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'Yüzde 5 Faizli Hazine Gir it Harbi 
Kanlı Bir [ 

Safhadadır Tahvilleri Çıkarılacak 
Bu Tahviller, Banka ve Şirketlerin Ayırmakta 

ı1• Oldukları Karşıhklar ve İhtiyat Akçaları 
Mukabilinde Bu Müesseselere Verilecektir 

Resmoda Süngü 
ı Muharebeleri 
1 Devam Ediyor 

Maleme Mınta kas ında 

Almanlar Tutundu 
Anbra, 23 (TAN Muhabirinden) - Yüzde 

beş faizli ·hazine tahvilleri ihracrna dair liıyilıa 
meclis ruznamesine ahnmıştır. Layihanın encü
menle·rde aldığı son şekle göre, banka ve şirket
lerin ayırmakta olduklan karşılıklar ve ihtiyat 
akçeleri mukabilinde verilmek üzere Maliye Ve
kiiletince yüzde beş faizli ve altış8' aylık faiz 
kuponlarını muhtevi hazine tahvilleri ihraç edi
lecektir. Umumi veya mülhak biitçe ile idare 
edilen dairelerle hususi idare ve belediyelere ve 

tedavil sermayeli teşekküllere, 3659 sayılı kamı
na tabi müesseseler ve imtiyazlı şirketlere :ıit 
tekaüt sandıkları veya tekaüt ve yardmı sandık
ları ödiyecekleTi tekaiit aylığı veya tazminatma 
ve yapmıya mecbur oldukları yardımlara ,.e 
normal idare masraflarına kafi miktardan fa·tla 
paralarmı bu tahvillere yatrrmıya mecbur tutu
lacaklardır. Mezkıir sandıklar bu tahvilleri ter
hin edemiyecekleri gibi, mahiyet ve şekli her ne 
olursa olsun hiçbir muamelede kullanmıyacak-

Almanlar , 

ile Asker 

Devam 

Tayyare 

Sevkine 

Ediyor _ sermayesi bunlar tarafından temin olunan mii .. lardır. (Devamı: Sa. 5, Sil. 5) 

\..---------·-·-·-· ,.) 

ingiltere 

Vichy'ye .Karşı 

Cephe Ahyor. 
ingilterenin Fransaya karşı tatbik 1 
edebileceği teelrler :SUolar olabi
lir: 
1 - Amerika sahillerinde ve de
nizlerde bulunan Fransız. gemile
rini müsadere etmek, 
2 - Şimali Afrika ile Fransa a
rasında isliyen vapurların seyrü
seferini menetmek, 
3 - Suriyeyi işgale teşebbiis ... ı\l
manlar adalarla meşgul olduğu i
çin bu hareketin kolaylıkla başa
rtlması da mümkündür. 

111: Zekeriya SERTEL 

1 ngiliz Hariciye Nazırı Mister 
Eden, evvelki gün Avam 

k.amarasında V ichy hükumeti -
tün aldığı son vaziyet karşısın -
da Ingilterenin hareket hattını 
izah eden mühim beyanatta bu -
lunmuştur. Mister Eden bu be -
yanatında Vichy hükumetine şu 
ihtarda bulunmuştur: 

"Ingiliz hükfuneti Vichy hüku
metinin hareket ve icraatım göz 
önünde tutmıya mecburdur. E- 1 
ğer Vichy hükfuneti düşmanla 
ilan edilen iş birliğini tatbik ~ -
derek harbi sevk ve idaremııe 
zarar verecek veyahut düşma -
nın harp gayretine yardım ede -
cek bir harekete kalkar veya 
böyle bir harekete miisaade e -
derse, düşmana nerede raslarsnk 
orada hücum için kendimizi pek 
tabii olarak serbest addedece -
ğiz ve artık askeri planlarımızın 
tatbiki hususunda Fransanın iş -
gali altında bulunan kısmı ile lm
lunmıyan kısmı arasında hiçhir 
fark gözetmiye kendimizi mecbur 
addetmiyeceğiz.,, 

Bu ihtar, Ingilterenin artık 
sabrı tükendiğine delalet eder. 

Ingiliz hükumeti, yeni bir düş
man daha kazanmış olmamak, 
Fransaya Almanya tarafına geç
mek için vesile ihdas etmemek, ve 
mütareke aktedildiği zaman Fran 
sız istiklaline hürmet edileceğine 

..\ dair verilen sözü tutmuş olmak i
çin Vichy hükuemtinin İngiltere 
aleyhine müteveccih bütün hare
keÜerine karşı müsamaha ile mu 
kabele etmeyi tercih etmişti. 

Fransız fabrikaları Almanya i
çin tanl<, tayyare ve harp mdlze
mesi yapmak suretiyle Almatı . -
yanın harp gayretine yardım edı
yordu. Ingiltere ses çıkarmadı. 

Cenubi Amerika ve şimali Af
rikadan Fransız vapurlariyle v.e 
Fransa yoluyla Almanyaya ,_mu
him miktarda harp sanayıın~e 
kullanılacak ham madde getırı -
liyordu. Yalnız geçen ay Alman_ -
yaya sevkedilmek üzere Marsıl
ya limanlar.na çıkarılan ham mad 
denin miktarı 180 bin tonu bul -
muştu. Hele şimali Afr.ibdan 
Alman harp sanayiinin şıddetle 
muhtaç olduğu bir takım maden 
cevherleri getirtilip Almany .. ya 
sevkolunuyordu. İngiltere bunu 
da müsam~ha ile karşıladı, itiraz 
etmedi. 

Nihayet Vichy Suriyedeki h~
va üslerim Almanlara terkettı. 
Bunwlla da kalmıyarak Suriye 
ordusunun stok malzemesinden 
bii" kısmını Iraka gönderdi .• 

(Devamı: Sa. 5, sti. 6) 

• 
İngil iz Tebliğ ine Göre 

Ka ndiyadaki Almanlar 

İmha Edilmişti r 
Kahire, 23 (A.A.) - Orta $ark 

umumi karargahının bugünkü 
tebliği: Giritte: Diin bütün gün 
ada, düşman tarafından bir ta
raftan paraşütçülerle, diğer ta -
raftan havadan nakledilen asker
lerle yeniden kıtaat indirmek i
tin muannidane bir gayretle ya
pılan şiddetli hücumlara sahne 
olmustur. Düşman muvakkaten 
Kandiva ve Rcsmo'da tutunmıya 
muvaffak olmussa da şiddetli 
sün~ü muharebelerinden sonra, 
Alman müfrezeleri imha edilmiş.. 
tir. Simdi bu iki mevkide de va
zivet memnuniyet vericidir. 

Dün gündüz Maleme'de mu -
kahil taarruzumuz kısmen mu -
vaffakıvetle tetevvüç etmiş. fa -
kat daha sonrlı dü~man bu böl
geye mühim miktarda takvive 

F B kil · · A ·r ı Darla Fransız harp geı•ıı· ·. ı'nde ktıvv<'tleri indiraıiye muvaffak 
ransız aşve muavını mı a n "' olmuştur. Harekat devam etmek 

A. Darlan'ın Amerikaya 
Fransızlara Verilen Son 
Bir Hitabı Teminat 

tedir. 
Alman zayiatı da ııösterecek -

tir ki. Britan:va ve İmparatorluk 
kuvvPtlerl hirbir zaman bu ka -
clar J!Ü>.el döi!üsmemistir. Kan -
diya bölvPsinde Yunan kıtaları 
da pek büvük bir kahramanlık
la döOüc:mpktedir. 

Paraşütçü akmı gece, 
gündüz devam ediyor 

"Hitler Bizden Ne 

Harp İlanı, Ne Filoyu, 

Ne de İ mparatorluk 

Toprağını İsted i ., 
r••llll lllllllllHlllll•H H llll• ll••IHlll ' 

i r'Frausa için yaşamak ve i 
! ölmekten birini tercih mev· ! 
! zuubahistir. Biz yaşamak şık- i 
! kını tercih ettik.,, ! 
=···-··-·-······-···-···-······-···. 

Vichy, 23 (A.A.) - Başve~il 
muavini Amiral Darlan, bugun 
Fransız milletine hitaben bir nu
tuk söyliyerek demiştir ki: 

"Şefimiz Mareşal . Petain~ Hit -
!erin davetine kendısının rızasıy
le icabet ettiğimi ve Al_man dev
let reisi ile yaptığım goruşm:nın 
gerek h ükı'.ımel, gerek ~endısı ta
rafından tasvip edildiğını sıze da
ha evvel söylemiş bulunuyor. 
Hitler benden filomuzun teslimı-

<Devanıı: Sa. 5, Sü. 2J 

Berlin - Vichy İşb irliğ i 

Garp Nısıf Küresine 

Şami l Değ ilmiş ! 

Dakar'ın Müdafaası 

Takviye Ediliyor 

Londra, 23 (A.A.) - Girit 
muharebesi. Welles'in fantazile
rine benziyen hayret verici bir 
manzara arzetmektedir: Suda 
koyu etrafındaki sema, acaip 
tayyarelerle, ziıızaklar yaparak 
yere inen paraşütçülerle ve mah
dut bir mevdanda yere inerk~n 
oarcalanan düsmanın asker nak
liye tayyareleri ile doludur. Par
calanan Alman tayyarelerinin 
enkazı, yerdPki Alman askerleri 

Vaşington 23 (A.A.) _ Öğre- tarafından büyük bir süratle kal 
dırılmakta ve bu suretle bu asnildiğine göre Amerika, Fransa-

nın Almanya ile yapacağı işbir- kerler, meydanı, baska tayv.are
liğinin gar nısıf küresin il lerın devamlı dalgalar halınde 
b 

1 
p e şam muvasalatına hazırlamaktadır . 

1J ı:n.mıyacağı 1hakkında Vichy Nakliye tayyareleri ise yerde 
hukumetinden resmi teminat al· ı motörleri d~ima harekeİ halin -
mıştır. Maamafih Fransız - Al- cle kalmakta ve bu uretle as -
man ış?irliğinin mütareke anlaş- kerleri meydana rıka~r cıkar -
ması ıcaplarına inhisar edecelii rriaz, yeni askerler almak üzere 
hakkında Vaşıngtonda tam temi Vunanistana hareket etmekte -
nat alındığına dair beyanatta dir. 1 

b_':'lunulmamıştır. Söylendiğine Harekat. bütün gece de devam 
g~re de. Vichy tarafından böyle Ptmektedir. Gece. gökvüzü. ziya 
bır temmat verilinciye kadar fişekleriyle . zivadar '.zler bıra -
Fr":"saya yıyecek maddesi gön- kan kursunlarla ve Ingiliz do -
derilmıyecektir. nanmasının "" ... niPktörl"'ri,rlp. ::rv-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) (Devamı: Sa. 5. Sü. 1l 
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1 Bugün 6 ıncı Saıtamızda i . . . . 
: : 

'Garbi Akdeniz Haritası; 
Garbi Akdeniz havzasını gösterir renkli bir haritayı bugün son sayfamızda 

okuyucularımıza takdim ediyoruz. Akdeniz muharebesinin muhtelif safhalarını 
bu haritadan takip etmek mümkündür. Kesip saklamanızı tavsiye ederiz. 

AMERiKA HARBE NASIL YAKLAŞIYOR ? 
Birleşik Amerikanın harbe fiilen müdahale etmesi ihtimali dünyayı meşgul 

~<len başlıca meselelerden biridir. Yakında neşPine başlıyacağımız bir seri makale, 
size, Amerikanın muazzam kaynaklarını nasıl seferber etti g~ini ve hummalı bir 

~ . 
şekildi!'' ·ı l hazırlandığnı anlatacak ve bugünkü Amerikayı tanıtacaktır. 

\.. ................. .,, ........... _____ ,,,_,, ........................ -- .. ·-··-·--· .. -··-·--··---··--- ··-·J 
1 

Giril sularında cereyan etmekte olan şiddetli muharebelere iştirak eden lngiliz donanmasına men 
sup hafü ciizü tamlar Akdenizde son süratle seyir halinde 

Girit Önünde (---~ K Eiif~V-A ZtY _E_!_) 

Girit Harbinde Tayyare İ le 
Donanma 

ingiliz ve Almanların Leh Çarpışıyor 
ve Aleyhindeki Noktalar . . .. 

(ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR) Alman lddıasına Gore 
Girit muharebesi bütiin diinya 

askeri mütehassıslarının dikkat 
\-c al3.kasını iizerinc toplamıstıt. 
Çünkü ' b n muharebe, şimdiye 
kadar tarihin kaydetmediği yeni 
bir harp sistemi ortaya çıkarmış
tır. Çünkü bu harbin neticesi, a
~ağı yukarı, Şarki Akdcn izin n1u 
kad dcratını tayin edecektir . .ı\.1-
ma nl arıo Giridi işgal etmesi, n~· 
kerli k bakı mından dikkate şayan 

bir hadise olacaktır. Ayni zanıan 
da Giridin Alman eline geçmesi, 
İngiliz donanmasının İskenderi
:ve ve Hayfa üslerinden serbestçe 
istifade edebilmesine mnni ola -
taktır. Giride yerleşecek Alman 
Stuka tayyareleri Şarki Akde -
nizde İngiliz donanması için bü
yük bir tehlike teşkil edecektir. 

(Devamı: Sa. 5. Sü. 4) 

lngiliz Filosu Ağır 

Zayiata Uğramış l 

De~izden 

Teşebbüsü 

Sevki yat 

Önlendi 

Milli Müdafaa 
ihtiıacları icin 

Ankara, 23 (Radyo ı?azete -
si) - Giritt1 askeri harekatın 
inkişafı hakkında henüz esrar -
perdesi kalkınış değildir. Alınan. 
lar bugün de ketfuni:veti muha
faza etmiştir. Yalnız İnı?iliz do
nanmasiyle Alman hava kuvvet
leri arasındaki miisademenin e
hemmiyetini resmi tebliğlerinde 
ve radyo konuşmalarında teba -
riiz ettirmekle iktifa eylemiştir. 
Almanlara göre, İngiliz donan -
masmın bu harpte uğradığı za -
yiat, bu donanmanın istikbalde 
Akdenizde oynıyacağı rollere 
tesir edecek kadar fazladır. 

Hükumet, Meclisten 83,ooo,ooo 
Lirahk Fevkalade Tahsisat istedi 

Ankara, 23 (TAN Muhabirin
den) - Milli Müdafaa ihtiyaç
larına sarfedilmek üzere hükii -
met Büyük Millet Meclisinden 
83 milyon liralık fevkalade tah
sisat istemiştir. Buna ait kanun 
liiyihası bugiin Büyük Millet 
Meclisine takdim edilmiştir. La
viha. bütçe encümenine sevke 
dilm~tir. 

Meclisteki müzakereler 
Ankara, 23 (TAN) - Meclis 

bugün Refet Canıtezin riyasetin
de toplanarak Türk ceza kanu
nunda tadilat yapılması hakkın
daki layih>nın müzakeresine baş 
lamıştır. Azadan bazıları ceza 
kanununda sık sık tadilat yapıl
masının mahzurlar1na işaret et
miştir. Söz alan Adliye Vekili, 
zaruri vazivetler karsısında ya -
oılan bu tadilata ıhtivac olduğu
nu, esasen Adliye Encümeninin 
de hükumetin bu noktai nazari-

Atina Büyük 
Elçimiz 

Avdet Ediyor 
Ankara 23 (Radyo gazetesi) -

Hariciye Vekliletinden . A !inada 
Türkiye büyük elçisi Enıs Akay
gene: 

"Sizin ve büyük elçilik me -
nıurlariyle ailelerinin ve tensip 
edeceğiniz kimselerin Tlirkiyeye 
avdeti için devlet denlzyolları 
idaresinin "Anl<ara,, vapuru tah
sis edilmiştir. Almanya h ükıimeti 
nezdinde icap eden teşebbüsat ya 
pılmıştır. 29 mayıs perşembe gü
nü Istanbuldan hareketi mukar
rer olan Ankara vapurunun emni 
yet ile seyahati için ayrıca lngil
'.ere, Almanya ve Italya ;1e te -
maslar yapılıyor. Şimdiden hazır 
!anmanız ve tertibat almanız mı.ı 
vafık olur.,, 

na iştirak eylediğini söylemiş, 
layihanın müstaceliyetle miiza
keresini istemiştir. 

•Meclis umum heyeti, bu nok
tai nazara iştirak eylemiş ve lfı -
yihanın birinci müzakeresini ya
parak hükfunetin teklif ettiği ta
dilatı kabul etmiştir. 

Londra radyosu, Alman hava 
kuvvetleriyle İngiliz donanması 
arasında ehemmiyetli bir harp 
olduğunu ve bu harpte İngiliz 
donanmasının kısmen zarar R:Ör
düğünü kabııl etmekle beraber, 

(Devamı: Sa. 5, Sii. J ) 

c-GÖNL~~ --GEC5RK EN ) 

Harp Sonrası Neşriyatı 
Yazan : Refik Halid 

Ywıan efsaneleri arasında, balmuınudan kanat takarak gökt 
yüks~l~n! fakat babasının nasihatini dinlemeyip güneşe 

fazla yaklaşt_ıgı .ıçı~ ~e kayalara yuvarlanan İltar', bir rivayet< 
göre bu marıfctı Gırıtte yapmış ve o felakete de ayni adada uğra 
ımştır. Bugün Giridin semasında bir, beş değil, binlerce İkar' uçu1 
düşmektedir. inanılmaz bir masal, fennin yarduniyle akd "'Ü< 
erer bir hakikat oldu. Şimdi orada korkunç bir paraşüt akını Jıii 
kiim siirüyor. Sonbaharda Çekmece civarındaki bddırcın "curna 
insi,, si gibi vurmakla sonu gelmiyen müthiş bir insan avı! 

.~arın harp ~itince okuyacağımız heyecanlı hatırat kitaplarında 
Gırıde yarah men, ormanlara saklanan takipten knrtulınıya ca 
balıyan ve tiiyler ürpertici vakalardan 'sonra, nasılsa canını ktır 
tarmıya_muv~ff~ olan bir paraşütçüniin de hikayesini bulacağız 
Ya, Airıka çollerıyle Habeş dağlarında vukua gelen muharebe
lerde açlıklara, susnzlnklara yerlilerin hücumuna uğrıyan ve te
~avi edile~.il'.en yaralarının,' ilaçsız bırakılmış zehirli sıtmalıırınıı 
tıtı·eme.Jerı ıçınde, hala silahını kullanmıya çalışan subay ve eı·le 
rin hatıraları? Her dakika, bu yerlerde münferit ne iedakarlıkln · 
ra katlanılıyor, beşer takati dışında sanılan ne tahammüller gös
teriliyor! 

Gazetelerde ve radyolarda dört cümle ile yazılıp söylenen 
nfak tefok, fakat hesapsız deniz, çöl, orman facialarının tafsilatını 
zihnimden, hayal kuvvetiyle tamamladığım zaman "Yarın ıçııı 
edebiyata ve filmciliğe ne mevzular!,, diye söyleniyor ve beşeri 
yete çektirilen ıstırabın derinliğine bakarak vücudümün ürprdi 
ğini duyuyorum. Bun ları harp devam ederken düşünmek pel, 
korkunç ... Lakin, yarın sulh devri gelince, top ve bomba sesleri 
kesilmiş bir dünyada, ocak başına geçip endişesizce okuyabilen. 
ler ne mutlu! 

Yazık ki, eskileriyle kıyas edilemiyecek derecede, ne kadaı 
n1iithiş olurlarsa o1sunlar hiçbiri yine - geçen harp sonu uC"şriy.:ı~ 
trnda te.:riibc eltiğimiz gibi - haris ruhları harp sevdas;ndan ko 
ruınıya yaramıyacak, insanları da harı> ateşine sürüklenmekteı 
alakoyaınıyacaktır; yani bir ibret dersi yerine geçeıniyec~ktir, 
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Sürp A9opta 
16 Apartıman 
Y aptırllacak 

f!Kmek8ugün12 °~ ~uhtekir 
Sur9une 

---o---
Kurus10Parava Gönderildi 

Fransız 
İmparatorluğu 
Bu9ün Ne 
Vaziyette? 

bir kısmını da ayarttı. 
1\Ialzeme bakımından. muka

vemet müşküldü: O kadar ki, 
nefer başına, ancak sekiz fişenk 
düşüyordu. Bir tarftan da, İs
panyol tehlikesi baş göstermişti. 
Ayni zamanda, Italyanın, Mısıra 
taarruz maksadiyle Libyada tah
şit ettiği kuvvetler, Tunus üze
rine tahrik olunabilirdi. 

