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hiyete sahip edilmişlerdi. Ve 
bunlar sadece, merkezi otorite · 

Hayvan Koruma 
Cemiyetinin 
Çalişmaları 
Cemiyetin Hizmetleri 

ve Geçen Sene 

Başardığı Mühim işler 

Ziraat Enstitüsünden 
Mezun Olanlara 

Diplomaları Verildi 

Tarih Tekerrür 

Etmez 

!\tareşal Petain ,,..e Nazırları, ilk 
gı!nlerde, Fran.saya siyasi \'e idari 
\'eçhesini verecek kanunları ha -
zırlamışlardır. Hükümet eski me
todları deilştirmek lçin kendisini 
hiçbir kayda tabi tutmamıştır. 
MiJcadeleleri ile caddeleri ve Par
ıamentoyu harekete ıetiren par
tiler kalkmıştır. Dış politikaya ge
lince, Almanya onu eski mütte -
tikleri ile al~ka:sını kesmiye mec
bur etmı~tir. 

Mareşal Petain'e ve mesai ar 
kadaşlarına, halk abide -

rinin gövdesinden tarihi: 11Hür-
rıyet, Müsavat, Uhuvvet,, ru • 
muzlarını sildirten saik, sadece, 
· czimetin mesuliyetini omu:<:ları 
:rn yukliyebilecekleri eski rejime 
k ırşı duydükları hiddet değiJ.ti. 
Onlar böyle hareket etmişlerdi: 
Çlinkü kanidiler ki, kendi dic • 
1torial idareleriyle Fransız 

c· ı imh uriyetinin rejimi arasınde=. 
tam bir mübayenet vardır. v~ 
l;:mun içindir ki, onlar, o hare · 
k-'tlcriyle göstermek istediler 1<1. 
milli bünyenin binasını, yep ye
rı ve eskisinden tamamen fark!: 
t meller üzerine kuracaklardır 
Bunu yaparken, o zamana kadar 
L' ri olmuş bulunan prensıple · 
r " de tam tersıni güdeeekleı 
dir. 

Onların yaptıkları ilk kanuni 
ırl~hat, kongrenin 30 haziran 
1940 da verdığı reyle, 1875 te ku

lan idari teşkilatı lağvetmek 
c1du. 

Henüz !Afzen mevcut bulunan 
,ı mokratik sistemin yeniden te

kkülüne vardımı dokunabile • 
r k bütün ~ebeplerden kurtul · 

,k hususunda bu derece acele 
l ıvranılması - Çünkü bu karar, 
''manyayla mütarekenin imza · 
~ nışından sekiz gün sonra verH

,.,,ısti - en ufak bir şüpheye bıle 
aha! bırakmadan gösteriyordu 

' . ıktidarı ele alan yeni ekip, ha 
ıki bir inkılap başarabilmenin 
itün sebeplerini hazırlamak, ve 
itıin engellerini ortadan kal • 

d rmak lüzumunu müdriktir. 
Yeni sistem, senato ve meclisi 

.... ,,.busan azalarından üçte biri -
"lin istirakiyle yapılan bir top · 

ntıda ittifakla kabul olundu 
'Tareşal Petain, milli niza~ın te
c süsl1 için, bütün mılletın re~ 

Prmiye çağırılacağı bir plebısıt 
vopılmasını muvafık görl1yordu. 
Fıkat bu şekilde bir reyiam şu 
ana kadar yapılmadı. Bundan 
,onra uzun müddet yapılmasına 
da ihtimal verilemez ... 

nin emrindeydiler. 

* * H ükumet, eski metotları de-
ğiştirmek hususunda ken

disini hiçbir kayda tabi tutmu
yordu. idari kadroları, kendi ga· Türkiye hayvanları koruma 
yesine uygun bır şekle sokuy<.>r· cemiyeti 1940 senesi içinde başar 
du. Resmi gazete - kı, müst.ef~t dığı işleri bildiren bir rapor neş 
olunabilen yegane şahıttır - ıstı-ı retmiştir. 
fa, ve tekaüde sevk haberlerıy · Raporda hayvanların sadakati, 
le dolu idi. Belli ki, rejim, teşki · sevkilabiileri ve çalışmaları ile 
!atla birlikte, adamları da değiş- sahiplerine yaptıkları yardım 
tiriyor. Bundan da anlaşılıyordu !ara ait birçok orijinal ma!Cımat 
ki, ilk endişe, hükumetin mevki- bulunmaktadır. Raporda verilen 
ini sağlamlaştıracak tedabiri a~- izahata göre; cemiyetin geçen se· 
maktır. !kıncı. reıslık makamı, bır neki faaliyeti Erzincan felaket 
veliahtlik gıbıdır. Nasıl, Hıtler, mıntakası ile Bursa seylabı sıra
kendine halef olarak, evvela Ma- sında vukua gelmişti. Bu mınta
reşal Göring'i, sonra da Rudolf kalarda yaralanan, aç kalan hay 
Hess'i tayin ettiyse, bugünkü vanların ımdadına koşan cemi · 
Fransada da, devlet şefi vazife yet lngiltere himayei hayvanat 
göremiyecek bir mevkide kaldığı cemiyetinden de 200 sterling yar 
takdirde, onu, amiral Darlan is· dım görmüş ve bu para ile 700 
tihlaf edecektir. den fazla büyük baş hayvanı te· 

Bugün, Mareşal Petain'in etra· davisi ikmal edilmiştir, 
fını birçok kanun vazileri, idlfe, Zelzele esnasında vukua gelen 
ve politika adamları çevirdiği gi· hadiselerin hikayeleri şu şekilde 
bi bir "devlet konseyi" de teşkil an!ıtılmaktadır. 
edilmiştir. Fakat bu konseyin "Köpeğin biri uykusu ağır o -
vazifesi, kabine kararlarına hu · lan sahibini uyandırabilmek için 
kuki bir şekil vermekten ibaret entarisinden sl1rüklediği, havla • 
gibidir. dığı için yukarık.i katlardaki ev 

Vichy Fransası, hürriyetten ol halkını da uyandırmış bu suretle 
duğu kadar, müsavat mefhumun- ev halkı zelzelede ölmekten kur 
dan da müteneffir görünüyor. tulmuştur . ., 
Bu husus. bilhassa milliyete Yine raporda yazıldığına göre 
müteallik kanunlarda daha bariz "Bir kadın harap şehirden ka~ıp 
bir derecede kendini hissettir · kurtulmak için acele ile trene ye
mektedir. Esasları ırki iddialara tişmek üzere evden çıkarken 
müstenit bulunan bu kanunlar, çocuğunu beşikte unutmuş fakat 
Nazi Alman yasında, ve faşıst evin köpeği çocuğu kundağın • 
ltalyada cari bulunan mevzuat · dan yakalayıp sürükliye sürükli· 
tan mülhemdir. Tıpkı Almanya • ye trene kadar getirmiştir. 
da, ve ltalyada olduğu gibi. Mu- Cemiyetin lıizmetleri 
seviler, ve beyazdan gayri ırkla-
ra mensup olanlar, daha fena mu Zelzele feıaketinde cemiyet 
ameleye maruzdur. Bunun için· Samsun vilayeti ile Erbaa ve çar 
dir ki, bundan böyle, FransıJ şamba köylerinde 438, Bursa 
mebuslarından Diagne ve Con· seylap mıntakasında da 17,875 
dace gibi koyu renklilerin, ve Le· büyük baş hayvanın hayatını kur 
on Blum'un George Mandel gi • tarmıştır. 
bilcrin hükumet toplantılarına Cemiyet bu yıl müteaddit mü 
girebileceklerine inanmak im - samereler vermiş ve ilk defa ola
kansızdır. rak, Amerika ve Avrupa dillerin 

Mücadeleleriyle caddeleri ve den hayvanları korumaya ait e
parlamentoyu harekete getiren serler tercüme ettirerek mek • 
partiler ortadan kalkmıştıı:-. z.a· tep kütüphanelerine yollamış . 
ten münakaşa serbest degıldır. tır. 
Eski muhariplerden müle'iekkil Bundan başka mekteplere, 
kuvvet kralcı Xavier Vallat'nın Devlet Demiryolları ve binaları 
riyasetinde disipline edilmiştir. istasyonlarına asılmak üzere tab 
Bittabi, Xavier Vallat da, Mare- !olar tabettirilmiş ve yollanmış • 
şal Petain'in emrindedir. Fran- tır. 
saya döneceği bildirilen, - ve ge: Cemiyet her sene olduğu gibi 
Jecek günlerin meçhul. ve belkı bu sene de Büyükada ve Heybe
de korkunç aksülamcllerine kar- liadada hayvanlarına iyi bakan • 
sı Fransanın elinde müstakbel !ara 65 er lira mükafat vermiş
bir koz sayı lan - iki mil yon harp tir. 
esirini tensik etmek vazifesi de, 

Ankara, 21 (A. A.) - Yüksek ı derece çok çalışmak mecbu:~ye.I Oktan, Kemal Yüksel, Mesut Da· 
Ziraat enstitüsünde bugün seçkin tinde bulunduğunuzu size göster- lam<111, Şeref İnankur, Mustafa 
bir davetli kütlesi huzurunda ya· miye kafidir. Düsturunuz su oL Soylu. Fehmi Özgen, Ali Kemal 
pılan bir törenle bu yıl mezun ı sun: Çalışmak. namus, fedakar. Duran, Mesut Ören. Sevket öz. 
olan gençlere diplomaları veril- !ık. berk, Kazım Bayraktar. Mehmet 
mistir. Buna mukabil sizi bekliven de Reşat Atıl. Ahmet Tınazav. 

Merasim, saat 10.30 da istik- muvaffakıyet. seref ve saadettir. VETERİNER FAKÜLTESİN-
laJ marşı ile başlamış ve yüksek Bu nutka mezunlar namına gü- DEN: Rebü Durusan, Mehmet 
ziraat enstitüsü rektörü Sürey· zel bir karsılık verilmiş ve hara- Dernir. Safa Özgüner. Ahmet Gü 
ya Gencan'ın bir hitabesiyle a· retle alkıslanmıstır. ran, Ömer Boğrün. Aral Gürsel 
cılmıştır. Nutukların bitmesinden sonra Süleyman Unal. İbrahim Dursun 

Rektör hitabesine, muzaffer mezun olan 137 talebeye diploma Enver Aktaş, Selim $ener. Hasarı 
hür ve müstakil vatanımızın, müs !arın ve mükafatların tevziine Kansoy. Sabahattin Göktan. Ö
takbel saadet, servet ve şeref or. baslanmıstır. Birinci, ikinci ve ~er Şener, Niyazi Acıksöz. Ali 
dusunu vücude getirecek gençle- ücüncü derecede mezun olanlara Ölmez, Sabri Oruc. Sait Abusog. 
rin içinde ayrı bir bölük teşkil hatıra olmak üzere birer saat he· lu. Kemal Damar, Vecihi Yüce. 
edecek olan genç arkadaslara bu. diye Pdilmistir. Milat Cetiner. Ahmet Atlı. Mu-
gün şahadetnamelerini tevzi et· Bu seneki mezunlar zaffer Unar, Sabahat Gündü1. 
mekle yüksek ziraat enstitüleri- Namık Buharalılar, Pakize Gök 
nin pek mütesna bir zevk duy· Yüksek ziraat enstitüsünün türk, Mükerrem Koca. Emin U· 
makta olduğunu ifade ederek baş- veteriner ve ziraat kısımlarından nan. Sabahattin Yozgat, Yusuf 
lamış ve 33 senesinde kurulan ve derece alarak çıkmış olan genç- Eralp, Halil Savman. Mesad~t. 
934 senesinden bugüne kadar zi· !er sunlardır: Tekin, Ahmet Aslanlı, Mustofa 
raat, veteriner. orman. tabii ilim. Veteriner kısmından: Namık Peker. Sabahattin Ertuğrul. F.n· 
!er ve ziraat sanatları fakültele- Buharalılar birinci. Mustafa Pe- ver, Ersoy, Sıtkı Yalvaç, Vahan 
rinden mürekkep olan müessese· ker ikinci ve Mesadet Pekin Ü· Karakaş, Ahmet Demirel, Emin 
nin sekiz sene zarfında memleke- cüncü. Baykal, Seref Özen Sadettin Tur· 
te 934 mezun vermis ve kurulus.. Ziraat kısmından: Kazım Bay- gay, Recep Güven, Yasar Özen 
tanberi burada üçü ecnebi olmak raktar birinci, Kem•l Yüksel i- İsmail Ersoy, Fikret Akın. Hiise
üzere 36 gencin doktora ve 3 kinci ve Muharrem Özsuyolcu Ü· vin Küçük, Ziya Birkan. Nuri 
gencin de habilitasyon mesaisi cüncü. Barlas. Orhan Turtin, Bahaettin 
verdikleri ve şimdiye kadar 307 Enstitünün muhtelif şubelerin. Tunçay. 
çeşit neşriyat yapılmış olduğunu den bu yıl mezun olan gençleri· ORMAN FAKÜLTESİNDEN 
tebarüz ettirmiştir. miz sunlardır: Osman Eşit, Faik Atayurt. Sük· 

Rektör, gençlere hitap ederek ZİRAAT FAKÜLTESİNDEN: rü Ekin, Macit Gülcür. Hüseyin 
demistir ki: Vehbi Mengüç, Recep Boztok. Çalık, Burhan Erdemgil, İdris 

"Biliyorsunuz ki, müstakbel Cemil Emre. Fuat Batur, Hamit Simik, Avni Erenbaş, A. Fethi 
inkişafımızın taze fidanlıj(ı siz. Öztan, Arif Dinamit, Ferdi Ger. Fethi Ribar. Affan Beyazkurt 
siniz. $imdiye kadar yapılan şey- men. Bürhanettin Acar. Musta· Ahmet Aksoyer. Mehmet Biner 
!er şimdiden sonra da tekamül ya. fa Gürsel. İlhami Anrıverim. Hı- Tevfik Kutlay, Ali Erdogan. Baki 
lu üzerinde en büyük hızla yürü- zır Nurikoğlu, Sadettin Derin. Kasaplıgil. Necmi Sanyer. Sad 
mek için sizin hamlelerinizi bek- Servet Arrer, Talip Alpaslan. İs- Ertoğan, Mahir Erisbo, Abdur· 
Jiyor. Vazifelerinizin ve size la- mail Ergümenç. Orhan Ortac rahman Ereke, Nizami Akova 
vik olan başarıların ne kadar bü- Enver Arıkan. Hüsamettin Anıl. Muvaffak Soylu. Ali Ünlüsov 
vük olduğ'unu anlamak icin han· Nazmi Gürdal, Müserref Öztüzün Baki Acar, Mehmet Yalçın. Fah
gi babaların evlatları. hangi ta- Muharrem Özsuyolcu. Nebil Av- rettin Alperten, Hüsevin Arıkan 
rihin sahibi bulunduğunuzu ha- bar, Numan Unman. Ali Timuçin. Nizamettin Acar, Fikret Güler 
tırlamak kafidir. Kısa bir kelime Kazım Ulucam. Emine Ausan Ali Eren, Niyazi Kerimoğlu. Ah· 
ile daima düşününüz ki, Türk- Nazım D•mirı;ic, Cevdet Güclü met Eğemen. Tevfik Palas. Mev
sünüz. yalnız bu düşünce ne ka· Hüseyin Önen, Salih Kişi, Sevke! !ut Erel. Mesut Erden. Nail Eren 
dar muvaffakıyete namzet ve ne Sipahi, Muharrem Tezer. Hidayet inasi Akalp, Orhan Vural. 
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bunlara verilmiştir. 
Fransada, siyasi zıddiyete, mu 

halefete gelince, yok gibidir. Va 
kıa, başında Marcel Deat'nın bu
lunduğu bir grup, muhalefe.te 

PİYASADA: işlerin Çabuk 
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Bitirilmesi için 

da Yevmiye ile 

Hafif Cezalı 

Çalıştırılacak 

Beyoğlu Belediyesi Şişhane 
yokuşu cephesine düşen binanın 
istimlakine ve yıktırılmasına ka • 
rar vermiştir. Yıktırılan bina be· 
Jediyenin cephesini açacağı gibi 
buradan geçen nakil vasıtaları • 
nın hareketlerini de kolaylaştıra
caktır. Vakıflar umum müdürlü· 
ğü tarafından da Lunaparkta bir 
maliye ve bir de tiyatro binası 
inşa ettirilecektir. Bu binalann 
planları da ikmal edilmiştir. 

benzer bir har<'kete davranır gı • Yükselmeğe Başladı 
bi olmustu. Fakat Marsel De~t 
başladığ; hareketi yürülemiy.eee • Dün muhtelif memleketlere 

a um ar 

Yazan: Naci Sadullah 

Tarih tekerrür etınez ..• 
Ve hunun ic;indir ki, diin· 

ya görü$leri daima hatalı olan 
vatnndasların bili.istisna hepsi: 
"- T~rih. tekerriirden ibaret 

tir!'' seklindeki garip paradoks' 
un, dc~isn1ez bir kanun teşkil et· 
tiğinc inananlardır. Ciinkfi. on. 
\ar. insanh~ın varara21 istikh:ılic 
mahiyetini. insanlığ'ın nıazisinr 
hakarnk kestirmeye ~alıalamal< 
iti~·:ıdındadırlar. Herhangi bir ha 
disc karsısında kaldıklan 7.aınnn 
kiHıne hafıza1arrnın firüıneeklcn· 
n1iş pencercsind~n knronl'k hir 
ınaıinin ufuklar,na bakarlar ,.(' 
orada iinlcrinc dikilen ınunn1n1a 4 

nın pash anahtarlarını ararlar. 

Eğer tarihin o tozlu sayfala 
rında, knr!'.ısında bulund\lkla" 
hadisenin bir benzerine raslarlar 
sa, kendilerince, aradıkları analı 
tar hulunmus demektir. 

Onlara göre, faraza 300 sene 
evvelki tarihi bir hadi>enln \'ar. 
ını~ bulunduğu netice~·Ie. bugiin 
ona bcn,,ettiklcri hareketin neli· 
resi arasında hic bir fark olanıaz: 
Ciinkü tarih tekerrürden ibaret· 
tir! 

Fakat tarih tekerrür etmez .. : 
Çünkü tabiat. bir tekerrür de

ğil, ardı arkası kesilmeyen bir a· 
kış, durnıaclan devam eden hir 
tebeddül, bir tekeniin, ve bir 
tekemmül alemidir. Zekiı erbahı. 
na gfire tarih, bu ezeli hakikatin 
en herrak a1·nasıdır. Ve bunun i
cindir ki, bugiinki.i hadic.;elerin 
neticelerini nıazi~·e bakarak kcs
tirme)·e çahalnvanlnr. n1odern bir 
kasanın sifreli kilidini, Arsen 
J ... üpcn'den kalnıa n1ayn1uncukla 
oçınıya uğrasan gafillerden fark· 
C\ızdırlar. 

Ancak, bir ibret a}·nası sava
lıileccğimiz tarihi, bir rehber sek .. 
linde kullannıak istiyenler, kilr 
hir kılayuzun pesine ~diisen tali· 
sizler gihi. ~:ollarını kaybetmi~·e 
mahkfıındurlar. Eğer hiiyle olma
saydı, hadiselerin neticelerini, fa
raza: 

"- 1645 de de buna benzer bir 
lndise ı:,eçnu~... \.'C luan tarafıı. 

-., ,,.. ; •• 1 .... ,...nnn ,.. .. nı;c;ti Jli 
nale~·h. b11n11n neti<e<I de öyle 
olacaktır. Çünkii tarih tekerriir
den ibarettir!'' Şeklinde skelastik 
hir mantıkla tahmine <ah~anlar. 
kahve telvesinden istikhali oku· 
yan mahalle falcılarından daha 
parlak isabetler ı:-ö,terirlerdi. E. 
vet gösternıelcri lcizımdı. 

Fakat tarih tekerrür etmt"z! 
Ve tarih tekerriir etmediği i. 

dndir ki, maziye bakarak i•tik
hali görıniye çalı'?anlar, birer 
bakla falcısına döndüler: Çiinkii 
siya"cttc hntaya düşmemek İ('İn, 
ı:-eriye değil, ileri;ıce bakmak la· 
zımdır. 

