
tan tarafından ıtelecek bir taar
l'Uzdan ziyade, Sirenaikten ge
len taarruzdan korkulmaktadır. 
Arnbi:dan tarafında müdafaa e
dilecek yalnız Siivevş kanalı, 
Yani J 60 kilometrelik bir cep
he varlır. 

Küciik harp t{emileri dahi bu. 
rada faydalı ve müessir bir rol 
oynıyabilirler. Hatırlardadır ki 
"eçen harpte İngilizler bu cep
hevi kolavhkla miidafaa etmi -
lerttf. Fakat o zamandanberi 
harn tekni~i esasb bir surette 
deiişti~inden General Wave11 in 
bu cephede de esaslı miidafaa 
t .. rtibatı almıya lüzum gördq
iü anlaşılıyor. 

Garp cihetinde ise hudut 1 AOO 
kilometttden fazla uzanmakta
dır. Siinhesiz hu hudut cöl ile 
cevrilmisfir. Fakat bir çok yol
lar hu çölü katetmektedir. Bu 
Yollardan Nile dohu riiretka
rane h11reketlere daima intizar 
edilebilir. 

Mısırın kendini müdafaava 
lnuktedir bir ordusu yoktur. 
l 936 ya kı>dar İngiltere zavıf 
kuvvetlerle Mısırın müdafaasını 
Üıerine almıştı. Ancak bu tarih. 
te. Yani iki memleket arasında 
ittifak muahedesi imzalandıktan 
SOnl'a, memleketin askeri işgali 
SOna ermiş. ve Mısır f nl(iliz mii. 
tehassısların rehberliği altında 
bir ordu teşkil etmiye baslamış. 
tı. Bu ordu meldana gelince~e 
kadar fngiltere. muayyen rnik
darda kuvvetlerle Süve,·şin mü
dafaasını üzerine almıştır. 
Mısır da, diğer arap memle

ketleri 1tihi. milliyet cerevanı 
da dahil olduiu halde muhtelif 
---

cereyanların ,.e nüfuzların kar
~·ıl11.tşhi!ı bir memlekettir. Bil
hassa İtalyanlarm bu memleket. 
te teşkilat ve propagandaları 
2öze çarpmaktaydı. 

Mısırda son senelerde bir çok 
hi.ikiimet deği iklikleri olmuş. 
tur. Ve hükumetlerin hattı ha
reketleri, İngiliz muvaffakıyet 
'eya mağliibi;\ etlerine göre isti 
kamet almustır. 

İtalyanlar, geçen sene Mersa
Matruha yakla tıkları zaman 
Mısır harekete geçmemi tir. Ka
hire hükumeti Alman} a ve ital. 
ya ile siyasi münasebetleri kes. 
mekle iktifa etmi tir. 

Nilin suladığı bereketli top
rakların temin ettiği muazzam 
kaynaklar -senede iiç pamuk 
mahsulü ı:ılınması- ,.e strate.iik 
me\'kii dolayısiyle Mısır, İngiJ. 
tere imparatorluiunun en esas
ı. parçalarından biridir. 
Drang nach Osten prensipinin 

vazii olan Rohrbach. bu rnem. 
le.ketin stratejik mevkii hakkın_ 
da muasırlarının nazarı dikkati. 
nj celbetmiş ve ingilteres e an
cak Mısırda bir ölüm darbesi in
dirilebiJeceğ-ini söylemi ti: Mii
balı1ğl!h olmakla beraber bu fik. 
rin bu~iin Berlinde unutulmadı· 
iı hissediliyor. 

Ernest Renan'ın, Süveyş ka
nalını açan Ferdinand de Les
seps'e söyleliii şu sözler, buııü
nün hadiseleri karşısında derin 
bir mana kazanmaktadırlar: 

"De Lesseps, hu eseriyle. is
tikbalin büyiik muharebelerinin 
mevkiini tayin etmiştJr.,. 

Suriye ve Kıbrıs: 

H indistan ve bütün uzak 
şark yolunun anahtan o

lan, İnıiliz imparatorluğunun 
sütunlarından birini ve Akde
nizdeki İnııiliz hakimiyetinin te
melini teşkil eden Mmr, çok ya_ 
kında zamammızın en mühim 
harplerinden birine sahne ola
caktır. 

Mısınn Almanlar tarafından 
İşgali, hiç şüphesiz. harbin bit. 
mesi demek delildir. Harbi11 
mukadderatı, esas cephe olan 
Atlantikte taayyün edecektir. 

Fakat bütün orta sarkta mu
vakkaten dahi olsa, İngiliz nü
fuzunun sona ermesi, Akdenizin 
İtalyan ,.c Alman denizi haline 
~elmesi demektir. 

Böyle bir vaziyetin dofuraca
iı bü~ ilk siyasi, iktisadi ve as
keri neticeler ve komplikasyon. 
ları şimdiden tahmin etmek im. 
kansızdır. 

Bunun içindir ki ingilizler, 
Mısırın müdafaasına büyük e. 
hemmiyet vermekte ve bu mü
dafaası tehlikeye düşürecek 
mevkilerin diişnıanları tarafın. 
dan zaptedilmemesi için büyük 
gayretler sarf etmektedirler. 

Suriye ve Kıbrısın Almanlar 
tarafmdan işııali. M1S1r için tch. 
likelerin en büyüğünü teşkil e
decektir. Son &ünlerde hemen 
bütün İngiliz matbuatının ve 
v.skeri mütehassıslarının Suriye. 
nin İngiliz ve Hür Fran.sız kuv
vetleri tarafından derhal İşgali 
iizeriode ısrar etmelerinin se. 
behi hudur. 

Reuter'in askeri muharriri 
General Gouıth'un şu sözleri, bu 
endişeyi aksettirmektedir: 

'"Eier İngiliz hava kuvvetleri, 
Halepten Hayfaya kadar bütün 
şarki Akdeniz sahili boyunca 
sağlam surette yerleşirse, İrak. 
ta ve Basra körfezindeki sağlam 
üslerin müzahereti ile, Kıbrıs 

(Arkası 4 üncilae; 

f (•lif~~!iieiiME 
GONEŞTEN ŞiFA ••• 

bll}Güneş banyosu için, insanlann 1 banyosu yapmak için mahsus 
de dUkJarı ilk tedav~ vasıt:asıı'hr, yer bulun.~rdu. Bundan ha ka, 
1- rler, Buna en eskı teda'l't 'aı;ı- mahsus, guneş banyosu yeri ula -
.,,_••dır, demek daha doiru olur mıyanlar için de, güneş mabet • 
8 

11
Detterim, çünkü cüneş banyo· leri yapılırdı ... Biraz derin düşü

ı:u insanlar, kendi fikirlerini iş nillilrse, bu güneş mabetleri Tan 
lii ?ek bulmuşlar değil, hiç dh • rılara kurban kesmek için yapı • 
ı.:'ı,~eden _ve tabiatin s~vkiyle lan mabetlere benzer, bu mabet
ııu ~ etmış olsalar gerekt_ır. n~- )erin iki türlüsü de insanlann 
le ıze evlerimizdeki kedıler lu- kendi nefislerine hizmet etmek 
b.erhlllatı;fla~. Bilirsiniz ki, kedi, için buldukları şeylerdir: )~inde 
t•, .~~· bır .. ·~~pte~. hastalanın kurban kesilen mabetlerde pişi
bir Üliine. surune, guncş g~J.c'! riJen etlerin dumanı lBnrılara, 
h.· Yere gıder, orada kcndbJ'll külbastılan bize güneşe tapıııılan 
"' et • ' l11s hU)e ça.~1Şır... mabetlerdede terlerken, clunı~m 
lıl öhnlar. guneş ban) osunu .. ııa- Tanrılara gülmekte~ gelecek ufl
ı,111 ennuş olursa olsun, guneş yet te bize olsun, dıye ..• 
be .Y0 su pek eski zamanlaı·cfan • 
tın '\bilinirdi. Bir rivayete göre o
~ 1 

k defa tatbik edenler eski 
~ ISırlılar olmuştur. Bu rivayet te 
hal&k IUneşinin daha hol ve da
l>' eskin olmasından ··ıkmış olsa aerek, " 

TAN 

(MllNAKALE İŞLERİMİZ 

Münakalit 
Vekil etinin 
Politik ası 

Münakalat Vekaleti devlet 
bütiınhigu içinde bir kül· 

dı.ir. Bundan dolayı mevzuu -
muza girmeden evvel -::emiyct 
hakkındaki düşüncemizi hililsa 
etmeyi faydalı buluyorum. 

Insanların cemiyet haJinde 
yaşamaları esastır. Esas olan ce· 
miyette de milliyet ve millet 
asıldır. Bu düşünceden mülhem 
olmıyan milletler ergeç çokmi· 
yer mahkumdur. Çok eski asır
lardanberi fikir adamları, dPv • 
let adamları ve nihayet kütle -
lcr cemiyetin yaşama nizamını 
kurmak için birçok fikir, emek 
ve kuvvet sarfetmişlerdir. Bu 
asrın son yıllarına kadar hiç -
birinin mesaisi en doğru ve E'n 

faydalısını bulamamış ve müte
madi hercümerç içinde kalmış
tır. 

Bu sırrı tek olarak ve en doğ 
ru bulan Tı.irk inkılabıdır ve e
sasları bu inkılabın mevhidu o
lan Cümhuriyet Halk Partisi -
nin realist ve sırri hükı.im ve 
kaideleri olmuştur. 

* * O programda vatan, millet 
mefhumları ve bu mef -

humlar içinde toplanan kult1.Jr, 
sıhhat, iktısat, siyaset, içtimai -
yatın vatan müdafaası, ahlak te
lakkilerini tespit eden hüküm -
ler, bir anda ve bir arada mii -
talaa ve mülahaza edilince 'rür 
kiyenin ve Türk milletinin ef. • 
radı geniş ve tam vasıflı tek bır 
aileden ibaret olduğu, böyle sa
yılıp böyle kabul edıldiği telak· 
kisi meydana çıkar. 

Yazan: ---

Ana, baba, evlat ve kardeş -
ten ibaret bir ailedeki kaideler 
- müsavat, şefkat, refah ve ya
şama telakkisi - ne ise tek ve 
büyük bir aileden ibaret oh:: n 
Türk cemiyetinde kaideler, mf'f 
humlar, bunun teknikleşmeı;in
den, vüs'atleşmesinden ve rna'
şerileşmesinden ibarettir. Ben -
ce bu cemiyet içinde yaşıyım 
büyük, kuçuk bilhassa 'nzifc 
alan her insanın bu telakki ıle 
yaşayıp çalışması borcudur. 

Işte bu prensip ne kadar lıer 
fertte vicdanileşirse Türkiye o 
kadar süratle ileri ve müteka -
mil bir memleket olur. Bence 
her şeyden evvel bizim Pn çok 
ehemmiyet vererek çalışacagı • 
mız başlıca ve birinci mevzu 
budur. 

* * Münakalat Vekaleti mevzu 
una gelince: Bu vekf.lP

tln çalışma mevzuları: Posta. tel 
graf, telefon, deniz, kara ve ha
va nakliyatı, alelumum liman 
hizmetlerinde toplanır. Bu mev 
zular yurtta yalnız insan, hay
van ve eşya naklini en ıyi tari
feler, en iyi vasıtalarla, en se
ri şekilde yapmaktan ıbaret 
zahiri bir görüş mevzuu d"'ğıl -
dir. 
Yukarıda bahsettiğimiz pren 

INCEDAYI 
sipler içinde istikbalin. en i~i, 
en ileri ve en mesut bır ccmı -
yeti olmağa karar vermiş, hsık 
kazanmış ve bu ideal ile ~alı : 
şan halkın, ktiltür mümıkalesı 
de dahil olduğu halde almak 
mecburiyetinde olduğu en ıyi 
ve ileri tedbirleri tatbikata ge
çirecek başlıca bir unsur ve va· 
sıtadır. 

Bizde başka cemiyetlerde ol
duğu gibi, muhtelif cepheli men 
faat meselesi yoktur. Ve karşı
lıklı haklar mevzuu da yokt~r. 
Bizde tek cepheli tek telnkkili 
bir nevi menfaat ve hak vardır: 
O da cemiyet menfaati, vatan 
menfaatidir. (Şu mesele, şu ted 
bir halk menfaati için alınmış
tır)' veya (devletin menlaati bu~ 
dadır) gibi telakkiler herhaııgı 
hır sahada hatadır. 

Bir idare adamı, bir ilim a • 
damı bir filosof bunun haricin ' . . . 
de düşünürse, cemıyet ıçm en 
ileri ve doğru prensipleri bul
muş ve koymuş olan Türk jn
kılabının esaslarını bilmiyor ve
ya inanmamış sayılır .. ~ncak 
hangi mesele tek telikktlı rnen 
faati ve maksadı bozııyoraa yal 
nız onun tahlil ve tenkidi doğru 
dur. 

işte Münakalat Vekllııa.ti, mü 
nakale işlerinin tekamiUı.ini.İ 
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1 Çöllerde Nelerle Harbediyorlar 1 1 

Mısırda, Almanlar Sollum 
istikametinden tekrar ta

arruza başlamışlardır. Mister 
Churchill, sahra harbinin insan 
harbinden ziyade makine harbi 
olduiunu. ve İngilizlerin 30 bin 
kişilik motörize kuvvetlerle 300 
bin kişilik İtalyan kuv~et!ni pe. 
rişan ettiklerini söylemışbr • 

Çöl harbinde kullanılan bu me
kanize ve motörize kuvvetler 
hakkında yukardakl resimler ve 
aşağıdaki ~Ubnat size bir fikir 
verebilir: 

törlerle mücehhezdir ve icabında 
hücum tayyaresi olarak da iş ıtör
mektedir. 

2 - İtalyanlar Savoi • Marçel
li tipin.de eski olmakla beraber 
kuvvetli tayyareler kullanmakta
dır. 250 hey.-ir kuvvetinde mo
törle müeehhez,lirler. 1250 kilo 
sikletinde bomba taşıyabilirler. 

M otollikktU kıtalar: 

Tanklar: 

5 - İtalyanJarın iki mltnl· 
yöz ve bir küçük topla müceh· 
hez Fiat tankları eskidir ve İn. 
.riliz tankları ile boy ölçüşecek 
hı:ılde deiildir. 

6 - İnstilizlerin müteharrik 
kuleli tankları hem da~a seri. 
hem daha ziyade manevraya elve
rislldir. 

Toplar~ 

ea~1:ı Yunanhlarda, daha sonra 
\>il • ISarlılarda ıüneş ban~ osu, 
tiJCUdün sıhhati, afiyeti için de· 
>'•' :anrıJara ibadet olsun diye 
tiJ~1 ll'dı. O zamanlardaki "Şehir 
~k,, Usulüne cöre yapılmış ki· 

Bu zamanda da plajlar birer 
güneş mabedi sayllabilir, hem de 
eski zamandakilcrden dahn mü -
kemmel. Çünkü güneş banyosiy 
le birlikte deniz banyosu ı1a yap
mak mümkündür. Güneş hayatın 
kaynağı ise, deniz de hayahn ilk 
vatanıdır. Onun için insan hem 
güneşte, hem denizde banyo YR· 
parsa - ifrata gitmemek, Hksine 
bir iş yapmamak şartiyle - onlar
dan viicudüne ifil et, birrok has
talıklara karşı da şifa bulur. 

Tayyareleı 

3 - İtalyanlar fsnanva har
binde kullandıldan silAhlı moto
sikletler kulanmaktadırar. Bu mo 
tosiketler mitralyözle mücehhez. 
dirler. Arkalannda da mlihim 
mikdarda cephane ta arlar. 

7 - İtalyan toplan eski, fakat 
dayenıkbdır. 

evlerinin danılannda, güneş 

1 - İngilizler burada Blen
heim sisteminde bomba tayyare
leri kullanmaktadırlar. Bu tayya
reler 300 beveir kuvvetinde mo-

4 - in.riliz motosikletleri ha
fif silindir ve hafif topla müceh
hezdir. 

