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İngıltereye gore, F ıısa mutnrette 
hukumlerın. kendı ı br>ı.ınu,, ur. 
Bınaenalı>yh, ing•ltcre Vıchy hu
kQmetlne karşı erbe ti knzanmrş
tır. Fransız sahiller.nt abluKa t:'de
ceklir. Amcrıkadan ve ::amali Af
rıkadnn Fransaya erzak naklme 
müsaade etmlyecektlr. Alman -
Fransız anlaşması tr mamen tatbık 
sahasına konduktan sonra da beltti 
İngiltere Fransaya k::ırşı muharıp 
bir vaziyet alacaktır. 

111. Zekeriya SERTEL 
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TERMAL OTELİ 
AÇILDI 
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Girit Adasına 

Paraşütle 
1500 Kadar= 
Nazi Ask eril 

İndirildi = 

Bu Paraşüfçüf er, Yeni 

Zelanda Üniforması. 

Giymişlerdi 1 F ransa Almanyaya ıkinci 
defa teslim oluyor. Bir yıl 

önce bugunlerde Fransız ordusu 
sılahlarını bırakarak teslım ol -
muştu; şimdi de, mahrumıyet, se 
·aıet ve felfiketlerlc dolu bir se
ıelik mukavemetten sonra Fran 
sız milleti ve Frnnsız ruhu teslim 
oluyor. 

Ankarada I 9 mayıs: I - l\lilli Şef, ~ercf tribiiniinde. 2 - Geçit resmine iştirak eden mektepliler. ·(Diğer resimler son sayfamızdadır) o ~ 

Ceza Kanunu 1 A. Darlanlr Askeri 

TAd•I Ed•t• Dün Tekrar ORTA----ŞARKTA 
Vaziyet in9ilizler 

Bağdat'a 
Yaklaştı 

Bir Kısmı Zararsız~ 

Bir Hale Getirildi,! 

. Ciddi Müsademeler~ 
• E 

Fransayı, biitün tehlikelerine 
rağmen, bu ikinci teslim oluşa 
mecbur eden birçok sebepler 
vnrdır: 

1 - Fransa açtır ve muztarip
tir. Bu sefalet 'e felakete daha 
uzun müdclet mukavemet edebi
lecek vaziyette değildir. lngıltc
re ve Amerikanın gönderdi~i 
yardım Fransız milletinin karnı
nı doyunnıya kafi gelmemekte -
dir. Fransız milleti biitiin ümidi
ni bu harbin birkaç ay içinde 
biteceğine ve kendisinin de az 
zaman sonra sulhe kavuşabilece
hrine bağlamıştı. 

a 1 1 ıyor Parise Gitti ÜÇ MÜHiM 

5 D Ed. c 1 evam ıyor ı 
! ~ 

Londra, 20 (A.A.) - "Reuter" 
Salahiyettar bir membadan öğ -

Halbuki harp uzamaktadır, ve 
daha ne kadar siircceğini tahmin 
nıiimkiin değildir. Fransız mille
tinin zayıf omuzlnn ise senelerce 
siirecek bir harbin hütiin sefa -
Jet ve ıztırabını tnşıyabilrnektcn 
acizdir. Bu vaziyet karşısında Vi
chy hükumetinin ve Frnnsız mil
letinin kendi kendine sorduğu 
sual şudur: Ne vakite kadar, ni -
çin ve kimin için? 

2 - Alman üsera kampların -
da Fransanın 2,000,000 genç ev • 
Jiidı çiiriimcktedir. 2,000,000 
Fransız ailesi biran evvel evHit • 
larına kavuşmak nrzusttndaclır. 
Fransız fabrika ve topraklan hu 
genç miistnhsilleri beklemekte -
dir. 

3 - Almanya, Fransaya miis
tcmlekelt-riyle beraber Impara -
torluğuna muhafaza edeceğini 
vtmdctmektedir. MağlUp ve peri
şan bir Fransanın tekrar bir im· 
paratorluk olarak ortaya çık -
m:ı:11 )'ich;y ricalinin gözlerini 
kama tırc.ca'k kndar parlak bir 
'aat olarak göı-dnmcktcdir. 

4 - Fransnnın Arrikn miis • 
temlekelerinde, KorsikaJn. ~is 
\'e havalisinde gözü olan Italyn 
§İmdiden bu harpten mağlüp çık
ımştır. Binaenaleyh l~ransa aley
hindeki ltalynn cınellerinin ta -
hakkukuna imkfın kalmamıştır. 
Hu sayede Fransa, Alıııanyanın 
yardımiylc, müstemlekelerine ka
'\'uşncaktır. 

Bu cazıp ve aldatıcı manzara 
karşısında bir taraftan Alman 
tazyiki, diğer taraftan Pariste 
Alman niıfuzu altında kalan 
Fransız matbuatının propaganda 
ve neşriyatı, Vichy hükümetini 
vo ihtiyar Mareş:ıl Petain'i niha
yet Berlinin tuzağına düşürmüş -
tı.i.r. Müzakere henuz bitmemiş -
tir. Fakat şimdiye kadar mutabık 
kalınan maddelerin derhal tatbi
kıne geçilmiştır. Almanya 100 
bin Fransız esirini serbest bırak
mıya karar vermiştir. Alman 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) 

Maddeleri Uyuşturucu 

Edenlerle Bunları 

imal 

Satanlar 
Kullanan ve 

Sürgün Edilecek 
Ankara, 20 (TAN Muhabirin - siyle mahkümun hayatı için bir 

deı1) - Tür~ ~ez.a ~anununun ba tehli~e teşkil ettiği, emniyet ve 
zı maddelermı tadı! eden kanun asayış bakımından mahzur görül 
layihası, alilkndar encümenler - düğü takdirde tatbik olunmak 
den geçerek umumi heyete sev - 'üzere maddeye yeni bir hüküm 
kolunmuştur. Bu lfıyiha ile 10 ilave olunmakta.dır. Buna naza· -
madd~ ~cğiştirilm~kt~dir. ran, ~~rçün cezasının geçtiği yer-

18 ıncı madde surgun cezasına de, huki.ım veren mahkeme dere
~~tea.~lik~ir. Yeni şekline .. gö:.e, c~s~ndeki ı:ıahkemeye sürgün ye
hukmun ıcrası sırasında surgun rının tebdılini kararlaştırmak sa 
cezasının geçirileceği yerin iklim, lahiycti verilmektedir. ' 
hava, vesait, tabii haller dolayı - <Devamı: Sa. 5, Sii. 5) 

Habeşis!an r·Ro~;~d;~, 
Harekat. !GıDA MADDELERi 

S o n a Erdi ~ TEDARiKi HAYLI 

Serbest Kalan İngiliz 1 GÜÇLEŞTİ 
Filistin' e Kıtaatı 

Nakledilmektedir 

Churcnill, Harekata 

Dair izahat Verdi 
Londra, 20 (A.A.) - ChurchilJ. 

bugün Avam kamarasında be 
yanatta bulunarak Habeşist.an 
harakatı hakkında şunları söy
lemiştir: 
"Amba - Alaı:i zaferi, dük d'Aos
te ve dükün elinde kalan kuv-

Bükreş, 20 (A.A.) - 110fi'' A
haliye yiyecek maddeleri temini 
halen Rumen makamlarının baş -
lıca meşgalesini teşkil etmekte -
dir. Her ne kadar Romanya mü
kemmel bir ziraat memleketi ise 
de yiyecek maddelerinin çoğu 
bundan böyle vesika usulüne ta
bi bulunmaktadır. Bu usul der -
hal meriyete girecektir. Hafta
da iki defa et yenecektir. Tere -
yağı, şeker, kahve ve çay ancak 
çok büyük müşkülatla tedarik 
edilebilmektedir. Ev kadınları bi 
raz yiyecek tedarik edebilmek Ü· 

(De\'amı: Sa. 5, Sii. 7) 

vetlerin heyeti umumiyesinin 
teslim olması ile neticelenmiştir. • • iıllilllli• 
Amba Alngi zaferi, Habeşistan- 1 
da İtalyanların her türlü ~ü
yük organize mukavemetlerme 
nihayet vermiş olan bir hareket 
olarak telakki edilmelidir. (Al
kışlar). Şüphesiz, cenupta çarpış 
ma bir müddet daha devam ede· 
cektir. Fakat Amba ·- Alagi za_ 

(Devamı: Sa. 5, Sii. J) ............ -........................................................................ -···-, 
r UC f RANSA 1 

Günün en mühim meselesi Fransanın vaziyctidir. Bu
günkü Fransa üç parçaya bölünmii~tiir. Biri Al
manların işgali altmda bulunan Fransa; ikincisi 
.Vichy Hükumetinin idaresi altında bulunan Fran
sa; üçüncüsü General De Gaulle'iin riyaseti altın
daki Hür Fransa. 

Bu üç Fransa nasıl idare edilmektedir? Her birinin 
hukuki, siyasi hüviyeti nedir? Bunlar hakkında i 
bugün pek az ınalfımat sahibiyiz. 1 

: 

sulamak için bu üç Fran- i 
MJ.nda.;."l itibaren bir seri i' 

Martinik1teki Fransız 

Altınları Başka Yere 

Naklediliyor 

Dakar Meselesi de 

Ehemmiyet Kesbetti 
Nevyork, 20 <A. A.) - "Tass": 

"Overseas News" ajansına ı?öre 
Vaşingtondaki diplomatik mah
fillere, ''Bearn" Fransız tayyare 
~cmisi ilC' "Emile Bertin" kruva
zörünün l\fartinik adasını terket
mive hazırlandıklarına doir ha
berler ı?elmiştir . Ayni mahfiller 
bu gemilerin Martiniktcn mü
him mikdarda altın götürmek is-ı 
tiyeceğinden korkmaktadırlar. 

Paris radyosuna göre 
Londra, 20 (A. A.) - Alman 

kontrolü altında bulunan Paris 
radyosu. Amerika Martinik Pcia
sına el kovmıya kalktığı takdırcic 
buna siddetle muhalefet edilece
ğini söylemiştir. Spiker Fransa 
bankasına ait altınların muhafaza 
edilmekt~ olduğu "Fort - de -
France" kalesinin, Amerikalıla
rın eline eecmemesi icin berhava 
edileceğirıi ilave etmiştir. 

Amerika ıH ümessiller 
1Heclisi11e yapılan bir teklif 

Londra, 20 (A. A.) - VaşinJ!
tondan gelen gazete haberlerine 
ı?Öre kongre azasından ciimhuri
yetci Francis Case, mümessiller 
meclisine bir kanun projesi t~vdi 
ederek garp nısıf kiircsindeki 
Fransız müstemlekelerinin ve 
Fransanın satmıya rıza göstere
ceği vapur tayyare ve vapurlarda 
bulunan hamulelerin mübayaası 

<Devamı: Sa. 5, Sii. 3) 

ASKERİ HADiSE 
Askeri mütehassısımız yazıyor 

Askerlik bakımından orta şark
ta ve Akdenlzde üç mühim hadise 
karşısında bulunuyoruz: 

1 - .A1manlar Suriyedeki hava 
üslerini elde ederek bu yoldan i
raka tnyyare göndermektedirler. 

2 - Habcşlstanda İtalyan ordu
su son iltica ctU~i Amba - Alagi'
de İngiliz kuvvetlerine dün teslim 
olmuslardır. 

8 - Almanlar paraşutle Giride 
asker çıkarmıslardır. 

Bu üç mühim hadise, Akdeniz 
ve orta şark harbini yeni bir saf
haya sokmuştur. 
Habcşistanda İtalyan ordusunun 

teslimi üzerine burada harbe bıt
mls nazariyle bakabiliriz. 

Dük ö'Aostc, 7000 ki ilik ordu
su ıle t>eraber elindeki bütün harp 
rnalzemestni de İngillz.lcre teslim 
clrnlştlr. Burada bulunan İngiliz 
kuvvetlerini orta sıırkta başka bir 
cephede kullanmak imkiını hasıl 

olmustur. 
(Devamı: Sa. 5, Sil. 7 

H b b · ı 25 K renildiğine göre kuvvetli Alman a anıye ye m. paraşı.i.tçü kıtaları Giride inmiş -
!erdir. 

Mesafede Bulunan Bir 

Şehir Zaptedildi 

lrak'a, Boyuna Nazi 

Askeri Sevkediliyor 
Kahire, 20 (A.A.) - İngiliz u

mumi karargtıhının teblif!i: 
İrıık kıtaları ile kısa bir çar

pışmadan sonra İngiliz kuvvet -
leri :F'allujah şehrini zaptetmiş -
!erdir. Burada mühim bir köpri.ı 
sal{lam olarak bulunmuştur. 

Habbaniye'de ve Bnsra mınta· 
kasında vaziyet sakindir. 

Harekatın tafsilatı 

Clıurclıill'i11 beya11atı 
Londra, 20 (A.A.) - Başvekil 

Churchill, bugün Avam Kama -
rasında harp hakkında kısa bir be 
yanatta bulunduktan sonra, Al -
manlnrın son zamanlnrda cenubi 
Yunanistanda tayyareler tahsit 
etmiş ve şimdi Gırit üzerine mu 
azzam bir hücuma kalkmış oldu
ğunu bildirmiştir. 

Başvekil demiştir ki: 
"Bu son birkaç gün içinde, ke

şif tayyarelerimiz, cenubi Yuna -
nistandaki tayyare meydanların
da her cinsten Alman tayyarele
rinm çok büyuk tahaşşütlerini 
müşahede etmişlerdir. Bunlara 
ardı ardına her gece hücum et -
tık ve munzzam hasnr ıka eyle -
dik. Fakat, şimdi şu cihet sarih
tir ki, bu tahşidnt, Giride karsı 

Londra 20 (A.A.) _ Reuter a- bır hücumun mukaddimesini tc -
. . . kil ediyordu. Bu sabah, büyıık 

fansının Habbanıyedekı hususı ku tte b. h h.. b 
h b. · b ld. · vvc ır ava ucumu a -

mu a ırı ı ırıyor: 

1

1 ·ctct• b. h b k 
(UC\"aını: Sa. s, Sli. 6) amış ve cı ı .ır mu ar_e ~ .. ~c 

_____ .;______________________ (De\amı: Sa . .,, Su. 4) 
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Alman paraşüt~ülerinin indirildiği Girit adası ile ve Suda körfezini gösterir harita 

j ( GÜNLER GEÇERKEN ) 
1 

Allahü a'lemü bissavab ! 
Yazan : Refik Halid 

Dost bir gazetenin (Nasıl yazmalı?) siıtunun~a benim bir 
fıkramdaki •'diirii " kelime inden bahisle bunun "dü

rfü.C' _yazılması liizııınu ileri siirülüyor \'e belki de bir ncznk"t 
eseri olarak hala, mürettiplerin iistiine atılıyor. Halbuki "diiriis"ii • 
0 şekilde, bilerek kendim yazdım. Zira ,.e evvela, (Cep Kılavuzu). 
!arisi olduğunu bildiğimiz "dürlist" ün türkccsiııi "diiriis" \ e 
''diizglin" diye gösteriyor. Sani~ en türkçenıizde "doğru diiriis" 
tabirinin bulunuşu, buradn "t" nin hiç okunmayışı da ban.l, yeri
ne ı,öre, "dliriist" teki dile giiç gelen "t" yi atl\rermcnin bir su~ 
olmadığı fikrini \·eriyor. Yani "dürüs'' ii öz türkçc, ''<liırüst'' iı 
lam fürsce bir kelime sayıyorum· •'diiriistlük'" ü de ek alarak 
tiirkçclcştirilmiş yarı farisi bir kcİinıc ... Hoş, çok defa "dürüsliik" 
deriz a ... Zaten yeni imin lügati "tüfcnk, arslan, kılmç, çiftçi" gi
bi türkçe ,·e halk da '"~erbc t, abdest" gibi yabancı kclimclcrdcu 
dile z~r ,gcfon bir kısım harfleri çoktan atmıştır. 

Lısanımızda ''diirüs'' de var, "düriist, diirüstlük, dürüsti'' 
de ... Lakin sütun muharririnin da,·asını isbat için gösterdi&i ııc 
o ncayip "dürüstüz", ne de, elbette "'düriisiiz'' mevcut! Oyle zan
nediyorum ki, hazan acele yazıldığı anlaşılan (Na ıl l.'azınalı?) 
siitununu idare, değme dil bilgiçlerinin bile kolayca içinden çıkn
nuyııcaklan pek güç bir iştir. Bunun nıcşhurlaşmış bir isbatı ela, 
geçenlerde ayni sütunda görüldii: 

Alman - Fransız ani 
sayı tanımak 
makale har 

i 
5 Fransayı ia 

...ıı.;. " t~~ıculanna bu iiç i 1 .k -., : I Amerı a -
, 

1 
............................... .! korkuuoru1n ! 

. 
imdada koşacağım amma .. Hastalık bana da sirayet eder diye 

Bir gün: "müttehim" deme!i iniz; denildi.. Ertesi günü tas
hih edildi: Hayır, yanlış diz.ilmiş, "müttehem" demek lazwıdır; 
dendi. Daha ertesi günü tekrar düzeltmek li.i:ıumu hasıl oldu: 
- İlk dediğimiz doğrudur, "müttehim" demek icap eder!! denildi. 
Bana kalırsa bu sütun faydasız değildir; fakat şu geçirdiğimiz dil 
buhranı ve ilim noksam içinde, bir kelimeyi düzeltip doğru sanı
lanı yazarken ihtiyaten - eski (etvalardaki gibi • her defa ında 
mah\'iyet gösterip bir "Allahii a'lemü his a\'ab'' kaydını eklcmlk 
yahut da en iyisi, o sözii başhk yapmak şartiyle! =······························· 
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Ya Buna Ne 

-Demel? 

Demir Malzeme 

Tekllf EclDcl 
Bir Rumen firması dün bele. 

cliyeye müracaat ederek sular ve 
tramvay işleri müdürlükleri ile 
fen illeıl müdürlüiünün bütün 
ihtiyaçlannıD döviz mukabilin -
de Ver8cekleri demir malzeme ile 
karfl)arıabilece~ bilciirmittir. 