Şehirde İki Koro 

Ediliyor Tesis 
S tılacak 

Fırınların ve 

Yerlerin 

İcap 

Diğer Gıda Maddesi Satan 

Kontrolü İçin Her Gün 

Eden Tedbirler Alındı 

3 Kişi de 

Mahkum 

Yeniden 

Oldular 

Fransız İmparatorluğu, ha
kikatte, kendi başına yaşayan 
müstakil bir alem telakki olu
nabilir. Bu idari istiklal, İm
paratorluğa, gittikçe genişli -
yen bir siyasi istiklal de izafe 
~debilir. Mütarekedenberi ce
reyan eden hadiselerin tesi
ri· altında- İmparatorluk ciiz· 
lerinden bazılarının mihver· 
le teşriki mesaiye girişmele
ri de bunun en bariz bir deli
lidir. 

Bütün bu vaziyetlerdir ki, Ge
neral Nogues'i mütereddit bırak
tı, ve neticede mukavemet iddi

Sürpagobun imarı için hazırla
nan planlar dün vali ve belediye 
reisinin riyaset ettiği daimi en -
cümendc tetkik ve planlardan bir 
tanesi kabul edilmiştir. Kabul e
dilen plana göre; dağcılık klübü 
yanından Sipahi ocağına kadar u
zayan tramvay yolu üzerinde yal 
nız on altı apartıman yapılacak -
tır. Bu apartımanların arka c~p
hesi yeşUlik olacak ve bu yeşıl -
lik sahası Harbiyedeki Emlak cad 
desinin arkasına kadar devam 
edecektir. Apartımanların ön 
cephesi de sütunlu olacaktır. 

Ticaret Vekaleti, halk tara -
fından gıda maddeleri istihlakin
de gösterilen israftan kaçınma te 
mayüliinü iyi bir şekilde karşıla
mak için; Ankara, Izmir ve şehri 
mizde imal edilmekte olan kilo -
luk ekmeklerin badema 950 gram 
olarak imaline karar vermiştir. 
BunUn üzerine belediye narh ko
misyonu dün belediye iktısat mü 
dürü Saffet Sezenin riyasetinde 
toplanmış ve Ticaret Vekaletinin 
yeni kararını tetkik etmiştir. 

Eminönünde Maksudiye ha -
nında Nişadır ve jelatin üzerine 
iş yapan Marko Pardo ile Sirke
cide elektrik levazımatı komis -
yoncusu Yako Kabay ve Baruh 
Kabay biraderler hakkında veri
len sürgün ve nakdi ceza karar-

dır. ları temyiz mahkemesince tasdık 
Belediye iktısat müdürlüğü bir edilmiştir . 

asından v:azgeçirdi. 

* * Mütarekenin, Şark ordusu 
kumandanı Mittelhausser 

tarafından kabul olunmasında, 

General Nogues'in dönekliği ka
dar. tayyarevle Beyruta giden. ve 
gerek kendisiyle. gerek yüksek 
komiser M. Puaux ile tamsta bu
lunan General Vevgand'ın va
ziyeti de müessir oldu. 

Bu temasta neler konuşulduğu 

M ısırçarşı sı 
Mısır çarşısının perakende gı -

da maddeleri hali haline getirıl
mesi için yapılan tetkikler sona 
ermiştir. Müzeler idaresi ile be -
lediye çarşının müstakbel şekli 
hakkında müşterek bir rapor tan 
zim edememişler ve ayrı ayrı ra
porlar hazırlıyarak Maarif Ve -
kaletine göndermişlerdir. Bele -
diyenin hazırladığı rapora göre 
Mısır çarşısında yeniden pencere 
ve dıvru:ların bazılarında da delik 
ler açılması icap etmektedir. Mü
zeler idaresi işe Mısır çarşısının 

aynen muhafazasını ve hiçbir ye
rinde pencere açılmamasını ve 
çarşının bugünkü çehresinin m~
hafaza edilmesini istemektedır. 
Vekalet bu iki noktai nazarı tet
kik edecek ve kararını belediye 
ve müzeler müdürlüğüne bildi -
recektir. Vekalet Mısır çarşısının 
aynen muhafazasına karı:r verir
se belediye burasının hal yapmak 
tan vazgeçecektir. 

Bu karara göre ekmek 20 para 
ucuzlamaktadır. Narh komisyonu 
bu sabahtan itibaren ekmeklerin 
950 gram olarak imal edilmesi
ne ve 12 kuruş 10 paraya satıl -
masına karar vermiştir. Beledi -
ye iktısat müdürlüğü fırıncılar 
cemiyetini bu karardan haberdar 
etmiştir. Fırıncılara gönderilen 
bir tebliğde de normal çeşninin 
aynen muhafazası ve yeni ek -
meklerin 950 gramdan az olarak 
imal edilmemesi bildirilmiştir. 
Belediye kontrol memurları ve 
belediye zabıtası bu sabahtan iti
baren bütün fırınları teftiş ede -
cek, ekmekleri tartacak ve 950 
gramdan az çeken ekmekleri a
lacak, noksan ekmek imal eden
ler hakkında da zabıt tutacaklar-

çuval undan doksan altı ekmek Malılm olduğu üzere bunlardan 
çıkacağını kararlaştırmıştır. Fa - . Marko Pardo sandığı 62 liraya 
kat bazı fırıncılar bir çuval un-ı satılması lazım gelen nişadırı 150 
dan 94 ekmek çıktığını ve zarar liraya satmış, diğerleri de elek
ettiklcrini iddia etmişlerdir. Hal trik pili ihtiMrı yapmışlardı ve 
buki belediye iktısat müdürlüğü asliye ikinci ceza mahkemesince 
hususi bir fırında yaptığı bir de- her üçünün de ikişer sene Eski -
nemede bir çuval undan 103 ek- şehire sürülmesine ve beşer yüz 
mek çıkarmıştır. Bunun için fırın lira nakdi ceza ödemelerine ka -
cılaı· cemiyeti ile temaslar başla- rar verilmişti. Dün suçlulardan 
mıştır. Çeşninin aynen muhafa - üçü de yakalanmış ve ilk vasıta 
zası şartiyle yeni tecrübeler ya - ile yola çıkarılmışlardır. 
pılması alakadarlara tebliğ edile- Diğer mahkumiyetler Fransa ile Almanya arasın~_a- mechulümüzdür. Cok muhtemel 

ki münasebetler, gun dir ki, Veygand, İngilterenin de 
gectikçe iyileşir gibi görünmek - derhal teslim olacağı kanaatin -
tec:Ür. Ve her geçen gün, Şimali deydi. Ve muhataplarına da bu 
Afrikadaki Petain hükumetinin kanaati telkin etmisti. Fakat va
değiştirilmesi daha muhtemel kıa şudur ki, bu müzakeratın er
farzolunmaktadır. tesi günü, General Mittelhauser. 

cektir. ç ı 10 lir t lm · uva ı aya sa ı ası ıcap 

Fransa İmparatorluğu, şimdı Suriye ordusuna. mütarekenin 
tekrar günün meselesi haline gir kabule sayan oulnuğunu bildirdi 
mistir. Tıpkı mütarekenin imza- Fakat Fransız Generali. bildir
sına takaddüm eden günlerde ol- diği kararı kendisine rağmen ver 
duğu gibi, bugün de, bütün göz- mck mecburiyetinde kaldığını 
ıer onun üzerine müteveccihtir. anlatan bir lisan kullanmıs, hat
Herkes biribirine Fransanın ö- ta istikbalin, mecburen verdiği 
nümüzdeki ,giinlerde tutacağı yo- o kararın yanlıslrğını ortava çı
lıın, alacağı vaziyetin ne olabi- karacağım bile ima etmisti. 
leceğini sormaktadır. General Mittelhauser, ve onun 

Kontrol teşkilatı 
Gıda maddeleri imalathanele

ri ile gıda maddeleıinin kontro -
lünü daha esaslı bir surette üa e
debilmek için zabıtai belediye kad 
rosu genışletilmiştir. 

Kontrol vazifesine ayrılan me
murlara kaymakam ve nahiye 
müdürleri tarafından her gün 
meşgul olacakları mevzuların lis 
leleri verilecek ve memurlar kon 
trole cıkmadan evvel de vazifele
rini ifa sırasında dikkat edecek
leri noktalar kendilerine izah o
lunacaktır. Kontroller her gün 
muntazaman devam edecektir. 

eden Ingiliz tuzunu 16 liraya .sat 
maktan suçlu Avramın da dün 
ayni mahkeme tarafından 25 li
ra ağır para cezası ödemesine ve 
dükkanının 7 gün müddetle ka -
patılmasına karar verilmiştir. 

Marpuççularda Küçük yeni 
handa boncukculuk yapan Hele
na ve çırağı Koço gramının c;er
mayesi 30 para olan boncukların 
gramını 7 kuruşa sattığı için adli
yeye verilmişlerdir. 

Dün asliye 2 nci ceza mahke -
mesinde yapılan duruşma sonun
da suçluların 30 ar lira para ceza 
sı ile 40 ar gün hapislerine karar 
vermiştir. Suçlular mevkuftur -
lar. 

Bu suale cevap vermeden ev- ilk kararına iştirak eden Gene
'\; el, mütarekedenberi Fransız ral Leptit, bu hadiseden bir kaç 
İmmıratorluğunu örten kalın gün sonra Fransaya çağrıldılar. 
perdeyi aralamağa calışarak, ve Ve onları, evvela General Mas
Mareşal Petain'i müdahalede bu- siet, sonra General Fougere. ve 
l•ınmıva tahrik {!tmis olan ha- nihayet. yüksek komiserlik va
disatı ·gözden ı:!ecirmek daha mü- zife ve salahiyetini de uhdesinde 

Bir Adam Kadın 
Geçen Tedris Yıhnın 

Bilançosu 

Ankarada Teknik Fiyatları mürakabe bürosu me-
murları marangozlukta kullanılan 

Okulu Kuruluyor 
nasiptir: Çünkü böyle bir tet- bulunduran General Dentz istih- Yüzünden 
kik. 0 suale cevap verilmesini ko- lfıf etti. Ankara, 23 (TAN) - Maarif Ankara, 23 (TAN) - Ankara-
laylastıracaktır kanaatindeyiz. Fakat, bütün bu hadiseler. Arkadacını Vurdu Vekaleti orta tedrisat dairesi bu da inşası mutasavver teknik 0 _ * * mütarekeden sonra doğan şid - :s seneki imtihan vaziyetini tesbit kulu ile yüksek teknik okuluna 

1
. şe, Şimali Afrikadan başlı- detli mukavemet arzusunu sön- Kuruçeşmede Hasanpaşa Aka- etmek üzere 197 lise ve orta ait hazırlıklar müsbet bir safhaya 

yalım: düremedi. Hatta Mittehauser'in, retlerinde oturan Kerim Ktral mektepten sınıf geçenlerle ikma- intial etmiş bulunmatadır. Ingil
Afrika ordusu, mütareke sıra- Petain hüklımetine tebeiyetin- dün sabah odasında ağır yaralı le kalanların ve sınıfta kalanla - tereden celbedilmiş oklan profe-

1 N . ,. k den sonra, ümitleri kırılan zabit- olarak bulunmuştur. Kerimin rm listesini istemişti. Bu mektep 
larında, Genera ogues ın u- l k ı F·ı· t• ler hazırladıkları listeleri veka - sör Siller, kurulacak olan bu 
mandası altına verilmiş bulunu- er ve as er er. 1 ıs ıne, veya komşuları evden bir insan iniltisi 

M 
ih tl İraka gitmek üzere hududu geç- geldigwini işitmişler ve polisi ha- lete göndermişlerdir. Yapılan mekteplerin ne şekilde ve hangi 

yordu. ayıs ayının n aye e- tiler. Bu mevanda «idenlerle bir- tetkikler neticesinae geçen sene - esaslar dahilinde kurulacagwı hak · d ~ t.I rbı·ye Nazırının ·• "' berdar etmişlerdir. Biraz sonra 
rıne ogru, ı a likte, cok ehemmiyetli malzeme nin haziran devresine göre bu kında bir müddettenberi tetkik -
talebi üzerine Fransaya malzeme de eksı·ıı·yordu. Vazı'yet:n vaha- gelen memurlar kapıyı açıp içeri 

ke a··nderen General No ,, girdikleri zaman K~rimin yerde seneki vaziyetin daha iyi olduğu ler yapmaktadır. Bu mektepler 
ve as r ,.,o - metini de - "Ok aec de olsa - id., 1 1 t · '"' · s'ın· ordusu kuvvetlerinin bir " "' kanlar içinde yattıgw ını ve sırtı - an aşı mış ır. Gazi Terbiye Enstitüsünün bu -
,., ... e rak edenler. hudut1ardan cıkıl- ============== kısmından mahrum kalmıştı. 15 nın rnuhtelü yerlerinde derin bı- - lunduğu mahalde kurulacaktır. 
h . d . ş· 1. Af .k masını güçleştirici tedbirleri büs çak yaraları oldugu-nu. görmüş -. nişanlısı zanniyle tabanca ile ya- Binalara ait etütler ikmal edil _ 
azıran a ıse, ıma l rı a or- bu••tt•·ın sıklastırdılar·, ··e bu akını - 1 14 d s··k k l 

d t h tt e ·de mu·· • lerdir. Derhal celbedılen sıhhı ra anan yaşın a , u ran a - mek üzeredir. 
usu, a eş a ına Y nı n - o"nlemı·ye cabaladılar. d ld - H k. h t · d d ·· ı.· k tl lladı Or n ve imdat otomobili ile yaralı Beyoğ- ırı ıgı ase ı as anesın e un 

,,ırn uvve er yo : a General Veyrrand. nesrettı· - b h ··ı ·· t·· Bır· d ·k· c· 
C b1 v 1 Af.rı·kadan "' lu hastanesine kaldırılmıştır. sa a o muş ur. an a 1 1 ı-

asa anca yo.ıy e, <Yi bir tamı'mde, İn"ı'lı"z toprak- b" d . 1 . 1 Al' r ' mühim miktarda malzeme çe- " " Zabıta iki gündenbcri yaptığı nayet ır en ış emış 0 an 1 • ı \ 
1 - s· larına geçecek olanların. cephe devamlı tahkikat sonunda Keri - Cemil zabıtanın bütün gayret - u·. A 1 ki 1 

kildi. Fakat bun ara ragmen, ı- den kacmış bı·rer asker tela.kkı· 1 · - h .. t t 1 tt! Y 1 ar mali Afrikanın mükemmel talim min Topkapı haricinde oturan erme ragrnen enuz u u ama - 3' 

k d . . .. edileceğini, ve en ağır cezal.a- Kazım Unal tarafından yaralan - mıştır. E kl d · 
,gormüş ordusu, en ısıne gu- ra çarpılacağını bildirdi. Hudut- me i, ul ve yetım ma -

cila ihtikarı yapan bir müessese 
sahibini adliyeye vermişlerdir. 

.\1ÜTEFERRİK: 

Üniversite Bu Sene 

Her Senekinden 

Fazla Mezun Verdi 
Üniversite rektörlüğü bu sene 

mayıs devresinde muhtelif fakül 
teleı,len mezun olanlarla geçen 
senelerdeki mezuniyet miktarını 
gösteren bir grafik hazırlamıya 
karar vermiştir. Yapılan tetkik
lere göre bu sene mezun olanlar 
geçen seneden fazladır. Ey1ul dev 
resindeki imtihanların neticesi a
lındıktan sonra bu miktarın bir 
hayli kabaracağı tahmin edilmek
tedir. 

Ven.ılemı"yecek derecede ehemmi- dıg~ mı ve hadisenin bir kadın me Arkada~wı yaraladı aşlarının hazır' an, tcmınuz ve 1 
lara, bu hareketi önlemiye mu- -s Ankara Mu."ddciumumisi Gel -

t · b. k ot y larnazdr selesinden ileri geldigw ini tesbit C'b l'd t D · il r agıw ıstos "l ki nn t ·· 3 ye sız ır uvv sa 1 
• vazzaf kıtalar ttönderilrli. Belli 1 a 1 e 0 w·an ervış e a - · a/ 1 a m C"Vzııne f di - Ankara Müddeiumumisi Ce 

18 haziranda, General Nogues. · etmiş, carihi yakalamıştır. kadaşı Ahmet arasında sarhoşluk hazirandan itibaren başlana - , 
.. k . başlı bütün yollar tutuldu. Ih- Kerı·m hcnu"z 1•.l!ade vereme • k h mil Aktay mezunen şehrimize gel Cezayirde, hem mutare enın t ı yüzünden çıkan bir kavgada Ah- ca tır. Tevziat 9 azirana ka-

k dd t d h d F iyaten tayyarelerin motörleri mı·şıı·r·. _,,.__ .. ..,. -.,;ı,,•1'1'd'rı ~· kl d d d d k . h 1 miştir. Oğrenildiğine göre Ce -mu a ema ın an, em e, ran ··k· 1 met, Dervişi bıça a sırtın an a - ar evam e ece tır. Bu u -
s1z hükumetini İngiltere namına so ü.dü. Fakat bütün bunlara Şükran öldü gwır surette yaralamıştır. Vakrıyı sustaki tafsilat besinci sayfa- mil pazartesi günü şehrimizden 

rağmen. harbe devnm arzusu bes - 1 ayrılarak vazifesi başına dönecek-
harbe devam etmenin lüzumuna liyenlerin İnı:!iliz topraklarına a- Çarşamba ak::;amı polis memu- müteakip firar eden suçlu biraz mızdadır. tir. 
ikna maksadiyle Bordeaux'ya gi- k ru Ali Cemil Ozdcmir tarafından sonra yakalanmıştır. '"-"-· """- ............ ,., • ..,.,,,,,...,.,.,.,._,_ 
den Lord Lloyd'un seyahatinden ·mı durdurulamadı. Anadohıya Se,1kiyat - Şehri· 
haberdar olmuştu. * * mizi kendi arzulariyle terkede • 

Ertesi gün de öğrendi ki, Fran- simdi akla bir sual. geliyor: ~ 'i~ ~~ ceklerden beyanname verip te 
Sadak!. hu··ku· met, Port Vendres Acaba, Fransız lmpara - ~ 1tt."1'""'f ~ W. • mazeretleri dolayısiyle haklarını 
yoliyle Cezayire hareket etmek torluk ordularının Şimal Afrika- ( ~ W &,~~ ]~ r ,,. __ ............ - ........... --.. "~"- .,,_,,....,,__...,.._,'"\ kullanamıyanlar için yeniden hu 

tasavvurundadrr. da, ve Suriyede bugün mevcut f - - -·- - -- susi deniz ve kara nakliye vası-
Mütareke haberi, General No- bulunan kuvvetinin ehemmiyeti 1 taları tahsis edileceği söylenmek 

nedir? Mr. Eden Avam kamarasın- Jb t l meleri şaşı1acak bir hadise de· tedir. Fakat vilayetin verdig-i ma gues'i. Cezayirdeki "Yaz sara -
vı .. nda, Cezayir umumi valisi Evvelce de söylediğ"imiz ,gibi. daki beyanatında: .,.. e e ğildir. lumata göre meşru mazeretleri 
M. de Beun ile bir istişareye gi- Şimali Afrika ordusu kuvvetleri- "Britanya hükümeti Vichy * * olup ta devlet vasıtalarından mec 
rişmek mecburivetinde bıraktı. nin bir kısmından ta haziran ayın hükumetinin hareket ve icraatı- ş canen istifade etmiyenler normal 
Ayni zamanda. Tunus radvosun- da mahrum kalmıştı. Eğer müta- nı göz önünde tutmağa mecbur- a m a a Hadisenin. ibretle seyredile- tren ve vapur seferleriylf' is1e -
da, şimdi Petain kabinesinin rekeden sonra yapılan terhisler dur. Eğer Vichy hükumeti düş- Ş y cek tarafı, memleket vcl dikleri ~~rlere gi~ebi1~.:=L'7°Jerdir: 
Dahiliye Nazırı olan _ General de hesaba katılırsa, bııgün Fasta, manla ilan edilen işbirliğini tat- millet müdafaasında, menıle- Bunlar ıçın hususı tren ve vapur 
Pevrouton, Fransız milletini mu- Tkunustta, ve Cezavirde mevcut bik ederek. harbi ve idaremi- D ~ ketin idaresini elinde tutanla-