* * 
l lk günlerde Mareşal Petain. 

ve nazırları, Fransaya sıya· 
ı.:.i ve idari veçhesini verec~k 
l· ınunları ve tedbirleri hazırladı-

ğini kestirmekte gecikmectı.. O 
şimdi, Pariste oturmayı tercıh et 
mektedir. Ve hareket tarzına ha· 
kılırsa, orada, Alman himayesi: 
ne sığınarak Vichy aleyhi~de~ı 
tenkitlerine devam etmek ımka
nını bulacaktır. Şimdi nasyongJ • 
sosyalist isimli b~r par:_; kurdu
ğu söylenilen eskı komunıst me
buslardan Jacques Doriot da Al
man işgali altındaki Pariste bu

222 bin liralık ihracat yapılmış • 
tır. En ziyade Jsviçreye fındık, 
Romanyaya nohut, Italyaya deri 
gönderilmiştir. 

Alman firmaları Marmara hav 
zasından tütün almaktadırlar. 
Jzrnirden aldıkları tütünleri de 
sevketmiye başlamışlardır. 

Dahiliye Vekaletinin vilayete 
gönderdiği tamimde; bir hava 
taarruzu esnasında halkın cadde 
ve sokaklara dökülerek kaçma
ğa teşebbüs etmelerinin pek bü. 
yük zayiata sebebiyet vereceği, 

kapalı yerlerde fazla bir izdiham 
halinde birikmenin telefatı arttı
racağı kaydedilmekte ve pasif 
korunma esasları dairesinde şa
hıslara düşen korunma tedbirleri 
izah edilmektedir. Ayrıca, pa. 
sif korunma işlerine hız veril • 
mekle beraber bilhassa siper is
lerinde durmadan calısma iktiza 
ettiği işaret edilmektedir. 

memurun nezareti ııltında siper 
kazmaları temin edilmesi de bu 
Junmaktadır. Kaymakamlar dün
den itibaren kendi ınıntaka -
larında faaliyete geçmişlerdir. 

Umumi siperlerin kazılması işin. 
de kazalar, mahalle bekçileriy
le temizlik amelesinden, heye -

Şişhane meydanından Galata 
kulesine giden büyük Hendek 
caddesinin de belediye sokağına 
kadar olan kısmı 17 ,5 metre ge
nişlikte inşa ettirilecektir. 

Tarih ilminin. bir tesadiifler 
mah!'!erinden, hiç bir manası ol
nııyan bir hatalar yığınından i
baret kalmaktan kurtulması, onu 
tetkik cdis tarzımızın tekemmii· 
lüne bağlıdır. Bu hakikatin izahı 
ise. kendisine en az bütün bir sü
tunun tahsis olunnıasını İ!'ttiyen 
nyrı ve gcnis bir mevzudur. Ben 
hugiinkü mevzmıma sadık kal
mak i~in, bir daha tekrar edeyim 
l<i. tarih, asla tl'kerrür etmez: 

lar. 
Bu arada. hükumetin toplan -

tılarını içinde yaptıgı "Vichy"de
ki Parkoteli. millete vaadolu · 
n :ın "yeni" !eşmenin metotları.· 
nı ve çerçevelerini imal eden bır 
lahoratuar haline girdi. 

Butün bunlar, doğum halinde 
b,,Junan bir rejimin teşekkülüne 
ait aliımetlerdi. Ve bu alametler. 
hariçteki müşahitlerin kat'i istid
li\llerde bulunmalarına müs•itti 
Bunun içindir ki, - henüz elimi
Zl' müsbet vesaik geçmemiş bu • 
lunmasına rağmen • bu derin t~
havvülün, ana hatları, veya h~ç 
d"ğilse, teferrüatı hakkınd~. bır 
fikir edinmek imkansız degıldır. 

Muhakkak olan bir şey var • 
dır: Yeni hükumetler, daima, a· 
rayi umumiyeye ve bütün halk 
teşekküllerine karşı hasım va • 
ziyeti alırlar. Son 65. }ıll ık tec • 
ı-Libelerin telkın etlıgı hakikal 
budur. 

Nitekim, 11 teşrinievvel c~ma 
~ünü, "resmi gazet~" vasıt~sıj:e 
Fransız milletine hır mesaı .ne•: 
rolunmuştu. Fransa Cümhurı:retı 
rıilmına neşredilen bu ":.esa.ıda, 
devlet şefi - ki,. bu sıfat Cuı~ • 
hurrieisi" titrinın yerıne kaı~ 
olmuştur • hürriyeti, mefsuh hu
kumetin bütün künahlarını sır · 
tında taşıyan bir mesul olarak 
seçiyordu. 

Dikkat edenler görmüşlerdi ki, 
ayni "resmi: gazete" nin diğer 
sayfaları, mücrim hürriyeti tak
yit eden kanunlar, nizamlarla do 
!uydu. Bu arada nahiye ve bel:
diyelerden halka doğrudan dog
ruya verilen kat'i em!rlerden d.e 
belliydi ki, demokrasının en ku· 
l'Ük izleri bile ortadan kaldırıl
mış, ve valiler, • tıpkı ik~ci i~
paratorluk devrinde oldugu ;ııbı· 
ıntihaplı rejimlerde mevcut bu· 
tun kontrollerden tamamen mu· 
:ıf tutulmuşlar, ve tam bir sala· 

lunmaktadır. 

Son günlerde fındık fiyatları 
yükselmektedir. Fındık fiyatları 
52 kuruştur. geçen hafta içinde 
38 kuruştu, fiyatların bu derece 
de artmasındaki sebep, lsviçre, Is * * veç, Almanyadan fındıklarunıza 

Vichy hükumetinin harici karşı taleplerin çoğalmasından ı· 
politikasına gelince, Al · !eri gelmektedir. 

manya, onu, bütün eski mütte • Kuzu Etine Narh - Fiyatları 
fiklerıyle alakasını kesmiye mec- Mürakabe Komisyonu bugün top 
bur etmiştir. Oran hadisesini mü !anarak şimdiye kadar kuzu eti 
teakip, lngilteredeki Fransız 1 hakkında yapılan tetkikler hak -
maslahatgüzarı da geri çağırıl - kında son bir karar verecektir. 
mıştır. Şimdi lüzum hasıl oldu · fiyatları mürakabe bürosu, kuzu 
ğu takdirde, işgal altında bulun · etine fiyat konulmasına laraftar
mıyan Fransa, Jngiltereyle an • dır. 
cak, lsviçrenin favassutiyle tema- iplik Kontrolü - Mıntaka ik-
sa gelebilmektedir. tısat müdürlüğü müfettişleri, ip-

Amiral Leady'nin gelişi, Vichy lik tevziatını kontrol etmektedir
hükumetinin Amerikayla temas- !er. Bu kontrol esnasında, hır sı
larını normal bir hale sokmuş - nai müessesenin satın aldığı ip -
tur. Fakat, Cümhurreisi Roose · !ikleri, tezgahlarında kull~nma · 
velt'in Maresal Pelain'e göndPr · dığı sabit olmuştur. Bu ıp!ıkler 
diği ilk mes~j. demokrasinin baş istirdat edildiği gibi, müessese 
Jıca prensipleri "hürriyet, mü • sahibi hakkında da tahkikat ya
savat, ve adalet,. mefhumlarına pılmaktadır. 
sadakati mutazammındır. Roose- _____ .,.. _______ ..,. 

Bunun icin de su noktalar üze. 
rinde durulmaktadır: 

Şimdiye kadar yapılmış olan 
siperler temizlettirilecek ve 
mümkünse üstleri örttürülecek
tir. 

Halkın, daireler ve müessele
rin kendi bahçe ve arsalarında 
siper kazmaları ciddi surette ta
kip ve temin olunacaktır. 

Mahalle aralarında boş arsa · 
!ar ve geniş açık kaldırımlar la 
sehrin içinde ve civarındaki u
mumi park, bahçe ve diğer boş.. 
luklar, münasip bahçe veya ar· 
sası olmıyan binalar halkına si
per yaptırılmak üzere gösterile. 
cek ve oralarda kendi hesaplarına 
siper kazdırmaları temin oluna
caktır. 

velt, bu mesajiyle anhtmakta • 
dır ki. demokratlar muzaffer ol· 
duğu takdirde, bugün. bu umde
leri inkar etmekte olduğu görü
len Vichy'nin ömrü de sona er -
mis sayılacaktır. 

Siperlerin ihtiyaca kafi mik
''eya yasaklar konulınasi~le ha - tarda hazırlanması için çalışı -
şarılamaz. Ve bir inkı labın mu -
vnffak olabilmesi için, milletin, lacak, kazma ve kürek gibi va· 

0 
kanunların ye 0 ~ asaklann lü- sıtaları olmıyan halka belediye 

Acaba. cereyan eden bütün bu 
hadisat karşısında, Fransız mil • 
!etinin düşüncesi nedir? Fransa· 
da sansürün umumiliği ve şidde
ti bu sualimize. oradan yüksele
c~k bir sesin cevap vermesine ma 
nidir, Bunun içindir ki, biz. bu 
sualin cevabını, bazı emareler • 
den istid!ale çalışmak mecburi • 
yetindeyiz. . . 

Mare•al Petain. 11 teşrınıev • 
ve!. 194'0 tarihinde Fransız mil · 
Jetine hitap eden mesajında şöyle 
diyordu: 
"- Bir inkı1rıp, ~aclc kanunlar 

ve nafia emrindeki vasıtalardan 
zumuna inanması ve itaatkar d av istifade etmeleri hakkı verilecek
ranması şarttır!u tir. 

Hiç şüphe yok ki, Fransızlar, • • • 
kendileri için, bir "yeni nizam., Faalıyete Geçüdı 
ın mutlak lüzumuna çoktan kani 1 Vilayet seferberlik müdürlüğü 
olm.uşl~rdır. Acaba . Fr~nsızlar,' Dahiliye Vekaletinin verdiği di
Faşızmın taklıdı mahıyetınde bır rektifler üzerine faaliyete geç • 
yeni niz~mın teessüsüne tarart.ar miş ve hazırladığı çalışma prog
mıdırlar. Yoksa onlar, mazının ramını dünkü kaymakamlar top. 
harabesi üzerine, teşekkülatmın lantısında izah etmiştir. Halkın. 
bütün makul anasırı. bugi' ~kii ha daire ve müesseselerin kendi bah 
rekatın acı derslerindeıı mülhem 
olacak miıteki\mil bir demokra
si yaratmak emelinde midirler? 

çe ve arsalarında siper kazmala
rını tacil icin verilen kararlar 
arasında resmi daireler odacıları-

Fransanın istikbali, bu sualin nın boş zamanlarında ve daire a. 
cevabında mündemiçtir! mirinin münasip ı?Örccc.2i bir 

ti fenniye amelesiyle mahkum • 
!ardan da istifade edeceklerdir. 
Vilayet hududu dahilindeki ha
fif cezalı mahkumlar j and ar • 
maların nezareti altında çalıştırı
lacak ve mahkumlara verilecek 
yevmiyenin miktarını CümhurL 
yet müddeiumumiliği bildirecek
tir. Her kaza, kendi mıntakasın
da yaptırılacak umumi siperle. 
rin miktarını ve nerelerde yapı
lacağını. istiap miktarını göste
ren bir J;ste hazırlıvacaktır 

V ekiiletten beklene" emir 
Vilyet, dün yaytığı tetkikler -

de şehirdeki boş arsaların ekseri
sinin evkafa, emlaki milliyeye 
ve hususi şahıslara ait olduğunu 
görmüştür. Bunlar da kendi ar -
salarında siper kazılmasına mü -
saade etmemektedirler. Vilayet 
bu ciheti nazarı itibare alarak 
Dahiliye Vekiıletine müracaat et 
miştir. Vekaletten gelecek emre 
göre arsalardaki siper faaliyeti
ne başlanacaktır. 

D ün sabahtan itibaren kaza -
larda eski siperlerin açılmasına 
ve Üzerlerinin kapatılmasına 
başlanmıştır. Seferberlik müdiir 
lüğünün yeni siper nümuneleri 
üzerine baslıyan faaliyete hız ve
rilmiştir. Nümune siperler, sip"r 
işlerinde çalışacak memurlara 
gösterilmiş ve inşaat etrafında 
izahat verilmiştir. 

Liman Sergisi 
Basın Birliğinde açılan ''Liman 

Sergisi" gördüğü büyük alaka ü -
zerine Beyazıttaki talebe yurdu
na nakledilmiştir. Sergi bir müd
det burada da halka açık buluna 
caktır. Liman hayatını ve lima
nın birçok hususiyetini kuvvetli 
fırça ve kalemlerle tesbit eden 
tablolardan 30 unun satılma · 
sına rağmen bu tablolar da mu
vakkaten teşhir edilecektir. 

Süs ağaçları fidanlığı 
"Yıldız" da tesisine karar ve -

r ilen süs ağaçları fidanlığına di
kilecek fiqanların seçimine baş • 
lanm ı ştır. Şehrin süs ağaçları ile 
süslenecek mıntakalarının hava, 
toprak, rütubet ve hararet de • 
receleri gözönünde tutulacak ve 
buna göre muhtelif cins fidanla
rın tedarikıne başl<111acaktır. Cı
çek mütehassısları ner.eler~e h~n 
gi cins ağaçların yetıştırılecegı
ni tesbite başlamışlardır. 

Asfaltlanacak caddeler 
Belediye, Mete caddesinin as

falt Kasımpaşa - Hasköy yolu -
nu~ da makadam şose olarak in
sasına karar vermiştir. Bu inşa
~tın şartnameleri fen işleri mü -
dürlüğü tarafından hazırlanmı -
ya başlanmıştır. 

J şten nıetıedileııler 
Bazı kalfa ve mimarların ruh • 

satsız inşaat yaptıkları ve inşa
at malzemelerinin bozuklarını 
kullandıkları tesbit edilmiştir. Bu 
nun üzerine faaliyete geçen fen 
işleri müdürlüğü müfettişleri 
birçok zabıtlar tutmuşlardır. Tu
lulan zabıtlara göre dört mimar 
ile kalfa bir sene müddetle hiçbir 
inşaatta çalışmıyacaklardır. 

Edirnede Bir 

Cinayet 
Edirne, (TAN) - Evvelki gece 

Necatiye köyünde bir cinayet ış 
lenmiştir. Köy halkından Abdul
lah köy kahvesinden evine dö • 
nerken meçhul bir şahıs tarafın
dan atılan tabanca ile yara!an · 
mıs ve derhal ölmüştür. Vakaya 
mÜddeiumumi muavini Şefik el 
koymuştur. 

Ciinkii. her ey, sartlara, zamana, 
ve mekana bağlıdır: Tarihin 
diinkii seyri ile, ~·arınki se'.\·ri a
rasında nıii~abchet değil, milnasc
het ,·ardır. 

l\Iüsabehet yoktur: Çünkii yir· 
minci asrın ba~ına, arnavut kal. 
dırınıları iizerinde yürüyen bir 
ökiiz arabası halinde giren tarih 
tutmus huhınduiiu inkisaf }·olu. 
na. tayyarelerle u~uyor: İnsanlar 
lıaska, yol haska, vasıtalar bas· 
ka, sartlar lm,ka. zaman başka. 
111PkHn haskadır. 

Ve h~te 1,unun irindir ki. siya· 
sette yanılmaktan kurtulmanın 
tele rnrcsi, geriye dc~H. ileri~·t 
lıokmaktır. 

Yurtta 

Bayramı 

19 Mayıs 

ŞenUkleri 
Kars, (TA.'!) -- Yurdun 1'c-r 

tarafında oldugu gibi 19 may« 
bayromı burada da büyuk tezıı -
hüratla kutlanmıştır. Merasime 
vali, komutan, parti müfettı~ı 
belediye reisi ve binlerce ha k 
i~tirak etmiştır. Sabahleyin Atı 
türk anıdına çdenk konduktan 
sonra Vali Hiıdaı Karataban biı 
nutuk irat ederek 19 mayıs bay · 
ramının ehemmiyetitıı izah et ~ 
miştir. Bunu müteakip dığer nu· 
tüklar söylenmiş, asker ve tale
be tarafından bir geçıt resmi ya· 
pılmıştır 

Ak;am ITnlkr,•i lıina•ında top
lanılmış, l\lillı Se•ıı ımzal. fotoğ 
rafları merasimle şeref mrv mnc 
konulmu tur. 
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llunyan n 
Siyasi 
Manzarası 

ı - Almanyanm Amerikan ge -
mflerinin seyrüsefer etmiye ba~ -
ladıkları Kızıl denizi tehlikeli 
mmtaka olarak illn etmelerine 
rağmen, Mister Hull tarafından 
yapdan beyanat, Amerikanın Al
man tehditlerinin karşısında dahi 
gayretinin geviemeylp bilAkis art
tığını göstermesi itibariyle çok 
mühimdir. 
2 - Roosevelt de, Hull gibi. Bir
leşik Amerikanın daima liberal 
ildısat ve siyasetini müdafaa ede
cetinl söylemiştir. 
3 - Alman;ra, Avrupanm bilyük 
bir kısmını lKal ettıitl halde sı -
kmtı ve darlıktan kurtulamam~
tır. 

Hull'ün Beyanah: 
- A merika hariciye DUJn 

Mister Bull, Amerikanın 
dq siyasetini izah eden beyana
tuula, İnpltere mailtlp ol~~
iu takdirde Amerlkanm Ustiin 
bir kuvvete karşı yalnız bapa 
harbdmek mecburiyetinde ka· 
Jacaimı söylemiş ve prat~ bir 
millet olan Amerikanın, mikda· 
n gittikçe artan harp malzeme· 
1erin.ln ait olanlann eliae .,: 
:meaini temin etmek (arel~ 
bulacağını sarih ve kat'l bır li· 
...ıa beyan etmiştir. • 

Almanyamn, Amerikan gemı
lerinin seyrüsefer etmiye bQla· 
thkları Kmldenizi tehlikeli mm 
taka olarak ilin etmelerine rai· 
men yapılan bu beyanat, Ame. 
rlkanuı Alınan tehditlerinin 
karşısında ıayretinin gevşeme. 
yip bilikis arttı~ı ı~stemıesi 
itibariyle ~ok mUhımdır. • 

Bu beyanatta asıl şayanı dık· 
kat olan nokta, en sallhiyettar 
hir devlet adamının, Amerika· 
nın sulh pyelerinden ilk defa 
hahsetm1' olmasıdır. 

Meselenia hilba1111 mali cep. 
hesi ilzerinde ısrarla duran. o
tarşi ılstemini reddeden Bull, 
beynelmilel ticaret münasebet· 
)erinde milletler arasında fark 
gözetilmemesi, ham ve masnu 
maddelerin biitiln ~etler ta. 
rahndan temin edllmesi lbım 
pldiğini söylemekle, sınat istih
sali Almanyaya inhisar ettiren 
ve hemen bütün diier memle
ketleri ham madde istihsaline 
mecbur eden yeni nizama kar'1 
sarih bir cephe almış ve liberal 
iktisat sisteminin harp bittikten 
llODra da hildm olmakta devam 
edeceii kanaatini izhar etmiş o
luyor. 

iktisadi Gayeler: 

Mister Boosevelt 4e, iki gün 
evvel ticaret haftası mü• 

nasebetiyle yaptıjı beyanatta, 
Birleşik Amerikanm liberal ik. 
tisat siyasetini müdafaa edece. 
iinl ve Amerikanın, ticuet tah· 
didatları dolayulyle keşmekeş 
i~ine tiren d8nya iktisadlyatmı 
tekrar kurmak mesuliyetinl aD· 
eak bu suretle karşılayabileceji
ni söylemqtl. 

Amerikan matbuatının başlı
ca şahsiyetlerinin son zamanlar· 
da bu mesele hakkında yaptık
ları neşriyat da şayanı dikkattir. 
Bu neşriyata hakim olan esas 
fikri şöyle hülasa edebiliriz: 

"Bu harp, Anglo • Sakson 
milletlerini aynlmaz bir surette 
birbirine bağlamıştır. Yanak· 
sulhün mukadderab yalnız İn
&iltereye değil, bilhassa Ame
rikanın yardım1na bağh olduğu· 
na göre, sulh şartlannı 50 miL 
yonluk İDJ{iltere mi, yoksa 120 
milyonluk Ame.rika mı tayin e. 
decektir? 

Bütün dünya efkin umumi
yesi İngilterenin sulh şartlannı 
bildirmesini istiyor. Fakat bu, 
İngiltereden ziyade Amerikaya 
ait bir keyfiyettir.,, 

Bugüne kadar İngilizler de 
Amerikalılar da sulh gayelerini 
vazıh bir surette ilin etmemiş
lerdir. 

Ancak, İnl(iliz resmi makam
ları ve bazı nüfuzlu şahsiyetleri, 
zaman zaman, yarınki dünyanın 
alacağı, alması İçin ~alıştlkları 
şekil hakkında beyanatta bulun 
muşlardır. 