Belediye bu müracaat ümrine 
ihtiy~ demir malzeme üzerin 
de toplanan müdürlüklere birer 
teskere J{Öndermiş ve ihtiyaclan
nuı listesinin belediyeye derhal 
.cönderilmesini iatıemittir Bu lilte 
ler tamamlanınca belediye mü
racaat eden firma ile temasa ıe
çecektir. Di~er taraftan Vekl
letle de temas edilecek ve döviz 
ı.tnln ne suretle halledilebilece
ll sorulacaktır. 
Havacı Talelte - Lıönil h4ava. 

cılık kılnıpına talebe aevklne 
vam edilmektedir. Kaıaı>a 
derilen talebeden yaşlan 1 
arası olanlar pilot olarak 
tirilecek, yaşlan 18 i ı 
bombardıman. tarassut, 
fotoiraf ve haritacılık "1 
de ihtisaa :v..-aklardır. 

Yazan: Naci Salulla 

PİYASADA: 

ihtikara 

Fiyatlan mürakabe bür 
rafından, ihtikar işlerine 
umumi olarak bir rapor 
lanmıfbr. Bu raporda• 
ay içinde ihtikar vakaıan~ 
kisine niabetle azaldı~ y 
son J{Unlerde kalay ihtik 
tesadüf edildi~den bahlol 
maktadır. 

Yiyecek maddelerine ııe 
fiyat artqından ziyade fiya 
cuzlu~u J{Oze çarpmaktadır. 
fiyatlan ile kuru ve yae 
lerin fıyatlan &ittikQe d 
tedir. 

Raporda, giyecek eşyası 
de, bariz bir surette ihtik 
kalanna tesadüf edlimedi 
ileri sürülmektedir. 

Fiyatlan mürakabe b 
kanaatine ~öre kontrol itle 
pıyasayı sıkı bir surette 
kabe etmesi, ihtikar harek 

uaıınu11ına sebebıyet 
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Tarihten Yaoraklar 

ları bir kolayını bularak. lstan -
bula haber gondermişler; zahire, 
cephaneleri kalmadığı bir sene -
dir "mevacip" yüzü görmedikle
rini ve şayet bu cihet temin edil
mezse kaleyi bırakıp gidecekle -
rini söylemişler! 

i 

!erini hntırlatmaktadır. Ancak ı-...----·-··------· ·~---
Melek Ahmet Pasa bunu bir 

vatani vazife addetti. Padişahın 
hazinesinden yetmiş bin kuruş 
çıkartıp esnafa tam ayar altın mu 
kabilinde verilmesini ve bu altın
ların birkaç menzille Azak kale
sine yetiştirilmesini tensip etti. 

ichy 
nl s 

~ 

Etr 

- uerun 
Si 

Fransanm Almanyaya karşı hayır
hah bitaraflık vazıyetindcn çıkarak 
aske>rl kuvvetlerıni ve ımktı.nlarını 
Almanynnın hızmctine koyması ıw

ticcsı Akdeniz ve Atlnnlık harp 
sahalarındaki kuvvetler muvazene
sınde bir değişiklik olacağı muhak
kaktır. Bu tehlike, ancak İngiltere 
ve Amerikanın vakit geçirmeden 
çok encrJ ik ve geniş bir surette 
harekete geçmeleriyle i:ınlenebllir. 

bu iki niznm urnsında sadece 
bir s('kil ve sathi bir benzeyi~ ol. 
duğun.a da dikknt etmek Hh:ım • 
dır. Filhnkika, Avrupa Birle· 
sik Oe\•letleri , kiidik hiiviik bii. 
tiin dm·letlerin ayni haklarla is
tirak edec<'kleri bir sivasi ve ik
tisadi hirlik olnrak t~sa\'vur e
diJmisti. Halhuki Almanların 
tahnkkukuna cah tıklnrı veni 
nizanı, kf'ncli hiıkimiycti altın
da tcessiis edecek olnn ve hiitiin 
miJletlerin Almnnvanın tnhii o· 
larak :icinde ;\'Cr 

0

al:ıcaklnrı bir 
n«-vi im11arutorhık nizamıdır. 

İnJ?iliz ha,·a kuvvetlerinin Su. 
ri~·e hava meydanlarını homha
lamnları neticesi General Oentz. 
in kuv\·f"te karsı kuv\·etle mu· 
kahelc edilf'ce~i hakkındı-ki he. 
;ranatı, di;?er cihetten İnP-iliz 
devlet acfamlnrınm ve matbua
tının. Almanrn ile ic;hir1ii?i va
pan Fransnva knro;ı derhnl . ve 
siıtıf PtlC' har<"kete gecilerei!i 
hakkındaki hevannt ve ncc;rh·n. 
tı. pek ~·nkrnda Fran n ile f ~
giltere arnr.mla hnrhin bastıya -
cai!ını J?"Österınekff'ıfir 

·Melek Ahmet Pş 
Sadaretinde Bir· 
ijalk Kıyamı 

Buraya kadar iş dürüst gidi -
yordu. Dalavere bundan sonra 
başlıyacaktı. Defterdar Emir Pa
şa, Kahya Kudde, Moralı Musta
fa, Hasan Çelebi, bu parayı der
hal kıymeti yarıdan eksik olan 
ve "Meyhane akçesi", "Çingfıne 
akçesi" denilen kalp, mağşuş kuş 
gözü. akçesi ile değiştirdıler es -
nafa bunu verecekler ve buna 
mukabil tam ayar altın istiyor -
Jardı. Bu kadarı kafi değilmiş gi
bi Kudde kahya hemen depoların 
dan yetmiş deve yükü Diyarbe
kir bezi, şap, sarı sahtiyan çı -
karttı esnafı bunları da fahiş fi
yatla almıya icbar etti. • 

Yeni işbirliği : 

Birinci de.recede fngiltcr~ye, 
ikinci derecede Amerıka

ya mütc\'cccih Alman - },ransız 
işbirliği bir emrivakidir. 

Bu anlaşmanın mahiyeti hak
kında İngiliz gazetelerinin ver· 
dikleri miitemmim tafsilatta 
bilhassa şu Uç nokta şayanı dik. 
kat tir: • 

1 - Fransız ordusu, dahili 
emnjyeti muhafaza edecek bir 

. kU\1 \·et haline irca edilecektir. 
Yalnız bu madde, Fransanm is
tiklaline veda ettiğini g(ister -
meğe kafidir. Bu suretle Fransa 
ordusuna, Fransız milletinin 
me\'cut vaziyete karşı muhte • 
mel isyanlarını bastırmak gibi 
şerefsiz bir , ·azifc verilmiş olu
l'Or. 

Fransız donanmasının İtalyan 
'\'e İspanyol donanmnlariyle bir
likte büyiik Avrupa donanma • 
sının bir kısmını tcl;ikil edeceği 
maddesi, Alman hakimiyeti al
tında yeni esaslara göre tanzim 
\'e teşkil edilecek olan Avrupa 
kıtasının Amerika kıtasına kar· 
sı bir harp acmak ve yeni ni-
~ . 
zamı hiitün diinyaya tcşmıl et-
mek arzusunu sarahaten göster
mektedir. 

Amiral Darlan'ın bu donan· 
manın haşkuman.danlığma tayin 
edilebilmesi haberi i e, hu anlaş
mada Almanya~·a hüyiik hiz -
metleri schketmiş olnn Amiralin 
gururunu oksamak \'C kendisini 
taltif etmek maksadiyle i aa e· 

• dildiği tahmin olunabilir. 
2 - Fransanın Afrika miis

temlekclerinc "Biiyiik Anupa 
miistemlekeleri .. çerçevesi icin· 
de istiklôl \'erilmesi \."e bunla • 
rm, bir Almanın riyaset edeceği 
J.:- .!\vrupahlar komisyonu ta-

lnn idare edilmesi kt>yfi -
:" ,in, Avrupa harici bırakılan 
inı:riltereyc avni zamanda A
meriknva miitcveccih hir Ur· 
1ihat ~lduğunu anlamak giiç 
del!ildir. z 

Bir ~· kndar evvel Almanya: 
dan bir müstemlekeler nezaretı 
ihdas c8ildiği hakkındaki habe. 
ri hatırlıy.ocak olursak, Alman
yanın Fransa, İtalya \'C İspan
yaya ait müstcınlekclcrin mu • 
kaddcratı hakkındaki niyetleri 
''azih bir surette meydana çı· 
kar. 

Fransız Donanması: 

Fransanın Almaııyaya karşı 
hayırhah bitaraflık vaziye 

tinden Çıkarak, askeri ku\'vetle
rini ve imkıiııbı-mı AlmP."..!'.!'"1

" 

hizmetine koyması neticesi Ak
deniz ve At1a.ntik harp sahala . 
rındaki kuvvetler müvazcnesin
de bir değişiklik olacağı mu • 
hakkakhr. Bu miiva7.enenin 
Vicln• hükfımetinin elinde hu. 
luna~ deniz ku\'vetleriylc Us}e
rin kıymetleri nisbetinde In
gilterenin alevhine olarak bozu
lacağı aşikfırdır. 

Fransız donanmasını teskil 
eden gemilerden bir kısmı ba~
mıştır. Geri kalanlardan hır 
kısmı İngilizlerin diğer kısmı da 
Vichy hiikumetinin elindedir. 

Ta.hmin edildiğine göre iiç 
zırhlı, altı kru\'a7.iir ,.e altı muh. 
rip İngilizlerin elinde bulun
maktadır. 

Biivi.ik bir harp kıymeti o. 
lan Strasbourg diritnavtı ve 
35,000 tonluk Richclien zırh
lısı ile 9 kru\'azör, 20 muhrip 
,.e 12 torpido Vichy hiikumeti
nin emri altındadır. 

Bunun, ihmal edilemiyecek 
bir kuvvet tc kil ettiği aşikar· 
dır. Bu Fransız harp gemileri, 
İtalyan donanması ile i birli
ği yaptığı takdirde İngiliz do -
nanmasına l.ıir çok giiçliikler c,-ı
karabilir. 

Bu meselede miihim bir nok 
tan göz öniindc bulundurmak 
la~ımdır: Fransız harp gemi· 
lerinin miihim bir kısmı Atlan. 
tik limanlarında bulunmakta • 
dır. Akdenizin lehinde Atlan· 
tiğin aleyhine olan bu \'aziyet, 
Atlantikte seyriisefer eden ge
mi kafilelerine kar~ı, Alman 
deniz kuv\'etleriyle birlikte, ha
reket etmelerini miimkün kıla • 
caktır. 

Üslere gelince: Fransa ile İn· 
giltere arasında bir harp vaziye
ti hasıl olduğu takdirde, Alman 
,·e İtalyan deniz altıları, tay
yareleri ve korsan gemileri Ak· 
denizde Bizerta, Tunus; Atlan
tikte Kazablanka. Dakar üsle
rinden istifade edebileceklerdir. 
Ve bu keyfiyetin, Akdeni7. ,,e 
Atlantik harplerinin mukmfde · 
ratları üzerinde İngilterenin 

Osmanlı İmparlltorluğunun 
en hazır cevap sadrazam -

!arından Keçecizade doktor Fu
at Paşa, bir RÜn sefirlere verdiği 
zivafette havai şevlerden konu
şti°lduğu sırada ort~ya şöyle bir 
sual atmış: 

- A vrupada en kuvvetli dev
let hanl!isidir? 

Her sefir kendi devletinin mad 
deten, manen, ilmen yahut ikti
saden kuvvet ve kudretini mü -
dafaa etmiş. Fuat Paşa: 

- Hayır. Demiş, Avrupanın 
en kuvvetli devleti Osmanlı İm. 
paratorlu.{!udur... Asırlardariberi 
siz dışarıdan biz içeriden vıkma
ğa calıştığımız halde hala dünya 
haritasından ismini ve cismını 
kaldıramadık! Bundan kuvvetli 
devlet olur mu? 

* * 
Osmanlı İmparatorluiu, yüksel -

. me zannolunan istila devresinin 
sonlarında hemen inhitat devresine 
girdi. Sokullu Mehmet, Kara Musta
fa, Tarhoncu Ahmet, Köprülü Meh
met Pa!ialar gibi adedi pek mahdut 
vezirler müstesna olmak şartiyle 
memleket ekseriya ehliyetsiz, idaresiz, 
cahil ellerde kalmış padişahların 
mantıksız ıstlbdatlnrr, ıoftahiın "cer
rar., lığına ilet ettlii dini tahakküm, 
paraya doyınıyan Yeniçeriliiin iıyan

lan, maceraprestlerin tagallübü, sa
ray kadınlarının memlc'ket mukadde
ratına hakim olmaları .. Ve bütün bun 
ları alkışlıyan bir sürü aç vezirler, 
musahipler, caize budalası şairler, ne
dimler, dalkavuklar, hatta tarlhc;ilerl 

Hadisatı ıon zamana nakledenler -
den hiç birisi vukuattan bir kıyas çı
karmamışlar, bilakis en kötü padişah
ları ya delilik yahut "cezbe., ye mal 
ederek mazur ı:östermek istemi5ler -
dlr. Osmanlı lmparatorlutunun en 
buhranlı devresinin vukuatını zap
teden Naima bile bu tarafgirlikten 
kurtulamamıştır. Sultan İbrahimin 
Kara Mustafa Paşa gibi doiru ödü, 
doğru sözlü bir veziri katledip yerine 
getirdiği Sişman Mehmet Paşaya 

gönderdiii hattı hümayun ( 1) : 
"Bre mütevelli yapılı kodoş! Bre 

karpuz kıyafetli pezevenk 1 .... 
Hitabiyle başlıyordu. Vukuatı bize 

nakledenler İbrahimin delfüie bile sıi 
mıyan bu hareketini yazılarında ha
fifletmek için üslup ve tasannu per
desine büründürmüşler, ıon tarihçi
lerimiz de "Deli İbrahim., deyip i'in 
içinden çıkıvermişlerdir. 

Christina Holsen'in 

Hatırasında Kalanlar! 

A vrupanın böyle yeni esasla
ra göre tanzimi \'e tevhidi bize, 
vaktiyle Briand gibi siyasi sah· 
siyetlcrin tahakkuk ettirmeğc 
"alı.:tıkları "Etats - Unis d'Eu· 
' "' {001: .. ,_... C- ' 

rope .. A \'rttpa Birlcsik :::D:..::e:...:v..:le:,:t:_· _ __,=-============ 

Bir buçuk sene~enbe~i harp 
içinde olan bır dunyada 

yaşıyoruz. Her gün biraz orta
lık kızışıyor, felfıket etrafa ya
yılıyor. Bu harbin amansız kur
banlarından bir tanesi de Nor -

-f(•Jrf ô~liBWfliiM 
~- -

KAN NE VAKiT ARTAR? 
İnsanın kanı ,·iicut ağırlığı -

n ın yiizdc 7. ~jhayet 8 i nis be· 
tinde olmakla beraber cfaima ay
ni miktarda kalmaz. Zamanına 
göre arttığı, azaldığı da olur, 
hem de hastalık sayılamıyacak 
normal hallerde... . . 

Mesela yemek yeyip su ıçtık • 
ten sonra viicudiin iı;inde kanın 
miktarı az çok artar. Fakat ın~
vakkat hir miiddet için, sonra yı· 
ne önceki haline döner. 

insan pek yüksek yerler~ 
c;ıktığı vakit kanı çoğalı~. Yedı, 
sekiz bin metre yiikseklıkte ya· 
şayan insanların kanı, asai:ı_1arda 
yaşıyan insanlann kanına nısbet
Jc bir buçuk misli kadar fazladır. 
Hatta o kadar yiiksckte uzunca 
bir müddet kaldıktan son.ra, ~~a
ğılara inince hu fazlalık bır nıud· 
det devam eder... . 

ni temin irin, kan ncsiçleri ara· 
sındaki suyu <:eker, so~r~ onu 
ter halinde tebahhiir cttırır ... Sı
caklarda damarların içindeki 
kanın yüzde yirmi beşe kadar. 
hatta daha ziyade c:oğaldığJ olur. 

Spor yapar
0

ken, hatta yol ~:ii· 
rürken kanın miktarı azalır, çun
kü kanın terkibindeki su adale· 
tere ge~er. 

Böbrek hastalıklarında \'Ücut 
şişmezse, damarlardaki kan ar · 
tar, c:iinkii kanın terkibindeki. 
böbreklerden cıkması liızım ge 
len su damarların kinde ka· 
}ır. Aksine, \'Ücut si 'tiği vakit 
damarlardaki kan azalır, ciinkii 
şişleri hasıl eden kanın su~·udur. 

Viicudii zayıflatan müzmin 
hastahklarda, viicudiin ağırlığı 
azalmakla berber, knın viicut a
ğırhğm.a nisbetle miktarı daha 
ıiyde düc;er. 

veçtir. . 
Avrupanın ta şimal bölgesın

de, kendi işleri güçleriyle meş -
gul olan Norveçliler harp patla
dığı zaman ona büyük bir kor -
kuyla bakmadılar. 

Oslo'lu Christina Holsen de 
iki büyük milletin birbirlerini 
yok etmiye and içtikleri bu sı
cak eylül gününü çok iyi ha -
tırlıyordu. O gün Oslo kenar 
mahallelerinden birindeki kü -
çük fakat temiz ve şirin evinde 
bütün aile toplanmıştı. 

Christina, kocası Güstav 
Holsen, kız kardeşi Polina, ihti
yar Fögövson baba, Polinanın 
kocası Hanson ve kendi oğlan 
kardeşleri Bolson ile J anson. 

Havadisi radyoda duymu§lar
dı. Gençler evvela bir parça 
afalladılar. Fakat ihtiyar Fögiir
son baba gülerek omuzlarını 
silkti ve: 

- Ha .. Ha dedi, çocuklar yi
ne iyi bir döğüş seyredeceğiz. 
Bizim hiç kimseyle alıp verece -
ğimiz yok. Harp nasıl olsa bize 
gelmez. Geçen harpte de biz her 
şeye seyirci kalmıştık. 

ı····· ·· ····· ··· · · · ············ · ·· · ······· 

l Yazan : T A R i H Ç 1 j 
: ..••.................................... : 

Birinci Ahmetten sonra tahta geti-ı ri~ezdi. Vatanın ~enfaatine ta
rilen Birinci Mustafa deli idi, fakat alluk eden en uf ak ıcraattan ke • 
İbrahim deli değildi. Türklerin başın- sesini doldurmak için azami is· 
da bir bela idi. tifade ediliyordu. 