1 
seferle.~ ··ianzim~ed~imdilik lü -

kavemete çağıran hararetli bir uvve !erin yekunu takriben ze zarar verecek yahut düşma - ege r rın, muayyen bir zümrenin menı zumG gı otru mempe)A e ır. G 1 t 

40,000 ile 50.000 arasında mü.ta- cek bir harekete kalkar vey. a faatlerını konuna ı:. ıçın. mem e- raylılar yurdu bir haziran pazar 
hitabede bulundu. Ve. Decfasse'- 300.000 kisidir. Tona; yekunu. nın harp gayretine yardım ede- . . 1 . . 1 1 a a asaray avı - a a asa-
nin damadı. Mareşal Lyantev'in k t ·neti (eda etmeler·d· ' 

havvil bulunan donanma, Tou- böyle bir harekete müsaade e- e ve mı . .. ~ ır_ günü saat 10,20 de Galatasry li-e ki mesai arkadası olan General y F b r Avru t lon'dan kendisine iltihak eden derse, düşmanı nerede bulursak ........ azan •. •••••••• •ransanın, ı pa unı esı 1 sesinde her sene olduğu grui bir 
he aldı: Yani 0 da, meslektası cüzütamlarla takviye olmustur. orada hücum için kendimizi pek :V?P~ra . ~· u~ı enın ı tıs_a t a · plav ziyfcti verecektir. Ziyafete Nogues onunla müttehit bir cep i i k b ·· •t · 'k · d. hA 

lr · 1 d w h Ve simali Afrika mükemmel de- g~aizb.i'i' Do!ia:5r.
0
ark. serbest addedece- J Sab•ıha Serf el kımıyetım elıne almak ısteyen eski Galatasaray mezunları da da-untziger'in ımza a H?ı ezime- _ d l tl · b b ı•Y 

ti kabul etmiye aleyhtar oldu. niz üslerine sahiptir: Bunların en bir eve e ış era er ıgi yap-1 vetlidir. O günkü plav toplantı-
ve gerek yakın. gerek uzak sark- mühimleri arasında da Bizerte i- * * •••••• ••••••-••••~••••• ması, bu muayyen zümreye bel- sında eski hatıralar anlatılacak 
faki arkadaşları _ General Cat- le Mers - el - Kebir'i savabiliri7.. emirleri altında bir çok feda _ ki (o da harbin sonundaki şart- ve Galatasarayın yetiştirdiği genç 
roux, General Mittelhauser _ ile Hava kuvvetleri bakımından. Uarbc müttefik olarak gi- karlıklar yapması mümkün ve lara bağlıdır) bugün için bir çok. lerin yurda hizmetleri tebarüz et-
tcmasa girdi. $imali Afrika, mütareke sırala- J'" 'ı •n iki devletin, harhin ce- tabiidir. Yalnız işbirliği yap- menfaatler temin. edecektir. Ya-ı tirilecektir. 

Bu iki General de ona, müta- rında 700 tavvareye malikti. Bun reyaııında birbirine düşman va- ması, eski müttefikine kar~ı halk? Bugiin açlık içinde kıvra· ----o-----
rekeyi tecahül etmiye taraftar lardan yüz kadarı son model ağır ziyete geçmesi belki de birinci düşman vaziyete geçmesi, badi- nan, ecnebi istilası altında en Muallimler 
olduklarını bildirdiler: Bu suret- bombardıman tayyareleridir. • defa vaki olmuş bir hadise değil- selerin zevahirine bakınca garip büyük tazyiklere, istismara 
le, Cezayir, Beyrut, ve Hanoi a- Fas. Cezayir, ve Tunus mü - dir. Fakat hadiselerin bugiinkii görüniir. Fakat hadiselerin kö- mahkum olarak yaşayan halk.f 
rasında teati olunan telgraf mu- him hava iislerinıien de mah- cereyanında, emperyalist alemin küne, mazisine ba~ımızı çevi- bu anlaşmadan ne kazanacaktır?! 
haberatı tezayüt etti. Ve müta- rum değildir. Bunlartn en kuv- bu iki biiyiik müttefikinin cep- rirsek bunun o kadar şaşılacak * * 
bakatın tahakkuk etmesi de ge- vetlileri Karoabo, ve - Bi7.ert bah he değiştirmesi hayretle, ve ib- bir hadise olmadığını görürüz. 

15 
Temmuza Kadar 

izinli Saytlacak 
cikmeli: Şimali Afrika, Suriye, ri üssünün imtidadı sayabieceği- retle seyredilecek hadiselerden Fransız muhafazakarları, fa- 8" anlaşmada, Amerikanın 
ve Hindiçini, İn~iıtereyle birlik- miz Sili Ahmed'dir. biridir. şizınin. istilacı te~ebbüsleri kar- her tiirlü yardımındanl Ankara, 23 (TAN) - Maarif 
te harbe devam edeceklerdi. Suriye ordusuna gelince, onun İngiltere ve Fransa, ikinci ci- şısında daha ilk güni.inden Al- mahrum, açlık ve sefalete malı- Vekaleti bundan bir müddet evci 

Fakat bu sırada, General No- kuvveti. haziran ayında. 120,000 han harbine, iktisadi rakipleri- manya i1e bu işbirliğine taraf- kum bırakılan halk, mevzuu· mekteplere gönderdiği bir ta -
~ues, şiddetli bir mukavemetle kişiydi. Hiç şüphe yok ki. mü- ni, pazar düsmanlarım ortadan tardılar. bahs değildir. l\levzuubahs olanl mimde bütün muallimlerin iş'arı 
karsılaştı. Ordu kumandanı Ge- tarekeden sonra, Fransız kuman- ~mldırmabls ~aliyle girdiler. Chautemp'lar, Daladier'ler, muayyen fedakarlıklar mukabi- ahira kadar bulundukları yer -
neral François - General Nogues, danlığı, bu kuvvetin büyük bir lngilbıtı:eJl.in91\h.llan1r!aıı1!.e italya Blum'lar, bir taraftan İngiliz li, yıkılmakta olan Fransız sa · lerden ayrılmamalarını bildirmiş· 
"Afrikada, cephe harekatı ku - krsmını da terhis etmek ve - mü- ile•yıiphğı anlafma ~biisltri emperyalizmi ile anlaşmnğa ça- nayicilerinin, tüccarlarının, men ti. Vekalet aldığı yeni bir kararla 
mandam., sıfatını taşıyordu - dafaaya kafi gördüğü için - si- suya düktiisten, Sovyet - Al- !ışırken, Laval'ler, Flandin'ler, faatlerini kurtarmaktır. Onun i 9 muallimleri on beş temmuza ka-
kıtaların ve zabitanın arzusiyle. lah altında 5o. 60 bin kişilik bir man anlaşmasiyle harbi Şarka Dorio'lar Alman emperyalizmi ile çin vatan ve millet, bu demek· dar mezun addetmektedir. 
Mareşal Petain'in yanında yer kuvvet bırakmak istemiştir. Fa- tevcih limitleri kırıldıktan son· anlaşmak yolunu tutmuşlardı. tir. Bu menfaatler tehlikeye gir· 15 temmuzda bütün muallim -
almak kararında olduğunu açık- kat, Fransayla irtibatın müskü- ra, hu iki müttefik, kendi men- Fransa mağlfıp olduktan, faşist di mi, vatan ve miUet feda e· ler mensup oldukları mektepler-
ca bildirmişti. İngiliz düşman- latı yüzünden cok ağır gittiği- faatlerine el uzatan diişmanla grup iktidara geldikten sonra, dilebilir. İşte Fransız idareci de bulunacak ve ikmale kalan ta 
lığiyic meşhur olan Amiral Es- ni tahmin edebileceğimiz bu karşı karşıya kaldılar. Fransız sermayedarlarının, Al- terinin Almanlarla yaptığı bu !ebenin yetiştirilmesi için açıla -
teva da. Amiral Darlan'a ~üve- ;:~~:~. a~~li~f~~ri:.ma~~a~~~= * * man emperyalizmi ile anlaşarak, ittifakın, eski müttefiklerine kar cak kursta vazife göreceklerdir. 

....._ _ _,n..,,e'-r"'e~k .... ~G""'e .... n_e-ırr..lal"-!.!N:...o.ı.ı~~eu.ısL...'y~eı;LIJ,ilu.tı ... ·hL!'.!a.;-.Lıık>Llü.,.n:u<lM:ii~r;...ı;k:ı..i-- anda Surivede. ransa mağlup oldu. Mnğ- :~~n~~r t~ı~~~ın:uh::;:;~;:.1~~~= ~as~~dırad~~:~~~ni;:::reeti;e~!~ ~:J:r 1Je~=:~~:~=~ti~~r eylfile 
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Dünkü ve Bugünkü 

Fransa Karşısında 
Yazan: Naci Sadullalı 

Bir nıe~l~ktaş, ~~eh~. ~üki'ı· 
metınm bugunku sıyase· 

ti hakkmda yazılan tenkitkar ma 
kaleleri yersiz, haksız, ve aşırı 
bulu~·or. 

Ne tuhaftır ki, bu ıneslekta" 
da evvelki gün, ayni mahiyette 
bir yazısından bahsettiğinı di 
ğer bir kafadarı gibi, vaktiyle 
Alman savleti karşısmda yıkılaı 
Fransaya ıniistehzi mersiyeler k~ 
ralamı~tı. O kadar ki, o zaman 
vicdan sahibi kalemler, bir taar 
ruz karşısında inhizama uğranu 
her hangi bir milletle o derece 
insafsızca cğl'r .. nilnıesini, derin 
bir isyanla kaı-sılamışlardı. 

Halbuki, o gün diisınani~ le 
elinden geldiği kadar döğüşmii 
ve yenilmiş olan Fransa. bugiiı 
Almanyaya teslimiyet temayiillc 
ri gösteren. ve eski müttefikin 
gizli anlaşmalarla arkadan ''u 
ran Fransa kadar siddelti tenkit· 
lere nıiistlıak değildi: 

Biz, cföğfü~en Fransayı ~evıni 
, ,e diismanına teslim olmakla da 
kalmayıp, müttefikini arkadan 
vuran .Fransaya kızmıştık. 

O nıeslektaslar ise, döğfü~cn 
Fransadan esirgedikleri sevgileri
ni hattiı merhaınetlerini, Alman· 
~anın koynuna sokulan bugiin
kü Fransaya layık gi.iriiyorlar: 

Bugünkü Fransız hükumetinin 
siyaseti henüz kat0 iyetle belJi 
değilmiş ki, onu tenkit ediyormu
~uz? Hem bugün, sefalet içindc 
bulunan Fransanın, kendisine 
yapılacak ha~·ati yardım mukabi
linde. bir takım fedakarlıldara 
katlanmaktan başka kurtuluş ça
resi var mı imiş? Halbuki ara
mızda Maresal Petain ''e hiikfı· 
metinden merhametsiz bir lisan
la bahseden kalemler varmıs. ve 
o kalemleri kırmak lazımmıs. 
Cünkii, esir olmuş iki mil,ron ev
ladını kurtarnınk icin Almanva 
ile temasa giren Fransız lıiikfı
nu tini siddetli tenkitleı·e maruz 
hıı akmak reva değilmiş ... 

Eğer günlerdenberi Almanya 
il(, İngiltereye vurulabilecek 
d; rbelerin gizli planını hazırlı· 
yllr gibi göriinen Vichy hiikume
ti hakkında bu kalemler tarafın
dan kullanılan lisaııı görseniz, 
Almanyaya teslim olmanın ade
ta şerefli bir zafer, tarihi za· 
ruretlerden doğan hakiki bir i
sabet, emsalsiz bir basiret ve ma
rifet olduğunu sanırsınız... Ve 
yine samrsınız ki, bu teslimiyet, 
Fransayı hakikaten, uğradığı a
cıklı hezimetin hemen bütün yok 
sulhıklarından, ,.e bütiin yara· -
lanndan kurtaracaktır. 

Bana sorarsaııız, meslektaşla
rımız, o yazılarından çıkabile
cek manaları daha dikkatli bir 
kontrolden geçirselerdi, esareti, 
teslimiyeti, ve ziUeti alkışlamak 
gafletine düştüklerini sezmekte 
zorluk çekmezlerdi. 

Biz, silahsız, askersiz, ve gıda
sız kalmayı bile, şerefsiz tesJi -
ıniyetleri aCfcttiı,ehilecck bir 
mazeret saymaımş bir milletiz: 
Bunun içindir ki, bir yabancı 
milletin bu şekilde davranması 
ihtimalini önlemek maksadiylc 
yazılmış tenkitlerin haksız gö
rübnesini affedemesiz. Ve i~te 
bunun içindir ki, Vichy hiikunıe
ti tarafından tutulması muhte -
mel bulunan sakat siyaset kar
şısında gösterilen en tabii ve en 
suurlu hassasiyeti yatıştırmak İs· 
tiyenleri sempati ile karşılayaını
}'Oruz. Hem, hunu yaılanlar, mes· 
leki hir hakka taarruz ettikleri· 
ni de unutmasınlar: Fransanın 
Almanyaya sokulması lehindek' 
neşriyatı da biz yapmayalım ki. 
Wolkhıer Beobnlıther m~vzusu:z 
kalmasın! 

PİYASADA: 

Şile Bez Müstahsilleri 

Hmmaye Ediliyor 
tktısat Vekaleti Sile bez müs -

tahsilleri arasında bir kooperatif 
teşkiline teşebbüs etmiştir. Şile 
bezcileri, piyasadan pahalt şart -
larla iplik tedarik ettikleri için 
müşkül vaziyette kalmışlardı. Ik· 
tısat Vekaleti Şile bez sanayiinı 
himaye etmek için, Şile bez mLil' 
tahsillerinin mallarını yerlı mal
lar pazarında sattıracaktır. 
Mıntaka iktısat müdürü Ha -

lı1k, Şile bez müstahsilleri hak
kında bir tetkik yapmak için 
Şileye gitmiştir. 

Limon Bol" aşıyor - Son gün· 
lerde Suriyeden 8 vagon limon 
gelmiştir. AUıbdarların verdiği 
mallımata göre, birkaç güne ka 
dar yine şehrıınize limon gele -
cektir. 

4 Ton Nişadtr Geldi - Dü 
Romanyadan dört ton nişadır ge 
miştir. Bu nişadırlnr, fiyatlar 
mürakube bürosunun kontrol 

· ' ·1ecek 
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1 - Girit harbi dün en ~iddetli 

devresine girmiş bulunuyordu. 
Harbin neticesi hakkında İngiliz 
askeri mütehassısları nikbin gö
rünmüyorlar. Bu işgal Aln1anya
ya çok pahalıya mal olacak, fakat 
nihayet· adanın Almanlar tarafın
dan işgaline zaruri nazariyle ba -
kryorlar. 
2 - ~fister Eden 1in evvelki gün 
Fransaya yaptığı ihtara Amiral 
Darlan dün Franstz radyosunda 
bir hitabe ile cevap verm~tir. 
3 - İspanya Hariciye Nazırı Sun
ner Frankonun emriyle Falanjist 
par~sitıin şefliğini üzerine almış
tır. 

Girit'te : 

G irit muharebesi bugün 
.dördüncü giiniinii t~. -

ınaınlamış bulunuyor. Dört gun 
içinde Almanlar buraya ha va • 
dan paraşütle ve nakliye tayya· 
:releriyle yirıni binden fazl~. as· 
ker indirmişler ve adayı nıuda· 
iaa eden Yunan ve ln,6riliz. kuv· 
vetlerinin karsısına yeni ktı\.' -
vetler getirmiŞlerdir. Harp dün 
en şiddetli devresine l~irnıiş bıt 
lıınuyordn. Şimdiye kadar, Al· 
nıanlar yalnız Malemi tayyare 
iissiinü işgale ınuvaffa1k oınıuş
lardır. Evvelki gün bir ara Kan
diyeyi de işgal etıni~lerse d~ 
dün burada lngiliz kuV\ etlen 
tekrar diişnıanla göğiis göğtise 
harbe başlamıştır. . 

lngiliz tayyarelerı adadan 
ayrılmış, fakat Ingiliz. d~?anma
sı büyük zayiatı dal~ı goze ala
rak Almanların deruzden Acla
ya asker ve malzeme çıkarmala
rına mfuıi olnıuşLtrdır. 

Harbin neticesi hakkında ln· 
giliz askeri nıiitclıassı~lar~ nik
bin görünmüyorlar. Ç~?kıı, ~1-
h\anyanın havadan mu."e1:'ıadı • 
Yen yeni kuvvetler yetı~tırnıc • 
sine mukabil lngilizler adaya 
takviye kıtaları göndermiyor 
•ar. Adadaki kuvvetler, balkın 
da yardımiyle sonuna kadar 
harp edeceklerdir. Bu işgal Al· 
manyaya çok pahalıya mal " • 
lacaktır. Fakat ııilıayet adanı!! 
Almanlar taı·afından işgaline 
zaı·uri nazariyle bakıyorlar. 
Hatta bir lngiliz askeri uıiite · 
hassısı diin Londra ı·adyı0snıılla 
vaziyeti tetkik ederken demi~
tir ki: 

- "Bitler ne palıa"na olur
sa olsun Girit harbini kazan • 
mıya mecburudı·. lcaı> ederse 
binlerce insan feda eıle,cek, fa. 
kat burada 111ağlfıbiyeti kabul 

800 • "' 

eden Amiral Darlaııın beyanatı 
şimdiye k~dar Alman • Fran"'z 
müzakereleri etrafında dola~an 
rivayetlerin doğru olınadığını, 
Ingiliz Hariciye Nazırının ihta
rma sebebiyet verecek bir Al · 
man - Fransız Anlaşn1ası mcv -
cut bulunınadığını göster1nc.ktc
dir. 

Aıniral Darlan'a göre, Fran
sa kendi mukadderatına lıfıkinı
dir. Hiç kimseden eınir ahna
nıaktadır ve kararını bizzat ken
disi vernıektedir. Alınan.va ıjiJn 
diye kadar Fransadan ne do • 
nanmasını ne de ıııüstemlt'kclc
rini istemiştir, Fransa ile Al -
nıanya arasında aylardc.ınberi 
devam eden ıııüzakereler ınii -
tareke hükümleri dahilinde 
Fransaya bazı n1enafi tcınini 
maksadiyle yapılmaktadır. Çiin 
kü Fransa, cınsalsiz bir ınağlfı
biyete uğranıı~tır. Ve bugiin ~ok 
ıstırap içindedir. Almanyadan 
bu ıstırabı hafifletecek bazı mü
saadeler koparmıya açlışmak · 
tadır. 

Fakat Amiral Darlan, bu mü
saadeleri Fransanın .\lın:ıny!l · 
ya nasıl ve ne şekilde odiyec~
ğini izah etnıcmiştir. 

Viclıy hükumetinin VRşing 
ton sefjri Amerika hülcıln1ctine 
Alntanlaı·la cereyan ed,~n ınüza 
kerelerde Uzak Şarktaki 1''ran · 
sız müstenılekcleriııin bahis nıcv 
zuu olmadığı hakkında teminat 
vermiştir. Amerika Hari('iyc 
Nazırının Uzak Şarkta Fransa. 
ya ait bulunan l\Iartenik ''e 
Gnycn adalarının Aınerika tarı ı· 
fından işgal ediJd:ğ; lıab~rlcıl
nin doğru olnıadığını söyleuıiş
tir. 

Ingiltere Darlanın beyanatını 
nasıl karşılıyacaktır. Bu temi 
ııatı kafi görecek midir, Fran • 
sa ile Almanya arasındaki ko . 
nuşınalarııı yalnız Fransayı alfi
kadar eden ve beynelmilel me
selelere şiinııılü oln11yan bir an 
laşn1aya nıünhasır bulundugnna 
inaıiacak nuclır"! Bunu da (jnü
nıüzdeki hadiseler gösteı·ecek • 
tir . 