Nuırlardan Devin, Morrison, 
hatü Ke~tburi piskoposu ,Pbi 
zatlar, yarınki dünyanın buıUn· 
küne bememlyecethıi ve harp 
İnıilterenin zaferi ile nihayet 
bulduiu takdirde daha idil bir 
cemiyetin kurulacatını tebşir 
etmişlerdi. 

Amerika hariciye nazırının 
sulh gayeleri hakkındaki beya· 
nabnda ise, bu mahiyette vaat. 
lere ve tebşirlere tesadüf edil
memeldedir. 

Almanyada: 

Mister Boosevelt'in Z7 Ma
yısta, Amerikanın harp 

ka:rşısmdaki vaziyetini yeniden 
izah edeceil bildirilmekte ve 
buna şimdiden büyük bir ehem. 
miyet verilmektedir. Fakat bu 
beyanatında da, yer yüzünde de
vamh bir sulhiln ve daha iyi 
bir cemiyetin ve nizamın kurul· 
masmı mıtmkün kıla~ak şartlar 
hakkında izahatta bulunacağını 
tahmin etmiyoruz. 

Halbuki bilhassa bugiin, geniş 
bir insani endişe ile yapılacak 
beyanatın ve vaat ' 
anllletl tlUMı 
yapması eok muhtmleldir. 

Almanyanm, kuandılı bfittln 
uferlere ratnıen büyük bir sı. 
kmtı ve huzunuzluk içinde oL 
dulu hissedilmektedir. 
Alnuuışa Avrupanın b8:vfik bir 
kısmını işgal etmis oldul'u hal
de sıkıntıdan, darlıktan kurtul· 
muş 4eiildir. İstikbal endişesi 
ıittikoe eoialmaktadır. 

fnıiliz tayyareleri, tayyare 
hücumundan masun oldul'u id
dia edilen Alman şehirlerini ar
tan bir .ıddetle bombalamakta 
ve tahrip etmektedirler. Harp, 
Mösyö Bitlerin vaadettiii l(ibi, 
bitmemiştir. Harbin IHZ sen.e· 
sine kadar sürmesi ihtimali, Al. 
man halla üzerine bir kibus gi. 
bi çökınektedir. 
İqillz ve Amerikan zimamdar
lannın Alman milleti deı dahil 
olduiu halde bütün milletlerin 
iştirakiyle kurulacak idil bir 
dilnya nlsamımn ana hatlannı 
teı.arilz ettirmeleri, istenen ve 
beklenen sulbü yaklastıracak 
psikolojik bir imli olacaktır. 

M. ANTEN 

insanın bir tarafı kesWnce in· cevabını ahnınız. Kanın neden 
ce damarlardan çıkan kan cildin pıhtılandıiı bilinmez, 11imdiye ka
tlzeıine dokunur dokunmaz he· dar ileri stlriilen nazariyelerin hiç 
men pıhtılanır ••• Kan damarların biri herkese kanaat verecek bal. 
içinde ıu gibi aktığı, y~dan de delildir. 
aşağıya aşaiıdan yukarıya dönüp Fakat bu hadisenin pyesi mey
dolaştılı hal4te, böyle d~e ::- dandadır: Kan vilcudümiizün en 
kanunca neden pıhtılanlP5& • kıymetli masara olduğu için, ri· 
tüntll•ek bir ~ydir. k dfl eudiin bir yeri açıldıiı vakit, •· 

lnsanlan bunun kadar Co d • eılan yerde hemen pıhtalanarak o
eilndilrmtiş başka meseleler e raya kendi kendine bir tıbç ya· 
1;•k u bulun.ur. par ve daha ziyade akmaktan 

Acaba, vücudiln leerisinde Si• kendi kendini korur 
eak olan kan, açıp çıktılı va· • 
kit soğuduiundan mı! ~dankaJ. Kanın pıhtılanmuı neden ileri 
olmasa gerek, çünkü soa- • ~line gelsin, onun pıhtılanmak
nın pıhtılanmaum, aksine, ıecik· taki hızı hazan artar, bazan aza· 
tirir. mld" ., hr ... Mikroplu hastabldann bir 

Açık havaya çıktılı I~ tr • çoğu pıhtılanmanm hızını arttı· 
Gene delil, ~Unkü kan havaya a- rırlar, fakat kara htinıma azaltır. 
bşık ol~uktan başka, havası bili· Meseli zattlrreeye tutulmuş bir 
•ütün boşaltılmış yerde, sene pıh hastanın bir tarafı kesilince, kan 
tııanır? pek çabuk pıhtllanır da, kara h8m 

Kan Tfl~ut leinde daim• hare· malı hastada pıhtılanmak, iki fle 
kette oldaiu için, dışanya çıkıp misli mun mOddette olar. 
.ıa hareketsiz kaldııı tein mi pıh- Bu hastalıklar, ne de olsalar 
tııanır?. o da delil, çünldl vli- ~el şeylerdir. Fakat kanda pıh 
euttan eıkan kanı hir deineJde. ..... ak banasının azalma11ndan 
~laymca daha eabuk pıhtıla· ileri ıelen iki hastalık vardır ki 
aa bunlar insana doiufllndan pl.lr. 

myle istifham işaretli sizleri biitiin ömründe sürer, S0)'11D8 da 
• bdar sö,-lelenls deill, delil seçer .. 

TAK 

Giritte Alman ~ilerinin hulirildijl Suda limanından bir cörilnilş 

Askeri Tefkilcler 
1 

Alınanlar Giritte 
T utanabilir mi? 
Almanlar Suriyeyi işgal e

derek Irak ve Filistin ü
zerine yürüyebilmek için Girit 
ve Kıbns Kibi iki mühim mania
yı ortadan kaldırmak maksadiy
le ilk hamleyi yapmı'1ar, Giride 
bir günde paraşütle 7 ,000 kişi- r 
lik bir kuvvet indirmeye mu
vaffak olmuşlardır. 

Şiddetli bir Kece hava bom
bardımanını müteakip sabahle
yin şafakla beraber Giridin Karp 
sahillerine ve Suda )imanına pa
raşütle asker indirmeye bQ1ı. 
yan Almanlar müthi.t bir muta. 
vemete ra~en buraya 7000 ki
şilik bir kuvvet nekletmişlerdir. 

Bu kuvvetlere malzeme ve 
mühimmat yetiştirmek icin ha
rekete ııetirilen denizaltılarla 
avcı botlannın dş bu harekltta 
mühim vazifeler J{örmekte oldu
ğu ajans haberlerinden anlasıl· 
maktadır. 

Çıkarılan bu kuvvetlerin Gl
ritte barınıp bannamıyacaıı 
hakkında kat't bir teY söylemek 

-

:d~ ~:;vemet ve tahldma. Giritteld isleri MY•bade fJarkl Akdenisln tmn kontroliinl elin· 
ma a,. . ... mw•• ae •"mle y 3 m. 
~:r&ı=:.•~- ............... 
vetlerinin mühim bir kısmı bu ya ulrqıyorlar. Fakat Eae de- Bu adada vücuC!e ıetlrllen 
adaya aetlrilmie olduluna ve n•ıe Akdeniz aramıda bir ka- hava ve hafif deniz kuvvetleri 
Giride yerleten Yunan bük<lıne- Pi vazifesini aören Girit adası üsleri, İtalyan Onild adasını ve 
tinin emrinde de mübim mfk- ve 1)u kapının İqiliz1er elinde Eıe denizinin Alman ~ali al· 
darda Yunan kuvvetleri bulun. bulunması A1man1ann bu emeL tında bulunan Yunan adalannı 
duğuna .röre, Giridin müdafaa lerine ve bilhaua Suriyeye çık- kolaylıkla kontrol etmek imkl
ve tahkimatı çok mükemmel oı. mak aQUlanna ba'1ı bQına bir nını vermiştir. 
malt icap eder. eDJ(eldir. Bilhassa Giridin ~rbindekl 

Giridin müdafaa baktmından Almanlann bu kapıyı elde et. 68 kilometrelik dar ıeçiUe sar-
cok kuvvetli oluşu ve asker ib- mek ve Suriyeye atlamak için kındaki 80 kilometrelik ~it 
racma müsait sahillerinin azlı- ilk aUama noktası olan Giridi tamamiyle İnıilizlerin kontrolü 
ima mukabil hava meydanlan- 1-ale bu bakımdan ihtiyaç duy. altında oldu~ndan Akdenizden 
nın İnj{ilizlerde bulunması Al· dukları meydandadır. Eıe denizine ve Eıe denizinden 
man kuvvetlerinin adayı kolay- * * Akdenize yapılacak olan her-
ca ~al etmelerini ıayri mfun- Ege denizinin Akdenize a. hanıi bir akını önliyebilmek ko. 
kün kılmaktadır. Buraya ,,.ra- cılan lamunda şarktan laylaşmıştır. Girit adasının stra-
şütle indirilen kıtaatm ikmal it- Rarbe dolru uzanan ve Eıenin tejik ehemmiyeti, bu bakımdan 
terini deni7.den temin etmek de abını kapatarak sarkında ve da fevkalade büyüktür. 
fevkallde müsküldür. İıiliz do. ıarbinde birer ıeci.1le Akdenize Şu halde Kıbnsı almak, Su
nanmasının bu tetebbüse kat'ly- baihyan bu ada, bütün Eıe de- riyeye çıkmak ve İraka yardım 
yen meydan vermiyeceii fÜP. Dizindeki adalan kontrol edebi- etmek icin evvell en mühim bir 
hesiz addedilebilir. lecek bir mevkidedir. Giridin mania olan Giridi ortadan kal-

E.re denizine inen Almanlar, İnıtllzler elinde bulunUŞU, dL dırmak lizım aelir. Bu adanın 
buradaki stratejik adalan eimaL ler Eae adalarmm Almanlara Akdenizdeki mevkii Yunanista
den cenuba dolru birer birer it- ıecmesine ralmen bu denizin na ve Oniki İtalyan adasına tah. 
•al ederek şarki Akdenizi ta- kontrolünü İnRllizlere bahşet- şit edilmiş olan Alınan kuvvet. 
mamen kontrolleri altına alını- mtettr. !erini Suriyıeye cıkarabilmek 

Harp Muhabirleri 

Harbin, dünyanın dört bir 
bucaıında birden patla

dıir buj{Ünlerde ukerler ıibl. 
J{ö~lerini ateee ıeren ikinci 
bir sınıf vardır ki, bunlar da ec-
nebi ıazetecilerdir. t..• Yazan: 

Kendi nzetelerine olanı ur 
teni bir şey kacırmadan öıre-
nip verebilmeleri için J{önderi- hücumuna ulradık. Bu ~ayet 
len bu Razetecilerin ekseriyeti. an! oldu. Hepiıiıiz çil yavrusu 
İndiz. Amerikalı, Alman, Fran. ıibi daıı!dık. Ben ikl Yunan ne.. 
sız ve İtalyandır. feriyle birlikte civardaki bir J{Ö. 

Bunlar da askeJ'ler .n>i, cep- le atladım ve sazların arasında 
heye Jdderler tayyareler ve saklandım. 
bombalara raimen canlan koL "Yanımda taf(dııım foto~ 
tuklannın altında; evde rahatla makinesini .röle ıirerken yere 
~a.zetelerini okuyanlara havadis atm.qtım. Bir daha makineyi 
röndermek lcln bucalarlar. bulamadım. Tanklar R~ip ,Pt-
Amerikalı bir ıazeteci, Yuna. tiAi zaman ötekilerini bulama

nistandaki maceralanm eöyle dun. ben Yımundaki iki askerle 
anlatıyor: beraber seyahatime devam et-

"Ben Yunanistana Yu~v- tim.,. 
yadan ıectim. Daha henüz hu· ...... ~ 

Nihayet tiskühe vardık 

zeteci oldulumu söyledim • Fa
kat, ıölden döndülümüz za. 
man bütün vesikalarım perisan 
olmu.ıu.Blr türlü iddiamı lsbat 
edemiyordum. En nihayet Ati
nadaki Amerikan sefarethane. 
siyle temasa ıecildi, ve neticede 
beni serbes bıraktılar. Derhal 
ıittim. $ehrin en muhte.em o. 
telinde bir oda tuttum. 48 saat 
deliksiz bir uyku uyumak ümi
diyle yattım. Daha anıdan ile 
saat ıecmemistl ki. müthis blr 
J(iiriiltü ile uyandım. Canlar 
çalıyor. halk ileri ıeri kOfUYOr, 
başımızın ii7.erinde tayyareler 
dolaşıyordu. 

1 

9ru:Mr:Q imkAnmı veren ilk ve mühim 
bir atlama noktasıdır. Bu ada 
Suriye sahillerinden 800, Kıb
ns adasından 600 kilometre me
afedeclir. 

* * El~ıye iltifat 
Halen Giritte cereyan et

mekte olan mücadelede 
en mühim rolü İnRiliz avcı tay
yareleri oynıyacaktır .Bu. husus 
ta tafsillt ıelmemiş olınakla be
raber Giritteki hava, ve kara 
mücadelesinin cok çetin oldu~u 
muhakkaktır. 

Girit, Almanlar tarafından 
iual edilcği takdirde, Eıe ve 
şarki Akdenizdeki en mühim 
stratejik nokta Nazilerin eline 
ıecmie olacak ve bu suretle Al
man kuvvetleri Afrika cephesi
ne 300, Mısıra 200, Suriyeye 21 O 
ve Kıbnsa 180 kilometre yaklas 
mıs olacaklardır. Yani aradaki 
mesafeler bu kadar daha azal
mış olacaktır. Bu yakınlık ise 
Almanlann bu cephelere olan 
yardımlarını ve asker cıkarma 
kabiliyet ve kifayetlerini çok 
arttıracaktır . 

islim tarihin.de Muaviye oğul. 
larrndan sonra hükümdar. 

lığı Emeviler hesabına psbeder. 
Mervan, peygamberin zamanın 
danberi tarihin nefretini kazan 
mış bir adamdır. Buna mukabi 
kendinden sonra iktidar mevkii 
ne ~en Abdili Melik, Emevtle 
rln en kuvvetli, en diplomat bil 
kümdarlanndan biridir. Araplaı 
milli hükümetlerini Eımvfiere 
bortludurlar. 

Abdill Melik. dahiU siJuetin. 
de çok şedit ve zalimdi. Rlşiml' · 
lere mütemayil olan İrab ~r 
olarak "Haccaç" ı tayin etnıit ve 
bütün rakiplerini birer birer or
tadan kaldırmıştır. 

Giridin Kal'J> sahillerine ve 
Suda körfezi sahillerine inmi
ye muvaffak olan Alınan kuv
vetlerinin ikmal ve iaşe işleri. 
nin denizden yapılması mecbu.. 
riyeti karsısında en mühim va.. 
zife İnıiliz donanmasına düş
mektedir. Fakat Almanlann 
bu işte İtalyan denizaltı ve avc1 
botlannı kullanmalan da muh· 
temeldir. 

İnıillzler, Giride harbin bida
yetindenberi büyük bir ehemmi 
yet vermişlerdir. Yunanistan, İ
talyan tecavüzüne maruz kalın
ca, ilk olarak buraya İn,Pliz kı
taatı ihrac edilmit ve burada 
mevcut hava üsleri ile deniz üs. 
sü takviye edilmiştir. İnı!lizler 
eiritten istifadeye başlıyalıberi 
yedi aydan fazla bir zaman ıeç
miştlr. Bu müddet içinde lü
zumlu müdafaa tesisatının vü. 
cude Retirilmi• oldu~a hük
metmek için kuvvetli sebepler 
vardır. 

Giritten kalkan İnj{iliz tayya
releri, Oniki adadaki İtalyan 
üslerini mütemadi şekilde iz'aç 
ettikleri ıibi, sarkl Akdenizde 
ıemi kafilelerinin himayesi ba
kımından da mühim bir rol oy
namıştır. 

* * Son İngiliz resmi tebliğin· 
den, Giride karşı hazırla

nan Alman taarruzunun daha 
bir taç Riin evvel hissedildili 
anlasıhyor. Esasen, Churchill de 
..,._ .. _bu~ •Jdın
lat_mıtbr. 

1hr8e tetebbüsüne takaddüm 
eden ~erde, cepubi Yunani&
tanda İnıiliz tayyareleri tarafın
dan yapılan kesif uçuşlan, bu
radaki hava meydanlannda bü
yük bir faaliyet mevcut olduıu
nu tesbite imkAn vermiştir. Bu 
meydanlarda bulunan Alman 
tayyarelerinin adedi hissedilir 
derece artmış ve bu müşahede 
müteakip ıecelerde İnıiliz ha. 
va kuvvetlerinin bu üslere kar. 
a şiddetli bombardımanlarla hiı 
cuma ıeçmelerini kolaylastır· 
mıstır. Bu taarruzlann ivi ne
ticeler verdiii resmi tebtiıde 
kaydedilmektedir. 

KanaatimU.ce. Giride karf} 
yapılan hücum, muvaffakıyet 
ihtimali zavıf bir teşebbüstür 
Buraya indirilen parasil~ulerin 
mikdan 7 binden fazla bile ol· 
sa, denizden takviye ve vardm, 
ıörmedikce kolayca müsbet bir 
netice almaları beklenemez. İn 
,Pliz donanmasının ve hava kuv
vetlerinin buna mevdan venni 
veceii de muhakkak ılbidir. 

araba buldum. Arabacıyla ıüc 
beli uYQtuk. Ve Atinaya .ıit· 
mek üzere yola cıktım. Bu se
yahatim de bir çok j(iiclüklerle 
aecti. Fakat. Allahtan olacak 
bütün bu maceralar arasında da 
en ufak bir yara bile almamış
tım. Umidbn; Atmaya varmak. 
orada otelde detmdz bir uyku 
uyumak, sonra kalkıp her şeyi 
yazmaktı." 

* * Atinadan Sonra 

Mühim sefaretlere tayin eyle· 
diği Şa'bi hatıratında Abdül Me 
lik'e ait şöyle bir vaka nakleder 

"Abdili Melik beni elçllllde 
Rum kayserine gönderdi. Hiikibıı 
dann elde etmek istediği bir ta 
kını imtiyazat vardı. Bunlar hak. 
kında Kayserle görüştüm. Vasi· 
femi muvaffakıyetle bitirdim 
Abdili Melik'in ümidinden fazla 
menfaat temin ettim. Memleke
time avdet etmeden Kaysere ve
da için sarayına gittim. Beni bek· 
letmeden huzuruna kabul etti; 
yanında diğer sefirlerden fazla 
alıkoydu. Dereden tepeden kona. 
şurken birden bire sordu: 

- Senin ailende hüldlmdarhk 
etmiş adam var mıdır! 

- Hayır. Yoktur. Bea Jaalka 
mensubum. 

Cevabı aldıktan sonra mal,.U. 
den birine işaret etti. Bir ~k lae. 
diyeler getirdiler. Kayser, AlMltd 
Melik'e teslim edilmek ilzere ... 
na aynca bir mektup verdi: 

- F. P d n n vanına gidiı- ... 
zifen hakkında tafsilat verdild:e9 
sonra ba mektubu ona eliale .,.. 
rinin. 

O gün yola çıktım. Memleketi
me geldim ve derhal saraya il· 
derek Abdül Melikin hmuruna 
girdim. Elçiliğlme ait tafsilltı 
dikkatle dinledi. Mavaffakıyetim 
den memnun olduğun.u siyledl 
İstirahat etmekliğime ndisudt 
etti. Huzurdan çıkbm, dq bpıy1 
ıeldiğim zaman Kayserin verdi• 
ii mektup hatınma seldi. Teknı 
döndüm ve yine huzura ~ 

- x.,.... sbıe waD=tlı ._ 
bana hususi bir mektup ftrlDlt. 
ti. İltifatınız ı.ana bu hizmeti • 
nutturdu! Diyerek cebimden mell 
tubu çıkardım. Abdili Melik: 

- Senin gibi bir adalBID n 
unutkanlıfma hayret ettim. h 
kat mutlaka bunda bir hayır .....-. 
dır. Dedi; mektubu a14ı, t.ea dt 
tekrar evime döndüm. Daha ı.ı 
ye girmeden yaverlerden biri ar. 
kamdan yetişti: 

- Emir, ,imdi sisi istiyor! 
Tekrar saraya döndük. AIHlttl 

Melik salonda ayakta d1111170r 
da. 

- Şa'bi! Dedi. Kayser ..... 
mektubu ver~ zamaa Wr .., 
söyledi mi? 