İbrahimi hal için teşekkül eden ko- Buna raamen Tarhoncu Ahmet 
mitenin mühim azasından olan Kara Paşa gibi ~atansever bir vezir 
Çelebi zade Abdülaziz efendinln İbra- kellesini cellada kaptırdığı halde 
himin hal'i sırasında kendini tuta - Melek Ahmet Paşa Köprülünün 
mıyarak padişaha karıı haklı hücumu- bile kılıcından kurtulmuş rahat 
nu tarihlerimiz bir türlü affedeme - döşeğinde ölebilmiştir. 
miılerdir Naima bile "Aziz Efendi Melek Ahmet Paşanın en yakın 
Fodulluğa cüret edip hürmeti mühl- musahibi ve baş dalkavuğu olan 
kineye mugayir çok söz söyledi.,. "Evliya Çelebi" hatıratında pa • 
Diyor şasını "veli" derecesine çıkar -

Hangi müluk? Hangi hürmet?! makla beraber mazur görülmi -
Sonraları müftülüie kadar yük- yecek hareketlerini '\hikmeti hü

selen Kara Çelebi zade siyasi hayatı- da Paşa tehevvüre gelip" cümle
nın bu parak safhasını mazur göster- siyle kapatır. Mütemadiyen na
mek: için koskoca bir tarih bile yaz- il olduğu lutuf ve ihsana rağmen 
maia mecbur oldu. budalalığını anlatmak için de Ka-

Bütün bu muhtelif 'tahrip., sı:ığnak- ya Sultan çocuk düşürdüğü za
larının altında millet varlığını gös- man Paşanın bir kutu içinde .'sı
termeğe imkan bulamamııtı. "Kaç- kıt vaki olan beyceğizin naşını" 
madan kovmafa., vakit bulamıyordu. göstererek: 
Nihayet bir gün "gayrik yeter!,. dedi - Bakınız ağalar! Ne civan -
ve silkindi. Hadise tafsile değer. Çün- mış! Beyliğine kanamıyan; ata 
kü . kıyam bir başka na ehli mevkle binip, kılıç kuşanmıya doymıyan 
&etırmek yahut Yeniçerilere cülus oğlum. 
bah~işi koparmak için yapılmıyordu. Sözüne karşı: 
Osmanlı İmparatorluğıı tarihinde hak- - Sultanım. Kaşı gözü ı/em 
kını arayan ilk (millet kıyamı) idi. ama ruhsuz ve natamamdır. A -* . ~ . lay mı bozdu? Diışman mı kırdı 

Osmanlı tarıhınde. ~a eh.ıl ki, yiğitliğine doymıyan diye fer
Sadrazamlar serısınd.e hır yat edersiz? cevabını verir. 

Melek Ah.met P?,şa .Yar~ır kı, Re- Melek Ahmet Paşa, başındaki 
":an sefer:n~e dorduncu Mu~a~ın tevabiiyle mükemmel bir haydut 
sılahdarı ıdı. Sonraları kendısıne çete reisine benzer. Dftrdar Emir 
vezaret verilmiş ve dörd tıncü Paşa, Defterdar Emir Paşa, baş 
Muradın kızı Kaya Sulta~l~ ev~ - Baki kulu, Morah Mustafa Çe -
lenerek damatlıkla mevkıını .sag- lebi çavuş başı Ibrahim ağa, Muh 
lamlaştırmıştır. zir ağa, Kudd~ kahya, Topkapılı, 

Melek Ahmet Paşa zaafı, ac - Hasan Çelebi ilah ... 
zi, meskeneti ve cehli ile bütün Çetenin efradını teşkil eder -
işleri birbirine karıştırmış, bil - ler. Hele Kudde kahya, paşanın 
hassa devletin zaten mevcut ol - eli ayağı idi; vazifesi memleketi, 
mıyan maliyesini büsbütün ber- milleti soyabilmek için dalavere 
bat etmiştir. düşünmekti. 

Köprülü Mehmet Paşa Osm'1n- * * 
lı devlet ağacına bir intizam \•er
mek için öteden beriden sivrilen 
piç fidanları kılıçla budamıştı. 
Melek Ahmet Paşa bu "budama" 
ameliyesini devlet ağacını büsbü
tün intizamdan çıkarmak için, an 
cak velinimetleri olan ağaların 
emellerine hizmet için yapardı. 
Hiçbir memuriyet rüşvetsiz ve -

Yazan: 

dalı tavukçu Eskeland'dan öğ • 
renmişti. Genç satıcı bu devam
lı müşterisine: 

- Christina, demişti. Harp 
yakınlarımıza da geldi. Ben ya -
rın gidecek olan gönüllü :1layına 
yazıldım. Gel sana veda edeyim. 
Allah Norveç'i korusun! 

Christina bu duaya bütün 
kalbiyle amin demiş ve aradan 
aylar geçmişti. 

* * Günde Bir Defa 

Bulaşık Yıkayınız! 

Ve en nihayet o kötü hava
disin bir bomba gibi pat

ladığı gün de geldi. Alman as
kerleri Norveçe çıkmışlardı. 

Christina o günü de çok iyi 
hatırlıyordu. O gün yine biitün 
aile bir aradaydı. Bu sefer Fö -
gürson ~.~~.anın ağzını bıçak nç· 
madı. Doguşmek sırası onla-ra, 
Holsen'le, Bolson ve Janson'na 
Hanson'na bütün vatanperver' 
Norveçlilere gelmişti, matemli 
acıyan, üziilen, kızan gözler bi; 
birlerini buldular ve bakı~tılar 

Melek Ahmet Paşayı yerin
den süpürmiye sebep o -

lan kuvvetli "Of" ün rüzgarı yi
ne bu Kudde kahyanın kurduğu 
bir hırsızlık dolabından ileri gel
miştir: 

Azak kalesinde muhasarada ka 
lan askerin kırk yedi bölük ağa-

bir haber geldi, Düşman Norve
çi istila etmişti. 

Ve Christina o gündenberi bir 
cehennem hayatı yaşıyordu. Gü 
:zel memleketinin hazineleri bi
rer birer boşalmış, yaşamak 
gün geçtikçe güçleşmişti . .Miis -
tevliler her gün ortaya yeni ye
ni kararla çıkıyorlardı. Bir giin 
ekmeğin vesikaya tabi olduğu 
ilan ediliyor; diğer bir gün sa
at sekizden sonra sokağa ~ık • 
mak menediliyordu. 

Christina bir akşam radyoda 
şu tebliği işitti: 

"Günde üç defa her yemek 
ten sonra bulaşık yıkamak icap 
etmez, bundan sonra 24 saatte 
bir bulaşık yıkayacaksınız, son -
ra çiğ yenmesi mümkün olan 
sebzeleri de pişirerek ateş israf 
etmekte mana yoktur. Su ve 
mahrukat tasarrufuna alışınız!,, 

* * Christina Holsen'in 

Kabahati Büyüktü 

- Azak askerine imdat gerek! 
Diyordu. 

Bu ağır teklifler karşısında ka
lan esnaf kahvaları itiraz edince 
defterdarın, kahyanın adamları 
halka sopalnrla hücum ettiler. 
Büyük bir kavga oldu. Nihayet 
esnaf Sadrazamın konağına gel
diler. içlerinde saraçhane kahya
sı Ramazan dede isminde vakarlı 
bir ihtiyar, vezire: 

- Sultanım, dedi. Diyarbekir 
bezini. şapı, sahtiyanı üç kat fi -
yatla almıya icbar ediyorlar. < A
zak mevacibi) diye altın istiyor -
lar. Bu fukaraya, esnafa zulum
dur. Mencdiniz. 

Paşa hayret etmiş gibi görün
dü: 

- Adamlar! Biz size Diyarbe
kir bezi, şnp, sahtiyan vermiyo
ruz. Yetmiş bin riyal kuruş ve -
rip mukabilinde altın istiyoruz. 

- Bize bu malları veren senin 
kahyandır! 

Defterdarla kahya hemen şu 
yalanı uydurdular: 

- Paşam. Hoca hanında bir 
bazirgan ölmüş, malı miriye alın
mış. Biz de bezleri, şapı, sahtiya
nı esnafa verdik ne olur? Azak 
askerine imdat etseler ne çıkar? 

Melek Ahmet Paşa işin kendi 
kumpanyasına taalluk ettiğini an 
lamıştı. 

- Haydi haydi! Dedi. Azak as 
kerine, gazilere imdat lazım. Ve
rin parayı! ... 

Bunu işiten esnaf feryada baş
layınca Melek Ahmet Paşanın eş 
kiya reisliği galeyana geldi. Ça
vuş başının elinden deyneği ka
pınca bütün esnaf kfihyalnrını: 

- Bre kafir gidiler! Diye döve 
döve merdivenlerden aşağıya sür
dü. 

Esnaf kahyaları evvela müftü
ye baş vurdular vezirin aleyhine 
fetvalar aldılar. Ondan sonra zul
me karşı esaslı surette harekete 
karar verdiler. 

.... . 
l stanbul ertesi günü bir baş

ka manzara arzediyordu: 
Saraçhaneden ahiler bayraklar, 

davullar, kudümlerle yola çıktı
(Arkası 4 iin~iicı~ 

nın senei devriyesiydi. Herkese 
bugünü tes'it etmeleri söylen -
mişti. O gülıkü kargaşalık ara -
sında kendisini görmezler ümi -
diyle Christina muslukları açtı 
ve ortalığı bir güzel temizledi. 
Çiğ yemekten bıktığı havuçları 
pişirdi. 

O akşam Fögürson babayla 
birlikte sofraya oturdukları za
man çatal bıçaklar parıl parıl 
parlıyor, dumanlan çıkan sıcak 
kokan havuçlar iştiha açıyordu. 

Tam yemeklerini tabaklarınn 
almak üzereydiler ki, kapının 
hızlı hızlı vurulduğunu duydu -
]ar. Christina'nın kalbi kabahat 
üzerinde yakalanmış bir mektep 
çocuğu gibi çorpmıya başladı. 

Fögürson baha havuç tabağı
nın üstüne peçetasını örttü; tit
rek bacaklariyle yürüyerek ka
pıy& geldi ve seslendi: 

- Kim o? 
- Ben: mahalle Hilt'i şefi Ma 

vorson.. Açınız! 
Fögürson baba yerinde kala 

kaldı. işin fecaati meydanday
dı. Hilt teşkilatı Quisling'in kur 
duğu polis teşkilatiydi. ihtiyar 
adam ~ister istemez kapıyı açtı. 

Magrur adamlarla içeri giren 
Mayarson ihtiyarı bir kenara 
itti ve yemek odasına girdi. Te
mizlikten pırıl pırıl parlıyan or
talığa şöyle bir baktı. Sonrn bir 
köşede süt dökmüş kedi yavru
s~. gibi titriyen genç kadına dön 
du. Sert ve haşin bir sesle: 

- Christina Holsen! Dedi, a· 
yağa kalkınız. Sizi Quisling hü
kumeti ve Hilt teşkilfıtı namımı 
mevcut kanunlara itaat etme 
mek suçuyla tevkif ediyorum. 

3 

~~J,;~ 
iki Münteha 

Lcis oğlu Ynkuptnn sonr: 
Beni Saffar tahtına geçe• 

Amr muhteşem bir prens infr 
Karde inin bıraktı~ı devleti h 
zı fütuhat ile hayli hiivHJtınüş 
tiir, Amr 861 de Secistan va 
lili~indc bulunup Hcrat ve Fi?" 
üzerine akınlar yapmıştı. l1 
zamanları Bağdat hnlifesiyle :ırn 
sı iyi olduğu için Horasan. 1 fn 
hnn. Kirman 'itfwetlcrini de el ' 
l!Ccİrmisti. İhtirnsa hudut olma 
dığı için Amr Bnğdadı -ıaptede 
rck hiitiin iktidarı eline alrnağ 
düsiindii. l\1u'temcd de Amr'ıı 
l?'.ittikce nrtnrnkta olnn sat\ etin 
den endişe edivorrlu. Samani' 
terden Ahmet oğfo İsmaili bih iil 
hir ordu ile Amr'ın iizerine gön 
dererek onu mnğlfıp etti ve or 
t.ndan knldırdı. 

Amr o derece ihtisam, delı 
dehe ve dnı-nti:ırl e tanınmıstır k 
dere çıktığı zaman ynlnız mut 

hak levazımını üç yüz de\c~c 
viiklctirlernıi ' . 

Ordusu mağlCıp. kendisi lsma
ilin eline e ir dii tüğii zaman a· 
cıkmı ve -0 esnada bir fırsat bu 
lnruk yanmn giren aşçısına sor
muş: 

- Yiyecek bir şey \•ok mu? 
A çı hir v<"rden bir tencere bul. 

mu . biraz da et tedarik etmi 
İki taşın arasında nteş yakarak 
iisttinc tcncerc)i kovmuş ve e
f cndisi ni memnun etmek için bi· 
raz dn mc~·ve aranı~a ~tmiş. 

Tencerede piscn etin kokusu o 
ch·arda dolasan bir köpeği cel
betmis. Hnv\•an ha ını sokup ten
ceredeki eti n ırmak istemis. Ye
meğin sıcaklığından dolayı buna 
mu\'a{fnk olamayıp başını kaldı· 
rmcn tencerenin kulpu boynun.a 
~eçmi . Köpek bir tiir1ii kafasını 
kulptan kurtnramamı ; o aralık 
a çı !!Cimi . köpek biisbütiin kork 
mus \'C bo\•nunda tencere ile ba-
ını alını gitmiş. 

l\1ahpus olduğu çadırın kapı. 

ından bu hnli ~ören Amr kahlcn
ha ile giilmeğc ha lamıs. Muha· 
fız tacım tahtını, askerini, ülke
sini knybeden hir hükümdarın 
bövlc knhknhnlnrla giilect"ğ'İnc ih
ti..;.al ''eremediği icin vak'nyı İs
mnilc haber \'Crmi . 

İsmail Amr'ı huzuruna çağır· 
tarak sormuş: 

- Sizi muhafaza eden zabit 
bana pek ne eli olduğunuzu ha
hl"r verdi. Knhknhalarla g{ilüyor
mu un.uz. Rövlc bir '\'8Ziyct1c 
nasıl olun da güldüğünftrli sora
bilir miyim? 

Amr vak'ayı anlattıktan son
ra: 

- Daha bu salıalı, demiş. Ynl• 
mz muthak edevatımı nakletmek 
icin iic yiiz de,·e nz geliyordu. 
Halbuki hir kaç saat sonl'a beni 
doyurmni!n hizmet eden bu leva
nm hir kiipeğ"c bile hafif aeliyor • 
İnsnnlnrın mnkndderatındaki bu 
iki " miintcha" ya güldiim! 

Tarilıçi 

Anadoluya 
Göç Edenler 

Kendi arzulariyle şehrimizi 
terkedeceklerin Anadoluya gön. 
derilmcleri 7 haziranda sona ere
cektir. Ynlnız Trakva ve hava.. 
lisinden Anadoluya ı?ecmek isti
yenlerin nakilleri 7 hazirandan 
sonrn da devam edecektir. Trak 
vadan Anadoluva Rececek olan. 
!arın sevkiyat listeleri hazırlan
mıştır. 

Listenin ilk kısmı Tekirdağdan 
hareket edecek yolculara ait bu
lunmaktadır. 

Bunların sevki 31 mayısta 
başlıvacaktır. Trakvadan bu a
vın 31 rinde hareket edecek ka. 
file önce şehrimize gelecek ve 
buradan da Mudanya tarikiyle 
Bursaya, Bandırma tarikiyle d e 
Akhisar ve havalisine gidecek 
lerdir. 

Trakyadan Anadoluva deniz 
yoliyle ilk ,gidecek kafile hazi
randn şehrimizden ayrılacaktır. 

Bunlardan bir kısmı da vapur 
ile Karadenize ı?idecektir. Gar
bi Anadoluya geçecek olan Te
kirdağ yolcuları 5 haziranda İz. 
mirde bulunacaklar ve buradan 
Denizli istikametıne hareket e
deceklerdir. Tckirda_ğdan Ortaa
nadoluya ı?ececekler 8 haziranda 
}foydarpasadan hareket edecek 
lerdir. Bundan baska meşru ma 
·eretleri dolavisiy1e sıraların 
kaybedenler Rerek deniz ve gerel 
'<ara volivle ''apılacak olon ve 
'1i sevkivattnn da istifade edecek 
lerdir. 

Kadınların viicudii erkckle~ın 
vücudünden daha hafif, kan mık
tarı kadınlarda daha az olduğu 
hlde, gebelikte knm miktar~. h~Y
lice artar: Tabii, iki vücudu bır· 
den bcsliveceği için ... 

Kan m
0

iktarının en ziyade artj 
ması sıc klardadır. Fakat hu ha 
"terçekten fazlalıktan ziyade ka· 
1tın daha sulu olmasıdır. Sıca~
ta, viicudün hararet nıü\•azcnesı· 

Damarlardaki kanın çoğalma • 
sından ileri gelen, bir de, başlı 
hasına hastalık vardır. Bu has· 
tahkta kanın miktarı, hastalık • 
tan öncekinin iki, iic misline c:ı. 
kar. Her seyin ifratı ~ihi o da pek 
zararlı bir şeydir ... Bereket \'er
sin nadir oldu~undan, sizi hos ye 
re mernklandırnınmnk için, bu 
hastalığı anlatmıyacai,rım. 

Yaşlı adamın bu sözleri her
kesin içine su serpmişti. Fakat 
bu uzun sürmedi. Çünkü az 
sonra harp geçen harbe benze
mediğini göstermıye başladı Şi· 
mal devletlerinden biri olan ve 
ha.rple hiç alakası olmıyan ~~in· 
landa hücuma uğradı. 

Christina o günü de çok iyi 
hatırlıyordu. Ru havadisi pazar 
da al:ş veriş yaparken Finlan-

Ertesi günü Christina kocası· 
nı ve iki kardeşini askere ı;el5· 
metledi. Artık Fögürson babay 
la yalnız kalmışlardı. Ortalıkta 
müthiş bir kargaşalık hüküm sü 
rüyordu. Acı dolu günler, kötü 
haberler birbirini takip etti. 

Uç hafta içinde Norveç toprnk 
ları üzerinde yapılan bu harp -
ten Christina'ya yol!ndıklarının 
hiç birisi dönmedi, fakat kötü 

A radan geçen aylarda 
Christina açlığa alıştı. ka 

ranlığa alıştı. birçok yokluklara 
a1ıstı. fakcıt yıkanmamak!. . Mut 
fakta birikmiş bulaşıklar. bun 
lann topladığı sinekler, çıkardı 
ğı pis koku ... Uzerine bastıkça 
ortalığa okkayla toz kalkan tah
talar ... Işte biitün bu pislik 
Christina'nın ta içine istemişti. 
Fögürson baba bunu görüynr, 
sr.zivordu. Fakat elden ne gelir. 