8 - Uzun menzilli f...-iliz top-ı 
ları hem kalite itibariyle d~ha 
üstiin~ hem de bir kaç topun ısi
ni görecek derecede mükemmel
dir. 

ideal tutarak çalışırken, cemi • 
yet hayatındaki, yukarıda ışaret 
ettiğimiz, mühim rolUnıi nazara 
alarak bu prensip - ki bu pren
sıbi biz ayni zamanda en doğ
ru iktısat prensibi de sayıyo -
ruz - dairesinde işlemektedir. 

* * 
Muhtekirler 

Milli Emniytti 
Bu fikri şu misallerle hiraz 

daha tavzih edebiliriz: Bozuyorlar 
ı - Münakalat Vekaleti, 

mevzuları içindeki bransların, 
her ihtiyacı sürat, emniyet, is
tirahat ve ucuzluk bakımıııdan 
en iyi şekilde karşılıyac:ık tarz 
da bir programı esas almıştır. 
Bunda Teknik çalışmnk, l\lo
dern vasıta: gayedir. 

2 - Mesela: Posta h·lerinde 
herhangi bir köyden ayrılnus 
bir adamın köyü ile en seri ve 
ıkısa zamanda ve emin tarzda 
haberleşmesini temin edemiyt:n 
bir posta, telgraf idaresi yok de 
melttir. 

3 - Bir vatandaş oturduğu 
evin en yakın semtindeki pos
ta merkezinden yurdun en u
zak ve ücra yerindeki bir tanı
dığına herhangi bir pak~ti, her 
hangi bir havaleyi verebilmeli 
ve gönderilen adam, evine en 
yakın bir merkezden süratle ve 
tam olarak alabilmelidir. 

Keza, herhangi bir istasyona 
teslim edilen bir f§ya istikru-ae
tine göre her nakil vasıtasiyle o
tomatik olarak aktarmasını ge
çirip yerine emniyetle varabil
melidir. 

4 - Memleketimiz birçok çe 
şitli istihsal ülkesidir. Ayni za
manda iklimi icabı herhangi hir 
ayda yurt parçaları, muhtelif 
mevsim farkları içinde yasar -
lar. 

işte nakil vasıtalarımızı hu 
hususlara göre tasnif ederek ık 
mal ve işletmeye koymak b;ış
lıca esası.nuzdır. 

5 - Tarife işlerini demago -
jiden sıyırmak, başlıca dıkkat 
ettiğimiz noktadır. Devletçi 
prensiplerle yaşanan bir mem -
lekette millet malı olarak dev -
let eliyle kullarulanf.t1881t:ıların 
haklarını muayyen a ı;izgiden 
aşağı fiyatla halka yedinnek, 
bir eşyayı ayni çizgiden nşagı 
bir tarife ile taşımak, yani halk 
lehine vasıta hakkını geçirmf:k 
bizce yanlış bir iktısat prensi • 
bidir • 

ZekAnın son haddini, ıJmin 
ve tekniğin bütün icaplarını kul 
lanıp tedbirlerini çok verimli 
alıp maliyeti asgari hadde in
direrek ve işletmenin hakkım 
mahfuz tutarak halka faydalı ol 
mak ve ucuzluğa vasıta olmak, 
işte tarifedeki prensibimiz ... 

6 - Bütün bu vazif elertn iyi 
görülmesinde, teşkilat, vasıta, 
bütçe, iktısadi icap ve menfa -
atler kadar mühim bir cıhet te 
• ve yine ikt1Sadi mevzu ıçinde 
saydığımız - insandır. 

Onun için memur ve mfü;tah 
demlerimizin vazifede initiatif
li çalışmalarla çok randıman 
vermelerine müessir olacak tPd
birler diğer işler kadar mühım 
saydığımız mevzudur. 

Münakalit Veklleti teşkilatı, 
bilhassa posta telgraf ve de -
miryolu vazifeleri icabı olarak 
çok dağ~aktır. Ve memleketın 
içtimai teşkilltından uzak ka!
mış yerlerde çalışma m~~urı
yetinde kalmaktadır. Du 1tıbar
la kanuni haklannı iyi tanztm 
etmekle beraber aileleriyle bır
likte sıhhat işlerini, çocuk'arını 
okutma tedbırlerini de geniş şe 
kilde almaktayız. 

•• 
7 - işçi meselesini de e

hemmiyetli bir mevzu 
telikki etmiş bulunuyoruz: Biz 
de, vazifelerimizin hay:ıb atel
yelerdir. Ve vasıtalara bakım, 
onları bekliyen işçilerin elinde
dir. Onun için onların sıhhatli, 
neşeli, müreffeh, olmalarım iş
letmenin mükemmel oh~unda 
ve tarifelerin ucuzlamasında 
müessir saymaktayız. Bunun ı -
çin bu mevzuu da en mükem -
mel hale getirmiye karar ver -
miş ve faaliyete geçmiş bulu -
nuyoruz. 

iyi çalışan kollara mesaileri
nin mükifatmı vermek kararı
mızdır. Hareket halindeki vası 
talarda veya atelyelerde çalışan 
kafaların yapacakları buhı~ ,,e 

Yazan: Sabiha SERTEL 

Hükümet, harp başladıiı 
günden itibaren ihtikar~ 

mücadele için harekete ı;eçtı. 
Mahkemelerde mutat ~ını.zl~rın 
yamnda türe'.\ en bu ~ enı mticrım. 
ier bih tik yek Cm tutmıy~ baş~• 
dı Mücadele her gün şıddetınl 
arttırdı. Fakat bu l ekün bir tür. 
iti eksilmedi. Şimdi de kontrold~ 
<-ah an memurlar kin yeni bir 
kurs açıldı. Fiyatları mürakabe i. 
çin kontrolde çalısan memurlara 
ders \ererek asayişi temine çalış. 
mak gayet yerinde bir tedbi~dir, 
Asayişi bozan hırsızları, canıleri 
ele geçirmek için polisleri yeti$
tirmek üzere emniyetin polis mek 
tehi olduiu gibi, coordination 
hel etinin de iktisadi polislerini 
~ etiştirmesi bir zaruret oldu. 

* * Harp başhyalıberi memleket. 
te meydana ıtetirilen milli 

birlik. belki hiç bir zaman bu ka
dar kuvvetli olmamıştır. Memle· 
ketin istilaya uğraması tehlikesi 
karşısında. hürrh et ve istiklalini 
se,•en her vatandaş, hükümetin 
aldıiı tedbirlere yardım etmeyi 
kendine en bil~ ilk vazife bildi. 
Milli Müdafaayı kuvvetlendir. 
mek iôn, hazinenin varidatını 
arttırmak için konan veııtileri 
herkes memnuniyetle kabul etti. 
Hiç bir taraftan küçük bir itiraa 
sesi bile yükselmedi. Milli birliii 
kuvvetlendirmek için, her sınıf 
halk hükümetin etrafında bir 
çember çevirerek, sımsıkı birbiri
ne bağlandı. ,,. ,,. 
Köylü, memleketini mfidafaa 

için kendisine gelen davet 
emrini, bir nefer gibi selamlaya
rak kabul etti. Köyünü, tarlası· 
nı yuvasını bırakıp sevin sevine 
h~cİut boylarma kostu. Hamiyet. 
fi vatandaşlar keselerini açarak 
tayyareye, Milli Müdafaaya biz· 
met irin hudutsuz teberrülerde 
bulundular. Halkevlerinde. diitt 
teşekküllerde toplanan .,ençler, 
her çeşit insan, bir müdafaa har
binin '.\'iıklediii vazifeyi ırfilerek 
kabul ettiler. İsçiler memleketin 
müdafaası için kendilerine teklif 
edilen fedckirhiı memnuniyetle 
kabul ettiler. Milli birli!'in hie 
bir taraf10da bir aksama olmadı. 
Kadınlar, Bayan fnönü'ntln dave. 
tiyle bir kütle halinde vazifeleri. 
nin başına l{eçtiler. 

* * Fakat şahsi menfaatlerini. 
amme menfaatinin fevkin. 

de. memleket müda4\lasmı. her 
tiirlii şahsi hırslann 2erisinde te. 
lakki eden muhtekirler zilmresi, 
kendilerine vapdan daveti kabul 
etmediler. Memleketin mfidafaa. 
sında en hüviik esas olan iktisadi 
muvazenevi bozmada amil oldu
lar. Bir cok memleketlerde tfoa· 
retlerini ynluna koymak kin dtq. 
man ile elbirliii, isbirliii yapan 
memleketlf'•ini diismana satan 
bu sınıf. milli hirlii"i en kuvvetli 
olan memleketimi7.de bile wnmt 
birliiin dı ında kaldı. Hük6-
metin kendilerine karsı aldıil 
zecri tedbirlere. mahkemelerin en 
vüksek bir adalete dayanan ceza
larına rağmen bozt?un cıkarıvor 
isaviıııi bozmak istivorlar. Kon· 
frolde cahcan memurlann birer 
iktisadi nolls e:ibi hazırlanarak 
asr,•işi teminf' mecbur kalmalan. 
cahsi me,.faatlerini. amme men
faatinin fevkirtdt> tutan hu züm
renin yar11ttıih bir mec:buri;vet 
bir zarurettir. 

Kömür Ocaklarından 
Alınan Resim İndirildi 

Ankara, 4 (TAN) - Ere~l 
kömur havzasındakı ocaklardar 
istihsal olunan kömürlerden yu2 
de üç olarak alınmakta olan nis· 
bi resim miktarının yüzde bire 
indirilmesi Vekiller Heyeti tara· 
fından kararlaştırılmıştır. 

icatları cevapsız bırakmamak is- Dahiliye Müsteşarlığı 
tiyoruz. Ankara 4 TAN) - Emnıye' 

Bir buluş veya icat yapıldığı Umum Müdürü Ali Rıza Ce-
zaman ona işç~in adım veı: - vik'ın DahiJJye Musteşarlılına 
mek gibi manevı ve ayrıca prım tayıni yüksek tasdike iktiran ey
itası gibi maddi bakımdan_ rtlU lemış ve yeni MusteŞar bugün 
kifatlandırmak lazımdır. Bır lo ı vazı.f ye başlamıştır. 
komotifin veya vapuru mucıy • -·----------
yen mesafeye ve muan en su • 
ratle götürmek için hesaplanan 
kömür sarfiyatmı ayni 'i~~ai.~ al 
tında ayni işi, daha az ko~ıırl~ 
yapan bir ateşçi veya suvıın, 
memlekete birşey kazand&I'DlJ§
tar. o kazançtan kendisini de 
müstefit etmek bu kazaııcın te 
madiaini temin eder. Bu usulü 
mümkün olduğu kadar ge~le
teceğiz. 

Btitün bunlar kat'iyyen bfr 
idealden ibaret değıldir. Prog
rama girmiş ve tatbik sahaaır.a 
sokulmuş bulunmaktadır. Bu • 

gunun zorluklarına ve mahru
miyetlerine rağmen .. 

Bugunun ve yannın icabet • 
tirdiği vaziyetler karşısında mu 
nakale işlerimizi sıkıntısızca 
görmek onu mahfuz bulundura 
rak inki§afa gitmek bugün için 
tuttuğumuz yoldur. Dünyarun 
bu çetın hayatı biter bitmez 
memleketın munakalat i rı . 
nın bu umumı esaslar 1r. nd 
suratle ınkısaf edıp merh 1 .. 

ne varacagından eminim. 
(iktisadi Yürüyiiş) ten 
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NakleCien : ŞÜKRÜ KAYA Mısırın Müdafaasının 

Ehemmiyeti ~-M_e_m_ı_e_k•_t_ı_o_·po_r+_a_i_la,_"_j 
Itiraf ederim ki, "Bir milyon • \ ~ ~a "-Evet! Tam bir milyon lira!" ' f ı~ J i ] 

lir~,, s~z~nü. iş~tir işit~z, gayri- • ~ ~ 

(Başı 3 üncüde) 
ve fskenderiye deni• Ualeri em
niyet altına alınacaktır. 

ihtıyarı, ırkıldım!. Kalıte farkı •.1ı11-aıı.•'1ııı .. ı-•lll-•lll-I 
yüzünden kaybedilen bu para, 1

• 

bir vilayet köylüsiınün kesesıne BUGVNKU PROGRAM 
nazaran, azımsanacak miktarda 7,30 Program 18.40 Orkestra 
değil idi. 7 .33 MUzık (Pl.) 19 00 Konuşma 

Tirenimiz, Malatya istasyonun- 7.45 Haberler 19,15 Orkestra 
da, bir marşandizin gelmesıni 8.00 Milzik (Pi.) 19,30 Haberler 
beklediği için, fazla kalacak ıdi. 8.30 Evin s atı 19,45 TurkWer 
Şehre kadar gidip geldik. Duşun • 20.15 Radyo . ga· 
celerimızden, ağzımızın payım a- 12•30 Program zeteai 

ak 
. 12,33 Şarkılar 

yırın ıçin, kayısı almak istedim. 12.45 H berler 20,45 Sololar 

~n Kısa Zafer Müidesini Verdi: 
''Düımana Rastladık ve Y endlk .. 

Suriyeyi igalde ıeç kalmak 
ve Almanlann Suriveye verles
mesine mHuade etmek, her 
seyi tehiklel·e kovahilf"cektir 
Suriye hava meydanları İne:i1i'l
Jerin elinde olunca orta şarkta 
İncriliz h•va kuvvetlerinin t-ı.as. 
h bir S11rette takvh·ecıi t=''l(dirin. 
de. sa,~t 4\deniıde f nailiz kon 
trolii tf"min edilmic olacaktır.,. 

Göriilüvor ki, Mısırın doğru. 
dan doiruya ''e dolayıslvle "1tİ· 
dafaasında en mühim muvaffa
kıvet amili intıilterenin sarki 
Akdeniz bölgeı1inde hk olmaz
sa Almanvanınkine "1iisavi ha
va kuvvetlerine malik otması
dır. K1ıddeniz yolu ar1ldıld1tn 
sonl'B hnnun temini kabil R"Örül. 
mektedir. 

Maden-Malatya 
Kütalıga Arasında 
Neler Gördüm? 
Kayısıların Standart Edilmemesinden 

Lira Kaybediyor 

Hayret! "Taş yerinde ağırdır!,, 13,00 Muzik (Pl.) 21,00 Memleket 
derler ya: Doğru! Kayısı memle- 13.15 s emailer postası 
keti olan Malatyada, kayısıya has 13.30 MUzik (Pl ı n,ıo S rkılar 
ret kalmak - maddi bakımdan! - ..,. 21,25 Konuşma 
mümkün idi. 18,00 Program 21,fO Orkestra 

18,83 İncesaz 22,30 H berler 
JS.30 Zıraat taı:t- 22,45 Dana milzığl Sırası gelmiş iken söyliyeyim: Bu hadiselerden gayrete gelen İngl

faalıyetl ini arttırdılar. 10 Ey
Erlc •ölünde mühim bir mu-

arebe ;J1lptdar. tnıııız ve Amerikan 
apiı yukarı müsavi bir kuv

tae idiler. tnıiliz tilOIU on ıemi idi 
bu filonun tam altm11 üç topu 

Nellon emektarlarından kaptan 
J"in komutumdaydı. Amerlka
daha küçük hacimde il ıemlle-

nrdı, fakat daha bilyük çapta 54 
ı;ııu vardı. Bu ftlo bir kaç hafta lçin
:J1lpdmıı ve donatılmıştı. Bu kud
ıenç kaptan Ollver Hazard Per

rTnin mucizeli faaliyeti mümkün kı-
bllmişti. !terry daha hiç bir muh.a

bulunmamqtı. Sancalını tap
an teknenin adı Lawrence idi ve 
andi direline çekilen filAmada da, 

Chmapeeke' ıemlslnln kahraman kap
mm ,.aralanarak 61ürken 86yledl-

80ll *1eri: "'Don't lfveup the ıhlp= 
km lemlnı teslim olmasm" yazılı 

Kaptan ta)'falarbte heraher bir 
8Uclala atladı " fona e1lncle olduta 

..... nm aleti altmcla. kürekle 
ı,...ra s-Uıiu yanqtJ ·n ellndelııi 

forsa Niyacaran çekti. B• sead llay
ntlere deler bir bllcumla dü1man bat
nnı kırdı Ye hlittin !nsllia fllonnu 

nlltettf. Perr1'nfn ba saferi hildirdili 
ber tarihte bıalıiı lle mqhur olan 
er mliJdelerindendir: "J)üpnana. rH 

İacl&k ve yendik.- Harbin talihi dellt
miltf. Perry'nin zaferi Harrison'an 
'ı>etroiti almuıııa ve !ncilbleri nehrin 

hür yakuına a~rak onlan. Kanada 
totnldannda tam bir maililbi1ete 111-

tmMma nadı CS tlktqrin 1113). 
J[QıldcrilJ mqhıu Tecuıııacll bu ınu
harebede öldil. 