- Evet efendim. Dedim, ~
ledi: "Senin ailende hüldimdarlik 
etmit adam var mıdır!" diye -.. 
du. Ben de: "Bayır. Yoktur. a.,. 
halktan yetişmiş bir adamım." ee.. 
vabını verdim. 

- Bana ne yazdıitndan habe
rin var mı? 

- Bayır. Yoktur. 
Mektubu bana uzattı. Okudum: 

Kayser eöyle söylüyorda: "Arap 
lann içlerinde Şa'bi piti bir • 
dam varken bir başkBS1m lalJdhn 
dar yapmalanna bayıet ederim. 

- Mektubun böyle yuıidıim 
bilseydim efendimize vermezdim 
Belli ki Kayser daha sbi •örme
miş! 

Abdili Melik: 

" ll!n nihayet bu da oldu. 0-

- Hayır, dedi. Kayserin 1nm11 
yazmaktan mabadı seni takdh 
delildir. Bana seni katlettirip ae. 
Din slbi bir adamdan beni .... .._ 
ram etmek içind&. Senin benim 
hizmetimde olmana haset ediyur 

Kayser. sonralan bu sözleri~ 
ittiği zaman: 

- A.bdtil Melik, ~. Şa' 
binin hizmetine lbfkmış. &aıd 
bten mektubu bu makatla ,._ 
~ 

dudu ıeçmiş Yunan askerleri· 
ne iltihak etmiştim ki, üzeri
mizde Alman tayyareleri ~mı
ya başladı. Etrafımı7.da siper 
namına hic bir ~ yoktu.,, 

"Ancak civardaki bir ormana 
iltica ettik. Sabah oluncaya b· 
dar burada cehennem atbi bir 
j(ece ıecirdlk. Ortalık aydm
landıb zaman etafıma baktım. 
Yerler ölü ve yaralı dolu idi 

"Sabah, cenubu JCarblya dol
ru ilerlemek emrini aldık. Onla.. 
n ben takip edecektim. Fakat 
biz, İtalyanlarla çarpqmat üze
re ilerlerken A1nwı tanıdannm 

"Oç gün, üç ıece yollarda 
sürttük. Ufak bir köy

de ,arkadaelarnn üzerlertne sivil 
elbiseler Riydiler, Ben ldrdilim 
yerlerde malt\mat topluyor, fa
kat bir türlü Oturul) da bunJan 
yazamıyordum • 

"İkinci ıecentn nDıayetincte 
J)eriean bir halde ttskübe var
dık. Burası çoktan Abnanlann 
eline ~1. Ucümüzil de estr 
edip bir mahpuslar kampına 
koydular. Ben bir Amerikalı ,._ 

"Bu sefer de lnıtlizle~t Al
manlann elinde bulunan uskü· 
bü bombalıyorlardı. Her taraf
ta ~ eıktı. Otel halla 
eoktan sokab cıkmq, kacmıetı. 
Son olarak ben ve otelin ahcı 
bqısı cfısanya cıktık. Bunun il· 
zerinden on dakika ~I ki, 
bir bomba isabetiyle otel bina
sı eökiiverdi. 

liii tele indim ve bütün 
.rece dzel bir istirahat ettim 
Ertesi dn odama mükemmel 
bir ölle yemett aetirttim. Ak
lımca yemeiimi yiyecek. sonra 
yazıma başlıyacaktım. Bu dü"1n 
ce ile bira şişesini acarken, site 
ellinden kaydı ve ı>arma1ımJ fe. 
na halde kestim. Kan bofandı. 
Hemen sardık, sarmaladık. F~ 
kat yara mikrop kapmıftı. Par
maıızn fena halde .ı..tı. Cok zah-

Tek Tip Ayakkab 

imaline Hcmrlllc 
met eektim. Elim tam on ıi1n Ankara, 21 (TAN) _ Ttoare 
sanlı kaldı. Atinadan bitaraf 
bir memleket topralma ~- Veklleti tek tip ayakkabı imal 

&ı vakit elim hllA sarılı idi !1ır~-:! ~:::::m m:irinft 
Herkes bana harpte yaralanmış tstanbuldaki avakkabıedar b 
blr kahraman nazariyle bakar- itine llzim olan kondura 
ken ben yutkunuyor, yaranın dikiş makinesi ve deri ıfbi ma 
hakiki mahiyetini söylemiye me AVl'1J1)8ya siı>ant edi.ımı~tır': 
çekiniyordum. Böylece yazım on Bu malzemenin onümüzd 

"Artık, canıma tak demiftL 
Buradan da hayır yoktu. Bin 
müs'külltlR Nuhtan kalma bi"' 

bet dıı aeciktl. J'akat ne de içinde ıebnesine intizar otun 
olsa sonunda istediıtm havadia- maktadır. 'tek tip aıYü-.Jıp~ 
leri verdim... AAO kUl"U!UI 4U•ttlıar•~ 
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Mıntakası 

T oplan ı yor 

K 1 nıler İnnllterenln kendi me nlc
k ti ınde tcd rık cdemcdlğı ilk mad
d le ı yeti t rmckle mükellef tutul

r. Ayni z manda koloniler in
n yı m mCılAtma karsı acık 

z r olacaktı; mal mubadcle i o 
ureUe tnnzlm edJlmlşti ki, ticaret 

\ zene!i dalma nn vat nın lehine 
d . Maks Ferran'ın (Mnx Ferrnnd' 
bu kr!a iz hmın pek gOzel ır de et
t (1 f're, MctropoHin menfııatlerl 

1 n 1 r·n menfaatlr:rlnden evvel ge
l y rdu. İhUlfıf vukuunda kolonilerin 
boyun cıtnıe.11 tabii idi. 

H r ne kadar arada ba:r:.ı lhUltıOar 

otuyor diyse de, menfa tler ııraııınd:ı 

t t yoktu. İngiltere ve kolonileri 
m t r k ve miltes nlt idiler. biri -
I" n Tcfahı, sıkı sıkıya öbUrOnUn re
t hrn balUıydı. Yl'ni İnglltcrenin 
z n in ormanlnrt, onu gemi yapmı
)' ev ediyordu. B lıkcı donanması, 
d nız ticaret ve nakliyatını temine 
h zır gemiciler yetiştiriyordu. Deniz~ 

kanunlarının h pslnde mevcut 
1 n bir hUkum, Ftemilerln İngilizlere 
t ve taytıılarm lnırıll:r:. olmıısını em

" t ekle bu fııaliyeti takviye cdi -
y rdu. 

H r ne kndar, tahdit edici bir lis
• b ıı malların tnglttereden b:ışka 

r yere cıkmasını menediyor ldlv e 
-Jeı me elfı, İngiliz paurlarında to -
t ., nhlsarı, bu sebeptrn h:ısıl olan 
ıkmtıyı tazmin edıyomu. Kolonile

r n bluat 1 tlhs l etmcd klcrl mad
delere ve mnll ra gelince. cok lstlh
s l ett klerl m-ıllarm tazıa~mı sata
r k, ettikleri ktırla bunu öderlerdi. 

Hülasa kolonilerin vaziyeti, mut -
l k surette dı• pazarı rına t4bl ol -

kla if de edilebil rdi. Yeni fn 11-
re tacirleri aklın nl bilece i mal -

1 rla koloniden kôlonlye, hatta Hin
d t na (Orta Amerlk drıkl Ant ller. 
r. rJ yl r ı. e lre) .ı;"derC'k pro!esör 
M. Anderews'in ttıblrlne gBre. "A
v k ı tıt:ılı ı, çı>rçlllk) yapıyorlıırdı. 

1' Aretlerlnln lnk' afınm esnsını An
t l P.re borçludurlnr. Ad lnrın lış ve
r f, ikinci dereecdl'kl lsllhsıııllerln 

k 7 nclr bir EUrette satılm ıma mO-
tt . bu sayed kolnn ler, ith ltıt yll-

AMERiKA 

ccv p verir. 

Du tebl I! ile. veni toprnklıır dlS t 
vllôyet veyn hllkômette tol"lnndı. Ve 
kim olursa olsun, •erlllnrle tir ret 

nl cmıaların g receklcr, şlridet11 

t hf'litlere tftbl tutuldu ve b !ha !il 
bUtUn koloniler kin, i~krın mıntııkn
~L ),, llevhıı en rkı !le tahdit ed 1 -
dl GörtınO te, hududun bu suretl" 
,.ı., lme"''nd ki mnlnı t. F1"11nıınnm Ps-
1(1 do~tları olan verlilerln ıı dakatl 
"e ı·r retlni fn llterev t mlndl. Fa
lc t hak ki sebep, kolonıler n nilfu -
"'\ınu nzııllmnk, ıır zlyi "Denb~clen de
nl7P.,, verf'n e<ıkJ fermıınlnn ltibardnn 
rl irmf'k 1 Sırn ı ır lrnlel(rrı snvll
velım ki. Knnada hu f"rmüln almıı1 

'e kcndinıı r mıeninmiı;tf "A Mnrl 
TJsouo nd 'iare,, bu suretle, mamôr. 
ve heı><:l de muhtarlvetlne az. çok 
lm;kanchkla bal!lı cemaatler Brltan
vıı otnrlte "nin d hıı kolay bir mu
raknbası nltmda Afü:ıntik vahl rMdıı 
dnr bir ı;P.rit irine knnaıım~lardı. İm
narı>torlıık fikril" 0 n <'loildu u ve ye -
tlştiği devir, bu dC\·irdlr. 

Bu fikir, bllhıııı!m, bir kolon or -
dusu te.~kıl ve onun ldnmt' 1 lç'n. a
ruıv blnın her gün artan m o:r fları
'"' Brltanya hC'vetınln muhtelit u -
'Z\lVl rmı l~tlr l<e c,.hl'f'tmrk, hu u-
~ıvlar arasmd11kl bn!'!l ntıyı sıkla~tır
rnnktan ibarettir. Deniz sevrfüıefM" -
lcri knnunlnrının tntblkmıı trlrlşlldlğl 

<11ıradn P rllimento dnmıw knnıınunıı 

da kııror verdi (SIRIT'D Ae 19R5). 
JMdl~P.ler artık birbirini tııl<ln et

ti. Bu kıınunlo, Br!Vınya PıırlAm,.n-

o . kolon!IP.rln hnklannm en kıv
m,.tllc:lnl ctllter bfiton hııl< ve hOJ"T"i
Vf'tll'rin kolknn ve m-dafıl olan bir 
"ıak4ı:ı, k ndl venıllerlne kendilerinin 
'"M' VP.l"1Y'll'~ h11kkmı hakikaten gnı
betmlş oluyordıı. 

Kolonilerin Wf"rtminlc: er P r'fl -
'Tlentoı:ıında rt>vl ri olmadığmdan, 

hunu kenti! mrc:lislerf YflOJ'V'Or. \f! bu 
.Af " hıı1rl<ı yalnrı: kendi meçli 1Ar ne 
it idi. n i!:l'l" tar ft n. /'merik 11 r 

kral t:ırııfmdan fdrıre edilen dıııml 
hlr ordunun bııkımivle de alakadar 
..,lmuyorlardı. Herhanıd bir zarur tle 
bir a ker kuvvC'tl lca edlyorııa, bu
nu kendi tarzlnrma 5töre toplamayı, 

ve onu blz?.ııt kenrlileri idare etme
yi tercih cdıyorlardı. 

(Arkası var) 

İstanbul· 
Edirne, Bisikl t 
Yarışı Bit i 

Edirne - İstanbul yarışının i
kinci merhalesi bu sabah 6.20 de 
21 bisıkletçinin iştirakiyle basln· 
mıştır. Ynrışın başlamasiyle be
raber Eskişehirli Kemal stiratli 
bir ntak yaparok öne geçmiştir. 
İlk 40 kilometrelık arızalı vol 
muhtelif bisiklet kazalarına se
bebiyet vermis ve bisikletleri bo· 
zulan Ankaradan Ali, Sabih ve 
Kerim yarısı terketmek mecbu
riyetinde kalmıştır. 

Lülebur.ızazdan birinci geçene 
verilecek snatı kazanmak icin bü 
tün kosucular son 2ayretlerini 
sarfetmlerine rağmen önde bulu. 
nan Kemali ı?ecememiş ve Kemal. 
200 metre önden giderek mevut 
mükfıfab almıştır. 

9 kişilik ,grup halindeki ikin. 
ci plfıton, Kemnl'e ancak 110 cu 
kilometrede yetişmiş ve Corluva 
9 kişi birlikte _girmiştir. Burada 
vapılan vites yarışını Ankaradan 
Orhan kazanmıştır. 

Çorludan geçen birinci ı;trup· 
ta Orhan binnci, Halıt ikinci 
Ahmet üçüncü vazivette idi. 
Bunlarla beraber Nizamettin, 
Nıhat, Ali, Kemal, Ahmet de be
raber geçmıştir 

İkinci platonda: Hikmet. Ha· 
san ve O man bulunuyordu. Ü
cüncü platonda: Hüsamettin, Ah. 
met, Ahmet Balıkesir, Ahmet İz
mir ve Hasan Bursa vardı. Bu 
suretle yarışta 16 bisikletçi kal
mıştı. 

Silivri - Büyiıkçekmece j?Cçil
dikten sonra Deveha~ırtan vite· 
sini kazanmak için yapılan surat. 
te Orhanla İzmirli Ahmet çarpış.. 
mıştır. Orhan düşerek yanşı ter
ketmiş Ahmet bu mükafatı ka· 
zanmıştır. Devebağırtan yoku u
nun surati musabıkları yekdi{?e
rinden ayırmıştır. Başta izmirden 
Ahmet, Esklşehirden Nizamcttin 
ve Ali kalmıştır. 

Yarışın sonlannn 5-6 kilometre 
kala Ahmet ve Nizamettin rakip
leri Alı ·i geriye bırakarak finale 
kalmıştır. Ahmet çok kuvvetli bir 
atakla rakibini 5 metre geçmiş
tir. 

Netic~dc: 
l - Ahmet, İzmir, 8 snat 45 

dBUka; 2 - Nizamettin, Eskişe
hir, beş metre farkla; 3 - Ali 
Eskişehir. 2 dakika farkla, 4 -
Ahmet İzmir, 5 dakika !arkla 
5 - Osman, Eskişehir; 6 - Ke
mal, Eskişehir; 7 - Nihat, İzmir; 
8 - Hikmet, Bursa. 

Umumi tasnifte: 
l - Nizamettin, Eskişehir. 3 

puanla; 2 - Osman, Eskişehir, 7 
puanla; 3 - Ali, Eskişehir, 8 
punnla. 
Takım ta nifindc: 
1 - Eskişehir takımı 18 pu

anla; 2 - İzmir takımı 39 puan. 
la. 

VAZIYET 

(Baş tarafı 1 incide) 
t tc Ece yolunu açmak Jhtiyaelylc 

Almanlar Girldl havadan işgale t -
şcbbüs etmlıılerdır. Bu adayı almıyıı 

muv tt k olurlarsa, ynl u ul ile Kıb
rıs ad smı I gale ç 1ı acaklarına mu
hııkkak nıızıırlyle bakılabilir. 

dır. Bunlar !cinde Almanlara yol c!is
terecek ve yardım edecek kimse yok
tur. 

Girit adasmda İngilizlerin blr fır
kaya yakın bir kuvvetleri vardır. Fa
l<at ayrıca Yunan! t::ından buraya tam 
teşekküllü iki fırka Yunan nskeri nak 
lcdnmiştir. 

Ancak bu kuvvetler bütUn afrrlık
larıl"ı Yunanistanda bırak ırak bura
ya ıltica edebllm şlerdır. Bınacnnleyh 
ne dereceye kad r iyi mucehhe:r:. bu
lundukları m:ılüm değildir. 

Almanlar pııra ut müfrez teriyle 
Norveçte Holandada buyilk Jşlcr gör
mu lerdir. Fakat parasutle indirilen 
kuvvetlerin iş görebilmesi için ilk 

rt, indıkleri yerde kendılerlyle lş

bırliği yapacak Deı!nci Kol men m· 
tarının mevcudiyetidir. Gerek Nor -
veçte ve gerek Holandadıı, memleket 
içmde evvelden hazırlanmış olan Be
inci Kol mcnsuplıırı, paraşütç{ller ka

rııya indikten sonrıı, derhnl onlarla 
elclc vermişler ve b lkl de onlardan 
Cazla zarar vermişlerdir. 

H lbııkf Glritte Alman kuvvetleri
nin istinat edebilecekleri Beşinci Kol 
mensupları mevcut değildir. Giritte 
yerli halk tamamen Alman düşmanı-

POLİSTE: 

Koltukçuluk Yapan 
Bir Hırsız Yakalandı 

Hayli zamandanberi şehrin Us 
küdar, Kadıköy ve Beykoz gibi 
kazalarındaki evlere musallat o -
lan Halim adında yaman bir hır
sı z dun yakalanmıştır. Halimin 
l'Vlerden çaldığı halı, kilim, man 
to ve palto gıbi eşyayı Anadolu
ya göturup sattığı ve oralarda 
kendisine seyyar koltukçu süsü 
verdiği anlaşılmışt ır. H ırsız son 
gı.inlcrdc Kısıklıda oturan fabri
katör Haydarla muallim Hayrul
lnh ve sinemacı Cevadın evlerini 
soymuştur. Buralardan aşırdığı 
eşyaları mutadı veçhile alıp Ana 
doluya gitmiş fakat arkasından 
gönderilen memur tarafından A
dapazarmda yakalanmıştır. Ha -
lim bugiın adliyeye verılecektir. 

P e ncer eden Düştli - Üsküdar 
da Toptaşı caddesınde 126 nuına 
ralı evde oturan lbrahımin oğlu 
iki buçuk yaşında Hayreddın 
Boyer evin ikinci kat pencere -
sinden sokağa duşmüştur. Çocuk 
hurdehaş bir hale gelmiştir. 

ispirto Depo u Yan<lı - Dün 
sabah Galatada Sakızlar sokağın
da Nikoya ait 23 ve 25 numa -
ralı boyalı ispirto deposunda yan 
gın çıkmıştır. Bına ve ispirtolar 
yandıktan sonra ateş söndürül -
muş, etrafa sirayetine meydan 
verilmemiştir. Yangının ned~n 
çıktığı ehemmiyetle tahkik edil
mektedir. 

Almanların Glrltte uğrıyacaklnrı i
kinci güçlUk de, denize hllklm olma
malarıdır. F lvtıkl Almanlnrm Yunıın 
sahillerine mühim mlktardn denlzııl · 
tı ve sert hUcumbotl rı getirdikleri 
haber verilmektedir. Bu kOcUk harp 
~emilP.ri donanma için bUvük tehli
ke te kil eder. Fakat İngiliz donan
mnsı, Alman) rm denizden kulliyetli 
miktıırdıı nııklıvnt yapmasına mUsa
ade etmiyecektir. 

Bununla ber bcr Almanlar, 11~ gün 
•obaht n ak!::ımıı kııdnr adaya para
•;füle 7000 klşllık bir kuvvl't atmış -
lnrdır. Bu kuvve lııır adanm Yunanis
tana en yakın olan ıtarn sah llf'rlne 
nmcktedlr. Burada bir köprüb3şı ku
rarak havadan ve clenlzden hu köprii
vü takvlve edeceklerdir. Gelen hıı -
tı~rlere j!t\re, Almıın gemileri denlz-
ll'n r.lrlde malzeme nakline de b::ış
lomıR) rdrr. 

inı::ıliz kaynakları birinci J?ijn inen 
Alm:ın a~kerler1nln biivük bir Is J?Ö· 
remedi~lnl. mühim bir kısmının öl -
clürüldUl!\lnü, dlltcrlerlnln de esir e
dlld itini haber veriyorlar. Fak t şUn
}ıe zdlr ki Almımlnr, bu kaderin knl
mıynr k arkadnn mütcmadlven kuv
vet gönderecek ve burnda tutunmıya 
çalı3ncnklıırdır. 

BELEDİYEDE 

Şehirde 

Mektep 

Yeniden 

Yapllacak 
Hnzirandan itibaren tatbik edi

lecek yeni yıl bütçesinin fasılları 
incelenmiş ve lüzumlu izahatın 
alınması için alfıkadarlar haber -
dar cdilmistir. Bu sene 200 hin 
lira ile yapılacak mekteplerin 
hangi kazalarda inşa edileceği 
maarif müdürlüğünce tesbit edi
lecektir. Bu yerler, geçen sene 
yapılan ilk tahsil çağı sayımı na
zan itibare alınmak suretiyle tcs 
bit edilecektir. lstimlfik işleri için 
ayrılan 150 bin lirnnın nerelere 
sarfedileceği istimlak müdıiriye
tinden sorulmuştur. Müdurlük 
bu paranın geçen sene munme -
leleri ikmal edilen işlere ve Us
küdar meydanı ile Yerebatnn sa
rayı civar arsalarına tahsis edile
ceğini bildırmiştir. Ay ba~ından 
itibaren de 15 bin lira ile Zincir
li kuyu mezarlığının imar ve in
şasına başlanacaktır. 