Geçen gün Norveçin iltihakı-

Christina'yı o gece alıp götür 
diiter, şimdi Christina bir hapis 
hane hücresindedir. Fakat ora
da yeniden kendine gelmiştir. 
Ornda: Gelecek iyi günleri bü
viik bir sabır ve ümitle bekle
mektedir. 

l\laliye Vekili Gitti 
Bir müddettenberi şehrimi?.

dc bulunan Malive Vekili Fu t 
Ağrnlı evve1ki akşam Ankaraya 
gitmiştir. 
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Altı binden fazlısı yem.n etmedi, 1 devletten dller bir devlete naklettir
binneti<·e memleketten u:ıakıa,ıır1ldı- memişti, Amerika kıtar:ında, F,.ans~ 
lar \·e tnııı;iPz koh~n.iııine dajıtıldılar. İngHte-renin elini ~er"be!ı brraktı; fn
A h llinjn nakb bUyU, ıstıraplarla oldu; 1 gHtere de Jıc.olonll~ için yenı l>ir 
fakat Amerika tarihçileri. bunu ma... dev:n dojduğunu görüyordu. 
zıır göstermek için bu askeri tedbir
lcrın zaruri oldutunu il<'r: ')- 'irerler, 

ME'nfilerin birçoğu Luis)"'nıt'ya St· 

Jınriılar. Banlarm orada nesilleri hata 
devem edrr. 

İna:tlizlerle Fr~nqııl:ır c:ıra~ında ye
ni bir h:ırp mukaddE"rdi, Amerika ko
lonilerinin Kan:ıdava taarruıuna kar 
sı Frarısa Kan;ıt1aya k.U\."Vet göndn· 
mek tsttıdl, Gemileri fnılıtz donan -
maı;r tarntını'lan yık:alandı. 

17~6 da harp ııa.ı edildi. 
Amerika kıt:uandaki mücadele eok 

J!":lVrl mi1ı.avJydf. fn-'t'lli7. kt>lcır1ları. 
h iJöpolunacak d~recede bir mllyonu 
,eeçlvnrdu. Frlln!'tzlıır yüz bin bi)P dE"
i"ilen!J. Netice tahmin olunabıtlrdi 

Yeni harbin m~hiye!i hic: değil!'e bil~. 
harb~n me\7.UU hcıkkında ko\onl;ırm 

edi.,dfklerf vc1ıı.h fikir bu harbe ver
dikleri fsfmden acık ın.ırette anla~ı

hr. Artık bu hArbe eskilerine old11.au 
vihf, t~httakJ krallarm frnıfnl verme
diler, on111 "Fran!ı:z ve Endiyen har
bi,. dod'ler. 

Arltk bir A V?"UJ"I~ krılının dli?"Pr 
bir Avrup~ kraliyle rtıuharebeıııi de -
fildi. VJ? İl"Jctilb:lerln ö'bür tllırafrnda
ki t®a~lAr1n11 muharehf- .-mri ver -
miyorli>rrlı Bonlar kf'ndl he•oıplArı -
rnt ve kendi dilşmanlarına karşı harp 
ediyorlardı. 

General Brıt<ldoı\c'un m•ithibiveti, 
1nril'z.1tr ı~ın mesut bir harp baıtan
gırı deıildi. 

NPv1cork knlanic:i hududunda fnci
liz davarı 1738 de Nevvcırk v"dl~ine 
Y"rl""c:en İrlandalı Sir VilvRm C'oncıon 
(\Villiam ,John.c:on) t;ırafından mü -
rhıf~a edildi. Consnnun altı millf't ver 
lilerl Ü'7erinrt.-ki nüfuzu pPk büyiik
til. 1755 ey10llh1e Jor.I gi\IU konar
};:ırmda Frantı:rzları yendl, Hudqon'un 
s;mnl g!'(!<llnl yanmak !cin derhal 
Vilyam Hanrl kal~lnl yaptrrdı. 

Birinci Devir 

İSTİKLAL 

Birinci Fasıl 

TstikJaI l\:Iiicadeleleri 

1763 - 1789 
1689 dC'n 1733 e kadar; gördük; bir 

mesele vardı: 
. Şimell Amerika Fransız mr olecak

1 

IngiJiz mi'.' 1763 ten 1789 akarlar bu· 
nun ce\·abı betti olacaktır. $imali A
merika• Am!'r1kan olac<aktır. Kolon;
leri ana vatandan ayıran ihti!AI, Ye
ni Birleşik De lE>tler CümhuriyeH:ıt 
doturdu. ~ilst:Jkil olRn bu on Uç kı)
lonl bir asırdan ız mUrlrlet !cinde ara
zisini Atlantfktpn PaıJfite. btiyti1< 
göllerden Meksika körfezine kadıır 
yayacak ve A\·rupanrn en zengin ve 
kuvvetli m'.llctleriyle kudrette m\is:ıvl 
zenginlikte onları Jl~Pn bir milletin 
çekirde~lnl l•şkll edccoklcrdlr. 

1 - lhtiltlfn aebeplerl: 
Yukarıda göstPrilen ge-beplerle Şi

mali Amer!ka Fran~ız olmamıştı. 1763 
te İngi1iz oldukları vakit on üç kolo
ninin, ingiltereden bu k:adnr çabuk 
ayrılac•klarını t.aıavvur otmek henlz 
kabil det1ildJ. O z:aman onlar, bir mıl
let teikil et.miye hazrrlanmıe olmak
tan çok uzaktılar. Teşkil etUkl~:-i 
üç zümre -Yeni İngiltere, cenup ito
lon:leri, orta koloniler- ara~mda ve 
ayni zümrenin muhtelit kolonileri a
ra~mda birlikten ziyane ayt'ıhk sebep
leri vardı. Gelip gitme çok zordu. 

On yedinci asrm ınnuna dnğru, hlr 
Nev - York valisi tarafından Nev· 
York1a BMton araıında aylık bir niz
met tesl.s edilmif1.i. Poıta on sekizinci 
asrın başında kuruldu (1710). 

1 A N 

TARİHTEN YAPRAKLAR 
(Ba~ı 3 üncüde) zulüm ile harap oluyor. Etrafı -

nızı müfsitler almış beytülm1li 
lar. Dükkinlar kapandı. Tellal- yağma edıyorlar. Ali Osman dev-
lar: !eti ocağa düşmüş, bunların yü
"Umıneti Muhammed! Bayrak zünden yanıyor! 

altına gelin!" diye bağırışıyorlar - Melek Ahmet Paşa konağından 
dı. çıkıruya cesaret edememişti. Ken 

Milletin canı öyle yanmıştı ki, dısine ikide bir de saraydan ha
az zamanda yüz elli bin kişi top- ber geldikçe koynundan mi.ıhürü 
landı. Herkes sılahlanmıştı. Evle- çıkarıp ustündcn mesuliyeti at -
rinden •ilahlarını almıya vakit mak istiyordu. Kudde kahya ile, 
bula'71ıyanlar ucu yanmış küsku defterdar paşa askerini çıkartıp 
odunla koyunlarına bir ekmek so e.onafı kırdırmak istiyorlar: 
karak alaya katılıyorlardı. _ Sultanım! Bunlar bakkal 

ı. 

Bermutat saray kapısı kapan - çakkal makulesi. Konağımızda 
dı kulelerın üzerinde toplar ha - bin yedi yüz ağalar ve karakul -
zırlandı. Esnaf: lukçular var. Karşı hanede üç bin 

- Bizim Padişaha bir işimiz tüfek endaz baltacı var. Etraf -
yoktur. Zulümden şekvacıyız! Di !arını sarar hepsini kılıçtan geçi -
ye bağırıyorlardı. Saraydan Sad- ririz! 
razamın kona?ma haber gcindc. - Melek Ahmet Paşa bu nasihatle 
rıldı. Vahde Sultan agaların clın &mil olsaydı galeyana gelen mil
de oyuncak olan . Melek. Ahmet let belki o zaman hayırlı bir in
Pa~ayı feda. edcmıyor ışı tatlıya' kı!ap yapmış devletin bünyesini 
baglamak ıslıyordu. Sadrazam kemiı'enleri kökünden temizle -
tekrar esnafa haber gön_derdi .da- miş olurdu. Çünkü bu kıyamın ek 
h~ dun sopa ıle . kovdugu esmf mek istemek üzere Versaya ko:ıan 
kahyalarını kcndı_ kumpanyası le- Fransrz ihtilalinin ba5ıangıcına 
hıne yumuşatacagını zannedıyor- benziyen noktaları vardır. 
du .. Esnruı temsıl eden Bedes - Sadrazam hala işi idare ede -
tenlı Alı usta ıle Ramazan dede ceğini zannediyor hem halkı ya -
tekrar paşanı~ huzuruna çıktıbr. tıştırmak hem de işi saraya bil -

- Saa~ctlu vezır! Kudde kah- dirmek için telhisçi Hüseyin a -
yay'., Emır defterdarı ıstemeyız. ğayı gönderiyordu. Hüseyin nğa 
Zulumlerı başt.an aştı. Azak m7- kakum kürkü ile arkasında hiz -
vacıbı bahanesıyle el altından bır metkarlariyle halkın arasına gi
Mısı.r hazin~si altın topluyorlar: rince zaten paşa takımının deh _ 
Sen.ın haberın yok. Azak askerı debesinden bizar olan millet, 
zabıtlerını paralamış. Sen d~ def telhisçiyi ortalarına alarak sille, 
terdarla kahyayı bıze ver. Bız de tokat tekme ile dövdüler ve an
bu zalimleri paralıyalım. Dedı- cak öİdü zanniyle bıraktılar. Hü
ler. . >ıeyin ağa Abdurrahman isminde 
. Melek Ahmet Paş~~ın, maıy"' - bir köle•inin fedakfırlığiyle ölüm 
tıne dokundurmak ışınc gclmı - den kurtuldu. 
yordu. . . Saray Sadrazamdan sadaret 
.- ~ıze halıs akçe olarak yet - mühürünü aldırdı. Siyavüş paşa

mış. bın kuruş vı;.re~eğız ona mu ya verdi. Kalp akçeye mukabil 
kabı! altın alacagız. Dedı. altın teklifi kaldırıldı. Millet de
. Esnaf kahy~ları muvafak.at et- diğini yaptırmıştı fakat Melek 

tıler. Fakat. dığer e.snafa ~oz an- Ahmet Paşa bu sefer de bostancı 
latmak k~bıl degıldı. }fepsı kona- başıya misafir olmaktan yakasını 
ğın merdıvenlerıne hucum ede - kurtarmıştı 
rek Kuddc kahya ile defterdarı =====·======-=-
paralamak istiyorlardı. Ramazan 
dede ile Ali usta kadar hazim -
kArlık gösteremediler, Melek Ah
met Paşanın mahiyetini yüzüne 
söylediler. Paşa tekrar sopaya sa 
rıldı ikinci bir arbede daha kop
tu tekrar mürtüye glttil~r. Ab -
dü!aziz Efendi, işi üstünden at -
mak istedi: 

- Böyle işlere karışamam. Siz 
yine paşaya baş vurun! Dedi. 

Ramazan dede: 
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SİNEMALARINDA 

Mevsimin en fazla be4:enilen 
FlLMİ 

BALALAYKA 
NELSON EDDY 

AYİUCA: 

Vic:hy - Berlin 

Anlaşması 

Etrafında 
<Başı 3 üncHdcl 

hatta Amerikanın aleyhlne ola· 
rak tesir icra edeceği asiki'ırdır. 

Bu kadar büviik bir tehlike 
an.cak, İngiltcre.nin ve Anıcri -
kanın, vakit geçirmeden (Ok e· 
ncrjik ve geniş bir surette ha
rekete gecmeleri önlenebilir. 

İngilterenin elinde bulunan 
Fransız harp ~emilerinden icı.ti
fade etmesi. Vichy hiikfımeti · 
nin en1rindeki harp gen1ilerinin 
n1ihver devletleri tarafından 
kullanılmasına kAr~ı bir n1üva • 
zene temin edebilir. 

Diğer cihetten İngilizl,.rin. A
n1erikahların ~·ardımı ile. Bizer. 
ta, Kazablanka ve Dakar'ı isgal 
etmeleri, AJ:manların bu U-;ler
den istifade etmelerine m:ini o· 
1Ahi1iT'. An{"~k hHnun. t~hnkku-

Zl • 5 - 1941 

Hususi Bir Futbol Maçı '~l l ~· ( ] 
Evvelki gün Kartal Gençler • 1 \ ' • 

birliği ile Pendik Kültür birliğı ~ 
takımları arasında yapılan maçı • --
4 _ 3 Pendik Kültür birliği takı
mı kazanmıştır. 

Tıbbi Müsamere 
Haydarpaşa Askeri hastahanesi Ye

d!nci Tıbbi mi.Jlcımeresi 20-5-941 Sa
h ~nü baş tabip Albay Dr. Zahi.t 
Tolun'un reisliğinde toplanmıştır. 

ı - Beş gün hümma~ı, Dahiliye 
mütehassısı Dr. Hamdi Ergene; 

2 - Ree Absesi tedavisinde sülfa
mitler, Dr. Ziya Göğem; 

3 - Bir hemotoraks vak'ası, Dr. Zi
ya Göğem; 

4 - Bir amibli dizanteri vak'aıı. 
B:ıkteriyilog Dr. Razi Mancr tarafın
dan izah edilmişt.r. 

ku çok güç bir teoıebbiis oldu
iiu da muhakkaktır. Bunun. için 
lngilizlerin bugünlerde Surıye -
de bir harekete geçmeleri ihti· 
mali daha ziyadedir. 

M.ANTEN 

BUGÜNKU PROGUA.M 
7,30 Program 
7,33 Müzik (Pl.) 
7,45 Haberler ... 
8,00 Operalar 
8,30 Yemek listes 

12.30 Program 
12,33 $arktlar 
12,45 Haberler 
13,00 Orkestra 
13,15 Şarkılar 
13ı30 Ork .. ıra 

* 18,00 Program 
18,03 Türküler 
~ 

ö L 

18.15 Ziraat takvir 
18,25 Konuıma 
18,45 Çocuk saaU 
19,30 Haberler 
19,45 ince saz 

20,15 Radyo gazetf 
20,45 Şarkılar 
21,00 Memleket 

Postası 

21,25 Riya!:eticilm 
bandosu 

22,10 Oyun havai 
2ı,3o Haberler 
22,45 Caı:bant 
23,25 Kapanış 

Ü M 
Doktor İstepan Ziver'in eşi 

Bayan Dikranuhi G. Halacyan'ır 
kızı. Bay ve Bayan Jan Vitalisir 
ve Bay ve Bayan Vartan Kundak 
çıyan ile Krikor Halacyan hem-
ireleri, avukat Leon Ziver'in ge· 

lini 1 • .. 

BAYAN ETIL YEVKINE 
DOKT. ZİVER 

vefat etmiştir. 
Cenaze merasimi, 21 Mayıs 941 

bugünkü Çarşamba günü ~aat 16 
da, Kuruçe me Ermeni kilisesin
de icra edilecek ve Şişli Ermeni 
kabristanına defnolunacaktır. 

Bir Jl.Iuallim Öldü 
fatanbul Ö(iretmenlerl Yardım Ce· 

mlyetl Relıll(ilnden: Cemiyetimiz 3.l.3.

~mdnn Sarıyer 14 üncü ilk okul öğ
retmeni Seher fzsct'yi aramızdan kay
bettik. Kederli niJesıne ve sayın arka ... 
d<lc:l::ı.ra tazlvetlerlmizt runarız. 

Bu Akşam ŞARK Sineması 

Bevoğlu 3 Üncü Sulh Hukuk 
Haki;.ılii!:inden: Dosya No. 941/ 
1432 - Burhan Tamerin, Büviik 
Parmakkanı No. 23 de mukim 
Mıe;ırdıç Vankaya ve Muravir 
Gar11hetyan aleyhine actıj!ı Bü· 
vük Parmakkapı No. 21 dükka
nın tahliye davası zımnında da
va olunanlardan Murayır Gara
betyana gönderilen dava arzuhali 
ve muhakemP davetiyesi blla teb
lig iade edilerek mumalleyhin 
mezklır mahalden 5 ay evvel çık
tığı ve nereye gittiği belli olma
dığı tebliğ memurunun verdiği 
•erhten anlasılmış ve keyfivetin 
20 gün müddetle ilanen tebliği
ne muhakemere karar verilmiş 
olduğundan isbu dava lcln 16-6-

1 9-11 :pazartesi günü soat 10 mu-
Bütün dUnyayr cezp ve teshir etmlı ve rejisör CARL F R O E L 1 C M 

ta.rafından vaz'ı sahne edllmlı olan ıaheser 
• hakeme günü tayin olunduğu ve 

mczkfır viinde murn•ileyh bizzat 
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Fransızlar biraz sonra Tikinderog3 
kal~ini yaptılar. Eı1es1 $ene Marki dö 
~!ontkalm (l\iontcalme) Osvega'yı nl
dı ve bu suretle Ontariv gölUnOn hA
k!mlye•ınl eline geçirdi. 1757 de ~e 
\1Jlyım Hanri kale!ınl aldı. Erte i yaı 
General Alber Krombi ( Albert Croın
bie) on beı bin Jc.i~iUk İngiliz ve ko
loni aıketlf'rinin bntmda -ki tlmdiy• 
kadar Amerikada toplanan askerlerin 
en çok olanıdır- Likonderı;::oya hücum 
etti. Fakat l\fonkalm tarafından tam 
bir mağlübiyete uğratıldı, Bu Fransız
latın kaıandığı 80n mühim rnuharc
bedir. fngiltere aon derece gayret ınr
!edere'k, yarısı İngiliz yar111 Ameri
kalı elli bin asker toplamıya muvaf
fak o1muttu. Ve h3diıtelerin a:idi.,inı 
dejj ltli rdl, Temınu>da Luizburg almd'. 
İ\. \ncitefrin<le de For - Duken zapte
dildi. Adı For-Pit'e (Fort-Pıtt) çevril
di; bunun yerlne yapılan sehlre de 
Pitteburı deınilmesi bundandır. Albay 
Vaşingtin, bu askeri harekette rol 
oynamıe ve töhretinl artt.ırm11tı. 