K-'4111 ı.tll8 te,ebblı.ll: 

Ertai JU Amerikalılar Kanadayı 
..... bir yoldan fstlll etmeyi tecrü
be ettiler. Jacob Brown ve Wlnfield 
8cott Niya1ara11 seçtiler, fakat Chip

wa •e Lamdlyoda (5 n 15 Tem
) yaptıklan bnh iki muharebede 

cet• mecbur oldular. Biru sonra İn
lerin Eric kalnine yaptıkları iki 

1lileom defedildi. Aynl zamanda Inıt-
zler 1777 sonbaharında Barıoylnin 

ptJiı sı"bl Nevyork devletini istill
lsalbftılar: fabt. filoı.n Komodar 
~ Domiııht tarafından Cbanıplaine 

IOllliJMle 7akıldı, ba yüzden İncillz ka
bnetleri de JCaudaya ~kilmiye 

olcllaı.r. 

Cenaba ıarbl b11c!udunc!a, Alabama
Greek lnzılderiliterl 1813 Aluto

Mumas kalainde'ki kadın, er
çol11k, çoc:aiu boiuh1arak, ta
• sirlıtiler. 

1tte o zaman, Andrew Jacbon. Te
baııbozuklan n bir be Ame

nizamfyesl1le yedi aya yakın b•
blr "rusman ıirlstl Ba nruıma

!114 Martında Tallapoosa buyük 
J'dan muharebeıiyle bitti. Kmlderi
bvvetf. cenubu prbide, kat't ola-
luulc!ı. 

Tine o ay lçtnde Napotyomtn dBı
!nsilblerln Amertkaya daha çok 

etler yoUamaıına yardım etti 
lutosta küçük bir !nı'liz kuvveti 
yıf müdafaa edilen Vaşingtona rirdl. 
ktiyle Toronto'da yapdu yaıııına 

llll1lbl:ldt olmak üzere. hir çok amme 
lnalarmı ve btlhassa Kapitotü yaktı 

Bahimora hiiewna kallmıtı, fa
t tardolanc\ıı. Bütün bu maharebe
• askerlikçe hiç bir clacmmiycti 

lrta. 

Wlbayet Brltan•alılar YPnİ Ort~""• 
"" 90ft bir hareket yaptılar. Sir Ed
rd Pakenham koınutaınnda 12000 
~Hk bir M41u, lllrHnunthı b9 sehrin 
r u a1Aiısrna cıktı. Geaeral J•ck

IOll, banan ,..nsı kadar kuvvetle. i]ri 
1mıt siperlerde taammı bekledi 

stHıler taarııua Weltlnıton emek
ertnl de lıttlralı: ettiruıekten reri kal

pıa• (8 SonHnun 1815) Bunlara cö
ft malltbiyet maoaıız bir kelime idi 

5 dakika, bozıanan ne demek oldutu
a &frı!nmelf!rlne klfi ıeldt. Tırpan

ean ıecen uflan ... ınm, •e periaarı 
c;arlı:en muharf'be meyda.,,nctı. 2600 

•e nrah bınkt•'""· lir Pdıen
lıam öl 1er arUJnda idi. 

Amerilralılarm eekiıı öli üc yanh-
1.,, .,.n1ı. Ancfr.,, JacklOD ~ibda 

l1r kahramanı ola. 

•u barı> ?eni tnır:'terede ve Fede
r ıt partidco kalanlar arasında. fe-
11 • ır: rulmdııte dntım ediyordu. 1814 
tlkklnanunda bualano bir kaç ıefi 
llartford da ton1anmt11ar ve ba:n ka
sarlar almıtlardı. Bu kararlar rollerin 

ıarlp bir deilırııetıi eseri olarak, bu 
parti,)'i Birliii tı,lı:il eden devletlerin 
hak ve aalihiyetlerinlıı mıidaf;lası 

pmpiyonu 7aptı. 

Jl'edera1iıtlerl11 mtlmesınterl, Hart
ford konvansiyonunda iıtedi'kleri ba•
ka te1ler araıında. ,,eni tnsflterede a
lınan, cünuük rnhnlerinin, blrliie de
ğil de, lliHelerl nishetlnde devletlerin 
her birine ayn ayrı verilmesi de nr
dı. Ba earetle birlik bllku,,.,e daJılmı, 
olacaktı. Sulh çahak yetitti; ıutlı ha
beri asıl dölü,enlere ıelmemlıtt; ma
ahe•e imzalandıtı "'8klt bile onlar ht
ll çarpı,ryorlardı. 

Filhakika sallı, Amerikan •e tnciliz 
maralıhasları arasında d(;rt af milzalre
reden ıonra, 18ı4 noelinlıı arifesinde, 
Qand'da imııalandı. 

Sulh, her feyl, harpten evTelld bale 
irea Hiyor, Kanada Ilı, •lrle•ik dev
letler arunı4üi lawclut ilıtillflannın 
hallini, 11111rahhaalan bınıln:rorn. 

Anslo ~ American ibtUlfımıt Hbep .. 
teri -10kl._., altlolla, ambarco, mil
nasebetlerin 'kesilmesi- Napolyonla tn
ciltere arasındaki ann ıfirm harple 
beraber ortadan lıallsı,.ordu, thtillfm 
111enaa lıabnunıttı. Bunanla beralter 
harp hiç bir ıeye yaramadı denile· 
mu. Amerikanın bitaraf mfatiyle id
dia ettili haldan tncUtereyı tamttır• 
naalr ictn slrittili 1"I harp, Amerika
lılarda wlueal duypya k\ITvetlenctınm. 
ba yeni milletin sa11ftık de...reslnin 
sona erdillnl sa.tamiıtl 

Bir taraftan Amerikan blrliii mub· 
kemletmil. ara sıra iltri ıürülen ay
nlık biı ve teırahilrlerini ortadan kal· 
cbrmıı; Amerikalılar içia ba11ı-h ne
ticeler nren ibeak devrini açımthr, 
(Ne yazık ki, bu devir Secer.ıiyon bu. 
bl1t. tlllkrar fakat mııvakbt olarak 
boııulacaktır.) 

Diler taraftan, Amerflralılann deniz 
zaferlerinden Yeni Orleendalıi 11lch
nm darbelerinden IOftr&, ba ClftÇ mO. 
lttle pençeletmenln lıola)' obna41rfmt 
herkes İY!ce ımlamıştrr. 

Hiıllsa, memleketlerinin ikinci bir 
iıtlldal harbini kazanmıt oldufanu 
söyif yen Amerika tarihçileri, ~ilci de 
bu Mtriimlerlnde ıntiballta etıJıemit· 
lerdir" 

NETİCE 

ilerleme ve tetJa11ilt devri: 

1815 yılı Amerikada ve Avrupada 
yeni bir devrin baılancıcıdır. Bu ta
rih181Z Anılo - Ameriken harbinin 
sıln ve yalı:ından allkah olt•af9 mlit
hlı Napolyon ıauharebelerintn 90na
dur. !:aten An-10 - Amerilren llarlıl 

icleta NapolV>n harbbıin tefentlatm• 
dan ılbl bir ıeydl. 

Tam bir aırr. yani 1914 cihan harbi
ne kadar, medeni llem. eskiden ya. 
J'8tnatfıtmdnn cbha iyi lılr sure.te ken
disini ~rpten konımu,tu. Artık devir 
ilerleme ve duzeltme caiıcbr. Buharın 
ve makinenin tezclh itlerıne tatbiki, 
sanayide bir delitlklık yaptı. !:en
cinlikle beraber refah da arttı. 

iç politika meseleleri milletlerin dü
.Oncelerincle harple ballohman dnala
nn )'erini hlttu. 

ı - Aıneribbhll fflrrlnftt seH""81. 
Amerikan hallınun çehreei 1'eHnne-

Fakat, İnJrilterenln, adada Vf' 

Cebelltll1'1k efhl dl~Pr muhff"me' 
hara uhnelerinde kifi mikdaP
da hava kuvveti teksif etmek 
mecburivetipip, hu isi biraz gik
Jectirpıekte olduiu hissedilnıek· 
tedir, 

Brenner Mülikatı: 
ıreıuıer mülikatı hakkında 

salahiyettar mahfiller. 
ketumiyeti muhafaza etmekle 
beraber, balyan matbuatı bu 
mülikatta mevzuu bahsedilen 
meseleler hakkında bazı tahmin 
Jerde, il~tta bulun.ınuflardır: 

Bu ırazetelere ıöre. mutat as
\ert müzakerelerin çerçevesini 
asmış olan bu mUlikatta. Mih
verin kat'I ve nihai zaferi elde 
etmeyi beklemeden evvel, Av
rupa Jutası kin sulh ihtimalleri 
tetkik edilmif, A vrupada yeni 
nizamın tesisi meseleleri ıörü
sülmüstür. 

Bu tahmfıı)er doira ime, Mih
verin. bulrilne kadar kazandıir 
ltütün ukeri muvaffakıyetlere 
raiınaa, nilıaJ aaferden emin ol
ınadıiuıı ve bu kıeı •~irmek 1-
cin eaaah tertibat almak zarure. 
tini hissettiiini ll'Ö9tenaektedir. 

Fakat, hiç olmusa, Sovyet 
Busn ile tam ltir işbirliği te
min fcf Umekıiıin, dün:vanın dl
ier kısımlarından tecrit elilmi, 
olan AnuNn1n kendi kendine 
:retmeei naümkün delildir. 

Almanva, ihtimal, ŞİJ'1ali Af
rikanın, MıMnn, Irak ve Suriye. 
ain lMali ile •u eksikliii telafi 
etmeyi düıllıımektedir. 

M. ANTEN 

Je ve atması olpntaımaya baıladı. O 
~dan ..,. AYr11paya arkuını ce
•ırenılr, keaıl luanal m ... leleriyle at-
1'9f8CÜ, Mllluu sarp ba"'81iıinclekl 
ıeniı kaJll8)danm inldl&f ettinne7e 
çahşa•alrtır, ~ 

Milli fikir baylece celiıtf. Buna~ 
belli batlı tezahürleri, bir taraftan 
konırmla 1ran11tılan Ye yüksek diva
nın brarlariyle Federal iktldann ku•
vetı......ı, eliler uraftan da. Birlltin 
Amerilıa kıtaaırıda, takip ettili poli
tibclU'. 

Füat daha yüksek bir tesanüdUn, 
Amerilra Blrlqik Devletini tqkil e
den devletleri milli blyük bir camia 
içinde birbirleriyle yaklaıtJnp peklet
tirmeelne intiuren ba birlik bir ta
raftan kuTvetlenmiye batlamıt olmak
la beraber, diler taraftan da muhte
lif havallnln cittikçe artan baıuıd men 
faatleri ile karıılaııyordu. 

Daha sensin, fakat daha lı:an,rk bir 
birlik içinde lhenlcle,meden önce, muh 
telif bavalinln birbirlerine karıı ıel
ıpelerinc her yerde tesaduf eclilmiıtir. 

SON 

MalatyaMar Bir Milyon 

r 

Kütahya kaleıinin oöriiıtü,ü 

Kompartlmanıma yerl~rken 
düşündüm: Önümüzde nl

mütenahi yollar var. 
Üçüncü kampanadan sonra, 

suyunu alan, istimini boşaltan 
lokomotif, rayları yutacakmış ~
bi ileriye dojtru saldırdı: Elveda 
Diyarbakır. 

Dümdüz yemyeşil bir ovada, 
ilk merhalemiz: Leylek. 

27 dakikalık bir yol alıı daha: 
Geyik. 

Saat, sabahm 10 u: Maden'e 
vardık. i$tasyon kalabalık. Gök 
yüzü bulutlu. Amma, hava ka
palı değil. Bu, topraktaki cevheri 
kıpkırmızı bakıra çeviren fabrika 
bacalannın kesif dumanıdır. 

İstasyona ielirken, daj(ların 
çevrelediği bir vidivi dolanıyo
ruz. Solumuz, dimdik tepeler ... 
Altımız uçurum ve cılız bir dere. 
Buraya, buiulan etrafı kaohyan 
kızRın bakır küspeleri akıyor. 
G\ındüz, manzaranın azaınıeti 
belli de,ıil. Pakat. ~ sfmstyah 
bir bosluk icinde kıpkızıl bir se
lale, gözlerinizi büvüler. Bakır 
renkli bir hale, iki dalın arasını 
kaolar. Bir sınai şehriAvin ki. 
Mlden'i kucaklıyan datlann 1-
cinden akar ve yine Miden'i ku
caJdıyan da~ların içinde kaybo
lur! 

Fakat, hat boyunun en ,,ıtto
resque yeri, Gezin ile Kürk is
tasyonları arasıdır. Yani, Gölcük 
kıyılan ... Dicleyi doyuran, uzun
lu"u 24 kilometreve varan ve 
('Ok şirin bir pölcuk olan Göl
cük sahilleri. Gezin'de emsalsiz 
bir plaj halini almaktadır. l(ıvı
nın az ilerisinde. ufak bir ada
cık var; Atatürk'ün nlşad bir e
melini, ıssız topraklannın sükötu 
icinde dinleyen ufak bir adacık ... 
Ebedi Sef, orasını bir mesire ye. 
ri yaptırmak istemls, sahilde de 
kendisi icin bir villa insasmı ta
sarlamıştı. Bu maksatla. Gezfn'e 
malzeme bile götürülmüstü. La
kiıı. onun vefa etmiven ömrü yü
zünden, bu emel, bujrün, ancak 
bir anma vesilesi olmaktan ileri
ye ıidememiştir. ... ,,. 
12.50 da Yolçatı'da durduk. 

YanTTnızda. ufak bir katar 

manevra yaptı. Elazığ yolcuları. 
buna aktarma ettiler. Yolaçtı. E
lazığ'ın iltisak noktasıdır ve ~
birle arası 45 dakikadır. 

Lilkn, katar yolculan için, Tun
celinin idare merkezini ıörmiye 
imkan yok. Çünkü, tren ancak 18 
dakika duruyor. Sonra, tekrar na
mütenahi yollara hücum! 

Bu hücum, ara yerdeki ufa}c is
tasyoplan istisna edersek, Malat
yaya kadar sürüyor. 
Yabancı bir göz, Malatyaya 

yaklat1ldı,i:tını, tabiatin isaretle
rinden anlar: Kani ağaçları, ö
bek öbek, yeryer sıralanan kaysi 
ağaçları... ... 

Ne yazık ki, bu seneki donla. 
rın azizliJline ve ihanetine kurban 
a;riden kaysilerimizden tam mana
siy le istifade etmesini bilmiyoruz. 
Yeryüzündeki emsaline nazaran. 
onlardan kat kat üstün olan, ge
rek kemiyet, 5terek keyfiyet ba
kunlanndan eşsiz bulunpn Malat
nlılann bu tebtl serveti. maale
sef, bugün tam manasiyle stan
dart bir meyva çeşidi haline ~e
tirileınemiştir. 