İspanyada: 

1. spanya Hariciye Nazırı Sun
ner .Frankoııun enıriyle 

Kalankist partisinin sefliğini ıi· 
zerine almıştır. Bu nı"iinaselıeHe 
gazetecilere beyanatta bulunan 
Süner Ispan:ranın siyasetinde 
müstakil bulunduğunu, kat'iy
ycn harbe girmek niyetinde 
olınadığını yalnız eski dostları -
na karşı • Almanya, ltalya, Por
tekiz · sadakatinde devanı ede
ceğini söyleıni~tir. Isııan)'adan 
Alman askerlerinin gc~irilıne -
sine nıüsaade edileceği rivaye -
tini de tekzip etmiştir. Vichy 
dahi Aln1anynnın Fransız top -
raklarından ispanyaya asker ge 
çiı·meyi teklif e.Uiğini reddet • 
nıiştir. 
Şu halde, Almanyanın ı:arlıi 

Akdenizde Fransa ve ispanya 
ile işbirliği yapmak hiediği 
doğnı değildir? 

etmiyecektir.,, 
Maamafih, Giridin işgali ta ·ı-- . 

h~kkuk e~s.e dahi şarki Akde .• • YENİ NEŞRiYAT 
n1zde I11gılız clonannıasının hc'l- MATİK Yardımcı Ders Kita-
k" . f "] t . () h\ MATE . 

r.ımı3'.:~ldı~ç nı ıayc vertnıy " - hı - Ortamekteplerin bütün ve lis~-
ı degı ır. . ,,. , ci sınıfları için Mateınatılc 

1 B f lerın ırın . . . Darlan ın eyana 1 ': öğretmeni Boy Tnrık Gı'.ışken bra-

1. ngiliz Hariciye Nazırı l\lis
lte'l" Edenin C\'Velki giin 

Fransaya yaptığı ihtara Amiral 
Darlan dün Fransız raılyosuınla 
bir hitabe ile cevap verıni~tir. 

Almanlarla müzakereyi idare 

d ı!mış bir eserdır Kıtabın 
!ın an yaz . · .. 
içinde bulunan birçok mısaller, or -
nekler ve çözülmüş problemler tale
benin çok işine yaramaktndır. ~ .. 

1 Dahiliye Vekaletının 
OARE - ,. l 

nylık mecmuasıdır. 14 üncu yı ınm 

155 inci sayısı c:ıkmıstn·. 

((·)~1~ı!ififliiftti~ 
HEMOFİLİ HASTALIGI 
Gene kan.da pıhtılanmak has· ı kan alarak canı bardak içinde 

sasırun 'azalnıasından ileri gelen, onun ne kadar zan1anda pıhtıla· 
fakat yalnız erkeklere mahsus, nacağını tetkik etme_k lazımdır. 
bu hastalık pek eski zamanlar • Kadınlarda pek mustesn~ o_laıı 
dan beri bilinir. Uer yerde diş bu hastalık erkeklere . garıptır · 
hekimleri diş çekerken, bizde faz· anneleri tarafınan gelir. Babası 
la olarak, sünnetçi üstatlar _bu )ah~ı~ soyund~n bir erkek~e he· 
hastalıktan pek çekinirler. Çun· mofılı hastalıgı bulunan hır kız 
kü dişi çektikten, yahut çoc~ğu kendisi bu hastalığa tutulmaz da 
sünnet ettikten sonra kanı din· erkek cocukları ona tutulurlar. 
d", ek pek güç olur... So:va çeken hastalıkların en uzun 1 111 

1 ıniiddet sürcnlerinden. biri bu · 
Bereket versin kh bu hasta 1: dur ... 

ğa tutulmuş olan erkek lıir yerı Annede bulunmadığı halde er· 
kesilmeden yahut bir tarafın · kek çocuklara nasıl intikal etti· 
dan zora gelıneden kan kaybet· ğinin sebebi de yeni yeni anla
n1ez. Fakat hurnun1 tn üzerine şıhnıya baslamıstır: Her kadında 
en hafif bir darber atta burnu· biraz erkeklik parçası bulun
nun içerisini tırnak riyle karış· du/iıı gibi, her erkekte bulunan 
tırması burnunun 1 ananıasına, kadınlık parçasının hcnıofili has· 
hem de çok kan akm .sına sebep tahğına tutulanlarda bulunnıa· 
olur. .,.asından ... 

Bu hastalı! ' 3dınlardaki he · 
nıojeni hastalı, ~ibi önceden. yal 
nız sünger kağıdı ile · maalesef · 
anlasıln•az: Hemofili hastalıi:ma 
tutulmus olanlarda sünger kağı
dı parçalarının sa~'ısı çok defa 
normal erl<eklerdeki kadar o· 
Jur hastalığı anlamak için ka· 
yq, '1.ron fl:.rn~rındnn hir ınikt:ır 

Onun icin hemofili. tutulan er
keklere. şimdi. kadınlık yumurta 
sı hül3.sas1ndan hiraz şiringa e· 
derler ve bu lıüliısa erkeğin ka· 
mnda kaldığı miiddetçe hastalı
ğın alametleri meydana çıkmaz. 

Göriiyorsunuz ki, hu dünyada 
en. biiviik alavcı. talıiattir ... 

·-,--·---------------------

Adil 'Fiyat Nedir Ve 
Nasıl Temin Olunur? 

I• ktısat ilminin tetkik mevzu
larının hemen en mühim

mini fiyat meselesi teşkil etmek
tedir. 
Daha bu ilmin teessüs etmedifü. 

ve hemen hemen bütün ilimlerin 
bir kiil halinde bulunduğu müs
takbel ayrılışlarının tohumlarını 
ihtiva etti/ti eski Yunanda adil 
fiyat meselesinin de bir ah lak 
problemi olarak tetkik edildiğini 
ııormekteyiz. Eflatun'dan başlı
yarak Ortaçağ kilise hukukcu. 
!arı tarafından cari fiyat mefhu
munun dışında bir adil fiyat na
zariyesi yaoıldı/iını iktısat dok
trinleri tarihi bize göstermekte
dir. Onlara ııöre, her fiyat adil 
olm~lıdır. Her hakiki fivat adil 
olandır. telakkisi şu sekilde ifa· 
de ediliyordu: "İnsanların ver. 
dikleri şeyler nisbetinde siz de 
onlara veriniz,. yani. alış verişte 
istihsal için yapılan zahmete 
muadil olan bir kıymetle müba· 
dele müsavatı formülünü ortaya 
kovuyorlardı. 

Ortacai{dan ayrılarak kanita
list inkişaf devresine giren 
cemiyetin ideolojisi tamamen Ji. 
beral bir ekonomi zihniyetine 
dayanıyordu. Bu devrede iıdi! fi
vatın piyasada serbest rekabet 
irinde tesekkül eden cari fiyat· 
tan ba•ka bir şey olmıyaca/iı ka
naoti hakimdi. 

Kapitalizmin inkişafivle artan 
isletmelerin serbest rekabet ha
vasından uzaklasmak icin tröst 
ve Kartel halinde birlesmeleri 
fiyatların arz ve talep mekaniz
masına ıtöre değil, k<>vfi ve aza
mi kazanc esasına ıtöre tesPkkül 
etmesini icap ettirmistir. Di/ier 
taraftan buna muvazi olarak ser 
hest rekabet seklinin i\mme men 
faati görm<>den arza devam edi· 
<i ve talebi tamamen kar.ıla • 
mav1sı bircok memleketlerde 
halkın sıkıntı cekmesine sebep 
olmus ve bunlara karsı halkın ve 
rlevletin tı:-dbirlPr alarA.k hA.reke
tp ~Prmesi.ne sebep olmuştur. 

H ., lk. vani müst.Phlikler grunu 
istihliik koon<>ratifleri, ve mü<· 
tehlikler teskilatı kurarak kendi 
menfaatlerini müdafar.ya savaş· 
mıstır. 

* * D evlet de ammenin menfa
atinin mümessili olmak 

sıfativle müdahale etmekten ge
ri kalmamıs ve asai!ıda sayaca
'hmız şekillerde müdahale et -
mistir. Gerek kooneratifcilik. 
ve gerekse dPvlet müdahalesinin 
cari bulundui!u konita list eko · 
nomi şartlrı' 1'::\ m~ lik bir mem -
lekette mÜrlaha!e ile fPmin eifi
lecek adil fivatın tarifini profe· 
ı;;ör Ch:lrles f!irlp su şekilde vao
maktadır: "Adil fivatla sat~n 
kimselere fahis karlor temin et
miven ve valnız istihsalin de -
vamr icin lazım ııelen m•sraf un. 
r;;o-rlar1ndan ib~ret olan fivattır .. , 

Devlet bu adil fivat mP<PlPsi
ne müstahsil ve müstehliki ko· 
-rumak irin z;ıman 7aman bubra
,.,~ tPı;;vik <lol~vıı:.ivlP t(!lmı:Js et, -

Kadın Kıyafetinde 

Yakalanan Askerler ... 

En acıklı hadiselerin bile ba· 
zan gayet ,gülünç tarafla· 

rı vardır. Nitekim bu harpte 
zaman zaman en beklenilmedik 
mahal ve zamanlarda en ıtülünc 
hadiselere tesadüf edilmektedir. 

Bunlardan bir tanesi de ge
cenlerde İngiltere sahil müda
faa alaylarının garnizonunda ol
mustur. Adanın bir istila ihti
maline karsı bu alaylar daimi 
surette sahil boynunda acılan 
siperlerde yasamakta, izinli ola
rak dahi şehre inmemektedir • 
!er. 

Bu sebeple her türlü eiilence
lerini kendi aralarında temine 
calısmaktadırlar. Bos zamanla
rında ara sıra konserler vere
rek. hazan oyunlar tertip ede
rek vakit gecirmektedirler. 

Bundan bir kaç hafta evvel 
yine bir ııece aralarında bir mü
samere vermelie kalkarlar. Bu· 
nun icin hazırlanırlar. Bazıları 
kız ro!Jeri bazıları da erkek ro
lü oynıyacaktır. 

Nihayet beklenen gece gelir. 
Ve bütün askerler oyunu sey • 
retmek üzere toplanırlar. P er· 
de acıtır. Sözde artistler sah
neye çıkarlar. Kahkahalarla 
ıtürültü kopar. Derken efendim 
ikinci perdenin ortasında artık 
herkes coşmuş bir haldeyken 
birdenbire dışarıda acı acı dü • 
dükler, alarmlar çalma~a baş 
!ar. 

1················ .................. ·· · ·········• 

ı ...... !.~z~~.: .. ~~~.i.~ .. ~~~~~-· . J 
miş, bu husustaki politikasına, 
bilhassa istihsalin teşkilatlandı· 
rılmak lüzumunu hissettiği harp 
zamanlarında fazla ehemmiyet 
vermiştir. 

Biz burada sair hususlarda 
ve bilhassa harp hallerinde dev
letin yapmış olduğu müdahale 
usullerini tetkik edeceğiz. 

Bu müdahale usullerini 4 bü · 
yük grup halinde tetkik etmek 
mümkündür: 

A - .Amme kudreti (Devlet
ve Belediyeler) tarafından narlı 
kovma usulü, 

B - Arz ve talep üzerinde 
devletin iktısadi bir siyaset güt
mesi, 

C - Bu siyaseti • cezai müey· 
videlerle destekliyen • ceza siya
seti, 

D - Devletin iştira kuvvetini 
üzerinde, yani para kıyın.eti ü -
zerinde güttüi!ü politika ... 

• • !'. • arh koyma usulü: Bu usu-
., !ün tarihte müteaddit de· 

falar tatbik Pdildii!ini ıtörüyo • 
ruz. Fransız İnkılAbı esnasında 
ihtilalci halk hükumeti bütün 
emtiaya narh koymus ve bunları 
ihtiva eden cetvelleri üc büyük 
cilt halinde tesbit etmistir. 

1914 Umumi Harhi vıllarında 
bu usul hemen bütün ülkelerde 
tatbik edilmi<, idare rnek•niz · 
malarının mükemmel olus dere
celerine ııöre ivi veya kötü neti· 
celeır vermistir. 
Buıtün biivük halk kütlesinin 

hayativlP alakadar olan havayi · 
ci zarurive emti~sı Ü7Prine bu 
us11l totbik Pdilmektedir. 

Bizde 3780 rıumara ve 1811.' 
1940 tarihli Milli Korunma T{ a· 
nunu esaslarına p-öre VPkiller 
Heyetine hüyük <•llihivPtler ve· 
rilmistir. Bu esaslara ıtöre, mu
avven istih<• 1 ve i<tihlak salıa
lal"lnda tatbik edilmek üzı>re 
':ıulidav fiv•tları alır>•n kararlar
la tesbit erliliyor. Ve bu lın<us 
7,iraat lhnkası ve 'l'oprak M•h
•ulleri Ofisi tarafından icra edil· 
ınektedir. 

Arz ve talebi ayarlamak ba -
kımından alakadar olan bu narh. 
lama hususunun dışında bu l(rU

pun asıl nüvesini teşkil eden fi· 
yat mürakabe komisyonunun 
tetkikleriyle tesbit edilen narh· 
!arla ham maddeler fiyatları, 
nakliye ücretleri. istihsal mikta· 
n usulleri mütehassıs kimseler
ce elde mevcut faturalara göre 
tesbit edilerek elde edilen fiyat
lardan fazlasına satılmasında am 
menin zararı olursa. kanuni ta
kibat yoluna gidilmektedir. 

Son peynir, civi ve pil fivat • 
lan bu usullerle narha bai'(lan • 
mı stır . Maamafih zenıtin müsteh
liklerin iyi mal bulmak maksadiy 
le narhtan fazla fiat vermek sure-

Yazan: 

Tabii derhal oyun eıtlence bir 
tarafa bırakılır, herkes yerin
den fırlar ve vazife başına ko· 
şar. 

Bu esnada askerleri teftişe 
gelen zabit tuhaf bir manzaray
la karşılaşır. Bir cok tayyare 
dafi toplarının başında üzerin
de beyaz entariyleriyle kadın • 
lar vardır. 

Bir an için bunun manasını 
kavrayamıyan zabit hayretle 
yanındaki askerlere döner. Fa
kat mesele çabuk anlaşılır. Bun
lar sahnede kadın rollerini oy
nıyan askerlerdir. Telaş ara • 
sında Üzerlerindeki beyaz enta· 
rileri cıkarmağa vakit bulama
mışlardır. 

İki saat süren bir mücadele
den sonra düşman tayyareleri 
giderler. Sahil müdafaa alayı 
tekrar yerlerine döner ve müsa 
mereye kaldığı yerden devam 
ederler. .... 
Kaptansız ve Gemicisiz 

- ~ 
Seyahat Eden Gemi 

Geçen gün İngilterenin şi· 
mal sahillerinden birin· 

tiyle. alış veriş yaptıkları daima 
görülmektedir. Bu gibi kimseler 
bu suretle ammenin menfaatini 
ciğniyerek satıcılarda kötü bir 
~hlakın yaratılmasına sebep o -
luvorlar. Narhın kıvmetini ihlal 
ediyorlar. Simdiye kadar halkın 
bu hususları mürakabe isinde 
fazla alıskın olmaması muhteki
rin ekme/tine vali sürülmesine 
<ehep olmaktadır. 

Bu hususta halka büyük ııav · 
retler düsmekte, ve muhtekiri 
Fivat Mürakabe Komisvonuna, 
oolise. kaymakam ve diğer ma
kamlara ·ihbar etmek zarureti 
1<endisini ııöstermektedir. 

Demokrat bir memlekette halk 
ile idare birbirine girmiş ve iş· 
birlilii halinde ça lısması li\zım· 
dır. Muhterem İstanbul Valisi 
Dr. Kırdarın isaret ettiği vochi· 
le. resmi mak•mların en mühim 
yardımcısı halk olmalıdır. 

* * 
B - Devletin arz ve talep Ü· 

zerinde iktısadi siyaset 
gütmesi: 

1 - Talep ürerinde müdaha
le istihrnkatın tahdidi suretiyle 
tecelli eder. 

Bu usu 1 de stokları az, istihsa
l atı mahdut memleketlerde zen· 
<'in, fakir her vatandasın kendi· 
sine 18zım olan miktardan fazla 
olmamak suretiyle bir istihlak 
miisav;ıt1 kurmaktır. Bu usulün 
h•lk dilindeki adı vesika usulü· 
•iür. Umumi Harpte vasamış O· 
lanlar ve bugün ııozete okuyan 
herkes bunun ne olduPıınu ııavet 
iyi bilir, Tiirkive hükumetinin 
tedbirli sivaseti sayesinde mem
leketimiz buPiin bu usulün tat· 
bik edilmedi/ti yegane me~le • 
kettir. 

2 - Arz üzerinde devletin 
müdahalesi: 

a - Artan istihsal halinde 
devlPtin ııüttüğü Politika: 

Memlekette istihsali fazla o
lan emtiaya ihrac imki\nı temin 
etrnek en mühim meseledir. 

Bu da ihracata prim· vermek. 
mahrec bulmak. bu emtianın it
halini gümrükleri arttırmak su· 
retiyle azaltmak. hatta sıfıra in
diM1'lekl<> temin olunur. 

Brezilya kahve, İtalya kıikürt 
icin son yıllarda bu tedbirlere 
hawıınnus ise de, abloka yüzün
den tedbirler az neticeler ver· 
mekte dPvam etmektedir. 

3 - İstihsali azaltmamak. ve 
azalan emtia istihsalini coi!lat · 
mak icin görülen politikada şu 
esaslardan hareket edilir: 

a- Gümrük voliyle ihracatı 
lisansa. rnüsaadeve tlibi kılmak. 

b - Büyük stokların hazır · 
lanmasiyle istihsalin durmosı. a
zalması muhtemel olan devre
lerde umumun ihtiyacını temin 
irin tPdbirler alınır. Bizde bu u· 

de kilin ufak bir liman halkı 
gayet heyecanlı bir kaç saat ge 
cirmişlerdir. 

Gayet sıcak ve berrak bir 
gün, ikindi vakti deniz kenarın· 
da bulunanlar uzaktan bir ge
minin sahile doğru gelmekte ol
du/tunu görmüşlerdir. 

Gemi gayet kayalık olan li· 
manda gayet mahirane manev· 
ra yaparak yegane derin olan 
berzaha gelmiş ve iki tarafta 
kalan kayaların arasından gece· 
rek en nihayet sıit bir yerde ken 
dili/tinden durmuştur. 

Gemi mürettebatını görmek 
icin hayretle ve meta~ bakan 
gözler sulrutuıl:ıav>ile r~HılU\l. · 
lard:tr:'"':Al'atlan beş. un"dakiXa 
derken yarım saat gecmiş, fakat 
gemide canlı bir mahlukun bu
lunduğuna dair hiç bir emare 
görülmemiştir. 

Bunun üzerine polis sandaliy
le yüksek mevkili bir kaç kişi 
gemiye ııitimşlerdir. 

Gemide hiç kimse yoktur. İ
çerisi darmada/iınıktır. Bir ma
sa üzerinde tabaklar, bardaklar 

su! tatbik edilmektedir. Her be· 
lediye ve ayrıca devlet büyük 
stoklar yapmaktadır. 

Bu usulde müstahsilin kendi 
ihtiyacından fazla olan malını 
teşvik edici fiyatlarla hesabına 
almak siyaseti takip edilir. Hü. 
klımetimizin cıkardı/iı son İnısır 
hakkındaki kararname buna gü
zel bir misal teşkil etmektedir. 

c - Mutavassıtları ortadan 
kaldırarak alıcı ile (Devlet veya 
miıstehlikl müstahsilin temasa 
gelmesini temin; 

d - Emtia üzerinde zincirle
me usulü ile ticaret, yani spe • 
külasyona mani olarak fiyatla • 
rın tesbiti; 

e - En mühim olarak sınai 
müesseselere kredi, ham madde 
ve mükellef isci temin ederek 
muattal veya hali faaliyette o -
lan sanayi istihsaline mecbur kıl
maktır. 

Bizde bu hususlar Milli Ko • 
runına Kanununa göre tatbik e
dilmektedir. Zonguldak kömür 
havzasındaki is mükellefiyeti 
buna en ııüzel bir misaldir. 