Ardı araıa keıilmiyen ıınır kavga
larına, yerWerle muharebelerde veri. 
lecek adam ve paradan doi;an kt.3-
kançlıklar ekleniyordu. 1\·lüşterek bir 
ruh tee~!'IÜ!I Mcmlyordu. Münevver t;t
nıtlar, zihin ihtiyac;larmı tatmin ed~
bilecek eıerl~i inailtereden &etlrlyor
lardı. }.1emlekctt.e yalnız vaaz: cüzillP.ri 
ve politik. sınbarolar basılıyordu. Bu· 
nunla beraber, müşterek fikir esasını 
besllyen ve his birliğini hazırhyın a
miller isliyordu. 

- Kendinizden kürkler iste 
diler mi? Ayağa kalkarsınırız. Pa 
dişahı bile öldürürsünüz. Iş bizim 
gibi fukaraya taallük edince ka
rışmam dersiniz, yat kalkıp önü -
müze düşersiniz, yahut ne olacak 

MADENLER K K 

ŞEYTANI Zen~n ve m~~~~ı:ı GAL:T~ü~~:RE~l owak takdlın 
veva vekili marifetivle huır bıı- c 
lunması aksi takdirde basit usule ,,., ti 
tabi olan isbu tahliye dav~sı hak v 

sa olur. kında usulün 507 ve 509 uncu 
madilelerine tevfikan karar veri

Muhtar hükOmet hususunda, !n~iliz 
örfilnUn ve fn,gllfz ananelerinin üstün
lüğü İngilterenin bütün hür adamla
rmı mücadele eltlkleri Sluatların, bil
jl fermanları, amme hukukunu (Coın
rnon Lav) jüri hak ve imtiya~lar. 

İstikl3li izah eden sebepler bunlardır. 
Bu ihtilat, Fransız ihtil&li gibi 711,. .. 
mak ve devirmek için değil, tutm~k 

ve muhafaza etmek için yapılacaktır. 
Filhakika, Britanya hükiımeti AmPri· 
kadakl biltün kolonilerini htsse-tmiye
rek krallık tarafından doıtrudan doa:
ruya idare etmlye ve hep~lnl Ve!tmi
ni!lter parlAmentosunun otorite!'ll al
tında bulundurmıyı doılru sevkebnb
tl. Kolonilerin menşei ne olursa olsu'l, 
tster ?.1arilan (l\:taryland), Nev-York, 
Jerıe (Jerıey) Panıllvanya (Pennn
sylvanie) gibi mal sahiplerinin kolo
nisi olı;un, l5ter, VirJini veya MasıaJo
set gibi imtiyazlı kumpanyalar. tarR
!ından kurulmuş ol~un, hepsi Kra~ın 
birer vilAyeti, veyahut birer kolonisi 

Müftü abdest almak bahane -
siyle hareme kaçmak istedi. Bü
tün millet: 

- Bre efendi bizi aldatacak. 
tutun, koyuvermcyin ! Dediler, 
zorla ata bindirip önkrine kat -
tılar böylelikle tfı saraya Padişa
hın huzuruna kadar çıktılar. 

.._ CESAR ROMEQ _ı

1
_ .. __ ediyor. Gala için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

.. __. ~ .. BiR UFA SÜPER FiLMiDiR. _,, , _, ,~-----1----------, 
lecei!i teblii' makamına kaim ol
mak iizere ilan olunur. 

KAYIP - Kaclıköy Mnlmil
fürliifıiinden 498 No. lu tekaüt 
maasıma ait rPsmi senet ve maaş 
,,iizdanı, mühür ve niifus cüzdanı 
mı yanıırn dolayısivle zayi et
tim. Zuhurunda hiikmü yoktur. 
'forhum Divanı Muha'l,hat miid· 
tleium1nnic::i: Şuayip ,-e \evcesi 
FminP "'affet. 

TUrk Hava Kurumu menfıatlne 

Münir Nureddin 
KONSERi 

ÇENBERLITAŞ SINEMASI 
Bul(ün Matinelerden itibaren 

* * Taht kuruldu. Daha yüksük 
kadar bir çocuk olan Pa -

dişah tahta oturdu: 

1 -• AŞK ve İHTİRAS 
KADIKÖY Fransızca sözlü 

Ertesi yıl bu büyük ihtJAfın neti
cesi belli olacaktı, Temmuzda lnglllı
ler Niagara'yı (Nlagara) ve lJkonde
raga'yı uı.ptett.iler. Genç General Vol! 
(Wolf), Kebek'i alınıya boiU botuna 
uğrastı. 

- Nedir bu halkın şikayeti? 
Aziz Efendi mağşuş kalp akçe 

dolabını anlattı. Padişah: 

OPERA 
SINEMASINDA 

GABY Jl.:IORLAY - ELVİRA POPESCO - DALİO 
VİCKTOR - BOUCHER - ANDRE LEFAUR 

KA YJP - 312 doğumluyum. 
i\skerlil!imi Sarachane ambarı 
<anayi bi\lfı"ünde ifa ettim. Bu 
kerE' askerlik vesikamla nüfus 
cii1danımı kavbettim. Yenilerini 
cıkarncai?ımdan hükümleri yok. 
tur. Fatib Atpaz•rı Manisalı Meh 

- Böyle zulm!'dilmesine be - Yarm akşam saat 21 de 
mm rızam yoktur! Der demez Biletler Opera (iişeslnde 

Gibi sinema aleminin en kıymetli artistleri tarafından oy
nanmış emsalsiz bir şaheserdir. 

• 
dertlerini dökecek bir merci bu- saWmaktadır. 
!unca millet coştu. Karşılarında t.tıınbuldan gelecekler için ve- KANATLI HAYDUTLAR 2 l\lonkalm, yaphlı iıtihkAmlarm ar

kasında yedi ıekiz bin~ kişi ile tutu
nuyordu. Mevklin karadan şimali şar
kide yalnız bir tarafı hücuma müsait
ti o da derin ve cıkdma.z bir dere 
ıı~ müdafaa edilmiş gibiydi. Voli ora
da bir patika buldu 1 ıdamlarmı karan
lıkta ve bln zahmeUe oradan tırman
dırdı, 

olmU:ilardı. 
(Arkası var) 

daha iyiyi kötüyü tefrik edemi - <ait temin edilmiştir. Tel: 60821 
yecek bir yaşta olan "bu çocuğa: ı Yerlerinizi ace!e temin ediniz. 

- Padişahım! Dedi. Millet " - .. ROCHELLE HUDSON _ KENT TAYLOR met pa•a mAltalle•i Camii•erif 
•okai(ı No. 27 Hacı Sabri oğlu 

Bin bir maceralarla dolu heyecan .~f~i~lm~i ~~~~!_!~~J~l'.'.n'~-n~n:·-----------
- Ben her zaman, 6 ncı caddeye baş vururum 

fakat 2 nci caddede, biraz daha insaflısı bulunabi
leceğini işittim. !sterseniz, işten sonra, oradan 
beraber geçeriz, rehinciler yediye kadar açıktır. 

13 EylQI sabahı Monltalm ltarşmn- _ Teşekkür ederim. 
da Abraham &ırtlarında, beş bin kisi- Bir ka• isim ve adres daha aldı ve çıktı gitti. 
tık btr İngiliz. kuvvetini hayretle a:or- .,. 
dü Yaptlan muharebe netlcesln1e (Erik) arkasından: 
Fr~nsızlar matlOp oldu ve iki Gene- - İlk dansa ben talibim, diye seslendi ve yine 
rallerinin ikisi de yaralandL Volf: manken1erine daldı. 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Ha - Ça No. ,26 

"Allaha çok silkür •ulhte ölüyorum" Şu vitrin tezyinatından, bazı günler 0 kaddar - Bir vesika lazım. Kanun böyle .. Her ne o - ı saçları pas rengindeydi. Tekrar, pertevsız, giyil -
demiı!i· Monkalm da sadelik içinde bıkıyordu kl, içindan bağırmalar geliyordu. !ursa olsun. Bir pasaport, bir hüviyet varakası gi- miş elbise kokusu, karmakarışıklık, ve sessiz bir 
öbürU kadar güı.el bııözkl.er ~Y111 emı~: Ertesi akşam Lilian, korku ve tereddüt içinde, bi bir şey. sıkıntı. 
"Allaha çlk ıokUr Ke e ın ~• m o- 1 tt Dük' k' . .. . k ·ı b f ! k k t •h • 

1 Fılhakıka Kc- 6 ncı cadde yo unu tu u. dnın eşıgıne a- Butün "Mer ez"de çalışanlar, seliı oyt ir zar - ki er e ezga a dayanmış, Lilian ı sanki bir eş luıunu gorm yeceı m,,, b. \" l" t d . d .. b 'b· 1 d 
bek bir kaç ıun 90nra duıtu. Kana- yak basmağa ır ur u cesar.e e emıyor u; ~ç o_y ta mavi bir kart taşırlardı. Lilian, kartı çantasının yaymış gı ı, soruşturucu gözler e süzüyorlar ı. 
d tolil belli olmu.ıu. lnııllizl;:r aşağı yukarı dolaştı. Adresı hatırlıyordu, gırıştıgı meşini delip etini yakan alev gibi hissediyordu. Nihayet kadın: 
e~;.:.~ sene Monrcal'i. aldılar. Artık ı işin tehlikesinin de farkınd~ydı; içinden titremeler - Yok, dedi. Uzcrimde yok. Onsuz olamaz mı? - Peki, 300 dolar, dedi. Sizin için. Bu yüzüğü 
Amerika lngilız kolonılerınılt'" Fran- geliyordu, fakat bu, Lılıan ın. bır . hususıyetıydı: - Kabil değil. nasıl elde edebildiniz? 
Mzlatın kom,ulugtından ve rekabetın-ı tehlike onun daima hoşuna gıdcrdı. Lilian gülümsedi: Mankenler mektebinde öğren- - Hediye. . 
den korkuları kalmamıştı. . .. • diklerinin burada faydasını görüyordu: - Arkadaşınız size eğer böyle hediyeler verı -

Amerikada muhareben evvel baıl•- Kapıdan gırerken derin bir nefes. aldı; dukka~- _ Mamafih, hemen eve kadar koşup getirebi- yorsa, bu işlerden anlıyorsunuz demektir ... Bana 
rnış olan Amerika harbi sulh yapılma- da uzun zaman, hiç çıkarılmadan gıyilen bır elbı- lirim. İki dakika sonra buradayım. kimsenin hediye falan yaptığı yok. 
dan önce bitli. Franıızlar Amerıka se kokusu vardı. 
kııa•ından mıen atılmı,ıardı. Avrup~ Adam gözüne bir pertevsiz sıkıştırarak yüzüğü Tefeci yüzüğü uzatarak: Lilian güç halle gülümsedi. 

367 garp, 72 nci sokak Şehir apartımanlan 
- Fransız mısınız? 
Dükkancı kadın hafif şaşı bakıyordu. Lilian bu

nun, ancak şimdi farkına varabilmişti: 
- Aslım Fransız. Babam Kanadalıdır ... 

1 Mağazada, kaat sepetinde, üzeri o nefret ettiği 
baş satıcıya yazılı bir zarf bulmuştu! Muamele ta
mamlandıktan sonra, 300 dolar çantasına lı:oydıı, 
ve midesinin ne kadar da çok ağrıdığıru farketti. 
Bitkin bir halde: 

- Tekrar gelir, yüzüğümü alırım diyebildi. 
- Faiz yüzde ondur. Her ay ödenir. 
Erkeklerden biri: 
- Bir cigara? diye teklif etti. 
Genç ve uzun boyluydu; eğer ağzı daha az baya

ğı olsaydı, güzel de denebiliı'di. 
Lilian bir cigara içmek ihtiyaciyle deli olduğu 

halde kendini tuttu ve teklifi reddetti: 
- Teşekkür ederim. 
Çıkarken dükkan kapısının çam, acı acı öttü. 
O çıkınca, erkek: 
- Güzel kız. dedi. 
O zamana adar hiç konuşmıyan diğeri söze ka· k•tasındı Kral Georııes'un k1.zu~:e~~;~ tetkike koyuldu. - Eğer acele ederseniz dükkanı biraz geçkapn- Erkeklerden biri: 

daha •• bahtıyardılar: lnKı11l"-rse\'·rn Dükkanda ağır bir sessizlik havası vardı! Yalnız tabilirim, dedi. • I - Size refakat edebilir miyim, Matmazel, d" rıştı: 
ıye - Onu kullanabiliriz!. novrab'lorm bozıunıuııu 0-~ · . 'k ki . 'tT d Evet, işte ona mücevheri vermişti! Şüphelen - sordu. 

de ı .. ııın olmalarını mucip oldu. dıvar saatinın tı ta arı ışı ı ıyor u... dijlni gösterir hiçbir hali yoktu ve en yakın tram- İri yarıydı, etli kalın dudakları vardı . 
1-53 Parls muahedesi Fran•anın h•- Tefeci sordu: vay durağına doğru koşarken, onu takip eden her- - Teşekkür ederim. Taksiye bineceğim. rı:en bütun kolonilerini elinden aldı - Ne kadar istiyorsunuz? 

l ahili a rıı Lil' k lb" i tt ğ d yu rd hangi bir polis te görünmüyordu. K d 1 k b' k•ğ d .. d g ır· . d -Kanada, Mi .. iss pı'nln so • . .. Y ıan, a ın n a ı ını u yo u. a ın o ara ı ır a ı ı goz en eç ıyor u. 
nehirle Alleghulo ar,.ındakl b_utun •- - Kıymetini bilmiyorum ki... Hedıyedir. Tam şu anda, yüzükten adeta nefret ediyordu! Mühimsemiyen biı' eda ile sordu: 
ra1.1. Gor• hariç Seneı•l, H la Frao- Adam, gözünü taştan ayırmıyordu. Uzunca bir İçinde alelacayip ürpermeler vardı: Hiçbir işine - Hüviyet varakanız var mı? 
suların elinde olan .. b~r kı•.ç tıcaret süküttan sonra: yaramıyan bu uğursuz yüzı.ikten kurtulması la - Lilian: 
mcrke<i müstesna but~n Hındıstan ·. _ 600 dolar verebilirim dedi. zımdı,· yeni elbiseler alması lazımdı, balonun en - Tuuh!.. dedi. İşte bunu hi0 düşünmemiştim. d a t a ımparatorlugu- · ı .,. 

Bı.ı muahe • kn •dny '""illere uıptet- Lilian doğrusu bu kadarını hiç beklemiyordu. güzel kızı olması lazımdı. Işte bu, bulunmaz bir - Hiçbir şey yok mu? Bir defa çantanıza bak-
nun e<aslarını ur u. ·~ .. . k 1 d •d t ') . 'b' d' h 1 d r O .. 
M$ oİduğu Kuba ve Ftllpln'l hpan- Bu buy.uk ra

1 
amın 1da tınd _a, " e a ezı mış gt ıy ı. fırsattı: Onu ni ayet, görüp tanıyacak ar ı. gun sanız ... 

yaya gcrı verdi; !•kat1 karşılık ol•ra~ Kısık ybır ~~s1 e m~~ı an ı. "Merkez" in bütün kodamanları, "kule" deki hüc- Lilian çantasını dükkanın tezgahı üzerine bo -
1' \ortdı aldı. İttıtak.a, ~panyanın gor- - a, oy e ~ı. . .. .. relerinden çıkıp, 11fani,, lerin arasına karışacaklar şalttı. 
dugıl urarı tazmin içın Fransa Ye- - Doğrusu guzel bır zumrut. ve işte nihayet, onu, görüp tanıyacaklardı! .. Lili- Kadın: 
no Orle:ını, Mi&aastpi ile kayalık (Ro~ Bir aralık Lilian, bir alay polisin, odanın gizli an'ı artık, uyku tutmuyordu: zayıflıktan yüzüniin - İşte, bir mektup! dedi. 
cheus .. ) dağlarının ara•ındakı arazıyı köşelerinden çıkıp, üzerine çullanıverecekleri kor- elmacık kemikleri fırlamış, ateş gibi yanıyordu. İki erkek daha yakma yaklaşmış bakıyorlardı. 
İspanyaya verdı. 'k d bl k kusuna kapıldı. Adeta nefesi tükenmişti: Balodan üç gün evveldi: Lilian kendini 2 nci - Evet bir mektup. Bu kfifi mi? 

Fran>anrnk~u1naUd~mlclrıda ba 11; 011:= - Onu, ancak kısa bir zaman için rehine koy- caddede buldu; caddeden yukarı doğru çıktı, re - - Biz öyle pek ince eleyip sık dokuyanlardan 
rı toprağı ama 1

' e n e • ' k · · d d. ld d h" · d"kk' 1 .. d · d' 'h t l' f rının :htıyııcı ic;in Ternöv ara1__i Lne ma ıstıyor um. ı~e. nl:~rı ~n ı. . ıncı .u ~~ ~rını ·~~z en '?eçı~ ı, ve nı aye a- değiliz. Sır bir ususl.. 
civar yalnız ikı actaC'I< k~ldı. Hıç "" . K~yu.mc_u_ pertevsızı gozlerınden çıkartarak Lı. - alettayı~ bırınm eşıgınden ıç~rı. da_ldı. Adresi okudu ve bir deftere kaydetti: 
nıu.ılıc'<ic, bu kadar buyu.< araz.yı ıuı: lian ı suzdu. Dukkan sahıbı bır kadındı. ihtıyarca, boyalı, l\tadam Adricn Şalon 

Daha kısa boyluydu, bir Yunanlıya veya bir er
meni manava benziyordu. 

Tefeci kadın pertevsizini tekrar gözüne geçirmiş 
dikkatle yüzüğe bak.yordu: 

- Böyle bir kadın böyle bir yüzüğü nereden 
bulabilir? 

Erkeklerden güzelc,.si sordu: 
- Listede kaydı yok mu? 
Kadın, bazı vPrleri silinmi~ m,qthıı h~rlr~r Hc:tr 

yi tekrar gözCT, r ,...r,..1rd J.ı·ını ıJ c;atı ı n ·ımD 

!arı kaydiyle "le .ı;e t.mım o;;,ınıın çalır.mış e y 
listeleriydi: 

- Hayır, yok. 
Erkeklerden ufak tele~!. 
- Bu yüzüğü kimden vurabilir, dersiniz? diye 

tekrar etti. 
Diğeri ıslıkla hazin bir türkü tutturmuştu. Bir

denbire, aklına bir şeyin gelmiş gibi: 
:- Dur, bakalım! Elbet anlarız!.. dedi. 