TUrk Basın Blrll(il lstanbul Mınta· 
kası Relıll!llnden: 

1 - Bıısın Blı·!lği Mıntaka korun-~ 

si 7 Haziran 1941 Cumartesi gQnO sa
at 13,30 da Eminönü Halkcvl salo • 
nunda t.oplnnacaktır. Birlik Azasının 

o ciln o saatte kongremize gelmeleri· 
nl rica ederiz. 

2 - Bn rn mcnı;uplıırı arasında ö -
ilim vukuunda yardımlaşma maksıı· 

rliylc başlıyan teş bbOs mOsbet neti· 
ce verm stlr. Merkez heyetimizin ha
zırladıfı mukavele Ankarııdnkl Bı:ı -
ın mf>nsupları tornfı!"dan imzalan -
mıs ve lştlrıık etmek lstlvcnlerc lnı • 
7.!ılııtılmnsı için mukovelenamelerclen 
bir miktarı da buraya göndcrllm1c:tlr 

Mukavelenin esası bir ölOın vuku
undn cenazenin knldmlması ve geri
de kal:ınlara ftcil bir yıırdım yapıl -
muı için bir lira vermel(ten lbnrPttlr 

Mukavelenameler ve buna b ftlı ol
ması ltıı.ım gelen mııtbu mektuolnr
dan gazete ve mecmua idare memur
tnnna yP.tec;ek kadar bırnkılm~tır 

Mıılcavelcnnmı-nln ıırkasındn iştirak 

c:nrtları yazılıdır. 

Blrllitln gerek ıııılt ve ı?erek yar -
dımcı ftzası ile 1 ·ıen ga?.ete ve mec
munlarda devamlı bir sekflne cnıı,

mııktn olun bu lııl meı;lck tttlh z et
rni bulunrluitu haleli' vaıivctlerl Rlr
l"k kanununun hükümleri dışmd 
l<ıılmış oJqn blitün mcmıırlnr ve n
tölye ı:efleri bu mukaveleye iştirak 

.. d,..billrler. 
15 Haziran 1941 tıırl1tlne karl<ır irn

~ıılt mukavelelerlyle buna bal?lr mek 
tupları ıtel!T'ls ve birer l"ralık yıır

ıiımlan fs Bankası merkezinde ıırıl
mış olan 23Rl num:ırf\lı hesnl-oı vnh
ı-ıldıliı anla45ılmış nlnnlnrın adlan ilk 
devrenin yardmı füte11lne l"ıızılaçaktrr 

nasm menc:ubu arkııdaşlnrımrı:ın lJu 
-nukavrlf>lerrlan birerin! Jcendl ld re 
memurlarmcfnn, orııdn kıı1mamT'lsn 
mmtaka mcrkezlnd<'n alr.ıalarmı ve 
'1111lavrp im7.11ladıktmı snnrn para ll<' 
hlrllkte Ankarayn yollamalarını rica 
ederiz. 

Bu yardım parası yek(\numın kul -
lıınılmıısma ıre<:lnden lhtlvııc hasıl ol
ması pek temenni edllmP.kle beraber 
ht'rhand milesstf bir hfıdisP. ker ısrn
dn ktıfi rlerecl'!df> vnrrlmıa hıı,.rrl11na
m mıs olmımm rstrralıını ç"kmf'm"k 
\cin mukııve}P.ve l tir lte ncele edil -
meıılni hatırlatmayı bir meslek vazl· 
resi bl11riz. 

mesailerinin bir programa rapte
dilmesi bildirilmiştir. Ay başına 
kadar, her kaıa ve nahiyede mm 
takanın vüs'ati ve nüfusunun ke-

BUGÜNK'l.: PUOGRAM 
7 .30 Program 
7.33 Muz k (Pi.) 
7.45 H berler 
8.00 MUzik (Pl.) 
8.30. Yemek lis-

te i 

JI. 
12.30 Program 
12,33 $ar ılar 
12,45 H berler 
13.00 Milz k (Pl.) 
13.15 Şarkıl r 
13.30 Muzık (PL) 

* 18.00 Program 
18.03 İnce :ı:r:. 

B u L 

18,30 Z rast talr 
vıml 

18.40 Or e tra 
10.00 Konuşma 
10.15 Orkestra 
19.30 H berlcr 
19.45 Mı!mleket 

h valen 
20.15 R dyo ga 

zetesi 
20.15 Sololar 
21.00 Memleket 

PQ t Si 
21 25 Konumla 
21.40 Or cestra 
22.30 Haberler 
22 45 D ns milzlğl 
23.25 Kapaq 

A C A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soldan Sağa: 1 - Bir kasaba
Yaralar 2 - Bır ajans - Bır vi
Hiyetımiz 3 - Bır nota - Istan -
bulda bir semt 4 - Kemule doğ 
ru gıtmek 5 - Ters okunursa: 
Vermekten emir - Sebze satılan 
yer 6 - Ters okunursa: Bir çc
~ıt başlık 7 - Aydınlatma - Bir 
nota 8 - Ta ımak - Bır sayı 9 -
Yunnnıstandadır - Yuksek yapı. 

Yuknndan Asnğı: 1 - Büyük 
bir roman muharrıri - Ada 2 -
icra - Ters okunursa: Haftanın 
bir günü 3 - Sıfat yapmıya ya
rar - Birle mek 4 - Cevherler 
5 - Ters okunursa: Bir sorbY\l 
edatı - Arının yaptığı 6 - Suç 
7 - Tnharri - Bir i nret zamiri 
8 - Illete uğramış - Bir mesafe 
ölçiisü 9 - Esatiri bir kahra -
man - Yunani tanda bir lım n. 

._rı....ıa:.1m:31m' 

Türk Hava Kurumu menfa.tfoe 

KADIKÖY 

safeti gözönündo tutularak po - O p E R A 
lis memurlarından bir kısm1 be-
lediye zabıtasına ayrılacak, bun- slNEMASINDA 
lar kazalarda komiser muavin-
lerine, nahiyelerde ise Nahiye eu AKŞAM saat 21 de 

müdürlerine bağlanacaktır. Yeni Blktler Ope GI esinde 
belediye zabıtası memurları bil- sııtılmaktadır. 
hnssa h;m, hamam, fırın, lokanta, fstıınbuldan gelecekler Jçin \'(!· 

sinema, tiyatro ve benzeri mü- salt t mln cd !mı tir. Tel: 60821 
esseseler için husust kontrol def Y rl rlnlzJ acc'c t mln cdlnl:r:.. 
terleri tanzim edeceklerdir. '9 _, 

Bugiin matinelerden 

Edirne valisi11in ziyafeti 
Edırne (TAN> - İstanbul_ E

dirne arasındaki bisiklet yarışla
rına iştirak eden 34 sporcu ~ere
fine vali Ferit N amer tarafından 
ziraat bahçesinde bir ziyafet ve
rilmiştir. Yemekten sonra vali. 
bir nutuk irat etmiş, gençlere 
muvaffakıyet temennisinde bu-
1 unmuştur. 

Bir Kız K ayboldu - Kasımpa
şada Karaman mahallesinde Dar 
buka sokaf:ında 8 numaralı evde 
oturan 16 yaşında Fikriye on 
gündenberi ortadan kaybolmuş
tur. Aliyf' adında bir kadının 
kızı olan Fikriye geçen pazarte -
si günu Istanbuldaki akrabala -
rıruı. gitmek üzere evden çıkmış 
ve bir daha dönmemiştir. 

Bahçelerde Bando Çalacak -
Belediye şehir bandosu için bir 
yaz programı hazırlamıya başla
mıştır. Bu programa göre, şehir 
bandosu her gUn şehrin muhte
lü semtıerindc halkın en çok ka
lahalık bir halde bulunduğu yer 
lerde milli ve klnsik parçalar ça
lacaktır. Yeni açılan çocuk bah
çelerinde ikindi üzeri haftada 
üç gün yarımşar saat oynak ha -
valnr çalınacak, bando halk plaj 
larında da halkın müzik ihtiya -
cını karşılıyacaktır. 

Zahıtni Belediye Kadro u -
Gıda maddeleri yapnn ve satan 
birçok esnafın belediye yasakla -
rına ve temizliğe riayet etmedi
ği görülmüş, bunun belediye za~ 
bıtası memurlarının noksanlığın -
dan ileri geldiği anlaşılmıştır. 
Belediye, bunun üzerine kayma
kamlara bir tamim göndermiş ve 
belediye zabıtası memurlarının 

İPEK SİNE A 1 D 
2 Büyük Film birden 

1-LEYLA İL E EC N UN 
Türkçe sözlü ve Türk Musikisi 
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Ve ellerini ceplerinden çıkararak, hızlı hızlı Li, Yazan : V icki Baum Çeviren: Ha - Ça No. 27 
O Erik'le Lılian'dan gözlerini ayırmadan: 
- Nasıl isterseniz... Fakat tango bitsin de 

Ne ho~ değıl mi? ... 
lian'ın peşine duştü ..• 

K I S I M: XII 
Ay parlıyordu, hava güzeldi, güvertede danse

diliyordu. Orkestra, dört kişiden mürekkep oldu
ğu halde gayet güzeldi; herhalde içinde, iki Kuba
lı ile bir Rus bulunduğu için: Kubalılar ahengi 
tutuyor Rus da heyecanı veriyordu. 

Tango bittiği zaman, bütün güverte onlan, el 
çırparak alkışladı. Lilian, uzun beyaz elbisesinin 
eteğini kaldırarak, temsil sonunda bir artist cda
siyle kalabalığa karıştı 

Nina Stev Thorp'a: 

U ile aleyhlerine olncıık ticaret te
r ı.ı ini muv zenede tut bilıyorl rdı. 

B suretle Frnn ız Antlllerlnln, Me -
l 1 rmı ve b a mahsullerin n tl
c retinl İn iliz ad ları fldan<"ılarınm 
z ranna olarak inklsaf ettird ler. İn
g 1 z t dancılıırı bunları p J'ltımento -
ya kbet etti. Zemı:in oldukt n on 
r m rnl etlC'rine dönen bu f!dııncı

Mösyö Krozbi, nihayet gclmiye karar vermiş
ti: hattft frağını giymek zahmetine bile )satlanmış
tı ! Aşağıda, sözde salonda, Merkez Klübünı.in" 
kendisi için çabucak hazırlayıverdiği tahtına ku -
rulmuş, kahve içiyordu. Kahve fincanında, iki sa
harin hapı erimiş olduğu için her yudumunda, 
yüzü tiksintiyle buruşuyordu. 

Stev Thorp ta oradaydı: Sırtında gri bir spor el
bisesi vardı, çünkü "Merkez" lilerın, bu derece 
resmi bir balo vereceklerini hiç ummamıştı. Nina 
ve Lilian'a beyaz gardenya çiçeklerı getirmi~ti; 
Ninaya daha evvel Erık te, ayni gardcnynlardan 

- Yi.ız altmış beş! 
Ve Madam Şalon bunu hazmedebilmek için, en 

aşağı bir saat kadar, ıkındı, sıkındı. 

Thorp: 
- Ne içersiniz, Nina? diye sordu . 
- Ne olursa.. Fazla kuvvetli olmasın ·sonra 

uykumu getirir. 

Yanıbaşında duran Lılı~n: 
- Öyle ne bağırıp duruyorsun, bebek? 
NlkAh günü beraber içmişler, ve bıribirleriyle 

Hep "sen" diye konuşmuşlardı ; fakat o gün· 
denberi yine hep "siz" diyorlardı. Erik"sen"de
nildiğini duyunca birden döndü: 

- Sen de mi sarhoşsun, yoksa? .• 

Lifüın, cevap olarak, tango için kendini onun 
kollarına bıraktı; Erık ba~ını hafifçe Lılian'ın
kinc doğru eğmişti, tıpkı müzik-hollerde meşhur 
aktörlerın yaptıgı gıbi; Lılian adımlarını ona 
uyduruyor, Erık, çıplak sırtına koyduğu elinın 
altında, onun titrcdigini hissediyordu. Yavaşça 
fısıldadı: 

- Şimdi, evet. Bir şoy içmek isterdim, dedi. 
Aşagı salonda Mö yö Krozbi, g'tmek için ba-

haneler ıralamakla me guldu. Vapuru, evine en 
yakın olan Şıps-Kanal da durdurmak istiyordu. 
Önünde vaziyet nlan balo komitesine: 

- Harikulade bir gece! dedi. Fakat, mal(lm ya, 
ben hastayım. Beni mnzur gôrun! 

Hiç olmazsa biraz daha kalması için ısrnr etti
ler1 güzellik kralıçesi s çımine ner deyse ba la -
nacaktı; vapurun, ayni 7. manda, "Merkez" in en 
güzel kızına. onun tnç giydirmesi lfızımdı . 

n İMlltf'rede fc rl \'t" fC'tlnı t bil-
1733 de Melfls 

etirmlş olduğu içın, elbisesinın gcigsu çıçcklcrle 
ortulmu tu. Erık, smokinıyleydı, ve yakasına kır
mızı bir karanfıl iliştirmişti. Sanki bir kralın ma
sasından, henüz şimdi kalkmış gibiydi. 

Erik, evvelA Lilian'la dansctti, sonra Ninayla, 
daha sonra yine Lilianla. Şık ve ağırbaşlıydı, fev
kalAdc dan ediyordu. Nina onun yanında Meta 
cıksıyordu. Adım atışlarından, hfila Hudson - T k
as'lılık akıyordu; orada babaSl 011u1 ara sıra kü

çük eğlencelere götururdü. 
Nıhayet bir şezlonga yerleşti ve dansedenleri 

seyre koyuldu. Erik'm kendisiyle Lilian'dan da
ha seyrek dansedi§i pek tabiiydi değil mi? ... Ma
demki evliydiler ... 

Lılian beyaz tuvaleti içinde, fevkaHideydi. Bu, 
si.ıssüz, alayişsiz, dum düz bir elbiseydı, fakat öy
le kibardı ki, her halde "Merkez" salonundan sa
tın alınm ış olamazdı! Madam Şalonda, kiremit 
rengi bir elbıse içine kundaklanmış, koca bir be
bek hali vardı. Kumnşn pnrmnklariyle dokundu: 

- Dalma söylerim, elbiseyı giyinmesıni bılme -
lidir, Otuz dokuz buçuk mu? 

n h k ki mir.,.cını ,ırll!tl'ren. u - Lilian mcmurın cfinın kolunda uzaklaşırken 
zı k ve d r·n sebcvl rl v rdır Tco- ccvao vcrdı: 

Thorp onun yüzüne baktı: hiç uykusu vara 
benzemiyordu; daha fazla, geç kaldığı için uyku. 
su kaçmış bir çocuk gibiydi, Erik'i bütün güverte 
boyunca gözlenyle takip ediyordu. 

Thorp: 
- Dansedelim mi? dedi. Ben pek iyi becere

mem ama ... 
- Ben de öyle. 
Dansettiler, fakat hep aynı daire içinde, kısa 

adımlarla. Ninanın saçlarında, taze bir genç kız 
kokusu vardı. Thorp ona biraz daha sokuldu: 

- Burası ne kadar iyi. 

Orkestra bir tangoya başlayınca, bütün çiftler 
büfeye ve şezlonglara doğru kaçıştılar. Yalnız 
blr kaç dalgın "pı ırık" adımlarının neden ahen
ge uymadığına bir türlü akıl erdıremeden aksak 
aksak fokstrotlarınn devam ediyorlardı. Erik: 

- Tango, tango!.. dıye bağırdı. 'l'ango bilen 
yok mu hiç? ... 

Keyfi yerindeydi. Bir ııra, bir an için Nina,nın 
yanına uğradığı sırada .Nina ona: 

- Pek fazla kaÇ'lrma! diye fısıldadı. 
Erik gayet resmi bir eda ile: 
- Nasıhatlerinize tcşckkü~ler! .. dedi. 
Erık bu söze fazlacn kızmışa benziyordu. Elle· 

rini boru gıbi ağzına göturerck bağırdı: 
-Tı:ınuo bilen vok mu? 

- Ne var Lilian? 
Genç kadının bu hafif ürpermeleri yavaş ya

vaş ona da sirayet ediyor, ve Erik bundan ken
dini alamıyordu. Lilian: 

- Hiç ... Neden? Hayır ... Sadece, bu akşam 
çok bahtiyarım, işte o kadar.. dıye mırıldandı ... 

- Sahi mi? 
Dansediyorlardı ... Nina kenarda, Thorp'un ya

nında, oturmuş tangoyu seyrediyordu. Araların
da, yeni hafiye şefi Kromvelin de bulunduğu bir 
kaç çıft hıilll. tangoda sebat ediyorlardı. Fakat bi
raz sonra onlar da dansı bırakıp, ıki genci seyir 
için bir kenara çekildıler. Madam Bradley, ak
lına hiç bir fenalık getirmeden; saflıkla Mösyö 
Berg'e: 

- Ne uygun çift! dedi. 
Modaya uydurulmu olmasına rağmen, her 

yandan bol gelen siyah ipekli elbısesinı giymiştı. 
Thorp Nina'nın yuzune baktı. Onda ne olduğu

nu pek iyi anl ıyamndığı. acaip hır ifade sezmişti: 
- Aşağı insek mı? Burası biraz serin. 

Kendini işın oluruna bırakın ktan ba ka çare 
yoktu! Paltosunu gıycrek mumE:' sillerı takip etti. 
Yukarıda. guvert de, balo komitesi azalarından 
biri, uzun bir sıra halinde dızılmiş genç kadınla-
111n elbiselerine numaralar ılı tıriyordu. Lılian'ın 
numarası 17, Nina'nınki dörttü. 

Madam Brndley, ~ güvcı tcde görünen, "kadiri 
mutlak" ın "ruyet sahası,, ıçıne gu-erek: 

- Bonsuvar, .Mös) ö Krozbi! Dedi. 
Krozbi onu tanıyabilmek için eski hatıralarını 

yokladı. 
Krozbi onu tanıyabilmek için eski hatıralarını 

yokladı. 
- Tanıyamadınız mı Mösyö Krozbi? Bendeniz, 

Madam Bradley. 
- Tabii, tabıi!. Affedersiniz Madam, gözlerim 

zayıflamaga başladı da .• Bizım bu "nfıçiz" toplan
tımıza, sizi böyle hangi tesaduf rüzgarları attı 
Madam Bradley?! 

Bu, eski klu 
Bradley'in, kcndı 
ambalaj kısmında 
muştu .•.. 

dası !\ rr 
deltııe"Lıy le, k,enclı maguı.asınıı 
işe nlındığını tamnmıyle unut-

Madnm Brad1ey çekildi; o akşam daha iyiccy
di, fakat sancıların, yine her an gefobilecc ı kor-
kusuylc, azap i~cydi. (Arkası \ nr) 
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Girit Harbi 
Kızışıyor 

(Baş tarafı 1 incide} 
ınfstir. Hücum stuka pike bom
bardıman tayyareleri tarafından 
vapılmış ve bunları Messersch
ınitt tayyareler ile planörler 
ve paraşütçüler takip etmiştir. 
Kandiya ve Regu mıntakalarında 
Paraşütçülerin hücumu saat 17.30 
da başlamıştır. Bundan başka as
ker nakleden pek çok tayyare de 
yere inmiştir. Bunların bir çoğu 
Parcalanmıştır. 

l\Iuharebelerin gittikçe artan 
bir ~iddetle devamına intizar et
ınek lazımdır . ., 

İngiliz üniforması ile yere inen 
Almanların hukuku düvel kaide
lerine ,göre muamele görüp gör. 
ıniyecekleri hakkında bir mebus 
tarafından sorulan bir suale ce
vap veren Chuı;chill, Almanlarm 
Yenizelanda üniforması giydik
lerini teyit etmiş, fakat bu vazi
yet hakkında kafi derecede ma
lumat sahibi olmadığı için bu hu
susta mahalli makamlara bir de
receye kadar takdir hakkı bıraka
c,ğını sövlemiştir. 

i ,ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 21 (A. A.) - "İn,giliz 

umumi karargahının tebliii:i": Gi
rit adası dün bütün gün bir seri 
şiddetli hava hücumlarına maruz 
tutulmus ve bu hücumlar arasın
daki fasİlalar da, yeni paraşütc;ü 
dalgaları ve hava yolu ile nakle
dilen Alman kıtaları muhtelü 
noktalarda yere indirilmiştir. Bü
tün gün şiddetli çarpışmalar de
vam etmiş, bu çarpışmalarda düs 
man ciddi kayıplara maruz bıra. 
kılmıştır. Bizim kayıplarımız ise, 
hisbetcn hafiftir. Bir noktada, 
Hanya civarlarlDa girmiye mu. 
\•affak olmuş bulunan bir Alman 
müfrezesi süratle sarılmış ve esir 
edilmiştir. Harekat devam etmek
tedir. 