;iş saatleri arttırılarak yahut 
devamlı ekiplerle istihsaliitı sü · 
rekli hale kovmak ve randımanı 
azami hadde cıkarmak suretivle 
temin olunan bu politika bütün 
ekonomi sahalarını ııözönüne a· 
lan mütehassıs bir Koordinasyon 
Heyetinin yegane vazifesidir. 

* * 
C eza! müeyyideler: 

Bu hükümleri, istilısalatı 
verine getirmiyen fabrikatörün, 
fiyatları arttıran tüccarın. zin -
cirleme suretiyle spekülasyon 
vapanJara, hül~sa ammenin men 
faatine her türlü şekilde zarar 
getirenlere tatbik olunur. 

Bu hükümleri iki grup dahi -
!inde tetkik mümkündür: 

1 - Ceza kanununda bulunan 
lar normal hallerde calışan bir 
tüccan ve iktisadi mekanizmanın 
riayete miikellef olduğu kaidele· 
re muhalefet ederek kar<- tatbik 
edilen hükümlerdir ki, bunlar 
kanunumuzun besinci faslında 
358 - 368 numaralı maddeleri 
halinde tedvin edilmistir. 

2 - Milli Korunma Kanunu
nun icap ettirdi/ti faaliyetlere ve 
kanunun icaplarına göre hareket 
etmiyenlere bu kanun mucibin
ce tatbik olunan hükümlerdir. 
Aii:ır Para cezaları ve hapisler var 
dır. Bu suclar ceza kanununda 
avni zamanda suc teskil edivorsa 
ai!ırlatıcı sebenlere göre hükmo
lunur. Bu suçlar ile mahkfım e· 
dilenler hapise tabi değillerdir. 
Ayrıca haklarında sürgün ce· 

zacı da tatbik olunur. 
D - Devletin adil fivat poli

tikasında paranın istira ·kudreti· 
ni üzerindeki sivaseti tamamen 
bambaska bir tetkike mevzu tes· 
kil edecek kadar ııenis ve mühim· 
rlir. Merkez Bankalarının faalive• 
mevzuuna gireceğinden ayrıca 
t.ot'kilri ir;:ıo ptmP'k:tPrlir. 

ve yarısı yenınis bir tencere 
fasulye vardır. Yerde bardak 
kırıklarına rastalamıslardrr. 

Kaınaralarda gemicilerin el · 
biseleri. hatta para cantaları 
yerli yerinde durmaktadır. Ge· 
~inin. imdat sandalları meydan· 
da yoktur. Bunulardan maada 
gemide keskin bir yanık koku
su vardır. 

Bütün bunları bir araya ko· 
yarak mahalli memurl~r su ne
ticeye varmıslardır. Bir bom
bardıman esnasında ııeınide van 
gın cıkmıs ve !!emiciler der· 
hal sandallara atlıvarak vaka 
mahallinden uzaklasmıslardır. 

Zamanla yanıtın kendiliğinden 
sönmüş ve hic bir hasara u/ira: 
mıyan makineler işlemekte de
vam ettiğinden gemi vavas va· 
vaş seyrine devam etmiştir. 

İşin en acayip tarafı geminin 
icine geldiği liman gemiciler ta· 
rafından büvük kavalıklarında,.. 
dolayı gayet tehlikeli addedil· 
mektedir. Buraya gemi sok -
mak her babayiltitin isi değildir 
Bir cok usta kaptanlar burade 
gemilerini kayalara bindirerek 
parçalamışlardır. 

Halbuki, bu basıboş. serseri 
gemi en büyük bir maharetle 
gelip yanasmıstır. 

Gemi tekrar kullanılabilecel< 
hale konacaktır. 

Bu tesadüfe simdi herkes şaş
maktadır. 

F.g;ı'?~~çr:w~ 
~ ~ 
Oktay Han'ın 

Bir Hükümü 

Cengiz Hanın üçüncfl oğlu 
Oktay Han ismi, tarihte 

Kaan'lar faslının (Biiyük Han· 
lar) kısmında a.yrı bir şubeye 
alem olmustur. Halbuki Oktay 
Cengiz cv13dının ne en büyiiğü. 
ne de en muktediri idi. Buna 
rağnıen biitiin aileye reis olıntı~ 
ve İmparatorlu;,ı tc.<kil eden lıü
kılınetlerin mutlak hakimiyeti, 
ni üstüne alnn~tır. 1229 da topla 
nan Kurultayda Oktay'ın bu bl'ı· 
kimiyeti resmen kabul edilmi<ti 

Oktay'ın zamanında Mogol 
memleketi ehemmiyetli bir su
rette genislerli. Cinde büyük fii. 
tuhat yapıldı. Oktay bu mu· 
nzza111 in1paratorl11i!u adaletle i
rlarc etmistir. Gayet cömert 
haziınkfır. .her hususta l1iir fi· 
kirli bir hükiin1darn11ş. 

Bir gün payitahtı olan. Kar~
kurum -da tİİ<"l'nrdan zengın bır 
adanı, ici altın \'e mi1cevl1erle do 
lu bir kese ka,•beder. Hemen 
sehrin kalabalık yerlerinde tel
lal çağırtarak keseyi bulup geti· 
rene içinde bulunan n1ühim ı11cb 
13.ğın ve n1iicevherlerin ynı·rsını 
helalinden ''ereceğini il8n eder. 

Ertesi gün bir müsliinıan, tüc· 
cara müracaat ederek keseyi oı. 
duğu gibi getirir ve vadedileıı 
mükafatı bekler. Tacir kesey: 
kucağına döker; paraları sayar: 
incileri, )'aln1tları, zümrütleri gö1 
den geçirir. Hepsinin ı tamam ol· 
duğuna kanaat getirdikten son· 
ra taalılıüdiindeıı kaçamak yap, 
ınak için bir balrnııe arar ve ke· 
sedeki servetin eksik olduğun• 
iddia eder. Keseyi bulan: 

- Ben sana hepsini olduğu gi 
~i getirdinı. Der. İrinde ck~i· 
ği varsa sana aittir. Benim hak
kunı yereceksin ... 

- Ben hakkını vermeği kabul 
ettim. Fakat içinden zaten blı 
kısınını almışsın ..• 

Keseyi bulan almadığına, kese 
sahibi tanıa111 olmadığına yeınir:ı 
ederler. İş azar. l\1ünakaşa .kav· 
gaya çevrilir. Nihayet ikisi dı 
Oktay Hanın hnzuruna çıkar
lar. Evvela da\'acı anlatlr: 

- Efendim. Ben sokakta biı 
meşin kese buldum; içini actını 
altın ve mücevherat ile dolu o1 
duğnnu gördüm. Çarşıya geldi 
ğim ıaınan sahibinin keseyi ge 
tirene bu malın yarısını helalin 
den bağışlıyacağını öğrendim 
Keseyi bu adama götürdüm. Bak 
tı, hepsini saydı, şinıdi bana ta 
ıııaın olmadığını söyliyerek va ı 
dettiği miikafatı vermiyor. 

Dava edilen de: 
- Kesedeki para ve mücevhe 

rin yarısını bulup getirene vere 
ceğiıni vadetınistim. Fakat say 
dun. Eksiktir. Keseyi bulan bı 
adam bir kısmını almış. Tekraı 
neye mükafat vereyim? 

Oktay Han kese sahibinin kö 
tii niyetini derhal anlamış; para 
yı bulana: 

- Mal sahibinin söylediğindeı 
anlasılıyor ki kesedeki para vı 
mücevherat dediği kadar değil 
O halde bu kese onun olmıyacak 
İste bir yanlıslık var. Bu kese~" 
al. Bir hafta sende dursun. Kim· 
se gelip kendisinin olduğunu is· 
bat edemezse kendine mal et 
<afavı hatırla ye ... 

Ondan sonra tamahkllr tacire 
dönn1üs: 

- Sen de bir tellal daha ~a· 
ii:ırt. Belki senin malını da bu· 
lan olur. 

Tarihçi 

Tren Altında Bir 

Çocuk Öldü 
Dün sabah saat 11,30 da Mal· 

tepe istasyonunda bir tren kaza· 
sı olmuş, Mukaddes isminde ik 
yaşında bir kızcağız tekcrlekleı 
altında parçalanarak ölmüştür 
Kazayı yapan tren Ankaradaıı 
Haydarpaşaya gelmekte olan ~ 
numaralı katardır. Kazanın kur . 
hanı da o ciYarda oturan Yunu . 
sun kızı olan Mukaddes ani ola . 
rak trenin ön üne çıkmış ve bir . 
den lokomotüin altına gitmiştir 
Kaza etrafında zabıta tahkikal 
yapmaktadır. 

Tehdit Suçlnsu - Galatada Ka 
raoğlan sokağında kahvecilik ya· 
pan Muzaffer, ayni sokakta otu 
ran artist Nahide Nural'ı bir oto 
mobil gezintisine davet etmiş, o 
nun muvafakat etmediğini gö 
rünce tabancasını çekip zorla o 
tomobile bindirmek istemiştir 
Kadının istimdadına etrafto.n ye 
tişilmiş ve Muzaffer yakalanmış 
tır. 

Mahkfun Oldu - Talıtaksle 
de bir şekrrci di.:kkf.r.ında çalı 
ı::ıan !-lilmt-nrkatla~l::ırı Süleyn1:ın 
la !\fu.h?rrcrein €-lbis<.lrraıı cnl 
mı~, Su!ta~1ahrr.et blrirıci !.-~tlıı te 
zn rnahkemc::i:ıdc 4 ay ;ı«fJSı 
mahkum olmuştur. 
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1\olonüer meclisi: 

Nakleden : ŞÜKRÜ KAYA 

1 
va:ıiyetleri üzerinde görüşmek .. Muk
tezi ve makul her tedbiri almak ... 

Damv.a kanununa karar Yerildigi \·azi!esini üstüne aldı. Btitün muhik 
Ameriknda oğrenllir öğrenılmeı., ko- hak ve hürriyetleri istirdat etmek. 
lonl meclisler! toplandrl:ır \'e karar- yani, işleri, Metrepol yeni tedbirleri 
lar aldılar, Bu mukavemetlerde b\l - almadan evvelki hale .ııetirmek, ma
hcıssa iki adam göze çarptı: Massa - zının ananeleriyle alı'lkayr ke~mek 

§usette S:ımuel Adam ve Virjinide değil, bilakis onları muhafaza etmek 
Patrik Henri (Patrich Henry). demektir. Hiçbir teşebbüs eııasmda 

Bunlardan ilki, devrin en dikkate bu kadar az ihtlldlci olmamıştır. A
ır-yan polıtika yazrcılarından biriydi, merika . ihtilalinin gerek menşeinde 
ikincisi de o parlek hııtiplerden biri. gerek tekAmü!U esnMınna görülen, 

BunlardRn her ikisi de, millet mü- tahaffuz fikri ve nıuhn!azakıirhk his
rnessilleri tarafından kabul edilml - sidir. Bu lhtiJAI eskJ rejimi yıkmak 
yen verginin kanunsuz olduğunu ve için neğil, onu münafaa için yapıl -
ouna müs:ım;ıha edilmemek rnzım mı.ştı. O yıkıcı değil, yapıcıdır, 

~eldiğini söylerliler. Ne\·yorkta topla- Altı hafta ~uren ic;timaında, pro -
;ı ıın bir konı?re bu kararlıırı tasvip grama sadık kalan kongre bır hukuk 
~ttl \'e İnıdltercye, Par!Amentonun beyannamesi tesblt etti ve onu kral.ı 
o\merikalılara vergi koymak hakkı yolladı. 

,ıduğı.ına dair bir muhtrra /!Önderdi. Kongre, şayet ParlAmento menfur 
Bırçok şehirlerde patırdılar oldu. kanunları 10 Mayısa kadar ilga et -

Pul sandıkları lskeleve çıkarıldığı me1.se, 10 Mayısta yeni bir kongre 
v:ık l t yakalandı ve yakıldı: kanun toplanmasına karar vermeden dağıl

adamları, J'Ull:ıma muamele~ine t~bi madı. 

nlmıyıırak yarıdan senetlerin mute - Bu arada Mas~a,üset. halk ı Con 
ber olmnsında anlaşılır. Bu muvaffa- Henkokun (John Hancock) reisliği 

kryetslzlik karşısmda. Stamnact (Dam altında bir vilfıyet konıı:resi yapmış, 

!la kanunu) ertesi yıl tatbik edilmek vilayet kuvvetleri teşkiline ve Kon
üzere geri alındı. kord (Concord) ve lccrldckl dl~er ~e-

Fakat, Pittln çekilme~!. kolonilerin 
VCSV<!!IP.ler!ni idare etmek li.ızumunu 

mlamıyanlann ellerini ~erbest bı

·akmrştı, 1767 de Tavu•hend (Ta -
,, ushend) yeni mukavemeti tahrik 
~ttt; İngiliz hük(ıml'tl, buna munta -
~am kuvvetler glSndermekle cevap 
VPrdi. Bu kuvvetler bir buçuk yıl -
:fanberi sehirdeyd'ler. Bazı kaynaş -
Malnr oluyordu, 5 Mart 1770 aksa -
Tir. a~kerler ıır.ı~mda bir kavga oldu. 
::; 'enler, geçenler biriktiler: askerle 
~lnY etmlye bıısladılar; yedi nizami
i'" ac;kerl h;ılk üzerine ateş etti, beş 
~ı ~i öldti, blr<"oitu da yıır;ılıındı. İşte 
'RMton kHtllAm,, riE>nilPn hAdise 
lttrlıtr. Kolonlar bö:vle bir vaknya 
,,, r~ın nl~tın. divemezlercli. Ertesi tttin 
:)1r! ~ıılrlt~ (Old Soııthl klll~esinde 

:ıiıvilk bir m'ting vapıldı , Samuel 
'\dam vııllve çı'<tr. Ve; bin hOr insan 
ı<>mına askerlerin şehirden çekilme
ıiııi istedi. Sonral:ırı Samuel Adam 
nlatryor: "Valinin t'triyen dizlerine 
J"kıyordum. Benzinin attığını iÖr -

m. bu manzara hosuma gltti. .. A
rerikıı patriyonları dehsetli ad;ım -
ıırdı; İngiliz h!ikôm,.tfnin bunlara 
;öz ızeçiremive<'eği belU olmmtu. 
T:wu~hend (Tııwushend) verglteri 

t"lrlırıldt, P'1rHlnıPııtonun kolnnller 
h"rindcki nüfuzu kalsın, diye ehem
ıı ivetc;iz bir vl"r<ti, cı:ıv verıti~i bıra

crldı, Fak:ıt. knlonilerin :ı~ıl k:ıbul 

•tmı:>k M"mediklerl Parlômentonun 
ıtnritesi idi. Anlasmazlık k~cınılmaz 
ıldu. Bnston dn, "cov Pıırtlsfnin .. 1-
, at~izlilH V'Rhlmleştlren bir tahrikiy
e ı~ya npatladı: 

hlrlere, askeri mUhlmma_t bplıımrya 

bıı~lamıştı. 1775 Niı:anında hakkını 

hiçbir vakit tanınmamı~ olan yeni 
vali Lomas Geç (Thoma~ Gaıı:e) Con 
Henkoku, Samuel Adnmı tevkif et
mek ve ihanet suciyle muhakeme e
dilmek üzere İngiltereye göndermek 
emrini aldı. 

Askeri harekat: 

18 Nisanda, vali Geç, Konkord'da
kl askeri mühimmatı mlisadere etmek 
üzere Bastondan 800 asker gönderdi. 
Kumandan yolda !..ek~ington'da du
racak, orada bir dostun evinde bu
lunan Adamla Henkoku yııkalıya -
caktı. Fakat valinin plllnı ele /leçtl; 
bunun U7.erlne Boııtonlu bir vııtırn -
perveı', Pol Revere (Paul Revere) as
kerlerdıon önce dörtnala ıric1ıorek, yol 
lizerindeki bütiln evlere haber verdi. 
19 Ni~an sabııhı Mkerlcr, sıtAhlı bir 
takım ~önUlHılerln, Leksingtnn bele
diye mıoydanını tuttuklarını ve mu
kav~mete hııztrlandıklarını ıt!SrdO , İn
giliz 1.ab tıerlnden biri dalılmalarınt 

emretti Klmııf' yerinden kımılcfAma
dı, ateş. etti. Yedi kişi öldü. İhtiUJ 
harbi bıışlamı!'.tı. 

TAN 

DC FRANSA 
(Baş tarafı 2 ncide) 

ve sekiz bini de Cezayirli, Se
negalli Faslı olmak üzere, takri
ben, 138 ile 148 bin kişiden mü
teşekkil bir kuvvet vardır. 

B una mukabil; oradaki deniz 
kuvveti zayıftır: ve dört be.ş tah
telbahirden ve bir kac ufak tor
pik gemisinden ibarettir. 

Hava kuvvetine gelince. mü
tareke sıralarında Surivede 200 
tanesi, Tunustan E?Ötürülmiis son 
model ve çok süratli avcılar . ol
mak üzere, - bes yüz tavvare var 
dı. Fakat bir İnııiliz mecmuası
nın, vazdıi!ına bakılırsa . bu tav 
varelerin dört vüz tanesi. Hin· 
dfrinive gönderllmi~tir. Sarkın 
askeri tayyarecilii'!inin merkezi 
Ravak'tır. Samda. Bevrutta. ve 
Cezayirr'lf! mühim hava meydan
ları vardır. 

* * Simdi sorabiliriz: Acaba Fran 
sız İmparatorluğunun bu

_günkü vaziyeti nedir? 
İdari bakımdan, o, resmen Ma

kip etmesine manidir. Çünk ü. 
idari bakımdan müstakil kalan 
Fransız İmparatorluğu, artık 
kendi telakkilerinin tesiri altında 
davranabilir. 

Fransız İmparatorlu_ğunun i
dari ve siyasi istiklale kavuşma
sı, belki de, Maresal Petain ta
rafından arzu edilmiştir. Ve 
Maresal Petain. İmparatorluğun 
hakimiyetini takviye etmekle. 
mihverin istahları önüne bir 
engel cekmistir. O . Fransız İm
paratorluğu üzerindeki kontrolü 
nü e:evsetmekle. onu kendi ha
line bırakmakla cok ku,•vetli bir 
silah kazanmaktadır. VP bütün 
ümitlerini kavbettiği ıtün. A 1 
manya indindeki vazivetini tak
vive eden bu sil~hı da kullana
bilir. Nitekim. Maresal Lvantev· j 
"- İmparatorluk, Fransanın 

halaskarıdır!,, demişti. Ve bu 
kelimelerin manası, hic bir Za· 
man. bugünkü kadar dolgun ol 
mamıştır. 

reşal Petain hükumetinin haki - ~POR: 
miyeti altındadır. Fakat, Hin-
dicini, bir müddettcnberi, bir 
nevi dominyon halindedir. $i
mali Afrikaya ve Suriyeye ,ge
lince, onlar, General Vey,gan
dın doğrudan doğruya kontrolü 
a~tmdadır. O Veygand ki. kendi
sine yüksek komiserlik sıfı\tının 
da ver ilmesinden sonra, cok ge
nis bir iktidar ve salahiyet sa
hibi olmuştur. 

Hakikatt e Fran sız İmparator
luğu, kendi başına yasayan müs
takil bir alem telakki olunabilir. 
Bu idari istiklal. imparatorlu~a. 
gittikçe genişliyen bir siyasi is
tiklfil de izafe eder gibidir: Mü
tarekedenberi cereyan eden ha
disatın tesiri altında. imparator
luk cüzlerinden bazılarının mih
verle tesrilci mesaiye ,girismele
ri de bunun en bariz delilidir. 

Bunda en büvük rolü oynıyan 
amil, onların Fransadan sonra 
İngilterenin de t estim olaca~ına 
kandırılmış bulunmasıdır. Fa
kat İngilterenin teslim olmamak 
la kalmayıp, Afrikada mühim 
zafer ler de elde etm~si, Fransız 
İmparatorluğunda ümitsizlilcten 
doğan mihver temayülünü önle
miştir. 