(Arkası rnr) 
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r1abeşistan 

Harekatı 

Sona Erdi 
(Baş tarafı l incide) 

feri , muhakkak ki İngiliz veya 
lnıparatorluk kıtaları tarafın -
dan şimdiye kadar yapılmış o
lan seferlerin en şayanı kayıtla
rından birinin zirvesini teşkil et
mektedir. (Alkışlar). 

Zihnen kanunusaniye doğru 
geri dönelim. O zaman görüyo -
ruz ki en iyi mütehassıs düşün
celerine göre, mayıs oratları 
veyahut mays nihayeti, Kis
ınayu üzerine yürüyebileceğimiz 
en yakın tarihi teşkil ediyordu. 
Haritayı tetkik eden bir kimse 
şu ciheti kabul eyliyecektir ki 
bu corak arazide, cüretkar bir 
hareketi ve harp ilminde fevka
lade bir bilgi sayesinde her tür
lü ümidin fevkinde muazzam 
bir iş başarılmıştır. 

Cenubi Afrika birliği ordusu. 
bunda, çok mükemmel bir rol 
oynamıştır. Bu ordu, General 
Smuts'dan ileri emrini almış ve 
simdi bu harp sahnesinde sefer 
nihayetine ermiş olduğundan, şi
male doğru Akdeniz üzerine gi
decektir. (Alkışlar). 

Libya'daki harekat 
Churchill, bundan sonra Erit

re harbinde Hint fırkalarının 
kazandığı muvaffakıyeti tebarüz 
ettirmiş: 

"Bundan evvelki toplantıdan 
sonra vukua gelmiş olan ikinci 
hadise, SoJlum'da çok mükem -
mel bir tarzda yapılmış olan ha
rekettir. Bunun ehemmiyeti var 
dır. Çünkü çarpışma, yalnız 
Britanya ve Alman kıtaları ara
sında 'vukua gelmiştir. İtalyan 
kıtnlarmı bu derece uzun ve za
vıf bir münakale hattının ucun
da idame etmenin değmiyeceği 
fikrinde bulunulmuş oldukunu 
zannedivorum. (Gülüşmeler). Mü 
cadele ·şiddetli olmuş, fakat çok 
büyük bir mikyas üzerinden ce
reyan etmemişti. Motörlü liva
larımızdan bir ço_ğu, zırhlı li
vaların ve kuvvetli bir topcu 
müzahereti ile, bir kac hafta
danberi harektttta bulundukları 
mevziden eıti kilometre ilerle -
mişler ve Sollum'u, cehennem a
t.eşi ,geçidini ve Capuzzo kalesini 
zaptederek düşmanı geri atm1ş~ 
lardır. Zırhlı kıtaları, 17 mayıs 
saat 13 te düşmanın iyice cena
hı etrafında ve iyi bir vaziyette 
bulunuyorlardı. Müteakiben hü
cuma geçmişler ve zırhlı kuvve-

Amerikanın 
Tarihi Kararı 
Yaklaşiyor 

---o-- -
Polonya Başvekili. 

Amerika Seyahatinin 

İntibalarım Anlattı 
Londra, 20 (A. A.) - Polon

ya başvekili General Sikorski, A
merika ve Kanadaya yaptığı son 
seyahat hakkındaki intibalarını 
gazetecilere bildirerek demiştir 
ki: 

"Roosevelt ve Amerika kat'i 
bir tedbir almak üzeredirler. Ta
rihi karar yaklaşıyor. Roosevelt 
yalnız kendi memleketinde değil 
bütün dünyanın mukadderatı ~
zerine hakim olan bir şahsiyettır. 
Roosevelt dünyanın hi.irri,veti i
cin açtığı muazzam mücndeleden 
dolayı Churchill'e ve İngiliz mil
letine karşı büyük bir sempati 
duvm:lktadır.,. 

· Şimendüf er işçilerinin 
talebi 

Şikago, 20 (A. A.) - Ücretle
rin arttırılması için yapılmakta 
olan işçi tahrikatı şimdi demir
yollarına sirayet etmiştir: . 

Beş büyük şimendife~'. ışcı se?
dikasının mü:ınessilleri ucretlerın 
yüzde otuz nisbe:tin~e _art~ml
masını isted iklerinı bıldırmışler 
ve bu yolda bütün merrl:lekette 
mücadeleye girismislerdır. Bu 
beş sendikanın 350.000 azası var-
dır. . 

Bu ücret zammı talebi 1 O Ha:n
randa şimendifer kumpanyaları
na tPvdi olun~r.aktır. 

120 ECJıebi tevkif edildi 
Vaşington, 20 (A. A.) - Nev

yok ve Nevjcrsey'de yapılan a
rastırmalar neticesinde 120 ec
nebi. Ellis İsland'a tecrit kampı
na knnulmustur. 

Fransamn protestosu 
Vochy, 20 (A. A.) - Resmen 

bildirildi~inc ızöre. Fransanın Va. 
cıington büvük elcisi Hcnry Ha
ye, Amerika limanlarında b.':11u
nan Fransız vapurltırının musu
deresini Amerikn hiikfımeti nez
dinde protesto etmiştir. 

A. Darlan Dün 

Tekrar Parise 

Gitti 
(Baş tarafı 1 incide) 

için hariciye nazırı Cordell Hull'a 
salahiyet verilmesini talep etmiş
tir. Bu mübayaaların karşılı~ı iki 
milyarlık istikrar sermayesinden 
ödPnecektir. 
Amel'ikanın alacağı karar 
Londra, 20 (A. A.) - Dai!y 

Tele~raph divor ki: "Ameri~ah
lar, NC'vyork - Dakar - Londra 
mfü:ellesinin Amerikanın müda
faac;ı icin ne kadar ehemmiyetli 
oldu!!unu müdriktirler. Suriye i
hanetinden ve Vichy ile Alman
va arasında cerayan eden müza
kerelerin daha ileri vardırılacağı 
itiraf ediJdiktc>n sonra Afrilrnrlaki 
Framn z tonrak larınm tehdit :ı 1-
tı nd:'l. bulunciuğu hiisbiitün fü:ıikar 
olmustur. Alman t;ıvvarP1eri diin 
Halepte idiler. Yarın Kz;ıblan
kada ve Daknrda olabilirler. A
merikan milletinin yalnız denizin 
bir emniyet perdesi teskil ettiğini 
ızün ~ectikce daha fazla an1ariı!it 
E!Örülmektedir. Sivas! şahsivetler 
ve gazetr>lPr muhtelif sahalarda 
veni müdafaa tedbirlerinin alın
ması hususunda israr eciivorlar. 

Cordc>ll Hull. Amerikanın ta
kip ettiği maksatlara kimsenin 
o;et cekmesine müsaade etmivı:>ce
i!ini ve hic bir miilfihaza önünde 
ei!ilmiyeeeğini ~öyliyerek uvan
makta olan efkarı umumiveyi 
hf>.,.l•ndAn nn('P if::ı'1n ,_+,......ic:tfr , 

Dakar'ı.n işgali ihtimali 
Ankara, 20 (Radyo GazetesD-

Dak.ar ikinci defa Amerikalıların 
ve In~ilizlerin nazarı dik.katini 
celbetmektedir. Bu sefer Ameri
kalılar, Vichy hükumeti Alman
ya ile isbirliği yaptı~ takdirde 
cenubi Amerikadaki Fr~nsız mi.is 
temlekelerivle birlikte Dakarı :fa 
isgal edeceklerini bildirmektedir
ler. Dakann mihver C'line _ı!ecme
si takdirinde burada üslenecek 
mihver denizaltıları 'Omit burnu 
volu ile yap11ac<ık naklivatı zor
luklara uğrata,bileceklerdir. 

Bu itibarla ye~ane tehlikesiz 
yol tehlikeli hale ~elecektir. Bu
ranın mihver tarafından işgali 
Amerikalıları ihtimal ki isteme
dikeri bir zamanda harbe sokmı
va sebep olacaktır. 

Pariste yeni müzakereler 

TAN 

Girit Adasına 
(Baş tarafı 1 incide> 

lini almaktan hali kalamıyacak 
bir müsademe iptidar ederek in
kişaf yolunu tutmuştur. 

Giritteki kuvvetlerimiz, Ingi -
lizler, yeni Zelandalılar ve Yu -
nanlılar General Freyberg'in ku 
mandası altındadır (alkışlar) düş 
mana en azimkar bir mukavemet 
te bulunulacağına itimadımız var 
dır.,, 

Churchill, harbin diğer ı:ıafha -
ları hakkında beyanatta bulun -
duldan sonra, celsenin nihayetin 
de bir kere daha Giritteki vazi
yetten bahsetmiş ve demiştir ki: 

"Bu yapacağım beyanatın bü
yük bir ehemmiyette olduğunu 
iddia edemem. Bu beyanatı sırf 
toplanmış bulunduğumuzdan ve 
Avam Kamarasının kendisini ta
mamiyle haberdar tutmamı çok 
hararetli surette arzu ettiğini di.1 
şündüğümden dolayı yapıyorum. 

Suda koyuna ve civardaki ınuh 
telif tayyare meydanlarına karşı 
birçok şiddetli hava bombardı -
manlarından sonra, 1500 kadar 
dü~an askeri, yeni Zelanda mu 
harebe ünüormasını labis olarak 
(nefret ve istikrah tezahürleri) 
paraşütlerle ve askeri nakliye tay 
yareleri ile, Hanya ve Maleıni 
mıntakasında yere inmişlerdir. 
Bu haber, bugün saat 12 de gön
derilmiştir ve askeri makamlar, 
vaziyete hakim bulunduğunu kay 
dey lemişlerdir. 

Saat 15 de gönderilen muahhar 
bir rapor, fasılalı hava bombardı
manları ve bjlhassa hava dafi ba
taryalarına karşı mitralyöz ate -
şi ile müterafik devamlı keşif 
uçuşları olduğunu bildirmekte -
dir. Ha.nya ile Malemi arasında 
düşman tarafından ele geçirilen 
bir askeri hastane, şimdi yeniden 
geri alınmıştır. Hanya - Malemi 
yolunun cenubunda oldukça kuv 
vetli bir düşman grubunun he -
nüz temizlenmemiş olduğu bil
dirilmektedir. Fakat, sanıldıgı -
na göre, başka gruplara hakim o
lunmuştur. Malemi tayyare mey
danını işgal teşebbüsü şimdiye 
kadar akim kalmıştır. 

Hareketin şimdiye kadar nasıl 
cereyan ettiğini bilmek istiyece -
ğinizi düşündüğüm için bu beya
natı yaptım. (Alkışlar). 

lngiliz resmi tebliği 
Kahire, 20 (A.A.) - Ingiliz u

mumi karargahının tebliği: 
Girit adasına Alman paraşüt -

çüleri ve tayyarelerle getirilen 
kıtalar Girit adasına inmek te -
şebbüsünde bulunmuşlardır. Bun 
!ardan bir kısmı izale edilmiştir. 

========================================= 5 =-~-==-... 
Ceza Kanunu Tadil 

Ediliyor 
(Bas tarafı 1 incide) 

95 'lr{.,\ maddede tecil edilen 
mahküriıiyetin kanunda tayin e
dilen müddetler içinde mahklım 
olan şahıs yeni bir suç işlemediği 
takdirde cezasının infaz edilmis 
olacağını göstermektedir. Yeni 
şekil ile mahkumiyeti tecil edilen 
kimse yeni bir suç işlemeden ka
nunda yazılı müddeti geçirirse 
evvelki mahkumiyete sebep olan 
suçun hiç işlenmemiş sayılması 
tecil esasının ceza tatbikatı bakı
mından tabii icaplarından oldu -
ğuna göre, maddenin bu esasa gö
re değiştirilmesi zaruri görül -
müştür. 

482 nci maddedeki tadil ile tel
graf, telefon, mektup veya resim 
gibi vasıtalarla resmi heyetlere 
karşı yapılan hakaretlerin ceza -
sız kalması doğru olmıyacağın -
dan, maddeye eklenen bir fıkra 
ile bu vasıtalarla yapılan haka -
ret fiillerinin vecahen yapılmış 
gibi telakki edilmesi kabul edil -
miştir. 
Uyuşturucu maddeleri imal e

denler, satanlar ve kullananlar 
hakkında küçük bir kasabada çek 
tirilmek üzere sürgün cezası ko
nulmaktadır. 

526 ncı maddeye ilave edilen 
bir fıkra ile arapça ezan, kamet 
okuyanların şapka giyilmesi ve 
Türk harflerinin kullanılm:ısı 
hakkındaki kanuni mecburiyet -
lere aykırı hareket edenler gibi 
cezalandırılması temin olunmak
tadır. 

Af yon kaçakçıları lıakkında 
da yeni hükümler konuyor 

Ankara, 20 (TAN) - Toprak 
mahsulleri ofisi kanununun tadi
li hakkındaki layihayı hükumet 
meclise göndermiştir. 

Ham afyon ticaretinin mem -
leket içinde serbest olmasının a -
meli bir faydası görülmemiş, ofi
sin doğrudan doğruya müstahsi
lin malını alabilecek teşkilatı 
mevcut olduğundan, kanunda ta 
dilat yapılmasına lüzum hfisıl ol
muştur. 

Layihada ham afyonların ta -
mamen ofis tarafından mübayaa
sını mecburi kılan hükümler mev 
cut bulunmaktadır. Afyon kaçnk
çılığına iştirak eden memurlarla 
ham afyonu memleket haricine 
çıkaranlar hakkındaki cezalar 
mezkur kanunla teşdit edilmiştir. 

Askeri Vaziyet İngilizler Ba9dat'a ' 

Yaklaştı (Baş tarafı 1 incide} 
Almanların Mısır taarruzu başla· 

(Baş tarafı ı incide) madan İngilizlerin Habeşistan ve Af
rika işini bitirmiş olmaları kendileri 

İn~iliz kıtaları tarafından iş- hesabına büyük bir kauınçtır. Diık 
gal edilen Fallujah, Rabbaniye d'Aoste daha bir ay evvel mukave
tayyare meydanına hakim olan met imkAnmı göremiyerek mütarc'<c 
yayladan tardedildikten sonra akdi için İngilizlerle temasa geçmek 
geri çekilmeğe mecbur kalan 1- istemiş, fakat orada bir mikdar in
ra.k kıtaları tarafından müdafaa giliz kuvvetini tutmaktaki fayda ı:ıa
ediliyordu. Habbaniye ile Fallu. zarı dikkate alıharak, kendisine sonu
iah arasındaki büyük saha ricat e na kadar mukavemet etmesi ta\ sıye 

İ t f d olunmuştu. 
den rak kuvvetleri ara ın an Almanlar, bu kuvvet teslim olun-
su altında bırakılmıssa da kıta- caya kadar, Mısırdaki taarruz hazır
larımız dolambaclı bir yoldan bu- lıklnrını tamamlayacaklarını umu
raya varmağa muvaffak olmuş- yorlardı. Fakat Tobruk, mukavemeti
lardır. Ayni zamanda İnı;{iliZ ha- ne devam etmiştir. İngiliz donanma 
va kuvvetlerine mensup nakli~e ve tayyareleri Almanların şimali A'fri
t.avvareleri ile ıretirilen diğer k kaya yaptıkları nakliyatı ha7li hrrpıı.
talar çölde Fallujah'ın şarkında lamrştır. Bu yüzden Almanlar bir 
vere inerek bu mevkii üç taraftan türlü Mısır taarruzuna ba~abile
sarmışlardır. Daha evvel be- cek hale gelemem~lerdir, 

Şimdi Almanlar Şimall Afrfkada!d 
vannameler atılarak buradaki zaaflarmı, Sutiye ve İrakta yeni bir 
askerler teslim olmadığı takdirde cephe kurmak suretiyle telafjye çalr
sehre hücum edileceği halka bil- ~ıyorlar, Vichy hükumeti ile yaptık
dirilmiştir. Beyannamelerde ve- lan anlaı;ma mucibince Suriye hava 
rilen mühlet bittiği halde hiç üslerini ellerine almıslardır. Bir ta
bir cevap alınmayınca hücuma raftandan da Suriyedeki Fransız kuv
ı!eçilmiştir. Habbaniye'den 25 vetleri ile işbirliği yapmışlardır. Ora
kilometre kadar bir mesafede dan 1raka tayyare, ve Fransızlardan 
bulunan bu mühim köprü başı- aldıkları mühimmat, tank ve nakliye 
nın iş.gali, Fallu.iah'dan çöl tari- kollarını sevketmektedirler, Şimdilik 
ki ile ancak 50 kilometre uzakta Almanların bu hareketi daha ziyade 
bulunan Bağdada ,giden yolu aç- İraka yardnn maksadını takip etmek

tedir. irakta yerli orduyu organlze 
maktadır. etmek, hava kuvvetlerini çolırltmak, 

İrakltların mukavemeti şid- frak petrollerini kesmek suretiyle .tıı
detli olmamış ve kıtalarımızın gillzlerin oradaki vaziyetini gQçle;ştir
hareketlerine takaddüm eden a- mck istiyorlar. İngilizler de Hindis
ğır hava bombardımanları mu - tandan Basraya tayyare ile yeni kuv
vaffakıyetimizi geniş mikyasta vetıer göndermlye başlamışlardır 
kolaylaştırmıştır. Hücum esna- Balkan tecrübesinden sonra Mısırdaki 
sınd~ bir Alman Messerschmitt kuvvetlerini parçalamak atemiyen 

1 General Wavellı İraka Filistinden ye
tayyaresi .ı;ı:örülmüşsc de, avcı ~- ni kuvvetler göndermiye tesebbUs et-
rımızın hücumu karşısında su. meml~tlr. İraktakl kuvvetlerini Hin-
ratle uzaklaşmıştır. dlstandan yeni kuvveUer getirmek su-

Hava kuvvetleri1nin retlyle takviye etmeyi tercih etm.iııth·. 
faaliyeti Fakat Almanlar irakta, battA Su-

. . riyede esaslı bir kuvvet vücude ge
Kahire, 20 (A.A.) - Ingılız tirebllmek için denlz tarikiyle Suri

hava kuvvetleri Orta Şark umu- yeye asker, tank, top ve malzeme 
mi karargahının tebliği: göndermek mecburiyetindedirler, su

"Irakta, İngiliz hava kuvvetle- riyedeki Fransız kuvvetlerinin me\•cut 
ri dün, imparatorluk kıtalarının ~alzeme ve tank stoku fazla de~n
Falluja'ya girmesinden evvel bu dır. Her !halde Almanya, deniz yolu 

h . d · dak' k •1 h ile sevkiyat yapacak kudreU kazanm-
şe ır ; ve cıvarın ı as. ~ e- caya kadar Suriyedeki perakende 
d~~lerı bombardıman ~tmış~ır. I;.ı- kuvveUeri oranize ederek yeti:ştirmek ... 
gılız hava kuvvetlerı, ~udmur ıe meşgul olacaktır, 
tayyare meydanına da hucum et Almanlarm Ege denizinden istüade 
miş ve burada Alman tayyare - edebilmeleri icin Girit ve Kıbrıs ada~ 
leri bombalanmış ve mitralyöz ıarını almaları lAzımdır. Bu iki ada: 
ateşine tutulmuştur. İngilizlerin elinde bulunduği müdde:-. 