* Kahire, 21 (A.A.) - "Tebliğ": 
Yunanistanda ağır bombardıman 
tayyarelerimiz Alm~nlar tarafın
dan işgal edilen hava meydanları
na kesif hücumlar yapmışlardır. 
Bu hu~usta tafsilat gelmemistir. 

Alman ajansına göre 
Berlin, 21 (A. A.) - "Ofi": 

Giritte harekatın Alman başku
mandanlığının planları mucibin
ce devam etmekte olduğu bildi
rilmektedir. Halen şiddetli bir 
muharebe devam etmektedir. Bir 
kac saate kadar resmi bir beya
nat nesredilmesi beklenivor. 

7 bin Alma11 askeri 
harekata iştirak ediyor 
Londra, 21 ( A. A.) - "Reuter" 

Londraya gelen haberlere göre, 
19 Mayısta Giddi havadan bom
bardıman etmiş olan düşman bu 
bombardımanı bütün gün sürdür 
müştiir. Dün sabah erkenden ye
niden hücum edilmiş ve paraşüt
cüler indirilmiştir. Bilahare pla
nörler ve asker nakliye tayyare
leri kullanılmıştır. 

Parasütcülerin bazısının Yeni 
Zelanda muharebe üniformasmı 
labis bulunduğu söylenmistir. Fa
kat bu, Almanlar tarafından tek
?ip edilmiş ve Almanları bu ü
ıiformanın yeni tip bir muhare
::ıe üniforması olduğunu söylemiş. 
,ir. 

Yere inişler bilhassa adanın 
garp tarafına yapılmıı,tır: Esa
'en tarihte de bu taraf daıma a
faya duhul yolunu teşkil eyle
niştir. Fakat Kandiyede de bazı 
vere inişler olmuştur. . 
Sanıldığına göre hava yolu ıle 

ı;etirilen a'§gari bir düşman. fırk.a: 
;ı: yani takriben yedi hın kışı 
1arekata iştirak etmiştir. .. 

Londrada kaydedildiğine. gore, 
ıava yolu ile nakledilen bır Al
·nan İırkası, normal surette yaL 
1ız paraşütçüleri ihtiva etme~e.k 
edir. Şurası da kaydedilmelıdır 
d bundan evvel Almanlar ha
'~ yolu ile nakloİunan bir !ır~~ 
hraç ettikleri zaman, harekat ~ı 
!Ün sürmüştür. Hava yolu ıl.e 
ıakledilen bir Alman fırkası, bı
indiğine göre, mutat üç piyade 
ılayı yerine iki piyade alayından 
nürekkep bulunmaktadır. Hava 
10lu ile nakledilen bir fırka, baş
.ta bakımlardan da normal bir fır
rndan az cok daha kücüktür. Son 
ıaberlere göre, bu fırkaya bir top 
! U alayı da dahildir ve bu alayda 
ıedi buçukluk 24 top vardır. . 

Hava yolu ile naklolunan bır 
'ırkada. 37 milimetrelik toplarla 
nücehhez bir tank dafi taburu 
1ardır ve her alayda bir mitralyöz 
:>Ölüğü bulunmaktadır Almanlar. 
:ıir fırkayı nakil için takriben 
250 tayyare kullanmakta ve tay
yareler, üç veya dört ayrı sefer 
yapmaktadır. 
Almanların kullandığı usul şu 

:>lsa gr:rektir: Evvela paraşütçu
ler gönderilmektedir. Eğer bun
lar hedeflerinde muvaffak olur
larsa asker nakliye tayyareleri!1c 
'şaret vermekte ve hava yolu .ıle 
nakledilen askerler yere inmıye 
başlamaktadır. 

Deniz yoliyle ihraç 
teşebbüsleri yapıldı 

Londra. 21 (A. A.) - "Reu. 
ter" : Saliıhiyettar bir kayna~t~n 
bildirildiğine ~öre, dün butun 

Y eniBütçeMecliste 
(Baş tarafı 1 incıde) 

1941 mali yılı içinde Osmanlı 
bankasiyle olan hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli a
vans ve hesabı cariler akit ve kü
sadına ve azami bir yıl vadeli 
hazine bonoları ihracına Maliye 
Vekili mezun bulunacaktır. An
cak, hususi kanunların verdiği 
salahiyetler hariç olmak üzere 
tedavülde bulunacak hazine bo
noları 100 milyon lirayı geçmiye. 
cektir. 

Milli ve metrtık emlak ve ara
zi satış taksit bedellerini vaktin
de vermiyenlerin bu borcları tah. 
sili emval kanunu hükümleri 
d<>irpo;inde tahsil olunacaktır. 
Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni, mazbatasın
da bugünkü dünya ahvaline te. 
mas etmekle ve ezcümle şöyle 
Jemektedir: 

"19S9 senesinin 9 uncu ayının 
birinci günü bnslıynn harp. bütün 
milletlerin iktisadi ve mali vazi
yetleri üzerinde akisler yapmak. 
tan hali kalmamış ve tabiatiyle 
memleketimiz de bu tesirlerden 
masun kalmamıştır. 

Bir taraftan her milletin istih
salatından mühim bir kısmını 
kendi ihtiyaclarına hasrederek 
ihracatını tahdit ve menetmesi 
ve diğer taraftan abloka ve mü. 
nakale yollarının emniyetsizliği 
yüzünden ithalatın maruz kaldığı 
güçlükler _gümrük resmi ile bu 
emtianın ithali sırasında alınan 
diğer vergilerde hemen yüzde el
liye yakın bir noksan husule ge
tirmistir. 

"1940 mali yılına girilirken bu 
noksan ile beraber yine gümrük 
ve ona müteferri vergilerde zi
vadeleşeceği anlaşılan tenakusu 
kapatmak ve ifası zaruri görülen 
veni bir takım masrafları karşı
lamak ve nihayet her şeyin üs
tünde milli müdafaa hazırlıkları
nı istikmal etmek için yeni gelir 
kaynaklarma müracaat zarurı:-tiv_ 
!e karsılasılmıstır. Bir kısım ver
gilere zamlar yapılmak ve bazıln
rının dairei şümulü genisletilmek 
suretiyle varidatta otuz milvon 
lira kadar bir fazlalık temin e
dP-~h·t,i .. 

Encii.me11i1ı temennileri 

hem de kadrolarda yapılabilecek 
tenzillerin tesbit ve takdiri im
kanı elde edilmiş olur. 

"Son söz olarak başta Milli 
Şefimizin en büyük istinat,garu. 
mız olan basiretli rehberliği al
tında hükumetimizin umumi si
yaseti en muvaffakıyetli ve em
niyetli bir şekilde tedvir etmek
te olduğu hakkındaki umumi ka
naatimizi izhar ve milli vahde
tin verdiği sarsılmaz kudrete i
manımızı ifade etmekle beraber 
yarının ne gibi siyasi hadiselerle 
mahmul olduğunu takdir etmek 
imkansızlı.ih karşısında zaruri ve 
acil olmıyan ve tehiri mümkün 
bulunan her türlü masrafların 
geri bırakılması lüzumunu tasri 
etmeyi bir vecibe addederek, bu 
sebeple mikdarı az da olsa umu
mi muvazeneden olsun, mülhak 
ve hususi bütçeli idarelerden ve
ya teşekküllerden olsun bu la
zimeye ehemmiyetle itina etme
lednin ve bütün işlrimizde ta. 
sarruf zihniyetinin hfıkim olması 
hususunun teminine çalışılmasını 
hüklımetimizden temenni etmek
le sözlerimize nihayet veriyoruz." 

Dün müzakere ve kabul 
edüen layilıalar 

Ankara, 21 (A. A.) - Millet 
Meclisi bug-ünkü toplantısında, 
askeri muhakeme usulüne, ve ha
riciye vekaleti teşkilat kanununa 
ait kanun layihaları ile dahiliye 
memurlarından bir kısmının tah
didi sinlerine ait kanunun ikin
ci maddesinin ordu subayları he. 
yetinin terfiine ait kanunun ü
çüncü maddesinin -E- fıkrasının 
de_ğiştirilmesi ve İnhisarlar umum 
müdürlüğü teşkilat kadrolarına 
mütedair kanun layihalarının i
kinci müzakerelerini yapmış ve 
kabul eylemiştir. 

Bu sonuncu kanun layihasının 
kabulü esnasında söz a·lan Ziya 
Gevher Etili, kanunun müzakere
si esnasmda ehemmiyeti gözden 
kaçmış bir mevzua temas edece. 
ğini işaret ederek kanunun 32 in
ci maddesinin bir fıkrasındaki 
"memurin kanununun dördüncü 
maddesinin müzeyyel -Z- fıkrası 
hükmü bu kanunun n~srinden 
sonra alınacak veya bu tarihten 
sonra yabancılarla evlenecek me-

Bütçe encümeni, bundan sonra murlar hakkında tatbik olunur., 
bu sene de ayni şekilde vergile- kaydi üzerinde durmuş ve devlet 
re bir mikdar zam yapılması ıa. memurları hakkında şimdiye ka
zım geldiiH yolunda hüktimetiıı dar tatbik olunmakta olan bu 
Yaptığ'ı teklifi kabul etmekte ve kaydın böylece, ücretli memur
nihayet şu temennilerde bulun- lara da teşmil edilmek hususun
makt::ıdır: Cla İnhisarlar Vekaletince alınmı!Ol 

"Bütce erkanı arasında maasat olan bu karardan dolayı l'ı(Ümrük 
ve ücretler yeki'ınunun mühim ve inhisarlar Vekiline teşekkürde 
bir mikdara hali{! olduğu söz gö- bulunmuştur. Hatip sözlerini bi
türmez bir hakikat olduğu ızibi tirirken mevzuu bahis kaydın biL 
nmme hizmetlerinin daha mazhut tün diğ"er ücretli memurlara da 
bir kadro ile if<lsının gayri ka- teşmilini temin edecek tedbirle
bil olduğu da iddia edilPmez. Bi- rin yakında alınacağı ümidini 
Jfıkis, hükıimet teskilalivle va- izhar eylemiştir. 
krrıdan alakadar olrın mütehassıs- Meclis yine bugünkü teplantı_ 
ların ifadelerine ve encümende da Diyarbakır istasyonundan İ
lıakim olan kanaate göre islerirı raka ve Elazığ istasyonundan İra
dahı:ı ivi islemesi bakımından bu. na kadar uzatılacak demiryolu 
na ihtiyaç dahi vardır. Binaena- insaatına tahsis edilmek ve s~ne-
1.,.vh, mevzıııın cok miiskiH oldıı- lik faiz ve ikramiye tutarı yüzde 
<runu ve tetkike mııhtac bulun- . yedi ve itibari kıymeti her sene 
due-unu encümenimiz t::ısdik et-ı on beş milyon lirayı ~ecmemek 
.,,PklP beraber derkar olan ehem. ve virmiser senede itfa edilmek 
miyetine binaen hi.iktımetce biran ~artİyle 35 milyon liralık tahvil 
evvel ele alınarak teşkiliıt ve kari ihracı. şeker ve ~likozdan alınan 
roların ihtiyaca uvının bir hale jf_ istihlak ver;.isinin arttırılması. 
rağını temımni etmenin verinde cıkarılacak mikdarı 25 milvon li
ıldııi'fıınu rlüsünmüstür. Ayni za- ravı ~ecmemek üzere tasarruf 
manda miisterek vezaif münha- bonoları ihracına ait kanun lavi. 
lM.ının imkanı müsaadesi nisbe- halarının dR birinci müzakerele
tinde acık hırnkılması temennivP rini yapmıstır. 
c;ayan, aörülmüştür. Bu suretle Meclis, Cuma güni.i toplanacak. 
hem tasarruf temin edilmis ve t.rr. 

~ün hava yolu ile nakledilmis 
olan düşman kıtalarının Giride 
ihraç teşebbüsleri ile birlikte de
niz yolu ile ihrac teşebbüsleri de 
yapılmıştır. Tahmin olundu_ğuna 
göre, hücum bugün de devam e
decektir. Fakat vazivete tamamiy 
le hilkiın bulunulduğu salahiyet
tar kaynaktan bildirilmektedir. 

Asgari bir düşman fırkasının 
takriben yedi bin kişinin Girit 
harekatına iştirak ettiği sanılmak 
tadır. 

Vaziyete hakim bulunulduğu, 
her paraşütçünün ve hava yolu !le 
nakledilmiş askerin temizlenmis 
olduğu demek değildir. Başka Al
~an ~ı~aları nakliye tayyareleri
nın Gırıtte ~~re inmeerinden ev
vel düşüri.ilmü~ olduğu sanılmak
tadır. 

Hü~um hakkmda taf siliit 
Kahire, 21 (A. A.) - Kahire 

askeri mahfillerine ıtöre Alman 
paraşütçül:~inin. 20 Ma):ısta sa
at 2 de Gırıtte ılk indikleri iki 
nokta Suda koyu ile Melemi mev 
kiidir. Suda koyu, Yunanistanm 
istilasındanberi Şarki Akdeniz -
deki İngiliz deniz üslerinin en 
mühimlerinden biri olmu.,tur. 
Melemi'de mühim bir tay~are 
meydanı vardır. Parasütcüler bir 
gün devam eden kesif bir bom -
bardımandan sonra inmislerdir. 
~?nları müte~kıp diğer paraşüt
cüler Hanya ılc Kandivaya ve 
Suda koyunun simalindeki yarı
madaya inmislerdir. 

Saat 6.30 da bombardıman ht'
men hemen fasıiasız hir surC'tte 
devam ediyordu. Daha sonra di-

Churchill, 
Meselesi 

Hess 
için 

Söz Söylemiyor 
Londra, 21 (A.A.) - Dün A -

vam Kamarasında, Başvekil 
Churchill'den, Hess hakında bir
çok sualler sorulmuştur. Bilhas -
sa muhafazakar mebus Adame 
ezcümle Hess'in, Alman hüku -
metinin malumatı dahilinde gel -
d~.ğini tesbit edilip edilmediğini 
bılmek istemiştir. 

Başvekil verdiği cevapta ez -
cümle demiştir ki: 

Hesse hakkında henüz beyanat 
ta bulunacak vaziyette değilim, 
ve ne zaman beyanatta buluna
cak vaziyete geleceğimi de kat
iyyen bilmiyorum. Halen bildi -
ğime .göre, Hess harp esiri mua
melesı görmektedir. Ve kendisi
ne bir esire yapılan muamele ya
pılmaktadır. 

ğer kıtalar ayni suretle Kandi -
yaya ve Retma'ya inmişlerdir. 

Kahire askeri mahfilleri olduk 
ça şiddetli muharebeler cereyan 
etmekte bulunduğunu, fakat Ye
ni Zelanda üniforması taşıyan 
paraşütçülerin pek çok olması 
dolayısiyle vaziyetin oldukça vu
zuhsuz olduğunu beyan etmek -
tedirler. 
Bu~iinkü hadiseler hakkında 

malumat yoktur. 

TAN 

Hür Fransız 

Kuvvetleri 
(Baş tarafı 1 incide) 

Hayfa, 21 (A. A.) - Suriye 
hududundan gelen şayialara gö
re, bazı Fransız pilotları tayya
releriyle beraber Suriyeden uça~ 
rak civar müttefik meydanlarına 
inmişlerdir. Fransız hava kuv -
vetlerine mensup yüksek rütbeli 
bir subay Vichy'den Beyrut'a 
gelmiştir. Bu subay General 
Dentz'e gönderilen talimatı ha -
mil bulunmaktadır. 

İrak ve Suriyede hava 
faaliyeti 

Kahire, 21 .A. A.) - "Tebliğ": 
İrakta Fallujah'daki vaziyetimiz 
tarsin edilmiştir. Düşmanın bir 
hava hücumunu keşif uçuşu ya
pan avcı tayyarelerimiz önlemiş
tir. Raşit tayyare meydanı dün 
sabah şafakta şiddetle bombardı
man edilmiştir. Hangarlarda ve 
diğer binalarda büyük hasar ol
muştur. 

Alınan tayyareleri öğleden son 
ra Rabbaniye üzerine bir akın 
yapmışlardır. Hasar hafiftir. Av
cılarınuz Alınan tayyarelerini 
yakalamışlar ve zannedildiii;ine 
göre en aşağı 2 düşman tayyaresi 
ciddi surette hasara uğratılmış_tır. 
Suriyede Palmir'de yerde bulu
nan iki Junkers 52 Alman tay
yaresi bombalanmış ve hasara uğ 
ratılmıştır. 
Şamda bazı Alman tayyarele

rine hücum edilıniştir. Fakat ne
ticeleri görmek mümkün olama. 
mıstır. 

Hava Nazırı Beyrutta 
Vichy, 21 (A.A.) - "D.N.B.,. 

Fransız Hava Nazırı Gencra 1 
Bergery, pazartesi akşamı tayya
re ile Tunus'tan Beyrut'a ,git -
miştir. Hava Nazın, hükumetin 
emri mucibinceı Suriye Fevka -
lade Komiseri ile bir1ikte hava 
hücumlarına karşı Suriyede ne 
gibi tedbirler alındığım tetkik 
edecektir. 

Beyruta gelen Almanlar 
Londra, 21 (A. A.) - News 

Chronicle'in hususi muhabiri di
yor ki: 

"200 veya 300 Alman, Beyrut 
otellerine inmiştir. Bcyrut'ta ve 
Almanlarn 20 tayyare m ".;·dam
nı ele geçirdiği bütün Surivede 
İngiltereye karşı dostluk h.issi -
vatı taşıdıklarından şüphe edi -
lenler kütle halinde tevkif olun
mP 1•bıc'l•,. •. 

/ngiliz konsoloshaneleri 
Şam, 21 (A.A.) - Surivedeki 

İnJ?iliz Konsoloslukları, Fransız 
makamlarının talimatına tevfi -
kan, kapılarını kapamışlardır. 
Sam İngiliz Kons.olosluğu me -
murlan, Şam'ı cumartesi ı?ÜnÜ 
terketmişlerdir. Memleketi ter -
keden İngilizlere, Hindistana ve
yahut Cenubi Afrikaya ,gitmele
ri tavsiye edilmiştir. Esaslı İngi. 
liz müesseseleri, Sam'da faali -
yet]Prini tııtil evlemh:lt"',.~İr. 

Grevler devam ediyor 
Beyrut, 21 ( A. A.) - Tass a

jansı bildiriyor: Havayici zaru -
riye fiyatlarının ani olarak yük
selmesi üzerine ücret ve yevmi
yelerin arttırılması icin amele ile 
müstahdemlerin yaptığı grevler 
Suriyenin her tarafında devam 
etmektedir. Beyrut'taki ticaret 
müesseselerinde c:alisanlnrin da 
grev yaptıklan bildirilmektedir. 
Samdaki terzi kalfaları ile çırak
larının da grev ilan ettikleri ha
ber verilmektedir. • Beyrut, 21 (A.A.) - Suriyede 
cıltan "Şark,, gazetesi Beyrutta 
büyük bir ekmek sıkıntısı oldu
ğunu yazmaktadır. Halk sabah
ları erkenden fırınların öniin<le 
toplanmaktadır. Son ,günlerde 
ekmek fiyatları yüzde otuz nis
betinde yükselmistir. Ekmek te
mini i~inde ~örülen sui idare -
den dolayı bütün şehirlerde hü -
kumete sikayette bulunulmustur. 

lraktaki askeri .harekat 
Kahire, 21 (A.A.) - "İngiliz 

umumi karargahının tebliği: ı
rakta Fallujanın zaptını mütea
kıp, bu mıntakada, asi müfreze
lerin toplanması harf'katı "fovam 
etmektedir Bir mikt<ı.r esir alın
mıştır. Habbaniye'de ve Basra
da, vaziyet sakin olarak kalmak
tadır. 

ikinci Lô.vrens ölmemiş 
Kudüs, 21 (A. A.) - İyi bir 

kaynaktan öğrenildiğine göre, 
bazan, "İkinci Laurence,, adiyle 
anılan Binbaşı Glubb'un Irak 
muharebelerinde öldüğü hakkın
da pazartesi günü Alman kay -
naklarından yayılan haber tama
men asılsızdır. Glubb'un doğu 
çölünde normal vazifesini ifaya 
devam etmekte olduğu bildiri! -
miştir. _ _ __ ı---__ _ 

Avam Kamarsı Gizli 
Celse Akdetti 
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TREN YOLCU 1 

YE YÜK 
ÜCRETLER·İ 

--<>-

,Hazirandan İtibaren 

Yüzde 15 Kadar 
Bir Zam Yapılacak 
Ankara. 21 (TAN Muhabirin

den) - Münakalat Vekaleti ah
valihazıra dolayısiyle kömür ve 
malzeme fiyatlarının yükselmesi 
itibariyle bir Hazirandan itiba -
ren Devlet Demiryollarının yol
cu ve yük tarifelerinde bazı de
ğişiklikler yapmıştır. Bu tarife 
esaslarına göre. yolcu ücretleri
ne takriben yüzde on beş kadar 
zam yapılmakta ve birinci mev
kilerde mecburi olan yemek üc
retleri de arttırılmaktadır. 