Unutmamak lazımdır ki. müta
rekeden sonr a, Fransanın, m üs
temlekeleri üzerindeki hukuku -
nun kontrolü, harpten sonra, 
Fransız müst emlekelerine ha
kim olmak ıstiyen İtalyanın e
line verilmiştir. Fakat Libya 
ve Yunanistan hezimetleriyle 
yıkılan İtalyan prestiji, bu kont
rol hakkını, kendi emellerinin 
tahakkuk u na yarayacak bir şc • 
kilde kullanmasına imkan bırak
mamıştır. 

Suriyede, İtalyan müt ar ek e ko 
misyonunun tazyiki üzerin e, h a
va kuvvetlerinden mühim bir kıs 
mının Hindiçiniye ~önderilme
sine mukabil, Tunusta bir ka
rış toprak bile gayri askeri hale 
sokulmamıstır. 

Bugünkü Futbol 
Maçları 

Milli küme deplasman macla
rına bugün Şeref stadında de
vam edilecektir. Bu$!Ün Fener
bahce ile Demirspor, Galatasa
rayla da Gençlerbirliği karsıla
sacaktır. Yarın takımlar rakin 
değistirerek Fenerl5ahce stadın
cfa birer mac daha yapacaklardır 
Gerek Demirspor. '(erek G~nc
lerbirliiZi seri mac cıkaran takım
lar olduğu cihetle buıziinkü mac
ların hevı>canlı ~eçeceği tahmin 
edilmektedir . 

Di~er taraftan B P.'liktas ile 

1 

f stanbu1soor da dün sabah R::ın
dırma tarikiyle İzmire h;:ıreket 
etmistir. Üstün ovunlarivlp seh 
rimizde farklı J?alebeler Plde et
mis olmasına rağmen İr.mir ta
kımlarının kendi şehirlerinde dı:ı 
ha üstiin randıman verıitklerini 
rröz önünde hu1unnıırarı BI"s!ktas 
hmire en kuvvetli kadroc;ivle 
harflket. Ptmic:ıtir. !c:ıtı:ınh•ıl sno,. 
bu sevahate tam takimiyle işti- ı 
rak edememistir. 

P a7.a r JZünii Bur sa ile 1\ı1'iicfanv11 
arasında vapılacalt olan Türkiye 
;\faraton koc:ııısu bil'in"ili'1ine is
tirak edecPkİ"'t.anbıı l at1Pt1e,.; di.ir 
'Rnrc;ııv;ı harPket etmisti. f dan-
bul takım1 K onstantin , mlllt at
let Ali Karaduman. Üsküria,. 
mükellE•flerinden Orh;ın ve ötf>
denberi uzun kosan Rflkkı ve Rf'
c:at ismindeki iki kardeşten mü
rekkeptir. 

Türkive Marı'lton birinC'ili~; 
miinac:ıPbetivlP. Burs::ırfa vaml11 -
"ak o1 an atTPt.izm miisaha lc':lslt'lı> 
"R11r c;al1lar Galatas::ırav ıı t.letizm 

Devlet Oemiryoll~tr;ve ; Limarilan ~ işletme idaresi ılanfatı . . 

Muhammen bedeli (22!141) yirmı iki bın sekız yuz kırk bır lira olan 
(25) kalem muhtelif lokomotif ve ııdl ateş tuğlaları (9,7.941 çarpmba) 
günü saat (15) te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin (1713,08) Bin yedi yilz on üç lira ıeklz 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni gün saat (14) de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
ltızımdır. 

Şartnameler parasız olrırak Ank:uada Mı:ılzeme Dairesinnen, Haydar-
paşada Tesellüm v<! Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3937) 

* * Muhammen bedeli (3348) lira olan 21 ı:ıdet muhtelif takatta elektrik 
motörü (29.5,1941 Perşembe günü ~'.'!at (14) On dörtte Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından paznrlık usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tstiyenlerin (502 )lira (20) kuruşluk katı teminat ve 
kanunun tayin etti ği ve~aikle birl!ktc pazurlık günU saatine kadar komis
yona müracaatları liıznndn-. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtılmaktartır. 
(4006) 

Gayri Menkul Satışı 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 940/232 

• Mahkemece vaziyet edilen gaip Perll<ll uhdesinde bulunan Beyoğlu 
r<umer Hatun mahallesi Çatıkkoş ııokak 16 numaralı hane aç ık arttır
ma suretiyle mahkeme tarafından 2416/ 941 tarihine müsadif Salı gi.\nU 
saat 10 da satılacaktır. Satrş bedeli yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde ikinci arttrrma 5/ 7/ 9H tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 
~a icra edilecektir. Tellallye resmi, ihale pulu, taviz bedeli milşterisinı> 

ait olup satış tarihine kadar vergiler mahkemeye aittir. 
Tamamının kıymeti 2500 Hı·adır, Arttırmcıya girebilmek 

yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 
için yüzde 

TAFSİLAT: Döşeme ve merdivenleri ahşap olan mezkür evde bir bod· 
rumile her biri ikişer odadan ibaret zem in kat ve birinci kat bir odalı 
bir ikinoi kat mevcuttur. Birinci kattan ikinci kata çıkan merdiven ka
mllen zemin katından birinci kata çıkan merdivenin yarısı yıkılmıştır. 

ı;tek sahibi alacaklılarla di4er alacaklıların garı menkul Uzerln
deki haklarmı hususiyle faiz ve maorafa da!r olan iddialarını evrakı 

müsbiteleriyle yirmi gün içinde mahkemeye bildirmeleri l{ızımdn'. A::tsi 
takdirde paylaşmadan hnric: kalacaklardır. Bundan başka satııı bedeli 
ile dellaliye resmi ve taviz bedeli tutarını ihale tarihinden itibaren 
müddeti kanuniyesl zarfında mahkeme veznesine yatrrmak şarttır. Ya
tırılmadığı takdirde İcra ve 1flıis kanununun 121, 132, 133 üncü madde
leri hükümleri tatbik edilecektir. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine gelmeleri ve görmek istiyenlerin içindekilere ! 
rııllr:ıC'Mt Ptmeleri ilan olunur rı;2rw) 

Türk Hava Kurumu lstanbul 

ş. Başkanhğından : 
ı - Yalnız kAğıdı idaremizden verilmek üzere nürnune ve şartname

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

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

rumu İstanbul şubesinde mliteşekkil komi~yon huzurunda yapılacaktır, 
4 - Nümunesi gösterilir ve şartnamesi parasız verilir. 
5 - İsteklilerin kanunun tarif ettiği vesik:ı ve teminatlariyle birlikte 

belli gün ve saatte İstanbul şubPsine müracaatları. (3927) 

Gayri Menkul Satışı 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 940/640 

Ga{p Ligor uhdesinde bulunan Beyoğlu eskl Tatavla yeni Kurtuluş 
mahalesinde eski Kıradalr yeni Kuyulubağ ve On sokak eski 62 M. 63 
M. yeni 134/136 numaralı (Tapo numaralı) dükkanlı ev açık arttırma 
suretiyle 24/6/941 tarihine mi.ısııdi! Salı günU saat 10 da satılacaktır. Sa
lış bedeli yüzde 75 şi bulmadığı tak'11rde ikinci arttırması 5/7/ 941 tari
hine müsadif Cumartesi günü saat l O da icra edilecektir, DellAliye res
mi, ihale pul, taviz bedeli müşterisine satış günline kadar verg~ler .mah
kemeye aittir. Tamamının kıymeti 3000 liradır. Arttn·maya ıı:ırebılmek 
için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatn·mak lAzımdır. 

Tafsilat: Bir antre ve aralık ile bir oda bir helA ve bir dilkkAnı 
havi olan zemin katından başka her birinin taksimatında ilç oda ve bir 
helA bulunan birinci ve ikinci katlarla bunların Uzerinde bir .oda ve 
larasası bulunan çatı katını müştemil olan mezkılr ev tuğladan inşa e
dilmiş olup döşeme ve merdivenleri ahşaptır. .. . 

24-5-1~'111 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Program 18.30 Ziraat tak 
7,33 Müzik (Pl.) vimi 
7. 45 Haberler 18,40 Orkestra 
8.00 Müzik (Pi.) 19.00 Konuşma 
8.30 Yemek lis- 19.15 Orkestra 

tesi 19.30 Haberler 

* 
19.45 İncesaz 
20.15 Rı:ıdyo ga-

13.30 Program ~tesl 
13,33 Şarkılar 20.45 Şarkılar 
ı~.45 Haberler 21,0~ Memleket 
14,00 Riyaseticüm postas1 

bur bandosu 21.10 İstekler 

14.45 Şarkılar 21.40 Kinuşma 
15.00 Dans mUzlli 21.55 Orkestra 

... 22.30 Haberler 
22,45 Orkestra 

18.00 Program 23.15 Cazbant 
18,03 Şarkılar 23,25 Kapanış 

ö L o M 
Sümerbank Umum müdürü 

Burhan Sanus ve Zonguldak Sağ 
!ık tec:kilatı bastabibi doktor Or
han Sanusun peder1eri İstanbu 
emrazı zührevive tec:kilatı mü
diiri.i doktor Zihni Sanus vefa 
etmic:tir. Cenaze namazı bugün 
ikindi vakti Bevant camiinde kı 
Tınacak ve Edirnekan•daki mak 
heri mahsusuna defnedilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Genç yaşında aramızdan ayrı 

lıp bizleri unutulmaz keder 
mateme garkeden 

Etil Y c\'ldne Doktor 
Ziver'in 

bu çok elim ufulü dolayisiyle 
teslivete koşmak. cenaze mera 
~iminde bulunmak. celenk ~ön 
dermek, telgraf cekmek, mek 
tup yollamak suretivle acı ve k 
derlerimizi paylaşmak lutfund 
bulunan muhterem zevata karşı 
c::iiknın ve minnet horclarım1zı a 
rı avn erlava. rlerin teessürümü 
mani oldui"ıından, veciben;n sa 
vın cerideleri vedaetiyle üasın 
dilf"riz. 

Bütün efradı aile namına 
l\~<>rh nmenin c~i; D oktor Stepa 
7.TVF.R. 
'fP.Thtımer>in 
G. Halac:rnn. 

anasr: Dlkran 

iHTİRA ILANI 
"Vakum kaplarına ve bllbassa E

lektron Tiiblerine mahı:us tutaca 
tertibatı,. hakkındaki 18/4/939 günl 
ve 4640 sayılı ihtira müracaatı b 
defa mcvkll fiile konmak: ilzere aher 

devrüferağ veya icar edileceğinde 

tıılip olanların Galatada İktısat ha 
nında, Robert Fcrri'ye 
ılan olunur. 

müracaaU 

( r{ llisede bir mıtıng 

KrAl kuvvetleri Konkorda r.iddl bir 
mukabeleden sonra varabildi, Mü -
hlmmatm bUvl\k bir lmmT ortadan 
knlkmxşh. Kuvvetler dönüşte tıpkT 

verli vahfilerln usu!Unde duvar ar -
rlından, ail:aç arkasından ateş eden 
viizlerce çiftçi tarafından hırpalandı. 
Yirmi üc Komiinün mlfülerl bu ta
l{!be iştirak etti. Br!t:ınyalılar Oç 
vtizden fazla adam kaybettiler. Az 
kalsın hepsi eo;ir oluyordu. Tehlike 
iqareti bir orm:ın yanvmı l"ibl hlltii!ı 

Veni 1nııiltereye yavıldı. Üç ıtünde. 
Kıımektikııttnn, Nl1yll Hem~ayere 
(Ncuv Hamshire) imdat ku,•vetlerl 
~eldi, vali Geç Bo<tônd:ı on altı bin 
~önüllü tara!ından sarıldı. 

Simali Afrikada mühim yerli 
lakrmmı da davet etmistir. 1 

Birinci katta dükkan Uzerine tesadüf eden odanm ahşap doşemesı 
üzerine karosiman döşenmek suretiyle mutbak haline getirilmiş ise de 
ahşap aksamı çöktüğünden halen bu oda ile dükkandan istifade edile
memektedir. 

KAYIP: - Edirne askerlik şu 
besinden alınış olduğum asker 
lik tezkeremi kaybettim. Yenisi 
ni alacağımdan eskisinin hükm .. 
kalmamrstrr. Edirne Yıldırım l\f' 
ınin Hoca mahallesi No: 226 Yu 
suf oğlu Hiiseyin 1314 doğumlu 
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17 İlkktınun 1773 akşamı ayni Old 
)avut! klllsesınc ve clvar sokaklara 
redl bin kişiden !ıızla insan toplıyan 
>ir m!tingten 11<>nra, yerli kıya!etine 
:ıren otuz, kırk kadar adam, yükle
·inln boşaltılmıısını bekllyen üç ge- Amerikalıların 
niye sessiz, ıadasrz airdiler, sandık-
arı açtılar ve içindekilerini denize muvaff akıyeti 
lciktiiler, Arkadatları Yalıboyunda bu 
ş bltinciye kadar bekledi; soluk ve 
ıydınlık bir geceydi; saat dokuzda 
1erkes evine döndU. Metrepol yalnız 
;iddet değil, bir de ibret göstermiye 
:endlsini mecbur addetti. Uzun za -

setlerden El Gloui ve Marrakech Galatasaravlılar eski milli at
Paşa ile İtalya ve İspanya a- ı letlerden Mehmet Alinin r iva
rasındaki zıddiyet. Fransız İm- setinde on dört kişilik bir kafile 
paratorluğunun mihver siyase- ile buP-ün Bu rsaya h areket ede
tine m üvazi bir hattıhareket ta- cek1erdir. 

.-~ ..................................... I\ 
Cazip ve Sahhar MARİKA RÖKK 

Bu Hafta SOMER Sinemasında 
Şayanı hayret Parisin 

MOULİN BLEU Revüsünü 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklılarm gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa d:ıir olan iddialarım e\'rakı 
müsbiteleriyle yirmi gün içinde mahkemeye bildirmeleri ıaumdır, aksi 
takdirde paylaşmadan hariç kalacaklardır. Bundan başka satış bedeli ıle 
delliıllye resmi ve tavi:ı bedeli tutarını ıhale tarihinden itibaren mtid
detl kanuniyesi zarfında mahkeme veznesine yatırmak şarttır, yatırıl
madığı takdirde icra ve iflas kanununun 121, 132 ve 133 Uncü madde
leri hükümleri tatbik edilecektir. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyollu DördUncü 
sulh hukuk mahkemestne gelmeleri ve görmek istiyenlerin içindekilere 
mUracaat etmeleri ilan olunur. (5210) 

Karabük Belediye Reisliijinden : 

Askerl!k İsleri 

Şubeye Davet 
Fatih Askerlik Şubesrnden: 

İstıhkllm Astg"m, M. Refik Olt t. 
Nebil (39413), Adresi: Taksim Ayas 
p;ışa caddesi Murat apartımam No. 

10 Mayısta Amerlkalrlar Niyuyokhı, 
Kanada arasındaki yola hflkim olan 
Kravin Point (Crawn Polnt) le Ti -
konderogıı kalelerini zaptettiler. Ev
velce kararlaştırıldığı üzere ayni gün 
de FiIAdelf'yada ikinci kongre top -
landı: İnıtiliı kuvvetleri kumandanı
nı yakalayıp İngiltereye göndermek 

(Arkası var) 

HALLO! JANİNE 
Büy ük Varyete filmi nde t akdim ediyor. 

İlk viziyon fllmidir. Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 
, ...................................... .r 

Belediyemizin 120 lira ücretli bir doktor, 75 lira ücretli bir sıhhat 
memuru, 60 lira ücretli bir ebeliği, ayrıca 75 lir.a ücretli bir fen mem~
ru ve 50 lira ücretli bir tahsildarlığı münhaldir. istekli olanların 1 Hazı-
ran 941 gününe kadar Belediyemize müracaatları. (3988) 

Yedek S. 8. Hs. Me. Mehmet Oğ 
M, Sabri (32793) Aksaray Horho 
Cad. Na. (20) de, 

P. Gedikli Başçavuş Hasan Oğ 
İhsan Alpatuğun çok acele şubey 
gelmeleri ilan olunur. 

J. nandanberi ve pek çok hallerde Mas
o ıa~Uset muhalefet fikrini belli etmiş
I .i. İkinci Şnrl 1648 de, evvelce ver
I Hğl fermanı mahkemeler vasıtas!yle 
1ı ethettirdikten sonra krolm bir vili-
}- reti heline getirdiği vakit, Massaşil- \ .. 

1 
"'li Ç . H Ç N 

2
n meden, pencerenin yanında durmuş, cigara içi -

n ;;et 1689 ihtilAlinde valiyi bıısmdan - Hakkınız var ... Çok daha ?vv~.ld~n soy em:- y Yazan : Vicld Baum evıren : a - a o. ., yorc'lu. 
e t rada baslıyan isyan hare- dim ... Belki bu akşam cesaretım ~s~umde ... Bıraz Günleıden pazardı. Erik'in bugün, her zaman-
,. a tml ışb .~te· 0 

Yeni İngiltereye yayılmış içtiğim için ... Ta ilk başındanberı sızden ne bek- kinden fazla anlaşılmaz, garip bir nali vardı. 
~ :: ttA ~e~;ork kolonisine kadar da~ lediğimi anladınız, değil m~? .. Yukarıda, üstlerindeki odada ihtıyar Filip'in 
1 yanmıştı. Nina hiç cevap vermedı. Oyle bedbaht, oyle gidip ~eldiği duyuluyordu Erik: 
t Bugtın de isyan isaretl yine Mas- harap bir hali vardı ki... Thorp birdenbire söyle- - Eıına artık dayanan•ıyorum, çıkıp gideceğim 
.._ ;ıışü~et'ten geliyordu. Bu Asi koloni- diklerinden utandı: Dedl ve n e şapkasını, ne de paltosunu ai.ma 
t ri itaate ıtetirmekle, Londra büku - - Ben ihtiyar bir bedbahtım! Bir çok büyük dan dışarı fırladı. 
r neti hdklm kalmak istediğini, ayni davalar müdafaa ettim, hemen hemen daima fi- Nina 'ya: 
tı lamıında diğer kolonilere de göster - kirler in, vaziyetlerin, insanlar arasındaki müna- rinden geçti. Thorp, Nina'nın kolu nu okşuyordu: mak ıçın uzattığı kolları bır müddet sonra yata- - Hcı.ydi, gidip biraz ge-zelim! dememiftj Hal-

miş olacaırtı . Fakat Massa,üseti ken- sebetlerin , şu veya bu şekilde değiştiklerini. gör- - Dans etmek istiyor musun? diye sord u. ğa, gene bomboş döndüler. . .. bnki yalnız gitmiş, ve eve ancak dört uzun saat 

1 
dislnln ce~al:ınrlırılmnsına mahııus o- düm ... Ve b elki bir gün. sizin de bana alışabılecc- Nina: Nina uzun zaman uyuyamadı; sokakta ı~k sut ~.onra donmüştü. 