Naci şevket B~g"'dat'ta çe Almanlarf E~~ denizinde vapur i&
letemezl~r. ngılız donanması belki 

Beyrut 20 (A.A.) - Bağdattan bu iki adadan üs olarak istifade et
bildirildiğine göre, İrak Harici mekte güçlük çekecek~ir. Fakat bu lhi 
ye Nazırı Naci Süveydi Suudi adada bulunan hava ~sleri aayesi~de 
Arabistanm merkezi Elriyad'tan İngiliz hava kuvvetlen Eege denizın-

<> a·· ·· t.. i k ur üdafaa deki buton nakliyatı kontrol edebııır-. Fransa lkinc·ı Defa onmuş ur. ra m 1 m v ler. Girit ve Kıbrısm ziyaı, İngiliz do .. 
n~zırı .. d~. Ankaradan Bagdada nanmasmın Eee denizinden çekilmf:"1. 
don!'lluştur. . . . . . .. .sJnl intaç edebilir. Onun Jçln İngf\. 

~ tlmizi varmış olduğu avantajlı 
vaziyetten geri atmışlardı. Ha
rekat, binnetice, gayri kat'i ma
hiyette kalmıştır. Almanlar, yüz 
Britanyalı esir ettikleri iddia 
eylemişlerdir. Biz beş yüz Al
rnan esir nldrk, Almanlarm tank 
,.e insan kaybı, bizim kayıpla
rımızdan daha fazla değilse mu
hakkak ki ayni derecede ağırdır. 
Fakat bu hareket, Almanların al
tı haftadan daha fazla bir zaman
danberi yakında Süveyşte ola
caklarını iddia etmekte oldukla
rı ve bu gibi beyanatlar yayarak 
bitaraf memleketlerde büyük 
bir kredi araştırdıkları nazan 
dikkate alınarak mütalea edil -
melidir. Binnetice, kuvvetli bir 
taarruz kudrl"!ti muhafaza etmiş 

Yeni Sistem 
Bom&ardıman 
Tayyareleri 

9 Bin Metre irtifada 

400 Km. Süratle 

Uçabilecek 
Londra 20 (A.A.) - Şimdi ha

va muharebeleri 9000 metreden 
fazla irtifalarda yapılmaktadır. 
Naziler Me. 109 tipinde ve bil
hassa yüksek irtifalara cıkabil
lerek 11,500 metre irtifada çar
pışabilecek yeni bir tayyare kul
lanıyorlar. 

Bu tayyarelere mukabil İnp;i
lizlerin son model Spilfire ve 
Hurricane tayyareleri kullanıl -
maktadır. 

Ankara, 20 (Radyo Gazetesi)
Amiral Darlan'ın görüşmelere 
devam etmek üzere tekrar Pari
sc gittiği haber verilmektedir. 
Fransız gazeteleri Amerika ve 
Roosevelt hakkında neşriyatta bu 
lunmaktadırlar. Hatta Fransız 
gazetelerinin bu neşriyatı Alman 
ve İtalyan gazetelerini de geç
mektedir. 

Fransa Müdafaa Konseyinin 
yeni kararları 

Londra, 20 (A. A.) - Hür Fransız 
kuvvetleri umumt karargfıhı, dün 
Londrada mümessilleri bulunan bü
tün hüktımetlere bir muhtrra vermiş
tir. Muhtırada Vichy hükumetinin son 
kararlarmr Fransız milletine sormadan 
aldığı ve bu bakımdan hükumetin 
Fransız hükümranlık hukukunu tatbik 
ve icra edemiyeceği zikredilmekte ve 
General de Gaulle ve Fransız impara
torluğu müdafaa konseyi şu hususları 
alakadarların nazarı dikkatine arzet
mektedir: 

Teslim Oluyor Dı~er traf~~n billırıldı~ıne gore, tere, her ne bahasına olursa olsun bu 
Alman tebliğw göre İrak ın Kudus bas konsolosu hu- adaların Alman eline dil§lllesine nıam 

Berlin, 20 (A.A.) _ "Alman (Baş tarafı 1 incide) susi bir vazife ile Tahran'a gön- olmıya çalısacaktır. 
tebliği" Avcı tayyarelerinin hi- tayyareleri de Suriyedeki hava derilmiştir. Almanlar da bunu müdrik oldukta-
mayesinde uçan stuka tayyare _ üslerinden istifadeye başlamış bu Alman • Irak münasebatı rı için, Suri.yeye esker ve malzeme 
l · s d k d k' ·1 · lunmaktadır. Amerika Hariciye . · sevkine bn§lamadan evvel, Girit ve 
erı u a oyun a ı gemı erı ve Berlın, 20 (A. A.) - . Ir~k- Kıbrısı ı'egale te~ebbüs edeceklerdir. 
Girit adasındaki hava meydan - Nazırı Mister Cordel Hull, ken- 1 Alın r sındakı dıp " .,, 

dilerinc varan resmi malumata a anya a a - Nitekim Alman erkanı harbiyesi, dilo 
larını bombardıman etmişlerdir. lomasi münasebetleri mese - sabahtan ı'tı"baren T\ara~ütıerle Giride 
Bu tayy I·eı r y ı·k f d göre Alınan - Fransız anlaşması- f .., ,, a e o sını ın an lesinin halledilmiş olduğu, a- asker indirıniye başlamıştır. Maksat-
bir kruvazörde yangın çıkarmış- nın bir askeri ittifak mahiyetini kat bu hususta hiç bir resmi teb_ ları burada bir köprü başa tesis et-
lar ve yerde bulunan 6 llurricane haiz bulunduğunu söylemiştir. ligatta bulunu1amıyacağı söyle- mek, sonra arkadan getirecekleri kuv .. 
av tayaresini tahrip, etmişler - .Jf. .Jf. nilmektedir. vetlerle tedricen lbu adayı zaptetmek· 
dir. Ayrıca altı tayyare dafi topu Mareşal Petain'in iktısadi, Suriye yoliyle yapılatı Ur. j 
da işe yaramaz bir hale getiril- siyasi ve askeri sahada iş • Giritte tam teş'kilAtlı iki Yunan ın .. 
miştir. birliği yapmıya karar vermesi asker naklıyatı kası, ve ibir mlkdar İngiliz askeri var-

Fransayı iki mühim mesele kar - A k 20 (R d t ·) d İ ·1· l Balk · t' d on j stilli için ilk prova n ara, a yo gaze esı - ır. ngı ız er, an nca ın en s -
şısında bulundurmaktadır: Suriyeden halel. Alman tayyare- !"a, Giridi tahkime kuvvet venniıilcr-

Londra, 20 (A.A.) - Reuter'in 1 - Şimdiye kadar Fransayi leri geçmekte ve bu tayyareler- dir. on gilndenberi de Almanların bu-
diplomatik muhabiri bildiriyor; bütün bütün Almanyanın kuca- le Alman kıtaları nakledilmekte- raya asker ihracmn teşebbüs etmelc-

Almanların Giride ayak bas - ğına atmaktan çekindiği için ih- <lir. Bu kıtaların bir kısmı Su- rine intizar etmekteydiler. Binaena
mak için paraşütçüler ve hava tiyatlı hareket eden Ingiltere, bu riyede kalmakta, bir kısmı da leYh IJ:>u hadise onlar için bir sürpriz 
yolu ile nakledilen kıtalar gön- dçfa Vichy hükumetine doğru - İ~aka geçmektedir. İngilizler Ra- olmamıştır. t 

olduğumuzu ve Mısırın ileri mın
takalıı.rında mücadelenin her hal
de müsavi vaziyette idame e -' 
dildiğini görmek bizim için şaya
nı memnuniyettir.,, 

Şa,.ki Afrikadaki kıtaat 
Pilistille naklediliyor 

Sunday Timcs p;azetesinin mu
habiri hava harbinin bu yeni 
tabiyelerini anlatarak stratosfer_ 
de muharebe ctmeğe mahsus 
bombardıman tayyarelerinin ya
kında muntazam hizmete ,gire
ceklerini derpiş etmekte -

Ankara, 20 (Radyo Gazetesi) - dir. Amerikadan gelen Boeing 
Bugün ~arki Afrikada İtalyan sistemindeki uçan kaleler saye
silahları ağır bir mağlubiyete ı sinde İngiltere bu hareketin ba
uğramıştır. Amba - Alagi'de mu- şında ,gelmektedir. Bu tayyare -
hasara altına alınan İtalyan kuv- ler 9000 metre irtifada 2 ton bom 
vetleri tam saat 12 de İngilizle- ba nakledebilmekte ve saatte 400 
re teslim olmuştur. Bu kuvvetler kilometre yapmaktadırlar. Bu 
le b~raber Aoste dükü de teslim kudrette başka bombardıman 
olmuştur. Bu suretle artık şarki tayyaresi yoktur. Bu irtifaa ç1: 
Afrikada askeri harekat nihayet kan bir bombardıman tayyaresı 
Lulmuştur. Haber verildiğine gö- bir çok dafi toplarının ateşinden 
re. İngilizler buradaki kıtalarınr masun bulunmakta ve avcı tav-
Filistine nakletmektedirler. yareleri için de kolay bir av teş-

/,ıgiliz resmi tebliği kil etmemektedir. 

Kahire 20 (A. A.) - İngiliz u
mu mi ka~argahının tebliği: Lib
yada, Tobrukta kayda değer bir 
şey olmamıştır. 

'sonum mıntakasında keşif fa
alivetlcrimiz devam etmektedir. 

Habeşistanda, Amba - ~la~i~d:e 
İtalyan kuvvetlerinin teslımı ışı
ni ikmal etmek üzere görüşmeler 
yapılmaktadır. 

Cenup mıntak.asmda ~oş~un 
vağmurlar harekatımızın ınkısa
fına muvakkaten mani olmakta-
dı~ • 

Siive11şe yapılan akın 
Londra, 20 (A. A.) - Süveyş 

kanaJı mıntakası üzerine yapıl.an 
ve di.inkü Kahire tebliğinde zık
redilen akın esnasında ü~ düsman 
t&yya:-esi tahrip edilmi.ştir. Bun
ların ikisi ta.vvare defı batarya
ları biri de 'f ngiliz tavvareleri 
tar~fından düsürülmüstür. Bu 
mmtakadaki telefon batlarınd.a 
biraz hasar vukubulmuştur. Dı
f!('r hasarlar pek ehemmiyetsiz-
dir 

Bulgar Harbiye 
Nazırı Berline 

Gidecek 
Berlin 20 (AA.) - Yarı res

mi bir membadan bildiriliyor: 
Resmi mahfillerde olduğu ~ibi 

yarı resmi mahfillerde de Bul
gar Harbiye Nazırı General Das
kalof'un Berlin'e nicin ~ideceği 
hakkında kat'i bir ketumiyet mu 
hafaza edilmektedir. 

" 
Ölen Bir Alim 50 Bin 

Sinek Miras Bıraktı 
Kopenhag, 20 <A. A.) - "Ste

fani": Mnruf Danimarkalı kaşif
lerden William Landbeck, vefat 
etmiştir. Müteye(fon111 bıraktığJ 
yegane miras, diiny<ının bütün 
memleketlerinden toplamış ol
duğu 50.000 sinekten müteşekkil 
kollcksiyondur. 

"Fransa, iktidarı ga~hctmis ve Fran-
sız ordularının hür milletlerin miiş
terek selAmeti için harbederken uğra
dığı rnağlUbiyetten istifade ederek biz
zat kendilerini düşmanın tabiiyeti al
tına koymus bulumın hlikıimetler ta
rafından kendi adına irtikap edilen 
hareketlerden mesul tutulamaz ve tu
tulmamalıdrr. 
Fransız milleti, dü~manm kontro

lünden kurtulmus olan askeri kuv
vetleri ve arazisi vasıtasiyle harbe de
vam etmektedir ve buna binaen müş
terek düsmanlıl mücadele eden bütün 
devletler tarııfmdan muharip olarak 
addedilmesi idap eder. . 
Fransız milleti, diinyanm hemangı 

bir devleti tarrıfmd:ın düşmanlar ve 
kendiı>ini idare iddinsmda bulunan 
düşmana tabi g5sıplar yüziinden düş
tüğü bugünk!i vaziyetinden istifade ve 
bu vaziyeti vesile ittihıız rdiierek hu-
kukunun hiç bir suretli! haleldar e
dilme~ini halen tanımamaktııdrr, is
tikbalde de tanımryaraktır . ., 

n 

İzlanda İle Danimarka 
Arasında Rabıta Kalmadı 
Ncvyork, 20 (A. A.) - Copen

hague'<lan "Nevyork Times" ga
zetesine çekilen bir telgrafa .ı;ı:öre. 
İzlanda adasını Danimarkaya bağ 
lıvan şahsi rabıta feshedilmiştir. 
hlandanın 1918 senesindenberi 
müstakil bir devlet olarak tanın
makta olduğu ve Danimarka ile 
-:ırasında mevcut yr>{rfme bağın 
OarıimarkA krı:ıhnın ayni zaman
da İzlanda krnlı olmasından iba
ret bulunduğu hatırlatılmakta-
dır. 

- ---0 

Bir Mısır Vapuru 
Atlantikte Battı 

Nevvork, 20 ( A. A.) - Cenubi 
Atlantikte battıi!ı söylenen "Zam 
zam" adındaki Mısır vapurunda 
24 Amerikalı seyyar hastahane 
sevkiyatçısı bulunuyordu. 

dermek suretiyle yaptıkları te - dan doğruya cephe almıya baş - yak tayyare meydanını bombar- Giridl havadan işgal teşebbllsil ta
şebbüs, muhakkak ki, çok cü - lamış bulunuyor. Mister Eden dıman etmiştir. Bu harekete rihte ilk defa gönilen b!r hadisedir. 
retkarane ve çok tehlikelidir. Mu Avam Kamarasında Vichy hüku- hür Fransız tayyareleri de isti • Almanlarm burada muvaffak olacak
vaifakıyet şansları çok azdır. Te- metinin Almanya ile anlaşmakta rak etmiştir. Bu _tayyarelere Ra- lan çok şüphelidir. İngilizler bu tec
§ebbüs, bir şans meselesi gibi te- olduğundan bahsederken, Chur- vaktaki Fransız defi topları ateş riibeye pek büyük bir ehemnılyet at
lakki olunmaktadır. Fakat Al - chill'in şu sözünü hatırlatmıştır: açmışlardır. fetmektedirler, Çünkü İngiliz işgali 
manların, Ingillere hakkında baş "Almanyaya nerede rasgclirsek Suriye ve Iraktaki vaziyetten altında bulunan bir adanm dilşmıın ta
ka istila projeleri için bir "umu· orada onunla harbedeceğiz.,, Al- İngilizler endişe hissetmemekte - rafından i;şgali tecrübesi, ilk defa bu
mi pruva,, yapmak niyetinde ol- manlar, Vichy ile anlaştıktan dir. Çünkü bu mmtakalara Al- rnda yapılmaktadrr. Bı..ı itibarla bu , 
malan muhtemeldir. sonra Suriyede, şimali Afrikada, manlar ağır silah ve fazla kıta Alman teşebbüsü İMillz askeri m:ı-

Mahim bulunan pek az unsur- veya diğer Fransız müstemleke. ırönderememektedir. hafillnde büyük bir alak:ı ve mer:ık 
lar üzerine dayanarak Alman lerinde görünürlerse, Ingilizler İngiliz konsolosluklarının uyandırmrstır. 
planı hakkında da tahminlerde bu derhal oralara koşacaklar ve ora-
lunmak mümkun ise Almanların l l:ı.rda Almanlarla harbedecek - f aaliyetille niltayet veriliyo1· 
Alman tayyareleri ;iddetli hava lerctir. Bunun ilk misalini de Su- Beyrut 20 (A.A.) - Qfi ajansı 
hücumları ile Ingili; harp gemi - riyedeki Fransız hava tislerini bildiriyor: .Suriye tayyare mey. 
lerini bir tarafta tutmaya çalışır bomb.ardıman etmek suretiyle danJarının Ingiliz tayyareleri ta
ken, abloka yarıcı gemilerin Yu- vermış bulunuyorlar. rafından bombardımanları üze
nanistandan bu araziye gönderil- Ingiltereye göre, Fransa müta. rine, Fransız hükumeti, Suriye 
mesi için, sahilde bir arazi şeridi reke hükümlerini kendi:>i boz - ve Lübnandaki bütün İngiliz 
ele geçirmiye teşebbüs edeceklc- muştur. Binaenaleyh Ingiltere konsolosluklanmn faaliyetine ni 
raşütçülerin tayyare meydanları Vichy hükumetine karşı serbcs - hayet vermeyi kararlaştırmıştrr. 
nı ele geçirmiye veya gelişi gü - tisini kazanmıştır. Fransız sah_il- Bu karar, 19 mayısta İngiliz 
zel ateş açarak ahali arasında bir Jerini abluka edecektir. Amerı - konsoloslarına bildirilmiştir. Kon 
panik yaratmıya teşebbüs etme - kadan ve şimali Afrikadan Fran- soloslar, konsoloslukları kapıya
leri de mümkündür. saya eı·zak ve saire nakline mü - caklar ve bu hafta içinde me-

Giritteki Britanya, yeni Ze _ saade etmiyecektir. Alman - murları ile birlikte Suriye ve 
landa ve Yunan kıtalarının mik- Fransız anlaşması tamamen tat - Liihn~nı terkedeceklerdir. 
tarı bilinmemekle beraber bun bik sahasına konduktan sonra da 3 - Suriyede hulunan -Gene
lann, hava yolu ile gelecek' ver.- belki lngiltere J.t'ransaya kar~ı ral Dentz ·vichy hükumetinin 
dedi mecburi surette mahdut o- muharip bir vaziyet alacaktır. kararlarını kabule amade bulun
lacak kıtalara karşı koymak bah 2 - Şimdiye ka.dar F~~n_say::ı duğunu bildirmiştir. Fakat şima
sinde lüzumundan fazla kafi ge- yardım eden Amerıka hukume- Li Afrikaya hakim bulun::ın Ge
leceğinden şüphe etmek için hiç- ti, Fransız - Alman anl~ş!'llasını neral Weygand henüz kararını 
bir sebep mevcut degildir. Şun- Atlantik yollarını _ve Pasıf ık sta- bildirmemiştir. 
dan emin olunabilir ki, Ingiliz tükosunu bozan ?1r asken ~nlaş- Görülüyor ki, Fransanın bu 
hava kuvvetleri büyük miktar _ ma olarak tel~kkı etmek~edır. Bu ikinci teslim oluşu harbin istika
larda Junkers'ler düşürecek ve sebeple Ame~·ı~a. At_lan_tı_k yolla: meti üzerine mühim tesirler ika 
Suda koyunda yatan Ingiliı. bah _ rının sela~etını teı:ıın ıçın ~arbı e>debilccek bir hadisedir. Şunu 
riyesi de, ablokayı müessir bir Afrik~da~ı pakar lıı~anını ~şgal da unutmamalıdır ki, Fransanın 
halde idame edecek ve Yunan etmeyı duşunme~tedı~. Aynı za- işbirliğini temin ettikten sAoı:ra 
sahilinden ve yahut on iki ada _ manda ga_r~ hemısferın?e bulu - Almanya bütün Avrupaya hakım 
dan düşman cüzütamlarının yak nan Martı~~k a~ahm ıle Gu - olmuş bulunacak ve yeni bir Av· 
!aşmasına mani olacaktır. yanı kendı ışgalı altında bulun - rupa nizamı kurmak hususunda 

lhtiyat mühimmat ve yiyecek durmak istediğini bildirmiştir. tamamen serbesti kazanmış ola-
taşıyabilen paraşütçülerin pusu Bu suretle Fransanın Uzak Şark caktır. . . . . . . . ... 
ve çete harbi yapabilmesi müm- ve Garbi Afrikadaki müstemle - ' .. onun ıçı~?~~ kı. şımdı butun 
ki.indiir, fakat bütün şanslar, mü keleri de tchhkeye maruz bulu- dunyanın g~zu Fra~sız . - _Alman 
tecavizlerin aleyhinedir. uuyor demektir. miıwkcrelerı'nc çcvrılmıştır. 