Yük navlunlarının hesabında 
eski tarifelere göre. altl mıntaka 
üzerinde ücret alınmakta ik~n 
yeni tarife ile bu mıntaka adedi 
vediye çıkarılmakta ve bazı eş
yaların da sınıfları değiştiril . 
rnektedir. 

Eşya sınıflarına _göre, birinci 
mıntaka ücretleri eski tarifeve 
nazaran ton başına 100 - 300 
kuruştan 130 - 450 kurusa. 2 
inci mıntaka ücretleri 200 -- 700 
kurustan 200 - 900 kurusa, ii
<'İ.İnci.i mıntaka ücretleri 250 -
750 kurustan 250 - 10~0 kuru
sa, 4 i.incil mıntaka ücretleri 
300 - 800 kurustan 300 - 1150 
kıırusa. 5 inci mmtaka ücreth>ri 
300 - 850 k11rustan ~40 - 1225 
kurusa ve altıncı mıntrıka üc -
'""t,leri dP ~00 - 900 kurustan 
::ı7o - 1275 kuruşa çıkarılmış
tır. 

Yeni ihrlac: crlilen hirinci mın
taka i"in de 400 - l:l?El kurus 
;:ırasıncfo iicret tesbit edilmiş bu
hınrnaktadır. 

EskidPn normal tarif Plere na-
7.aran cok ucuz olan Marmara 
havzı:ı.sına ait tarifelere de zam 
vapılmıs ve ton basına alınan 
iicret birinci s1mf esyııda 40 ku
rıı<:tan sPkSP>ı kurusı:ı . ikinci sı
ıııf e~"ada fiO dı:ın 1 ~n kurusa. 
;;,.;;l",.ii sınıf pc:;v::ıii::ı 7!'> kıırusbın 
1 ırn kurusa. 4 iin<'il sınıf esv:ıd:ı 
ı:ıo kııruc:t:ı.n 2::10 kıırnc::ı ve h0-
cirıci s1mf esy:ıil ;:ı , on kuruştan 
?,~rı kurusa "ık:ırılmıstır. 

YPni tarife ilP h:wv::ın nakil 
iif'rpflori de ::ırtırılmakarlır. 
Kii,.ük bas hav,rıınl::ır icin 25 -

40 k'urııc: arasındıt ol:ın ii<>retlpr 
30 - J 00 kurusa cıkanlmRkt;:ı 
hüvük bas havvanlar icin 250 
knrııs kadar olaıı ücrPtler :rnn -
flOO kuru" ;ır:ısında tesbit edilmiş 
bul ıınma ktadır. 

Bıırı larcl::ın bas.ka. beher par
rası hin kiln"ll ı;!l"f'~n VPknare a
i'i-ır e~va tarifesi d e tadil ve ıs
l;ıh cnilrneJde ve ücret esasları 
'1eğio;tirilmektedir. 

İngiltere Daha 
Süratli Yardım 

'stiyor 
(Baş tarafı 1 incide) 

kaybettiğimiz zamanı şimdi telafi 
etmek mecburiyetinde bulunuyo-
ruz.,, 

Alexander, Amerkanın yapa -
cağı büyük yardımların süratle 
yapılması zamanının geldiğini zan 
nettiğini söylemiş ve bu s~yed.e 
şimdiki tedafüi muharebenın nı
hai zaferle neticelenecek olan ta
arruzi bir muharebeye inkılap e
deceğini ilave etmiştir. 
"Alma1ıya ile a11laşmıya 

vannak imkansızdır,, 
Londra, 21 (A.A.) - Attlee, 

gece bombardımanlarının karşılık 
lı olarak tahdidi için Almanya ile 
Ingiltere arasında bir anlaşma ya 
pılması hakkında Avam Kamara
sında ileri sürülen bir fikre kısa
ca "hayır .. cevabını vermiştir. Di
ğer bir mebus yukarıdaki tekli -
fin lngilterenin Almanyaya üs -
tünlük temin ettiği bir sırada ya
pılmış yersiz bir teklif olduğunu 
söylediği zaman şiddetle alkışları 
mıştır. 

Atlee, tekrar söz alarak söyle 
demiştir: . . 

"Alman va ile herhangı hır :m
lasmaya v~rmak imkansızdır.,, :,; . 

bıgiltereye yardım 
Vaşington, 21 (A.A.) - Ayan 

azasından hükümetçi Barkley, he 
yanatta bulunarak demiştir ki: 

Kiralama ve ödünç verme ka
nunu mucibince gönderilmekte 
olan malzeme, lngiltereye şayanı 
memnuniyet bir tarzda varmak
ta gibi gözük~ekte?ir. Malzem~
nin teslim edılmesıne nezaret ı
çin, hükumetin her~angi yeni 
tedbirler alması gayrı muhtemel 
dir. Çünkü şerait had değildir. 

Fransa, Harbe 

Girmemeği 

Taahhüt Etti 

MÜSTAKBEL 
AVRUPA 

Beş. Altı 

Teşekkül 

Bloktan 

Edecek 
(Baş tarafı 1 incide) 

larını karşılamak üzere icap e
den tedbirler alması hakkını is
tiyoruz. Hull'e Fransız milleti -
nin, Martinik ve Dakar gibi müs 
temlekelerdeki hükümranlık hak 
larında yapılmak istenecek her -
hangi bir değişiklik tesebbiisle -
rinc karşı bu müstemlekeleri hi
maye edece~ini tekrarladım . ., 

Londra, 21 (A.A.) - Amerika
dan dönen Polonya Başvekili Ge
neral Sikorski şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Haye, mütarekenamenin 12 in
ci maddesi mucibince Fransız 
tayyare meydanlarının Alman ve 
İtalyanların kontrolü altında bu
lunacağına isaret etmis ve bu 
keyfiyetin unutulduğunu beyan 
etmistir. Büyük Elçi, mütareke 
hükümleri mucibince Alman tay 
varelerinin Suriyedeki Fransız 
tayyare meydanlarına inmek 
hakkını haiz olduklarını ilave 
ntrnistir. 
Amerika teminat istiyor 
Vaşington, 21 (A.A.) - ''Reu

ter,, : Sözüne inanılır bir kav -
naktan bildirildi.i!ine göre, HÜll 
dün Vichy hükumetinin Ameri: 
ka BirlPsik devletleri nezdindeki 
Büyük Elçisi Henrj Haye'e, Fran 
sız - Amerikan münasebetlerin
de ivi bir anlaşmanın tesisi için 
vegane ümidin, Almanva ile mti
zakerelerde Fransanın kati su -
rette mütareke şartlarından ay
rılmıyacağr hakkında tahriri ve 
knti teyidatında bulunmasında 
oldufi"nu re~mPn bil~irmistir. 

Roosevelt'in sözleri 
Vaşington. 21 (A.A.) - Roose

velt gazeteciler konferansında 
Dakar'dan bahsetmistir. Reisi
cümhur kendisinden - Dakar me
selesi hakkında sorulan bir suale 
infiratcılara karşı bir ihtar şek
linde tefsir edilen şu müstehzi 
cevabı vermiştir: 

"Dakara karşı tedbirler alın -
dığı takdirde. ehemmiyetsiz bir 
mesele değil, fedakarlıklara de -
ğer bir mesele mevzuu bahsola
caktır .. , 

Al artinik'teki Fransız 
gemile1·i 

Faris, 21 (A. A.) - "D.N.B.,, 
Fort - De - France'dan bildiri -
liyor: 

Mütarekedenberi Martinique -
de bulunan Bearn tayyare gemi
si ile Emile Bertin kruvazörü -
nün denize açılmak üzere olduk
ları hakkında şayialar dolaşmak
tadır. Antilles takım adalarmda
ki Fransız deniz kuvvetleri ku -
mndanı bu şayiakrı yalanlamış 
ve bu harp gemilerinin sadece 
bir manevra yapmakta oldukla
rını ve denize açılmıyacaklarını 
bevan etmiştir. 
Diğer taraftan İngiliz harp ge

milerinin Martinique açıkların
da devriye ~ezdikleri ~örülmüş
tür. 
H itler • Darlan aınlaşması 
Londra, 21 ( A.A.) - Times 

gazetesi, "Vichy ile Berlin ara -
sındaki pazarlık,, haslığı altında 
Vasington muhabirinden aldığı 
bir telgrafı neşretmektedir. Ti -
mes muhabiri bu telgrafında, son 
Bitler - Darlan anlaşmaları şe -
raitinin ne olabileceğini bildir -
mektedir. Sanıldığına göre, Al -
manlar, Toulon ve Marsilya li -
manlarını ve Suriye üslerini kul 
lanmayı talep etmişlerdir. Buna 
mukabil. bir buçuk milyon Fran 
sız esiri iade olunacak ve Faris 
yeniden hükumet merkezi ola -
caktır. Bir habere göre, Amiral 
Darlana İn"'iltereye karşı hare-

, F. • "A 
kete gcçmiye karar verirse, . v 
rupa Amirali,, ünvanının ve~ıl -
mesi vadedilmiştir. Berlin, Rıom 
muhakemesinin süratlendirilme
sini de talep etmekte ve bilh~s
sa, harp ilanında Amerika Bır
leşik devletlerinin ovnadığı rol 
üzerinde ısrar eylemektedir. Son 
haftalar zarfmda. bütün yaban -
cılar ve bilhassa To.ulon ve Ma:
silvadaki antifaşist Italyanlar h.~r 
araya toplanmış veya tahaşşut 
kamplarına veyahut Sahrayıke -
bir dcmiryolu insaatında .. kull~ -
nılmak üzere Afrikaya gonderıl
miştir. Vichy hükumeti azaları
na, A1manlar!n, müttef ik olarak 
Fransızları Italyanlara knt k at 
tercih etti~i söv.Jenmekte ve bu
nu isbat icin de Italyan1arın Frarı 
sadan yaptığı bütün ta1enlerinin 
önüne gecilmis olduğu ilave o -
lunmaktadır. Hitler, Vichy üze
rine tazyik yapmadan evvel, l -
talyanın tamamiyle Almanyanın 
tabii bir vazivete düsmesini bek
lemektedir \;e İtalva. simdi bir 
Akdeniz büyük de~leti olmaktan 
vazgeçmeyi ve 'ıMare N ostrem., 
olarak Adrivatikle iktifayı kabul 
etmek mecburiyetinde bulun -
m')ktndır. 

Fı·ansız kabinesi toplcuıdı 
Faris, 21 (A. A.) - "D·l':l"~~ ... 

"Müştereken hareket eden be~ 
veyahut altı bloktan teşekkül e -
decek müstakbel Avrupa pr:?n -
sibi Amerikada iyi karşılanmak 
ta ve pek ziyade tatmin edici gö
rülmektedir. Bu bloklar, bir tek 
blokun A vrupada bir hegemon -
ya tesis etmesine imkan kalmıya
cak şekilde hareket edeceklerdir. 

General Sikorski, Avrupada 
barışı ve refahı temine matuf o
lan bu proje hakkında Roosevelt
le görüşmüştür. Başvekil, Ame
rikanın A vrupanın tekrar kurul 
ması meselesine çok büyük bir a· 
laka gösterdiğini kaydetmiştir. 

.o Halde Niçin 

Harp Ediyorlar? 
(Baş tarafı 1 incide) 

Amerika Hariciye Nazll'ı sulh 
prensiplerini ilk defa olarak şu 
5 madde ile tesbit etmiştir: 

"1 - Azami derecede ileriye 
götürülmüş bir milliyetperverli -
ğin ticarete müfrit tahdidat tah
mil etmesine müsaade etmeme -
lidir. 

2 - Beynelntllel ticaretin in -
kişaf edebilmesi için beynelmi • 
lel ticari münasebetlerde fark 
gözetmemek bir kaide olmalıdır. 

3 - Ham maddeler ve ticari 
emtia istisnasız bütün milletler 
tarafından temin edilebilmelidir, 
. 4 - Ticari emtia alış verişine 

aıt beynelmilel anlaşmalar müs
tehlik memleketleri ve bu mem • 
leketler ahalisini himaye edecek 
şekilde tanzim edilmelidir. 

5 - Beynelmilel mali müesse
selerin nizamnameleri ve mali 
anlaşmalar esaslı teşebbüslere ve 
bütün memleketlerde bu teşeb .. 
büslcrin devamlı inkişafına yar • 
dun edecek ve bütün memleket· 
lere refahlariyle telifi kabil ti -
cari usuller vasıtasiyle tediye 
imkanı verecek tarzda yapılma
lıdır.,, 

Mister Cardell Hull'ün bu b~ 
yanatı, Amerikanın harpten son
ra da Liberal bir dünya aisteml 
kurulmasını istediğini gösterir, 
Amerika gibi, zengin ve büyük 
sanayiine bütün dünyayı açılç 
bir pazar olarak kullanmak isti • 
yen bir memleketin, yarın ken • 
disine bütün kapıları açan bir 
nizama taraftar olması kadar ta
bii bir şey olamaz. 

Fakat gariptir ki, bu beyanati 
tetkik eden Berlin radyosu, Al
manyanın da ayni maksatlar için 
harp ettiğini ve Amerikan Hari • 
ciye Nazırının ileri sürdüğü pren 
siplerle, Hitlerin muhtelif za • 
manlarda nutuklarında ortaya 
koyduğu davalar arasında tam 
bir mutabakat bulunduğunu jd -
dia etmektedir. 

Berlin radyosuna göre, Hitler 
de müfrit milliyetçiliğin vücuda 
getirdiği sun'i ekonomik dıvar -
ların yıkılmasını beynelmilel ti
caret sahasında Almanya aley -
hindeki takyidatın kaldırılması • 
nı; bütün dünya kaynaklarından 
bütün milletlerin müsavat dai -
resinde istifade etmelerini; bey
nelmilel mali müesseselerin ta -
hakkümüne nihayet verilmesini 
istemiş, ve bunlar olınadığı için
dir ki, Almanya harbe girmiye 
mecbur olmuştur. 
Şu halde Almanya ile Ame

rikanın sulh gayeleri arasında 
hiçbir fark olmamak Iazımgelir. 

Bu takdirde akla gelen ilk su
al şudur: 

O halde niçin harbediyorlar? 

AFRiKA HARBi 
(Baş tarafı 1 incide) 

esnasında ve müteakiben alınan 
esirlerin mikdarı 18 bin ile 19 
bin arasındadır. 

Addis _ Abeba'nın cenubunda 
halen devam etmekte olan göller 
muharebesinde. kıtalar, iki fırka
nın bakayasından mürekkep bu
lunan düşman kuvvetlerine sü
ratle yaklaşmaktadır. Dün, ce. 
nuptan terakki eden ileri Jntala
rımız, düşman dümdarları ile 
şiddetli bir çarpışmadan sonra 
aralarında birisi liva kumandam 
General olmak üzere bir mikdar 
esir almıslardır. 

Malta üzerinde 

Müstacel karar yok 
Vaşington, 21 (A.A.) - Roose-

Londra, 21 (A.A.) - Bufün velt, dün gazeteciler toplantısın
Avam Kamarası suallere tahsis da beyanatta bulunar;ık yakında 
edilen celseden sonra gizli bir cel kongreye bir mesaj göndermek 
se akdetmiştir . . Bu hafi celsede niyetinde olmadığını beyan et -
harp malzemesı meselesinin gö- mistir. Bu beyanat, "büyük ka -
rüşüldüğü tahmin edilmektedir. 1 ra;" ın bildirilmesine intizar e -

Ouvre gazetesinin bildi_rdunn_e 
(!Öre, dün akşam Basve,kale~ bı
nasında Amiral Darlan ın rıya -
setinde bir Nazırlar konferansı 
vımılmıstır. 

J]en ve reisicümhurun bürosun -
da istical gösteren yüzlerce ga -
zetceiyi inkisara uğratmıştır. 

Malta, 21 (A. A.) - Dün Ma1-
tada altı alarm işareti verilmiş. 
tir. Sabahın ilk saatlerinde yapı 
lan birinci akında, kücük mik 
darda düşman tayyaresi. bomba 
lar atmış ve bu bombalar sivi 
halka ait binalarda oldukca mii· 
him hasar vukua aetirmistir 
Bir kaç kişi ölmiistür. Bazı kim
seler de kayıptır. Bunların enka2 
altında kalmış olduğu sanılmak· 
tadır. 
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--~ 

, 

Yedek Subaylar'" 

Yoklaması 

lamaları 8 Haziran 041 gilnilnden 201 
Haziran 941 gunune kadar devam e- 1 

iilecektir. Yokl:ıma gilnlerl haftanın 
'>azartesi, çarşamba, cuma günleri sa-
at 8.30 d:ın 18 e kadar, s lı ve pcr-

Fatlh Askerlik Şubesinden· 1 - ı;embc gilnlerl öğlC'dC'n sonra saat 14 
Yedek subay yoklııması l Haziran ıfon ıs e ksıdar aş"ljhrf:ı ynzılı \'esi -
041 den 20 Haziran 941 günilne ka- ltahırla birlikte bizzat Milrııcaat cde-
dar devam edecektir. 'C'klerdir. 

2 - Her yedek subay yoklamaya 1 _ Emekli subav ve memurlar: 
bizzat $!f'lnıl"k mecburlvC'tindedir. a) Nüfus huvıyct cüzdanının tas-

A - Rahatsız olup gelmuyecek hı~ 1ikli sureti. 
de olanlar (Mahalli hiikômet tabi- b) Maaş rt'<;J'l'I <;cr>rdi ( ncrn:ıt), 
binden mu"i:ıddıık raPora baifüyacık- c) Varııa askerl•k vcsıka ı. 
lan taahhütlil mektuba subc deftt'- d) Herhangi bir frn ubeı;'"lde ih-
rinde kayıilı olduğu sıra kayıt nu - Usas yapmış ı e d ploması. 
marası ve rütbe ile sınıfı"lı b ldır - e) Sıhhi subayların dıploma ve ih-
m('k sartiyle subf've gönderecektir. 1 tiı;as vesik sı 

(Mesela 6/JO gibi). o İki adet 4,5 x 6 e'>adındn \c,i-
3 - Hukü'llet ll"emuru olun da be- kalık fotogrdf, 

rayı vazlff' subc mın•aknsı har:rinde 
olanlar (Ta,•zif edildıklcri C'mrin su-

2 - Yedek subay ve asl<eri mc· 
murlıır: 

a) Nufus hu\ iyct ciizdr nının tas-
dikli sureti. I 

bl Askcrlık ves'kım (TC'rh'~ tez -
keresi, ycdPk ııub:ıy d'plo.,, ı;ı). 

c) Hcrham:i bir fen cubr hde ih-
tisas yaomı 1 <' diplom.,c:1. 

d) Sıhlıi subaylnrm dıplomn ve lh-
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HA Lİ S 

rC'ti) <:C'rbc~t meslek sahibi olun da 
Har.ıran ayı zarfmda harirte bulu"l
maları mcr·burf olanlar (bu merhu
riyeti bıılıındukları mPh ilin cmnfvf'+ 
rnüı'hlrlüğü ven i\mirliklf'rlr1den ala
caklnn VMikıılar) ;vnklamıll rını 
kerre dııh'lindckf veo;:ıiki m<'ktuola 
gdndermC'k sı.ırctlvle yarf.,,.arııklıırdır 
Ve , fk!;İ7. l!ÖnderilC'n mf'ktuolnr mak
bul dC'eildir vr yoklamaya gelmemi~ 
:ıddedileceklC'rdir. 

ticns \'cslkac:ı, H A S A N Ö z L Ü U N L A R 1 dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükem m.-.lidlr. Çocukluın 
el İki adC't 4,5 X 6 <'b d nd:ı vesi- ' 

4 - Mektupla vok1:ını..,•:ırını vap
hracııklarla blu:at yoklam 1nrırı varı

tıracak subavlnr ızet"rf'C'"'<leri as:ıeı

daki vesııikl dC' taahhütlü mektupla 
gonderccC'klC'rdir. 