Bir müşahedemi anla tavım: 
Yübek ziraat enstitüleri meyva
cılık enstitüsünde iki kaysi tipi 
l{Önnüştüm: Biri, kehribar Ribi 
sanydı, di~eri de siyaha çalan 
kahve ren2i. .. 

Sordular: 
"- Bunlann arasında fark bu-

luyor musunuz?" 
Cevap verdim: 
- Evet. 
''- Halbuki; her iki nümune 

de Malatya kaysısı!" 
Hayret ettim: 
- Nasıl olur? 
"- Sebebi var: Koyu renkli

ler, piyuada satılan meta; kehri
bar j{ibi san olanlar da müessese.. 
de kurutulan ~•itler ... 

- Bu fark, teknik bir sebep. 
ten, yahut vasıtasızlıktan mı ile
ri ıeliyor?" 
"- Hayır! Sadece. itinasızlık

tan!" 
-Bu ihmalin, kaysinin kıyme-

tini dü$ürmek bakımından, tesiri 
olmuyor mu? 
"- Şüphesiz oluyor!" 
- Mikdarını tesbit ettiniz mi? 

J' azan : Vkil Bawn Çniren: Ba • Ça 

Malatyadaki esnafın diger bir Jti
yadı da pek tuhafıma gitmişti. 
Portakalı, tane ile değil, okka >le 
satıyorlardı. Bu vlkıayı, kış ay • 
!arına rastlıyan diğer bir seyaha
timde görmüştüm. 

Fakat, bu ve emsali şeyler, an
cak birer fiske ile işaret edıle -
cek ufak tefek Adetler. Bence, 
asıl dava şudur: Standard kayı
sı meselesının halli. 

Sivasa, gece yarısından son
ra vardık.Butun yolcular 

gibi, ben de şu feryatlarla ı.ıyan
dım: 

"- Sıvas hAtırası, beş "kuruşa; 
Sıvas hAtırası, beş kur~!,, 

Vakıa, darbımeselde &ôylendiğı 
gibi, Sıvasın bağlan görunmuş 
değil idi. Fakat hatırasına kavuş
muş idik! Bunlar, ne idi, biliyor 
musunuz? Ağızlık! Hem yerıı 
malına rağbet etmek, hem de 
kompartimanunızın önünü fer -
yattan kurtarmak dii§üncesiyle 
onlardan birer tane aldık! 

Sabahleyin, tekrar uyandıdğım 
zaman, Kayseriden eeçtiğımizi 
anladım. Gözlerimizi, saatlerce 
dolduran manzara şu ıdi: Uzüm 
kütükleri ... 

LAkın, Kırşehir ve Yozgat vi
lAyetlerimizin hududtlarına gir
dikten sonra, orta Anadolunun 
durgun, ağaçsız ve sarımtrak u -
fukları ile çevrilmı§ idik. Bu de
kor, Ankaraya kadar devam et -
ti ve tekrar gece içinde kaybol -
duk. Eskişehire geldiğimiz za -
rnan, vakıt, sabahın 3 ü idi. 3,35 
te Eskişehirden ka1kan katara 
geçtik. AJayonda yaklaşırken ikin 
ci t;>ir aktarmaya hazırlandık. 
Böylece, saat altıda, ayagımızı 
Kütahyanın toprağına dejdirmek 
nasip oldu. 

istasyonun karpnda Seramik 
fabrikası var. Demiryolu, bunun 
etrafında bir Lamelif çiziyor. Şe
hir, az ileride, bir-dağın eteğinde 
Kütahya ile litasyonu birbirine 
bağlıyan yolun solunda stadyum 
görünüyor. Çok büyük deiil, fa
kat ihtiyaca kafi ve tribünleri be
tonarme. 

Kütahya, Ankarayı hatırlatı -
yor. Aynen f(iyle: istasyon, dağa 
yaslanan şehir, aralarında yol. 
solunda stadyum ve kale. Ukin, 
fark burada: Kütahyanın kalesi 
sağdadır ve şehir, onun harabe
sinde geçmiş asırları anlatır. 

Jemilı AGLJ 

SPOR 

Fener ile G. Saray 
Pazara Karıllaııyor 

Fenerbahçe - Galatasu·ay bi -
rincl takımları önıimiizdel<i pa -
zar günü Fener stadında bir re
vanş maçı yapacaklardır Su mü
nasebetle, ikinci ve üçiıncü ta -
kımlarla Galatasaray - Fen('t te
kaütleri de karşılaşacaklardır. 

vlmi 23,25 Kapanış 

M. Meclisinin 
Dünkü 
Toplantısı 

Ankara, 4 <A.A.) - Büyük Mil 
Jet Meclısi bugun Refet Canıte 
zın başkanlıgında toplan.ırak O!" 

du, bahrıye ve jandarma subc) 
ve memurları hakkındaki kanu · 
nun altıncı maddesindeki "muha 
keme altına alınmak,, tAbirmın 
tefsırıne aıt mazbatayı kabul oy
lemış ve Almanyaya ihraç edıle
cek Türk mallatına mukabil ldi
rıng hesaplarındaki Alman ınut
lôbatında yapılacak değışıklik ile 
Turkıye - Almanya arasında tica 
rı mubadelelere mütedair huaıısi 
anla ma içın ıeatı olunan nota • 
larla, Türkıye - ltalya ticuet ''e 
seyrısefain muahedesinin tem • 
didıne. ait notanın tasdiki hak • 
kandaki kanun l.Ayihalarının birjn 
cı muzakerelerinı yaparak tasvip 
eylemıştir. 

Buyuk Millef Meclisinin bugün 
kti. toplantısında birinci muza • 
kerelerinı yapmış olduğu kanun 
layıhaları arasında Turkiye - Ro
manya arasındakı 4 ve 10 şuba1ı 
941 tarihınde teati edilmiş olLm 
notaların tasdikine ait kanun lA· 
yihasiyle isk~n kanunumm 39 un 
cu ma6desmin ve pasaport kunu· 
nunun onuncu maddesınln tiıdıli· 
ne ait kanun Iayihalan da bulun• 
makta idi. 

Meclis gelecek toplantısını pa• 
zartesi günü yapacaktır. 

BULMAC 
1 2 3 4 5 8 ' 8 9 

~-ı-• 

t.1-1-L--1 
--=·1-1--1,.__. .__ _____ .. ______ ~ 

Soldan sağa: 1 - Baş - bır vi• 
layetımiz 2 - Ters okunursa: 
bır yarım ada - ters okunursa: 
meşhur bir romancı 3 - hkapı· 
bil kağıdı - geri dönüş 4 - Orta· 
da - damarda bulunur 5 - Erı
mekten emır 6 - Uye - anıt 7 -
bir kaza ;merkezi - övr, ia a -
Ters okunursa: Nasıp, kader -
defeden 9 - Bırerkek Mimi - ters 
okunursa: müdataaya yarar. 
Yukarıdan aşağı: l - Yarala· 

ma ileti - bır ilih 2 - Aramak
tan fiil • bır kasaba 3 - Bir ka
sabamız - Elemler 4 - Hazır • 
eski bir Türk devleti 5 - Fasıla 
6 - Eğlence içki yeri - Te!J n
kunursa: Edebıyata taalluk Wen 
7 - Su delığı - vasletmek 8 -
tiyatroda bulunur - kerre 9 -
kısa değil - bir meyve. 

No. 41 kararla tezyınatçılar atelyesının ilapısını açarak, 
lfığı yaktı, etrafına bakındı: Bengston henuz dön
memişti; şehpanın üstündeki tablo hlli olduğu 
gibi örtülü duruyor, odanın havasında, Lıt:.an'ın 
ağır esans kokusu dalgalanıyordu. 

Acele acele Skımpi'ye: 

Bu, ancak, ''Tefi' 'nln fahsına karşı hudutsuz em
niyet yüzünden, dikkat etmeyi hiçbir zaman aklı
na getırmedJti tellerin herhangi bir bozuklu~Un· 
dan ileri gelebilirdi. Dıvardaki gizli elektrik düğ
mesinin yerini, parmeldariyle aradı, buldu, ,.e 
içeri yerleştınlmiş, kuçük, demir bir kutudaki 
kırmızı lambayı yakmrya çalıştı. Aynen tehlike zi
li gibi, ışık tertibatı da işlemiyordu. Kutuyu dik
katle kapadı, ve tetik üstünde, ihtiyatla kapıdan 
çıktı. Orada, kapının yanında, Filip'in hiçbir za -
man öyle pek fazla ehemmiyet vermediği otomo
tik ışık işaretleri vardı. Depoya dCSndü, her k1;se
yi inceden inceye tekrar gözden geçirdi, fakat 
ıuphelenecek hiçbir şey bulamadı. 

O tertemiz, gıcır gıcırdı. Anlaşılan bu buyuk Fakat hiçbir şey anlamamıştı. "lhtıyar artık 
maceraya atılmadan önce, ellerini ve yüzümi sa- bunuyor!,, diye duşünüyordu. 

r - Haydi, işte burada yerleşmiyc b:ık. Dt-df ts
ter oyna, ister uyu... Bu senin bılereğ·n iş ... Ben 
şımdi g€'lırim. Yalnız, bak buradan h;ç çıkmama· 
lasın, hatti gürültü, patırtı bile işitsen.. Anladın 

mı? Erık te neredeyse gelir. O r0sım yapıyor, sen 
de istersen ona yardım edebilirsın. bunla sıkı sıkı uvmuş olacaktı- Filip asansörle oyuncak katına çıktı. 

-Joe, annemin hastanede oldutwıu söyliiyor, Kendini büyük bir emniyet içinde onun avu -
dedi. cuna bırakmış, o nemli, sıcak çocuk eli, onu bıraz 

Yaptıiı bütün bu hareketlerin, mAnasız bir çıl- Başı önüne ejikti. Fakat ağlamıyordu. sakinleştirmişti! 
canlıktan başka bir şey ohnadıtını bile duşurıemi- - Evet, evet ... Fakat çok iyidir, üzülmcmeni - Haydi, oynamak için kendine bir şeyler S"Ç· 
yordu: Eğer kurk.le'" arasında, böyle bir soygun- telefon etti. Yarın sabah onu gönniye gidenz. ama çabuk. Hem de dikkat et, bozmamalısın! Na-
cu gızlenmiş olsaydı, Filip çoktan zararsız bir ha- Çocutu ne yapacağını bılemıyordu, çunkü bod- sıl işlediğine falan bakayım deme! Yarın sabah 
le getirılmiş olurdu' HA.dilenin onda dogutduğu ruma dönmeliydi. sapasağlam tekrar yerine koymalıyız. 
sinir gerginliği içinde Skimpi'yi tamamiyle unut- Filip, Skimpi'nin, nasıl yapıldıklarını ve içlerm-
muştu: Birdenbire onu hatırladı, ve her ikı kapı- - Joe'nin yanında, kanapede uyumak 1ster nıi- de ne olduğunu görmek için bütün bebeklerinin 
yı . da kilitliyerek buyuk bir dikkatle depodan sin? diye sordu. tepelerini nasıl deldiğini bılirdi. 
çıktı. Eli cebınde, tabancasına yapışmıştı, parma- Skimpi acele acele: Ona büyücek bir bebek ve bir "şaşırtmacR o -
ğ) tetikteydi. Yukarı çıkmak uzere acele adunlar· - Hayır! dedi. yuncağı" verdi, ve birlikte 12 nci kata kadar bir-
la asansöre doğru yürüdü. Pllnı hazlrdı: Şüphe- Bu, içi dıpna çıkmış, pipo tütünü lı:okan eski bir likte çıktılar. 
lerini, ne mağaza bekçilerine, ne de polile haber kanape idi. 
venniyecektL Çünkü araştırıp ta, yalnız, lam - Joe babacan bir gülüşle güldü. Filip, orada ilk rastgeldiği bekçiye: 
balarda veya sigortada bir bozukluk, yahut ta Skimpi: - Dinleyin, dedi. Bu gece bilhassa yangın mer-

- Nina d& burada mı? 
- Hayır, o gitti 

Filip, Skimpi bebeğiyle beraber, portıı+if yata· 
~a yerleşinciye kadar, daha bir dakıka c;racLt bek· 
ledi, sonra kapıya doğru yürüdü. 

Bir an için, Skimpı'nin belki de görebtlecell 
son insan yüzü olacağı duşünceııınden ke:ıdıni a
lamamıştı... Bu gece onu. bodrumda, depoda mer· 
divenlerde, belki de bit kurşun beklıy'lrdu... Bi
raz durakladı. sonra acele adımlarla bürosuna gı· 
derek, masasını kılitledi. Şişe nAlı\ oradaydJ; yan 
boş ... Tekrar birkaç yudum daha içti her yudum· 
da içine, bir sıcaklık bir zihin açıklığı ve bir E'm· 
niyet hissınin sındığıni duyuyordu. Tafi"yi düşü· 
nerek kıs kıs iüldü. İstihfafla: 

ı ı d a tr Oh1i:ı lıymış, 
elektrik .ertibatında basit bir kontakt falan görü- - Oyuncakları g~rmek istiyorum ben! diye diveniyle bodruma dikkat etmelisiniz. 
lurse; onunla alay edeceklerdi. Fakat, eter kürk sızlandı. Bekçi, Filip'in sözlerine, pek öyle uzun boylu Ha, ha! G 
deposunda, acayip bir iç ürpermesinin ona ima Neredeyse ağlıyacaktı, fakat kendini tuttu. Fi- ehemmiyet vermeden: diye düşünd 
eder gibi olduğu, gayri tabii herhangi bir hadôse lip, onun ellerini tutup okşadı ve birlikte çıkıp &it- - Peki, Şef! diye elini kasketine götürerek onu Şişeyi yanına aldı elıyle tabancasını yokladı, vr 
olacaksa, tek başına karşı koyacaktı: İşin bütun meden önce, Joe'ye: selAmladı. ceketinin cebine ihtiyat birkaç kurşun daha yer-
teh like ve şerefini yalnız kendisine ayırmak uıti- - Joe, dedi. Dinle ... Bu gece bilhassa dikkatli İhtiyar hafiye, çocuJu !1ereye ve kime .>ıraka · leştirerek odadan çıktı. 
yordu. ol. !!n kuçuk bir şuphe sezersen, derhal polisi ça- cağını düşünüyor, saL~ıızlık içinde kıvranıyor - Merkez kulesinın büyük saati sekizi vuruyor-

Joe'nin bekçi kulübesine girip te, Skhnpi'yl gö- ğ'sr. Anladın nu? du. Bürosu, daha doğrusu baş hafıye Riçard du! Halbuki Filip, mağaza kapanalı uzun saatler 
rünce: Joe: Kromvel'in makamı, çok sıkıntılı b!r yerdi, Skim- geçtiğini sanmıştı. 