0 
lan 1774 "Milsamahasızlık kanunları- ğinizi umuyordum. Hala da öyle ... Anlıyor. rı:usu- _ Teşekkür ederim. ded i ve başını ötek i tara- arabalarının hazin tıkırtıları işitiliyordu. Erık u Nina. kocasının bü~iin pantalonlarını d·Jlaptan 

1 ,,., kabul etmedi, öbilr koloniler de nuz? .. Bunu size nezamandır söylemek ıstıyor- fa çevirdi. . yuyor mu ydu? Bilmiyordu. . çıkarı_,, birer birer ütüledi. Sonra bodrunıa inıii 
1 

\fassasUscte olan teveccühlerıni iz - dum ... Eğer, her hangi... yani... eğer hayatınızda, Lilian. ''Küçük dağları ben yaratt ım,, edalı h9:fı- Erik bugünlerde çok çalışıyordu. Te~yın~t kıs: bavulunu açtı, ve eskı ocbeklerini kucakladı. Ni 
h har ettiler. Reley (Raleegh) meyha- herhangi değişiklik olursa ... veyahut.. . takip ede- yeler şefinin kolunda üst güver te merdivenlcrın- mırım tasfiyesi hala bitmemişti, ve plaJ clbıselerı hayet yukarı çıkarak, Madam Bradleye: 
l ıcs:nde toplanan Vlrjlni meclisi, bü- biliyor musunuz? ... Eğer bir gün, kendinizi, yal- de görünmüştü. ını:ınkenlerinde büyük bir memnuniyet uyandı - -· Bu akşam yemegı, benim yapmamı ister mi-

:un kolonilerin komiteler inin ~enellk nız ve bedbaht hissedersenız ... Nered e başınız sı- Nina dudakları titriyerek sordu: r.ın, den iz banyoları mevsiminin muvaffakıyetle sini.z, Madam Bradley·t a•ye sordu. 
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bir kongre yapmalarım teklif <!Ui. kılırsa ... ihtiyar Stev daima oradadır. Yani, onu _ Erik nerede? geçiştirilmesi lazımdı. ),,faciam Bradley, k:ııuıpt-nin üzerine uzanmış -
tık Amerika kıta kongresi 5 EylCıl demek istiyorum ki.. . o vakit bana gelin ... Söz - Ne bileyim ben?. Erik daima dalgındı, adeta yüzü bo~lmuştu. tı . vi.izu sapsarıydı. B t:;..ın bir h:ılde, başiyle •·e-
1774 de FIAdelfiyada toplandı. veriyor musunuz? Ve elbisesini hafifçe yukarı kaldırarak dans ede Nnede olursa olsun, oturup kalktıkç~ bır sürü vet;' i:';;.l"eti yaptı. Yarınki pazartes•yi duşuniiyc,r, 

o kekelerken , Nina d ikkatle ona bakıyordu. ede uzaklaştı. kl'okiler çiziyor, · sonra da hepsin!. bırden . yırcı~ lıu frci karın ağrısiyle ay<1kta durmaktan korku~ r< ongreni1ı kararları: 
B. Jeorji müstesna olarak, bütün 

ırnlonlleri temsil eden elli kadar a
:famclan mürekkep dikkate Uıyık bir 
gruptu. Sutartlar düştükten sonra, 
kurulmuş olan Jenrjl (Georgic) fer
manı kraldan değil, Parl{ımentodan 
almıştı; Parllımentonun otoritesini ta
nımamazlık edemezdi. Kongre "Mu -
hik olan hak ve hürriyeUerinl 
ist 'rdnt ve Büyilk Brltanya ile kolo
niler arasında bütün iyi insanların, 
~ · drlctlc arzu ettikler! ııhen~I te~İ! 
~tmck içın.. .. Kolonilerin halihazır 

Genç kadınm solgun dudaklarında bir tebessüm yırtıp atıyordu. Bir gi.ın Nina, kagı~ se~e~ındekı yordu. 
meltemi esti; .:ı ~.ur A • I{ 1 S 1 M XIII ·yırtık kağıtları çıkarıp yan yana . bırleştırıyordu. AkHvm. yemekten sonra, oturmuşlar, neşesiz, 

_ Benimle, tıpkı bir aptalla konÜ~~r ~iÖi lfo- İ!it 'gece Nina, kötü bir rüyadan uyand1ğı za-
1
1 Ona hiç farkettirmediği h~ılde, Erık: ne.şHi:t. "rami" oynuyorl~l'·.lt: !-'i .... ,a, Fılıp, Madsm 

nuşuyorsunuz._ Sizi ço~ iyi ~nlı~_orum. E'.~er bir man, Erik'e sokulmak istedi. Erik orada yoktu.. - Ne var ne oluyor? dıye sordu. . . Era<iley ve Skimpi. Kü~tik k ı ı, h~r zamanki .'Sibı, 
gün, artık evh ol~adıgım bır g_ı:r.1 .. : tabu... size Bu, gördüğü kötü rüyanın, Meta bir devamı gibi • Ninanın alnın~a iki kaşı ~ras~n~a, sınırli oldu~ hemen daima kazanıyor, büyükler, yorgun yor
geleceğime söz verıyorum. lstedıgınız bu m uydu ? olmuştu: Rüyesında da onu aramış, bulamamış- gu za~a1?'lardakı, o her zamankı uç kırışık tekraı gun giılümsemiye çalışırıarkcn o, büyük sevın: 

Müzik, kısa b ir fasıladan sonra, gürültülü bir tı . Ancak bir müddet sonra (duş) un aktığının far belırmı~Lı : . . . , . ç~Ji.lıl..ları kop~rıvordu .. 
rumba tutturmuştu. Hızlı ve canlı parçanın dur- kına vardı. Halbuki ışık yanmıyordu. Yatağında - İyı ama ..• Bunların hepsı de Lılıan a benzı- H('r birinin Kerıdııı• 1 ,,. ayı ı cıy rı ·zıırıt tlf'ri 
ak yerlerini, k uru kab~~arın içinde sallana n no- oturdu ve d inled i: Erik elleriyle etrafını yoklıya- yor . koq,:uJarı vardı: Her bın kt>m.h d~ı..inl'cleı·uıe dal-
hut m ercim ek tanelerının takırtıları noktalıyor- rak. karyolasına doğru gelirken Nina yavaşça: - L ilian mı? Aklını mı kaçırdın, sen?! Manken mıstı. 
d u .' _.:._ Ne oluyor, Erik? diye sordu. bunlar: Zaten hep biribirlerine benzerler. jj1tıyar Filip: 

Kromvel: 1 - Hiç. Uyuyamadım. Burası çok sıcak . Nina yere diz çökmüş. önündeki kağıt parça - Genç kocanızı gör~nı~r ne olur? diye sordu . 
- Güzellik ıtraliçesi nerede? Güzellik kraliçe- İki pencerenin ilcisi birden açıkta ve odaya şa- larına baka kalmıştı . Erik'in gelip, onu oradan 

siyle dans etmek istiyorum. diye bağırarak önle- fağın ilk ışıkları doluydu . Ninanın onu kucakla - kaldırmasını bekliyordu. Halbuki o. hic aldıl'\!; et - (Arkası u r> 



Biri+ Harbi Kanlı 

Bir Safhada 

A. Darlan'ın lrak'ta Askeri Y aziyet 
5 

Amerikaya Yerilen ln11iltere Yichy'ye ı ~dan istifade ederek bu hareke 
~ ti kolqlıkla başarması da mum • 

Fransızlara Fallu·ma Şehr·ı <Baş tarafı 1 
incide> Son Teminat Karıı Cephe Alıyor k~ürAmerika da tlarbt Afrika· 

Girit harbinde iki tarafın da dak 
tBaş tarafl l incide) Bir Hitabı 1 lehinde ve aleyhinde. olan bir ta- (Baş tarafı ı incide) <Ba, tarafı 1 incide) takii R.:::!"z 

1!:'~ı:::ie1i!ıa:r~k-
11ıktır. Donanmanın projektör- f Gk'lılardan kım noktalar vardır. Yunan har- Bu hareket Ingilterenin sabrinı gal edebilir. ış-
·i, paraşütçüleri ıöstermekte ma, tarafı t ;ncidel bi devam ederken İngilizler, Al- Martiniltte vaziyet tüketti, ve Ingiliz tayyareleri Su-
paraşütçülerden birçoku, İn - ni istemedi ve herkesten ziyade lst·ırdat Edı·ıd·ı manlann Giride de ıııelebil~eği. Vqinl{ton, 23 (A.A.) - Hari- rıye hava meydanlarını bombar- Buna mukabil de Vichy hüka-

iz kara kuvvetleri için mü - Ingilizler bilir ki, donanmayı kim ni dü,Unmemişlerdir. Nitekim ciye Nazın Hull, Martinık'in, A- dımana teşebbüs etti. ~eti ~daki müstemlekele -
mmel bir hedef teşkil ederek, seye teslim etmiyeceğim. Alman Yunanistandan kaçınlan silahsız merika Birleşik Devletleri tara - Bu defa da Vichy ses çıkarma- nyle bırlikte Almanyanın yanın-
ha yere inmeden ölmektedir. devlet reisi benden hiçbir müs - Surivedeki Fransız askerler buraya çıkanlmıs. Yu - fından vakında yapılacak her • dı. Bu hareketi bir harp sebebi da Ingiltereye karşı cephe alabı-
Bütün Sarld Giritte, Alman temleke toprağını da istemedi. 1 nan hük6meti buraya (ekilmiş· han_gi bir hareketten korkması teJAkki etmemekle beraber, mü- lir. Gerek Suriyedeld General 
raşiı~üleri ile "kaptanlar,. ku- Bundan başka Ingiltereye harp i- T h" t 1 k' tir. Yine bu sebepledir ki, İngi- için hiç bir sebep mevcut olma-ı tareke hükümleri mucibince Al- Dentz ve gerek Şimali Afrikayı 
rndasında başlıca tabancalarla JAnıru da talep etmedi. Zaten bu- 8Ç ıza 1 ra a lizler Girit adasını tahkimle meş dı.i!lnı hissettirmiştir. Hull, f(a· manlarm müstemlekelerdeki ha - elinde bulunduran General Vey-
30 santimetrelik bıçaklarla nu niçin iste$in? Harbe yalnız baş •• • • ı pi olmıya vakit balamamışla.r- zeteciler konferansında, Avrupa- va üslerinden istifade hakkını gand'ın Vichy'ye sadik kalddda-

ısellah Giritli çeteler arasın- lıyan Almanya bu mücadeleyi Gonderıhyormuş l 1 dır. Ancak inal t*bbiisünden da Fransız Alman işbirlı2inin haiz bulunduğunu bildirdi. rı görülüyor. Bu müstemlekeler· 
h vecanlı insan avı devam et- herhangi bir devletler zümresınc on ~iin evvel İngiliz keşif tayya· ~ittikçe artan emarelerine rai· Bu cevap Ingiltereyi artlk Vi- de bulunan Fransız kuvveUeri, 

•kteıi'r. karşı yalnız başına bitirmek ik - Ankara, 23 (Radyo gazetesi)- releri Yunan sahille "ıute mühim men. bızzat Martinik'te vaziyet- chy'ye karşı aktif bir siyaset ta- Akdenizdeki Fransız donanması 
O Ç cephe kwultlu tidarmı da kendisinde buluyor. lraka lngilizler asker getirmiye ı Alman tecemmüleri · ıüşahede te degışiklik olmadığını teyit et- kıbl zamanının geldiğine inandır- da Almanlarla işb~liii yaparsa, 

Ankara, 23 (Radyo gazetesi) - Görüşmemiz esnasında Fr:msız devam ediyor. Irak ~uvvetleri, ettikten sonra Almanların Giri· miştir. cb. Çünkü bugün Suriye üslerine Ingiltereye Akdenizde J'lllQlak 
ritte karada başllca üç cephe hükümranlığından herhangi bir geçenlerde lngilizlerin zaptettiği di işgale hazı;landıkları öbenil- Dakar'da tahkimat yerleşen Almanlar, yann şfmall hakkı vermiyebilirler. 
rdır- 1 - Kandiye, 2 - Res- feragat asla bahis mevzuu olma· Falluja şehrini bir hücum yapa mlştir. O günden itibaren ingiliı Nevvork 23 (A.A.) _ Nev- Afrika üslerini işgal edebilirler. Jf. Jf. 
>, 3 _ Malemi. mıştır. rak almıya muvaffak olmuş ise bombardıman tayvareleri bu te- vork Times gazetesinin Vaşinır- Dakar'a yerleşerek Atlantik yol-
lngilizlerin iddiasına göre Fransa, takip ettiği yolu ser - de bilAhara Ingilizler tekrar §eh· c.-emmü merkezlerini ve Yunanis- tondan emin bir menbadan aldı- larını kapıyabillrler. Zaten Al - Amiral Darlanm dün 8lle • 
pıdiyede bir kasım binalar Al - bestçe intihap etmiştir. Hal ve ri istirdat etmiştir. tandaki tayvare meydanlarını sı- ilı bir habere ~öre Fransızlar Da manların şimali Atrikada Framaz den 80Dl'8 radyoda l'ran • 
Uıların elinde olmakla beraber istikbali münhasıran kendi eJin - J _,,,,,_,_ S • .6 kı bir bombardımana tabi tut • kar'ın müdafaasını süratle tak- müstemlekelerine külliyetli mik- sız milletine hitaben yaptılı be-
ıre hAkim olan meydan Ingillz dedir. Fransa kendi istediği sul- 7

"" &NUTG lD'ıyeuen mıya başlamışlardır. Fakat 7.a • viye etmektedirler. Manuel bur- tarda turist kıyafetinde zabit gön yanat vaziyeti az çok aydmht • 
·dedir. ha kavuşacak ve Avrupanın tan- teçhizat verilmif mnın darlılJ hasehivle adada nu tahkim edilmiştir. Goree a derdiği ve bu mıntakada teşkillt lll1§tır'. Darlan diyor ki: 

~ine lngillz iddiasına g6re zimi i§inde bizzat hazırladığı mev Londra, 23 (A.A.) _ Mührühh fazla müdafaa hazırlıi'J yapmıya dası limanının methaline venı yapmakla meşgul olduğu da bil • bildea W bir 
moda vaziyete tamamiyle in- kii atacaktır . Lordu AtUee dün Avam Kama. muvaffak olamamıslardır. 1 t' B 1 dirilmektedir. "Alnalmp ç sa • 

iz1 dir ' •-- ·ı· 1 . 1 hi d h 1 toplar yerleştiri mis ır. un ar Bır' bınn' . ı· takip ede.,. bu hl.a:- maa l'nw ..__.Mm! iate-. er hakim · • u-..:.6e l•lenen ha.talar rasında •u bE.• anatte bulunmmr _ mıı ız erın a ev n e u unan k t d f' •• ~ 
ı:oak Malemi ta eyda "H""'' "T 

7 
• -s 'kine" kta G' "t t f d k. arasında bir co ayyare a 1 ler, lngiltereyı· istiyerek VPVa ,_. nıemiftir. " at yyare m - U tm k' Fr ken· tur: ı ı no ' ırı e ra ın a ı topu da vardır. Dakar hava -.,, .ut u.aı hl bir_. l'ran 

un Almanlara geçtiğini Ingi - di tarihnu . ~yınız k ı,k ansab ' . ..Suriyedeki Fransız teçhizatı Yunan adalannın Alman ve ital- temiyerek, Fransaya karşı cephe n '"•>'• ç • 
1 d k bul tın ktedir ının en or unç ezıme - - yan ku ti . ta f d . 1 meydanında 100 kadir t.avyare almıya mecbur ettı'. Bu suretle m mtitemlekelerbd 1- 1 ar· er e a e e . . x... B k. 1 b nın fazlasının hak asilerine ve vve erı ra ın an ışga dak F ._ .. 
Yunan Kralının hlll Giritte tme u~tamış~~· .~ .~ e: ;~ rildiğine in~labilir Suriyedeki edilmis bulunmasıdır. Bu saved.-, bulunm~tadır. OO~ur~ J ra~- iki eski müttefik birbirine mu - mDUDa 119termemlt*· 

tunduğu gelen haberlerden en- nu unu ur gı ı gorunuyo a · Ft ak mları t Almanlar Girit sulannı (evirmi. sız ~am!zonu 5· as er. en mu- hasım bir vaziyete duşmüş oldu - "l'rama ..:.::;:• tmar 
rupadaki Fransız topraklaılllln danlansa mAlmanlanna • ayyar_e mey- ve muvaffak olmu~lar V'e tneiliz rekkeptır. Avrıca yerlı kıtalar lar Jwtae ektir. Al 

lmaktaclır. beşt .... " · 1 lt da bu - arını emrme ver d d cıa· h l' aff ham ' ...-. '--- ı. •• _ daılaki ln,,ulz taı111arelerl e uçunun ışga a ın mil mişlerdir Bunlardan başk v· donanmasının büyük ~üzütamla- a var ır. ıc e ıeu,. s ı 1111Ul7• lulrM - ..,.... -r 
lundutunu ve bir buçuk yon eh h:n-~- .. :_,_ S 'yed a,Alı- rının bu sulara sokulmMına im- eemisi ile "Geor.ıes Levıues". * * •---ve tek ..... ba laar-

l'l" .. ı.;- 23 (A.A) __ .... ,_ esır· verdi.ıw-•·ı· hatırda tutmak Y UAUllleW&llll urı e - .. "M t lm" "Gl · " k --.- &.- ldl ~~~... • - ~ 6~ • 'd manlara yaptığı yardımın ta kan bırakmamıslardır. on ca ve orıe ruva- simdi ne olacak? w bitireceline ~ r .... 
gece, Giritteki vaziyete ta • ~dır. ~u ~ğhibıyete mazıbep t ....... ; .. Hji hakkında Ingı·llz hükft ~ fndlizlerin aleyhinde sayabi - zörleri ve üç m\Jhriple bir ~ok Ingilterenin Fransaya ' izahata in 

jmiyle hüim bulUJlUldujtu bil- irtikap ettiğimiz hatalar se o - &~ • • • • 1eeeiimiz üçüncü nokta. Girit 8 • denizaltı JZemisi Dakar limanın· karşı tatbik edebileceği tedbirler gilAmfral Darlan m .J:s midir! 
ilmiftir. Asker nakleden tay- mU§tur. 1919 dan 1939 a kadar 3fı.eti sarih tafsılata malik de~ dasındaki tayyare mevdanlannın da bulunmaktadır. şunlar olabil~: . . ~bu =ata inanarak Vı-
reler yere inerken ~- zimamdarlarımızla teşrii mec~ '" azbiı ve lriietlldüğüdilr. Giritte • 1 _Amerika sahillennde ve chy'ye karp-~4 aiyuetiade de-
:ından, bi~ok nazi, daha çar- lerimiz hata üstüne hata ~l~ Irak nazırlan lran'da ancak le tayyare meydanı var- Hazine Tahvillerı denizlerdt bulunan Fransız ge. vam ed--'- midir~. 
mıya başlamadan ölmüelerdir. ler ve yabancı menfaatlerın m~- dır. Bunlar da büvtik hava hare· ıfı" d tmek b ~ ' 
ınanlar, durmadan bombardı- dafauı cihetine gitmişlerdir. Yı - Beyru~, 23 (A.~.) - "~.N.B." ketlerine milaait değildir. işgale milerini usa ere e , u su - lngilterenm tehdidiDl ne ~ 
m etmekte ve çarpısma '1d - ne onlardır ki, bizi küçük A~pa Irak maliy~ n8:~ ile Haricıye Na teşebbüsten evel ise Alman bom- Çıkanlacak retle zaptedilebilecek gemi mik- ceye kadar ileri aötürecelini ö • 
tle devam etmektedir. İDRiliz milletlerinin hAmisi vaziy'!tme ~yem m~~reler.Y. apmak bardıman tayyareleri bu mey. tarının 160 bin tondan fazla ol- nümüzdeld gfinlerin Wi8eleri 

ir uzere Tahran gıttiklerl ir nil (Bq tarafı 1 incide) duğu tahmin edilmektedir. Nite- -... ... ~ .. 
!'1 tayyarelerini Giritten 3..ri sokmuşlar, fakat böyle b V!i - miftir a 0 e • danları bomba?dıman ederek bu. Bu tahvillerin ihraç haddi mev kim Jngiliz donanm&SI şimdiden s-...... ~ .... ._. 
mıek kararla.ştırılmıttır. - zif-:nın ifası için elzem ~18:11 sili- • nada bulanan İngiliz tayyareleri- mubahis mebaliiin istilzam- et • iki Fransız petrol gemisini müsa- -----------
.afib, lnıtllz taarruz! bava ha- hı imal etmek kudretini göstere- ni adayı terke mecbur etmişler- tiği miktar ile mukayyet olacak.. dere etmiştir. ~ ANAPİYOJEN ~-. 
<etleri, Mısırdaın, Almanlann memi§lerdir. Bundan başka mem Koordinasyon dir. Ba sebeple İngilizler adanın tır. 2 - Garbi ~denU# hlkim bu 1 Dr. IHIAN IAlll 
rite karil eıedenhava harekltı ~~ lekeak tibirancak milü~~~;~f; - havadan lcaline tayyare kuv - Banka ve fİl'ketlerin ayırdıkla- lunan Ingillz donanması pmali btreptokoke t.uftkıbk JDl-
i teşk tayyare mc.Yuau- c ordu · e ~ - H ı• • vetleriyle mini olmıya teşebbüs n karplıklar ve ihtiyat akçeleri Afrika ile Fransa arasında işli • mo'-'- _,. p•---.:.~,-
ma karşı devam eylemekte - !erdir. Harbi ne mlnen ne de eye ının edememişlerdir. ukabilin 11 • d b 1 ·-- -- ..,~----
. Avcı tayyarelerini Ghitten maddeten hazırhyamamış olduk - Bunlara m-L-bı'I fncnlizlerin m . . de e enn e u tınan yen vapurların seyrüseferin\ me - :rapblı çıban, 7ara, akm.tı ve cilt 

a1nız pek .....,....,. • K 1 -- ~· hazine bonolan ve diier menkul nedebilir. Bu da Framıanın zaten hutalıkJanDa karp ook tellrJ! 