5 -- SubC' mmtaknsı haricinde olup 
aa )"Oklamalarını voptıracaklıır lste
rıilcn vesaiki bir dilekçe ile sube bas
ka-ılnrınn müracaat etm,.k suretivle 
yaptrrabilC'f'ı:>klcrdir. (Maliye müfet -
tişlC'rınc ıılttır.) 

6 - Gt>rek mektupla. cerek dllelt
<'e ile rn"'"""ı.,tııırdıı niifuc: cii7.danla
rmda 940 yoklamn<ında ynzılmış SUbt> 
d<'flC'r "ırı:ı kayıt numar:ı"ı ve rtitbe 
il<' mı'ırıın bildirilrne~i liı.,nnn'T 

(1\leselfı: vPdek Top. Tl!M 4/lflO gib ) 
7 -· Yn'ı:lamav:ı ,ııC'lmiyC'nkr usu

lilnC' •evf kan mektuola Taphrll'lıyıı"l-

lar 1076 nul'l"aralı kanuna eöre (50) 
lira ce7. va tfıbl tutufacııkbrdır, 

8 Hazira"l 2 !;fndC'n 7 "inr kıırhr 
(Kimyaecr, levazım. vctrr1rırr. dic:,..ı 

kalık fotograt, ~ımlliiilm•:mmım 'leıvU nemasına, diş çıkarmahırınıı, çabuk yürumelcrine tesiri ka t'id ir. 

Halen İ tanbulclan h .. r m h lkr-
ele bulunan emekli ve yedt>k "ubny
lnrla askeri memurlar yuk rıd 1 ya

'lılı vesikal:ırın bir<''" ııur1>tlerlni bu
lundukları yerin ıı kerl k şubt"'" "f' 

'llilracaat ederC'k pul llsnk etmek,,f-
7.İn tasdik ettirip taah1ılit1ü bir mek
tupla şubemize gönclf'nniye mecbur
durlar. Mektuplarında bulunduk! '" 
nınhallln açık adresini yazmakla mü
k.elleftirfo ... Senelik ihtivat yoklnma
•ma işt•rak etmlyen veya trşrada o
laıılar yukarıda vrzılı vesika suret
leriylC' bulundukları vC'rleri bildir -
nıivC'nler l07G "'nvılı kanunun ın "ll'l< 

~ecirıe t1>vf knn elli lir:ı n:ıra 

• tbik edileceği ilün olunur. 
cezıı • 

Kııdıköv Veril Askerlik Sube"ln · 
':len: Yedinci kor mıntak, SIT'd n Ka
"lıköy mınt kıısınn yer dC'I( ştır<'r 
(330 - 150) sicilli f'l'llekli topı:ıı vuz-

Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine 

r' rr l antalı ve elmas l ı saa t demek. bi r kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demekt ir. Çünk ü: 
Pırlantalı 'e elmaslı saatlerin bulun hakiki evsnfı meşhuru alem olan s 1 N G E R saaUerınde top-

lanmıştır. Bunun ıçln: Saat alacağınız zaman. tereddütsuz S l N G E R saati almalısınız ve saatin Uze
rindeki S i N G E R markasına, müeşsesemizin adresıne dikkat etmen iz lazımdır. 

Modayı takıp eden hC'r asrı kadın için kıymetli tasl.ırlyle ve nefis işlemesiyle hakikaten nazarı dik-
tati celbeden böyle bir harikulade s i N G E R saatıne .. ahlp olmak adeta bir saadC'ttir. 

Si GRS ATİ Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Giizc) HEDİYELİKTİR 

No, 82 · A 200 Elmas ve 11 pırl a nta lı 500 Li ra, EMSALL ER i Gi Bİ 15 SENE GARANTİL İ DiR. 
Dikkat: Sınger saaUeri İstanbulda yalnız Eminonü merkezlndcki mnğazamız.dn satılır. İstanbulda 

' yoktur. Adres: SINGER SAAT l\lnğazal .. rı. İstanbul Eminönü. No. 8 •••r::ıı••mı• 
subeml7 

e<'zacı, tabipl 'lınıCırı9 alt biıt·ı,, rii•'l" hasL~ı Sııkrii oi!lu Muı;t-ıfnnm dl"rh • 
subaylarmm voklnmalıırı vapılıırıı'<lır. Kadıköy şubc,,ine murııl atı tebliı; ___ :R 

9 - flqzirnrım 9 wndan 12 ~ne ~unu~I ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ ~ 
kadar (Ton. heııno memuru. nııkllve. '~..a' 
i~ihkfım. Oto.) sınıfına alt bütün rilt- ~ ~~ 
be subaylarmm y.oklamaları yapıla- KAYIP: Rize nufus memurlu- 1 ~ 
caktır.) ğundan aldığım ve icinde asker-ı 

10 - Hazır .. ,, l:\ df'n lll crıııı k<>dar lik muamelem kayıtlı nüfus cüz- ~A"<""..a PA R A 
(Muhabere, sQ\•arl, demlryol, jandar- danımı kaybettim. Yenisini ala- .,._ ~\ , 

ma. hava, ölçme. harita, imam. adli cağımdan eskic;inin hiıkmü kal- l' iiii;~2"?~,.~~:liiillllii!~ müşavir, sanavii harblve) ııımtfına ait mamıstır. - R izcnin YeniköY \ \ 
bütün riltbe subaylarının yoklamalan nınhallcsinden 3:10 do~unılu l\hıs \ H~ 1' AT _Y ARIŞIS I N ~ 
yapılacaktır. tafa oğlu R e it D e m irer. 1 DIREKSIYONUOUR .=:::.ııııı::ıı:ııı... 

11 - Haziran 16 smclan Hl zlne 
kadar (Deniz makine. deniz güverte.! KAYIP: Stinnene askerlık şu- __ 
sanatkArlar, munmelAt merıuru) $1- besinde sekizinci alayın ucüncu 
11tfına ait bütün rütbe subaylarının tabur u n un onuncu bölüği.inde 
yoklamaları yapılacaktır. mukayyet bulunan askeri terhis ~ 

12 - Haziran 18 den 20 sine kadar tezkeremi kaybettim, yenisini a- ' 
(Bütün rütbe piyadeler.) lacağ ımdan eskisinin hiikmi.i vok ' 

13 - Bu yoklıımalıırrfa aı;;ı!hdaki tur. - Siirınenen in K e mer li k (). r T 1 B k ' 
vesaik asıllariyle birlikte tasdiksiz o- y iinde 326 doğumlu Necip oğlu • ş an ası E 

ioARESiNı 8iU.. ıs ·sANıc'AsıNoA 
iKRA~Lv~ı,.L HE;?A.ı:!. ~ÇAR 

ıarak beraberlerinde bulundurulacak- Recep . Küçül< Tasarruf ı, 

trr. ---=~-------------~-, A - Terhis tezkere"'!. tekaüt emri , 
veya dil!er aııkerl ve~alk $UretlC'rl, KAYIP: Kasımpasa Bahriye Hesapları 1941 

Kumandanlığından almış oldu -
B _Nüfus cCizdanı, iki adet fotog- · iKRAMiYE PLA-· NI ğum askerlik terhis tezkeremı 

raf, H ki dlşc;i. vetel"i- kaybettim. Yenisini alacağımdan 
C - e m, eczacı, hükmü kalmamıştır. _ Ak<:uİt - ı Keşideler .• $_ ubat .. 2 Mayıs._ ı At us-
1 · d'ploma ve ihtisas vesik3 tk hl d 1'er erın ı bat kazasının Cıwnna knr iyesin . : tos, 3 ıncıteşrın tarı erın e ya-

suretleri. den Nezir ojhıllarından l\1chme t • pılır. 
D _ Milhendis ve kimyaııerlcrin 41 

İkramiyeleri hangi şubede ihtisastan bu1undui:u 
(Su, elektrik, yol, 11Ah) gibi vesaik
leri. 

14 - Halihazır mııhalle f!rnniyet -
l<'ri tarafından tasdıkli ikamet se- i 
nedi, 1 

15 - Her smıf için tayin edilen 
günlerde yoklamaya gelinmesine ria
yet edilmesi, 

oğlu Hay ri, 315 doğumlu. 19 

1 adet 2000 Liralık =2000.-Lir a 
3 .. 1000 • =3000.- • 
2 .. 750 • = 1500.- • 
4 .. 500 • = 2000.- .. 
8 .. zso • =2000. .. 

35 • 100 .. =-~3500.- .. 
80 .. so .. = 4000.- .. 

300 - 20 - =6000.- -................................................ 

SUMER BANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikalara Müessesesi 

Kayseri Be:: Fabrikası Müdür iyetinden : 
Fabrikamız Tamirhanesinde çalısmak üzer e d e n e m <' neti

cesind e ve ghstereccklC'ri ehli yete göre ücr e t i t.csh it edilme ~ 
sartiyle (8) Tornacı (1) Frt-zel:i ( J ) P u l an yacı (l 0 ) tesv ıyccı 
:6) döküm kalıpçısı (1) modelci alınacaktır. 

İstcklılerin Fabrikamız müd i.irliiği.ine şimdıye k a d a r ça
lıştıkları yerler in bonservislerri ve h i.isnü h al v a r akalariyl e 
birlikte müracaatları ilfın olu nur. 

16 - Yoklama sabah s.ıat 8,30 dan 
12,30 za kadar. Öğleden ııonra 2 den 
18 ze kadar devam edPceğl, ~' .. ml~''~F~* .... •~a11111111 .......................... m!lm .. 

İstanbul A s live İkinc i Hukuk 
Hakimliğinden:~ 941/400 - Da
vacı Ali Şevket Erktin tarafın -
dan müddeaaleyh Yemiş civarı 

TütünJ?iimruk. Pangaltı X o. JO f 
da maruf t u zlu balık tfıciri Nihat 
ve Nuri Ali aleyhlerine açılan 
552 lira 50 kuruşun tahsili d a - ı 
vasından dolay ı tebliği m u ktezi 
davetiyenin mumaıleyh Nihatın 1 
yed ek subay olarak askere gitti· 

17 - Temmuz 940 ve daha evvelki 
f."enelerde yaş haddine uğnvanlarm 

nufus cüzdanlarına yas haddini' ui
radıklan kaydedllecdlnden liUbeye 
milracaatlan illin nlunur. 

Jf 
' 1. T Omen Aıl<erllk Dairesi Bıışkan · 
lı ğ ından: Yedek subay yoklama1armın 
2 Hazirnn 041 gUnü baslıyarıık ::ıo 
Haı.irnn 941 gQnü nihayet bulacağı 
evelce gnzetclerle bildirilmişti. Bu 
yoklamaların 20 Haziran 941 Cuma 
g{ınil nihayet bulnrağı ilfın olunur. 

* Fatih Asker li!< Şub eıl "den: Yd, S, 
8. Ml, Mc. M. Emin oğlu M. Ali 
·(590 - 117) 1031 İstanbul. Adreııi: 
Kadıköy Feneryolu Nail Bey köş -
'ktlnde. ht: Galata Balıkpazarı Kur
şunlu Han No. (26). 
EMEKLi VE Y EDEK SUBAYLARLA 

AS KERi MEMU RLAR! ŞUBEYE 

DAVET 

ıırl TAN Gazetesi l 
ilan Fiy t arı 

Ki"$ 

Başlık maktu olarc ·- 75{) 

ği tebliğ ilmühaberi n e> verilen 
şerhten anlaşıld ığından ve h a li
hazır ikametJi(ahınm da meçhul 
bulunması dolayısiyle ilanen teb
liğine ve emri muhakemenin 161 
6 941 saat 14,30 a tayinine mah
kemece karar veri lmiş olduğun
dan tayin edilen işbu ı?Ün ve sa
atte mumaileyh in mahkemeye 
gelmesi aksi takdirde hakkında-

] inci sayfa santimi 500 ki muhakemenin gıyaben bakı -
? 300 lacağı bir ni.ishası mnh keme di-

l 
.. " " " vanhanesinc asılmış olan daveti-
./ ]()() yenin teblif!i makamma kaim ol-

,, " " ?:;; mak üıere ilan olunur. 
5 ,, ,, " ., 
ifan snuf mmıda •• 5() 1 KAYIP: !atih as~erlik şube: • .1 ı;inden aldı,gım terhıs tezker emi 

O ' W 1 kaybettim. Yenisini a lacağımdan 

ARANIYOR 
l\Iülga Post a Nezareti m u h a

sebesinde m emu r iken m iitarC'kc 
senı?lerinde Galatada Vo.vvo:ia 
caddesinde diğer b ir i ile ortakla
şa icrayi ticaret ct m is olan Ha
lim'in ner ede olduğunu b ilC'n le -
rin "TAN gazetesinde M üni r B e
rl.k,. a d resine b ildirme leri r ica o
lun u r . 

KAYIP: Alemdar nü fus m e
murluğundan almış olduğum 
( A s keri durumum d a icerisind c 
yazılı) nüfus kağıdımı 16 M;ıyıs 
94 l cuma Ji(Ünü kayb ettim. Y e n i
sını ç ıkaracağımdan eskisinin 
hükm ü yoktur . - Ri7.e , ·ilayeti 
Knradere nahiyes i Ka:rnh:ıı;ı kii
viinde n Kiiskü oi!u11arından Sii
lc~·ınan oğlu Abdülkerim, 1316 
doğumlu . 

KAYIP: D üzc e a sk e rlik $Ube
c;inden aldı_ğım t e rhis vesikamı 
kayb e ttim. Y enisin i alacağımdan 

(. ... ,, .... , ti /)/i1\ 11,()L que j(> <lois 
111011 • ..;011 ri re ı>clfltan f ! 

C'est ıui Qui, tous lcs matıns et tous les soTrs, 

ecıo t., 

Semt i 

Beyoğlu 
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Ycnicnmi 
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Hasköy 
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Beşiktaş 
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Yukarıda yazılı gayrimenkuller 31/5 1!142 günü sonuna kadar k iraya 
ver!le<.·ektir. İhalesi 28/5 941 günti su t 14 de yııpılacağından, isteklile-
rin Beyoğlu Vakıflar MüdUrliığune müracaatları. (3876) 

Müd:anya Belediyesinden : 
Mudanyada vapur iskelesi yanında \ e deniz kenarında beledi· 

ye m lı gazino ve lokanta uc sene ınuddetle kiraya verıleccklir. 
2 - Yazlık ve kışlık mahallerı lht.va eden bu gazinonun yazlık kıc;-

1 mı 684 metre terbıinde olup 18 kameriye ıle 3 X 27,5 metre terbiinı:ic 
bir de sayellği mevcut ve bunların uzcrlerl gayet saglam renkli ve renk
siz süslu bııranda bezi ile örtülu bulunmaktadrr. 

3 - İhale 6 Haziran 941 Cuma gunil saat 15 de Belediye Enclime-
nlnre ve açık arttrrma usull ile yapılacaktır. -........ 

4 - istekliler yaz ılı gUn ve saıate muvakkat teminatları ile E ncü
mene \'e şartnamC"siııi görmek istiy<.'ııler m<'saı saatleri içınde Beledıye 
Muh;ısebesine müracaatları ilan olunur. (3956) 

SİZİN DE 
ETTiGiNi 

TAKDİR 
··zERE 

Asrı m ı zı n modasının zarafet ve inceliği ne inzimam eden 
üstad t erziler in mahareti, kadın da gençliğe matuf ıayan l hay· 
ret bi r beden t enasUbü arzcder. 

Fakat yDz ve onun hututu gevezedirler. Eöer bu nol<
taya ı ~z ı m gelen ihtima m goaterll mezse, seneler bu hıt · 

ları buka la rın a ·pek ça buk fa rk ettirir ler. Bu, sizin b ir 
sırrnız dır ki. ufa k bi r dikkatslz llk veya ih ma l neticesi ra

kl belerlnizin d i ~ kat nazar ı n dan uzak kala maz. İ şte sen ~l e· 
rin (bilhassa nazik ve ha11as el itl ere musa ll at ola n o t ah -
rl pkA r senele r in) ci ldin ize çizmekte o l d u ğ u on binlerce (bl· 
dayette gayr i mahsüs) ince çizgilere ihmalkar kalmayın ız. 

:Zama nla ci ld lnlzl sold uracal< olan ve sizi pek çok defa vakitsiz ha· 
rap eden bu ~rızaları akşam ve sabah KRE M P ERTEV'le yapaca· 
g ınız ufak bir masajla refcdinlz KRE M PERTEV'ln bu muclzeıl ne 

yüz binlerce he mcl nsinlz gibi siz de hayret ve mem nunlyetle phlt 
.,ıa c aksın ız. Göreeekıln lz ki sim an ız, ebedi gençli!jl"lzl herkese m•ll 
•urane sôyllyece ktlr. 

KREM P ERTEV'ln terkibindeki faa l anasır en derin çlzgllerl bile 
iza le de gecikmiyecektlr, Bugunden itibaren siz de bi r tüp K R E M 
P E R T E V' i tuvalet masanızda bul undurunuz. O, ayni zama nda 

rüzgarl ar ın v e kuvvetli gU neşln e n iyi mu hafızıdır. 
Betlktaı Asker lik Şubeal nden: Be

.. ktas askerlik şuberinde kayıtlı he
nüz yaş haddine uıtramamış olan e
mekli ve yedek (F..skl tlıblrle birinci 
ve ikinci smıf ihtiyat zııbitan ile me
murini askeriye) subaylnrln askert 
memurların senelik yoklamnlarma 1 
Haziran 941 günfindcn itibaren baş
lanacak ve 20 Haziran 941 aksamı ni
hayet bulacaktır. Bu yoklamaya !s
t'lnbuld:ı bulunın levazım. veteriner. 
eczacı '\'e tabiplerin yoklamaları 1 
Hıızlrnn 941 g{lnOnden 7 Haziran 941 
gilnüne kadar dc,·am edilecektir. Di
l!rr ı;ubav \•e askeri memurların yok-

, _ , PSkisinin hi.ikmii kalmamıştır. 

Doktor Hafız Cemal Ri7.eniıı H e nde m oğlu kö~·iinden 

Dahiliye Mütehassısı 
İrfris oğlu 1314 doğumlu İ:.mail 
M ani. 

Aıtabe srrasıyıe büıun hıısıaıııt- j !arın resimli olarak tedavisi ve 1 
tarifi. Her zaman. herkesin ya- ı 
nmda bulunması 11\zım olan bu 
güzel eser nefis eli tli olnrak yal
nız 1 liradır. Bütün btıyllerden 
isteyiniz. Toptan satış yeri: is
tanbulda Yedl.giln ldarehanesldir ' __ ., eskisini n hükmü kalmamıstır. 1 

Rize li 1327 doğumlu İsmail oğlu 
llüscyin. . 

Devlet Oemiryolları ve:Li~anlan işletme . idatesi .ılanJan · ' . 

Yapılan eksiltmesi neticesinde talibi çıkmıyan ve muhammen bcdeil 
206500 lira olan 20 kamyon 8 otobüs ve bir Tank kamyonu ve yedekleri 
30-5-1941 Cumn günü saat 15 le pazarlıkla Ankarada idare blnnsında 
satın alınacaktır. 

Pauırdnn h nsk a h er ~iin s nnt 
(2 - 6 ) ' 'n k ada r t o;t a nbul 

Divn~volu No. 104. 
T r l: n:ın ı:ı 

İstanbul C. l\liiddc iumumili • 
ği ndcn : İstanbulda bulunduğu 
anlaşılan Osmnncık sorgu haki
mi Şerafettin Bilge'nin acı len 

memuriyetimize mi.iracaatı. 

Sahip ve Neliriyat müdilrü Emin 

UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. $. T AN matbaası 

İstanbul C. Miiddeiumumili -
ğinden : İstanbulda olduğu a n la
sılan Bulanık hak imi Naim Ak
den iz'in acilen m c muriyetimize 
müracaatı. 

Bu işe girmek Jstiyenlerln kanunun tayin ettiği vesikaları hlimikn 
ayni gun snat 15 e kııdar komisyonda isbatı vücut etmeleri Uızımdır. 

Şartnameler Anknradn malzeme dairesinde, Haydnrpnş da tescllum 
ve sevk ~alliğinde görülebilir. (3660) 

) 