- Hah, geldin mi? Dedi, orada mısın? - Evet, Şef! Dedi. pi herhalde orada kalmak isteın!yecekti. Ani bir (Arkası var) 
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Hanya'da Tek Japon Matbuatı 
Duvar Bile Demokrasilere 

Kalmamış Hücum Ediyor 

Hırvat Lideri 
Maçek Nezaret 
Altında lmiı ! Ayakta 

2887 Avustralyala 

Tahliye Edilmiş 
ltalya Matsuoka, Mecliste Bulgaristan 

Beyanatta Bulunacak ihtilafının Y akmda 
~~bour.n~ 4 (A. A.) - Av~.s- Şanghay, 4 (A.A.) - Bazı A- H il" B ki • 

e harıcıye nazırı Spencer ın merikan muharrir1erinin bir Ja- a 1 e enıyor 
.. Yan ettiğine nazaran Almanlar pon - Amerikan harbinin önüne K d'" 4 (AA ) o ucurn b 1 d u us, . . - rta Şark-

+_ a aş ama an evvel Girit-! geçilebileceği hakkında yaptık - t k" Hırv t hf'll · d ·· ~ ... hmine 6486 A t 1 lı · a ı a ma ı erın e ugre -
1_ n vusraya lan imalar, Japon gazetelerinin ildi~· ·· b. '"dd t b · 
~er bulunuyordu Bunlardan A 1 S k d l l n gıne gore ır mu et en erı rnd· · · . . ng o - a son ev et ere karşı• kendisinden haber alınamıy..uı ~e 
ıl ~ye kadar 2887 sı tahhye e- tecavüzkar bir vaziyet almaları- ··1d .. y •• dil k'" l'" t• · ıtııs bulunmaktadır . 1 t o ugu zanne en oyu par .ısı 
Syctn 4 AA · B · na vesıle 0 mus ur. lideri Maçek Kupeniçte nezaret ey, \ . . ) - ... anrıye 

;zırı Hughes, bugün yaptıgı b€- Nazi taraftarı Hoşi ııazetesi, altında. ~ulun~urulma.~~adır. . 
natta Girit harekatı e.nnsında Holanda Hindistanına venidcn Partının reıs muavını Kosutıç 

erth adındaki Avustralya kru - hücuma başlıvarak İngiltere il~ de tevkif edilmiştir. 
~z.örüne bir bomba isabet elti - Amerika bu Holanda mi.istemle- Son günlerde Hırvatistanda 4 
n~ ~~ylemiştir. Bu krunzôrde kesini Japonyaya mukavemet et- h~su~i .askeri mahkeme teşk.!l e: 
kl§ı ölmüş ve 3 kişi yaralanmış- mesi için tesçi etmekte devam et dılmıştır. Bu mahkemeler ş1mdı 
r. tikleri takdirde, do~rndan doğ- kukla hükumete karşı cinayet su-
llanya'nın feci akibeti ruya harekete ~eçileceğini yaz- çu il~ mevkuf bulunan birço.k kim 

}( . makla tehdit ediyor. Gazete şun- selerı muhakeme etmektedır. Bu 
n ahıre, 4 (A. A.) - Giritli en lan ilave ediyor: "cinayet,, Yugoslavya krallığına 

dl· terkedenlerden olan Yunan karşı sadakattir. 
ıye nazırı Dimitrakakis, Mısı- "Beş senelik Cin harbinin Ja- Bulgar _ Jtalya.n ihtilafı 

l rn~vasalatında Alınan tayyare- ponyayı cenupta bir tazvik yapa- . . 
1 e~ınin Girit sehirlerini tahrip- mıyacak kadar zayıflattığını zan- Berl~, ~ (~._A.) - Bır hususl 
~osterdiği "tarif edilmez" vah- netmek hatadır.,, muhabı! bıldırıyor: 
tı .anlatmıştır. Diğer taraftan Hariciye Ne- Gar~ı Makedon~a hususunda 
~1~itrakakis. demiştir ki: zaretinin J?azetesi olan ve umu- İtalya. ıl~ ,.. Bulg~rıstan. ara~ın,da 
~ıridin müdafaasız güzel mer- miyet itibariyle mute>nil bir li - çıkan ihtı~afa .daır Berlındekı Bul 

·~zı ~rttk mevcut değildir. Seh- san kullanan Japon Times bile ~ar ma~fıllerınde beyan ·~l~n~u-
u ~ordiiğüm en son manzarası. şöyle diyor: guna go~e, ~imanların çeKıleıek 
_nıan tüten muazzam bir enkaz Italyan ışgal~e bıraktık~a!'I mın-
gını olmuştur. Bir tek duvar a. "Amerika. Japonya tarafından takada Bulgarıstanın tarı.hı hak -
ak~a kalmamıştır. Sehrin Türk Pasifikte tesis edilmek istenilen ları vardır .. De?re!. Gostıv~ ,.e 
,_ ı yeni nizamı nazarı itibara alını- Teto o şehırlerı T rk ckallıy•·t 

e
'''1 eri ve Yunan kiliseleri. hak . ~ . . u .: -

Yeksan edilmiştir. Nazi tay- vacaksa, sivasetinde yapacağı I~rını. ~tıva eden. ~f,.. B~lg:ı,r ~e-
frrecileri vazifelerini mükemmel her türlü değişiklik lüzumsuz. hırlerıdır. Ancak ı~tılö:~ cıddı :tıs-

u 
surette ve Führer'lerini mem- dur. Japonya, cenuba doğnı ge- betler a~amaz. çunk~. ,;va~ıuda 

n edecek bir tarzda yapmışlar- nişlemek siyasetine Amerikanın meselenın hal edı~ecegı. umı. o -
ır, Gördüğüm en hailevi manza- hatta dolayısiyle en~el olunma- lunmaktadır. Aksı ~kdırde Dul-
l • bu kanlı tahripten sa~ kalınış sına müsamaha edemez.,, gar - ı.talyan dostluguna halel ge-
an ve gayri mevcut şehir karşı- Matıuoka, mecliste lecekt_ır_. ______ _ 

~da ş?şkın, sükut içinde uzak· beya.natta bulunacak 
G~ hır kac sivil olmuştur. 
ıritte 12 bin /ngiliz ve 

}' llna.n askeri esir edilmiş 
a~rlin, 4 (A.A.) - Başkuman
ak !•gın tebliğinde Girit adasın -
es 1 muharebeler esnasında, son 

Tokyo, 4 ( A.A.) - "D. N. B ... 
Meclis önümüzdeki cuma günü 
hususi bir cel~P aktederek Hari -
ciye Nazın Matsuokanın Avru· 
pa sevvahati ve beynelmilel va· 
ziyet hakkında vereceği izahatı 
dinliyecektir. Bu münasebetle 
Nazıra siyasi vaziyetin simdiki 
inkişafı hakkında muhtelü sual
ler sorulı;ıcaktır. 

g;~ıa:a göre sekiz bind<:?n fazla 
an; ız ıle takriben dört bin Yu -
~r ının. esir edilmiş ?lduğu ha -
e Ve~ılmektedir. Bırçok tnnk 
i~op ıle mühim miki.arda mü -

ri 'rğ~i~!~h~~~irn~:t~.cta madde- lngEltere lıçl Partisi 
tngiltere 
- Büyük 
Faaliyeti 

Üzerinde 
Hava 
OJmadı 

~0ndra, 4 ( A.A.) - "Tebliğ,, 
an Rec~. İngiltere üzerinde dü.ş
r. r ?uyük faaliyeti olmamış-
Şar~~ı~terenin şarkında, şima

lld ısınde ve cenubu garbi -
Irn~ bazı. yerlere bombalar a -

h ştır. İnsanca az zayiat oldu· 
s aber verilmektedir. Maddi 

· er~r da büyük olmamıştır. Bir 
e evlnr yık1lrnıc::hr. 

l:ı. Alman tebliği 
uerr and ın, ~4 (A. A.) - Basku -
affe an1~.gın tebliğine göre Luft

e C' dun Essex Kontluğunun 
sisa~nubi İngilterenin sanayi 
3 li ın~ bombardıman etmiştir. 
l . azıran gecesi torpil tayya-en b'" · İsin' . Uyük bir İn.ıziliz harp J{e-
rdı e ısabetli endahtlar yapmış-
n r. un uıı 

1
f!.ece Alman tayyareleri. 

J{İ)" ımanını ve cenubu ~arki 
sis ıtz sahillerindeki limanlar 

a ını .. . t b al'dt rnuess1r su.re te om -
~ etmişlerdir. 

o 

lnqilizler Musul'u 

lıgal Effi 
~ah· 
_!~iliz ıre, 4 (~.A.) - Orta Şark 
gi: Ir Umumı karargahının tel> -
gaı tk.ta kıtalarımız M.ısul'u an:. mışlerdir. Bağdatta 2 ha· 
lıklar ~.uhur eden ciddi )<:ırga
. ..rfi Uzerine Irak hükumeti 
Yişioi ~ idare ilan etmiş ve a· 

_: e eylemiştir. 

0111anyada Yeni Bir 
Reiim Kuruluyor 

Ankara 4 
rnanyad <Radyo gazetesi) -

dikt ~ '?.~~.eral Antonescu -
r rejim a~rlugu altında totalit~r 
rnişt · uruımasına karar Ye -
l3 ır. 

u kar 
ento ara göre Antonesc-.ı, par 

sini d!~ f~shedecek, devlet ida 
ğu gib? ştırecek ve Italyada ol 
Yanan ~ korporasyonla\· esasına 
. eni bir idare kuracak -

renner Mülakatı 
Giridin i <~~ tarafı 1 incide> 
n ~ şgalını takip Pdecek o-
k Suv Zda Italyan işbirliği ge
th.... e~ rnıntakasında gert.;k 

""' vazıyet' d rn olacakt ırı e bllhaS&'\ n1ü • 
atın kat'lr. Herhalde bu mü • 
rnecı~n e'V\' vl nihai taar1 uza gc 
at oldu e yapılan son mu . 

RUna şüphe yokt.ıır. 

Kongresinde Yapdan 
Müzakereler 

Londra, 4 ( A. A.) - İ~i parti. 
sinin senelik konli(resinde milli 
icra komitesinin sulh ııayeleri 
hakkındaki takriri 2,413,000 rey
le kabul edilmiştir. Muhalif rey 
verenler ancak 30.000 i bulabil
mistir. 

Milli icra komitesinin. biri harp 
diğeri sulh ı?ayeleri hakkında ha
zırlamış oldu~ iki takrir de he
men hemen ittifakla tasvip edil
miş oluyor. 

İşçilerin sulh 2ayelerini ihtiva 
eden muhtırada, harp halinden 
sulh haline li(eçişi kolaylastırmak 
maksadiyle her sahada milli plan
lar hazırlanması tavsiye edilmek
tedir.. 

İktisadi harp nazırı ve isci par
tisi icra komitesi azasından Dal
ton, dünkil toplantıda söz alarak 
ezcümle söyle demistir: 

Harbi kazanmak hususundaki 
.ızmimiz ne kadar kat'i ve sarsıl
maz mahiyette ise sulbü kazan
mak hususundaki azmimiz de ay
ni derecede kat'idir. 

Parti icra komitesi harpten son 
raki yeni fnııiltere için bir proje 
hazırlamak üzere hususi bir he
yet teşkil etmiştir. Bu heyet her 
sahada ameU planlar vücude ~ 
tirecektir. 

Hüku~et tarafından harpten 
sonraki Inp;ilterenin yeniden in
sası planlarını tanzime memure
dilmiş olan Arthur Greenwood 
İnli(iliz - Amerikan mümısebetle
rinden bahsederek şunlan söv le
miştir: 

"Harbin nihayetlenmesinden 
evvel ortada bir enkaz yı~ını ka
lacağını biliyorum. Bütün mad
di zararların vüsatini pek iyi kav_ 
rıyorum. Fakat dominyonhır ve 
Amerika ile yapacaj{rmız işbirliği 
bize harbin sebebiyet verdiği bü
tün tahribatı süratle telifi etmek 
im.kanını verecektir.,, 

iaşe lıleri 
(Baş tarafı 1 incide) 

3 - Devletçe mıntakalarında 
depo edilen yiyecek, içerek ve 
yakacak maddelerinin muhafa -
zasını temin etmek, 

4 - Fevkalı1de hallerde mın· 
takalanndaki iaşe işlerini tedvir 
ederek lüzumlu tahdidat vazet -
mele, 

Kararnamede iaşe heyetlerinin 
bir de umumi katipliği olacağı 
zikredilmektedir. İaşe müdür -
tükleri teşkilatının kurulması i· 
çin Milli Korunma Kanununa 
göre ayrılmış paradan 120 bin 
lira tahsis edilınektedir. 

Eski Kayzer 
Wilhelm Dün 

Öldü 
Doom, 4 (A. A.) - "Stefani": 

Eski Kayzer, bu sabah saat 11.30 
da vefat etmiştir. 
Eski Kagzer'in son saatleri 

Berlin, 4 (A. A.) - Doorn'dan 
''D. N. B." ajansına gelen bir tel
.l{rafta eski Kayzerin son saatle
ri hakkında tafsilat verilmekte
dir: 

Hafta sonunda hastanın sıhhl 
vaziyetinde vuku bulan bir sa
lah Kayzerin tamamen iyileşecew 
~i ümidini vermişti. Fakat dün 
,J:lece vaziyet sarih bir surette f e
nalaştı. Eski Kayzer ölürken ka
rısı Prene Hermione, kızı Düşes 
Brunswick~ torunu Prens Loıs 
Ferdinant, Prenses Henriette ile 
Prens Fran~ois J ozeph'in kansı 
ve torunlarından diğer biri hazır 
bulunuyordu. 

En yakın akrab':ılanndan bir 
kısmı, hafta sonunda hastanın 
vaziyeti düzelerek kalkmak arzu
sunu gösterdili zaman Doorn'dan 
ııynlmışlardı. 

Cenaze mera.imi sade 
ol.acak 

Doorn, 4 (A. A.) - "D. N. B . .': 
Sabık İmparatorun tedfin mera
simi Pazartesi sabahı Doorn şa
tosunun klisesindeki bahçede ya
pılacaktır. Müteveffanın vasiyeti 
mucibince merasim çok sade ve 
pek mahdut mikdarda zevatın iş_ 
tirakiyle yapılacaktır. 

Es7'i Kayzer'ln hayatı 
Berlin, 4 (A. A.) - Almanyanm 

son hükümdarı İmparator İkinci Vil· 
helm 27 İkincikAnun 1859 da doğ • 
muştur. Babası Prens Guillaume va
lidesi İngiltere Kraliçesi Viktorl~'nm 
kızı Prenses Viktoria'dır. Vilhelm 
1877 den 1879 a kadar Bonn Üniver
sitesinde hukuk ve siyasi bilgiler tah
sil etmiştir. 1882 ye kadar İmpara -
torluk muhafızları birinci piyade 
alayında yüzba3ı rütbesiyle bölük ku
mandanlığı yapmqtır. Vilhelm'in bü
yük babası Birinci Guillaum 9 Mart 
1888 de vefat etmiştir. Ağır bir has
talığa musap olan veliaht, Üçüncü 
Fredrick adiyle tahta çıkmışsa da yüz 
gün sonra kanserdeq ölmüştür. Bu -
nun üzerine Prens Wilhelm 15 Hazi -
ran 1888 de Alman İmparatoru ol
mu~tur. 
İmparator İkinci V!lhelm, saltanatı 

esnasında, 10 Mart 1890 tarihinde is
tifa eden Prens Biıımarck'tan sonra 
birçok başvekil deJiştlrmiştir. 

10 İkinciteşrin 1918 de saltanat 
çöktüğü sırada Kayzer Vilhelm Ho
landada Mamerongen'e iltica etmiş ve 
orada 28 İkinciteşrinde saltanattan 
feragat beyannamesini imzalamıştır. 
Sabık İmparator Almanyadan ayrıl
dıktan sonra Holanda asilzadelerine 
ait Doom satosuna yerlesınls ve ni
hayet orada ölmüştür. 

Macar Başvekili İtalyada 
Roma, 4 (A. A.) - "Stefani,, 

Kapitol'u ziyaret ettikten sonra 
Macar Hükumet Reisi Quirinal 
sarayına giderek Kral tarafın -
dan kabul olunmuştur. Bardossy 
ne" heyetin dijter azası bundan 
scınra Kral tarafından öjtle ye • 
meğine alıkonulınuştur. 

TAN 5 

Amerikanın Londra 
Deniz Ataıesi 

Muavini intihar Etti 

Winant'ın Seyahati Ylchy'nin Kararları BrennerMülCikatında 

Londra, 4 (A.A.) - Dün ak • 
şam geç vakit öğrenildigine gö -
re, Amerikanın Londrada deniz 
ataşesi muavini olan deniz binba
§ısı Walter Jones ölmüştür. 

Olümüne takaddüm eden gün
lerde hasta olan Jones bekardı. 
Geçen kanunusanide Londraya 
gelmeden az evvel Roosevelı'in 
yaveri ve bu sıfatla da riyaseti 
Cümhur yatının kaptanı bulunu -
yordu. 