Romanyada 
(Baş tarafı 1 incid<') 

midiyle her gün mağazaların ö -
nünde uzun müddet sıra bekli -
yorlar. Ekmek de bulunmamak
ta ve haftada birkaç kere ekmek 
yerine mısır lapası yenilmekte -
dir. Bazı müstehliklcr tarafından 
yapılan toptan mübayaalar bir 
panik başlangıcına sebebiyet ver
mis ve bu hal resmi makamların :; 

faaliyetini son d~rece sekteye 
uğratarak hayatın pahalılaşma • 
sını intaç etmiştir. 

Tunaya girecek vapurlar 
Bükreş, 20 (A.A.) - "Stefani'' 

Sulina mıntakasında yapılmakta 
olan işler dolayısiyle bahriye na
zırının emriyle Tuna nehrinde 
giriş ve çıkış saat 18 ile güneşin 
batması arasında yapı lac<ıktır. 
Diğer saatlerde bütün gemilerin 
girip çıkması menedilmistir. 

Tuna • Karadeniz kaııali 
Bükreş. 20 (A.A.) - Tuna ii 

zerinde bulunan Cernaioda'yı 
Karadeniz sahilinde bulunan Kö~ 
tenceve birleştirecek olan kanal 
60 ki'lometre uzunlu~unda ola · 
cak ve Tuna da seyriısef er eden 
vapurların doğrudan doğruya 
Köstenceye gitmesine imkfin ve -
recektir. Kanalın açılmasına ha · 
ziran bidayetinde başlanacaktır 
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Ankara da 
19 Mayıs 

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI, YURDUN HER 
KÖŞESİNDE OLDUGU GİBİ Aı~ADA DA BÜ
YÜK TEZAHÜRATLA TESİT EDİLMİŞTİR. l\'1.İLLİ 
ŞEFİ1\1İZ, 19 MAYIS STADYUMUNU ŞEREFLEN-

t'IAN 

1 
DİKEREK l\1ERASİ1\Iİ SONUNA KADAR TAKİP 
ETMİŞLERDİR. BU SAYFADAKİ RESİJ.\lLER, BAY

ll RAM TEZAHÜRATINA AİT MUHTELİF İNTİBA
~ LARI TESBİT EDİYOR. 19 Mayıs Stadyumunu dolduran on binlerce halk, gürbüz Türk gençliğinin spor gösterilerini takip ediyor 

·~ 

~ . 
Cümhurreisimiz İnönü, 19 mayıs sabahı, Atatürkün muvakkat kabrini ziyaret ettikleri sırada ••• "Atatürk'ten Inö.nü''ne sembolünü taşıyan tarihi bayrak, Milli Şefimize takdim ·edildikten ·soı 

Harbiye Okulu talebesinin fevkalade takdir edilen muvaffakıyetli spor gösterilerinden biri 19 Mayıs stadındaki merasime iştirak eden Ankaralı genç kızlaıımız geçil resminde. , 
SUMER BANK 

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 

Kayseri Bez Fabrikası Müdüriyetinden: 
Fabrikamız Tamirhanesinde çalışmak üzere deneme neti

cesinde ve gösterecekleri ehliyete göre ücreti tesbit edilmek 
şartiyle (8) Tornacı (1) Frezeci (1) Pulanyacı (10) tesviyeci 
(6) döküm kalıpçısı (1) modelci alınacaktır. 

İsteklilerin Fabrikamız müdürlüğüne şimdiye kadar ça
lıştıkları yerlerin bonservislerri ve hüsnü hal varakalariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur . 

. , ........................................ , 
Emekli, Dul ve Yetimlerin ve 

Askeri Malullerinin 
Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Maaşlarını Bankamıza temlik ettirmek suretiyle alan emekli, dul 

~e yetimlerin Eyliıl - T. Sani 941 uç aylıklarının tediyesine 2 Haziran 
941 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

1 - Maas sahiplerinin temlik muamelesi için, bir devre evvel Banka
mızca kendilerine verilmiş olan hesap puslalarmdaki izahatı nazarı dikka
te alarak mczkür puslaların alt kısmına işaret edilmiş giın ve saatler
de fotoğraflı nüius cüzdanları ve resmi senetleriyle Bankamıza mü-
racaatları. . 

2 - Kuponlarını vize ettirmek suretıyle muamele yapacakların ve 
maaşlarını ilk defa olarak temlik etmel~ isteyenlerin müracaatlarının 6 
Haziran 941 Cuma güm.inden itibaren kabul edilebileceği, 

3 - Askeri malüllerin müracaatı 2 Haziran 941 Pazartesi günü sa
bahleyın saat sekizden on ikiye kadar kabul edilecektir. 

Herhangi bir karışıklığa mahal kalmamak üzere <ıskeri malüllerln 
malmüdürlügüne nazaran müracaat• sırası a~ağıda gö:;terilmiştir: 

Saat 

8- 9 arasında Eminönü ve Beşiktaş 
9-10 ., Fatih 

10--11 ,. Üsküdar ve Kadıköy 
11-12 ,, Beyoğlu ve diğer malmüdi.irlUklerinde 

Kavıtlı askeri malullere tediyat yapılacaktır. Yukarda bildirilen gün 
ve saatlerden sonra vaki olacak müracaatlarm diğer maaş sahipleri gibi 
muameleye tfıbi tutulacağı ve malüllerin nüfus tezkereleriyle ikramiye 
tevzii cüzdanlarını birlıkte getirmeleri. . . . 

4 - Maaş sahiplerinin rahatça muamelelerini yaptrrabılmelerı fçın 
Giin ve Saatleri h1ridııdc müracaat etmemelerini ve bu gibi müracaatla
rın kabul edilemiyeceği ilan olunur. ( 3671) 

SaruP ve .Neşrı.Yaı muduru: t:nıın Uz.man. üazetec~ ve •'!:iirJyaı 
T. L. Ş. f'AN Matbaas1 

Tıp Fakültesi Dekanhğından : 
Birinci ic hastalıkları ve çocuk hastalıkları bakımı, üroloji, kulak

boğaz-burun hastalıkları, ve göz h:ıstalrkları klinikleriyle radyoloji - fiz
yotcrııpi enstitüsünde münhal asistanlık olduğundan talip olanların Tıp fa
kültesi dekanlığına müracaat etmeleri. (3929) 

Tıp Fakültesi Dekanhğından : 
Fakültemiz kliniklerinde elektrikle işliyen cihazları ve diğer klinik 

işlerinde çalışmak üzere "75" lira ile retli bir elektrikçiye ihtiyacımız var
dır. Talip olanların Tıp Fakültesi dekanlığına müracaatları. (3926) 

Türk Hava Kurumu lstanbul 

Ş. Başkanhğından : 
1 - Yalnız k11ğrdı idaremizden verilmek üzere nümune ve şartname

sine göre imal ettirilecek iki milyon fitre zarfı açtk eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teminatı 187,5 liradır. 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 941 Cuma günü saat 15 de Türk Hava Ku

rumu İstanbul şubesinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktrr. 
4 - Nümunesi gösterilir ve şartnamesi parasız verilir. 
5 - İsteklilerin kanunun tarir ettiği vesika ve teminatlariyle birlikte 

belli gün ve saatte İstanbul şubesine müracaatları. (3927) 

i LAN 
1 - Şehir dahilinde UN Nakliye ı~i 

münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasaya girmek isteyenler 

Ticaret ve Zahire Borsasında (2) nu
maraya müracaatla bu işe ait şartna
meyi bila bedel alabilirler. 

3 - Un nakliye işinin ihalesi 23-
5-941 Cuma günü Ticaret ve Zahire 
Borsasmda yapılacaktır. (3933) 

KAYIP - Eminönü Yabancı 
askerlik şubesinden aldığım ter
his tezkeremi kaybettim. Yeni:::;;,_ 
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmamıştır. İnebolu Abana na· 
hiyesinin Aya köyünden Mehmet 
oğlu Emin Gündoğan 1313 do
ğumlu. , ~ 

Ailabe sı:rasıyıe bütün hastalık- 1 Doktor Hafız Cemal 
ların resimli olarak tedavisi ve 
tarifi. Her zaman. herkesin ya- Dahiliye Mütehassısı 
nmda bulunması Uızmı olan bu 1 
güzel eser nefis ciltli olarak yal- Pazardan başka her ı?iİD saat 
nız 1 liradır. Bütün bayilerden (2 - 6) ya kadar İstanbul 
isteyiniz. Toptan satış yeri: İs- Divanyolu No. 104. 
tanbulda Yedigiln idarehanesidir Tel: 2239R 
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··DENTOL 
DİŞ MACUNUNU 

:Kullanarak dişferinizin sağlamlığını ve göz kamaş

ttran parlaklığını kazanımz. 

Her yerde O E N T O L diş macununu isteyiniz 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. 

Komisyonundan : 

Alınacak eşya 

30 düzüne kodak Röntgen filim 30 x 40 S. 
lo:<: ,, .. " .. 35, 6 x 35.6 

Muhammen 
fiyatı 

13,73 
15,30 

Tutarı 

411,90 
1560,60 

1972,50 
Radyoloji Enstitüsüne alınacak yukarıda yazılı filmler 24/5/1941 

Cumartesi günü saat 11 de Rektörlükte açık eksiltme ile alınacaktır. İs
teklilerin 940 Ticaret Odası vesikalariyle 147,94 liralık muvakkat te
minatları ile beraber Rektörli.ığe gelmeleri. Şarınamcsi her gün görülür. 

(3608) • 

Devlet Pemiryollan ve Limanları işletmec idaresi ılanları 
ı\lunammcn oeocıı l<>ı lı 111 .. uuıı t>l•nerı JU graınJıK 5000 şışe, be

heri 250 gramlık 600 şişe veya teneke ve beheri 500 gramlık 200 ~işe 
veya teneke maden parlahcı mayi (26.5.941) Pazartesi günü saat ( 10, 
30) on buçukta Haydarpnşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafın
dan açık eksiltme usullyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (42) lira (63) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe alt 5artnamelcr komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadı:r. 
(3553) • 

* * Muhammen bedeli (11000) lira olan 1 adet Dizel Motörü (16.6.1941) 
Pazartesi günü saat (15) on beste Hcıydarpaşada Gar binası dahilin
deki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlcrin (625) liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saa1 
(14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri 111zmıdrr. 

Bu işe aii ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
C3796} 

21 • 5 - 1941 

Askerlik lşlerı 

Şubeye Davet 
Eminönu Yerli Aa, Şubeelnden 
l - 2 Haziran 941 günıi yedek su 

bay ve askeri memur ve sanatkarlarıı 
senelik yoklamaları ba~lıyacaktır. \i, 
bu yoklama 20 Haziran 941 günü nı 
hayet bulmuı olacaıı:tır. 

2 - Her yedek subay yoklamay: 
bizzat gelmek mecburiyetındedir. Ge 
lirken nüfus ctizdaoı, askerı hizml 
vesikasını, sıhhi subaylar da dıplom 
ve lhtısas vesikalarıyle bu-ilkte şube 
ye geleceklerdir. 

S - Ahvalı sıhhıyeleri dolayısiylı 

şubeye geıemıyecek aerecede hasta o 
!anlar bulunursa bunlar ( MahaHi hu 
kömeı ıabibınden alacakları musaddaı 

raporu göndereceklerı taahhütlu mek 
tuba baglanarak ve subede kayıtJ 

bulunduğu defter sıra numarasllll bıl 
dirmek suretıyle .,;ubeye gonderece:;; 
terdir. 

4 - Şube mıntakası haricinde oluı 
da yoklamalarını yaptıracak olanla. 
istenilen vesaiki bir dilekçe ile bu 
lundukları mahallin şube başkanlığı 
na müracaat veyahut mektupla şube 
ye göndereceklerdır. Vesaik (HaJ ter 
cümesi. ternıs tezkere sureti, nüfu 
kütüğünde kayıtlı olduğu mahalle cil 
\'e say fa numaralarını bildirecekler
dir.) 

5 - Yoklamaya gelmiyenler veyr 
usulüne tevfikan mektupla yaptırım· 
yanlar 1076 sayılı kanunun madde. 
ma.fuıusuna göre 50 lira ceı.qa tabı 
tutulacaklardır.' 

6 - Bu yoklamalarda aşağıdaki ve
saik asıllariyle birlikte ve tasdiksiz o
larak beraberlerinde bulundurucak
lardır. A- Terhis tezkere, tekaüt 
emrj ve diğer askeri vesaik. B- Nü
fus cüzdanı, 2 ser fotogra!, umumi 
ahvali sıhhjye raporu. C- Mühendis, 
kimyagerin hangi şubelerde ihtisas
ları bulunduğu. (Su, elektrik, yol, in
şaat, ı.ı;ibi vesikalar). 

7 - Her subay mahalll emniyet A
mlrHğinçien .fotograflı ve tasdikli bir 
ikamet senedi getirecektir. 

8 - Her smıf için tayin edilen gün
lerde yoklamaya gelmesıne riayet et
mesi n!iı olunur. 

9 - 2 Haziran Pazartesi gilnünden 
4 Haziran Çar$amba ak$amına kadar 
bütün rütbe tabip, harita, eczacn kim
yager, veteriner, levazım subaylar. 

10':- 5 Haziran Persembe gününden 
7 •Haziran Cumartesi gününe kadar, 
Topçu, ışıldak, ölçme, Hesap memuru, 
muamele memuru, süvari, nakliye, is
tihkam subaylar. 

11 - 8 Haziran Pazartesi gününden 
11 • Çarsamba aksamına kadar: Dişı;j, 
Sanayi harp, deniz, jandarma, muha
bere, ito, hava, demiryolu subayları. 

12 - 12 Haziran gününden 14 Cu
martesi gününe kadar: Demirci, maki
nist, kamacı, marangoz, imam, saraç, 
mfmar, muzika, adil müşavir, mühen
dis, tüfekçi, askeri muallim, 

13 - 16 Haziran Pazartesi günün
den 19 Perşembe ak~amma kadar: Pi
yade subaylar, 

14 - 20 Hazjran Cuma ıünü Gene
ral ve Kurmaylar, 

* Beykoz 'askerlik şubesinden: 312 da-
hil ·332 dahil doğumlu müslim ve gay
ri müslim acemi ihtiyat eratın sağlam 
veya sakaUarı sevkedileceklerdir. 
Toplama günü 22-5-941 d.ir. Şube
miz halkından bulunan bu gibi eratın 
derhal ~ubeye müracaatları illn olu
nur. 

~ 

Kısa Hizmetlileri Davet 
Fatih Aıkerlik Şubeıinden: Hazır

lık kıtasma ve yedek subay okuluna 
sevkedilecek kısa hizmetlilerin müd
deti 1 Haziran 941 tarihine kadar u
ıattlmış olduğundan, gerek lise ve 
muadili okullardan ve gerekse daha 
yüksek mekteplerden mezun olmuş 
yüksek ehliyetnamelilerle ehliyetna
mesiı.lerden askerliğine karar veril -
miş olanların sevk muameleleri te
kemmül ettirilmek üzere hemen ŞU• 
beye ıııüracaatları ilan olunur. 
~·~~~~~~~~~--~ 

Veni ve Cazip 

BİR PUDRA 
Emsalsiz Güzellikte 

Bir Ten Temin Eden 
Bu pudra, yeni "Havalandırma•• u

sulü sayesinde on defa daha ince ve 
gayri mer'i olduğundan cilt için gaye\ 
pratiktir. Ve cildin -Makyajlı değil· 
tabii ~anzarası~ı temin eder. Yağ
murlu, rüzgarlı havalarda bile bü
tün gün sabit kalır, 

En sıcak dans salonlarında bile ar
tık parlak bir buruna tesadüf edil
mez. Çünkü terkibinde husus! bir U· 

sul· dairesinde knrıştırılmış "Kremıı 

Köpüğü" vardır. Bu pudranın biı 
Fransız güzellik mütehassısı taraim· 
dan icat edilen ve Pariste pek ziyadı 
rağbet bulan on muhtelif rengi var· 
dır. En iyi cins olan T O K A L O 1\ 

pudrasını tecrübe ediniz ve yüzünii· 
7.ün nasıl sehhar ve cazip bir manzar: 
kasbcttlğini görürsünüz. 