. ~;!~th hava ~ ==darlarımız. ·-r y enı arar arı !ı:~~kk: ~~-::::=~ :::~; kıymetler ifbu kanunun nqri ta- cok müşkül olan iaşe vaziyetini ' - tue aphr. ~ 
IJdanı bulandulu sebebiyle a- O zamanki menfaatle~ bo Ankara, 23 (TAN) Koordina110D fonlardır: rihinden itibaren üç ay içinde bu bir kat daha guçleştirebilir. 
Jllllbr. aulmaaı ve vasıtalara malik 0~ He7eti tarafmclaıı verilen ban J'eai Girit lhlan dar, usun ve ortası yeni tahviDerle tebdil edilecek - 3 - Filistin ordusu Suri,eyf Sahip " Nefript mHlrtl Bada 

4 A.M.. halde harbe devem etmek• '----rlar -~-"" r-ml c..:de De .1-x.bk bir L-- par-asıdır. U- tir. ihraç olumıcak yeni tahvılle • işgale teşebbüs edebilir. Alman- UZllAN Guetec:iBk" Neptpc 
- Kıb """6" ka _.. .,_....... ... -· -. &aQI " rin tab'ına kadar bunlann yerine ların adalarla meşgul bulunma· T. L. a. TAM madMıeeı 

:-Ondraı 23 (A.A.) - na· üyen, fakat hakikatte Y~ ~ netredilerek meri7f'• mevkilae sir- mnlafa 180 mil. genisliil 30 yüzde beş faizli hazine bonosu ~ ' l 
d in.ruz tıtalan IOD zaman- mayı diifünen bir hükümetm aczı mittir. Bunlan bildi. ;oram: mil kadardır. Sahilleri dr.rin ve verilecektir. ~ • -
da iman ft tıeQlrlzat bakım- neticasindedir ki, :Mareşal Fr~ - ı _ Dolnıdan dotnan mllltahlil- asker ihracına gayri müsaittir. ------ Elmaslı D--1--·tah Sn.TGEB Saat ... -~-e 
mdan tak\11,e edilm!t ve hA1' sız milletinin mukadderatın. ıade den ipek kosan mübanau iciıı Ti- Adanın denizden ihraf ameliye- 1941 ve .-u:ıma wa m.uuaa 
daha ziyade takviye edilmek 19 ve aerefll bir mütareke talebi- caret Vekllett emrine tahlil edil- sine müsait yevine lhnanı Sııda Yabancı Radyo Dinliyen 
bulumnQtur. KabireMn Ti- ne dav,ı edildi. mi• olan kredi ile npılacak müba- Umanıdır. Halbuki ba liman Bir Alman İdam Edildi 
ıs'e ~len bir tel~afa göre, 4'7a ,,.,tlllllJk, 114 öllllek,, fa*ta ta.ait _._. •iillHeel«e miistahkemdir v.e- luilizlerin e· Londra 

23 
(A .&) _ Yabancı 

~ut fnıtlls " Kıbmk aar,. lMO haziranında galip devlet :ru.s. iti al8bethıde komla70G ..... 1Weıllr. ..._P Jıı:~ Kawıl~• ,.. 
'IOn1ara kuvvetli bir Anuk kı- b üterek-' redded rek bizi rilmalne dair ltoonUDal70D bnn da • cek al ayuanlteeek' I . ncl'1> c:UiılMnek su~u ile ~ 

.-.~,--- da llAve eclilmiştir_;_ e!b~ ve h~yı dU:ya harita aetreclllmiıtlr, ler mevcut ile de, huralan P- yada ilk öl~ cezası, ıceçen cu-
amdan silebilirdi. Fakat bunu 2 _Yol lnt&atma ma1ıaaa allt" niı mlkva~ta asker Uaracına mU· ~~~~~ ==-K·~== 
Japmadı. 1941 mayısında muzaf- edevatı bulunan hWanl ve hald1d her salt 1~fl~ır;.e(e benTıemez o- haberi, kısa bir muhakemeden 

(8af tan6 1 lneide) fer devlet, Fransız hüktimeti ile tahn bir hafta sarfında valllere be- n% Aİ 0
', vvelden ~sin"i sonra Nuremberı'de Johann 

l'ft'kallde sazeı zarif ve sa& blnafbrb &ar liartD olan bU IUltler 
en mO,Jdllpesentleri dahi tatmlD edeblllr. GQ9t malıbul ve ~ sa
manda ta)'dah olmuı itlbarf71e • 171 ~-

• 

zararın Almanlann ldıcUılan müzakereye girişmeyi kabul ettL 7ann&me ••rmele mecbur tatan b- Kol t~ı:: ı~e edahlldP hazırlık- Wild'in ölüm cezasına çarpbnl-
:lar mübalUah olmadılmı bil- lfbirliii esasının kararlaştırdmıf rar meri1'fte ııirmlıtir. la va mış, tayvare üslerini 'ko- dıimı ve bu cezanın infaz olun-

No. 27/A 1Cl9 •LMA8LI vo 1 PIRLANTA 210 ... 
No. 27/8 111 •LMA8LI vo 8 PIRLANTA 115 llra 
- EM8ALLERI GiBi ON BEi 8•N• GARANTILIDI~ 

Adres: stNGER SAAT MA.<)AZALARI - İstanbul Bnıln&nQ cad. 1 

mekteclir. Londra bu deniz olduiU Monto~ mülAk~tından be Jle7UIDalne79 tlbi olan allt " la;bkı: ı_.ı edivermiııti. Girit· dulunu bildirmektedir. 
rbine alt tafsilltı, donanma ili- ri Fransa, ef'Ali ile bu sıyasete de ecleTat eantardu: ıo taneden fada te bd ve (Ot!UklR"' kRdar her- A 
1e avdet ettikten sonra vere- vam arzusunda olduğunu gösteri kuma, kuma APL 'ldlrek •e klrelr kes .M!.n mftstevlllerine karşı Bu gemi bfilelerl denizaltılar , • K A D 1 K V Y 
ctir. l~b·..:.+ı~lmb.an ~~~~:!~~~ upı, ba~. 6 - ıoamlld~~ıınmlık tok- hal'be ıirmistir. ve seri hticamhotları ve tayyare- 1 • 
tnıiliz donanmaılyle Alman u 13""~ ıze .7™~& ne~ malr. S - 5 Jd1osr uı; celik mani- Bin,.....alevh ftavadan inen pa- ler himayesinde yola cıkm1$1ar- M K ~ • 
va kuvvetleri arasındaki mu - ri ve mu~e şartlarını. malüm veı'l. 20 - 25 blmblmda ba1aat nsilt(tlleri br1'11ıya". onJ.1'11 ynl d F-"--t ld haf"f t 1 fi arma ra n C 1 azın 0 s U ~--1.tedir oldn»n -kilde tahfif etmiye sev- ,.-..:cı konklOI' c1em1r el arabası, •!.r-~-r .. n ___ .. ımcılar bulmak ır. ._ yo a ı ll2İ iz • rebe elin devam e- . ked ....... .,.., 1 ,,..... eVllle""' ,, .. Tff loları tarafından hticama marwı 
lnız Londra radyosu buJ(iinkü en §ey bu hareketlerimiz 0 - aht&P •1 arabur. aleltmam cadır. mfhttlriin deffldir. kalmışlar ve daiıtıllll1'1anlır. fn-
Jriyatında Almanlam bu~n m~. . 3 - MilnbaltTaa ba4 bt1bulle- &1--nlar Glride ancak hefif '1' ı ik' Lll ı-ı L-
1iz yoliyle Giride sevldyat ya- Sözl~ i!1 dinleyiniz, Fran ri i~ maktul iptk1al madde •e tank~ ıo-,1- lndirebllmlslerdlr. 21 ıs er ı na. ye gem .. .,.tır. 
madıldannı. fakat hava yoliy- sanm ~bali cereyan etmekte ltletm• malsemeııi itlıal edlll mnal Denis Yol; a-'-....ııkea. lranva dıldannı söylüyorlar. Almanlar 
nakliyata devam ettiklerini olan müzakerelere sıkı bir suret • miieuaeleria 1Ma dbi maddeleri se- inen askerler ;.ut ıiWJarla :,:e:r:;.:r·.ı:!'i:.!~ 2.:: 
dirmletir. te ~hdır. Fransa için yapmak tlrebtlmek melnıacll7le ithalltcı bir- dövil.-ılye meeburdur! süa dibine gönclerdilderbal iddia 
~ya ,....ı tnlllfne 11lre ::::.=:ı~~~f:! ltkerine ıtrmet;~:.1;.. 01:; Almanlar adaya U~ l(fln a'!•n- ediyorlar. Fakat Suda Umanı fn-
Roma 23 (A.A.) - •-ıoeblil ...... -·"' şıkkını tercih etmişlerdir tarma dair da on Maden fasla asker indıre- trllislerfn elinde bulundaiu mtid-
Mavıa ıecesi Şarki ~eniz- ~emiz gayet sarihtir: Ma : meri~ slrmlttlr. blbnqleıtllr. Bu askerler hava et~ denizden yapılacak nakU -

Yeniden tanzim edlleNk BU AKIAll G..... lb 

,.adara lda....ınd• 11911.,.... La• ...-

HER 
8AZ 

Keman 
~-Tambur 
K1lrııet 
Nar 
Cilmbal 
Kanun 

AKŞAM 
8AYANLA•I 

, ' t 
A1da 
Can 
Sudet 
HflmMıt 
MOberra 

seri motörlerimiz, iki kruva- __ 1• milli kalkınma ifinde be _ 4 - Brelli k&nlr llanan maclen tllllerJnl " Kandivaı Banya ae • yatın hangi laldJe ve nuıl •· 
re t.orpille isabetli endahtlar .. ..,_, jım gibi bütün ·· ü _ ocak1annda cahfall aıelentn eıhld birleriyle Sada lbnanmı elde nlaeafl henüz anlaŞllamaınqtır. 
pDU$lar ve salimen üslerine n:.;~p etmelisiniz ~ün • lı~7&ClarmJJl temtntae dal~ abam- etmlye ealqmaktadırlar. Bütil• Nitekim yola cıktıtı bildlrllen o-
nmü'1erdfr. 21 mayıs l(Onü :eıerimizd ve hareketlerimizde namenin birincıl ma4deal •tirildi bvvetlerial bu ~ llOktaya tek- tus vapurmı Giride vanp var • J1ANBNDSLBR: Taheln Karakutı. BDlbDI All 
• bombardıman tayyareleri fi- ~yaptığım gibi yal yeni madde b8klmlerlnhı ~tat- sif etmlıtlerlllr. Buglne kadar madıiı hala meelıaLllr. Dikkat: 180 UDi portatif demir nwa satdddlr. 
ıu bir düsman deniz filosuna onun ve yüksek menfaatle- bUdne seçilecektir. ya)ms BanY11Dıa on mil ee1111bu Gerek Almanlar, aerek fngi • ..._•••••••••••••••••••••• ... ~ c~ ederek be• bin tonluk bir ~ .. ~ almalıdır 5 - hmlr lndr, irim tarım •- Pl'Msinde Maleml tayyare luti- lider Girit malıarebeahll, İngil· ..,. • 
avazöıil batınmttır. 22 ına- A--. '" tst 1cooperatlflerl wafmdan 7ılba- nU '-81 etmislerdfr. Kandiya ve t.ereyl istila teşebhflıilnUa kil • ~ı---•• f( U f 
1 J(eeeai bir İtalyan torpido- IA-lu ..... n 1 AL K & N pD&a ıt ..,.. bclar :papdmı:C:- ...._.._ eok tlddetU bir makave- f'flk m~ta hir pruvası teWdd 

TOY.ONDEN 
İn,pJizlertn altı Jmıvuör ve •nmr-.• " tan sastatı atıtJarıada tatbik - met slnn9tlerdlr. ediyorlar. İki tanf da 1na teertl· 

~ido muhriplerine teucltlf et· mit fi:patlarla blWıai'e •bit ecli1mlt Almanbw havadan asker gln • hedew. ıUeheais mühim dersler •· 
_. ve dii9man t.oPÇUSUDUD mu- Seferi Nihayet Buldu balanaa 20 ımra.ıü fl'8t aruaıdald ~ blmıyarak ~mu 1,eaklardır. Bu ha11tten abnaeak 
belesine raıtnen bunlara bil- fark alrc:ılara fa.te olancalrtıf'. Ba •ktemı 30 vapurdan mürekkep netice, İD«lliz adalannı ı_.ı et· 
m ederek bir t.orpfdo De bir Roma, 23 (A.A.) - .. Stefani,, hualtüi lrarar da meriJıet• slrmll- pml bflleleri ile denizden de menin mlmlriin olup olmadıluu 

YA8TIK, YORGAN, YATAIC lmllanmak hom U. .... ,,. ho• d• 

-;-;:::._ llR IUITOYO YASTIK 1 LIRADIR 
Yadk. 70l'Plllan da il* ac:uzdur. Adres: İstanbul Cümakcılar, 

' ömer BaJiolbı ltUI TilJ'Q fabrikan. Telefon : ll02'P , 
uvazöre lsabet1l endahtta ba • Balkan leleri 57636 kilometre tir. naklb'ata -1tMla eımı,lerdir. "" ft1'het --df!C0 kti,. 
ıınue ve müteakiben hareket murabba ~e bir arazi- ----~:---:---:--:---::-~-----------..-------------------~-------------
süne dömnOetilr. Din İtalyanlar tarafından ieJ(ali lstanbul Defterclar~ndan : 
AWeniz4e Jnglll.derin ile nilıa~te ermektedir. ..,.. 

a. -·-n- Bu arazi Siklad adalan ile --.n..-, BeJolhlt Vskldar, BJlp, Bmin&at, KNbkl,., Fatih kaman MalmUdtirlillderin.ha eam./Nl Dl .,..;m.1N1 CS> •1hk tekatlt n ,..e1m-;;;,.ııri tellbe 
btılınlı.11• ~-· Kortu. Aya Maro, l?ka. Kefa- _,._...., 

Londra 23 (A.A.) - Amiral- lonya, Zante adalan ve Etoli E- cetvelidir. - Bef1ktat llabnfidlrlOlttnden: BeJoll• MaJm.tldflrllilnd•n Ulldldar MalmfidürlQibıden: Eytlp Malmfl4tlrlQlbıdea: 
dairesinin bir tebliılnde düs- pir eyaletlerini Pek. Prizren, Te- T a r ı h 1 : Mtllld1e )'etim Askeri yetim Mülkiye )'etim Alkerl yetim Mllldye yetim Askeri Yetim M~ yetba Aıhd yetim 

mm Libya münakale yollan- tov, Gostivar, Ki.cevo, Da1mae- ve tebtltlerl ve tebtltleri ve tekatltlerl " tebtltlerl ve tekailtleri " tekatltleri ve tekailtleri " tebtltled 
kar9l harekltta bulunan de- va mıntakalarını Dalmacva ada- -

c altılarımıs yeni muvaffakı- lannı, Lubiana eyaletini Kastua, 
tler bydetmietir. Sussak, Kabar ve Delnice mmta-
9000 tonluk bir asker nakliye kalarıDI ve nDıayet Karadaiı 
misi ile 7000 tonluk bir petrol ihtiva etmektedir. 
misi batınldılı ıibl bir İtalyan Bu mmtakalann ntıfusu 3 mil 
strqyerine de torpil isabet et- yon 16213 kişidir. İeRal edilen 
ittir. Destroyerin batmıt ol- topraklann meubası Sicilya. 
an muhtemeldir. Düsman ta- Korsika ve Sanlinya adalannm 
fmdan milhlmmat nakli için mecmuu mesahalanna muadildir. 

=':aı!~eJkir :;:r t fzmirde Bir fnmAk 
otöre de sahilde demirli iken Neticesi Yaralaıumlar 
r kaç defa isabet bydedflmte- Izmir, 23 (TANl - Keçeciler 
•• mevldinde ve silAhçı Hakkının 
+_L~- Bir ..,_~ dükkAnında kapsul imaline mab 
umınıe .....- IU8 bir madde tetkik edilirken 

Yanarak Öldü birdenbire lnfillk etmistir. Dük .. 
Izmtr 23 (TAN) - Bergamada klnda buluna\ılardan Mustafa a .. 
Kara~ kCS:vünde 70 _ya$1Dda dında birisi basından Raşit ~özün 
nmühan adında bir kadının e - den ve ellerinden Halil Mehmet 

Dıti ar ka .. adında birisi de vücudünün muh 

3/6/941 
4/6/941 
5/6/941 
6/6/941 
7/6/941 
9/6/941 

Sah 
Çarpmba 
Peqembe 
Cuma 
Cumarteli 
Pazartesi 

Tarihi~ 

3/8/941 
4/6/941 
5/6/9'1 
6/8/941 
7/6/941 
9/6/941 

1 - 150 1 - 350 1 - 200 
151 - 350 351 - 700 201 - 550 
351 - 500 '101 - 1000 551 - 800 
501 - 6SO 1001 - 1300 801 - 1050 
651 - 800 1301 - 1800 1051 - 1300 
801 - ill 1601 - il& 1301 - ill 

EmJn&dl Malmtlcllrıqtbıclea:( 
Birinel ıife: 

MtlDdye yetim Askeri yetim 
ve tebltleri ve tekatlderl 

1- 400 
401 - 800 
801 - 1200 

1201 - 1600 
1601 - 2000 
2001 - 2800 

1- 400 
401 - 800 
801 - 1200 

1201 - 1600 
1601 - 2000 
2001 - 2800 

2801 - 3100 
3101 - 3400 
3401 - 3550 
3551 - 3700 
3701 - 3800 
3801 - 4000 

ı- 800 
801 - 1200 

1201 - 1800 
1801 - 2400 
2401 - 3000 
3001 - ili 

1- 300 
301 - 600 
601 - 900 
901 - 1200 

1201 - 1500 
1501 - ill 

1- 600 
601 - 1200 

1201 - 1800 
1801 - 2400 
2401 - 3000 
3001 = ill 

,atih Malmtldürltiiflndea: 
Birinci site: Ddıld pP: =rl yetim Mülkiye yetim Aakeıt 79dm 

ve teblltleri ve tekalltleri ve tekaltlerl 

1 - 1000 
1001 - 1750 
1751 - 2500 
2501 - 3000 
3001 - 3500 
3501 - ill 

1 - 1000 
1001 - 2250 
2251 - 3000 
3001 - 3500 
3501 - 4000 
4001 - 4500 

ao1-eooo 
5001 - uoo 
5501 - 6000 
8001 - 6250 
8211 - 6500 
6501 - ili 

1- 40 
41- 80 
81 - 120 

121 - 160 
161 - ill. 

_. 

1-100 
101 - 200 
201-400 
401 - IOO 
501 - 800 
601 - il& 

KM*17 Malmfidtlrltli8acla: 

•tllJEb'e Jetim Allreıl Jetim 
ve tebtltlerl ve tekatltleri 

1 - 400 
401 - 1000 

1001 - 1400 
1401 - 1800 
1801 - 2200 
2201 - ili 

1- 500 
501 - 1100 

1101 - 1600 
1601 - 2100 
2101 - 2800 
2601 - na 

1 - Zat maşları sahiplerinin muayyen günlerde gişelere müracaatla maaşlarını almaları llzımdır. Aksi takdirde istihkakları umumi tediyattan sonra verilecektir 
2 - Tediyata sabahleyin saat 9 dan itibaren başlanacak ve 12 yekadar devam edecektır. Ve oıleden sonra saat 13,30 da tekrar başlanarak 17 de nihaye"-bulacaktJ!'. 

· · · ci.ızclanlarının malmudurlüklerınce vizesine lüzum yoktur. Bunlar doğruda dojruya ban-
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