Bir hafta evvel Londraya gelen 
bir haberde Paul Hammond adın 
da diğer bir subayın harbin deva 
mı müddetince Amerikan büvük 
elçiliği deniz ataşeliği muavinli
ğine tayin edilerek Londraya ha
reket ettiği bildirilmişti. 
Bahl"iye nezaretinin tebliği 
Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye 

Nezareti, Amerikanın Londra de 
niz ataşesi muavini binbaşı Wal -
ter Raymond Jones'in intihar et
tiğini bildirmiştir. 

Jones şimali Irlanda limanla -
rından birinde bulunan bir gemi 
de kasatura ile kendini öldiir -
müştür. Adli tahkikata dün baş
lanmıştır. 

Suriye'yi Jıgal 
Hcmrllklar 

için 

(Baş tarafı l incide) 
Hadiselerin <.'':!reyarıı, müstak

bel Alman darbesinin Sı..ı·iyeye 
müteveccih bulmıucağını goste;r · 
diğine işaret cdeıı gazete soru -
)'Or: 

"Ne kadar tayyare me~danımı:z 
v;.r? Iyi müda!aa edilen lıava il::· 
forimiz var mı;' Ha.:in Girit ma
l'erasındanberi. bn :mallerin sorul 
n~ası içtinap edilmez hjr hal al
nuştır. Bu su:ıllc.·P. verikr.ek ce -
vap "Şarki A'<c'lenizdc::ı çıkarıla
cak mıyız?,, guahnin de cevabını 
teşkil etmekted • L·. 

Bu mıntakada büyük bir hava 
kuvveti bulundurulması ~]zem -
cf?r. Almanyanuı Suriyede hare -
kete geçmek rızere lı(.-?cikmiyece
ğini tahmin edtyoruz. Suriy~yj ~ı
de bulundurmadığımı?. t.ıık".firde 
kıbrısı muhafua ~ebilmemiz şüp 
helidir. Bu h!iv<ıt memat mP~P1e 
sinde Vichy'ye. mi.i~ahir olanların 
verdikleri teınin.ıtı kJbu. eC:('me· 
yiz. Darlan Ingihereyc karşı düş 
manlığını açıkı..a beyan ettiğin · 
cfonberi, Vichy·~''· gilccndırıp gü -
c@ndirmemeit pahasına daha :zi -
yade mütereddıt kAlaın:ıyız. Su -
riyede şiddetle hareket etmC'kli
ğimiz lazıınd;r. 

Suriyeye girırıeıt için bir pla -
nımız var mı? Şayet varsa tatbi
kini neden gec.ı:.tiriyoruz? 

Maamafih bi.itüı~ jıkh::ıt1mizi 
Suriye ve onı.m bir de\'amı ofan 
Kıbrıs üzerinde toplamaıt ta dCtğ 
ru değildir. Çiinkil giridin galibi 
i\jin başka hedefler de vardır. 

Şarki Akdenizin kontrolünü 
kaybetmemek i'in 

Londra, 4 (A. A.) - Reuter'in 
askeri muharriri General Gough 
yazıyor: 

"Giridin kayıbı nAihoş bir key
fiyet olmakla ve bu İngiliz bahri
yesinin karşılaştığı ,J:lÜçlüklere i
lave edilmiş bulunmakla beraber. 
İngiltere, Akdenize hakim olarak 
kalmaktadır. 

Fakat deniz harekatı kin mü
essir hava müzahereti lüzumlu
dur ve bu da geniş hava üslerine 
baj{lı bulunmaktadır. Bu keyfi
yeti, İngiliz bahriyesi kadar kim
se takdir edemez. İskenderiyede
ki İn.ı;liliZ deniz üssü. tayyare 
meydanları tesisine salih uzun bir 
sahil hattı ile takviye edilıniştir 
ve düz arazi ve deniz sahili lü
zumu kadar tayyare meydanı 
hazırlanmasını mümkün kılmak
tadır. Bundan başka, cenupta Mı_ 

(Bas tarafı 1 incide) 
Winant Roosevelt'le 

göriiftü 
Vaşington, 4 (A. A.) - Reisi

cümhur Roosevelt, Amerikanın 
Londra büyük elçisi olup hüku
metiyle temas etmek üzere Va
şinsıtona gelen Winant'Ja dün bir 
saat ~örüşmüştür. Winant. ri
yaseti cümhur sarayına gelirken 
koltuğunda evrakla dolu bir çan
ta bulunduğu nazarı dikkati çek
miştir. 

Winant, öğle yemeğini riyase
tt cümhur sarayında yemiş ve 
yemekte İngiltereye yardım prog
ramının tatbikine memur Hop
kins da hazır bulumnustur. 

Winant'ın vazifesi 
Nevyork. 4 (A. A.) - "New -

York Herald Tribune" gazetesi 
şunları yazıyor: 
"Winant'ın Amerlkadaki v:ızi

fesinde esrarlı hiç bir nokta yok
tur. Londradaki Amerikan büyük 
elçisinin memleketine aelmesinin 
yegane. esaslı sebebi, Roosevelt'e 
vaktin J{eçmekte olduğunu, bina
enaleyh Ameri.ltanın harekete _geç 
meyi daha ziyade talik edemiye
ceğini söylemek arzusudur. Wi
nant. Reisicümh\ır nezdinde bu 
hususta ısrar edecektir. Her da
kikalık teehhürün bedeli çok a
l{ır ödenecektir. Amerikan mille
tinin büyük ekseriyeti hazırdır. 
Bunu yapılan intihaplarla anket
ler de göstermiştir. Herkes Al· 
manyanın galibiyetine mani ol
mak icih İn.ııiltere ile yapılacak 
işbirliğinin bütün neticelerini ka. 
bul etmektedir. 

Winant da, harbiye ve bahriye 
nazırları 2ibi Roosevelt'in niha
yet harekete geçmek kararını ve
receğinden şüphe etmemektedir. 
Fakat ~ok li(eç kalmasından kork
maktadır. 

Yeni kararlar yakındır 
Londra.' 4 (A. A.) - "Times" 

ı;tazetesinin Vaşing1;ondaki muha
biri bildiriyor: 

Birleşik Amerikanın bazı mah. 
fillerinde zannedildij{ine ı!lÖre, ha
len Atlas ötesinde hakim olan ka
rarsızlık buhranı 10 Haziranda 
bir sureti halle ba41anabilecek
tir. 

Reisicüınhur, konRre şefierini 
RÖrdükten ve hariciye nazırı Cor_ 
dell Hull ve icar ve iare direktö
rü Hopkins ile RÖrüştükten son
ra ö_ğle yemeltini donanmadan 
tayyare ile gelen Atlas filosu baş 
kumandanı Amiral King ile ye
miştir. 

Bir anketin neticeal 
Nevyork, 4 (A. A.) - Gallup 

enstitüsü tarafından yapılan an
ket neticesinde Amerikalılann 
yüzde 52 si, İnJ(iltereye p;önderi
len harp malzemesine Amerikan 
gemilerinin refakat edip etmeme
si sualine "evet" cevabını vel'
miştir. "Hayır" diyenler yüzde 
40 nisbetindedir. Hic bir mütalea 
yürütmeksizin "hayırı'' diyenler 
de yüzde 8 dir. Bu cevaplar Roo
sevelt'in son söylediği nutuktan 
evvel verilmiştir. 

Gallup ensfitüsünün işaret et
tiğine göre, harp başladılı zaman 
vani 21 ay evvel yapılan bir an
kette Amerika halkının yüzde 
84 ü Amerilran harp gemilerinin 
harp dışında kalması lehinde rey 
vermislerdi. 

Knox, harp gemUeri 
inşaatında mucize istiyor 
Vaşin~n, 4 (A .A.) -.Bahriye 

nazın Albay Knox ıtemi müceh
hezleri konferansında bir nutuk 
söyliyerek harp J{emilerinin inşa. 
atında bir mucize yaratılınasını 
talep etmiş ve bunu Amerika ile 
İn.(lilterenin denizlerde hikimi· 
vetlerini idame edebilmeleri için 
istedi~ini beyan eylemiştir. Knox 
deniz ve hava kuvvetlerinin m~ 
sut bir işbirliği ile harbin kazanı
lacai{ına şüphesi olmadığını ilave 
ef:miştr. 

800 Yeni bomba tayyaresi 
sır ve şarkta Filistin ve Suriye i· Vaşington, 4 (A. A.) - Harbi
le kaim bir zaviye teşkil eden ve nezareti fevkalade büviik 800 
Akdeniz sahil hattı da, İskende- bomba tayyaresi sipariş etmiş
riyeyi havadan muhafaza edecek tir. Bu sipariş iki fabrikaya va
iki cenah teşkil eylemektedir. Bu pılmıştır. Haber alındığına göre, 
büyük zaviye, İngilizlerin elinde bu siparişlerin hedefi aylık bü~ 
bulunan ve üzerinde. şarki Ak- yük bomba tayyaresi imalatını 
denizde İngiliz hava kontrolünü 500 mikdarında arttırmaktır. 
çok büyük mikyasta takviye ede. Üç büyük tayyare fabrikası o
cek tarzda tayyare meydanlan te- lan Dou~las, Ve2a ve Boening 
sis olunacak Kıbrıs adası tarafın- müesseseleri ayni tipte büvük 
dan muhafaza edilınektedir. bomba tayyaresi yapmak üzere 

Fakat, eğer Vichy'ye, Suriye. birleştikten sonradır ki bu sipa
tayyare meydanlarında Alman riş Vr>"iloiP.i nğ'rPnilrnistir. 
hava kuvvetlerinin yerleşmesine Yeni bir deniz yolu 
ve Suriye limanlarının Alman 
kıtaları tarafından kontrol edil
mesine müsaade etmesi imkanı 
bırakılırsa. bu kontrol ciddi su
rette zayıflıyacaktır. Buna her ne 
nahasına olursa olsun m-:ıni olun
malıdır ve derhal harekette bu
lunmak icap edivor llibi J?Özük
mektedir. Tereddüt veyahut teeh 
hüre vakit yoktur. İhtiyatlı ha
reketler ve ~özetmeler yapıla

Vaşinııton, 4 (A. A.) - Bahri
ye komisyonu Amerikan ticaret 
vapurlarının Kanada ve Amerika
yı Avustralya ile Yeni Zelanda'
va ba~lıyan deniz yollarında işli
verek bu hatlardaki muvasalavı 
temin edeceklerini vP. bu suretle 
12 İn2iliz ııemisinin İnQ;iliz harp 
hizmetlerinde kullanılmak üzere 
serbes kalabileceAini bildirmistir. 

maz. Vichv hükumeti, gavri dost ========--=_.._.,.. __ 
telakki edilebilir, fakat Fransız 
milletinin yarısı ve Fransız as
kerlerinin yansı Vichv've milza
hir ddildir. Bunlar herhalde Na. 
zilerden nefret etmektedir ve va
kından bazı müzaheret görürle.rse 
memnunivetle demokrasiler da-

vasınt tutacaklardır. 
Sanıldılına ı;töre, General Cat

roux ve belki General de Gaulle 
da Mısırda bulunmaktadır. Başta 
Hür Fransızlar olmak üzere Su
riyenin derhal işnli. hemen ya· 
pılmalıdır. 

<Baı tarafı 1 incide) 
Weggand'ın vazifeBl 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter'in 
diplomatik muharriri yazıyor: 
Vichy'den gelen haberlere göre, 
General Weygand Fransız İmpa
ratorluğunu yalnız kendi kuv
vetleri ile herkese karşı milda
faa vazifesiyle tavzif edilmistir. 
Fakat İtalyanların Libya müda· 
faası hatırlanırsa, mihver devlet
lerinin bu ehemmiyetli merkezin 
müdafaasını bir adama ve bil -
hassa bir Fransıza bırakmak is
temiyecekleri aşikardır. Alman
ların Suriyeye girdiklerine dair 
Londraya gelen haberler teyit e
dilmemişse de oradaki Almanla
rın fazla miktarda olınadığ1 zan
nedilmektedir. Maamafih İngiliz 
makamlarının Ortaşarkta A:lman 
ların yaptığ işlere iyice vakıf ol
duklarına şüphe yoktur. Fakat 
İngilizler öğrendikleri şeyleri 
bittnbi harice yaymamaktadırlar. 
Mareşal Petain Amerika 

sefiri ile görüştü 
Vichy, 4 <A. A.) - Mareşal 

Petain bugün Amerika Birleşik 
Devletleri Büyük Elçisi Amiral 
Lahy'yi kabul etmiştir. Görüş -
metle Amiral Darlan da hazır 
buluıımuc::t:ur. 

Londradaki tefsirler 
Londra, 4 (A.A.) - "Reuter,, 

Londrada şu cihet kaydedilmek
tedir ki, Vichy hükumetinin 
Fransız İmparatorluğunu yalnız 
başına müdafaa kararı, Vichy'nin 
Alman turistlerinin. teknisiven
lerinin ve tayyarecilerinin Suri
ye ve Fas'a geniş mikyasta sız
masın~ müsaade ettiği uzun bir 
devreden sonra alınmıştır. Bu se
bepten dolayı, iyi haber :ılan Lon 
dra mahfilleri, Fransızların, im
paratorluklarında dahili va7.ivete 
hakim bulunmadıklarını bildir -
mektedir. Suriyeye küçük mile -
yasta Alman ihraçları habe1leri 
ile ayni zamana tesadüf eden Vi
chy deklarasyonu, Fransız impa
ratorluğunun Alman kontr.ılti al 
tma geçmesini gösteren emare -
lerden endişe eden Fransı1ları 
tatmine matuf telakki edilmek -
tedir. 

Konuşulan Meseleler 
(Ba& tarafı 1 incide) 

3 - Avrupa ve Akdeniz mf>St."

lesinin tamamen halli için Fran
sanın da ~tirakini temin etmek 
lazımdır. Gerek Avrupada su11 
nalinin avdeti, gerek Akdenizd 
Ingilizlere karşı taarruza geçilc · 
bilmesi için Fransanın kazanıl · 
masına ihtiyaç vardır. Ort:ı Ş.ırk 
harbinde Suriyeden, Akdenız lıaı 
binde şimali Afrikadaki Frans12 
üslerinden istifade etmclt zarure
ti mevcuttur. Bu ıhtiyaç ile Al • 
manya ile Vichy hukômcti ara • 
sında cereyan eden müzakereler 
hayli ilerlemiştir. Bu müzakere
lerde Italyanın vaktiyle Fransa · 
dan vaki olan arazi taleplerin • 
den vazgeçmesi esası teşkil etmf'k 
tedir. Almanya Arnavutluğu, Hır 
vatistan ve Dalmaçya sahilleruıi 
vermek suretiyle tatmin ettiği 
Italyayı Fransaya karsı ulan ta -
leplerinden vazgcçmiye kandır -
makta güçlük çekmese gerPktir. 
Bu sayede Fransa Impnratol'ln -
ğunu muhafazaya muktedir ola
cak, ona mukabil de mihver dev
letlerine Akdeniz harbinde bil -
vasıta yardım edecektir. Fransa
nın mihvercilere karşı almakla 
olduğu vaziyeti, AmerikRmn In
giltereye karşı almış olduğu va -
ziyete benzetenler vardır. Ameri
ka da Ingiltereye her türlü yardı 
mı yaptıgı halde mihver devlet -
!eriyle harp halinde değildir. 
Şu halde Brenner mülakatı ha

kikaten gerek Avrupa, ve gerek
se harp icin yeni safhalar .ıçac:ak 
derecede büyük bir ehemm•yPti 
haizdir. Verilen kararların tesir -
teri yakında hem Avrupad'ı, hPm 
de Akdenizde görünecektir. 

iki devlet reisinin masa başın -
da verecekleri karar ile Avrapa 
meselesini halletmek ve Avrupa 
ya sulh getırmek miımkiin olacak 
mıdır bilmiyoruz. Bunu da 1 adı
selerin inkişafı gösterecekt;r 

Mısır Kabinesi Krala 
istifasını Verdi 

Londradalô kanaate göre, hat (Baş tarafı ı incide) 
ta '.'~ alruz başına mücadele,, c~m buki diğer partiler seçimin harp 
lesının ~imanlar tarafından ıl - zamanında şayanı arzu olmadılı 
ham edilmiş olması pek ınuh- fikrindedirler 
temeldir: Çünkü. Almanlar bi~~ - Hükumeti daha ziyade ~eniş. 
yorlar kı, kısa bır zamanda lu - letmek fikri Kahirede umumi. 
zumu_ kadar A~an kuvveti gön- yetle iyi karşılanmaktadır. 
dermıye ~eşcbbus etmekt.ense, me Afrikada harp vaziyeti 
sela Surıyede Fransız ı.>rduso.ınu 
çarpıştırmağa çalışmak kendılcri 
için daha iyi olacaktır. Alınan -
ların İtalyanları da bir müddet 
Libyada çarpışmak için yalnız bı 
raktıklan hatırlatılmaktadır. 

Vichy ne derse desin, Londra
nın fikri şudur ki, Tunus ve Su
riyenin müdafaasının Alman men 
faati muktezası olduğu sarihti..· ve 
Vichy ancak Alman silahl:ırı ile 
veyahut Alman kontrolü altında 
ki Fransız fabrikalarında imal e
dilmiş silahlarla ve Almaıııarın 
vereceği petrolle harp edebilir. 

Alman - Fransız işbirliği 
Suriyede mi 'ba.§lıyacak? 
Londra, 4 (A. A.) - İn,V.liz ef-

karı umumiyesi Amiral Darlan'ın 
Almanya ile yapmak istediği iş
birli.i{inin ne J(ibi bir şekil alacağı 
hususunda merak etmektedir. GL 
ridin tahliyesinden sonra Darlan
ın Suriyenin İngiltereye karşı 
müdafaası için Almanyaya müra
caat ederek bu işbirligini ilk de
fa olarak bu mıntakada parlak 
bir surette tecelli ettirip ettirmi
yeceJti bilhassa merak uyandır
maktadır. Bununla beraber, sala
hiyetli İngiliz mahfillerine, Lazi
kiyeye Alman kıtaları ile harp 
malzemesi ihraç edildiğini teyit 
eder mahiyette hiç bir haber gel. 
memiştir. Bu gibi haberler hak
kında ihtiyatkar davranılması, 
tabiatiyle tavsiye edilınektedir. 
Efkarı umumiye ya küçük Asya
da, yahut Mısır - Libya hududun 
da büyük inkisarlara intizar et
mektedir. Bunun sebebi de Girit
teki üslerin Almanların eline geç_ 
miş bulunmasıdır. Kıbrıs ile Su
riyenin Giritten, bu adanın Yu
nanistana olan mesafesine naza
ran çok uzait oldukları ve l)U dc:-
fa İngilizlerin Filistindeki yakın 
üslerden istifade edecekleri te
barüz ettirilmekte ve avcı tayya
releri kullanılarak düşmanı mii
temadiyen izac etmek suretiyle 
rollerin değişebileceği kaydedil
mektedir. Bununla beraber son 
.ıtünlerin tecrübeleri, hadiselerin 
muhtemel inkişaflarını sadece 
düşmanın karşı~Uticıc::ıg\ guçluk 
leri veya avantajları jlÖzönüne 
alarak tahmin etmiye çalışmanın 
doğru olmadığını göstermiştir. 
Berline göre müstemlekeler 

fi.mdiden tecavüze uğramıı 1 
Berlin, 4 (A. A.) - Yarı resmi 

bir membadan bildiriliyor: 
Fransız kabinesinin içtimalan 

hakkında mütalea beyan eden 
Alman mahfilleri Fransanın müs 
temlekelerinde yalnız propaganda 
ile degil, ayni zamanda filiyatla 
da tecavüıe u~radığını bevan et
mektedirler. Bu vesile ile İngiliz. 
ıerin yaptığı bombardımanlar ve 

Kahire, 4 {A.A.) - Orta Şark 
İngiliz karargahının tebliıt: 

Libyada vaziyette bir değişik
lik olmamıştır. 

Habeşistanda İngiliz !tlbay1a .. 
rının kumandasındaki Habeş cen 
~vederi tarafından işgal edi -
len Debarech'de kanlı çarpışma
lar olmuştur. İtalyanlar tarafm
dan iki defa ~eri alınan şehir 
şimdi elimizde bulunmaktadır. 
Düsmanın bu mıntakadaki taz • 
yiki cenupta da hissedilmekte -
dir. Göller muharebesinde şim -
diye kadar alınan esirler ceman 
5772 İtalyanla 12.010 Afrikalı· 
ya balil olmaktadır. Ayrıca bil· 
yük miktarda gaınaim alınmış -
tır. Bunlar arasında 14 tank. 7 
zırhlı otomobil ve 85 top vardır. 
Bu mıntakada ileri yürüyüşü
müz devam ediyor. 

bu meyanda Sfax bombardımanı 
da hatırlatılmaktadır. 

Hariciye nezareti mahfilleri, 
ecnebi gazeteciler tarafından so
rulan suallere cevaben, İngiltere
nin Fransayı sadece tahkir et
mekle iktifa etmed.i.gini, ayni za
manda Fransa aleyhinde bir çok 
müsbet hareketlerde bulundujtu
nu kaydetmişlerdir. Şimdi İngi
lizler Dakar'a göz koymuşlardır. 
Berlinde yapılan tel ai.rler 
Berlin, 4 (A.A.) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: 
Suriye vaziyeti şimdiye kadar 

büyük bir ihtiraz gösterilmekle 
beraber Berlin mahfillerini föv -
kalade alakadar etmektedir. 

Suriyede kargaşalıklar olduğu 
haberleri tekzibedilmektedir. Seın 
ra Vichy hükumetinin Fransız top 
raklarını her mütecavize kar ı 
müdafaa etmek azmi ehemmiyet 
le kaydediliyor ve deniliyor ki: 

Bu mütecaviz ancak Jngil~er( 
olabilir. Çünkü mihver, sulh mu 
ahedesinin akdine kadar Fransız 
imparatorluğuna riayet etmek al 
zusunu ötedenberi izhar edr.gel · 
miştir. Işte bunun içindir ki, Al· 
manya, muzafferiyetine rağmen 
Fransaya imparatorluğunu muda
faaya müsaade ve bu müdafaayı 
kolaylaştırmağa Amadedir. 
Eğer Darlan hükfimeti, Suri

yeye Ingiliz tecavüzleri net!ccsin 
dt" bu tecavüz'crn karsı koymak 
ta şimdiki Fransız - Alman ı.~bh 
!iğini hesaba katacak olursa, an 
cak umumi cihetlerin tetkUd su 
retiyle hadiseler mütalaa edHcbi 
lir. 

iki Fransız vapuru 
Tarifa, 4 {AA.) - Bır t•lrp:ll 

himayesinde bulunan iki biıyuk 
Fransız vapuru gece Atlas deni
z,nden geler!' • Cebe.ııtarıkı g ç . 
mişlerdir. Kafile Fas sahi\tni ya
lıyarak ilerlemiştir. 
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YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Çil, ergenlik, sivilce, yağ, kir 
ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Geceleri yatarken bir pamu~u 

bu loı;yonla ıslatarak yüzünüzü 
ve kirli mahalleri siliniz. Pamu
ğun üzerinde husule gelen pisli!<
leri göreceksiniz, bu size tama
miyle lsbat eder ki, şedaidi ha
vaiyeden, sıcaktan, terden, ruj 

Fabrikalarımızda birikmiş üstüpü, telef pamuk, parça bez gibi tali 
hasılat açık arttırma ile satılaccktır. Şartlfamelerini görmek üzere ve allıklardan çehreniz ne kadur 
316/941 tarihinden itibaren Miıessesemiz Pamuklu Şubesine müracaaL kirlidir?" Bütün bunlar güzel 
edilebilir. Bu müzayedeler 26/6/941 tarihinde ikmal edilmiş buluna- 1 yüzi.iniizde bir çil ve leke taba
caktIT, kası husule getirmiştir. İşte 

.............................. r HASAN LOSYONU çehrenizde

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Bankamınn, 

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

sm, Ereğli. "Karadeniz,, 
Yukarıdaki müesse<=e ve servislerinin, taş kömürü, linyit, kok, Bri

ket ve tali maddelerinin alını ve satımından mütevellit bi!Ctmum mev
cudat, taahhi.ıdat ve matlübatı bütim hukuk ve vecaibiyle yeniden teşkil 
eylediğimiz 

Mahdut MesuJiyetli 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

flrmasma devredilmiştir. 
Alakadarların 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren; 
1 - Her cins tas kömürü, kok, briket ile tali maddeleri için FOB 

olarak yapılacak talepler müessese!lin merkezine: 
Adres: Atatllrk bulvarı 21/23, Yenişehir "Mühendisler birliği binası 

~nkara. 
2 - Linyit kömürü için yapılacak müracaatların eskisi gibi, "Garp 

linyiUeri işletmesi,, Balıkesir adresine. 
3 - Mahalli ihtiyaçlar ile "Taş kömürü, kok kömürü, linyit,, ihra

kiyelik kömürler için o mahaldeiti şube veya acentıılarımıza "İstanbul., 
İ.zmir, Zonguldak, Mersin, Ereğli "Karadeniz,, de şube ve depolarımız 
olduğu gibi, muhtelif şehirlerde acentalar vardır.,. 

4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş ve mu
kavelesi henüz hitama ermemiş ace!ltalarımız ile diğer müstehliklerin 
Ankara merkezine. 

5 - Taş kömi.ırü, linyit, briket, kok ve tall maddelerinin ihracatı 
Jşlerine müteallik hususat için Ankara merkezine. 

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

Zonguldak Sahil Muhafız Alay 

Satın Alma Komisyonundan : 
'4utıammen 

Clnıl 

Sığır eti 
Ekmek 
Tab'iyesi 

fiyatı M lktarı 

Lr, Kr, Kilo 

o 38 180000 

o 1,497 990000 

Tutarı Muvakkat te• 
mlnat akçeııl ihale 

L r. Kr. Lr. Kr, tarihi 

68400 

14820 

4670 

1111 50 

12.8.941 
Perşembe 

12.6,941 
Perşembe 

ihale 
ıaatl 

11 

16 

1 - Sahil muhafız alayı ihtiyacı için yukarrda cins ve miktarları ya
zılı sığır eti ile ekmek pisirme llii 28.5.941 tarihinden itibaren 15 gün 
müddeUe ve kapalı zarf usullyle münakasaya konulmuştur. Münakasa
nm icra edileceği mahal ikinci makasta 'rb. 1. Levazım dairesi olup mli
nıı.kasa gün ve saatleri yukarıda gösterllmi~tir. 

2 - Talipler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat ev
vel makbuz mukabilinde satmalma komisyonuna tevdi etmiş bulunacak
lardır. 

3 - Münakasaya iştirak: edecek zevat §artnameyi her zaman Tb. 1. 
levazımında gôrebillrler. 

4 - Bu baptaki muvıtkkat teminat miktarları yukarıda gösterilmiştir. 
5 - Münakasaya .istirak edebilmek jçin senei haliye Ticaret Odası 

kaydını yaptırmış olmak şarttır. (4184) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
68 No. 1u ilAn: Yerli kaput bezleri ile ipliklerinin toptan statışlarm

da azamı satış fiyatı :fabrika satış fiyatına gayri safi kar olarak % 3 ila
vesiyle elde edilecek fiyattan ibarettir. 

67 No. lu ilanrn pamuklulara ve pamuk ipliklerine ait kısımları t>u 
şekilde tadil edilmişür, ( 4309) 

Muhterem Halkın Nazarı .... 
Dikkatine 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Umumun konuşmasına mahsus telefonlardan yapılacak mükaleme 

ücretlerinde bir değişiklik yoktur. Eskisi gibi bir mükfıleme yalnız yedi 
buçuk kuruştur. (4318) 

Bir Memur Ahnıyor 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Muhasebemiz için alınacak mu:aaf usule vakıf Lise veya Ticaret 

Mektebi mezunu bir memurluk için muracaat edenler taaddüt etmiş ol
duğundan evvelce yapılan ilfın veçhile aralarında icra edilecek seçme sı
navına girmek istiyenlerin 10 VI. 1941 Salı günü nüfus hüviyet ve as
kerlik cüzdanları ile okul diploması sıhhat ve hüsnühal vesikalarly1c 
'birlikte saat 15 e kadar bir istid:ı ile idaremize başvurmaları. (4319) 

stanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
89 No. lu ilan: Hırdavat eşyasına tesbit edilen azami kar hadleri ~..ı 

~ekildedir: 
1 - Kaba .alat ve kaba eşyaya % 20 
2 - İnşaat malzemesine % 25 
3 - Fabrika ve sanayi malzemesine % 40 
4 - El alatmn % 50 
Ş - Makine motör ve hususi çeliklere % 50 
6 - Makine aksamı ve spesiyaJitelere % 80 
1 ve 2 inci maddelerdeki eşyaların satışlarında ayrıca % 10 pera-

kendeci Un kabul edilmiştir. (4310) 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden 
t'onıacı ve tesviyeci isteniyor: 

lzmit Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müessesesi atölyesi için 4 tor
nacı ve iki ince tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yapılacak denemede muvai
fak olanlara ehliyetlerine göre azami 352 Krş, yevmiye verilecektir. 

Taliplerin istedikleri yevmiyeyi hııvi istida ve şımdıye kadar çalış
tıkları yerlerden aldıkları bonservıs suretiyle en geç 1,6.941 tarihine ka-
dar müessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (4290) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
70 No, lu ilan- Tuhafiye eşyasma toptan ve perakende satışları için 

tesbit edilen kAr yüzdeleri şunlardır: 
1 - Umumi olarak toptan ~atışlarda maliyete % 28 
2 - Umumi olarak perakende satışlarda toptan fiyata % 25 
3 - Ancak daha fazla karı icap ettiren vaziyette olduklarını iddia 

eden perakendeciler komisyona muracaat edip derecelerini tayin ettire
ceklerdir. 

4 - Tuhafiyede bir toptancı bir de perakendeci kabul edilmiştir. 
Psışka mutavus ıfüır araya girdigi takdirde bunlarrn kfır yüzdesi top
tancılarm kü yüzdelerinden bir miktar feda edilmek suretiyle temin ;:-
dılecektir. (4311) 

ki boya, ruj, kir, ter ve her tür-
lü toz ve siyahlıklarla çirkinlik
leri ve yanıkları izale eder. Le-
ke ve çiller yavas yavaş zail o
lur. Cilt üzerindeki teneffüs nolt
talarmı açar ve bu sayede çehre 
güzelleşir ve şa!fafiyet ve letafet 
kesbeder 

HASAN ÇiL LOSYONU 
Fennın ve tekamülün bir harl

kasıdır. Bütün kadmların hayat 
arkadaşı olabilir. 

Tı-aştan sonra erkekler için pek 
ince bir zevk teşkil eder. Şişeı:.l 

50, dört misli 100 kuruştur. HA· 

SAN deposu ve şubeleriyle rtrj
yatçılar ve eczanelerde arayınız. 

Ç i L 
LOSYONU 

,_. BiR HAKiKAT ! Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine 49' 

Pırlantalı ve elmulr saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru alem olan S 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz S 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
rindeki S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın icin kıymetli taşlariyle ve ne!is işlemesiyle hakikaten nazan dik
kati celbeden böyle bir harikulade s i N G E R saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

SINGER SAATİ ~:~huı~:=~ü:e~ HEDİYELiKTİR 
No. 82· A 200 Elmas ve 11 pırlantah 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLi DiR. 
Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İstanbulda şubemiz 

yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağazaları. İstanbul Eminönü. No. 8 •••••••~ 

' iHTiRA I - N7' 1 
lstanbul Mıntaka lktısat Müdürlüğünden : 

LA İktısat Veka.J.eti tarafından köylere tevzi olunan el dokuma tezgah-
"Mihaniki tavik tertibatı,. hak- larmda çalışmayı halka öğretmek üzere dokumacı ustalarına ihtiyaç var-
krnda 6/6/932 tescil günlü ve drr.İsteklilerin askerlikle alakalı olmamaları, okur yazar olmaları, sıhhi 
1668 sayılı ihtira beratı bu defa durumlarının müsait bulunması va: ·• 
mevkii fiile konmak üzere ahc- 1 - Kısa hal tercümeleri, 
re devrilferağ veya icıır edile- 2 - Vesikalık ikişer fotografü. 
ceğinden talip olanlıırm Gala- birlikte Sirkecide kilin liman h:ınt üçüncü katındaki dairemize müraca-
tada İktisat hanmda Robcr~ atları lüzumu iliin olunur. (4288) 
Ferri'ye mürcaatları ilan nlıınuı. -.-. 
Yedek Subay Yoklaması 
Fatih Aıkerllk Subeslnden: 1 -

Yedek subay yoklaması 2 Haziran 
941 den itibaren başlamıştrr. 20 Ha
ziran 941 gününe kadar devam ,ede
cektir, 

2 - Her yedek subay yoklamaya 
bl1.zat gelmek mecburiyetindedir. 

A - Rahatsız olup gelemiyecek 
halde olanlar (Mahallt hükümet ta
bibinden musaddak rapora bağlıya -
caklım taahhütlü mektuba şube def
terinde kayıtlı olduğu sıra kayıt nu
marası ve rütbe ile ~mıfmı bildirmek 
şartiyle şubeye gönderecektir. Mese·· 
ıa: 6/10 gibi). 

3 - Hükümet memuru olup da 
bcrayi vazife şube mmtakası hari -
cinde olanlar (Tavzif edildikleri em
rin ııurcti} serbest meslek sahibi olup 
da Hııziran ay1 zarfında hari<:te bu
lunmaları mecburi olanlar (Bu mec
buriveti bulundukları mahallin Em
niyet müdiirlügii veya amirlerinden 
alacakları vesikalar) yoklamalarını 
kerre dahilindeki vesaiki mektupla 
~öndermek suretiyle yoklamalarını 
yapacaklardır. Vesaiksiıı; gönderilen 
mektuplar makbul değildir ve yok -
lamaya 1.1elmemiş addedileceklerdir. 

4 - Mektupla yoklamalarını yap
tıracaklar yoklamalarmt blnat su -
havların ıı;etirecekleri aşağırlaki ve
~aiki de t:uıhhütlü mektupla gönde
receklerdir. 

5 - Şube mmtaka!'ıı haricinde olup 
da yokl:ımıılarmı yaptıracaklar, iste
nilen vesaiki bir dilekçe ile şube baş 
k;mlarına müracaat etmek suretiyle 
vaotrrabileceklerdir. (Maliye mi.ifet -
ti<:lerine) aittir. 

8- Gerek mektunla. gerek dilekçe 
ile mnracaatlarda nüfu~ clizrianların
rla !140 yokl:ımasmda yazılmış şube 

rlcfter ~ıra kayıt numarası ve rütbe 
ile sınıfmm bildirilmesi lfızımdır. 
(Mesela vroPk Too. T~m 4/160 ,ııibi) 

7 - Yoklamaya ~elmiyenler usu
lüne tevfikan mektupla yaptırmıyan
lar 1076 numaralı kanuna ıtiire (50) 
lira cezav;ı t."ıbl tutulacaklardır. 

R - Hazirım 2 sinden 7 sine ka -
dar (Kimyager, levı:zım, veteriner, 
PCZ'1C't, tabip ı;ımfı.,a nit biitiin ~u -
bavlrırın vokl:ımalart yanılacaktır. 

Uşak Belediyesinden : 
Memleketimizin musaddak 1/2000 mikyasındaki müstakbel planmı 

1/500 mikyasma büyütmek ve imar plfınına ait paftalarr tanzim etmek 
şartiyle (170) lira aylık maktu ücretle ehliyetli bir fen memuru ara
yoruz. İsteklilerin yedlerindeki ehl,yet örnekleriyle şimdiye kadar ça
lıştıkları yerden aldıkları bonservislt?rin birer suretlerinin tasdikli olmak 
üzere hemen belediye reisliğine göndermeleri ilan olunur. (4314) 

Garp Linyitleri işletmesinden : 
Müessesemizle müsteriler arasında Linyit kömürü satışları hakkın

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

Ereğli Kömürleri işletmesinden : 
Müessesemizle müşteriler arasınıia Taş kömürü, kok kömürü, briket 

ve tall maddelerinin satışları hakkında yapılmış olan mukavelelerden 
mtitevellit bilcümle haklarmırzı 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi An
karada bulunan (TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ) 
ne devrettiğimiz! ve müşterilerimize kar~ı olan vecibelerimizi de bu mü-
essesenin tamamen tekabül eylediği ilAn olunur. (3004) (4258) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
Müessesemlzle müşteriler arasında yapılmış olan mukavelelerden 

mütevellit bilcı.imle haklarımızı 1 6.941 tarihinde kurulıın ve merkezi 
Ankarada bulunan "Türkiye kömür satTŞ ve tevzi müessesesi., ne dell'
rettiğimizi ve müşterilerimize karsı olan vecibelerimizi de bu müessese-
nin tamamen tekabül eylediği il~n olunur. (3006) (4260) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fakültelerle diş tababeti ve eczacı mektepleri son smıf talebesinin 

askerlik ikmal imtihanları 5 Hazlran 1941 tarihinde başlıyacak, 16 Hazi
ran akşamı sona erecektir. 

Alakadarların talim taburu komutanlığına müracaatları. (4267) 

dar bütün rütbe (piyade) ler, 
13 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 

vesaik asıllariyle birlikte tasdiksiz o
larak beraberlerinde bulundurula -
caktır. 

A - Terhis tezkeresi, tekaüt emri 
veya diğer askeri ve.saik sureti, 

B - Nüfus cüzdanı, iki adet fo-
tograf, 

C - Hekim, eczacı, dişçi, veteri -
nerlerin (Diploma ve ihtisas vesaika) 
suretleri, 

D - Mühendis ve kimyagerlerin 
hangi şubede ihtlsa~ları bulunduğu, 

(Su, elektrik yol ilah) vesaikleri, 
14 - Halihazır mahalli Emniyetler 

tarafından tasdikli ikamet senedi. 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
Hakimliğinden: Avukat Rıza İs
mail tarafından İstanbulda Bele
diye Türbe civarında Klot Farer 
caddesinde 35 numaralı evde mu_ 

il - Hııziran 9 dan 12 sine kıınnı· 15 - Her sınıf için tayin edilen 

kim Fatma Dervişe aleyhine açı
lan ve ücreti vekaletten mütevel
lit 750 liranın tahsiline dair olan 
davada: Müddealeyhin ikamet_ga
hımn mechul olması dolayısivle 
hakkında ilanen yapılan tebli~a
ta rağmen mahkemeye ~elmedi
ğinden muhakemesinin gıyaben 
devamına ve işbu _gıyap kararı
nın usulün 141 inci maddesine 
tevfikan bersabık kendisine ila
ren tebliğine ve duruşma ,günü
nün 4-7-941saat14 e bırakılması
na mahkemece karar verilmiş ol
duğu mezkur _gıyap kararının teb 
lii?i makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

fToo, hesııp memuru, n;:ıklive, i~tih- <;?ünlerde yoklamaya gelinmesine riıı

lnim. 010. ) .sınıfma ait hiitfın riitbe vet edilmesi. 
~uhııvlarm vokm;ıları ;vapılaraktır, 16 - Temmuz 940 ,.e dahıı evvel

ki senelerde yaş haddine uğrzyanların 
nüfus cüzdanlarma yaş haddine uğ
radıkları kaydedileceğinden şubeye 

10 - H::ıziran 13 ten 16 srna ka
nar (Muh:ıbere, süvari. dPmiryolu 
iandarma, hava, ölçme. harita, imam 
<ıdli milsavir, sanayii harbiye} ısmı

fma ait biitiln riitbe subayların yok
lamaları vıımlacakhr. 

müracaatları, ---------------
17 - Yoklama sabah saat 8,30 dan HALKEVLERINDE: 

11 - Haziran 16 dan 18 zine kad;ır 
12,30 za kadar, öğleden sonra 14 den 
18 ze kadar devam edeceği ilan o -

rneniz makine. deniz .ııiiverte. ~anat- ıunur. 

ldirlar. muıımele memur} <=ınıfına ait --------------
bütlin riitbe subaylarm yoklamaleırı 

v~pılııcaktrr. 

12 - Haziran 18 dı>n 20 ı;fM ttıı-

Sahip ve Neşriyat mildüril Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. TAN matbaası 

Beyoğlu Halkevlnden: Halkevimiz
de muktedir bir öğretmen tarafın -
dan ver ilmekte olan Piyano dersine 
iştirak emek istlyenlerln acele Evi -
mize müracaat ederek kaydolunma
ları rica olunur, 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Yeri · Kıymeti Nev'i 

L. Krı. 

Kasımpaşa, Eyyü- 289.-
hüın Ahmet mahal-
lesi Caroiişerif so-
kak No eski 38, yeni 
41 

150 Kasımpa:ıa Eyyü- 167.-
hüm Ahmet mahal-
lesi Camiişerif so· 
kak No. eski 38, ye-
ni 43. 

310 Koc2mustafapaşa ma 123.
hallesi Sazende ve 
Ramazan Ef. sokak 
No. eski 2,44, yeni 
7,36 

675 Beyoğlu, Katlpmus- 133.
tafaçelebi mahallesi 
Balt~cı çıkmazı so-
kağı No. eski 25, 
yeni 31, pafta 22, 
ada 465, parsel 46 

700 Burgazadası Gökde- 112,50 
mir sokak ve Gök-
demir aralığı No. 
eski 26, yeni 4, taj 
4,4/l, pafta 1, ada 
12, parsel 1. 

800 Beyoğlu, Kalyoncu- 1143.
kulluğu mahallesi Kal 
yoncukulluğu cad-
desi N o. eski 99, 
yeni 107, taj 107, 
pafta 17, ada 436, 
parsel 25. 

1175 Beyoğlu, Pangaltı 418.-
mahallesinin Dolap-
dere caddesi eski 
256, 258, 260, 262, 
pafta 56, ada 632, 
parsel 8. 

1356 Beyoğlu (Hüseyina- 1~8.
ğa) Bülbül mahalle-
sinin Kaşkaval (Man 
gasar) sokağında es-
ki yeni 6, pafta 43, 
ada 561, parsel 12. 

1701 Beyoğlu, Feriköy, 7183.-
(Birincikısım) ma
hallesinin Çoban so
kağında eski 34, 36, 
7 numara. 

2242 Eminönü, Rüstem- 282.
paşa mahallesi Mah-
keme sokağı Büyük 
Çukur Han alt kat 
han numarası eski 
yeni 5, deponun nu-
marası 3, pafta 128, 
ada 430, parsel 75. 

Hanenin 
3/4 hissesi 

Hanenin 
3/4 hissesi 

Arsa 

Arsa 

Ahşap evin 
8/24 hissesi 

Karıir evin 
2/7 hisses; 

Arsa 

Arsa 

Üç kıta 
arsa 

Kargir depo
nun 4/108 
hissesi 

2250 Eminönü, Tahta - 540.- Karıir oda 
kale Balkapanı Han, 
üst kat eski yeni 
17, pafta 125, ada 
285, (86 parseldekl 
gayrimenkulde iısti-
rak daimi tasarruf 
hakkı vardll'.) 

2254 Eminönü, Beyazıt 855.- Dükkan 
eski Kavukçu Han. 
yeni Kalpakçılar 
caddesi eski 2, yeni. 
4, pafta 133, ada 648, 
parsel 2. 

2695 Beyoğlu, İnönü ma- 1553.- KArglr evin 
hailesi Satırcı ve /2 hissesi 
Harbiye çayırı, yeni 
Satırcı sokak, eski 
61 mükerrer, yeni 
4, pafta 55, ada 
621, parsel 1. 

2696 Beyoğlu, Bülbül ma- 1298.
hallesi Serdar ö
merpaşa caddesi eski 
26-28-28 mükerrer, 
yeni 22, 20, 15 pafta 
44, ada 556, parsel 3. 

Iki dükkAnlı 
kArgir evin 
1/2 hissesi 

2699 Beyoğlu Şehitmuh- 1600.- KArgir e1 
tar mahallesi Doğ-
ramacı Şakir sokak 
eski yeni 24, pafta 
8, ada 390, parsel 13 

2702 Beyoğlu Kocatepe 1219.- Karıir ev 
mahallesi Feridiye 
caddesi, eski l!W 
yeni 125, pafta 46, 
ada 531, parsel 45 

2723 Beyoğlu, Kemankeş 1091.- DükkAnm 
Yenicami mahallesi 46250 

2160000 
hissesi 

Yüksekkaldırım so
kağı eski 112-114, 
yeni 102-104, taj 
102, 104. 106. 

2774 Beyoğlu, İnönü ma- 301.- Ahşap evin 
hallesi Harbiye çayı· 4116 hisseF 
rı sokak eski 5, yeni 
11, pafta 53, ada 601, 
parsel 17. 

2785 Beyoğlu, Bülbül ma- 113.- Kı\rgir evin 
hallesi Büyük Kır- 6/64 hissesi 
langıç sokak eski 15, 
yeni 19, pafta 42, a-

MeHha11 Teminat 
L . Krt 

814 M2 
Tahminen 

132,50 M2 

58,50 M2 

49 M2 

209 M2 

69,50 MJ 

1436,50 M2 
Tahminen 

127 

27 

19 

111 

135,25 M2 

37,50 M2 

73 

81 

49,75 M2 

28,90 

18,70 

12,30 

13,30 

11,25 

114,30 

41,80 

13,80 

TlS,30 

28,20 

154.-

85,5C 

129,80 

160,....ı 

121,90 

1&9,tO 

30,10 

U,30 

da 579, parsel 28. 
2958 Eminönü, Tahta- 200.- KArglr kamara 22 20,...,, 

kale mahallesi Bal-
kapanı Han, üst kat 
eski yeni 83, pafta 
125, ada 285, (86 
parselde iştiraki da-
imi hakkı vardır.) 

2963 Eminönü, Tahta- 900.- K!rgir oda 
kale mahallesi, Bal- (içiçe iki oda 
kapanı Han, üst kat 
eski yeni 82, pafta 
125, ada 285, ze-
minden itibaren 5 
metre irtifamdan 
yukarı kadimcn mü-
esses zemin tasar-
rufu 86 parsel nu-
maralı han kapısını; 
aittir.) 

2966 Beyoğlu, Kalyoncu- 707.- DükkAnlı evin 
kulluğu mahallesi t/2 hissesi 
Kirman ve Kalyon-
cukulluğu sokak es-
ki 143, yeni 1,147, 
pafta 18, ada 449, 
parsel 28. 

2975 Eminönü, Şeyh Meh- 4499.
met Geylani mahal-
lesinin İzmirli soka-
ğında (yeni Eminö-
nü meydanı) eskl 
yeni 2, pafta 19, a-
da 405, parsel 8. 

Karı:ir 
dükkanıı. 

420/ 2160 
hissesi 

45 M2 90, .... 

30 M2 70,10 

26 M2 

Yukarıda adresi ve tafsilAtr ,.uth gayrimenkuller ~ para ne f/I 
açık arttırma suretiyle satdacaktır. 

İhale 9/6/ 941 pazartesi günü saat ondadrr, Arttırma esnasında veri' 
len bedel mukadder kıymeti geçti.iti takdirde teminat akçesi derhal art• 
tırılmtyacak, ihale kimin uhdeslne icra edilirse, teminat akçesi ona IW 
mal ettirilecektir. 

İsteklilerin pey akçesi, nülus te1.keresi ve üç kıta fotografla birlil<tl 
bildiı"ilen gün ve saate kadar ~berniz emlAk servisine gelmeleri, 
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